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ӨМГӨӨЛЛИЙН “АНАНД 
АДВОКАТС” ХХН-ИЙН 
ТАНИЛЦУУЛГА
Өмгөөллийн “Ананд Адвокатс” ХХН нь 2003 онд “Ананд энд Ананд” ХХК нэртэйгээр үүсгэн 
байгуулагдаж 2007 оноос 2013 оны хооронд “Ананд энд Батзаяа” ХХК нэртэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж байсан Монгол Улсын анхны мэргэжлийн хуулийн фирмүүдийн нэг юм. 
2012 онд батлагдсан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дагуу өмгөөллийн “Ананд 
Адвокатс” хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл болон өөрчлөгдөн зохион байгуулагдаж 
өдгөө 4 партнер 20 гаруй хуульч, эрх зүйч нартайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

“Ананд Адвокатс” ХХН нь хурдтай хөгжиж буй  
Монгол Улсын болон олон улсын эрх зүй, эдийн 
засгийн өсөлттэй хөл нийлүүлэн ажиллаж, 
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд 
хууль зүйн мэргэжлийн, цогц үйлчилгээг 
гадаад, дотоодын үйлчлүүлэгчиддээ 
үзүүлж байна. Хууль зүйн мэргэжлийн 
үйлчилгээндээ бид хууль зүйн үйлчилгээний 
олон улсын болон Монгол Улсад мөрдөгддөг 
бүх шаардлага, стандартуудыг мөрдөн 
хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ дэлхий дахинд 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын хуулийн 
фирмүүдтэй хамтран ажиллаж тэдний тэргүүн 
туршлагуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн 
ажилладаг.

Бид хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, Үндсэн 
хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, 
иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийн төлөөлөгч, 
өмгөөлөгчөөр оролцох, эрүүгийн хэрэг 
болон зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийн төлөөлөгч, 
өмгөөлөгчөөр оролцох, олон улсын шүүх, 
арбитрын ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг 
төлөөлөх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийн төлөөлөгчөөр 
оролцохын зэрэгцээ үйлчлүүлэгчийн 
хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан хууль зүйн 
орчуулга, нотариатын үйлчилгээ, эскроу 
үйлчилгээ зэрэг нэмэлт үйлчилгээнүүдийг 
үзүүлдэг.
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Хууль зүйн мэргэжлийн үйлчилгээ

Манай фирм үйл ажиллагаа явуулсан 15 жилийн хугацаанд Монгол Улсад хэрэгжсэн бизнесийн 
том төслүүд, хөрөнгө оруулалтууд, ээдрээтэй маргаанууд, хууль эрх зүйн өөрчлөлтүүдэд гар бие 
оролцсоноороо бахархдаг. Зөвхөн сүүлийн хэдэн жилийн дотор ажилласан зарим төслүүдээс 
дурьдвал:

• Таван толгойн тендер шалгаруулалтад 
Mitsui, Samsung, Shenhua компаниудын 
хамтарсан консорциумыг;

• 5-р цахилгаан станцын тендер 
шалгаруулалтад Samsung компанийг,

• “Mongolia Mining Corporation”-ыг дахин 
хөрөнгөжүүлэх ажиллагаанд Бонд 
эзэмшигчдийг;

• Шангри-Ла Улаанбаатар ХХК, Шангри-Ла 
Улаанбаатар ХХК-ийн дээд зэрэглэлийн 
оффис, орон сууц, худалдааны 
төвийн хөрөнгийн менежментийн  үйл 
ажиллагаанд хөрөнгө оруулагчийг 
төлөөлөн тогтмол зөвлөгөө өгөх;

• Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк, 
CBA, VTB банк, Коммерц банк, FMO, 
БНХАУ-ын Экспорт-Импорт Банк, Банк 
оф Чайна, Хөгжлийн банк, Солонгосын 
хөгжлийн банк, DWS Access S.A., Blue 
Orchard, Oiko Credit, НҮБ-ын Уур 
амьсгалын ногоон сан, болон Ази-
Европын хөрөнгө оруулалтын бусад 
сангуудаас Монгол улсын томоохон 
банкууд, төслийн санхүүжилтээр олгож 
байсан барьцаат болон барьцаагүй зээлд 
тэдгээр олон улсын банк, санхүүгийн 
байгууллагыг;

• Монголын улсын Хөгжлийн банкнаас Япон 
Улсын хөрөнгийн зах зээлд Самурай бонд 
гаргах ажиллагаанд Японы олон улсын 
хамтын ажиллагааны банкийг (JBIC);

• Мобиком компанийн хувьцаа эзэмшлийн 
өөрчлөлтийн ажиллагаанд Японы 
хөрөнгө оруулагч, харилцаа холбооны 
технологийн гигант  KDDI корпорацийг;

• Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж 
буй уул уурхайн компани Хонгконгийн 
хөрөнгийн биржд хувьцаа гаргах 
ажиллагаанд Lead underwriter-ыг;

• Олон улсын арбитрын шийдвэрийг 
Монгол улсад хэрэгжүүлэх ажиллагаанд 
нэхэмжлэгч болох ОХУ-ын банкыг;

• Хөрөнгө оруулалтыг харилцан хамгаалах 
гэрээний дагуу үүссэн олон улсын 
арбитрын маргаанд хөрөнгө оруулагчийг;

• Монгол улсын Засгийн газартай хийх 
хэлэлцээрт БНХАУ-ын China Aluminium 
Corporation-ыг;

• Монгол улсад хэрэгжих уул уурхайн төсөлд 
хөрөнгө оруулсантай холбоотойгоор 
China Investment Corporation-ыг,

• Төлөөлөгчийн газрыг байгуулах болон 
Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхлэн 
явуулах ажилд Bank of China болон 
Unionpay компаниудыг тус тус төлөөлөн 
ажилласан.
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Бидний мэдлэг боловсрол, хуримтлуулсан туршлага болон үйлчлүүлэгчдээ мэргэжлийн 
үйлчилгээ үзүүлэх хүсэл эрмэлзлэл нь бидний амжилтын гол үндэс болдог. Мөн үйлчилгээний 
өндөр чанар, мэргэжлийн ур чадвар, итгэл даасан байдал,  түргэн шуурхай ажиллагаа, гадаад 
хэлний мэдлэг болон дотоодын ба олон улсын эрх зүйн орчинг сайн мэдэрч ажилладагт манай 
үйлчлүүлэгчид сэтгэл хангалуун байдаг. 

Өмгөөллийн “Ананд Адвокатс” ХХН нь үйлчлүүлэгчиддээ өөрийн мэдлэг туршлагад суурилсан 
хууль зүйн зөв гаргалгаа, шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх замаар үйлчлүүлэгчийхээ эрх, хууль ёсны 
ашиг сонирхлыг хамгаалж тэдгээрт чухал давуу талыг олгохын төлөө ажилладаг.

Манай фирмийн үйл ажиллагааг олон улсын үнэлгээний Chambers Global, Lexis Nexis, Asialaw, 
Legal 500 зэрэг фирмүүд үнэлж, удаа дараа Монгол Улсын тэргүүлэх хуулийн фирмээр 
шалгаруулж байсан.
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Хууль зүйн мэргэжлийн үйлчилгээ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

Өмгөөллийн “Ананд Адвокатс” ХХН нь үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд үндсэн 2 
оффистойгоор ажилладаг. “Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ”-ний оффист дотоод, гадаадын нэр 
хүнд бүхий их дээд сургууль төгссөн, 5-15 жилийн туршлагатай, англи, орос, франц, япон, 
хятад хэлний өндөр мэдлэг чадвартай хуульчид дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд:

1. Бизнесийн зөвлөгөө – Бизнесийн 
үйл ажиллагаа эрхлэн явуулахтай 
холбоотойгоор бизнесийн эрх зүйн 
орчны талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 
бизнесийн үйл ажиллагаанд хамтран 
ажиллах бүтэц, зохион байгуулалтын 
талаар гаргалгаа хийх, зөвлөмж өгөх:

2. Хамтарсан компани үүсгэн байгуулах, 
хувьцаа худалдах, худалдан авах, бүтцийн 
өөрчлөлт хийхтэй холбоотой ажиллагаанд 
зөвлөж, баримт бичиг, гэрээ хэлцлийн 
төсөл боловсруулах, бүртгүүлэх, 
компанийн өдөр тутмын бизнесийн үйл 
ажиллагаанд зөвлөж, корпорейт нарийн 
бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэн ажиллах:

3. Томоохон хэмжээний гэрээ, хэлцлийн 
төсөл боловсруулах, хянах – бизнес, 
худалдааны гэрээ, хэлцлийн төслийг 
олон улсын жишигт нийцсэн, мэргэжлийн 
өндөр түвшинд бэлтгэх:

4. Хууль зүйн магадлан шинжилгээ (due 
diligence) хийх, тайлан бэлтгэх – Хувьцаа 
худалдах худалдан авахаар сонирхож буй 
хөрөнгө оруулагчдад компанийн хууль 
зүйн нийцлийг хянан шалгаж, хараат бус 
тайлан бэлтгэн өгөх:

5. Хууль зүйн дүгнэлт гаргах – Хөрөнгө 
оруулалт, санхүүжилтийн хэлэлцээр, 
үнэт цаас гаргах ажиллагаанд зээлдэгч, 
хөрөнгө татан төвлөрүүлэх гэж буй 
компанийн үйл ажиллагаанд магадлан 
шинжилгээ хийж хууль зүйн дүгнэлт 
гаргах:

6. Амаар болон бичгээр хууль зүйн зөвлөгөө 
өгөх.

“Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ”-ний оффисын үндсэн үйлчилгээ үзүүлдэг салбаруудыг дурдвал: 

• Аж ахуйн нэгж, компани
• Банк, санхүү, санхүүжилт
• Барилга, эрчим хүч, дэд бүтэц
• Худалдаа, бизнес, гадаадын хөрөнгө 

оруулалт

• Оюуны өмч, зохиогчийн эрх, патент
• Хөрөнгийн зах зээл 
• Уул уурхай, байгалийн нөөц
• Үл хөдлөх хөрөнгө, хөрөнгийн 

менежмент

Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ
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Өмгөөллийн үйлчилгээ
Манай фирмийн үйл ажиллагааны хоёрдох 
үндсэн чиглэл болох өмгөөллийн үйл 
ажиллагааг Өмгөөллийн оффис хариуцан 
ажилладаг ба эрүү, иргэн, захиргааны эрх 
зүйн чиглэлээр мэргэшсэн арвин туршлагатай 
хуульчид ажилладаг.

Иргэний эрх зүйн хүрээнд үүссэн бүх 
төрлийн маргаан тэр дундаа гэрээ хэлцэл, 
хувьцаа, хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө, 
компани хоорондын үйл ажиллагаа, хөрөнгө 
оруулалтын маргаантай асуудал, гэр бүл, 
газартай холбоотой асуудлуудад хууль зүйн 
бүрэн зөвлөгөө өгч, шүүх арбитрт төлөөлж 
өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Захиргааны эрх зүйн хүрээнд захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтны хууль бус 
үйл ажиллагааны улмаас зөрчигдсөн, эсхүл 
зөрчигдөж болзошгүй иргэн, хуулийн 
этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо 
хамгаалуулахыг хүссэн иргэн, хуулийн 
этгээдэд өмгөөлөл хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлж байна.

Эрүүгийн эрх зүйн хүрээнд фирмийн 
мэргэшсэн хуульчид эрүүгийн хэрэг 
болон зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны бүхий л шатанд өмгөөллийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг.

Хууль зүйн орчуулгын болон нотариатын үйлчилгээ
Бүх төрлийн бичиг баримт, гэрээ, хэлцэл, 
цахим захидал, албан бичгүүдээ орчуулагч 
болон хуульчийн мэргэжлийн ур чадвар 
хосолсон мэргэжилтнүүдээр орчуулуулах 
нь тухайн албан бичгийн утга санаа, хэллэг 
зөв байх гол үндэс билээ. Бид эрх зүйн бүх 
төрлийн баримт бичгүүдийн хууль зүйн 
баталгаат орчуулгын үйлчилгээ үзүүлдэг 
бөгөөд англи, орос, хятад хэлтэй мэргэшсэн 
хуульчид, орчуулагчид ажилладаг.

Өмгөөллийн “Ананд Адвокатс” ХХН нь 
хууль зүйн цогц үйлчилгээг нэг дороос авах 
бололцоог бүрдүүлэн ажиллаж байгаагийн 
нэг илрэл нь нотариатын үйлчилгээ юм. 
Бидний үйлчлүүлэгчид бүх төрлийн бичиг 
баримтын баталгаажуулалт, нотариатын бүх 
төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой байдаг.
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Хууль зүйн мэргэжлийн үйлчилгээ

ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА

Манай фирм дан ганц дотоодод үйл ажиллагаа явуулахаас гадна олон улсын хэмжээнд хууль 
зүйн мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа бөгөөд дэлхийн нэр хүнд бүхий хуулийн фирмүүдтэй 
хамтран ажилладаг. Үүнд:

Олон улсын хэмжээнд хуулийн фирм, хуульчдын чансаа, эрэмблэл тогтоох үйл ажиллагаа 
явуулдаг судалгааны бие даасан байгууллагууд болох “Chambers & Partners”, Legal 500, “Lexis 
Nexis”, “Asialaw”, IFLR зэрэг байгууллагуудын жил бүрийн судалгаанд Өмгөөллийн “Ананд 
Адвокатс” ХХН болон хуульч өмгөөлөгч Б.Батзаяа, хуульч өмгөөлөгч Н.Энхцэцэг нар тогтмол 
бизнесийн тэргүүлэгч фирм, хуульчдаар нэрлэгдэж ирсэн. 

Манай фирм нь Монгол Улсын болоод олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн 
байгууллагуудын гишүүнчлэлтэй ажилладаг.

Хамтран ажилладаг олон улсын хуулийн фирмүүд

Олон улс дахь фирмийн үнэлгээ
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НӨХӨРЛӨЛИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА БУЮУ

ПРО БОНО АЖЛУУД 
Өмгөөллийн нөхөрлөлүүдийн хөгжлийн чиг хандлага, олон улсын хийгээд үндэсний хууль 
тогтоомжийн дагуу хуульчид болон өмгөөллийн нөхөрлөлүүд нийгэмд тустай үйл ажиллагааг 
санаачлах, дэмжих, оролцох, мөн төлбөрийн чадваргүй иргэд болон нийтийн эрх ашиг 
хөндөгдсөн асуудалд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэн ажилладаг. Бид 
үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаж нийгэмд чиглэсэн 
олон төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжиж ирсэн төдийгүй төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлсээр ирсэн. Үүнээс дурдвал:

• 2003 онд фирм үүсгэн байгуулагдсанаас 
хойш 15 жилийн хугацаанд нийт 100 
гаруй иргэн болон хуулийн этгээдэд үнэ 
төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн 
байна. Бага насны хүүхдийн эцэг тогтоох, 
гэр бүл цуцлах маргаанд төлбөрийн 
чадваргүй талыг шүүхэд төлөөлөх, 
Чойжин ламын сүм музейн эзэмшлийн 
газрыг хувийн байгууллага эзэмшиж 
байгааг чөлөөлүүлэх, олон улсын 
хүмүүнлэгийн байгууллага Монгол улсад 
салбараа нээх, үйл ажиллагаа явуулахад 
бүх төрлийн хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх 
зэрэг про боно ажлууд хийсэн 

• Монголын хуульчдын холбооны 
гишүүнчлэлтэй өмгөөллийн нөхөрлөлийн 
хувьд Монголын хуульчдын форумын 
хамтран зохион байгуулагч, Хүний 
эрхийн түгээмэл тунхаглал батлагдсаны 
70 жилийн ойд зориулсан цуврал 
хэлэлцүүлгийн хамтран зохион 
байгуулагч, Монгол улсад өмгөөллийн 
мэргэжлийн байгууллага үүсч хөгжсөний 
90 жилийн ойд зориулсан “Өмгөөлөгчийн 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах 
эрх, түүний баталгаа: өнгөрсөн-одоо-
ирээдүй” сэдэвт симпозиумын дэмжигч 
байгууллагаар ажилласан

• Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны 
90 жилийн ойн үйл ажиллагааг дэмжин 
хамтран ажилласан

• Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн 
Сургуулийн олон улсын эрх зүйн ангийн 
оюутанд н.Ундраад 2 жилийн сургалтын 
бүрэн тэтгэлэг, JCI Монгол байгууллагаас 
жил бүр зарладаг оюутны тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн 2017-2018 оны хичээлийн 
жилийн хөтөлбөрт 1 оюутны сургалтын 
төлбөрийн бүрэн тэтгэлэг олгосон  

• Монгол судлаачдын оюуны бүтээлийг 
дэмжиж Монгол Улсын Их Сургуулийн 
багш, доктор Б.Амарсанаагийн 
“Харьцуулсан эрх зүй” ном, Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэнгийн судлаачдын 
хамтарсан бүтээл “Эрдэс баялгийн эрх 
зүйн тойм” бүтээл

• Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн 
асуудлаар хэлэлцдэг, томоохон 
чуулгануудын нэг болох Монголын эдийн 
засгийн чуулганы дэмжигч байгууллагаар 
жил бүр оролцдог төдийгүй нөхөрлөлийн 
үүсгэн байгуулагч партнер Б.Батзаяа нь 
Монголын эдийн засгийн форум ТББ-н 
идэвхтэй оролцогчдын нэг юм.
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ХУУЛЬЧИД

Б.Батзаяа нь 2003 онд “Ананд Адвокатс” ХХН-ийг анх үүсгэн байгуулсан 
бөгөөд өмгөөллийн 18 жилийн туршлагатай хуульч юм. Тэрээр 2000 
онд Румын улсын Вест Их Сургуулийн Хуулийн сургуульд бакалаврын 
зэргээ хамгаалж, 2003 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд магистрын 
зэргээ хамгаалсан.  Тэрээр ашигт малтмал, уул уурхайн салбарт үйл 
ажиллагаа явуулдаг дотоодын болон гадаадын компаниудад хууль зүйн 
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, гэрээ хэлэлцээр хийх, хөрөнгө оруулалтын 
зөвлөгөө өгөх, эрх зүйн маргаануудад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн 
ажиллах арвин туршлагатай. Монголын хуульчдын холбоо, Монголын 
өмгөөлөгчдийн холбоо, JCI Монгол байгууллага, Монголын эдийн 
засгийн форум зэрэг байгууллагуудад гишүүнчлэлтэй ажилладаг.

Бодьхүүгийн 
БАТЗАЯА 

Үүсгэн байгуулагч 
партнер

Н.Энхцэцэг нь боловсрол, хүүхдийн эрхийн чиглэлээр олон улсын 
байгууллагад ажиллаж байгаад 2008 оноос тус хуулийн фирм-д 
нэгдэж хамтран ажиллаж байна. Банк, санхүү, компани, эрчим хүч, 
үл хөдлөх хөрөнгө, хөрөнгийн зах зээлийн чиглэлээр мэргэшсэн. 
Олон улсын байгууллага, гадаад, дотоодын олон банк, санхүүгийн 
байгууллага, томоохон компаниудад тогтмол зөвлөгөө өгч ажилладаг. 
Үйлчлүүлэгчид нь түүний мэргэжлийн ур чадвар, ёс зүй, өндөр 
хариуцлагатай үйлчилгээнд ямагт сэтгэл хангалуун байдаг. “Chambers 
& Partners”, “Legal 500”, “Asia Leading Lawyers” зэрэг хуулийн фирм, 
хуульчдын чансаа тогтоодог олон улсын хараат бус судалгааны 
байгууллагууд түүнийг Монгол Улсын бизнесийн тэргүүлэх хуульчдын 
нэгээр тогтмол нэрлэж ирсэн. Нагоягийн их сургуулийн Хууль зүйн 
сургуульд хууль зүйн магистрын зэрэг хамгаалсан тэрээр өдгөө 
МУИС-ын Хууль зүйн сургуульд докторантаар суралцаж байна. Англи, 
Франц, Орос, Япон хэлтэй. Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, 
Олон улсын хуульчдын холбооны гишүүн.

Нэргүйн 
ЭНХЦЭЦЭГ

Гүйцэтгэх захирал 
партнер
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ХУУЛЬЧИД

Ч.Отгонбаатар нь нөхөрлөлийн үүсгэн байгуулагч гишүүдийн нэг 
бөгөөд өмгөөллийн хэлтсийг удирдан ажиллаж байна. Иргэний эрх зүй 
болон захиргааны эрх зүйн чиглэлээр дагнан өмгөөллийн үйлчилгээ, 
хууль зүйн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр мэргэшсэн. Хувьцаат компанийн 
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах, компанийн 
засаглалын бичиг баримтын эхийг боловсруулах, компанийн шинээр 
болон нэмж гаргасан хувьцаа, өрийн хэрэгслийг нийтэд санал 
болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлэхэд хуульчийн 
дүгнэлт гаргах туршлагатай. Ч.Отгонбаатар 2003 онд МУИС-ийн 
Хууль зүйн сургуулийг төгссөн. Монголын хуульчдын холбоо болон 
Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн юм.

Чулууны 
ОТГОНБААТАР 

Партнер 

Ж. Эрхэмбаатар нь хуульчийн мэргэжлийн ажлынхаа хүрээнд эрчим 
хүч, дэд бүтэц, компани, худалдааны болон үнэт цаасны эрх зүйн 
салбарт түлхүү дагнан зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж иржээ. Хэлэлцээр хийх 
ур чадвар, туршлагаараа олон талт, томоохон хэлцлүүдэд шуурхай 
гарц, шийдэл санал болгож, үйлчлүүлэгчдээ давуу тал бий болгож 
чаддаг хэмээн үнэлэгддэг. Тэрээр компанийн эрх зүйн томоохон 
хэлэлцээрүүд, захиргааны болон бусад төрлийн шүүхийн маргаан 
шийдвэрлэх процессын ихээхэн туршлага хуримтлуулсан.
“Ананд Адвокатс” ХХН-д партнер хуульч болохоосоо өмнө “Монрос 
консалтинг” хуулийн фирмд ажиллаж байсан бөгөөд ОХУ-д олон 
салбарт үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх болон зөвлөх салбарт ажиллаж 
байсан туршлагатай. Ж. Эрхэмбаатар нь Монголын нийт хуульчдыг 
нэгтгэн зохион байгуулсан Монголын Хуульчдын Холбооны удирдах 
дээд байгууллага болох Зөвлөлийн анхны гишүүдийн нэгээр сонгогдон 
ажилласан.
Тэрээр 2005 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуульд 
бакалаврын зэрэг, 2016 онд Калифорнийн Их Сургуулийн Беркли дэх 
хуулийн сургуульд магистрын зэрэг тус тус хамгаалсан.

Жаргалцэнгэлийн 
ЭРХЭМБААТАР

Партнер
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Л.Ундрам нь 8 жилийн ажлын туршлагатай, 2012 оноос тус хуулийн 
фирмд хуульчаар ажиллаж байна. Л.Ундрам нь Ашур Монголиа 
хуулийн фирм болон Кью Жи Экс Монгол ХХК-д хуульчаар тус тус 
ажиллаж байсан. Иргэний эрхзүй, гэрээний эрх зүй, компани, уул 
уурхай,эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүч, харилцаа холбоо, үл хөдлөх 
хөрөнгө, хөдөлмөр, хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүй болон хууль 
зүйн дүн шинжилгээ зэрэг чиглэлээр мэргэшсэн.  Хөрөнгө оруулалт, 
хувьцаа, өрийн хэрэгсэл гаргах болон хаалтай хувьцаат компанийг 
худалдах, худалдан авах, нэгтгэх зэрэг гэрээ хэлэлцээрт ихээхэн 
туршлага хуримтлуулсан. Гадаад, дотоодын томоохон банк, санхүүгийн 
байгууллага, компаниудад тогтмол зөвлөгөө өгч ажилладаг. Л.Ундрам 
нь 2010 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг төгссөн. Монголын 
хуульчдын холбооны гишүүн.Лхагвасүрэнгийн 

УНДРАМ 
Ахлах хуульч

С.Баяржаргал нь Франц Улсын Paris II Panthйon-Assas их сургуулийг 
эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй төгссөн бөгөөд 2012 оноос тус хуулийн 
фирмд хуульчаар ажиллаж байна. С.Баяржаргал нь гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай хуулийн фирм болон төрийн өмчит томоохон банканд 
хуульчаар тус тус ажиллаж байсан туршлагатай. Банк санхүү, хөрөнгө 
оруулалт, санхүүжилтийн хэлэлцээр, компани, уул уурхай, үл хөдлөх 
хөрөнгө, гэрээний эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн. Гадаад, дотоодын 
томоохон банк, санхүүгийн байгууллага, компаниудад тогтмол 
зөвлөгөө өгч ажилладаг. С.Баяржаргал нь Монголын Хуульчдын 
холбооны гишүүн бөгөөд франц, англи хэлтэй.

Содбаатарын 
БАЯРЖАРГАЛ
Ахлах хуульч

АХЛАХ ХУУЛЬЧИД
Ү.Амарбат нь 2012 оноос хойш иргэн, захиргааны эрх зүйн чиглэлээр 
мэргэшин ажиллаж, эрх зүйн маргаануудад хууль зүйн зөвлөгөө 
өгөх, төрийн байгууллага болон шүүхэд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн 
ажиллахад мэргэшсэн. Тэрээр Отгонтэнгэр их сургуулийн Хууль 
зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимд багшаар ажилладаг 
бөгөөд Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт Тамгын газрын 
даргаар ажиллаж байсан туршлагатай. Монголын мэтгэлцээний 
нэгдсэн танхимын удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг бөгөөд 
Монгол улсад мэтгэлцээний төрлүүдийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ 
оруулан ажилладаг. 2016 онд Монгол улсаа төлөөлөн дэлхийн их 
сургуулиудын аварга шалгаруулах мэтгэлцээний тэмцээнд оролцож 
байсан туршлагатай.

Үүрцайхын 
АМАРБАТ
Ахлах хуульч
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Дашдооровын 
МАРАЛГОО

Ахлах хуульч

Д.Маралгоо нь МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын үндэсний арбитрт ахлах 
мэргэжилтнээр ажиллаж байгаад Япон Улсын Ёкохамагийн үндэсний 
их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг олон улсын ба бизнесийн эрх 
зүйн магистрын зэргээр төгссөн. Улмаар Япон улсын олон улсын 
бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний компанид бизнесийн зөвлөхөөр 
ажиллаж байгаад 2017 оноос өмгөөллийн “Ананд Адвокатс” хуулийн 
фирмд ахлах хуульчаар ажиллаж байна. Англи, Япон, Орос хэлтэй.

Дагдангийн 
ОДОНТУНГАЛАГ

Ахлах хуульч 

Д.Одонтунгалаг нь Эрүүгийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүйн Сонгуулийн 
эрх зүйгээр мэргэшсэн өмгөөлөгч юм. Тэрээр 2005 онд Монгол улсын 
их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг Бакалавр зэрэгтэйгээр төгсөж, 
улмаар тус сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан. Ажлын туршлагын 
хувьд 2005 – 2007 онд улсын бүртгэлийн байгууллагад Улсын 
бүртгэгчээр ажиллаж байсан бөгөөд 2010 оноос хойш өмгөөллийн үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа туршлагатай хуульч юм. Сүүлийн жилүүдэд 
захиргааны эрх зүйн маргаан болон эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр 
мэргэшин ажиллаж байна.

АХЛАХ ХУУЛЬЧИД
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Монгол улсын хэмжээнд

Олон улсын хэмжээний үйлчлүүлэгчид

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД
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903 тоот, Шангри-Ла оффис төв,

Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар 14241, Монгол улс

Утас: 7575 3322
Факс: 7011 9442

www.anand-advocates.mn
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