
 
 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар 
сарын ....-ны өдөр 

 Улаанбаатар хот 

 
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ  

ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 

1 дүгээр зүйл.2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр баталсан Засгийн 
газрын тусгай сангийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 

 

Гарын үсэг 

  



 
 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
 

ИРЭЭДҮЙН ТЭТГЭВРИЙН НӨӨЦ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ  
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 

 
1 дүгээр зүйл.2016 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр баталсан Ирээдүйн 

тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

Гарын үсэг 

 
 

  



 
 

 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД  

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 

1 дүгээр зүйл.Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 
гарчгийг “Засгийн газрын өрийн баталгааны төлбөр гүйцэтгэх” гэж өөрчилсүгэй.  
  

2 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 35.6 дахь хэсгийн 
“баталгааны санд” гэснийг, 37.1 дэх хэсгийн “Засгийн газрын өрийн баталгааны 
сангаас” гэснийг,  37.3 дахь хэсгийн “Засгийн газрын өрийн баталгааны сангаас” 
гэснийг, 37.5 дахь хэсгийн “сангаас” гэснийг тус тус хассугай. 
 

3 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 36 дугаар зүйл, 9.1.13 
дахь заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.  

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 
 
 

Гарын үсэг 
 

 
  



 
 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 

1 дүгээр зүйл.Төсвийн тухай хуулийн 34.1.5 дахь зүйлийг “хууль болон 
гэрээнд зааснаар Засгийн газрын өрийн баталгааны төлбөрийн үүргийг 
гүйцэтгэхэд Засгийн газрын өрийн баталгааны хөрөнгө хүрэлцэхгүй болсон” гэж 
өөрчлөн найруулсугай. 
  

2 дугаар зүйл. Төсвийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дахь хэсгийг 
“хуульд өөрөөр заагаагүй бол зөвхөн дор дурдсан нийгмийн үйлчилгээ үзүүлдэг 
төсвийн байгууллага энэ хуульд заасан журмын дагуу хандив, тусламж авч 
болно” гэж өөрчлөн найруулсугай. 

 
3 дугаар зүйл.Төсвийн тухай хуулийн 8.4, 8.6, 8.8, 8.9, 21.1, 32.1, 33.1 дахь 

хэсэг, 8.6.3, 9.1.2, 12.1.2, 19.6.1, 42.3.3 дахь заалтын “Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц 
сангийн төсөв” гэснийг, 71.5 дахь хэсгийн “8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.6 дахь хэсэг, 
мөн зүйлийн 8.6.3 дахь заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.1.2 дахь заалт, 19 дүгээр 
зүйлийн 19.6.1 дэх заалт, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, 32 дугаар зүйлийн 
32.1 дэх хэсэг, 42 дугаар зүйлийн 42.3.3 дахь заалтын “Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц 
сангийн” гэснийг, 8 дугаар зүйлийн 8.8, 8.9 дэх хэсэг, 9 дүгээр зүйлийн 9.1.2 дахь 
заалтын “Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн төсөв,” гэснийг, 33 дугаар зүйлийн 
33.1 дэх хэсгийн “болон Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн” гэснийг 2020 оны 07 
дугаар сарын 01-ний өдрөөс” гэснийг, 8.6.3 дахь заалтын “Ирээдүйн тэтгэврийн 
нөөц сангийн жилийн төсөв” гэснийг тус тус хассугай. 

4 дүгээр зүйл.Төсвийн тухай хуулийн 4.1.54 дэх заалтыг хүчингүй болсонд 
тооцсугай.  

5 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 

 

Гарын үсэг 

  



 
 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗҮЙЛ, ХЭСЭГ, ЗААЛТЫГ 

ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 
 
 

1 дүгээр зүйл.Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн Дөрөвдүгээр бүлэг 
буюу 11,12, 13, 14 дүгээр зүйл болон 8.2 дахь хэсэг, 6.1.4, 7.1.6, 7.1.7 дахь 
заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай. 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 

 

 

Гарын үсэг 

 
 
 
  



 
 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны 5 дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
 

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
1 дүгээр зүйл.Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 5.6 дахь 

хэсэгт “Агаарын бохирдлын санд” гэснийг “Байгаль орчин, уур амьсгалын санд” 
гэж өөрчилсүгэй.  

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 
  

 

 

Гарын үсэг 

 
 
  



 
 

 
Төсөл 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
АГААРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗҮЙЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ  

БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 
 
 

1 дүгээр зүйл.Агаарын тухай хуулийн 291 дүгээр зүйлийг хүчингүй 
болсонд тооцсугай. 

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 

 

Гарын үсэг 

 
 
  



 
 

 
Төсөл 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 
 

1 дүгээр зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 
гарчиг болон 22 дугаар зүйлийн 22.1, 22.2 дахь хэсгийн “Жижиг, дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх сан” гэснийг “Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих сан” гэж тус тус 
өөрчилсүгэй. 
 

2 дугаар зүйл.Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 
19.1.4, 19.1.5 дахь заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.  
 

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

 

Гарын үсэг 

  



 
 

 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 
 

1 дүгээр зүйл.Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийн 5.1.4 дэх 
хэсгийг ““Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих сан” гэж Засгийн газрын тусгай 
сангийн тухай хуулийн 5.3.15-д заасныг” гэж өөрчлөн найруулсугай. 

 
2 дугаар зүйл.Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийн 11 дүгээр 

зүйлийн 11.2 дахь хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 13.2, 13.3 ба 13.4 дэх хэсгийг тус тус 
хүчингүй болсонд тооцсугай.  
 

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 
 

 

Гарын үсэг 

 

 

  



 
 

Төсөл 
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 
2019 оны ....дугаар            Улаанбаатар 
хот 
сарын .... –ны өдөр          

 
 

ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
1 дүгээр зүйл.Тариалангийн тухай хуульд дор дурдсан утгатай хэсэг, 

заалт нэмсүгэй: 
 

  1/19 дүгээр зүйлийн 19.12 дахь хэсэг: 
 

“19.12.Тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжих чиг үүрэг бүхий төрийн өмчит 
хуулийн этгээдийг Засгийн газрын тогтоолоор байгуулна. Хуулийн этгээд нь 
энэхүү хуулийн 19.3-т заасан эх үүсвэрийг төвлөрүүлж 19.5-т заасан 
зориулалтын дагуу зарцуулна.” 

2/19 дүгээр зүйлийн 19.5.7 дахь заалт: 

“19.5.7.Тариалангийн үйл ажиллагааг дэмжих шаардлагатай зардлыг 
санхүүжүүлэх;” 

3/19 дүгээр зүйлийн 19.3.5 дахь заалт: 

“19.3.5.өөрийн үйл ажиллагаанаас олох орлого” 
 

2 дугаар зүйл. Тариалангийн тухай хуульд дор дурдсан утгатай үг 
нэмсүгэй: 

 
1/19 дүгээр зүйлийн 19.5.3 дахь заалт: 
 
/19.5.3.”үйлдвэрлэх” гэсний дараа “хөгжүүлэх”; 

3 дугаар зүйл. Тариалангийн тухай хуулийн 19.5.4.дэх заалтын ”шинэчлэл 
хийх” гэсний дараах “засвар үйлчилгээний төв байгуулах” гэснийг хассугай. 

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

Гарын үсэг 
 
 

  



 
 

Төсөл 
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 
2019 оны ....дугаар              
Улаанбаатар 
сарын .... –ны өдөр         хот 

 
 
 

УСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ  
ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 

1 дүгээр зүйл.Усны тухай хуульд дор дурдсан утгатай зүйл, заалт 
нэмсүгэй: 
 

1/10 дугаар зүйл:  
  
 “10.1.31.Бэлчээрийг усжуулах зориулалтаар инженерийн хийцтэй худаг 
байгуулах, уст цэг тогтоох хайгуулын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх 
төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.” 

 
2/3 дугаар зүйлийн 3.1.35 дахь заалт: 

 
“3.1.35. “уст цэг” гэж булаг, худаг, цооног, усан сан, хөв, цөөрөмийг; 

3/3 дугаар зүйлийн 3.1.36 дахь заалт: 

 “3.1.36.“худаг” гэж бэлчээр, хадлангийн талбайн усан хангамжийн 
зориулалттай инженерийн хийцтэй худаг;” 
 
 2 дугаар зүйл.Усны тухай хуулийн “10 дугаар зүйлийн 10.1.3-т заасан “уст 
цэг” гэсний дараа  “инженерийн хийцтэй худаг” гэж, “усны барилга 
байгууламжийг” гэсний дараа “шинээр барих, сэргээн засварлах” гэж, “ашиглах, 
эзэмших” гэсний дараа “санхүүжүүлэх” гэж тус тус нэмсүгэй.  
 

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 
 

Гарын үсэг 
 



 
 

Төсөл 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД  

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 

1 дүгээр зүйл.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 49 дугаар зүйлийн 
1 дэх хэсгийн “12 дугаар” гэснийг “7 дугаар” гэж өөрчилсүгэй.  
  

2 дугаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр 
зүйлийн 10 дахь хэсгийн “12 дугаар” гэснийг “7 дугаар” гэж өөрчилсүгэй. 
 

3 дугаар зүйл.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 
11 дэх хэсгийн “Байгаль хамгаалах журмын эсрэг” гэснийг “хүрээлэн байгаа 
орчны эсрэг” гэж өөрчилсүгэй. 

4 дүгээр зүйл.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 
9 дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.  

5 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

Гарын үсэг 
  



 
 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
ОЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 

1 дүгээр зүйл.Ойн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.5 дахь хэсгийн 
“5.4.2-т заасан” гэснийг “5.3.1-т заасан” гэж өөрчилсүгэй.  
  

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
Гарын үсэг 

 
  



 
 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2019 оны ... дугаар сарын 
...-ны өдөр 

 Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот 

 
ТАМХИНЫ ХЯНАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД  

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
 

1 дүгээр зүйл.Тамхины хяналтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 
дахь хэсгийг “Сан нь Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 19 дүгээр 
зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт заасан эх үүсвэрээр бүрдэнэ” гэж өөрчлөн 
найруулсугай.  

2 дугаар зүйл.Тамхины хяналтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.5 
дахь хэсгийг “Сангийн хөрөнгийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 19 
дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт заасан зориулалтаар зарцуулна” гэж өөрчлөн 
найруулсугай. 

3 дугаар зүйл.Тамхины хяналтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 
дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
Гарын үсэг 

 


