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362. Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 64 дүгээр 
 тогтоолыг батлахдаа Үндсэн хуулийн холбогдох 
 заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан 
 шийдвэрлэсэн тухай     1630

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ 
ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улс дахь үндэсний архивын сан 
хөмрөгийн баримтыг бүрдүүлэх, бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, хяналт 
тавих, ашиглах болон албан хэрэг хөтлөлтийг зохион байгуулахтай 
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
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2 дугаар зүйл.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж

2.1.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын 
Үндсэн хууль1, Монгол хэлний тухай хууль2, Соёлын өвийг хамгаалах тухай 
хууль3, Цахим гарын үсгийн тухай хууль4, энэ хууль болон эдгээр хуультай 
нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр 
заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл 
             ажиллагаанд баримтлах  зарчим

3.1.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд дараах 
зарчмыг баримтална:

3.1.1.арга зүйн хувьд нэгдмэл байх;
3.1.2.бүрдүүлэлт тогтмол, бүрэн байх;
3.1.3.хараат бус байх;
3.1.4.хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй, найдвартай байх;
3.1.5.ашиглалт хуулийн хүрээнд нээлттэй, шуурхай байх.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

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

4.1.1.“архив” гэж архивын баримтыг энэ хуульд заасан 
журмын дагуу хүлээн авах, бүрдүүлэх, бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, 
хяналт тавих, ашиглуулах үүрэг бүхий байгууллага болон байгууллагын 
зохион байгуулалтын нэгжийг;

4.1.2.“архивын баримт” гэж архивт байнга болон түр 
хугацаагаар хадгалагдаж байгаа  бүх төрлийн баримтыг;

4.1.3.“архивын хадгаламжийн нэгж” гэж тодорхой шинжээр нь 
ангилан төрөлжүүлсэн, биет байдлаараа тус тусдаа хадгалагдаж байгаа 
бүртгэлийн дугаар бүхий нэг буюу хэд хэдэн баримтыг; 
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 1992 оны 1 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
2 Монгол хэлний тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2015 оны 9 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
3 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2014 оны 23 
дугаарт нийтлэгдсэн.
4 Цахим гарын үсгийн тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2012 оны 1 
дугаарт нийтлэгдсэн.
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4.1.4.“архивын хөмрөг” гэж өөр хоорондоо гарал үүсэл, учир 
шалтгааны салшгүй холбоотой энэ шинжээрээ ангилагдан хадгалагдаж 
байгаа архивын баримтыг;

4.1.5.“байгууллагын архив” гэж хуулийн этгээдийн үйл 
ажиллагаанд үүссэн архивын баримтын бүрдүүлэлт, бүртгэл, хадгалалт, 
ашиглалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа зохион байгуулалтын 
нэгжийг;

4.1.6.“баримт бичиг” гэж аливаа мэдээлэл тээгчид буулгаж 
тэмдэглэсэн, стандартаар тогтоосон бүрдэл бүхий баримтжуулсан албан 
ёсны мэдээллийг;

4.1.7.“баримт бичгийн бүрдэл” гэж баримт бичиг зохиож 
бүрдүүлэх, тэдгээрийг албан ёсны хүчинтэй болгоход зайлшгүй 
шаардлагатай хууль тогтоомж, стандартаар тогтоосон мэдээллийг;

4.1.8.“баримт бичгийн үнэ цэнийг нягтлан шалгах” гэж баримт 
бичгийн хадгалах хугацааг тодорхойлох, архивын хөмрөгийн бүрэлдэхүүнд 
баримт сонгох зорилгоор тэдгээрийн түүх, эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл, 
лавлагаа болон бусад ач холбогдлыг судлах арга ажиллагааг; 

4.1.9.“гамшиг” гэж Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн5 4.1.1-
д заасныг;  

4.1.10.“үндэсний архивын сан хөмрөг” гэж хадгалагдаж 
байгаа байршил, өмчийн хэлбэр, үүссэн эх сурвалж, хугацаанаас  үл 
хамаарч монголын ард түмний амьдрал, хөгжлийн түүхийг тусгасан, 
эрдэм шинжилгээ, нийгэм, улс төр, эдийн засаг, соёл, шинжлэх ухааны ач 
холбогдолтой архивт байнга хадгалагдах бүх төрлийн баримтыг;   

4.1.11.“хөмрөг үүсгэгч” гэж үйл ажиллагааныхаа явцад 
түүхийн үнэ цэнэтэй баримтаар архивын хөмрөг үүсгэж байгаа хүн, хуулийн 
этгээдийг;

4.1.12.“хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт” гэж байгууллагын 
үйл ажиллагаанд тухайн жилд хөтлөгдөх албан хэргийн нэр, тэдгээрийн 
хадгалах хугацааг тодорхойлж гаргасан жагсаалтыг;

4.1.13.“цахим баримт бичиг” гэж Цахим гарын үсгийн тухай 
хуулийн 4.1.4-т заасныг;

4.1.14.“тоон гарын үсэг” гэж Цахим гарын үсгийн тухай 
хуулийн 4.1.2-т заасныг.

5 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль Хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны 7 
дугаарт нийтлэгдсэн.
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТАЛААРХ 

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ, ЧИГ ҮҮРЭГ, 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

5 дугаар зүйл.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх 
                                төрийн байгууллагын бүрэн эрх 

5.1.Улсын Их Хурал архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар дараах 
бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр төрийн 
бодлогыг тодорхойлох;

5.1.2.төрийн архивын сан хөмрөгт хамаарах баримтын 
өмчлөх эрхийг  бусдад шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх;

5.1.3.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.
 

5.2.Засгийн газар архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар дараах 
бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

5.2.1.үндэсний архивын сан хөмрөгийн баримтын бүрдүүлэлт, 
бүртгэл, хадгалалт, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн 
ололтыг нэвтрүүлэх талаар нэгдсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

5.2.2.төрийн архивт шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн 
төсөвт тусган шийдвэрлэх, зориулалтын байр, тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслээр хангах, технологийн шинэчлэл хийх, хүний нөөцийг бэхжүүлэх, 
ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тодорхой төсөл, хөтөлбөр 
баталж хэрэгжүүлэх;

5.2.3.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд улсын 
үзлэг зохион байгуулах талаар шийдвэр гаргах;

5.2.4.төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд баримт бичгийн 
удирдлагын цахим тогтолцоог нэвтрүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
программ хангамжид тавих нийтлэг шаардлагыг үндэслэж нэгдсэн арга 
хэмжээг авах, санхүүжүүлэх;

5.2.5.төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг хуульд заасан 
үндэслэл, журмын дагуу гадаадад түр гаргах зөвшөөрөл олгох;

5.2.6.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

5.3.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
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 5.3.1.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж, Засгийн 
газрын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах;

5.3.2.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийг  
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам, зааврыг баталж мөрдүүлэх;

5.3.3.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

5.4.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.4.1.Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох 
чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг тусгаж батлах;

5.4.2.архивын үйл ажиллагаанд шаардагдах орон нутгийн 
төсвийг батлах;

        
5.4.3.орон нутгийн өмчийн байгууллага хувьчлагдах 

тохиолдолд архивын баримтыг холбогдох төрийн архивт шилжүүлэх 
шийдвэр гаргах;

5.4.4.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

5.5.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн  Засаг дарга архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн  талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.5.1.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль 
тогтоомжийг харьяа нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5.5.2.архивыг зориулалтын байр, тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслээр хангах, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтныг мэргэшүүлэх, 
давтан сургах, тэдгээрийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

5.5.3.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

6 дугаар зүйл.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал 
        хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага

6.1.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
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6.1.1.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих;

6.1.2.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, арга зүйгээр хангах;

6.1.3.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд улсын 
үзлэг зохион байгуулах;

6.1.4.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр арга зүйн 
баримт бичиг баталж мөрдүүлэх, энэ чиглэлээр төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны уялдаа холбоог хангах; 

6.1.5.архив судлал, баримт судлалыг хөгжүүлэх;
6.1.6.үндэсний архивын тоо бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан 

бүрдүүлэх, хөтлөх;

6.1.7.цахим хэлбэрээр архив, албан хэрэг хөтлөлтийн цахим 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх хадгалах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахад 
хяналт тавих;

6.1.8.үндэсний архивын сан хөмрөгийн бүрдүүлэлт, бүртгэл, 
хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалттай холбоотой асуудлыг судалж нэгдсэн 
бодлого хэрэгжүүлэх; 

6.1.9.архивын баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах ажлын 
арга зүй, зохион байгуулалт, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох; 

6.1.10.үндэсний архивын сан хөмрөгт хамаарах баримтын 
агуулга, бүрэлдэхүүнийг тодорхойлж архив, хөмрөгөөр нь ангилан 
хадгалах, төрийн архивт баримт шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх;

6.1.11.архивын баримтын нэр төрөл, хадгалах хугацааны 
үлгэрчилсэн болон салбарын жагсаалтыг батлах;

6.1.12.төрийн архивын сан хөмрөгийг бүрдүүлэх эх үүсвэрийн 
жагсаалтыг батлах;

6.1.13.архивын баримтыг хосгүй үнэт, нэн үнэт зэрэглэлд 
хамааруулах асуудлыг шийдвэрлэх;

6.1.14.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтын хөтөлбөрийн 
агуулгыг хянах, дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх;
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6.1.15.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтныг мэргэшүүлэх, 
давтан сургах ажлыг зохион байгуулах;

6.1.16.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудлаар гадаад улс, 
олон улсын байгууллагатай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

6.1.17.гадаад улсад байгаа Монгол Улсын үндэсний түүх, 
соёлд холбогдох аpхивын баpимтыг судалж илpүүлэх, шилжүүлж авах 
ажлыг зохион байгуулах;

6.1.18.архивын цахим мэдээллийн санг төлбөртэй болон 
төлбөргүй хадгалах үйлчилгээ үзүүлэх;

6.1.19.хуульд заасан бусад чиг үүрэг.               

7 дугаар зүйл.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл 
    ажиллагаанд тавих хяналт

7.1.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд тавих 
хяналтын чиг үүргийг хяналтын улсын ерөнхий байцаагч, хяналтын улсын 
ахлах байцаагч, хяналтын улсын байцаагч /цаашид “улсын байцаагч” гэх/ 
хэрэгжүүлнэ. 

7.2.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллагын дарга нь улсын ерөнхий байцаагч байна.

7.3.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллага хяналтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын 
нэгжтэй байна.

7.4.Улсын ерөнхий байцаагчийн эрхийг Засгийн газар, улсын 
байцаагчийн эрхийг улсын ерөнхий байцаагч олгоно.

7.5.Улсын ерөнхий байцаагч нь улсын байцаагчийг мэргэжил, арга 
зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллана.

7.6.Энэ хуулийн 7.1-д заасан улсын байцаагч Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай хуульд6 заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

7.7.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг харьяалагдах салбар, эсхүл орон нутагт 
зохион байгуулах зорилгоор төрийн архив нь архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
орон тооны улсын байцаагчтай байна.

6 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2003 оны 2 
дугаарт нийтлэгдсэн.
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7.8.Улсын байцаагч төрийн жинхэнэ албан тушаалд дөрвөөс 
доошгүй жил ажилласан, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр  
мэргэшсэн байна.

7.9.Улсын байцаагч Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.8-д 
заасны дагуу олгосон үнэмлэх, албаны болон хувийн дугаар бүхий тэмдэг, 
албан шаардлага, дүгнэлт, акт, мэдэгдлийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ. 

7.10.Энэ хуулийн 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3, 27.1.4, 27.1.5, 27.1.6, 
27.1.7, 27.1.8, 27.1.10, 27.1.11-д заасан байгууллагын архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагааг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал 
хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын хяналтын улсын байцаагч 
шалгана.

7.11.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтыг дараах чиглэлээр 
хэрэгжүүлнэ:

7.11.1.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт;

7.11.2.төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журмын 
хэрэгжилт;

7.11.3.албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журмын хэрэгжилт;
7.11.4.баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт;
7.11.5.цахим албан хэрэг хөтлөлт;
7.11.6.үндэсний архивын сан хөмрөгийн бүрдүүлэлт, 

баримтын нягтлан шалгалт;

7.11.7.үндэсний архивын сан хөмрөгийн баримтын ашиглалт, 
архивын үйлчилгээ;

7.11.8.үндэсний архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, 
хамгаалалт;

7.11.9.архивын хөмрөгийн баримтын тоо бүртгэл, мэдээллийн 
сангийн бүрдүүлэлт, ашиглалт;

7.11.10.хуульд заасан бусад.

7.12.Улсын байцаагч архивын хөмрөгийн баримт хадгалалтын 
шаардлага хангахгүй нөхцөлд байгаа нь тогтоогдвол зөрчлийг арилгах 
хүртэл тухайн архивын үйл ажиллагааг түр зогсооно.
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7.13.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавихтай холбоотой энэ хуульд заагаагүй бусад асуудлыг холбогдох хуульд 
заасны дагуу зохицуулна. 
 

8 дугаар зүйл.Сургалт, судалгааны төв

8.1.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллага архив судлал, баримт судлалыг хөгжүүлэх, 
архивын баримтыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны эргэлтэд оруулах, олон 
нийтэд сурталчлах, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүний нөөцийн чадавхыг 
дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зорилгоор сургалт, судалгааны төвтэй  байна. 

8.2.Сургалт, судалгааны төв дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

8.2.1.архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтныг давтан 
сургах, мэргэшүүлэх;

8.2.2.архивын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх;
8.2.3.архивын баримтын эмхэтгэл, судалгааны бүтээл 

бэлтгэх, хэвлэн нийтлэх;

8.2.4.архивын баримтыг сурталчлах, үзэсгэлэн зохион 
байгуулах;

8.2.5.мэргэжлийн ном, гарын авлага бэлтгэх, сэтгүүл эрхлэн 
гаргах;

8.2.6.эрдэм шинжилгээний хурал, сургалт, зөвлөгөөн зохион 
байгуулах.
 

9 дүгээр зүйл.Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комисс

9.1.Төрийн архивын дэргэд баримт нягтлан шалгах арга зүйн 
комисс, байгууллагын дэргэд баримт нягтлан шалгах комисс байх ба тухайн 
архивыг харьяалах байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр байгуулна.

9.2.Энэ хуулийн 9.1-д заасан комисс нь орон тооны бус байна.

9.3.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллага энэ хуулийн 9.1-д заасан комиссыг арга зүйн 
удирдлагаар хангаж ажиллана. 
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ҮНДЭСНИЙ АРХИВЫН САН ХӨМРӨГ

10 дугаар зүйл.Үндэсний архивын сан хөмрөгийн бүрэлдэхүүн

10.1.Үндэсний архивын сан хөмрөг нь төрийн ой санамж, Монгол 
Улсын түүх, соёлын өв болохын хувьд өмчийн хэлбэрээс үл хамааран 
төрийн хамгаалалтад байна. 

10.2.Үндэсний архивын сан хөмрөгийн бүрэлдэхүүнд баримт сонгох 
асуудлыг тухайн баримтын өмчлөгч /эзэмшигч/-тэй хамтран төрийн 
архивын дэргэдэх баримт нягтлан шалгах арга зүйн комисс шийдвэрлэнэ. 

10.3.Архивын баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгасны үндсэн дээр 
үндэсний архивын сан хөмрөгийн бүрэлдэхүүнд хамруулна.

10.4.Үндэсний архивын сан хөмрөгийн бүрэлдэхүүнд баримт сонгох 
асуудлаар үүссэн маргааныг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал 
хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага шийдвэрлэнэ. 

10.5.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжид заасны 
дагуу архивын баримтад нягтлан шалгалт хийгдээгүй тохиолдолд архивын 
баримтыг устгахыг хориглоно.

10.6.Үндэсний архивын сан хөмрөг дараах баримтаас бүрдэнэ:

10.6.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөл, Улсын Их Хурал, түүнд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг 
байгууллагын архивын баримт;

10.6.2.Засгийн газар, яам, агентлаг, нутгийн өөрөө удирдах 
болон нутгийн захиргааны байгууллагын архивын баримт;

10.6.3.Үндсэн хуулийн цэц, шүүх, прокурорын байгууллагын 
архивын баримт;

10.6.4.төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон 
төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, улсын төсөвт байгууллага, 
төрийн чиг үүргийг хууль, эсхүл гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж байгаа 
хуулийн этгээдийн архивын баримт;

10.6.5.Улсын Их Хуралд суудалтай улс төрийн нам, эвслийн  
бүлгийн баримт;

10.6.6.үндэсний төв архив, төрийн бусад архивт хадгалагдаж 
байгаа архивын баримт, эх сурвалж;
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10.6.7.эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлөөр худалдан авсан 
бэлэглэлийн гэрээгээр болон хуулийн дагуу төрийн өмчид шилжүүлсэн 
архивын баримт;

10.6.8.төрийн бус байгууллагын архивын баримт;
10.6.9.улс төрийн нам, шашны байгууллагын архивын 

баримт;

10.6.10.хувийн хэвшлийн хуулийн этгээдийн архивын баримт;
10.6.11.хувь хүний архивын баримт.

 
11 дүгээр зүйл.Архивын баримтын зэрэглэл

 
11.1.Архивын баримтыг хосгүй үнэт, нэн үнэт, үнэт, ердийн гэж 

зэрэглэнэ.

11.2.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 8.3-т заасан шалгуурыг 
хангасан архивын баримтыг хосгүй үнэт баримтад хамруулна.

11.3.Түүх, соёлын болон шинжлэх ухааны хувьд онцгой ач 
холбогдолтой, бүртгэл, хадгалалт, ашиглалтын тусгай нөхцөл шаардагдах 
архивын баримтыг нэн үнэт баримтад хамруулна.

11.4.Үнэт баримтад хосгүй үнэт, нэн үнэт баримт гэж тогтоосноос 
бусад буюу энэ хуулийн 6.1.11-д заасан жагсаалтад байнга хадгалахаар 
тусгасан архивын баримт хамаарна.

11.5.Энэ хуулийн 6.1.11-д заасан жагсаалтад түр хугацаагаар 
хадгалахаар тусгасан архивын баримт нь ердийн зэрэглэлд хамаарна.

11.6.Хосгүй үнэт, нэн үнэт баримтын шинж чанарт үзлэг хийх, сэлбэн 
засах, сэргээн шинэтгэх, хамгаалалтын хуулбар хувь үйлдэхээс бусад 
байдлаар ашиглахыг хориглоно.

 
11.7.Хосгүй үнэт архивын баримтыг тодорхойлох, тэдгээрийн 

бүртгэл хөтлөх, хадгалах, хамгаалах, ашиглах журмыг соёлын болон 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 
хамтран батална. 

11.8.Нэн үнэт архивын баримтыг тодорхойлох, тэдгээрийн бүртгэл 
хөтлөх, хадгалах, хамгаалах, ашиглах асуудлыг энэ хуулийн 15.6.6-д 
заасан журмаар зохицуулна.

11.9.Хосгүй үнэт архивын баримттай холбогдох энэ хуульд 
заагаагүй бусад асуудлыг Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд зааснаар 
зохицуулна.
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12 дугаар зүйл.Архивын баримтыг өмчлөх эрх

12.1.Архивын баримтын өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална.

12.2.Төрийн байгууллагын архивын баримт нь төрийн өмч байна. 
Төрийн өмчид байгаа архивын баримтыг бусдад худалдах, арилжаалах, 
барьцаалах, бэлэглэх, хуульд зааснаас бусад байдлаар дамжуулан 
ашиглуулахыг хориглоно.

12.3.Төрийн өмчийн бус архивын баримтад төрийн бус байгууллагын, 
улс төpийн нам, шашны байгууллагын, хувийн өмчийн хуулийн этгээдийн, 
гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллагын болон хувь 
хүний баримт хамаарна.

12.4.Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг хувьчилсан 
тохиолдолд тэдгээрийн үйл ажиллагааны явцад үүссэн архивын баримт 
төрийн болон орон нутгийн өмчид үлдэнэ.  

12.5.Архивын баримтыг өмчийн хэлбэрээс үл хамааран хуульд 
зааснаас өөрөөр хураан авахыг хориглоно.

 
12.6.Монгол Улсын түүхэнд хамаарах төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бий болсон бүх төрлийн архивын баримтын өмчлөл 
болон архивын хөмрөгийн хамаарлын асуудлаар архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дүгнэлт 
гаргана.

12.7.Төрийн архивт байнга хадгалуулах архивын баримт, архивын 
цахим мэдээллийн санг хуульд өөрөөр заагаагүй бол гадаадын хуулийн 
этгээд, иргэн, харьяалалгүй хүн, олон улсын байгууллагад хадгалуулах, 
шилжүүлэхийг хориглоно. 

12.8.Төрийн өмчийн бус архивын баримтыг худалдах тохиолдолд 
тухайн баpимт үндэсний эpх, ашиг сонирхлыг хөндөж байвал төрийн архив 
тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй.

12.9.Төрийн архивт гэрээгээр шилжүүлсэн хувийн өмчийн баримтын 
өмчлөгч, эзэмшигч нь энэ хуулийн 12.8-д зааснаас бусад баримтыг өмчлөх, 
эзэмших, ашиглах эрхийг бусдад шилжүүлэх бол энэ тухай төрийн архивт 
албан бичгээр мэдэгдэнэ.

12.10.Төрийн архивт гэрээгээр шилжүүлсэн хувийн хөмрөг 
үүсгэгчийн баримтыг эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сурталчилгаа, сургалтад 
ашиглах бол тухайн гэрээний заалтыг баримтална.
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13 дугаар зүйл.Үндэсний архивын сан хөмрөгийн тоо бүртгэл

13.1.Үндэсний архивын сан хөмрөгийн баримт болон архивын 
хосгүй үнэт, нэн үнэт, үнэт баримтыг салбарын харьяалал, өмчийн хэлбэр, 
мэдээлэл агуулагчийн төрөл, хадгалагдаж байгаа байршлаас үл хамааран 
тэдгээрт улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтөлнө. 

13.2.Үндэсний  архивын сан хөмрөгийн баримтын улсын нэгдсэн тоо 
бүртгэл хөтлөхөд энэ хуулийн 15.6.5-д заасан журмыг баримтална.

13.3.Төрийн архив нь архивын сан хөмрөгийн баримтад зургаан жил 
тутам нэгдсэн тооллого явуулж, тооллогын дүн мэдээг архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ.

13.4.Үндэсний архивын сан хөмрөгт хамаарах баримтыг хадгалж 
байгаа төрийн архив нь эдгээр баримтад тоо бүртгэл хөтөлж, энэ хуулийн 
13.2-т заасан журмын дагуу мэдээ, тайланг гаргаж ирүүлнэ.

13.5.Энэ хуулийн 13.3-т заасан нэгдсэн тооллого явуулах журмыг 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 
байгууллагын дарга батална.

13.6.Байгууллагын архивт хадгалагдаж байгаа баримтын 
бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, баримтын хадгалалт, өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг 
байгууллагын архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын 
мэдээнд тухайн жилийн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар тусгаж 
харьяалах төрийн архивт 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ.

13.7.Төрийн архив энэ хуулийн 13.1-д заасан улсын нэгдсэн тоо 
бүртгэлд орох баримтын мэдээллийг жил бүрийн 02 дугаар сарын 01-ний 
өдрийн дотор тоо бүртгэл, мэдээллийн санд оруулах бөгөөд жил бүрийн 02 
дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал 
хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад бичгээр хүргүүлнэ.

14 дүгээр зүйл.Архивын баримтын тоо бүртгэл, 
           мэдээллийн нэгдсэн сан
 
14.1.Архивын баримтын тоо бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан 

бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх үйл ажиллагааг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хариуцан гүйцэтгэнэ.

 
14.2.Архивын баримтын тоо бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан 

баримтын тоо хэмжээ, агуулга, бүрэлдэхүүн, өөрчлөлт, хөдөлгөөн, 
байршлын талаарх мэдээлэл бүхий дараах хэсгээс бүрдэнэ:



1587

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË   
2020 îí ¹29 /1131/

14.2.1.үндэсний төв архив, аймаг, нийслэлийн архивын 
баримтын тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээлэл;

14.2.2.төрөлжсөн болон тусгай архивын баримтын 
бүрэлдэхүүн, баримтын тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээлэл;

14.2.3.төрийн архивт хөмрөг үүсгэгчийн бүрэлдэхүүн, 
баримтын тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээлэл;

14.2.4.архивын хосгүй үнэт, нэн үнэт баримтын мэдээлэл.

14.3.Архивын баримтын тоо бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн 
мэдээлэл цаасан болон цахим хэлбэрээр байх бөгөөд уг санг ашиглан 
төрийн архивууд хооронд мэдээлэл солилцох нөхцөл бүрдүүлсэн байна. 

14.4.Архивын баримтын тоо бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн 
мэдээллийг энэ хуулийн 30.4-т заасан журмын дагуу нийтэд ашиглуулна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
АРХИВЫН ТӨРӨЛ, ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

15 дугаар зүйл.Архивын төрөл

15.1.Архив нь төрийн, байгууллагын, хувь хүний гэсэн төрөлтэй 
байна.

15.2.Төрийн архивт дараах архив хамаарна:
 

15.2.1.үндэсний төв архив;
15.2.2.төрөлжсөн архив;
15.2.3.тусгай архив;
15.2.4.аймаг, нийслэлийн архив.

15.3.Өмчийн хэлбэрээс үл хамааран байгууллага бүр архивтай 
байна.  

15.4.Хувь хүн өөрийн бүтээсэн болон хуулийн дагуу олж авсан  
баримтаараа архив үүсгэж болно.

15.5.Архивын үйл ажиллагааны багц журмыг архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

15.6.Энэ хуулийн 15.5-д заасан багц журамд дараах журам 
хамаарна:
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15.6.1.төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам; 
15.6.2.салбар архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам; 
15.6.3.байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг 

журам;

15.6.4.архивын аюулгүй ажиллагааны журам; 
15.6.5.үндэсний  архивын сан хөмрөгийн баримтын улсын 

нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам;

15.6.6.нэн үнэт архивын баримтыг тодорхойлох, тэдгээрийн 
бүртгэл хөтлөх, хадгалах, хамгаалах, ашиглах журам.

16 дугаар зүйл.Төрийн архив

16.1.Үндэсний төв архив баримтын төрөл зүйл, өмчийн хэлбэр, 
салбарын хамаарал, нутаг дэвсгэрийн харьяаллаас үл хамааран архивын 
баримтыг байнга хадгалах бөгөөд төрийн өмчид хамаарах хосгүй үнэт 
баримтыг улсын хэмжээнд төвлөрүүлж хадгална.

16.2.Төрөлжсөн архив ашигт малтмал, геологи хайгуул, уул уурхай, 
газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, байгаль орчин, ус цаг уур, улсын 
бүртгэлийн зэрэг тухайн салбар, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны 
чиглэлээр хөмрөгийн зохион байгуулалт болон бүрдүүлэлт, хадгалалт, 
ашиглалт, тоо бүртгэлийн хувьд онцлог бүхий баримт бичгийг улсын 
хэмжээнд төвлөрүүлэн байнга хадгалах бөгөөд тухайн асуудлыг хариуцсан 
төрийн захиргааны байгууллагын бүтцэд ажиллана. 

16.3.Тусгай архив шүүх, прокурор, гадаад харилцаа, батлан 
хамгаалах, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, улсын хил 
хамгаалах байгууллагын бүтцэд ажиллах бөгөөд хэрэг маргаан хянан 
шийдвэрлэх, батлан хамгаалах, гадаад бодлого, үндэсний аюулгүй байдал, 
улсын хил хамгаалах, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд  
холбогдох баримт бичгийн эх хувийг төвлөрүүлж байнга  хадгална. 

16.4.Аймаг, нийслэлийн архив нь тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг 
даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, үндэсний 
архивын сан хөмрөгт хамаарах архивын баримтыг орон нутгийн хэмжээнд 
төвлөрүүлж байнга хадгална. 

16.5.Үндэсний төв архив, нийслэлийн архив нь салбар архивтай 
байж болно.

16.6.Салбар архивын үйл ажиллагааг энэ хуулийн 15.6.2-т заасан 
журмаар зохицуулна.
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17 дугаар зүйл.Төрийн архивын үндсэн чиг үүрэг

17.1.Төрийн архив дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

17.1.1.архивын сан хөмрөгийг түүх, эрдэм шинжилгээний ач 
холбогдолтой бүх төрлийн баримт, эх сурвалжаар нөхөн баяжуулах;

17.1.2.архивын сан хөмрөгийн баримтыг тогтоосон журам, 
стандартын  дагуу  хадгалж, хамгаалах;  

17.1.3.архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх;
17.1.4.архивын баримтад  нягтлан шалгалт хийх;
17.1.5.хөмрөгийн баримтын агуулга, бүрэлдэхүүн, байршлыг 

нээн харуулсан архивын эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл, лавлагааны сан 
бүрдүүлэх;

17.1.6.архивын баримтын тоо бүртгэл, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх;

17.1.7.архивын хөмрөгийн баримтад тооллого явуулах;
17.1.8.архивын хөмрөгийн баримтыг цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх;

17.1.9.байгууллага, иргэний хүсэлтээр архивын лавлагаа, 
баримтын хуулбар олгох зэрэг архивын үйлчилгээ үзүүлэх; 

17.1.10.архивын ашиглалтын үйл ажиллагаанд цахим 
үйлчилгээ нэвтрүүлэх;

17.1.11.хосгүй үнэт, нэн үнэт баримтыг хамгаалалтын хуулбар 
хувьтай болгох, баримтын эх хувийн ашиглалтыг хязгаарлах;

17.1.12.архивын баримтыг сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх, 
ариутгах арга хэмжээг авах;

17.1.13.төрийн өмчийн бус хосгүй үнэт, нэн үнэт архивын 
баримтыг хадгалах, хамгаалах талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

17.1.14.архивын баримтыг судлах, сурталчлах, хэвлэн 
нийтлэх;

17.1.15.салбар архивын болон хөмрөг үүсгэгч байгууллагын 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, мэргэжил, 
арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах.

17.2.Төрийн архивын сан хөмрөгийг бүрдүүлэх, баримтыг нягтлан 
шалгах, хадгалах, хамгаалах, ашиглуулах, тоо бүртгэл мэдээллийн сан 
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бүрдүүлэх, хөтлөх ажиллагааг энэ хуулийн 15.6.1-д заасан журмаар 
зохицуулна.

18 дугаар зүйл.Төрийн архивын баримт нягтлан шалгах 
                                    арга зүйн комиссын чиг үүрэг

18.1.Төрийн архивын дэргэд хөмрөг үүсгэгч байгууллагын баримтын 
агуулга, бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох, баримтын үнэ цэнийг нягтлан 
шалгах, байнгын хадгалалтад баримт сонгож авах зорилгоор энэ хуулийн 
9.1-д  заасны дагуу баримт нягтлан шалгах арга зүйн комисс ажиллана.

18.2.Төрийн архивын баримт нягтлан шалгах арга зүйн комисс 
дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:  

18.2.1.архивын баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгаж, ач 
холбогдол, хадгалах хугацааг тодорхойлох;

18.2.2.төрийн архивын сан хөмрөгийг бүрдүүлэх эх үүсвэрийг 
тогтоож, байнгын хадгалалтад баримт сонгон авах;

18.2.3.архивын баримтын хадгалах хугацааны жагсаалтыг 
хэлэлцэж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллагад хүргүүлэх;

18.2.4.байнга, түр хадгалах баримтын данс, бүртгэл, устгах 
баримтын жагсаалтыг хэлэлцэж батлах;

18.2.5.архивын дотоодод мөрдөх арга зүйн баримт бичгийн 
төслийг хэлэлцэж, эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулах;

18.2.6.архивын хөмрөгийн баримтын шилжилт хөдөлгөөний 
талаар хэлэлцэж, шийдвэрлэх;

18.2.7.байгууллагын баримт нягтлан шалгах комисст 
мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.

18.3.Энэ хуулийн 16.5-д заасан салбар архивын дэргэд баримт 
нягтлан шалгах арга зүйн комисс байна.

19 дүгээр зүйл.Төрийн архивыг харьяалах байгууллагын чиг  
                  үүрэг, төрийн архивын удирдлагыг томилох, чөлөөлөх

19.1.Төрийн архивын талаар тухайн архивыг харьяалж байгаа 
төрийн байгууллагын удирдлага дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:



1591

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË   
2020 îí ¹29 /1131/

19.1.1.архивыг мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, 
архивын ажилтны мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

19.1.2.архивт шаардагдах тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, 
программ хангамжийг шийдвэрлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах;

19.1.3.архивын баримтыг зориулалтын байр, тавиур, 
шүүгээнд холбогдох журам, стандартын дагуу хадгалах нөхцөл бүрдүүлэх;

19.1.4.архивын баримтын эх хувьд аливаа засвар, өөрчлөлт 
оруулахгүй байхад хяналт тавих.

19.2.Үндэсний төв архивын даргыг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга томилж, 
чөлөөлнө.   

19.3.Аймаг, нийслэлийн архивын даргыг тухайн шатны Засаг дарга 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 
байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр томилж, чөлөөлнө. 

19.4.Төрөлжсөн болон тусгай архивын даргыг тухайн асуудал 
эрхэлсэн төрийн байгууллагын удирдлага архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагатай зөвшилцсөний 
үндсэн дээр томилж, чөлөөлнө. 

19.5.Үндэсний төв архивын салбар архивын даргыг тухайн архивыг 
харьяалах байгууллагын удирдлага архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал 
хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагатай, нийслэлийн архивын 
салбар архивын даргыг тухайн архивыг харьяалах байгууллагын удирдлага 
нийслэлийн архивтай зөвшилцсөний үндсэн дээр томилж, чөлөөлнө.

20 дугаар зүйл.Төрийн архивт тавих хүний нөөцийн шаардлага

20.1.Төрийн архив нь улсын байцаагч, мэргэжилтэн, эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, зааварлагч-арга зүйч, архивч, сан хөмрөгч, 
мэдээллийн технологийн ажилтан, сэлбэн засагч, баримт ариутгагч болон 
бусад хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх орон тооны ажилтантай 
байна.

20.2.Төрийн архивын ажлын байрны жишиг нормативыг архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн болон хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал 
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

21 дүгээр зүйл.Төрийн архивын санхүүжилт

21.1.Төрийн архивын үйл ажиллагааг улс, орон нутгийн төсвөөс 
санхүүжүүлнэ.
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  21.2.Төрийн архивыг зориулалтын байр, тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслээр хангах, архивын хосгүй үнэт, нэн үнэт баримтыг худалдан 
авах, даатгалд хамруулах, сэргээн засварлах, тусгай горимд хадгалахад 
шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг жил бүрийн улсын төсөвт тусгана.

22 дугаар зүйл.Төрийн архив байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах

22.1.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид 
өөрчлөлт орсноос бусад тохиолдолд аймаг, нийслэлийн архивыг шинээр 
байгуулах, татан буулгахыг хориглоно. 

22.2.Энэ хуулийн 22.1-д зааснаас бусад төрийн архив болон түүний 
салбар архивыг байгуулах, татан буулгах, нийлүүлэх, нэгтгэх, тусгаарлах, 
хуваах, өөрчлөх асуудлыг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүн шийдвэрлэнэ.

22.3.Төрийн архив болон түүний салбар архивыг энэ хуулийн 22.2-т 
заасны дагуу өөрчлөн байгуулсан тохиолдолд тухайн архивын баримтыг 
эрх залгамжлагчид, эсхүл  үндэсний төв архивт шилжүүлэх асуудлыг 
энэ хуулийн 22.2-т заасан шийдвэрт тусгах бөгөөд нууцын холбогдолтой 
архивын баримтыг Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд7 заасны 
дагуу зохицуулна.

23 дугаар зүйл.Байгууллагын архив

23.1.Байгууллагын архив тухайн байгууллагын эрхлэх асуудлын 
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, архивын баримтыг анхан шатанд бүрдүүлж, 
энэ хуульд заасан хугацаагаар түр хадгална. 

23.2.Байгууллагын архив дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

23.2.1.албан хэрэг хөтлөлтийн явцад үүссэн хавтаст 
баримтыг зохион байгуулалтын нэгж, ажилтнаас бүрэн бүрдэлтэй хүлээн 
авах;

23.2.2.архивын баримтад нягтлан шалгалт хийх;
23.2.3.архивын баримтыг эмхлэн цэгцлэх, ангилан 

төрөлжүүлэх;

23.2.4.архивын баримтыг холбогдох журам, стандартын 
дагуу хадгалах, хамгаалах;

23.2.5.архивын баримтад тоо бүртгэл хөтлөх, тооллого 
явуулах;
7 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль Хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 
оны 11 дугаарт нийтлэгдсэн.
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23.2.6.архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, цахим 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

23.2.7.архивын баримтыг байгууллагын үйл ажиллагаанд 
болон хүн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр ашиглуулах, архивын баримтын 
лавлагаа, хуулбар олгох;

23.2.8.төрийн архивт шилжүүлэх баримт бичигт эрдэм 
шинжилгээ, техник боловсруулалт хийх, данс бүртгэл хөтлөх, устгах;

23.2.9.архивын баримтыг харьяалах төрийн архивт 
шилжүүлэх;

23.2.10.зохион байгуулалтын нэгж, ажилтанд архивын 
баримт бүрдүүлэх талаар зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх.

23.3.Байгууллагын архивт баримт хүлээн авах, бүртгэх, нягтлан 
шалгалт хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, тооллого явуулах, хадгалах, хамгаалах, 
ашиглуулах, эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт хийх, данс бүртгэл 
хөтлөх, устгах үйл ажиллагааг энэ хуулийн 15.6.3-т заасан журмаар 
зохицуулна.

23.4.Байгууллага архивын орон тооны ажилтантай байх бөгөөд 
байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээ, чиг үүрэг, архивт хадгалж 
байгаа баримтын тоо хэмжээг харгалзан энэ хуулийн 20.2-т заасан жишиг 
нормативыг үндэслэн байгууллагын архивын орон тоог тогтоож болно. 

24 дүгээр зүйл.Байгууллагын архивын талаар байгууллагын
                                               удирдлагын хүлээх үүрэг

24.1.Байгууллагын архивын талаар тухайн байгууллагын удирдлага 
дараах үүрэг хүлээнэ:

24.1.1.хуульд өөрөөр заагаагүй бол архив хариуцсан 
ажилтныг томилох, чөлөөлөх, мэргэшүүлэх, давтан сургалтад хамруулах;

24.1.2.архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, цахим 
мэдээллийн сан үүсгэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх;

24.1.3.архивт шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгсэл, программ хангамжийг шийдвэрлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах;

24.1.4.архивын баримтыг зориулалтын байр, тавиур, 
шүүгээнд холбогдох журам, стандартын дагуу хадгалах нөхцөл бүрдүүлэх;
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24.1.5.архивын баримтын эх хувьд аливаа засвар, өөрчлөлт 
оруулахгүй байхад хяналт тавих;

24.1.6.архивын баримтыг зохих журмын дагуу устгах, 
харьяалах төрийн архивын байнгын хадгалалтад шилжүүлэх, тээвэрлэх 
ажлыг зохион байгуулах, гарах зардлыг хариуцах;

24.1.7.байгууллагын баримт нягтлан шалгах комиссыг 
байгуулж, ажиллуулах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;

24.1.8.жил бүрийн сургалтын хөтөлбөрт архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн асуудлыг тусган, ажилтныг сургалтад хамруулах;

24.1.9.архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын байдалд 
хяналт тавих.
  

25 дугаар зүйл.Байгууллагын баримт нягтлан шалгах комисс

25.1.Байгууллагын баримт нягтлан шалгах комиссыг энэ хуулийн 
9.1-д заасны дагуу байгуулна.

25.2.Байгууллагын баримт нягтлан шалгах комисс дараах чиг 
үүргийг хэрэгжүүлнэ:

25.2.1.архивын баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах;
25.2.2.баримт бичгийн хадгалах хугацааг энэ хуулийн 6.1.11-

д заасан жагсаалтыг үндэслэн тодорхойлох;

25.2.3.төрийн архивт шилжүүлэх баримтыг сонгох;
25.2.4.хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг хянан хэлэлцэх;
25.2.5.байнга болон түр хадгалах баримт бичгийн данс 

бүртгэл, устгах баримтын жагсаалтыг хянан хэлэлцэх;

25.2.6.баримт бичгийн хөтлөлт, бүрдүүлэлтэд үзлэг шалгалт 
хийх;

25.2.7.архивын баримтын хадгалалт, ашиглалтын байдалд 
хохирол учруулах онцгой нөхцөл үүсгэж болзошгүй буюу үүссэн тохиолдолд 
холбогдох төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэх, зохих арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх.
        

25.3.Байгууллагын баримт нягтлан шалгах комисс архивын 
баримттай холбогдох маргаантай асуудлаар харьяалах төрийн архивын 
баримт нягтлан шалгах арга зүйн комисст хандаж мэргэжил, арга зүйн 
туслалцаа авч болно.
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26 дугаар зүйл.Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ

26.1.Архивын баримт хадгалах үйлчилгээг архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон 
тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр хуулийн этгээд эрхэлнэ.

26.2.Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээд 
архивын баримтыг хадгалуулах хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдтэй 
гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээний загварыг энэ хуулийн 26.4-т заасан 
журмаар тогтооно.

26.3.Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээд 
дараах шаардлагыг хангасан байна:

26.3.1.архивын зориулалтын байр, тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгсэлтэй байх;

         
26.3.2.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр мэргэжлийн 

ажилтантай байх;

26.3.3.архивын аюулгүй байдлын баталгааг хангасан, 
баримтын хадгалалт, хамгаалалтын тохиромжтой нөхцөлийг  бүрдүүлсэн 
байх; 

26.3.4.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хуульд8 заасан бусад шаардлага.

26.4.Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгох журмыг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллагын дарга батална.

26.5.Энэ хуулийн 26.4-т заасан журамд архивын баримт хадгалах 
үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, 
тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх нөхцөл, шаардлага, тусгай зөвшөөрөл авах 
хүсэлтийг хянан шийдвэрлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах, 
тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй 
болгох асуудлыг тусгана.

26.6.Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх болон энэ хуулийн 
26.2-т заасан гэрээ байгуулахтай холбогдсон энэ хуульд тусгаагүй бусад 
асуудлыг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, 
Иргэний хуульд9 зааснаар зохицуулна.
8 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” 
эмхэтгэлийн 2001 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн.
9 Иргэний хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2002 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн.
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26.7.Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгохдоо энэ хуулийн 12.7-д заасныг баримтална.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ
АРХИВЫН САН ХӨМРӨГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ,

ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ, АШИГЛАЛТ

27 дугаар зүйл.Төрийн архивын сан хөмрөгийн байнга хадгалах 
                          баримтыг байгууллагын архивт хадгалах хугацаа

27.1.Дараах байгууллагын архив нь байнга хадгалах баримтыг 
зохион бүрдүүлсэн оны дараа жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
эхлэн тооцож доор дурдсан хугацаанд хадгалж, уг хугацаа дууссаны дараа 
харьяалах төрийн архивт шилжүүлнэ:

27.1.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, түүний Тамгын газрын 
архив-20 жил;

27.1.2.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн архив-30 жил;
27.1.3.Улсын Их Хурал, түүний Тамгын газрын архив-40 жил;
27.1.4.Засгийн газар, түүний Хэрэг эрхлэх газрын архив-20 

жил;

27.1.5.Үндсэн хуулийн цэцийн архив-20 жил;
27.1.6.шүүх, прокурорын байгууллагын архив-15 жил;
27.1.7.Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг 

байгууллагын архив-20 жил;

27.1.8.яам, агентлаг түүний харьяа байгууллагын архив-16 
жил;

27.1.9.нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагын 
архив-8 жил;

27.1.10.хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат 
төлөөлөгчийн газрын архив-5 жил;

27.1.11.төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой бүх 
төрлийн хуулийн этгээдийн архив-8 жил;

27.1.12.энэ хуулийн 27.1-д зааснаас бусад энэ хуулийн 28.5-
д заасан жагсаалтад орсон байгууллага, хуулийн этгээдийн архив-15 жил.

27.2.Дараах байнга хадгалах баримтыг доор дурдсан хугацаанд 
байгууллагын архивт хадгалж, уг хугацаа дууссаны дараа харьяалах 
төрийн архивт шилжүүлнэ:
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27.2.1.төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн 
этгээдэд холбогдох шинжлэх ухаан, технологи, патентын холбогдолтой 
баримтын эх хувийг-5 жил;

27.2.2.улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулж 
бүтээгдсэн кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэгийн баримтын эх 
хувийг-1 жил.

27.3.Энэ хуулийн 16.5-д заасан салбар архивт архивын баримтыг 
40 жил хадгалсны дараа төрийн архивт шилжүүлнэ.

27.4.Байгууллага нь хувьчлагдсан, татан буугдсан, дампуурсан 
болон Иргэний хуулийн 31 дүгээр зүйлд зааснаар өөрчлөн байгуулагдсан 
бол тухайн байгууллагын архивын баримтыг харьяалах төрийн архивт, 
эсхүл эрх залгамжлах этгээдэд зургаан сарын дотор шилжүүлнэ. 

27.5.Энэ хуулийн 27.1-д заасан байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны 
явцад үүссэн архивын баримтыг эмхлэн цэгцлэх болон төрийн архивт 
шилжүүлэх ажиллагааг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэнэ.

28 дугаар зүйл.Төрийн архивын сан хөмрөг бүрдүүлэх

28.1.Энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан байгууллагын архивт 
хадгалах хугацаа дуусгавар болсны дараа архивын баримтыг зохих төрийн 
архивт тогтмол шилжүүлнэ. 

28.2.Энэ хуулийн 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4-т заасан төрийн архив нь 
хосгүй үнэт баримтыг үндэсний төв архивт шилжүүлж хадгалуулна.

28.3.Үндэсний архивын сан хөмрөгт хамаарах архивын баримтыг 
эмхэлж, цэгцэлсэн байдлаар батлагдсан данс бүртгэлийн хамт төрийн 
архивт шилжүүлнэ.

28.4.Энэ хуулийн 23.3-т заасан журмын дагуу байгууллагын архив 
нь цахим баримт бичиг, кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэгийн 
баримтыг төрийн архивт шилжүүлэхийн өмнө тэдгээрийн хадгалалтын 
байдалд техникийн чанарын үзлэг хийнэ.

28.5.Энэ хуулийн 15.2-т заасан төрийн архивын хөмрөг үүсгэгч 
байгууллагаас бусад байгууллагын төрийн архивт шилжүүлэх баримтын 
жагсаалтыг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллагын дарга батална.

28.6.Энэ хуулийн 10.6.8, 10.6.9, 10.6.10, 10.6.11-д заасан хүн, 
хуулийн этгээд өөрийн өмчлөлд байгаа архивын баримтыг төрийн архивт 
гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэн хадгалуулж болно.
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28.7.Энэ хуулийн 28.6-д заасан гэрээний загвар, гэрээ байгуулах 
журмыг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллагын дарга батална. 

28.8.Төрийн өмчийн бус аpхивын сан хөмpөгийг өмчлөгч 
байгууллагын үйл ажиллагаа дуусгавар болсон, эсхүл иpгэн нас баpсан 
тохиолдолд эрх залгамжлагч байхгүй бол тэдгээр архивын баримтыг төрийн 
өмчид хамааруулж, холбогдох төрийн архивт шилжүүлэн хадгалуулна.

28.9.Төрийн архивт шилжүүлэх архивын баримтын жагсаалтад 
хамрагдаагүй боловч байгууллага, хувь хүний эрх ашгийг хамгаалах, түүхэн 
үнэ цэнэтэйд тооцогдох, өмчлөл нь тодорхой бус архивын баримтыг хууль 
ёсны өмчлөгч нь тогтоогдох хүртэл төрийн архивын эзэмшилд шилжүүлнэ. 

 
28.10.Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн архивын 

баримтыг шашны байгууллага, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн 
хуулийн этгээд, хувь хүнд шилжүүлэхийг хориглоно. 

28.11.Төpийн байгууллага, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар татан 
буугдах, өөрчлөн байгуулагдах, хувьчлагдах тохиолдолд тэдгээрийн 
баримтыг холбогдох төрийн архивт шилжүүлж хадгална.

28.12.Музей, номын сан болон төрийн бус байгууллага нь төрийн 
архивын сан хөмрөгт хамаарах эх баримтаар бүрдүүлэлт хийхийг 
хориглоно.

28.13.Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд холбогдох баримтын 
архивын ажлын зааврыг Улсын ерөнхий прокурор, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн дарга архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүнтэй хамтран батална.

29 дүгээр зүйл.Архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалт

29.1.Үндэсний архивын сан хөмрөг гамшиг, аюулт үзэгдэл, гэмт 
халдлага, устаж үрэгдэж болзошгүй бусад эрсдэлээс найдвартай 
хамгаалагдсан байна.

29.2.Төрийн аpхивын байpанд төрийн байгууллагаас бусад 
байгууллага, хуулийн этгээдийг байрлуулах, архивын үйл ажиллагаанд 
хамаарахгүй аливаа үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.  

29.3.Үндэсний архивын сан хөмрөгийн бүрэлдэхүүнд хамаарах 
баримтын бүрэн бүтэн байдлыг түүнийг өмчлөгч болон гэрээний дагуу 
хүлээн авсан эзэмшигч хариуцна.
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29.4.Үндэсний архивын сан хөмрөг үүссэн эх сурвалж, салбарын 
хамаарал, мэдээлэл тээгчийн төрөл, хадгалж байгаа байршил, өмчийн 
хэлбэрээс үл хамааран төрийн хамгаалалтад байна.

29.5.Аpхивын аюулгүй ажиллагаанд энэ хуулийн 15.6.4-т заасан 
журмыг баримтална.

29.6.Архивын баримтыг зориулалтын байранд холбогдох журам, 
стандартын дагуу тавиур, шүүгээнд хадгална.

29.7.Архивын хосгүй үнэт, нэн үнэт баримтын хамгаалалтын хуулбар 
хувь хийж, эх баримтаас тусад нь хадгална.

29.8.Архивт хадгалагдаж байгаа эх баримтыг сэлбэн засах, сэргээн 
шинэтгэх, шүүхийн шинжилгээнд зориулан илгээх болон энэ хуулийн 
5.2.5-д зааснаас бусад тохиолдолд архивын байрнаас гадагш гаргахыг 
хориглоно.

29.9.Байгууллагын архивын аюулгүй байдлын баталгааг тухайн 
байгууллага хариуцна.

29.10.Төрийн архивын барилгыг барихдаа архивын зориулалтын 
байрны стандартыг дагаж мөрдөнө.

30 дугаар зүйл.Архивын баримтын ашиглалт

30.1.Хүн, хуулийн этгээд архивын баримтыг дараах хэлбэрээр 
ашиглах эрхтэй:

30.1.1.архивын баримтаас лавлагаа авах; 
30.1.2.архивын баримтын хуулбар авах;
30.1.3.уншлагын танхимд үзэж судлах.

 
30.2.Хүн, хуулийн этгээд архивын баримтыг ашиглахдаа дараах 

үүрэг хүлээнэ:
        

30.2.1.архивын баримтыг ашиглахдаа засвар тэмдэглэгээ 
хийхгүй, бохирдуулахгүй, гэмтэл учруулахгүй байх;

30.2.2.архивын баримтын бүрэн бүтэн байдлыг 
алдагдуулахгүй байх;

30.2.3.архивын баримтыг ашиглах чиглэлээр тогтоосон 
журмыг даган мөрдөх.                  
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30.3.Төрийн архивын баримтыг судалгааны ном, бүтээлд ашиглах, 
эсхүл хэвлэн нийтлэхдээ тэдгээрийн архивын зүйл дугаарыг номын эшлэлд 
дурдах бөгөөд энэ тохиолдолд архивт хадгалагдаж байгаа эх хувьтай нь 
тулгаж хянасан байна.

30.4.Архивын баримтыг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах нийтлэг 
журам, архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын  
дарга батална.

30.5.Төрийн архивын баримтыг хүн, хуулийн этгээд ашиглахдаа энэ 
хуулийн 30.4-т заасан  жуpам, үнэлгээний дагуу үйлчилгээний хөлс төлнө.

30.6.Төрийн архив нь төлбөрийн чадваргүй, эсхүл аюул осолд 
өртсөн иргэний тэтгэвэр, тэтгэмж, төрөөс олгох нөхөн олговортой холбогдох 
лавлагааг үнэ төлбөргүй олгоно.

30.7.Төрийн архивт шилжүүлсэн баримтаа хүн, хуулийн этгээд үнэ 
төлбөргүй ашиглах эрхтэй.

30.8.Төрийн архивт гэрээний дагуу хадгалуулсан баримтыг гэрээнд 
заасан нөхцөлийн дагуу бусдад ашиглуулна.

30.9.Архивын баримтын лавлагааг эх баримтын адил хүчинтэй гэж 
тооцно.

30.10.Хосгүй үнэт, нэн үнэт баримт, хүн амын тооллогын холбогдолтой 
баримтыг нийтэд эх хувиар нь ашиглуулахгүй, цахим хэлбэрт оруулсан 
ашиглалтын хувиар үйлчилнэ.

31 дүгээр зүйл.Зарим төрлийн архивын баримтыг 
          ашиглалтад оруулах

31.1.Төрийн болон албаны нууцад хамаарах архивын баримтын 
ашиглалтыг холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна.

31.2.Энэ хуулийн 31.6-д зааснаас бусад тохиолдолд архивт байгаа 
төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээлэл, түүний тээгчийг Төрийн 
болон албаны нууцын тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу ил 
болгосны дараа нийтэд ашиглуулна.

31.3.Иргэний намтар, түүхэнд холбогдох архивын баримтыг үүсэж 
бий болсноос хойш 70 жил өнгөрсний дараа эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
зорилгоор ашиглуулж болно.
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31.4.Иргэн, эсхүл түүний өв залгамжлагчийн бичгээр гаргасан 
зөвшөөрлийн дагуу иргэний намтар түүхэнд холбогдолтой баримт бичгийг 
энэ хуулийн 31.3-т заасан хугацаа дуусгавар болохоос өмнө ил болгож 
болно.

31.5.Энэ хуулийн 31.3-т заасан хугацаа дууссаныг тогтоож, эсхүл 
31.4-т заасан хугацаанаас өмнө ил болгох шийдвэрийг архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга 
гаргана. 

31.6.Архивт хадгалагдаж байгаа төрийн болон албаны нууцад 
хамаарах архивын баримтын нууцлах хугацаа дуусаагүй бол тухайн 
архивын баримттай танилцах иргэн, хуулийн этгээд тагнуулын байгууллагад 
хүсэлт гаргаж, зөвшөөрөл авсан тохиолдолд нууц баримтыг танилцуулна.

32 дугаар зүйл.Архивын баримтыг гадаад улсад гаргах, 
                            Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулах

32.1.Хууль тогтоомжийн дагуу, эсхүл архивын баримт өмчлөгч /
эзэмшигч/-тэй байгуулсан гэрээний дагуу ашиглалт нь хязгаарлагдсанаас 
бусад үндэсний   архивын сан хөмрөгийн баримтыг энэ хуулийн 5.2.5-д 
заасны дагуу гадаад улсад түр гаргаж болно.

32.2.Хууль тогтоомжийн дагуу, эсхүл архивын баримт өмчлөгч /
эзэмшигч/-тэй байгуулсан гэрээний дагуу ашиглалт нь хязгаарлагдсанаас 
бусад үндэсний архивын сан хөмрөгийн баримтыг гадаад улсад түр гаргах, 
хуулийн дагуу олж авсан гадаад улсад байгаа архивын баримтыг Монгол 
Улсын нутаг дэвсгэрт оруулах талаар энэ хуульд заагаагүй бусад асуудлыг 
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд зааснаар зохицуулна.

33 дугаар зүйл.Архивын баримтын хуулбар хувийг гадаад   
  улсад гаргах, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулах

33.1.Хууль тогтоомж болон архивын баримт өмчлөгч /эзэмшигч/-тэй 
байгуулсан гэрээний дагуу ашиглалт нь хязгаарлагдсанаас бусад үндэсний 
архивын сан хөмрөгийн баримтын хуулбар хувийг гадаад улсад гаргах, 
хуулийн дагуу олж авсан архивын баримтын хуулбар хувийг Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрт оруулахыг хязгаарлахгүй.                     

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ

34 дүгээр зүйл.Төрийн байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт

34.1.Төрийн байгууллага /цаашид “байгууллага” гэх/-ын албан хэрэг 
хөтлөлтөд тухайн байгууллага, албан тушаалтны хуулиар хүлээсэн чиг 
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үүргээ хэрэгжүүлэх явцыг баримтжуулж, баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх, 
ангилан төрөлжүүлэх, баримт бичгийг хүлээн авах, бүртгэх, илгээх, хянан 
шийдвэрлэх, ашиглах, хадгалах, архивт шилжүүлэх хүртэлх үйл ажиллагааг 
хамруулна.

34.2.Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журмыг Засгийн газар батална.

34.3.Энэ хуулийн 34.1-д зааснаас бусад байгууллага, хуулийн этгээд 
энэ хуулийн 34.2-т заасан журмыг дагаж мөрдөнө.

35 дугаар зүйл.Албан хэрэг хөтлөлтийн талаар байгууллагын
                                          удирдлага, ажилтны  чиг үүрэг

35.1.Байгууллагын удирдлага албан хэрэг хөтлөлтийг зохион 
байгуулах, албан хэрэг хөтлөлтөд цахим тогтолцоог нэвтрүүлэх, холбогдох 
ажилтныг мэргэшүүлэх болон баримт бичгийг заавар, журам, стандартын 
дагуу зохион бүрдүүлж хөтлөх, тэдгээрийг хадгалах, ашиглах үйл 
ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хэрэгжилтэд хяналт тавина.

35.2.Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгж /газар, хэлтэс/-ийн 
дарга албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомж, журам, стандартыг 
өөрийн хариуцсан нэгжийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцан зохион 
байгуулж, цаасан болон цахим баримт бичгийн албан ёсны хүчинтэй байх, 
үнэн зөв байх, бүрэн бүрдэлтэй, ашиглах боломжтой байхад хяналт тавина.

35.3.Байгууллага орон тооны бичиг хэргийн ажилтантай байна.

35.4.Байгууллагын ажилтан албан хэрэг хөтлөлтийн талаар дараах 
үүрэг хүлээнэ:

35.4.1.байгууллагын үйл ажиллагааг холбогдох журам, 
стандартын дагуу баримтжуулах;

35.4.2.баримт бичгийг боловсруулахад Монгол хэлний тухай 
хуулийн 8.1-д заасны дагуу монгол хэлний зөв бичих дүрмийг мөрдөх;

35.4.3.баримт бичгийн эмх цэгц, бүрэн бүтэн, аюулгүй 
байдлыг хангах;

35.4.4.хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу баримт 
бичгийг төрөлжүүлэн ангилах;

35.4.5.баримт бичиг хянан шийдвэрлэхэд холбогдох хууль, 
журамд заасан хугацааг баримтлах;
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35.4.6.албан ажил үүрэгтэй холбогдсон баримт бичиг, 
мэдээллийн нууцлалыг хадгалах;

35.4.7.баримт бичгийг байгууллагын архивт бүрэн бүрдэлтэй 
шилжүүлэх.

36 дугаар зүйл.Байгууллагын үйл ажиллагааг баримтжуулах

36.1.Байгууллагын үйл ажиллагааг баримтжуулахад дараах 
шаардлагыг хангаж ажиллана: 

36.1.1.удирдлагын шийдвэр, ажил хэргийн явцыг тухай бүрд 
нь баримтжуулах;

36.1.2.баримт бичгийн албан ёсны хүчин төгөлдөр байдлыг 
хангах;

36.1.3.стандартын дагуу баримт бичгийн бүрдэл бүрэн байх;
36.1.4.баримт бичгийг мэдээллийн эх сурвалж, хуулийн 

хүчинтэй байх шаардлагад нийцүүлэн зохиож хөтлөх.

36.2.Байгууллага үндсэн чиг үүрэг болон салбарын онцлог үйл 
ажиллагаанаас гадна дараах үйл ажиллагааг албан ёсоор баримтжуулна:

 
36.2.1.хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд 

холбогдох нийтийн эрх ашгийг хөндсөн захиргааны аливаа шийдвэр, 
мэдэгдэл, мэдээлэл;

36.2.2.төрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийх 
судалгаа, шинжилгээ, төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа;

36.2.3.хяналт шалгалт, аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ;
36.2.4.гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, татвар, санхүү, 

хүний нөөц.

36.3.Албан хэрэг хөтлөлтийн аль ч үе шатанд баримт бичгийн эх 
хувийг  баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын зөвшөөрөлгүйгээр 
устгахыг хориглоно.

37 дугаар зүйл.Баримт бичиг зохион бүрдүүлэх

37.1.Байгууллага эрх хэмжээнийхээ хүрээнд захирамжлалын, 
зохион байгуулалтын болон мэдээлэл, лавлагааны баримт бичгийг цаасан 
болон цахим хэлбэрээр үйлдэнэ.
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37.2.Баримт бичгийг зохиож бүрдүүлэхдээ стандартын шаардлагыг 
мөрдөнө. 

38 дугаар зүйл.Баримт бичгийн албан ёсны хүчинтэй байдал

38.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол цаасан суурьтай баримт бичиг 
стандартаар тогтоосон баримт бичгийн бүрдлүүдээр баталгаажна.

38.2.Цахим баримт бичиг стандартаар тогтоосон баримт бичгийн 
бүрдэл, тоон гарын үсгээр баталгаажна.

38.3.Цахим баримт бичгийн хувь нь цаасан хувьтай адил хүчинтэй 
байх бөгөөд зөрсөн тохиолдолд цаасан хувийг баримтална.

38.4.Цаасан баримт бичиг хүчингүй болсон тохиолдолд цахим хувь 
нь мөн адил хүчингүйд тооцогдоно.

39 дүгээр зүйл.Баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд 
             тавих шаардлага

39.1.Байгууллагын баримт бичгийг стандартын шаардлагын дагуу 
хэвлэлийн аргаар бэлтгэсэн хэвлэмэл хуудсан дээр үйлдэх бөгөөд энэ 
хуулийн 39.3-т заасан журмыг баримтална.

39.2.Энэ хуулийн 39.1-д зааснаас бусад хуулийн этгээд хэвлэмэл 
хуудсанд өөрийн байгууллагын бэлгэдэл болон барааны тэмдэг хэрэглэж 
болно.

39.3.Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, 
хэрэглэх журмыг Засгийн газар батална.

39.4.Хэвлэмэл хуудсанд байх бүрдэл, тэдгээрт тавих шаардлагыг 
стандартаар тогтооно.

40 дүгээр зүйл.Баримт бичгийг хүлээн авах, бүртгэх

40.1.Байгууллагад ирсэн бүх баримт бичгийг байгууллагын бичиг 
хэрэгт төвлөрсөн журмаар хүлээн авч бүртгэнэ.

40.2.“Гарт нь” гэсэн бичгийн дугтуйг задлалгүй, бүртгэлийн тэмдэг 
дарж, гаднах хаягаар нь бүртгэн хаягласан хүнд нь шилжүүлнэ.

40.3.Албан хэрэг хөтлөлтийн программ ашиглаж байгаа тохиолдолд 
баримт бичгийн тухай холбогдох бүх өгөгдлийг мэдээллийн санд оруулна.
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41 дүгээр зүйл.Явуулах баримт бичгийг бүртгэх, илгээх

41.1.Баримт бичгийг байгууллагын ажилтнаас хүлээж авах, 
бүрдлийг шалгах, бүртгэх, илгээх ажлыг бичиг хэргийн ажилтан хариуцан  
гүйцэтгэнэ.

41.2.Байгууллага баримт бичгийг цаасан болон цахим хэлбэрээр 
албан ёсоор бичиг хэрэгт төвлөрсөн байдлаар бүртгэнэ. 

41.3.Албан бичгийг гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажсан 
нөхцөлд бичиг хэрэгт хүлээн авч бүртгэнэ.

41.4.Байгууллага цахим баримт бичгийг байгууллагын албан ёсны 
цахим шуудангаар хүлээн авагчид илгээнэ.  

41.5.Цахим баримт бичгийг хүлээн авагч түүнийг хүлээн авсан тухай 
илгээсэн байгууллагад мэдэгдэх үүрэгтэй.

41.6.Цахим хэлбэрээр боловсруулж, тоон гарын үсгээр баталгаажсан 
баримт бичгийг бичиг хэрэгт төвлөрсөн журмаар бүртгэнэ.

41.7.Шуурхай дамжуулах, санал авах шаардлагатай баримт 
бичиг, мэдээллийг байгууллагын албан ёсны цахим шуудан, эсхүл 
факсаар явуулж болно. Энэ тохиолдолд тухайн баримт бичгийн эх хувийг 
шуудангаар илгээнэ.

     
42 дугаар зүйл.Баримт бичгийг хянан шийдвэрлэх 

42.1.Баримт бичгийг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаа нь баримт 
бичгийг шийдвэрлэх хугацаанд хяналт тавих, явц байдлыг хянах, мэдээ, 
тайланг гаргах зэрэг тодорхой үе шаттай ажиллагаанаас бүрдэнэ.

42.2.Дээд байгууллагаас болон байгууллагын удирдлагаас өгсөн 
үүрэг даалгавар, яаралтай шийдвэрлэх, хариу өгөх шаардлагатай албан 
бичиг, өргөдөл, гомдол, хүсэлт болон хугацаа тогтоож хууль тогтоомжид 
заасан бусад асуудлыг хяналтад авна.

42.3.Баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлыг 
байгууллагын холбогдох ажилтан хариуцан, зохих албан тушаалтан зохион 
байгуулна.

42.4.Баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлыг 
байгууллага, салбарын хэмжээнд зохион байгуулах, мэдээ, тайланг 
гаргахын тулд албан хэрэг хөтлөлтийн бүртгэл хяналтын программыг 
ашиглаж болно.
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42.5.Бичиг хэрэгт бүртгэгдээгүй баримт бичгийг удирдлагад 
танилцуулах, хянан шийдвэрлэхийг хориглоно.

43 дугаар зүйл.Баримт бичгийн шийдвэрлэх хугацаа

43.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол баримт бичигт тавигдсан асуудлыг 
дараах хугацаанд шийдвэрлэнэ:

43.1.1.яаралтай шийдвэрлэх асуудлыг ажлын гурван өдрийн 
дотор;

43.1.2.асуудал шийдвэрлэх хугацааг баримт бичигт заасан 
бол дурдсан хугацаанд;

43.1.3.асуудал шийдвэрлэх хугацааг хууль тогтоомжид 
заасан бол тухайн хугацаанд;

43.1.4.энэ хуулийн 43.1.1, 43.1.2, 43.1.3-т зааснаас бусад 
тохиолдолд ажлын долоон өдрийн дотор.

43.2.Баримт бичигт заасан асуудлыг хянан шийдвэрлэхэд нэмэлт 
судалгаа, ажиллагаа хийх шаардлагатай гэж үзвэл цохолт хийсэн албан 
тушаалтны зөвшөөрлөөр энэ хуулийн 43.1-д заасан хугацааг 30 хүртэл 
хоногоор сунгаж болно. 

44 дүгээр зүйл.Байгууллагын баримт бичгийг 
      ангилан төрөлжүүлэх

44.1.Байгууллага үйл ажиллагаандаа хөтлөгдөж байгаа баримт 
бичгийг ангилан төрөлжүүлэх, хадгалах хугацааг тодорхойлох, тоо бүртгэл 
хөтлөх, ашиглах зорилгоор хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг жил бүр 
баталж мөрдөнө.

44.2.Байгууллага хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу баримт 
бичгийг он, сар, өдөр, дугаар, ач холбогдол, агуулга, сэдэв, хадгалах 
хугацаа зэрэг үндсэн шинжийг харгалзан ангилан төрөлжүүлнэ.

44.3.Байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг баримт 
нягтлан шалгах комиссын хурлаар хэлэлцүүлсний дараа байгууллагын 
удирдлагаар батлуулж, оны эхнээс мөрдөж ажиллана.

44.4.Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг энэ хуулийн 34.2-т заасан 
журмын дагуу  боловсруулна.
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45 дугаар зүйл.Албан хэрэг бүрдүүлэхэд тавих шаардлага

45.1.Албан хэрэг бүрдүүлэхэд дараах үндсэн шаардлагыг 
баримтална:

45.1.1.агуулга, бүрдлийн хувьд хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтад  заасан гарчигт нийцэж байгаа баримт бичгийг нэг хэрэгт 
оруулж хадгалах;

45.1.2.байнга болон түр хадгалах баримт бичгийг тус тусад 
нь ангилж, хөтлөх хэрэг бүрдүүлэх;

45.1.3.хөтлөх хэрэгт тухайн онд бүрэн шийдвэрлэгдсэн, 
албан ёсоор бүрдүүлсэн эх баримт бичгийг оруулах;

45.1.4.хөтлөх хэргийн дотор баримт бичгийг он, сар, өдөр, 
дугаар, ач холбогдол, агуулга, сэдэв, уялдаа холбоог нь харгалзан дараалж 
бүртгэх; 

45.1.5.нэг асуудал, сэдэвт холбогдох баримт бичгийг хянан 
шийдвэрлэсэн дарааллын дагуу төрөлжүүлэх зарчмыг баримтлах;

45.1.6.хавсралт баримтыг үндсэн баримт бичигтэй хамт нэг 
хөтлөх хэрэг болгон бүрдүүлэх;

45.1.7.хөрөнгө оруулалт, зээл, тусламж, гэрээ хэлцэл, 
худалдан авах ажиллагааны болон урт, богино хугацааны төсөл, хөтөлбөр, 
түүний хэрэгжилттэй холбогдох эх баримт бичгийг тус тусад нь хөтлөх 
хэрэг бүрдүүлэх.

46 дугаар зүйл.Баримт бичгийн хадгалалт, ашиглалт

46.1.Албан хэрэгт үүсэж хөтлөгдсөн баримт бичиг байгууллагын 
архивт шилжүүлэх хүртэлх хугацаанд тэдгээрийг зохиож бүрдүүлсэн, 
хянаж шийдвэрлэсэн зохион байгуулалтын нэгж, ажилтанд болон бичиг 
хэрэгт төвлөрч хадгалагдана.

46.2.Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн удирдлага болон 
бичиг хэргийн ажилтан албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд баримт бичгийн 
эмх цэгц, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах бөгөөд тэдгээрт байгууллагын 
удирдлага хяналт тавина.

46.3.Цахим баримт бичиг, мэдээллийг хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу файл, хавтас үүсгэн компьютерын хатуу дискт хадгална.
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46.4.Цахим баримт бичиг түүний талаарх өгөгдлийг хадгалах нөөц 
хувийг бүрдүүлэх зорилгоор түүнийг тогтмол хугацаанд тусгай тээгч 
төхөөрөмж дээр хуулбарлан хадгална.

46.5.Байгууллага цахим баримт бичгийг зөвшөөрөлгүй ашиглах, 
хуурамчаар үйлдэх, устаж үрэгдэхээс сэргийлэх зорилгоор хадгалалт 
хамгаалалт, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч, цахим мэдээллийн сан 
бүрдүүлж ажиллана.

47 дугаар зүйл.Цахим албан хэрэг хөтлөлт

47.1.Цахим албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд Цахим гарын 
үсгийн тухай хуулийн 6.4-т заасан журам болон энэ хуулийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн талаарх зохицуулалт нэгэн адил мөрдөгдөнө.

47.2.Цаасан хэлбэрээр давхар хадгалах цахим баримт бичгийн нэр 
төрлийг энэ хуулийн 6.1.11-д заасан жагсаалтад тусгайлан заана. 

47.3.Цахим албан хэрэг хөтлөлтийн талаар байгууллагын удирдлага 
дараах үүрэг хүлээнэ:

47.3.1.цахим албан хэрэг хөтлөлтийн систем боловсруулах, 
нэвтрүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих талаар харилцаа холбооны болон 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 
байгууллага хамтран баталсан арга зүйн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх;

47.3.2.цахим болон тоон гарын үсгийн талаар тусгайлан 
зохицуулсан хуулийн шаардлагыг мөрдүүлэх;

                  
47.3.3.цахим албан хэрэг хөтлөлтийн системийн найдвартай 

ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах;

47.3.4.техник хэрэгсэл, түүнийг хариуцах мэргэжилтнээр 
хангах.

47.4.Дараах нөхцөлд цахим баримт бичгийг албан ёсны хүчинтэйд 
тооцно: 

47.4.1.хуульд заасан арга хэлбэрээр  баталгаажсан;
47.4.2.цаасан баримт бичгийн эх хувиас буулгасан цахим 

хуулбар нь цаасан баримтын эх хувьтай агуулга бүрдэл, мэдээллийн хувьд 
зөрүүгүй бол.
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ДОЛДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

48 дугаар зүйл.Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны 
                                       ёс зүйн шаардлага, хориглох зүйл

48.1.Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан үйл 
ажиллагаандаа ёс зүйн дүрмийг баримтална.

48.2.Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны үйл 
ажиллагаанд дараах зүйлийг хориглоно:

48.2.1.ажил, албан тушаалын журмаар олж мэдсэн төрийн 
болон албаны нууц, байгууллага, хувь хүний нууцыг хувийн зорилгоор 
ашиглах, эсхүл бусдад мэдээлэх, задруулах; 

48.2.2.нотолгоогүй, эргэлзээтэй, хуурамч эх сурвалжаас 
архивын сан хөмрөгийн баримт бүрдүүлэх;

48.2.3.архивын лавлагааг хуурамчаар үйлдэх;
48.2.4.архивын баримтыг бусдад хууль бусаар дамжуулах;
48.2.5.архивын  баримтыг  байгууллага, иргэнд  ашиглуулахаас 

хууль бусаар татгалзах, хязгаарлах;

48.2.6.архив, албан хэрэг хөтлөлтийн баримттай ажиллах 
дүрэм, журам, стандартыг зөрчиж, баримтыг устгах, үрэгдүүлэх, гэмтээх.

49 дүгээр зүйл.Төрийн архивын ажилтны нийгмийн баталгаа

49.1.Төрийн архивт архивч, архивч-судлаач, сан хөмрөгч, сэлбэн 
засагч, архивын баримтын хадгалалтын технологич, баримт ариутгагчаар 
ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид 10 жил тутамд нэг жилийн үндсэн 
цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулал олгоно.

49.2.Энэ хуулийн 49.1-д заасан мөнгөн урамшуулал олгох журмыг 
Засгийн газар батална. 

50 дугаар зүйл.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж
                                       зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 

50.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн 
шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд10 заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 
10 Төрийн албаны тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2018 оны 1 дугаарт 
нийтлэгдсэн.
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50.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль11, 
эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд12 заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

51 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

51.1.Энэ хуулийг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

11 Эрүүгийн хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2016 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн.
12 Зөрчлийн тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 24 дугаарт 
нийтлэгдсэн.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

АРХИВЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ
БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.1998 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр баталсан 
Архивын  тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ 
ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН 
ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дахь заалтад 
доор дурдсан агуулгатай дэд заалт нэмсүгэй:
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

“м/тухайн нутаг дэвсгэр дэх төрийн байгууллагын архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.”

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ 
ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 35.2.3 дахь заалтын “төрийн” гэснийг “үндэсний”  гэж 
өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

СОЁЛЫН  ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 
ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар 
зүйлд доор дурдсан агуулгатай 20.6.5 дахь заалт нэмсүгэй:

“20.6.5.үндэсний төв архив.”

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР
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КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Компанийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлийн 97.1.14 
дэх заалтын “болон” гэсний дараа “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль,” гэж, мөн зүйлийн 97.4, 97.5 дахь хэсгийн “архивт” гэсний өмнө 
“байгууллагын” гэж нэмсүгэй.

  
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 

хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ 
ХУУЛЬД  НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 23 дугаар 
зүйлд доор дурдсан агуулгатай 5 дахь хэсэг нэмсүгэй:

“5.Төрийн бус байгууллага албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл 
ажиллагаандаа Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуульд заасан албан 
хэрэг хөтлөлт болон байгууллагын архивт баримтлах журмыг мөрдөнө.”

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

 
МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ  ХУУЛЬД 

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

1 дүгээр зүйл.Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай 
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсгийн “үндэсний төв архивын салбар” 
гэснийг “төрөлжсөн архив” гэж, мөн зүйлийн 14.2 дахь хэсгийн “архивын 
тухай хууль” гэснийг “архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль” гэж тус 
тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ 
ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.7 дахь хэсгийн “төрөлжсөн” гэснийг “тусгай” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ 

ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн 
тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 15.5.10 дахь заалт 
нэмсүгэй:

“15.5.10.архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх.”

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН 
ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 20 
дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 20.1.5 дахь заалт нэмсүгэй:

“20.1.5.архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгоход 150000 төгрөг.”

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ УЛСЫН 
ТООЛЛОГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД 
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулсугай:

“18.2.Тооллогын мэдээллийг Үндэсний статистикийн хороо 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 27.1.7-д заасан хугацаанд 
байгууллагын архивт хадгалж, уг хугацаа дууссаны дараа үндэсний төв 
архивт шилжүүлнэ.”

2 дугаар зүйл.Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалтын “Архивын тухай хуулийн 
25.8-д” гэснийг “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 31.3-т” гэж 
өөрчилсүгэй.

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

БАРИЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД 
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

1 дүгээр зүйл.Барилгын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь 
хэсгийн “холбогдох” гэсний дараа “төрийн” гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЧУУЛГАНЫ
ХУРАЛДААНЫ ДЭГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 
дэгийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.8 дахь хэсгийн “архивын тухай 
хууль тогтоомжид” гэснийг “архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль 
тогтоомжид” гэж, 55 дугаар зүйлийн 55.6 дахь хэсгийн “архивын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын” гэснийг “архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын” гэж тус 
тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ 
 ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 11 дүгээр 
зүйлийн 11.1 дэх хэсгийн “Архивын тухай хууль тогтоомжид” гэснийг 
“архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомжид” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН 
ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ 

ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсгийн “Архивын тухай хуулиар” гэснийг “Архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулиар” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД 
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Зөрчлийн тухай хуулийн 15.26 дугаар зүйлийг доор 
дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

“15.26 дугаар зүйл.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль 
зөрчих

1.Архивын баримтад засвар тэмдэглэгээ хийсэн, бохирдуулсан, 
гэмтэл учруулсан, баримтын бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулсан, 
үрэгдүүлсэн, зохих зөвшөөрөлгүйгээр баримтыг устгасан, хосгүй үнэт, 
нэн үнэт баримтыг хуульд зааснаас өөр зориулалтаар ашигласан, 
эсхүл архивын баримтыг хадгалах, хамгаалах, ашиглах, төрийн архивт 
шилжүүлэх талаар тогтоосон журмыг зөрчсөн бол хүнийг гучин нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
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2.Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, тамга тэмдэг, хэвлэмэл 
хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам зөрчсөн хуулийн этгээдийг нэг зуун нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.”

2 дугаар зүйл.Зөрчлийн тухай хуулийн 11.18 дугаар зүйлийн 
1.12 дахь заалтын “Архивын тухай хууль” гэснийг “архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн тухай хууль” гэж өөрчилсүгэй.

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2020 оны 04 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                               хот

НОТАРИАТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД 
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Нотариатын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.3 
дахь хэсгийн “бүрдүүлсэн” гэсний дараа “байнга хадгалах” гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Г.ЗАНДАНШАТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 
2020 оны 05 дугаар        Улаанбаатар
сарын 14-ний өдөр                           Дугаар 54                                    хот

Yндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны
04 дүгээр 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: 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 

2020 оны 05 дугаар        Улаанбаатар
сарын 15-ны өдөр                           Дугаар 54                                     хот

Монгол Улсын Их Хурлаас 2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр 
“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг 
хангах зарим арга хэмжээний тухай” 64 дүгээр тогтоолыг батлахдаа Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Ардчилсан ёс, 
шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль 
дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.” гэж заасныг 
зөрчсөн байна” гэсэн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 05 
дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 дүгээр дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй. 

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА    Г.ЗАНДАНШАТАР

Тогтоол хүчингүй болсонд
тооцох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 
дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай 
хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.3.7 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их 
Хурлаас ТОГТООХ нь: 

1.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 05 дугаар сарын 
13-ны өдрийн 04 дүгээр дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан 
“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг 
хангах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 
10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 64 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд 
тооцсугай.

2.Энэ тогтоолыг 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА    Г.ЗАНДАНШАТАР
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2019 оны 01 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 29-ний өдөр                          Дугаар 34                                      хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.3-т заасныг 
үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.“Монгол малчин” үндэсний хөтөлбөрийг хавсралт ёсоор баталсугай

2.Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг          
2020 оны 2 дугаар сард багтаан батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Ч.Улаанд 
даалгасугай.

3.Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг  
батлагдсан төсөвт багтааж хэрэгжүүлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайд Ч.Улаан болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг 
болгосугай.

4.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан “Монгол Улсын Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах 
тухай” Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтын “Долоо” 
дахь хэсгийн “а”-д  “10.Малжуулах хөтөлбөр, 12.Малчдыг мэдлэгжүүлэх, 
мэдлэгээр хангах хөтөлбөр” гэснийг хассугай.

5.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Малчдыг дэмжих зарим арга 
хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн  
90 дүгээр тогтоол, “Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд хөтөлбөр 
батлах тухай” Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 114 
дүгээр тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ЕРӨНХИЙ САЙД     У.ХҮРЭЛСҮХ         

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, 
ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД    Ч.УЛААН
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Засгийн газрын 2020 оны 
34 дүгээр тогтоолын хавсралт

МОНГОЛ МАЛЧИН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг олон зуун жилийн туршид эрхэлж 
ирсэн малчид нь Монгол орны нүүдлийн соёл иргэншил, түүхийг бүтээгч, 
өв соёлыг тээгч, нийгэм, эдийн засгийн томоохон давхарга юм. Манай 
улсын нийт хүн амын 19.4 хувь нь буюу 617.3 мянган хүн малчин өрхөд 
амьдарч, ажиллах хүчний 26.7 хувийг малчид бүрдүүлж, нийт өрхийн 25.8 
хувийг малтай өрх, үүний 73.5 хувийг малчин өрх эзэлж байна. Үндэсний 
статистикийн хорооны судалгаагаар нийт малчдын 40.2 хувь нь буюу 
114.7 мянган малчин зээлтэй, малтай өрхийн сарын нийт орлого 2018 оны 
дунджаар 1150.4 мянган төгрөг байна.

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийн чиг хандлага, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагатай 
уялдан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой эрхлэх, байгальд ээлтэй 
байх харилцаанд малчдын оролцоо, үүрэг, хариуцлага улам бүр нэмэгдэх 
боллоо.

Монгол Улсын Их Хурлаас сүүлийн үед баталсан Малын генетик 
нөөцийн тухай хууль, Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Жижиг, дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
тухай хуульд малчдын зарим эрх, үүргийг нарийвчлан тодорхойлоод 
байна. Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Төрөөс 
хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого, Төрөөс малчдын талаар 
баримтлах бодлого, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлогын баримт бичигт малчин өрх, 
малчдын талаар авч хэрэгжүүлэх тодорхой зорилтыг дэвшүүлжээ. 

Иймд хууль тогтоомж, төрийн урт, дунд хугацааны бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах, малчдын үйл ажиллагаа, амьжиргаанд шууд болон 
шууд бусаар нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн нөлөөллийг бууруулах, мал аж 
ахуйн салбарыг тогтвортой хөгжүүлэхэд төрийн зүгээс малчдыг дэмжих, 
малчдын идэвх санаачилга, хувь нэмэр, оролцоог сайжруулах, малчдыг 
чадавхжуулах, тэдгээрийн хөгжлийн тулгамдсан зарим асуудлуудыг 
шийдвэрлэх шаардлага нь энэ хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл 
болсон юм. 

Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт,
          хэрэгжүүлэх хугацаа

2.1.Малчдыг мэдээллээр хангах, хөгжүүлэх, орон нутагтаа ая тухтай 
ажиллах, амьдрах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулах, бүтээмж, 
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орлого, ашгийг нь өсгөх, тэдгээрийг чадавхжуулахад энэ хөтөлбөр (цаашид 
“хөтөлбөр”    гэх)-ийн зорилго оршино. 

2.2.Хөтөлбөрийн зорилгыг дараах зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлнэ: 

2.2.1.малчдыг мэдлэгжүүлэх, мэдээллээр хангах аян 
өрнүүлж, тэдгээрийн мэдлэг, туршлага, чадавхыг сайжруулах, хөгжүүлэх, 
малчдын залуу халааг бэлтгэх; 

2.2.2.мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн 
нийлүүлэлтийн тогтолцоонд чанарын үнэлэмж бий болгох, нэмүү өртгийн 
сүлжээнд малчдын оролцоог идэвхжүүлэх; 

2.2.3.малчид, малчин өрхийн үйлдвэрлэлийн бүтээмж, нөөц 
ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, орлого, ашгийг өсгөх, эдийн засгийн чадамжийг 
сайжруулах; 

2.2.4.малчдын хамтын хоршил, эко санаачилга, хөрөнгө 
оруулалтыг идэвхжүүлж, байгальд ээлтэй, хариуцлагатай мал аж ахуйг 
тогтвортой эрхлэхэд чиглэгдсэн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; 

2.2.5.малчдын орон нутагтаа ая тухтай ажиллах, амьдрах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулахад бодлогын дэмжлэг үзүүлэх; 

2.3.Хөтөлбөрийг 2020-2024 онд хэрэгжүүлнэ.

Гурав. Хөтөлбөрийн зорилтот бүлэг, хамрах хүрээ

3.1.Хөтөлбөрийн зорилтот бүлэг нь үндэсний өв соёлыг тээгч, 
уламжлалт мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэгч Монгол Улсын иргэн-малчид 
байна. 

3.2.Хөтөлбөрийн хамрах хүрээнд дор дурдсан малчид хамаарна: 

3.2.1.малын ашиг шимээр өрхийн үндсэн орлогоо бүрдүүлж, 
жилийн дөрвөн улирлын туршид өөрийн өмчийн малыг маллаж байгаа 16-
аас дээш насны малчин; 

3.2.2.мал бүхий этгээдийн өмчлөлийн малыг гэрээний үндсэн 
дээр маллаж байгаа туслах малчин; 

3.2.3.суурин болон хагас суурин аж ахуйд мал бүхий 
этгээдтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр төрөлжсөн үүлдрийн малыг 
тэжээж, арчилж, маллаж байгаа малчин, саальчин; 
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3.2.4.сайн дурын үндсэн дээр зохион байгуулалтад орж, 
хамтран ажиллах хэлбэрээ харилцан тохиролцож, баталгаажуулсан 
малчдын бүлэг, хоршоо.

Дөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

4.1.Малчдыг мэдлэгжүүлэх, мэдээллээр хангах аянг өрнүүлж, 
тэдгээрийн мэдлэг, туршлага, чадавхыг сайжруулах, хөгжүүлэх, залуу 
малчдын халааг бэлтгэх зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ: 

4.1.1.малчдыг мэдлэгжүүлэх, мэдээллээр хангах аяныг 
улсын хэмжээнд өрнүүлж, малчдын мал маллах ухаан, аж ахуй эрхлэх 
арга барил, туршлагыг дэлгэрүүлсэн тэргүүний сум, дүүрэг, аймгийг жил 
бүр шалгаруулах; 

4.1.2.малчдад зориулсан сургалт, мэдээллийн танхимийг сум 
бүрт бий болгож, төрийн бодлого, хууль эрх зүйн мэдлэг олгох, харилцан 
туршлага солилцох таатай орчинг бүрдүүлэх, малчдыг жигд оролцох 
боломжоор хангах; 

4.1.3.орон нутгийн онцлогтой, мал аж ахуйд хамааралтай 
уламжлалт мэдлэгийг бүртгэж, түгээн дэлгэрүүлэхэд малчдын оролцоог 
нэмэгдүүлэх; 

4.1.4.малчинд мэргэжлийн үнэмлэх, малчин өрхөд 
баталгааны тэмдэг олгох, хэрэглэхтэй холбогдсон хууль, журам, шаардлага, 
ач холбогдлыг таниулах; 

4.1.5.мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг 
ашиглан малчдад хэрэгцээт мэдээллийг шуурхай хүргэх, энэ төрлийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж орон зайн хамаарлыг 
бууруулах; 

4.1.6.залуу малчид, гэрээт болон туслах малчдад зориулсан 
сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, туршлага судлуулах; 

4.1.7.дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлага, нийгмийн эрэлт, 
хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлж, үр ашигтай, “ухаалаг” аж ахуй эрхлэх 
мэдлэгийг түгээж, малчдыг чадавхжуулах. 

4.2.Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн 
нийлүүлэлтийн тогтолцоонд чанарын үнэлэмж бий болгох, нэмүү өртгийн 
сүлжээнд малчдын оролцоог идэвхжүүлэх зорилтын хүрээнд дараахь үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 
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4.2.1.сум бүрт мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
төвлөрүүлэн бэлтгэх, үйлдвэрт нийлүүлэх зорилготой малчдын хувь 
нийлүүлсэн оролцоотой хоршоог дэмжих; 

4.2.2.малын гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх, хүлээн авах, 
стандартын дагуу ангилан ялгалт болон чанарын хамгаалалт хийж, 
зориулалтын дагуу хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах сүлжээг хоршоодод 
тулгуурлан бий болгож, нэмүү өртгийн сүлжээнд малчид харилцан ашигтай 
оролцох хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх; 

4.2.3.мал сүргийн бүтэц, нөхөн эргэлтийг тооцоолох, нөөцийг 
тодорхойлох, төлөвлөх нэгдсэн арга зүйг улсын хэмжээнд нэвтрүүлж, мал 
аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болгох; 

4.2.4.мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал 
үүслийг малчин өрх, мал бүхий этгээд тус бүрээр тодорхойлох, чанарыг 
үнэлэх, бүртгэлжүүлэх, баталгаажуулах нэгдсэн системийг хөгжүүлэх; 

4.2.5.мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн 
нийлүүлэхэд баримтлах стандарт, техникийн зохицуулалтын шаардлагыг 
малчид, мал бүхий иргэд, хуулийн этгээдэд таниулах, сурталчлах; 

4.2.6.чанараас хамаарсан үнэ, үнэлгээний ач холбогдлыг 
малчдад таниулах ажлыг сум бүрт зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөөг тогтмол өгч, сурталчлах; 

4.2.7.мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
нийлүүлэлтийн улирлын хамаарлыг бууруулах, үнийн тогтворгүй байдлыг 
арилгахад чиглэгдсэн эдийн засгийн хөшүүргийн бодлогыг хэрэгжүүлэх; 

4.2.8.мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний төрөл, 
ангилал, чанар, үнийг сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл тус бүрээр нийтэд 
мэдээлэх, өөрчлөлт, өрсөлдөх чадварт нь дүн шинжилгээ тогтмол хийх 
ажлыг зохион байгуулах. 

4.3.Малчид, малчин өрхийн үйлдвэрлэлийн бүтээмж, нөөц 
ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, орлого, ашгийг өсгөх, эдийн засгийн чадамжийг 
сайжруулах зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

4.3.1.малчин өрх, малчдын үйлдвэрлэлийн бүтээмж, нөөц 
ашиглалтыг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлсийг тодорхойлж, эдийн засгийн 
төлөвлөлтөд нь дэмжлэг үзүүлэх замаар малчдын орлого, ашиг, чадамжийг 
нэмэгдүүлэх; 
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4.3.2.мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн онцлогт нийцсэн 
хөдөлмөрийн харилцааны хэв шинжийг судалж, туслах малчны 
хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх; 

4.3.3.малчдын хөдөлмөрийн бүтээмж, үнэлэмжийг тогтоох 
арга зүйг боловсруулж, нэвтрүүлэх; 

4.3.4.малчин, малчин өрхийн гишүүдийн хүсэлтээр мал, 
тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд биет үнэлгээ хийлгэх, хөдлөх 
хөрөнгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад чиглэсэн зөвлөх, нэвтрүүлэх 
үйлчилгээг дэмжин хөгжүүлэх; 

4.3.5. малчин өрх үйлдвэрлэж байгаа түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
чанар, аюулгүй байдлыг лабораторид баталгаажуулах, баталгааны тэмдэг 
хэрэглэх, бэлтгэн нийлүүлэлт, борлуулалтын тогтолцоонд үе шаттайгаар 
шилжих; 

4.3.6.малын чанар, ашиг шимийг сайжруулж, өрхийн орлого, 
үр ашгийг өсгөх боломж, ач холбогдлыг малчид, туслах болон гэрээт 
малчид, мал бүхий иргэдэд таниулах, сум, баг бүр мал сүргийн үржил 
селекцийн ажлын хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 

4.3.7.малын төрөл бүрийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
замаар малчин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх ажлыг үнэлж, дүгнэдэг болох; 

4.3.8.мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүтээмж, нөөц 
ашиглалтын түвшний өсөлтийн үзүүлэлтийг улсын аварга малчин өрх, сум, 
дүүрэг шалгаруулах болзолд тусгах, бүтээмжийг үнэлж, урамшуулах; 

4.3.9.малчдын эдийн засгийн чадамжийг сайжруулахад 
чиглэгдсэн  хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааны цар хүрээг тэлэх. 

4.4.Малчдын хамтын хоршил, эко санаачилга, хөрөнгө оруулалтыг 
идэвхжүүлж, байгальд ээлтэй, хариуцлагатай мал аж ахуйг тогтвортой 
эрхлэхэд чиглэгдсэн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 
дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

     
4.4.1.малчдын хамтын хоршил, малчдын бүлгийн эко 

санаачилга, хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлж, бэлчээрийг зохистой 
ашиглах, сайжруулах, хамгаалах, менежментийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх;  

4.4.2.уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэйгээр малчид, 
малчин өрхийн амьжиргаанд нөлөөлөх хүчин зүйлс, ирээдүйн чиг хандлагыг 
тодорхойлж, малчдад таниулах, сурталчлах, хариу арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг сум, аймаг бүр боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 
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4.4.3.байгальд ээлтэй, хариуцлагатай мал аж ахуйг тогтвортой 
эрхлэх, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 
бууруулахад чиглэсэн төсөл, арга хэмжээг малчдын бүлэгт хэрэгжүүлэх; 

4.4.4.малчдын оролцоо, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтад 
тулгуурлан малын тэсвэрт чанарыг бататгах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 
эрсдэл даах, дасан зохицох чадавхыг сайжруулах, техник, технологийн 
дэвшил, инновацийг нэвтрүүлэх; 

4.4.5.малчид, малчин өрхийн орлогыг бууруулахгүйгээр 
бэлчээрийн даацаас хэтэрсэн малын тоог үе шаттай бууруулах, 
хэрэгцээнээс давсан малыг борлуулах үр дүнтэй арга, тэргүүн туршлагыг 
сум, аймаг, улсын түвшинд нэвтрүүлэх; 

4.4.6.малчдын санал, санаачилгаар цас борооны ус 
тогтоох, усан сан, нуур, хөв, цөөрөм байгуулах, сэргээгдэх эрчим хүч 
ашиглах, худгийн ашиглалт, хамгаалалтыг малчдын бүлэгт гэрээгээр 
хариуцах санаачилгыг дэмжиж, хэрэгжүүлэх; 

4.4.7.бэлчээрт хор хөнөөл учруулж байгаа мэрэгч амьтан, 
шавжтай тэмцэхэд малчид, мал бүхий этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 
бүртгэл, хяналттай болгох;

4.4.8.мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөлт, 
стратеги, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг боловсруулах, экологийн үнэлгээ 
хийхэд олон улсын арга зүйг нэвтрүүлэх; 

4.4.9.бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан, сумын 
бэлчээр ашиглалтын жил бүрийн төлөвлөгөөнд үндэслэн малчид 
бэлчээрийн даацад нийцүүлэн мал аж ахуй эрхлэх, бэлчээрийг зохистой 
ашиглах, сайжруулах, хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.

4.5.Малчдын орон нутагтаа ая тухтай ажиллах, амьдрах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг сайжруулахад бодлогын дэмжлэг үзүүлэх зорилтын 
хүрээнд дараах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлнэ: 

4.5.1.малчин ахуй, өв соёлд суурилсан аялал жуулчлал 
түүнийг дагасан үйлчилгээ, эко бүтээгдэхүүн борлуулалтыг хөгжүүлж, 
малчдын ногоон үйлдвэрлэл эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэн, орлогыг 
нэмэгдүүлэх; 

4.5.2.“Шинэ хөдөө”, “Залуу малчин”, “Сарлаг”, “Тэмээ” зэрэг 
тухайлсан төсөл, дэд хөтөлбөрийг орон нутгийн онцлогт тохируулан 
хэрэгжүүлж, малчдын орлого, ашгийг нэмэгдүүлэх; 

4.5.3.малчин өрхийн эргэлтийн хөрөнгийн үнэлгээ, малын 
бүртгэлийн системд суурилан банк санхүүгийн, зээлийн батлан даалтын 
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болон даатгалын үйлчилгээг малчдад дарамтгүйгээр шуурхай үзүүлэх 
боломжийг бүрдүүлэх; 

4.5.4.малчид өвлүүлэх үл хөдлөх хөрөнгөтэй болохыг 
дэмжиж, ипотекийн болон арилжааны банкны хөтөлбөрт хамруулах, 
зээлийн хөнгөлөлт үзүүлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

4.5.5.малчдын хүүхэд бага ангид шинээр элсэн суралцахтай 
холбогдон малчин өрхөд үүсч байгаа хүндрэлийг багасгахад чиглэгдсэн 
шинэ арга барилыг нэвтрүүлэх; 

4.5.6.байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, 
эрэлт, хэрэгцээ, шаардлагаас үүдэн “Малжуулах” төслийг хэрэгжүүлэх 
асуудлыг орон нутгийн бодлогоор шийдвэрлэх; 

4.5.7.орон нутгийг хөгжүүлэх арга хэмжээнд малчдын идэвх, 
оролцоог нэмэгдүүлж, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, мал аж ахуйг 
тогтвортой эрхлэхийг дэмжин хөгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг хамтын 
оролцоогоор бүрдүүлэх; 

4.5.8.“Өнтэй өвөл, хавар” арга хэмжээг жил бүр зохион 
байгуулж, малчин өрх, мал бүхий этгээдийн өвс, хадлан, тэжээл бэлтгэх, 
дүгнэх шалгуурыг баталгаажуулж, болзолтой болгох; 

4.5.9.малчдыг тогтмол орлого, хуримтлалтай болгох 
зорилгоор мал, мах бэлтгэн нийлүүлэх арга хэмжээг идэвхжүүлж, мал 
сүргийг экологийн даацад нийцүүлэх үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын 
хамтын ажиллагааг нягтруулах; 

4.5.10.малчид, малчин өрхийн ахуйн соёлыг дээшлүүлэх, 
тэдгээрийн хэрэглээ, шаардлагад нийцсэн соёл урлагийн болон бусад 
ахуйн үйлчилгээг сайжруулах, малчдыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг, шинжилгээнд хамруулах, эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалд 
хамрагдах ажлыг идэвхжүүлэх, ач холбогдлыг сурталчлах;

4.5.11.малчид ая тухтай амьдрах, аж ахуйгаа эрхлэх, 
хөдөлмөрөө хөнгөвчлөх боломж нөхцөлийг сайжруулж, техник, технологийн 
дэвшлийг нэвтрүүлэх, ашиглах. 

Тав. Хөтөлбөрийн үр дүн

5.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ:

5.1.1.малчдын мэдлэг, чадавх сайжирснаар мал аж ахуй 
эрхлэх арга барил боловсронгуй болж, шинэ мэдлэг, техник, технологийг 
нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд дэвшил гарна.
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5.1.2.мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, 
аюулгүй байдлын хяналт сайжирч, бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо, үнэ 
цэнийн сүлжээнд өрсөлдөх чадварын өөрчлөлт, дэвшил гарна.

5.1.3.малчин өрхийн нөөц ашиглалт, бүтээмжийн түвшин 
өсч, мал аж ахуйн салбарын нийт үйлдвэрлэл, малчдын орлого, ашиг 
нэмэгдэнэ.

5.1.4.уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, эрсдэл даах 
чадавхыг бататган сайжруулах үйл ажиллагаа эрчимжиж, мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийг тогтвортой эрхлэх, хөгжүүлэх эрх зүй, хөрөнгө оруулалтад 
эерэг нөлөөлөл авчирна.

5.1.5.хөдөөгийн хөгжилд малчдын оруулах санаачилга, хувь 
нэмэр  голлох үүрэг гүйцэтгэж, малчдад хандсан төрийн бодлого, татвар, 
санхүүгийн тогтвортой, таатай орчин бүрдэж, малчдын орон нутагтаа ая 
тухтай ажиллах, амьдрах нөхцөл, нийгмийн баталгаа сайжирна.

Зургаа. Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

6.1.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дараахь шалгуур үзүүлэлтээр 
үнэлнэ:

№ Зорилт Шалгуур үзүүлэлт хэмжих 
нэгж

суурь 
түвшин 
2018 он

зорилтот 
түвшин 
2024 он

1.

Малчдыг 
мэдлэгжүүлэх, 
мэдээллээр хангах аянг 
өрнүүлж, малчдын мал 
маллах, аж ахуй эрхлэх 
арга барил, мэдлэг, 
чадавхыг сайжруулах, 
малчдын залуу халааг 
бэлтгэх;

малчдад зориулсан 
сургалт, мэдээллийн 
тэнхим

тоо 0 331

сургалтад хамрагдах 
малчид тоо 12972 200000

тэргүүн туршлага 
судалсан, нэвтрүүлсэн 
малчид

тоо 43500 100000

16-44 насны малчдын 
өөрчлөлт тоо 180100 190000

2.

Мал, малын 
гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний 
бэлтгэн нийлүүлэх 
тогтолцоог шинэчлэх, 
чанарын үнэлэмж бий 
болгох, нэмүү өртгийн 
сүлжээний хамтын 
ажиллагааг нягтруулах; 

сумын түүхий эдийн 
загвар хоршоо тоо 3 235

малын ашиг шимийн 
түвшинг шинэчилсэн 
стандарт

тоо 0 5

чанарын лаборатори, 
тоног төхөөрөмжийн 
хангамж

хувь 0 70

чанарын үнэлэмж бий 
болгосон  түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний төрөл

тоо 0 5
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3.

Малчин өрхийн 
бүтээмж, эдийн 
засгийн чадамж, 
нөөц ашиглалтыг 
нэмэгдүүлэх, байгальд 
ээлтэй, хариуцлагатай 
мал аж ахуйг 
тогтвортой эрхлэх, 
орлого, ашгаа өсгөх 
нөхцөлийг сайжруулах;

малтай өрхийн сарын 
дундаж мөнгөн 
орлогын өөрчлөлт

мян.төг 936,4 1404,6

зээлтэй малчдын эзлэх 
хувийн өөрчлөлт хувь 39,1 30,0

байгальд ээлтэй, 
хариуцлагатай мал аж 
ахуй эрхлэх шалгуур, 
хэрэгжилт

хувь 0 50

бэлчээр ашиглалтын 
журам, төлөвлөгөөтэй 
сум

тоо 43 200

байгальд ээлтэй 
технологи, инноваци 
нэвтрүүлэлт 

хувь 2 10

4.

Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн сөрөг 
нөлөөллийг бууруулж 
дасан зохицох, 
эрсдэл даах чадавхыг 
бататган сайжруулах 
үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх;

малчдад зориулж энэ 
чиглэлээр хэрэгжүүлэх 
төсөл

тоо 2 5

малчдын эрсдэл даах 
чадавхын шалгуур, 
хэрэгжилт

хувь 0 50

малын тэсвэрт чанар, 
дасан зохицолтын 
судалгаа

тоо 0 5

5.

Малчдын хамтын 
хоршил, эко 
санаачилга, 
хөрөнгө оруулалтыг 
идэвхжүүлж, 
орон нутагтаа ая 
тухтай ажиллах, 
амьдрах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг 
сайжруулахад 
бодлогын дэмжлэг 
үзүүлэх;

малчдын бүлэг, 
нөхөрлөлийн өсөлт тоо 73128 85000

интернэт хэрэглэгч 
малчдын тоо  тоо 32000 80000

малчдын ахуйн 
соёлыг дээшлүүлэхэд 
шинэ арга хэмжээ 
хэрэгжүүлсэн сум

тоо 0 331

эрүүл мэндийн 
эрт илрүүлгийн 
ш и н ж и л г э э н д 
хамрагдсан малчид

хувь 18,0 30,0

нийгмийн даатгалд 
хамрагдсан малчид хувь 26,5 45,0

эрүүл мэндийн  
даатгалд хамрагдсан 
малчид

хувь 68,4 83,4

Долоо. Хөтөлбөрийн санхүүжилт

7.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийг дараахь 
эх үүсвэрээр бүрдүүлнэ:

7.1.1.улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө;
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7.1.2.олон улсын төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалт, зээл, 
хандив, тусламж; 

7.1.3.арилжааны банкны эх үүсвэр;

7.1.4.малчид, мал бүхий этгээдийн хөрөнгө оруулалт;

7.1.5.гадаад, дотоодын байгууллагын хөрөнгө оруулалт; 

7.1.6.бусад эх үүсвэр.

Найм. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийх 
            хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

8.1.Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 
төв байгууллага хөтөлбөрийн жил бүрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, шаардлагатай бол хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг 
зохион байгуулна.

8.2.Хөтөлбөрийн 8.1-д заасан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
дүнг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллага жил бүрийн I улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулна. 

8.3.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний дүгнэлтэд үндэслэн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 
шалгуур үзүүлэлтэд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулж болно.

2020 оны 05 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 13-ны өдөр                          Дугаар 04                                       хот

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТ

Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 
64 дүгээр тогтоолыг батлахдаа Үндсэн хуулийн 

холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг 
хянан шийдвэрлэсэн тухай

   Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны                                                                                                                   
танхим 10.40 цаг.  

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг 
Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Одбаяр даргалж, Үндсэн хуулийн цэцийн 
гишүүн Д.Солонго, Г.Туулхүү, Ц.Нанзаддорж /илтгэгч/, Г.Баясгалан нарын 
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бүрэлдэхүүнтэй, хуралдааны нарийн бичгийн даргаар Б.Мөнхгэрэлийг 
оролцуулан Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны танхимд хаалттай хийв.

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргагч, 
иргэн Н.Удаанжаргал, Монгол Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, 
Улсын Их Хурлын гишүүн Я.Содбаатар нар оролцов.

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанаар Монгол Улсын 
Их Хурлаас 2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр “Төрөөс төмөр замын 
тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга 
хэмжээний тухай” 64 дүгээр тогтоолыг батлахдаа Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг  зөрчсөн эсэх тухай маргааныг 
хянан хэлэлцэв.

Нэг. Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны оршин 
суугч, иргэн Н.Удаанжаргал Үндсэн хуулийн цэцэд хандан дараах 
агуулга бүхий мэдээллийг ирүүлжээ. Үүнд:

“Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр 
баталсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 64 дүгээр тогтоол нь 
холбогдох хууль болон Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолоор 
баталсан Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 
баримт бичгийг зөрчсөн гэж үзэж байна.

1.Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, 
өргөн мэдүүлэх журмын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт 
“Хууль санаачлагч хуулийн төсөл боловсруулахын өмнө түүний үзэл 
баримтлалыг тодорхойлно.” гэж, мөн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалтад “Засгийн газраас санаачлах хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг 
холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах;” гэж 
заасан байна.

Тавантолгой-Гашуунсухайт, Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын 
шинэ шугамын царигийн өргөнийг 1435 мм болгож шийдвэрлэх тухай 
Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Засгийн газар санаачилсан. Хууль, 
Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх 
журмын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь заалтад “Засгийн 
газраас санаачлах хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг холбогдох төрийн 
захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах;” гэсний дагуу Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яам болон холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага 
болох Зам, тээврийн яам хамтран үзэл баримтлалыг батлах ёстой. Гэтэл 
Улсын Их Хурлын 2014 оны 64 дүгээр тогтоолын үзэл баримтлалыг 
батлахад тухайн үеийн төмөр замын асуудал хариуцсан Засгийн газрын 
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гишүүн, Зам, тээврийн сайд А.Гансүх оролцоогүй, үзэл баримтлалд гарын 
үсгээ зураагүй байна. Тиймээс Засгийн газар Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлсэн тогтоолын төслөө 2014 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 23 
дугаар тэмдэглэлээр эгүүлэн татжээ. Учир нь Хууль, Улсын Их Хурлын 
бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх журмын тухай 
хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлэхэд хавсаргах баримт бичигт үзэл 
баримтлал хамаарч байна.

Хуульд заасан холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага болох 
Зам, тээврийн яам нь Засгийн газраас санаачилсан Улсын Их Хурлын 
тогтоолын үзэл баримтлалыг батлаагүй байхад Улсын Их Хурал тогтоолын 
төслийг 2014 оны 10 дугаар сард хэлэлцэн баталж, Хууль, Улсын Их 
Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх журмын 
тухай хуулийн холбогдох хэсгийг зөрчсөн байна.

2.Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, 
өргөн мэдүүлэх журмын тухай хуулийн дагуу батлагдаагүй, 
боловсруулалтын шаардлага хангаагүй үзэл баримтлалыг хүлээн авч 
шийдвэрлэсэн нь Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 
тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.8 дахь хэсгийг зөрчиж байна. Зүй 
нь хуулийн энэ заалтын дагуу өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслийг хууль 
санаачлагч Засгийн газарт буцаах ёстой байжээ. 

Үүнээс үзэхэд 2014 онд Улсын Их Хурлаас “Төрөөс төмөр замын 
тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга 
хэмжээний тухай” 64 дүгээр тогтоолыг Улсын Их Хурал батлахдаа Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг “Ардчилсан ёс, 
шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль 
дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.” гэснийг зөрчсөн 
болохыг хянан шийдвэрлэнэ үү.” гэжээ.

Хоёр. Монгол Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, 
Улсын Их Хурлын гишүүн Я.Содбаатар Үндсэн хуулийн цэцэд 
ирүүлсэн тайлбартаа: 

“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 
2014 оны 64 дүгээр тогтоолыг батлахдаа Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг зөрчөөгүй талаар дараах үндэслэлүүдийг 
гаргаж байна. Үүнд:

1.Монгол Улсын Засгийн газар 2014 оны 6 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн хуралдаанаараа уг тогтоолын төслийг хэлэлцэн дэмжиж, Улсын Их 
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Хуралд өргөн мэдүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Засгийн газраас уг тогтоолын 
төслийг 2014 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлснийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 
тухай хуульд заасны дагуу Эдийн засгийн байнгын хороо хэлэлцэх эсэх 
асуудлыг 2014 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр хийж хуралдаанд оролцсон 
гишүүдийн олонх уг асуудлыг хэлэлцэхийг дэмжсэн тул чуулганы нэгдсэн 
хуралдаанд оруулахаар шийдвэрлэсэн. Улсын Их Хурал 2014 оны 7 
дугаар сарын 01-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар уг тогтоолын төслийг 
хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцээд анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр 
Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. ... Тогтоолын төслийн анхны 
хэлэлцүүлэг болон эцсийн хэлэлцүүлгийг 2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны 
өдөр Эдийн засгийн байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 
явуулж Улсын Их Хурал бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хуулийн дагуу, процессын 
алдаагүй хэлэлцэж баталсан.

2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
“Засгийн газрын бүрэн эрх Улсын Их Хурлаас Ерөнхий сайдыг томилсноор 
эхэлж, шинэ Ерөнхий сайдыг томилсноор дуусгавар болно.”, Дөчин 
нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Ерөнхий сайд Засгийн газрыг удирдаж, 
төрийн хууль биелүүлэх ажлыг Улсын Их Хурлын өмнө хариуцна.”, 
Дөчин гуравдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Ерөнхий сайд, эсхүл Засгийн 
газрын гишүүдийн тэн хагас нь нэгэн зэрэг огцорвол Засгийн газар 
бүрэлдэхүүнээрээ огцорно.” гэсэн нь Монгол Улсын Засгийн газар хамтын 
хариуцлага хүлээдэг кабинетын зарчмаар ажилладаг болохыг тодорхойлж 
байна.

Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Засгийн газрын үйл ажиллагааны үндсэн зарчим бол 
Үндсэн хуулийн нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан ёсоор ардчилсан 
ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль 
дээдлэх явдал мөн.”, мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Засгийн газар нь асуудлыг 
хамтран хэлэлцэж олонхийн санаа бодолд түшиглэн цөөнхийн саналыг 
хүндэтгэн үзэж шийдвэрлэх, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг дангаар 
хариуцах, үйл ажиллагааныхаа талаар Улсын Их Хурлын өмнө хамтын 
хариуцлага хүлээх, нутаг дэвсгэрийн болон салбарын зарчмыг хослуулах 
үндсэн дээр ажиллана.” гэж заасан нь Монгол Улсын Засгийн газар хамтын 
хариуцлага хүлээдэг кабинетын зарчмаар ажилладаг субьект болохыг 
тодотгож байна.

Энэ утгаараа “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах 
бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж, өргөн мэдүүлэхэд тухайн үед 
ажиллаж байсан Хууль зүйн болон Эдийн засгийн хөгжлийн сайд нар 
тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хамтран баталсан, мөн Засгийн 
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газрын 2014 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн 
уг тогтоолын төслийг дэмжин Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн нь дээр дурдсан Монгол Улсын Үндсэн хуулийн болон 
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн холбогдох зүйл, заалттай 
нийцсэн гэж үзэж байна.

3.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай 
хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт “Хууль санаачлагч нь 
хэлэлцүүлгийн аль ч шатанд төслөө татан авч болно.”, мөн зүйлийн 17.3 
дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 17.1, 17.2-т заасны дагуу төслөө татан авах 
тохиолдолд тухайн төсөл нь хэлэлцүүлгийн аль шатанд байгаагаас үл 
хамааран хууль санаачлагч төслөө татан авах тухай албан бичгийг Улсын 
Их Хуралд ирүүлэх бөгөөд Улсын Их Хурлын дарга нэгдсэн хуралдаанд 
энэ тухай танилцуулснаар төслөө татан авсанд тооцно.” гэж заасны дагуу 
Улсын Их Хурлаар уг тогтоолын төслийг хэлэлцэх явцад хууль санаачлагч 
уг тогтоолын төслийг татан авах эрх нь нээлттэй байсан бөгөөд Засгийн 
газраас тогтоолын төслийг татах асуудлыг хөндөж тавиагүй нь төслийг 
дэмжин, хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн агуулгыг илэрхийлсэн гэж үзэж 
байна.” гэсэн байна. 

Гурав. Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанд 
бэлтгэх явцад Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас ирүүлсэн 
зарим нотлох баримт нь нууцын зэрэглэлтэй байсан болно. 

Дөрөв. Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааны 
явцад Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, Улсын Их 
Хурлын гишүүн Я.Содбаатар:

“Хуралдаанд бэлтгэх явцад Улсын Их Хурлын дээрх шийдвэрт 
холбогдох баримт бичгийг судлан үзлээ. Үүнийг үндэслээд Улсын Их 
Хурлын зүгээс процессын алдаа гаргаагүй, харин Монгол Улсын Засгийн 
газар холбогдох төслийг өргөн мэдүүлэхдээ зөрчил гаргасан, түүнчлэн 
2014 оноос хойш шинэ нөхцөл байдал үүссэн тул уг шийдвэрийг агуулгын 
хувьд эргэн харах шаардлага байна.” гэсэн тайлбарыг хийлээ.

ҮНДЭСЛЭЛ:

1.Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд 
зааснаар Эдийн засгийн аюулгүй байдлын хүрээнд Эдийн засгийн олон 
тулгуурт, оновчтой бүтцийг бий болгох, хөрөнгө оруулалтын тэнцвэртэй 
бодлого явуулах, санхүүгийн салбарын аюулгүй байдлыг баталгаажуулах, 
эрчим хүч, эрдэс баялгийн болон гадаад худалдаа, интеграцийн асуудлаар 
оновчтой бодлого баримтлахаар зааж тус баримт бичгийн 3.2.1.4-т “Дэд 
бүтцийн салбарын хөгжлийг үндэсний аюулгүй байдлын шаардлагад 
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нийцүүлж, хөрөнгө оруулалтад эдийн засгийн үр ашгийг шалгуур болгоно. 
Төмөр замын сүлжээг байгуулахдаа Монгол Улсын үндэсний ашиг 
сонирхлыг эрхэмлэнэ.” хэмээн тусгасан байна.

2.“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын төслийг 
Монгол Улсын Засгийн газар өргөн мэдүүлж, Монгол Улсын Их Хурал 
хэлэлцэн батлахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн заалтыг баримтлаагүй 
нь Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас 2020 оны 15/438, Н/12 дугаар 
албан бичгээр ирүүлсэн уг тогтоолын төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулга, 
төслийг хэлэлцсэн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн болон холбогдох 
Байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл зэрэг баримтуудаар нотлогдож 
байна. 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааны 
явцад Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, Улсын Их Хурлын 
гишүүн Я.Содбаатар дээрх зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч, холбогдох тайлбар 
гаргасан болно.

Үүнээс үзэхэд Үндэсний аюулгүй байдал, нийгэм эдийн засгийн 
чухал ач холбогдол бүхий асуудлыг шийдвэрлэх Төрөөс төмөр замын 
тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах арга 
хэмжээний тухай тогтоолын төслийг Засгийн газар өргөн мэдүүлж, Улсын 
Их Хурал батлахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн заалтыг баримтлаагүй, 
мөн Засгийн газрын танхимын зарчмыг алдагдуулсан нь Үндсэн хуулийн 
зөрчлийн шинжийг агуулсан байна.

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

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭРИЙН ӨМНӨӨС 
ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ нь:

 
1.Монгол Улсын Их Хурлаас 2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр 

“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг 
хангах зарим арга хэмжээний тухай” 64 дүгээр тогтоолыг батлахдаа Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Ардчилсан ёс, 
шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль 
дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.” гэж заасныг 
зөрчсөн байна.

2.Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 
“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг 
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хангах зарим арга хэмжээний тухай” 64 дүгээр тогтоолыг Үндсэн хуулийн 
цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32 дугаар 
зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 
эхлэн түдгэлзүүлсүгэй.

3.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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