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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

94. Ашигт малтмалын тухай хуульд 
 нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай    461

95.  Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай 
 хуульд нэмэлт оруулах тухай    463

96.  Прокурорын тухай хуульд нэмэлт 
 оруулах тухай      464

97.  Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт 
 оруулах тухай      465

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

98.  Хуулийн төсөл буцаах тухай  Дугаар 26 466

99.  Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд 
 өөрчлөлт оруулах тухай    Дугаар 28 466

100.  Байнгын хорооны даргыг сонгох, 
 чөлөөлөх тухай    Дугаар 29 467

2019 оны 03 дугаар                     Улаанбаатар
сарын 26-ны өдөр                                                                                хот

АШИÃТ ÌАËТÌАËÛÍ ТÓХАЙ ХÓÓËЬД 
ÍЭÌЭËТ, ӨӨРЧËӨËТ ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ

1 дүгээр зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд 
доор дурдсан агуулгатай дараах хэсэг нэмсүгэй:

 1/47 дугаар зүйлийн 47.12 дахь хэсэг:

“47.12.Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны банк нь 
энэ хуулийн 47.3.2-т заасан хувь хэмжээгээр ашигт малтмалын нөөц 
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ашигласны төлбөрийг тушаасан алтны борлуулалтын үнэлгээнээс суутган 
авч, улсын төсөвт шилжүүлнэ.”

 2/47 дугаар зүйлийн 47.13 дахь хэсэг:

“47.13.Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны банк нь энэ 
хуулийн 47.12-д заасны дагуу төсөвт шилжүүлсэн ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөрийн тайлан, мэдээг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу дараа сарын 20-ны 
өдрийн дотор тус байгууллагад хүргүүлнэ.”

2 дугаар зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн дараах хэсэг, 
заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 

1/47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэг:

 “47.1.Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, 
ашигласан хуулийн этгээд болон Монголбанк, түүнээс эрх олгосон 
арилжааны банканд алт тушаасан этгээд нь ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр төлөгч байх ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийг худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн 
ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө.”

2/47 дугаар зүйлийн 47.3.2 дахь заалт:

“47.3.2.Энэ хуулийн 47.3.1-т зааснаас бусад төрлийн 
ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн доод хэмжээ нь тухайн 
бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээний 5,0 хувь, Монголбанк, түүнээс 
эрх олгосон арилжааны банканд тушаасан алтанд ногдох энэ хуулийн 
47.5-д заасан нэмэлт төлбөрийн хэмжээ 0 хувьтай тэнцүү.”

3/47 дугаар зүйлийн 47.7 дахь хэсэг:

“47.7.Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг хүдэр, 
баяжмал, бүтээгдэхүүнд давхардуулахгүйгээр ногдуулна.”

4/47 дугаар зүйлийн 47.10, 47.11 дэх хэсэг:

“47.10.Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны банканд алт 
тушаасан этгээдээс бусад энэ хуулийн 47.1-д заасан ашигт малтмалын 



463

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË   
2019 îí ¹13/1066/

нөөц ашигласны төлбөр төлөгч нь худалдсан, худалдахаар ачуулсан болон 
ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалд ногдох тухайн сарын төлбөрийг 
дараагийн сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн эцсийн тайлангаар хийсэн 
эцсийн тооцоогоо дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор төсөвт 
төлнө.

47.11.Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны банканд алт 
тушаасан этгээдээс бусад энэ хуулийн 47.1-д заасан ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөр төлөгч нь тухайн улиралд олборлож худалдсан, 
худалдахаар ачуулсан, ашигласан ашигт малтмалын тоо хэмжээ, 
борлуулалтын үнэлгээ, төлбөрийн нийт хэмжээг мэргэжлийн хяналтын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын 
дагуу, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайланг татварын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын 
дагуу улирал тутам өссөн дүнгээр гаргаж, улирлын тайланг дараагийн 
улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн эцсийн тайланг дараа 
оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор тус тус ирүүлнэ.” 

3 дугаар зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 
47.6 дахь хэсгийн “ аргачлалыг” гэснийг “, тайлагнах, төлөх журмыг” гэж, 
мөн зүйлийн “47.12” дахь хэсгийн дугаарыг “47.14” гэж, “47.13” дахь хэсгийн 
дугаарыг “47.15” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ

2019 оны 03 дугаар                     Улаанбаатар
сарын 27-ны өдөр                                                                                хот

ШҮҮÃЧИЙÍ ЭРХ ЗҮЙÍ БАЙДËÛÍ ТÓХАЙ 
ХÓÓËЬД ÍЭÌЭËТ ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ

 1 дүгээр зүйл.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 17 дугаар 
зүйлд доор дурдсан агуулгатай дараах хэсэг, заалт нэмсүгэй:
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1/17 дугаар зүйлийн 17.1.8 дахь заалт:

   “17.1.8.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж 
гарсан.”

2/17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсэг:

  “17.4.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийг Ажлын 
алба Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд нэн даруй хүргүүлнэ.”

 2 дугаар зүйл.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар 
зүйлийн 18.5 дахь хэсэгт “Түүнчлэн энэ тухай Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн зөвлөмж гарсан бол заавал хэлэлцэнэ.” гэсэн агуулгатай 2 дахь 
өгүүлбэр нэмсүгэй. 

 3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 
эхлэн дагаж мөрдөнө.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ

2019 оны 03 дугаар                     Улаанбаатар
сарын 27-ны өдөр                                                                                хот

ПРÎКÓРÎРÛÍ ТÓХАЙ ХÓÓËЬД ÍЭÌЭËТ
ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ

 1 дүгээр зүйл.Прокурорын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6 
дахь хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 46.6.4 дэх заалт нэмсүгэй:

   “46.6.4.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж 
гарсан.”
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ

2019 оны 03 дугаар                     Улаанбаатар
сарын 27-ны өдөр                                                                                хот

   АВËИÃÛÍ ЭÑРЭÃ ХÓÓËЬД ӨӨРЧËӨËТ
ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ

 
 1 дүгээр зүйл.Авлигын эсрэг хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.4 дэх 
хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 “22.4.Авлигатай тэмцэх газрын дарга, дэд дарга гэмт хэрэгт 
холбогдсон, түүнчлэн энэ хуулийн 31.2-т заасны дагуу баривчлагдсан 
бөгөөд Улсын ерөнхий прокурор түүний бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх 
тухай санал, эсхүл Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн зөвлөмжийг Улсын Их Хуралд оруулсан бол уг саналыг хүлээж 
авснаас хойш 14 хоногийн дотор хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.”

 2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны 
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

 2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 
эхлэн дагаж мөрдөнө.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË

2019 оны 03 дугаар                     Улаанбаатар
сарын 26-ны өдөр                          Дугаар 28                                     хот

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд
  өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 
дахь заалт, 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 
чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь 
хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Улсын Их Хурлын гишүүн Дуламсүрэнгийн Оюунхорол, 
Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ нарыг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын 
байнгын хорооны, Улсын Их Хурлын гишүүн Лувсаннамсрайн Оюун-

2019 оны 03 дугаар                     Улаанбаатар
сарын 22-ны өдөр                          Дугаар 26                                     хот

Хуулийн төсөл буцаах 
тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай 
хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их 
Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-
ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Ашигт малтмалын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хууль, 
Улсын Их Хурлын бусад шийдвэр гаргах шаардлагагүй гэж үзсэн тул хууль 
санаачлагчид нь буцаасугай.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË

2019 оны 03 дугаар                     Улаанбаатар
сарын 27-ны өдөр                          Дугаар 29                                     хот

Байнгын хорооны даргыг сонгох,
чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3, 
22.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 
тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1,15.2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол 
Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны байнгын хорооны даргаар Улсын Их Хурлын гишүүн 
Дуламсүрэнгийн Оюунхоролыг сонгосугай.

2.Улсын Их Хурлын гишүүн Ёндонпэрэнлэйн Баатарбилэг 
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын сайдаар томилогдсон тул Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, 
боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны даргын үүрэгт ажлаас 
чөлөөлсүгэй.

Эрдэнийг Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын 
хорооны бүрэлдэхүүнээс тус тус чөлөөлсүгэй.

 2.Улсын Их Хурлын гишүүн Дамдины Цогтбаатар, Цэдэнбалын 
Цогзолмаа нарыг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны, 
Улсын Их Хурлын гишүүн Дуламсүрэнгийн Оюунхоролыг Нийгмийн 
бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны гишүүнээр 
тус тус баталсугай.

3.Энэ тогтоолыг 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР
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3.Энэ тогтоолыг 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР
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