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албан хаагчийн албан тушаалын 
цалингийн хэмжээг шинэчлэн 

тогтоох тухай 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх 
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ÃÀÐ×ÈÃ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

272.  Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих 
 тухай /Шинэчилсэн найруулга/    1070
273.  Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль 
 хүчингүй болсонд тооцох тухай    1086
274.  Засгийн газрын тусгай сангийн тухай 
 хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    1086
275.  Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай 
 хуульд нэмэлт оруулах тухай    1087
276.  Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
 оруулах тухай      1087
277.  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
 хуульд нэмэлт оруулах тухай    1088

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

278.  Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, 
 өөрчлөлт оруулах тухай    Дугаар 60 1089
279.  Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээг 
 дэмжих  тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
 баталсантай холбогдуулан авах зарим арга 
 хэмжээний тухай   Дугаар 61 1090
280.  Авлигатай тэмцэх газрын зохион байгуулалтын  
 бүтэц, орон тоо, албан хаагчийн албан 
 тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн 
 тогтоох тухай    Дугаар 67 1091
281.  Үндсэн хуулийн цэцийн 2019 оны 03 дугаар 
 дүгнэлтийн тухай   Дугаар 70 1093
282.  Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
 өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх 
 хугацаа тогтоох тухай   Дугаар 71 1093
283.  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 72 1094

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН 
ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТ

284.  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар 
 зүйлийн зарим хэсэг, заалт Үндсэн хуулийн 
 холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг 
 хянан шийдвэрлэсэн тухай  Дугаар 03 1095
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ
2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
сарын 06-ны өдөр                хот

ЖИЖИÃ, ДÓÍД ҮЙËДВЭР, 
ҮЙËЧИËÃЭЭÃ ДЭÌЖИХ ТÓХАЙ 

/Шинэчилсэн найруулга/
 

ÍЭÃДҮÃЭЭР БҮËЭÃ 
ÍИЙТËЭÃ ҮÍДЭÑËЭË

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилго, зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилго нь жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
төрөлжүүлэн хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн эдийн засагт эзлэх хувь оролцоог дээшлүүлэхэд 
чиглэнэ.

1.2.Энэ хуулийн зорилт нь жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээнд 
үзүүлэх төрийн дэмжлэгийн хамрах хүрээ, хэлбэр, удирдлага, 
зохицуулалтын эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

2 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих
хууль тогтоомж

2.1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих хууль тогтоомж нь 
Монгол Улсын Yндсэн хууль1, Иргэний хууль2, Компанийн тухай хууль3, 
Хоршооны тухай хууль4, Нөхөрлөлийн тухай хууль5, Засгийн газрын тусгай 
сангийн тухай хууль6, Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль7, энэ 
хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад 
актаас бүрдэнэ.
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 1992 оны 1 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
2 Иргэний хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2002 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн.
3 Компанийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2011 оны 42 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
4 Хоршооны тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 1998 оны 2 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
5 Нөхөрлөлийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 1995 оны 8, 9 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
6 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2006 
оны 27 дугаарт нийтлэгдсэн.
7 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2012 
оны 9 дугаарт нийтлэгдсэн.
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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 хууль Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байнга байрлан үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн ашиг олох зорилго бүхий 
дотоодын жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжид 
үйлчилнэ.

3.2.Төрийн бус байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, 
түүний оролцоотой компани, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар, төрийн болон 
орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой газар, гадаад улсын хуулийн этгээд 
энэ хуулийн зохицуулалтад хамаарахгүй.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан 
утгаар ойлгоно:

4.1.1.“жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч” гэж 
200 хүртэл ажилтантай, жилийн 2.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын 
орлоготой, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа 
явуулдаг аж ахуйн нэгжийг;

4.1.2.“борлуулалтын орлого” гэж аж ахуйн нэгжийн 
санхүүгийн тайланд тодорхойлсон борлуулалтын орлогыг;  

4.1.3.“ажилтан” гэж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн8 3.1.2-т 
заасныг;

4.1.4.“кластер” гэж аж ахуйн нэгж нь үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний зорилго, төрөл, чиглэл, газарзүйн байршлын хувьд хорших, 
төрөлжих хэлбэрээр харилцан уялдаатай хамтран ажиллахыг.  

ХÎЁРДÓÃААР БYËЭÃ
ЖИЖИÃ, ДÓÍД ҮЙËДВЭР, ҮЙËЧИËÃЭЭ ЭРХËЭÃЧ

5 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч

5.1.Дараах нөхцөлийг хангасан аж ахуйн нэгжийг жижиг, дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид хамааруулна: 
8 Хөдөлмөрийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 1999 оны 25 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
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5.1.1.“бичил үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч” гэж 10 хүртэл 
ажилтантай, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа 
явуулдаг, жилийн 300.0 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж 
ахуйн нэгжийг;

5.1.2.“жижиг үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч” гэж 10-50 хүртэл 
ажилтантай, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа 
явуулдаг, жилийн 300.0 сая-1.0 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын 
орлоготой аж ахуйн нэгжийг;

5.1.3.“дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч” гэж 50-200 хүртэл 
ажилтантай, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа 
явуулдаг, жилийн 1.0-2.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж 
ахуйн нэгжийг.

5.2.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийн борлуулалтын 
орлогын хэмжээг тогтоохдоо түүнтэй харилцан хамааралтай этгээдийн 
борлуулалтын орлогын хэмжээг нэгтгэн тооцно.

5.3.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч нь энэ хуулийн 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3-т заасан ангиллын нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангаагүй тохиолдолд 
ажилтны тоог голлох үзүүлэлт болгон зохих ангилалд хамааруулна.

5.4.Аж ахуйн нэгж нь хоёр ба түүнээс дээш чиглэлийн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд тэдгээрийн аль нэг нь энэ хуулийн 7 дугаар 
зүйлд заасан үйл ажиллагаанд хамаарч байвал энэ хуульд заасан жижиг, 
дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид хамаарахгүй.

5.5.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч нь компани, хоршоо, 
нөхөрлөлийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулна.

5.6.Энэ хуулийн 5.2-т заасан “Харилцан хамааралтай этгээд” 
гэдэгт Татварын ерөнхий хуулийн9 27 дугаар зүйлд заасныг ойлгоно. 

6 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ 
          эрхлэгчийг бүртгэх

6.1.Энэ хуульд заасан нөхцөлийг хангасан аж ахуйн нэгж жижиг, 
дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгүүлэх хүсэлтээ жижиг, дунд 
үйлдвэрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, эсхүл 
орон нутаг дахь тухайн асуудал хариуцсан эрх бүхий этгээдэд бичгээр, 
эсхүл цахимаар гаргана.
9 Татварын ерөнхий хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2019 оны 22 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
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6.2.Энэ хуулийн 6.1-д заасан хүсэлтэд дараах баримт бичгийг 
хавсаргана:

6.2.1.улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
6.2.2.ажилтныг нийгмийн даатгалд хамруулсан тухай 

нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт;

6.2.3.эхлэлтийн баланс, эсхүл өмнөх жилийн санхүүгийн 
тайлан. 

6.3.Хүсэлт гаргагч энэ хуулийн 5.1-д заасан нөхцөлийг хангасан 
гэж үзвэл хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор түүнийг 
зохих ангиллын жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгэж, 
тодорхойлолт олгоно.

6.4.Хүсэлт гаргагч энэ хуулийн 5.1-д заасан нөхцөлийг хангаагүй, 
эсхүл баримт бичгийн бүрдэл дутуу байвал үндэслэл бүхий бүртгэхээс 
татгалзсан хариуг ажлын 5 өдрийн дотор бичгээр мэдэгдэнэ.

6.5.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийн бүртгэл, түүнд 
орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал 
хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага албан ёсны цахим хуудсаар 
дамжуулан тухай бүр нийтэд мэдээлнэ. 

6.6.Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллага доор дурдсан үндэслэлээр жижиг, дунд үйлдвэр, 
үйлчилгээ эрхлэгчийг бүртгэлээс хасна:

6.6.1.ажилтны тоо, борлуулалтын орлогын хэмжээ нь энэ 
хуулийн 4.1.1-д заасан хязгаараас хэтэрсэн;

6.6.2.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч бүртгэлээс 
хасуулах хүсэлт гаргасан;

6.6.3.бүртгүүлэхдээ хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь 
тогтоогдсон;

6.6.4.аж ахуйн нэгж татан буугдсан;
6.6.5.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч байгаль 

орчин, хүний эрүүл мэндэд хортой технологи, материал хэрэглэсэн, 
экологийн хохирол учруулсан нь тогтоогдсон.

6.7.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийг бүртгэхтэй 
холбогдуулан үйлчилгээний хөлс, хураамж авахыг хориглоно.
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7 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид
 хамаарахгүй этгээд

7.1.Дараах үйл ажиллагааг эрхэлдэг аж ахуйн нэгж энэ хуульд 
заасан жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид хамаарахгүй:

7.1.1.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн 
тухай хуулийн10 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10.4, 15.10.5, 
15.10.6, 15.10.7, 15.10.8, 15.10.9, 15.10.10, 15.10.11, 15.10.12, 15.10.13, 
15.10.14, 15.10.16, 15.10.17, 15.10.18, 15.10.19, 15.10.20, 15.10.21, 15.10.22, 
15.11.1, 15.11.2, 15.11.6, 15.12.4, 15.12.5, 15.12.6, 15.12.7, 15.12.8, 15.12.9, 
15.12.10, 15.12.11, 15.13.1, 15.14.3, 15.14.7, 15.15.1, 15.15.2, 15.15.3, 
15.15.4, 15.15.5, 15.15.6, 15.15.7, 15.15.8, 15.15.9, 15.15.10, 15.15.11, 15.16, 
15.18.1, 15.18.2, 15.18.3, 15.18.4, 15.18.5, 15.18.6, 15.18.7, 15.18.8, 15.19, 
15.20-д заасан үйл ажиллагаа;

7.1.2.барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ;
7.1.3.зуучлалын үйлчилгээ;
7.1.4.хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ;
7.1.5.худалдаа, үйлчилгээний сүлжээ;
7.1.6.Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн11 

13.4, 13.5-д заасан үйл ажиллагаа;

7.1.7.ашигт малтмал хайх, газрын гадаргуу, түүний хэвлий, 
хүдрийн овоолго, хаягдал, байгалийн уснаас ашигт малтмал ялган авах, 
олборлох, түүний ашигт агуулгыг нэмэгдүүлэх, баяжуулах, боловсруулах.

ÃÓРАВДÓÃААР БҮËЭÃ 
ЖИЖИÃ, ДÓÍД ҮЙËДВЭР, ҮЙËЧИËÃЭЭÃ

ДЭÌЖИХ ТӨРИЙÍ БÎДËÎÃÎ

8 дугаар зүйл.Төрөөс жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
                      дэмжих талаар баримтлах бодлогын чиглэл

8.1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний цар хүрээ, хөгжлийн үе 
шат, бүс нутгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө, гадаад зах зээлд нэвтрэх чадамж, 
техник, технологийн байдлыг нь харгалзан төрөөс дараах чиглэлийн 
дэмжлэгийг үзүүлнэ:

8.1.1.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний зах зээлийн 
эрэлт, хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний 
10 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл 
эмхэтгэлийн 2001 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн.
11 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2011 
оны 46 дугаарт нийтлэгдсэн.
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салбарын хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, сургах, давтан сургах 
тогтолцоог хөгжүүлэх;

8.1.2.санхүүгийн дараах дэмжлэгийг үзүүлэх:    

8.1.2.а.хөнгөлөлттэй зээл олгох;
8.1.2.б.шинээр бий болгосон ажлын байрны 

тоо, борлуулалтын орлогын хэмжээг харгалзан зээлийн хүүгийн хэмжээг 
бууруулах;

8.1.2.в.зээлийн давхар батлан даалт гаргах;
8.1.2.г.зээлийн хүүгийн татаас олгох;
8.1.2.д.тоног төхөөрөмжийн санхүүгийн 

түрээсийн үйлчилгээ, түрээсийн хүүгийн дэмжлэг үзүүлэх.

8.1.3.татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх;
8.1.4.экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох өрсөлдөх 

чадвартай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих;

8.1.5.бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний борлуулалтад 
төрийн худалдан авалтаар дэмжлэг үзүүлэх;

8.1.6.бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх;
8.1.7.шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх судалгааг дэмжих; 

8.1.8.техник, технологийн дэвшлийг дамжуулах, 
нутагшуулах, шинжлэх ухаан, технологийн судалгааны үр дүнг үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

8.1.9.кластерын хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийг тухайн орон нутаг дахь түүхий 
эдийн болон ажиллах хүчний нөөц, чадавх бусад онцлогоос хамааран 
дэмжих;

8.1.10.гадаад, дотоод зах зээлд нэвтрэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх.
 

9 дүгээр зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний 
кластерыг дэмжих                                                                                                                                 

9.1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг кластераар хөгжүүлэхэд 
төрөөс дараах дэмжлэгийг үзүүлнэ: 

9.1.1.түүхий эдийн бэлтгэл, нийлүүлэлт, үйлдвэрлэл, 
тээвэрлэлт, борлуулалтын харилцан уялдаа бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх 
аж ахуйн нэгжид татвар, санхүүгийн цогц дэмжлэг үзүүлэх;
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9.1.2.дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулах;
9.1.3.үйл ажиллагаагаараа хорших, төрөлжих, хамтран 

ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

 9.2.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч нь кластерын 
хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд тэдгээрийн ажилтны 
тоо, борлуулалтын орлогын хэмжээг нэгтгэн тооцож, зохих ангилалд 
хамааруулж болно.

9.3.Энэ хуулийн 9.2-т заасан ажилтны тоо, борлуулалтын орлогын 
хэмжээг нэгтгэн тооцох үндэслэлийг хянаж, зохих ангилалд хамааруулахтай 
холбогдсон журмыг жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн батална.

 9.4.Орон нутагт кластерын хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах 
аж ахуйн нэгжийн төсөл нь энэ хуулийн 15.1.2-т заасан чиглэлд хамаарч 
байвал төрөөс тэргүүн ээлжинд дэмжинэ.

 10 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
          хөгжүүлэх хөтөлбөр

10.1.Жижиг, дунд үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, 
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, ажлын байр, санхүүгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, кластераар төрөлжүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэсэн дунд 
хугацааны хөтөлбөртэй байна.

10.2.Ахуйн үйлчилгээний салбарт дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлэх, стандартад нийцсэн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, албан бус 
хөдөлмөр эрхлэлтийг багасгаж ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
дунд хугацааны хөтөлбөртэй байна.

10.3.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, дүгнэхэд эрдэм шинжилгээний болон төрийн 
бус байгууллага, олон нийтийн оролцоог хангана.

11 дүгээр зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 

11.1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих үйл ажиллагаанд 
шаардагдах хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилго бүхий Жижиг, дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх сан /цаашид “Сан” гэх/ байна.

11.2.Сангийн хуульд заасан чиг үүргийг жижиг, дунд үйлдвэрийн 
асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ.

11.3.Сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг 
тайлагнах, хянахтай холбогдсон харилцааг Засгийн газрын тусгай сангийн 
тухай хуулиар зохицуулна.
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11.4.Санд Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 14.2-т 
заасны дагуу улсын төсвөөс жил бүр хөрөнгө хуваарилна. 

11.5.Сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах 
журмыг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 14.6-д заасны дагуу 
Засгийн газар батална.

11.6.Сангаас жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид нэг удаа 
олгох зээлийн хэмжээг доор дурдсанаар тодорхойлно:

11.6.1.бичил үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид жилийн 
борлуулалтын орлогоос хамааруулан 300.0 сая төгрөг хүртэл;

11.6.2.жижиг үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид жилийн 
борлуулалтын орлогоос хамааруулан 1.0 тэрбум төгрөг хүртэл;

11.6.3.дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид жилийн 
борлуулалтын орлогоос хамааруулан 2.5 тэрбум төгрөг хүртэл.

11.7.Бичил үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид зээлийг Сангаас шууд, 
жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид банкаар дамжуулж олгоно. 
Банкийг сонгон шалгаруулалтаар сонгоно. Банканд Сангийн эх үүсвэрийг 
байршуулах, зээл олгох журмыг Засгийн газар батална.

11.8.Дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч бүтээгдэхүүнээ экспортод 
гаргасан тохиолдолд банкнаас авсан зээлийн жилийн хүүгийнх нь 5.0 
хүртэл хувийг Сангаас олгож болно.

11.9.Сангаас зээл, зээлийн хүүгийн татаас олгоход доор дурдсан 
хязгаарлалтыг баримтална:

11.9.1.Сангийн тухайн жилийн улсын төсвийн 
санхүүжилтийн 80-аас доошгүй хувийг үйлдвэрлэлийг дэмжих 
зориулалтаар олгох;

11.9.2.зээлийн хүүгийн татаасын зориулалтаар олгох 
хөрөнгийн нийт хэмжээ нь Сангийн тухайн жилийн улсын төсвийн 
санхүүжилтийн 20 хувиас хэтрэхгүй байх. 

11.10.Энэ хуулийн 11.8-д заасны дагуу Сангаас зээлийн хүүгийн 
татаас олгох журмыг жижиг, дунд үйлдвэрийн болон санхүү, төсвийн 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

11.11.Дараах жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид 
хөнгөлөлттэй зээл олгохгүй:
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11.11.1.Сангаас авсан зээлийн үлдэгдэлтэй;
11.11.2.зээлийн мэдээллийн санд муу зээлийн түүхтэй;

  11.11.3.Сангаас авсан зээлийг зориулалтын бусаар 
ашигласан нь тогтоогдсон;

11.11.4.шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлөх өртэй; 
 11.11.5.төсөл хүлээн авах сүүлийн өдрийн байдлаар 

нийгмийн даатгал, татварын байгууллагад өртэй.

11.12.Зээлийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх төслийн талаар санал, 
дүгнэлт гаргах, сонгон шалгаруулалт явуулах, шийдвэр гаргахад аливаа 
этгээд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно. 

11.13.Албан үүргээ гүйцэтгэхэд нь хөндлөнгөөс нөлөөлсөн гэж 
үзвэл тухайн албан тушаалтан Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуульд12 заасны дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд 
мэдэгдэх үүрэгтэй.

 11.14.Сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, төсөл сонгон 
шалгаруулахад жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийг Хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн 111.1, 111.2-т заасныг хэрэгжүүлсэн эсэхийг харгалзан үзнэ.

11.15.Сан төсөл сонгон шалгаруулсан шийдвэрийг тухайн 
шийдвэр гарснаас хойш Сангийн албан ёсны цахим хуудас болон өдөр 
тутмын хэвлэлээр ажлын 5 өдрийн дотор нийтэд мэдээлнэ. 

11.16.Сан нь зээлийн болон дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний 
биелэлтэд хяналт тавина.

ДӨРӨВДҮÃЭЭР БҮËЭÃ 
ЖИЖИÃ, ДÓÍД ҮЙËДВЭР, ҮЙËЧИËÃЭЭÍИЙ ÑАËБАРÛÍ

ХАРИËЦААÍД ÎРÎËЦÎÃЧ 

12 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ 
эрхлэгчид үзүүлэх үйлчилгээ

 12.1.Хувийн өмчит хуулийн этгээд дараах үйлчилгээг жижиг, дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид үзүүлж болно:

12.1.1.зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;

12 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 
2012 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн.
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12.1.2.бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ;
12.1.3.сургалт зохион байгуулах;
12.1.4.борлуулалтыг дэмжих үйл ажиллагаа;
12.1.5.үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ажлын 

байр, тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр түрээслүүлэх;

  12.1.6.бизнес инкубацийн үйлчилгээ.

13 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ 
       эрхлэгчийн эрх, үүрэг

13.1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч дараах эрх эдэлнэ:

13.1.1.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих талаар 
төрөөс хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд хамрагдах, 
санхүүгийн дэмжлэг авах;

13.1.2.төрийн байгууллага, албан тушаалтны хууль бус 
аливаа шийдвэр, шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзах, зохих журмын 
дагуу гомдол гаргах;

13.1.3.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид 
зориулан энэ хуулийн 12.1-д заасан этгээд болон бусад байгууллагаас 
зохион байгуулж байгаа сургалтад хамрагдах, мэдээлэл, зөвлөгөө авах;

13.1.4.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний талаар төрөөс 
хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрийн төсөлд санал өгөх, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих;  

13.1.5.хуульд заасан бусад эрх.

13.2.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч дараах үүрэг 
хүлээнэ:

13.2.1.хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтны хууль ёсны шийдвэр, шаардлагыг биелүүлэх;

13.2.2.зохих стандарт, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн 
шаардлагад нийцсэн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх;

13.2.3.эрхлэх үйл ажиллагаа нь энэ хуулийн 7.1-д заасан 
чиглэлд хамаарч байвал энэ тухайгаа мэдэгдэж, жижиг, дунд үйлдвэр, 
үйлчилгээ эрхлэгчийн бүртгэлээс хасуулах;

13.2.4.бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанарыг 
сайжруулж, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх;
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13.2.5.ажилтны мэдлэг, туршлага, мэргэжлийн ур 
чадварыг дээшлүүлэх, менежментийн арга барилыг сайжруулах;

13.2.6.ажилтны нийгмийн хамгааллын баталгааг хангах, 
хуулиар тогтоосон хэмжээнээс доошгүй цалин хөлс олгох;

13.2.7.ажилтны тоо, борлуулалтын орлогын хэмжээ нь энэ 
хуулийн 4.1.1-д заасан хязгаараас хэтэрсэн бол жижиг, дунд үйлдвэрийн 
асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, эсхүл орон нутаг дахь 
тухайн асуудал хариуцсан эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэх; 

13.2.8.Сангаас олгосон хөрөнгийг зориулалтын дагуу 
зарцуулах, зээлийн гэрээний үүргээ биелүүлэх;

13.2.9.зээлийн зарцуулалтын явц, байдлын талаарх 
тайланг Санд 6 сар тутам ирүүлэх;

13.2.10.хуулиар хүлээсэн бусад үүрэг.

ТАВДÓÃААР БҮËЭÃ
 ЖИЖИÃ, ДÓÍД ҮЙËДВЭР, ҮЙËЧИËÃЭЭÍИЙ ТАËААРХ 

ТӨРИЙÍ БÎËÎÍ ÍÓТÃИЙÍ ӨӨРӨӨ ÓДИРДАХ 
БАЙÃÓÓËËАÃÛÍ БҮРЭÍ ЭРХ 

14 дүгээр зүйл.Óлсын Их Хурлын бүрэн эрх
 

14.1.Улсын Их Хурал жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний талаар 
дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

14.1.1.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэх эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох, санхүү, татвар, зээл, хөрөнгө оруулалтын 
таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн төрийн бодлогыг тодорхойлох;

14.1.2.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг батлах;

14.1.3.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт улсын 
төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөр, Засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, 
гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэх;

14.1.4.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

15 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх
 

15.1.Засгийн газар жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний талаар 
дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
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15.1.1.энэ хуулийн 10.1, 10.2-т заасан хөтөлбөрийг 5 
жилийн хугацаатай баталж, хэрэгжилтийг хангах;

15.1.2.орон нутгийн түүхий эдийн нөөц, эрэлт, хэрэгцээ, 
энэ хуулийн 18.3-т заасан саналыг харгалзан кластераар бүсчлэн 
хөгжүүлэх чиглэлийг батлах;

15.1.3.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг хөгжүүлэх 
хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
гадаадын зээл, тусламж, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн 
үндсэн чиглэл, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, улсын төсөвт тусган 
шийдвэрлүүлэх;

15.1.4.аж үйлдвэрийн парк байгуулах, эдийн засгийн 
чөлөөт бүсийг хөгжүүлэхэд жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх;

15.1.5.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг төрөөс дэмжих 
зорилгоор Улсын Их Хурлын зөвшөөрлөөр Засгийн газрын үнэт цаас гаргах;
  

15.1.6.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

16 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн 
        төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

16.1.Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

16.1.1.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих хууль 
тогтоомж, энэ хуулийн 10.1, 10.2, 15.1.2-т заасан хөтөлбөр, баримт бичгийн 
төслийг боловсруулах, биелэлтэд хяналт тавих;

16.1.2.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт улсын 
төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
арга хэмжээ, Санг нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангах;

16.1.3.Зээлийн батлан даалтын сангийн удирдлагад 
төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх;

16.1.4.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид үзүүлэх 
төрийн үйлчилгээг нээлттэй, шуурхай хүргэх, шат дамжлагыг багасгах, 
хяналт шалгалт, бүртгэл, зөвшөөрлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох 
санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх;
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16.1.5.энэ хуулийн 17.1.7-д заасан судалгааны тайланг 
үндэслэн салбартаа шаардлагатай хүний нөөцийн асуудлыг мэргэжлийн 
болон техникийн боловсролыг хөгжүүлэх талаарх төлөвлөгөө, үндсэн 
чиглэл, хөтөлбөр, суралцагч элсүүлэх мэргэжлийн чиглэлд тусгуулах;

16.1.6.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

16.2.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний талаарх энэ хуульд 
заасан төрийн зарим чиг үүргийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн 
төрийн бус байгууллагад шилжүүлж болно. 

17дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан 
                          төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

17.1.Жижиг, дунд үйлдвэрийн талаарх төрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх чиг үүргийг жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан 
төрийн захиргааны байгууллага эрхлэн дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

17.1.1.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний хууль тогтоомж, 
төрийн бодлого, чиглэлийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг тайлагнах;

17.1.2.эрдэм шинжилгээ, судалгааны үр дүнг үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

17.1.3.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын 
харилцаанд оролцогчидтой харилцах, мэдээлэл солилцох, нэг цонхны 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх;

17.1.4.энэ хуулийн 12.1-д заасан этгээдийг зөвлөгөө, 
мэдээллээр хангах;

17.1.5.хүний нөөцийг сургах, чадавхжуулах, бүтээгдэхүүн 
хөгжүүлэх, олон улсын зах зээлд нэвтрэх болон бусад чиглэлээр сургалт 
зохион байгуулах; 

17.1.6.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих цахим 
мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх;

17.1.7.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт 
шаардлагатай хүний нөөцийн судалгааг жил бүр хийж, үр дүнг жижиг, 
дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 
тайлагнах;

17.1.8.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний талаарх 
судалгааг тогтмол хийж, тэдгээрийг хөгжүүлэх, дэмжихтэй холбогдсон 
санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх;
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17.1.9.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид 
зориулсан үндэсний болон олон улсын хэмжээний үзэсгэлэн, худалдаа, 
чуулга уулзалт зохион байгуулах;

17.1.10.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийн эрх, 
хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудлаар төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох;

17.1.11.хариуцсан асуудлаар шаардлагатай мэдээ, 
судалгаа, холбогдох бусад баримт бичгийг аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
гаргуулан авах;

17.1.12.цахим худалдаа нэвтрүүлэх, зохион байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх;

17.1.13.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

18 дугаар зүйл.Íутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон 
   Засаг даргын бүрэн эрх

18.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурал жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний талаар дараах бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ:

18.1.1.тухайн шатны жил бүрийн төсөвт жижиг, дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээг хөгжүүлэх зориулалтаар хөрөнгө тусгаж батлах;

18.1.2.тухайн нутаг дэвсгэрт жижиг, дунд үйлдвэр, 
үйлчилгээг дэмжих орон нутгийн дэд хөтөлбөрийг энэ хуулийн 10.1, 10.2, 
15.1.2-т заасан бодлогын баримт бичигт нийцүүлэн батлах, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих.

 18.2.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга жижиг, дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, дэмжлэг 
үзүүлэх арга хэмжээг орон нутагт зохион байгуулах ажлыг хариуцан 
гүйцэтгэнэ.

 18.3.Тухайн шатны Засаг дарга жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
кластераар хөгжүүлэх тухай саналаа боловсруулж, дээд шатны эрх бүхий 
албан тушаалтанд хүргүүлнэ.

19 дүгээр зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний бодлогын
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

19.1.Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллага жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 
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19.2.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Хууль тогтоомжийн тухай 
хуулийн13 50, 51 дүгээр зүйл, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай 
хуулийн14 20.2-т заасан  журмын дагуу хийж, тайланг Засгийн газарт 
хүргүүлнэ.

19.3.Энэ хуулийн 19.1-д заасан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхэд 
шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах, судалгаа, шинжилгээ хийх, жижиг, 
дунд үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын оролцогчдын дунд хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулах, санал зөвлөмжийг  авах ажлыг жижиг, дунд үйлдвэрийн 
асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага гүйцэтгэнэ. 

19.4.Хэрэгжилтийн тайланд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 
хөндлөнгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж болох ба шаардагдах зардлыг 
улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ. 

20 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний
цахим мэдээллийн сан

20.1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний цахим мэдээллийн сан 
/цаашид “Мэдээллийн сан” гэх/ нь дараах мэдээллээс бүрдэнэ:

20.1.1.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний хууль тогтоомж, 
төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан холбогдох эрх зүйн акт;

20.1.2.техник, технологийн хөгжил, зах зээлийн мэдээлэл;
20.1.3.гадаад, дотоодын жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээний сайн туршлага;

20.1.4.эрдэм шинжилгээний байгууллага, судлаачийн 
тайлан, бүтээл;

20.1.5.төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах захиалга;

20.1.6.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг санхүүжүүлэх 
гадаад, дотоодын буцалтгүй тусламж, зээлээр хэрэгжиж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл;

13 Хууль тогтоомжийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2015 оны 8 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
14 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2015 
оны 47 дугаарт нийтлэгдсэн.
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20.1.7.жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид 
зориулан гадаад, дотоодод зохион байгуулах үзэсгэлэн, худалдааны тухай 
мэдээлэл;

20.1.8.хуулиар нууцад хамааруулаагүй бусад мэдээлэл.

20.2.Мэдээллийн сан нь жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ 
эрхлэгчийн эрэлт, нийлүүлэлт, хэрэгцээ, шаардлагыг холбох цахим 
хөтөчтэй байна.

20.3.Мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хөтлөх, мэдээлэл цуглуулах, 
үйлчилгээ үзүүлэх журмыг жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүн батална.

ЗÓРÃАДÓÃААР БYËЭÃ
БÓÑАД ЗҮЙË

21 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

21.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай 
хуульд15 заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

21.2.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн 
шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд16 заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

21.3.Энэ хуулийн 6.3, 6.4, 6.7, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.12-т заасныг 
зөрчсөн буруутай албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан 
сахилгын шийтгэл ногдуулна.  

21.4.Албан тушаалтан энэ хуулийн 11.13-т заасан үүргээ 
биелүүлээгүй бол Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
29.2.2-т заасан, энэ хуулийн 11.12-т заасныг зөрчсөн бол мөн хуулийн 
29.2.4-т заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 

15 Зөрчлийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2017 оны 24 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
16 Төрийн албаны тухай хууль Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2018 оны 1 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ
2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
сарын 06-ны өдөр                хот

ЖИЖИÃ, ДÓÍД YЙËДВЭРИЙÍ ТÓХАЙ ХÓÓËЬ 
ХҮЧИÍÃҮЙ БÎËÑÎÍД ТÎÎЦÎХ ТÓХАЙ

1 дүгээр зүйл.2007 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр баталсан 
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
дэмжих тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон 
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 

ЗАÑÃИЙÍ ÃАЗРÛÍ ТÓÑÃАЙ ÑАÍÃИЙÍ 
ТÓХАЙ ХÓÓËЬД ӨӨРЧËӨËТ 

ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ

1 дүгээр зүйл.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 14 
дүгээр зүйлийн 14.2, 14.6 дахь хэсэг, мөн зүйлийн 14.5.6 дахь заалтыг доор 
дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

1/14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсэг:

“14.2.Энэ хуулийн 7.1.1-д заасан Жижиг, дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх санд жил бүр улсын төсвөөс хуваарилах хөрөнгийн хэмжээ нь 
тухайн жилийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10 хувиас доошгүй 
байна. Энэ хэсгийг 2030 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл дагаж 
мөрдөнө.”

2/14 дүгээр зүйлийн 14.6 дахь хэсэг:

“14.6.Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй 
зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журмыг Засгийн газар батална.”

3/14 дүгээр зүйлийн 14.5.6 дахь заалт:

“14.5.6.тоног төхөөрөмж худалдан авахад санхүүгийн 
түрээсийн дэмжлэг үзүүлэх;”

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ
2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
сарын 06-ны өдөр                хот
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ

2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
сарын 06-ны өдөр                хот

2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
сарын 06-ны өдөр                хот

2 дугаар зүйл.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 14 
дүгээр зүйлийн 14.5.3 дахь заалтын “зээлийн баталгаа, батлан даалт 
гаргах,” гэснийг хассугай.

3 дугаар зүйл.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 14 
дүгээр зүйлийн 14.5.1 дэх заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
дэмжих тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон 
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 

ÌЭРÃЭЖËИЙÍ БÎËÎВÑРÎË, ÑÓРÃАËТÛÍ
ТÓХАЙ ХÓÓËЬД ÍЭÌЭËТ ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ

1 дүгээр зүйл.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 
2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн “энэ хууль” гэсний өмнө “Жижиг, дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль,” гэж нэмсүгэй. 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
дэмжих тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон 
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 

ЗӨРЧËИЙÍ ТÓХАЙ ХÓÓËЬД ÍЭÌЭËТ, 
ӨӨРЧËӨËТ ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ  

1 дүгээр зүйл.Зөрчлийн тухай хуулийн 10.6 дугаар зүйлд доор 
дурдсан агуулгатай 2 дахь хэсэг нэмсүгэй:

 “2.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль 
тогтоомжид заасан журмыг зөрчин хөнгөлөлттэй зээл авсан, давхар 
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ТӨРИЙÍ БÎËÎÍ ÎРÎÍ ÍÓТÃИЙÍ ӨÌЧИЙÍ 
  ХӨРӨÍÃӨӨР БАРАА, АЖИË, ҮЙËЧИËÃЭЭ 

ХÓДАËДАÍ АВАХ ТÓХАЙ ХÓÓËЬД 
ÍЭÌЭËТ ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ 

1 дүгээр зүйл.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлд доор 
дурдсан агуулгатай 34.1.11 дэх заалт нэмсүгэй:

“34.1.11.энэ хуулийн 101.2-т заасан дотоодын үйлдвэрээс 
худалдан авах барааны жагсаалтад орсон бараа, бүтээгдэхүүнийг Жижиг, 
дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 5.1-д заасан жижиг, дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч үйлдвэрлэсэн бол.”

2 дугаар зүйл.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 

батлан даалт гаргуулсан бол хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг арван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгон, учруулсан хохирлыг гаргуулна.” 

2 дугаар зүйл.Зөрчлийн тухай хуулийн 10.6 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

“1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч нь хөдөлмөрийн 
гэрээгээр ажиллагчдын тоо, жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ 
нь Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 4.1.1-д 
заасан хязгаараас хэтэрсэн, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид 
хамаарахгүй чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх болсон тухай бүртгэх 
байгууллагад мэдэгдээгүй, эсхүл хуульд заасан тайланг хугацаанд нь 
ирүүлээгүй буюу хуурамч тайлан гаргасан бол хүнийг тавин нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.”

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
дэмжих тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон 
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ
2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
сарын 06-ны өдөр                хот
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË
2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
сарын 06-ны өдөр   Дугаар 60            хот

10.2 дахь хэсгийн “10 хувиар,” гэсний дараа “энэ хуулийн 10.1.1-д заасан 
этгээд нь Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 5.1-д 
заасан жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч бол түүний ирүүлсэн 
тендерийн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй барааны хэсгийн үнийг 15 
хувиар,” гэж нэмсүгэй.

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг 
дэмжих тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон 
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 
дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий 
бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2016 оны 07 дугаар 
сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн 
захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
“Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг” хэсэгт “20.Жижиг, дунд үйлдвэрийн 
газар” гэж нэмсүгэй.

2.“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий 
бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2016 оны 07 дугаар 
сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн 
захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн Эрүүл 
мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн дугаар “20” 
гэснийг “21” гэж өөрчилсүгэй.

3.Энэ тогтоолыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË
2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
сарын 06-ны өдөр   Дугаар 61            хот

 Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих 
 тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 

 баталсантай холбогдуулан авах зарим 
 арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 
дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга/ баталсантай холбогдуулан дараах арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т 
даалгасугай:

 1/Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга/-д заасан журмыг боловсруулан, 2020 оны 1 
дүгээр улиралд багтаан батлах;

2/жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бүртгэлийг 
хуульд нийцүүлэн шинэчлэх, хуулийг тайлбарлан таниулах ажлыг зохион 
байгуулах;

3/жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний цахим мэдээллийн 
санг бүрдүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийн бүртгэлийн 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан, үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлэх;

4/жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллага байгуулахтай холбогдуулан шаардлагатай 
зардал, санхүүжилтийг тооцож, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай 
хуулийн төсөлд тусгах;

5/Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн ажлын 
албаны орон тоо, төсвийг жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан 
төрийн захиргааны байгууллагад шилжүүлэх.

  6/жижиг, дунд үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа сангуудыг жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан 
төрийн захиргааны байгууллагын бүтцэд шилжүүлэхтэй холбогдуулан 
холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг 
боловсруулж, Монгол Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх.
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2.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол 
Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хороо /Ж.Ганбаатар/-нд 
даалгасугай.

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË
2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
сарын 13-ны өдөр   Дугаар 67            хот

   Авлигатай тэмцэх газрын зохион 
байгуулалтын бүтэц, орон тоо, албан 

хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг 
шинэчлэн тогтоох тухай

Авлигын эсрэг хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг, 29 дүгээр 
зүйлийн 29.6 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ 
нь:

1.“Авлигатай тэмцэх газрын зохион байгуулалтын бүтэц”-ийг 1 
дүгээр хавсралтаар, “Авлигатай тэмцэх газрын албан хаагчийн албан 
тушаалын цалингийн хэмжээ”-г 2 дугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн 
баталсугай.

2.Авлигатай тэмцэх газрын орон тооны дээд хязгаарыг 232 албан 
хаагч байхаар тогтоосугай.

3.Энэ тогтоолыг баталсантай холбогдуулан Авлигатай тэмцэх 
газрын холбогдох төсөв, санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар арга 
хэмжээ авахыг Монгол Улсын Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай.

4.Энэ тогтоолыг баталсантай холбогдуулан “Авлигатай тэмцэх 
газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай” 
Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 55 дугаар 
тогтоол, “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2017 
оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 84 дүгээр тогтоол, “Авлигатай тэмцэх 
газрын албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн 
тогтоох тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн 85 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

5.Энэ тогтоолыг 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА    Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 
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Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 
67 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

АВËИÃАТАЙ ТЭÌЦЭХ ÃАЗРÛÍ ЗÎХИÎÍ 
БАЙÃÓÓËАËТÛÍ БҮТЭЦ

1.Авлигатай тэмцэх газар доор дурдсан бүтэцтэй байна: 

1.1.Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс:

1.2.Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс:

1.2.1.Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний алба;
1.2.2.Хяналт шалгалтын алба.

1.3.Мөрдөн шалгах хэлтэс:

1.3.1.Нэгдүгээр алба;
1.3.2.Хоёрдугаар алба;
1.3.3.Гуравдугаар алба.

1.4.Гүйцэтгэх ажлын хэлтэс:

1.4.1.Нэгдүгээр алба;
1.4.2.Хоёрдугаар алба.

1.5.Тусгай хэлтэс:

1.6.Тамгын хэлтэс:

1.6.1.Санхүү, аж ахуйн алба;
1.6.2.Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын алба.

1.7.Судалгаа шинжилгээний алба.

Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны
67 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 
АВËИÃАТАЙ ТЭÌЦЭХ ÃАЗРÛÍ АËБАÍ ХААÃЧИЙÍ

АËБАÍ ТÓШААËÛÍ ЦАËИÍÃИЙÍ ХЭÌЖЭЭ  

Д/д Албан тушаал
Албан тушаалын сарын 

цалингийн хэмжээ 
/төгрөгөөр/

1 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 2 383 680
2 Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга 2 220 400
3 Хэлтсийн дарга 2 128 700
4 Албаны дарга 2 016 560
5 Ахлах ажилтан 1 919 430
6 Ажилтан 1 809 360
7 Туслах ажилтан 1 033 500
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË
2019 оны 07 дугаар        Улаанбаатар
сарын 16-ны өдөр   Дугаар 70            хот

Yндсэн хуулийн цэцийн 2019 оны
03 дугаар дүгнэлтийн тухай

 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай 
хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.3.3 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их 
Хурлаас ТОГТООХ нь: 

 1.“Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх 
хэсгийн “Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан 
хуулийн этгээд … нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөгч байх 
ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг худалдсан, худалдахаар 
ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын борлуулалтын 
үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө.” гэсэн  заалт болон мөн зүйлийн 
47.3 дахь хэсгийн 47.3.1, 47.3.2 дахь заалт, 47.4 дэх хэсэг, 47.5 дахь хэсгийн 
47.5.11, 47.5.12, 47.5.13 дахь заалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
Тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн “Төр нь … аж ахуйн бүх хэвшлийн болон 
хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг 
зохицуулна.”, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Төрөөс хүний эрх, эрх 
чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг 
бүрдүүлэх … үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна.” гэснийг тус тус зөрчсөн 
байна” гэсэн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2019 оны 06 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн 03 дугаар дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй 
гэж үзсүгэй. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА            Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË
2019 оны 07 дугаар        Улаанбаатар
 сарын 18-ны өдөр   Дугаар 71            хот

Ìонгол Óлсын Үндсэн хуульд оруулах 
нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт 

бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын 
тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, 5.3.1, 5.4.7 дахь заалт, 11 
дүгээр зүйлийн 11.3.4 дэх заалт, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 
43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас 
ТОГТООХ нь:
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1.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын 62 гишүүнээс 
өргөн мэдүүлсэн төсөлтэй холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 
2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналыг 
судлах, уг төслийг саналын түвшинд харгалзан үзэх, хэлэлцүүлэх, 
зөвшилцөх шаардлагатай байх тул Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж байгаа 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 
хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хугацааг 2019 оны 08 дугаар сарын 09-ний 
өдрийг дуустал тогтоосугай.

2.Энэ тогтоолыг 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË
2019 оны 07 дугаар        Улаанбаатар
 сарын 18-ны өдөр   Дугаар 72            хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын 
тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 
тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын 
Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны 
өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналыг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж 
байгаа Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын 62 гишүүнээс 
өргөн мэдүүлсэн төсөлтэй уялдуулах, асуудлыг зөвшилцөх үүрэг бүхий 
ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:

Ажлын хэсгийн дарга:
Х.Баттулга -Монгол Улсын Ерөнхийлөгч /зөвшилцсөнөөр/

Ажлын хэсгийн орлогч дарга:
У.Хүрэлсүх -Монгол Улсын Ерөнхий сайд /зөвшилцсөнөөр/

Íарийн бичгийн дарга:
С.Бямбацогт  -Улсын Их Хурлын гишүүн, Төрийн байгуулалтын 

байнгын хорооны дарга

Ãишүүд:
Д.Тогтохсүрэн -Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал дахь 

Монгол Ардын намын бүлгийн дарга
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ҮÍДÑЭÍ ХÓÓËИЙÍ ЦЭЦИЙÍ 
ДҮÃÍЭËТ

2019 оны 06 дугаар        Улаанбаатар
 сарын 28-ны өдөр   Дугаар 03            хот

Д.Эрдэнэбат -Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал дахь 
Ардчилсан намын зөвлөлийн дарга

Ө.Энхтүвшин -Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Шадар 
сайд 

Ц.Нямдорж -Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайд

С.Эрдэнэ -Улсын Их Хурлын гишүүн

Л.Болд -Улсын Их Хурлын гишүүн

2.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаанд зөвшилцлийг хангаж 
ажиллахыг ажлын хэсэгт даалгасугай.

3.Энэ тогтоолыг 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 
зарим хэсэг, заалт Үндсэн хуулийн холбогдох 

заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан 
шийдвэрлэсэн тухай

Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны 
танхим 14.40 цаг.  

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг 
Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Н.Чинбат даргалж, Үндсэн хуулийн цэцийн 
гишүүн, Ш.Цогтоо, Д.Солонго, Ш.Солонго, Ц.Нанзаддорж /илтгэгч/ нарын 
бүрэлдэхүүнтэй, нарийн бичгийн даргаар Ц.Долгормааг оролцуулан 
Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны танхимд нээлттэй хийв.

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл 
гаргагч, иргэн С.Баярмаа болон Монгол Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ нар оролцов.

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанаар Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэг, 47.3 дахь 
хэсгийн 47.3.1, 47.3.2 дахь заалт, 47.4 дэх хэсэг, 47.5 дахь хэсгийн 47.5.11, 
47.5.12, 47.5.13 дахь заалт Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2, Тавдугаар 
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зүйлийн 4, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус зөрчсөн эсэх тухай 
маргааныг хянан хэлэлцэв.

Íэг. Íийслэлийн Хан-Óул дүүргийн 11 дүгээр хорооны оршин 
суугч иргэн Ñ.Баярмаа Үндсэн хуулийн цэцэд хандан дараах агуулга 
бүхий мэдээллийг ирүүлжээ. Үүнд: 

“2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр өөрчлөн найруулсан Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт “Ашигт 
малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан хуулийн этгээд 
болон Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны банканд алт тушаасан 
этгээд нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөгч байх ба ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг худалдсан, худалдахаар ачуулсан, 
ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээнээс 
тооцож улсын төсөвт төлнө.”, 47.3 дахь хэсэгт “Ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр дараахь хэмжээтэй байна:” гээд 47.3.1 дэх заалтад 
“дотоодод борлуулж байгаа нүүрсний нөөц ашигласны төлбөр тухайн 
уурхайн эдэлбэрээс олборлож худалдсан, эсхүл худалдахаар ачуулсан 
болон ашигласан бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээний 2,5 хувьтай 
тэнцүү,”, 47.3.2 дахь заалтад “Энэ хуулийн 47.1.3-т зааснаас бусад 
төрлийн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн доод хэмжээ нь 
тухайн бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээний 5,0 хувь, Монголбанк, 
түүнээс эрх олгосон арилжааны банканд тушаасан алтанд ногдох энэ 
хуулийн 47.5-д заасан нэмэлт төлбөрийн хэмжээ 0 хувьтай тэнцүү.”, 47.4 
дэх хэсэгт “Тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамаарч 
энэ хуулийн 47.3.2-т заасан хувь дээр мөн хуулийн 47.5-д заасан хувийг 
нэмсэн дүнгээр тооцож ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг 
ногдуулна.”, 47.5 дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт төлбөрийн 
хувийг дараахь байдлаар тодорхойлно:” гээд 47.5 дахь хэсгийн 47.5.11 
дэх заалтад “Боловсруулаагүй нүүрс Зах зээлийн үнийн түвшин 0-25 ам 
доллар хүртэл бол хүдэрт 0.00 хувь, 25-50 ам.доллар хүртэл бол хүдэрт 
1.00 хувь, 50-75 ам.доллар хүртэл бол хүдэрт 2.00 хувь, 75-100 ам.доллар 
хүртэл бол хүдэрт 3.00 хувь, 100-125 ам.доллар хүртэл бол хүдэрт 4.00 
хувь, 125 ам.доллар ба түүнээс дээш бол хүдэрт 5.00 хувиар,”, 47.5.12 
дахь заалтад “Баяжуулсан нүүрс (хуурай болон нойтон аргаар технологийн 
боловсруулалт хийсэн) Зах зээлийн үнийн түвшин 0-100 ам.доллар хүртэл 
бол баяжмалд 0.00 хувь, 100-130 ам.доллар бол баяжмалд 1.00 хувь, 130-
160 ам.доллар хүртэл бол баяжмалд 1.50 хувь, 160-190 ам.доллар хүртэл 
бол баяжмалд 2.00 хувь, 190-210 ам.доллар хүртэл бол баяжмалд 2.50 
хувь, 210 ам.доллар ба түүнээс дээш бол баяжмалд 3.00 хувиар,”, 47.5.13 
дахь заалтад “Эцсийн бүтээгдэхүүн (хагас кокс, кокс, хий, шингэн түлш, 
нүүрс-химийн бүтээгдэхүүн) Зах зээлийн үнийн түвшин 0-160 ам.доллар 
хүртэл бол бүтээгдэхүүнд 0.00 хувь, 160-190 ам.доллар хүртэл бол 
бүтээгдэхүүнд 0.50 хувь, 190-210 ам.доллар хүртэл бол бүтээгдэхүүнд 
1.00 хувь, 210-240 ам.доллар хүртэл бол бүтээгдэхүүнд 1.50 хувь, 240-270 
ам.доллар хүртэл бол бүтээгдэхүүнд 2.00 хувь, 270 ам.доллар ба түүнээс 
дээш бол бүтээгдэхүүнд 2.50 хувиар” гэж тус тус заасан байна.
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Ашигт малтмалын тухай хуульд орсон дээрх өөрчлөлтүүд нь Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд нийцээгүй иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын эдийн засагт дарамт учруулсан, давхар татвар ногдуулсан, 
үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлийг хаасан, нийгмийн эдийн 
засгийн хөгжилд саад учруулсан зэрэг сөрөг үр дагавруудыг бий болгох 
бодит нөхцөлийг үүсгээд байна.

Мөн маргаж буй зүйлүүд нь Үндсэн хуулийн холбогдох заалтуудыг 
зөрчөөд зогсохгүй Татварын ерөнхий хуультай зөрчилдөж байгаа тул 
хуулийг нэг мөр, зөв ойлгон хэрэглэх үүднээс уг зүйлүүд нь Үндсэн хуульд 
нийцэж буй эсэхэд дүгнэлт гаргуулж иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагыг 
хуулийн төөрөгдөлд орох, давхар татвар төлөх эрсдэлээс сэргийлэх зүй 
ёсны хэрэгцээ шаардлага үүсч байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Төр 
нь, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах 
зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна.”, Арван есдүгээр зүйлийн 
1 дэх хэсэгт “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, 
хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг 
зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ 
өмнө хариуцна.” гэж зааснаас үзвэл төр нь эдийн засгийн зөв бодлого 
баримталж нийгмийн хөгжлийг хангах, аж ахуй нэгж байгууллагыг үйл 
ажиллагаа явуулахад нь эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх бодлого 
баримталж, эх орондоо нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, 
бүтээн байгуулалтыг дэмжиж өгөх ёстой гэсэн утга санааг илэрхийлсэн. 
Гэтэл Ашигт малтмалын тухай хуульд орсон маргаж буй нэмэлт, 
өөрчлөлтүүд нь Үндсэн хуулийн дээрх заалтуудыг бүхэлд нь зөрчиж иргэд, 
аж ахуй нэгжийг давхар татварын дарамтанд оруулж, нэг бүтээгдэхүүнд 
хэд хэдэн татвар ногдуулж, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах, хөгжих 
боломжийг хааж эдийн засгийн алдагдалд оруулах бодит нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн гэж үзэж байна.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн хүчингүй болсон 
өмнөх заалтад Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 
этгээд нь олборлосон бүтээгдэхүүндээ ашигт малтмал ашигласны төлбөр 
төлдөг байсан бол хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр ашигт малтмал 
худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан хуулийн этгээдүүд бүгд 
тухайн бүтээгдэхүүний хувьд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
төлөгч байхаар тусгасан нь хуулийн алдааг бий болгосон.

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллага нь 
шинээр батлагдсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй 
холбоотойгоор Татварын ерөнхий хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.3, 7.3.6 
дахь заалтад заасан хоёр төрлийн татварыг давхар төлөх бодит нөхцөл 
байдал бий болоод зогсохгүй худалдахаар ачуулсан гэсэн үндэслэлээр 
дахин нэмж татвар төлөхөөр болсон. Татварын ерөнхий хуульд зааснаар 
Монгол Улсын татвар нь албан татвар, хураамж, төлбөрөөс бүрдэнэ гэж 
зааснаас үзвэл татвар, төлбөр гэдэг нь хоёулаа татвар юм. Иймд нэг 
бүтээгдэхүүнээс улс үндсэндээ дөрвөн татварыг авч байна.
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Байгалийн баялгийг олборлосон аж ахуйн нэгжээс ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр аваад түүнийг нь боловсруулсан, ашигласан аж ахуй 
нэгжээс мөн ашигт малтмал ашигласны төлбөр авч худалдахаар ачуулсан 
этгээд дахин нэмж ашигт малтмал ашигласны төлбөр төлөхөөр болж 
байгаа нь нэг бүтээгдэхүүнээс гурван хэлбэрээр төлбөр авч мөн дээрээс 
нь нэмэгдсэн өртгийн албан татвар гээд нийт дөрвөн төрлийн татварыг авч 
байна. Үүнээс үзэхэд ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, 
ашигласан аж ахуйн нэгжүүд нь нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 
төлөөд зогсохгүй ашигласан, худалдахаар ачуулсан гэсэн гурван төрлийн 
төлбөрийг төлөх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа нь хэт шударга бус байна.

Тэгэхээр Монгол Улсад байгалийн баялгийг боловсруулж нэмүү 
өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн бий болгох нэг ч аж ахуй нэгж байхгүй 
болж уул уурхайн салбар хөгжихгүй байгалийн баялаг эх орондоо үлдэхгүй, 
эдийн засгийн ямар ч үр өгөөжгүйгээр түүхийгээр хямд өртгөөр экспортод 
гарсан хэвээр байх дүр зураг харагдаж байна.

Монгол Улс нь байгалийн баялаг ихтэй эдийн засаг нь уул уурхайн 
салбартай салшгүй холбоотой учир дээрх Үндсэн хууль зөрчсөн зөрчлийг 
арилгахгүйгээр уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх, дотооддоо нэмүү өртөг 
шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ямар ч боломжгүй гэж үзэж байна.” 
гэжээ.

Хоёр. Ìонгол Óлсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, 
Óлсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ Үндсэн хуулийн цэцэд 
ирүүлсэн тайлбартаа: 

“... Энэ өөрчлөлт нь алтны ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчид олборлосон алтаа хувь хүн, бичил уурхайн нэр 
дээр банканд тушааж ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөөс 
зайлсхийдэг зөрчлийг арилгах зорилготой юм.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор 
нүүрсэнд ногдох ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг зөвхөн 
ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс авахаар 
зохицуулсан байгаа.

Мэдээлэл гаргагч мэдээлэлдээ “Татварын ерөнхий хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.3.3, 7.3.6-д заасан хоёр төрлийн татварыг давхар төлөх 
бодит нөхцөл байдал бий болсон” тухай дурджээ. Давхар татварын тухай 
асуудал нь нэг этгээдэд нэг татварыг дахин ногдуулахгүй тухай ойлголт 
бөгөөд бодит байдал дээр олон улс хооронд үйл ажиллагаа явуулдаг 
хуулийн этгээд, хувь хүнд тулгардаг асуудал юм. Тухайлбал, аль нэг улсад 
үйл ажиллагаа эрхлэн олсон орлогодоо татвар төлсөн этгээд өөрийн 
харьяалал бүхий улс оронд дахин тус татварыг төлөх асуудал үүсдэг. 
Иймээс тухайн этгээдийн эдийн засгийн эрх, эрх чөлөөг хангах, өөрийн 
улсын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зэрэг олон шалтгааны улмаас 
тодорхой улс орнууд хоорондоо Давхар татварын асуудлыг зохицуулах 
тухай олон улсын гэрээ байгуулдаг.

Харин орлогын албан татвар, ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар зэрэг нь давхар татварын асуудал 
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биш бөгөөд татварын бүтцэд багтдаг төрөл бүрийн төлбөрүүдийн нэг хэсэг 
юм. Татварыг дотор нь ингэж төрөлжүүлэн салгахын гол ач холбогдол 
нь төрөөс эдийн засгийн аливаа харилцааг зохицуулах, хянах зорилгоо 
татварын бодлогоор дамжуулан хэрэгжүүлэх явдал. Жишээлбэл, Үндсэн 
хуулийн Зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол Улсад газар, түүний 
хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү 
ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад байна.”, 2 дахь хэсэгт “Монгол 
Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, 
түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн өмч мөн.” гэж заасан 
байдаг. Эрдэс баялгийнхаа ашиглалтаас ард түмэндээ хүртээх асуудлыг 
ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг улсын төсөвт төвлөрүүлэн 
нийгмийн үйлчилгээнд зарцуулах байдлаар хэрэгжүүлдэг. Харин 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвар бол аливаа бараа, ажил, үйлчилгээний 
эцсийн хэрэглээнд татвар оноох буюу шууд бус татваруудын үр ашгийг 
сайжруулах зорилготой бөгөөд татварын бодлогын хэрэгжилтийг хянах 
зорилготой төрийн зохицуулалтын нэг арга хэрэгсэл юм.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4, 47.5-
д заасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийн хувь 
хэмжээ бол тухайн ашигт малтмалд оноож байгаа давхар татвар биш 
бөгөөд тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамаарч нөөц 
ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг нэмэх буюу бууруулах тухай асуудал 
юм.” гэжээ.

Ãурав. Ìэдээлэл гаргагч Ñ.Баярмаа Үндсэн хуулийн цэцэд 
гаргасан мэдээллийнхээ нэмэлт тайлбартаа: 

“Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн 
төсөл боловсруулах үндэслэл, шаардлагад ашигт малтмалын зэрэгцээ 
Монголбанканд тушааж буй алтны хэмжээг бууруулахгүй, улсын валютын 
нөөцийг нэмэгдүүлэх, татварын суурийг өргөжүүлэх зорилгоор “Ашигт 
малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төслийг 
боловсруулна.” гэж тайлбарласан байдаг.

Гэтэл татварын суурийг өргөжүүлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй 
хувь хүн, бичил уурхай, баяжуулах үйлдвэр эрхлэгчдийг ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөр төлөх, тайлагнах, бүртгэлжүүлэх боломжийг 
бүрдүүлэх зорилготой хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт нь нэг бүтээгдэхүүнд 
өссөн дүнгээр гурван удаагийн төлбөр тооцох бодит нөхцөлийг бүрдүүлсэн 
байгаа нь Үндсэн хуульд заасан төр нь аж ахуйн бүх хэвшлийн хөгжлийг 
хангах эдийн засгийн бодлогыг баримтална гэснийг зөрчиж аж ахуйн үйл 
ажиллагаанд татварын бодлогоор дарамт учруулсан, нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийг хаасан зохицуулалт болсон гэж үзэж 
байна.

Мөн хууль тогтоогчийн зүгээс Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн үзэл баримтлалдаа энэ хуульд оруулах 
нэмэлт, өөрчлөлт нь төр, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэл 
сонирхолд бүрэн нийцсэн” гэж худал мэдээлэл оруулж ямар нэг иргэн, аж 
ахуйн нэгжээс санал аваагүй, хүсэл сонирхлыг нь тусгаагүй, эдийн засгийн 
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тооцоо судалгаагүй асуудлыг оруулсан.
Мөн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилго нь зөвхөн ашигт 

малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь олборлосон алтаа хувь хүн, 
бичил уурхайн нэр дээр банканд тушааж ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрөөс зайлсхийдэг зөрчлийг арилгах зорилготой гэж тодорхойлж 
алтны асуудлыг Байнгын хороодын хуралдаан, нэгдсэн хуралдаанаараа 
ярьсан байдаг хэдий ч эцсийн нэмэлт, өөрчлөлт нь ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр төлөгч нь гурван этгээд байхаар зохицуулж Үндсэн 
хуулийн, үзэл баримтлалаа зөрчиж шийдвэрлэсэн байдаг.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн маргаан бүхий зохицуулалтын 
өмнө хэрэгжиж байсан агуулгаар ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрөө төлсөн тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдээс ашигт малтмал 
худалдан авсан этгээд нь энэ төлбөрийг дахин төлдөггүй байсан бөгөөд 
шинэ хуулиар ашигт малтмалын нөөц биш бүтээгдэхүүн болсон хэдий ч 
нөөц ашигласны төлбөр төлөхөөр зохицуулсан нь Үндсэн хуулийг зөрчиж 
байна.

Хэрэв тухайн бүтээгдэхүүнийг байгалиас нь олборлосон хэвээр 
буюу түүхий хэвээр нь цааш дамжуулан худалдаж ашиг олж байгаа бол 
энэхүү хуулийн нэмэлт зохицуулалт нь шударга байх хэдий ч тухайн 
бүтээгдэхүүнийг боловсруулан нэмүү өртөг шингээж эцсийн бүтээгдэхүүн 
болгон гаргаж байгаа явдал нь хоёр өөр ойлголт бөгөөд хууль санаачлагч 
нар үүнийг нарийн ялгаж үзэлгүй эдийн засагт нэмэр болох, татварын 
суурийг өргөжүүлэх гэсэн санаагаар үйлдвэрлэгчдийг татварын дарамтад 
оруулахаар хуулийн зохицуулалт хийсэн байна.

Мөн үйлдвэрлэгч нь худалдан авагч болохоос биш тусгай 
зөвшөөрөлтэй газрын байгалийн баялгийг цааш нь дамжуулан худалддаг 
газар биш бөгөөд дээр дурдсанчлан хоёр өөр ойлголт юм.

Үйлдвэрлэгчид нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ашигт 
малтмалын нөөцийг газрын хэвлийгээс олборлодоггүй учир ашигт 
малтмалын нөөц ашигласан гэж үзэх боломжгүй юм.

Энэхүү хууль нь цаашид Монгол Улсад байгалийн баялгийг эх 
орондоо нэмүү өртөг шингээж эцсийн бүтээгдэхүүн болгож олон улсын 
зэх зээлд гаргах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхгүй, үйл ажиллагаа явуулж буй 
үйлдвэрлэгчдийг татварын бодлогоор дарамталсан, үйл ажиллагааг нь 
боомилсон бөгөөд улмаар энэ салбар цаашид хөгжих боломжгүй болох 
эрсдэлт нөхцөлийг бүрдүүлж байгалийн баялгаа өөрсдөөсөө харамлаж, 
эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийг хааж, түүхийгээр нь хямд 
үнээр гадаадын улс оронд гаргаж их хэмжээний алдагдалд орох маш том 
эрсдэл, эдийн засгийн хохирол амсах бодит нөхцөл байдал энэхүү хуулийн 
зохицуулалтын цаана нуугдаж байна.

Энэ нь Үндсэн хуулийн Тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Төр нь .., 
аж ахуйн бүх хэвшлийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг 
зохицуулна”, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Төрөөс хүний эрх, эрх 
чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг 
бүрдүүлэх ...” гэснийг зөрчсөн.
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Шинээр батлагдсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар 
зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт “Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар 
ачуулсан, ашигласан хуулийн этгээд болон Монголбанк, түүнээс эрх 
олгосон арилжааны банканд алт тушаасан этгээд нь ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөр төлөгч байх ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийг худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт 
малтмалын борлуулалтын үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө.” гэж 
заасны дагуу нэг бүтээгдэхүүнд улс гурван газраас нэг төрлийн төлбөрийг 
авч байгаа нь хэт шударга бус болсон ба нэг хуулийн этгээд ашигласан, 
худалдахаар ачуулсан гэх үндэслэлээр хоёр удаа ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр төлөхөөр зохицуулагдсан гэж ойлгогдож энэ нь хуулийн 
үзэл баримтлал болон Монгол Улсын Үндсэн хууль, Татварын ерөнхий 
хуультай зөрчилдсөн байгаа юм.” гэсэн байна.

Дөрөв. Ìонгол Óлсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын 
хуралдааны явцад: 

Иргэн С.Баярмаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар 
зүйлийн зарим хэсэг, заалт Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь 
хэсэгт “… хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.” 
гэж заасныг зөрчсөн гэж шаардлагаа ихэсгэж, харин Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсгийн “… Монголбанк, түүнээс 
эрх олгосон арилжааны банканд алт тушаасан этгээд …” гэсэн заалт 
нь Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн гэсэн шаардлагаасаа 
татгалзсан болно.

Монгол Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн дээрх зохицуулалтын агуулга мэдээлэл 
гаргагчийн тайлбарлаж байгаагаас өөр, давхардуулан төлбөр авах 
агуулгагүй зохицуулалт юм. Гэхдээ амьдрал дээр ийнхүү ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөрийг давхардуулан авч байгаа, мөн дотоодын 
үйлдвэрлэгч нарт сөрөг үр дагаврыг үүсгэж байгаа бол эргэн харах ёстой 
асуудал байна гэсэн тайлбарыг хийлээ. 

ҮÍДЭÑËЭË:
1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт 

“Төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн 
болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн 
засгийг зохицуулна.” гэж заасан. 

Энэ хүрээнд Улсын Их Хурал Монгол Улсын эдийн засгийн чадавхыг 
бэхжүүлэх, улсын хөгжлийн тогтвортой байдлыг хангахад тодорхой 
нөлөө үзүүлдэг ашигт малтмал буюу эрдэс баялгийн салбарын бодлогыг 
тодорхойлон холбогдох хууль тогтоомжийг баталсан бөгөөд 2014 оны 18 
дугаар тогтоолоор “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого”, 
Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор “Монгол Улсын 
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” зэргийг батлан гаргажээ. 

Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан “Төрөөс эрдэс баялгийн 
салбарт баримтлах бодлого”-ын 1.2-д “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт 
баримтлах бодлогын зорилго нь ... ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, 
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боловсруулалтын чанарыг дээшлүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэхэд 
оршино.” гэж, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д 
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтын “Эдийн засгийн тогтвортой 
хөгжил” гэсэн 2.1-д “... аж үйлдвэр, түүний дотор ... уул уурхайн олборлох 
салбарын хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгч ... хөгжүүлнэ.” гэж заасан 
байна. Түүнчлэн, дээрх шийдвэрүүдээс гадна Улсын Их Хурал, Засгийн 
газар, Ерөнхийлөгч болон холбогдох эрх бүхий этгээдээс баталсан 30 
орчим шийдвэрт нэмүү өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх дотоодын 
үйлдвэрлэлийг дэмжих талаарх зохицуулалтыг тусгасан байдаг.

Мөн энэ талаарх зохицуулалтыг Ашигт малтмалын тухай хууль 
болон холбогдох хуулиудад тусгайлан хуульчилжээ. Тухайлбал, Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.11 дэх хэсэгт “Олборлосон, 
баяжуулсан, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа боловсруулах үйлдвэрт тэргүүн 
ээлжинд, зах зээлийн үнээр нийлүүлнэ.” гэсэн байна.

2. Монгол Улсын Их Хурлаас 2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр 
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 
баталж тус хуулийн “Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр” гэсэн 47 
дугаар зүйлд холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулжээ. 

Ингэхдээ Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 
дэх хэсгийг “Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан 
хуулийн этгээд болон Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны 
банканд алт тушаасан этгээд нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
төлөгч байх ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг худалдсан, 
худалдахаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын 
борлуулалтын үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө.” хэмээн өөрчлөн 
найруулсан байна. 

Ийнхүү өөрчлөн найруулахдаа өмнө зөвхөн ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг төлдөг 
байсныг ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан 
хуулийн этгээд бүр төлдөг байхаар хуульчилжээ. Тодруулбал, ашигт 
малтмал ашигласны төлбөр гэх нэг төрлийн төлбөрийг тухайн ашигт 
малтмалыг олборлож, худалдаж байгаа этгээдээс гадна түүнийг худалдан 
аваад ашигт агуулгыг нэмэгдүүлж, баяжуулан нэмүү өртөг шингээсэн 
эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэгчээс хүртэл давхардуулан 
авах боломж бий болгосон байна. Энэ нь дотоодын үйлдвэрлэл, аж ахуй 
эрхлэгч иргэдийг дэмжих агуулгагүй, харин улсын эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийг хангах, түүний тогтвортой байдлыг бий болгох, цаашлаад 
үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд сөрөг үр дагавар 
үүсгэх зохицуулалт болсон гэж үзэхээр байна.

Иймд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх 
хэсэгт “Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан 
хуулийн этгээд ... нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөгч 
байх ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг худалдсан, 
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худалдахаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын 
борлуулалтын үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө.” гэсэн зохицуулалт 
нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн “Төр 
нь ... аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах 
зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна.”, Арван есдүгээр зүйлийн 1 
дэх хэсгийн “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, 
хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх … үүргийг иргэнийхээ өмнө 
хариуцна.” гэсэн заалтад нийцээгүй гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

Үүнээс үзэхэд уг заалтаас үүдэлтэй Ашигт малтмалын тухай 
хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.3 дахь хэсгийн 47.3.1, 47.3.2 дахь заалт, 47.4 
дэх хэсэг, 47.5 дахь хэсгийн 47.5.11, 47.5.12, 47.5.13 дахь заалт Үндсэн 
хуулийн дээрх заалтыг зөрчих нөхцөл байдлыг үүсгэжээ.

3. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.5.11, 
47.5.12 дахь заалтад боловсруулаагүй нүүрсийг хүдэртэй, баяжуулсан 
нүүрсийг хүдрийн баяжмалтай адилтган ашигт малтмалын ангиллыг буруу 
тусган нэмэлт төлбөр авахаар зохицуулсан нь хууль зүйн зохицуулалтын 
зорилго, түүний агуулгатай зөрчилдсөн байна. Энэ нь Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн холбогдох заалт зөрчигдөх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. 

Монгол Улсын Их Хурал нь хууль тогтоогчийн хувьд Үндсэн хуульд 
заасан өөрийн онцгой бүрэн эрхийн хүрээнд үндэсний эдийн засгийн 
аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн 
хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
холбогдох зохицуулалтыг сайжруулан өөрчлөх боломжтой юм.

4. Мэдээлэл гаргагч С.Баярмаа хуралдааны явцад Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн холбогдох заалт нь Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 
дахь хэсгийг зөрчсөн гэж мэдээллийн шаардлагаа ихэсгэсэн боловч энэ 
талаар хангалттай үндэслэл, нотолгоо гаргаагүй байх тул Үндсэн хуулийн 
дээрх заалт зөрчигдсөн гэх үндэслэл тогтоогдохгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран дөрөвдүгээр зүйл, Жаран 
зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Үндсэн хуулийн цэцэд 
маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31, 32 дугаар 
зүйлийг тус тус удирдлага болгон

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ҮÍДÑЭÍ ХÓÓËИЙÍ ÍЭРИЙÍ ӨÌÍӨӨÑ
ДҮÃÍЭËТ ÃАРÃАХ нь:

 1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх 
хэсгийн “Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан 
хуулийн этгээд ... нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөгч 
байх ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг худалдсан, 
худалдахаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын 
борлуулалтын үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө.” гэсэн заалт болон 
мөн зүйлийн 47.3 дахь хэсгийн 47.3.1, 47.3.2 дахь заалт, 47.4 дэх хэсэг, 
47.5 дахь хэсгийн 47.5.11, 47.5.12, 47.5.13 дахь заалт нь Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн Тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн “Төр нь ... аж ахуйн бүх 
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хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн 
эдийн засгийг зохицуулна.”, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Төрөөс 
хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон 
бусад баталгааг бүрдүүлэх … үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна.” гэснийг 
тус тус зөрчсөн байна. 

2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх 
хэсгийн “Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан 
хуулийн этгээд ... нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөгч байх 
ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг худалдсан, худалдахаар 
ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын борлуулалтын 
үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө.” гэсэн заалт болон мөн зүйлийн 
47.3 дахь хэсгийн 47.3.1, 47.3.2 дахь заалт, 47.4 дэх хэсэг, 47.5 дахь 
хэсгийн 47.5.11, 47.5.12, 47.5.13 дахь заалт нь Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “… хууль дээдлэх нь төрийн үйл 
ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.” гэж заасныг зөрчөөгүй байна.

3. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх 
хэсгийн “Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан 
хуулийн этгээд ... нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөгч байх 
ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг худалдсан, худалдахаар 
ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын борлуулалтын 
үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө.” гэсэн заалт болон мөн зүйлийн 
47.3 дахь хэсгийн 47.3.1, 47.3.2 дахь заалт, 47.4 дэх хэсэг, 47.5 дахь хэсгийн 
47.5.11, 47.5.12, 47.5.13 дахь заалтыг Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт 
заасны дагуу 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тус тус 
түдгэлзүүлсүгэй.

4. Энэхүү дүгнэлтийг Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж, хариу 
ирүүлэхийг Улсын Их Хуралд уламжилсугай.
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