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ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ 

Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Зөвшөөрлийн тухай, Зөвшөөрлийн жагсаалт батлах 
хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг нэгтгэн нэгдсэн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 
Улсын Их Хурлын даргын 2021 оны 38 дугаар захирамжаар байгуулсан.  

Уг хуулийн төсөл нь үндэсний аюулгүй байдал, санхүүгийн тогтвортой байдал, нийтийн 
ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд хохирол учруулж болзошгүй болон 
орчиндоо аюултай зарим төрлийн үйл ажиллагааг эрхлэх, байгалийн баялаг, төрийн нийтийн 
зориулалттай өмчийг ашиглахад эрх бүхий этгээдээс зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийг 
сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, түүнчлэн зөвшөөрлийн ангилал, төрөл, тэдгээрийн 
бүртгэл, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хориглох үйл ажиллагааг тогтоохтой холбоотой нийтлэг 
харилцааг зохицуулах ба төсөл нь 8 бүлэг, 35 зүйлтэй юм. 

Хуулийн төсөл боловсруулах үндэслэл, шаардлага 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол Улс дэлхийн эдийн 
засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага, өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий 
эдийн засагтай байна.” гэж, мөн зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй 
байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн 
эдийн засгийг зохицуулна.” гэж, Зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол Улсад газар, түүний 
хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдэл, төрийн 
хамгаалалтад байна.”, мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад 
газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн өмч мөн.” гэж, 
Арван есдүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хүний эрх, эрх чөлөөгөө эдлэхдээ үндэсний аюулгүй 
байдал, бусад хүний эрх, эрх чөлөөг хохироож, нийгмийн хэв журмыг гажуудуулж болохгүй.” гэж 
тус тус заажээ. 

Түүнчлэн 2002 онд батлагдсан Иргэний хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.7 дахь хэсэгт 
“Ашгийн төлөө хуулийн этгээд нь хуулиар хориглоогүй, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан 
суртахууны хэм хэмжээнд харшлаагүй аливаа үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй.” гэж, мөн зүйлийн 
26.8 дахь хэсэгт “Хуулийн этгээд хуульд заасан зарим үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагаас 
олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлнэ. Үйл ажиллагааг эрхлэх эрх тусгай зөвшөөрөл 
авсан өдрөөс үүснэ.” гэж тус тус хуульчилжээ. 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд тунхагласан дээрх зарчимд нийцүүлэн “нийтийн ашиг 
сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулж 
болзошгүй, тодорхой нөхцөл, нарийн мэргэжил шаардах аж ахуйн зарим үйл ажиллагааг эрхлэхэд 
тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбоотой харилцааг зохицуулах” 
зорилго бүхий Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг 2001 онд батлан 
мөрдүүлсэн.  

Зөвшөөрөлтэй холбоотой харилцааг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хуулиас гадна салбарын харилцааг зохицуулсан 100 гаруй хуулиар төрөлжүүлэн зохицуулж байна. 
Ингэхдээ үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарч салбарын хууль болон холбогдох дүрэм, журмаар 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тавигдах шаардлага, зөвшөөрөл олгох, цуцлах, хяналт тавих 
харилцааг нарийвчлан зохицуулж болохоор заасныг хэт өргөжүүлж тусгай зөвшөөрлийн төрөл, 
түүнийг олгох эрх бүхий субьектийг тогтоох зэргээр эрх зүйн зохицуулалтын гажуудал үүсгэх 
болжээ.  

Үүнээс гадна салбарын хуулийн өөрчлөлтийг дагалдуулж Улсын тэмдэгтийн хураамжийн 
тухай хуулиар тусгай зөвшөөрлийн төрлийг шинээр бий болгох, эсхүл тусгай зөвшөөрөлд 
хамаарах үйл ажиллагааг дотор нь задлах зэргээр тусгай зөвшөөрлийн тоог нэмэгдүүлж байна. 
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Одоогоор хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн 
тухай хуульд салбарын яамдаас олгох 18 чиглэлийг 103 ерөнхий төрөл, түүнд хамаарах 210 гаруй 
дэд төрлийн болон аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргаас олгох 7 төрлийн үйл ажиллагааг 
тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхлэхээр заасан боловч бодит байдалд 54 байгууллага, 914 
төрлийн зөвшөөрөл олгож байгаа тухай судалгаанд дурджээ. 

Тухайлбал, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар 
зүйлийн 15.10.4 дэх заалтад үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгсэлтэй холбоотой 4 төрлийн тусгай зөвшөөрлийг олгохоор заасан бол Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд энэ чиглэлээр 6 төрлийн тусгай 
зөвшөөрөл олгохоор нэмэгдүүлэн хуульчилсан байна. 

Үүнээс гадна хуулиар эрх олгоогүй боловч тодорхой үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг 
нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын шийдвэрээр бий болгож, хууль бус төлбөр, хураамж 
ногдуулах тохиолдол түгээмэл байна. 

Монгол Улсад тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой хууль тогтоомжийн зохицуулалт өөр 
хоорондоо зөрчилтэй, хуулиас гадуур зөвшөөрөл бий болгодог практик түгээмэл байгаа нь энэ 
төрлийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн зохицуулалтын үндсэн зарчим, нэгдсэн бодлого 
алдагдсантай холбоотой хэмээн дүгнэж болохоор байна. 

 

 

 

Хууль хоорондын зөрчил, хийдлээс болж иргэдийн аж ахуй эрхлэх эрх зөрчигдөж, улмаар 
эдийн засаг, бизнесийн үйл ажиллагаанд саад учруулж байгаа дээрх зөрчилтэй нөхцөл байдлыг 
арилгах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
“Төрөөс бизнес эрхлэгчдэд олгож байгаа тусгай зөвшөөрлийн тоог гурав дахин цөөрүүлж, хүчинтэй 
байх хугацааг уртасган, давхардсан хяналт шалгалт, хүнд суртлыг арилгах;”, “Төрийн үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй, хүнд суртлаас ангид байх эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, иргэдийн эрхийг 
баталгаажуулах” зорилтыг тус тус дэвшүүлжээ. 

Эдгээр хууль зүйн үндэслэл болон практик шаардлагыг үндэслэн Аж ахуйн үйл 
ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулсан. 

Аж ахуйн үйл 
ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрлийн тухай 

хууль /2001/

Зөвшөөрлийн тухай 
хууль 

/Шинэчилсэн 
найруулга/

20 жилийн хугацаанд 
нийт 69 удаа нэмэлт,

өөрчлөлт орсон.
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Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төсөлд дараахь зарчмын шинжтэй зохицуулалтыг шинээр 
тусгана: 

1. Хууль хоорондын давхардал, зөрчил, хийдлийг арилгах, хуулиас гадуур зөвшөөрлийн 
ангилал, төрлийг бий болгож иргэдийг чирэгдүүлдэг байдлыг хориглох, төрөөс зөвшөөрөл 
олгох үйл ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалтыг бий болгох зорилгоор Зөвшөөрлийн тухай 
хуулийн зохицуулалтад хамаарах болон үл хамаарах харилцааг оновчтой зааглан 
тодорхойлно. 
Энэ хүрээнд зөвшөөрлийн төрөл, түүний ангилал, түүнийг олгох эрх бүхий этгээдийг 
тогтоосон Зөвшөөрлийн жагсаалт батлах тухай хуулийн төслийг боловсруулна. 

2. Зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны онцлог, хамрах цар хүрээ, учруулж болох 
эрсдэлийн түвшингээх хамаарч зөвшөөрлийн ангилал, түүнд хамаарах төрлийг шинэчлэн 
тогтоох бөгөөд зөвшөөрөл бүрийг кодын системд оруулж, түүнийг олгох, бүртгэх, хянах үйл 
ажиллагааны нэгдсэн журмыг тогтооно. 

3. Хуулиар хориглоогүй үйл ажиллагааг чөлөөтэй эрхлэх иргэний эрхийг баталгаажуулах 
нөхцөлийг хангах зорилгоор Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эрхлэхийг хориглох аж ахуйн үйл 
ажиллагааны төрлийг Үндсэн хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн 
шинэчлэн тогтооно. 

4. Зөвшөөрлийн ангиллаас хамаарч зөвшөөрөл олгох нийтлэг хугацааг уртасган тогтоож, 
зөвшөөрөлтэй холбоотой хяналт-шалгалтын давхардал, хүнд суртлыг арилгахад анхаарна. 

5. Зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээдийн хариуцлага, хяналтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээдийг тодорхойлж, эрхээ бусдад шилжүүлэх үндэслэл, 
журмыг нарийвчлан тогтооно. 

6. Зөвшөөрөл эзэмшигчид тавигдах нийтлэг шаардлагыг шинэчлэн тогтоохын зэрэгцээ үйл 
ажиллагааны онцлогоос хамаарч ялгамжтай байдлаар тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 
Түүнчлэн зөвшөөрөл эзэмшигчдэд хүнд суртал, чирэгдэл учруулдаг ач холбогдолгүй, хэт 
хавтгайруулсан шаардлагыг хална. 

7. Зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах, хүчингүй болгох, цуцлах, түдгэлзүүлэх үндэслэл, журмыг 
нарийвчлан тогтоож, олон шат дамжлагыг цөөлж, зөвшөөрөл олгох ажиллагааг 
хялбаршуулсан журмаар хэрэгжүүлэх нөхцөлийг хуульчилна. 

8. Зөвшөөрөл олгох ажиллагаатай холбоотой төрийн байгууллага, албан тушаалтны ил тод 
байдлыг нэмэгдүүлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилгоор 
зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгоно. 

9. Зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээдийг арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах, хуулийг 
хэрэгжилтийн үр нөлөөг үнэлэх, дүгнэлт гаргах, хуульд холбогдох шинэчлэл хийх 
асуудлаар санал, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий Зөвшөөрлийн хяналтын зөвлөлийн 
ажиллах эрх зүйн орчинг бий болгоно. 

 

Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төсөл батлагдсанаар дараах эерэг нөлөө бий болно: 
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Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуультай хэрхэн уялдах талаар 

Энэхүү хуулийн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон 
улсын гэрээ болон холбогдох бусад хуульд нийцүүлэн боловсруулна. 

Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төсөлтэй уялдуулан Аж ахуйн үйл ажиллагааны тухай хуулийг 
хүчингүй болсонд тооцох тухай, Зөвшөөрлийн жагсаалт батлах тухай, Зөвшөөрлийн тухай хуулийг 
дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсруулсан. Түүнчлэн Иргэний хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, 
Аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Байгаль орчны хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт 
оруулах тухай, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах 
тухай зэрэг холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг тус тус боловсруулсан. 

 

Хуулийн төслийн гол зохицуулалт 

Зөвшөөрлийн тухай 
хуулийн гол зорилго 
 

• Тусгай зөвшөөрлийн тоог багасгаж, хугацааг 
уртасгах 

 
Зөвшөөрлийн төрөл, 
хугацаа 
 

• Тусгай 
5 жилээс доошгүй  

• Энгийн 
3 жилээс доошгүй 

 
Хориглох үйл ажиллагаа 
 

• 9 төрлийн үйл ажиллагаа 
 

Зөвшөөрлөөр эрхлэх үйл 
ажиллагаа 

• Тусгай - 168 
• Энгийн- 285 
• Нийт- 448 зөвшөөрөл  

Өргөдөл гаргах 
 

• Бичгээр 
• Цахимаар 

Зөвшөөрөл олгох ажиллагаа ил тод
болж, олон нийтийн хяналт
нэмэгдэхийг зэрэгцээ хуулиас гадуур
зөвшөөрлийн төрөл, ангилал бий
болгох, хуулиар эрх олгогдоогүй
этгээд зөвшөөрөл олгох зэрэг хууль
бус үйл ажиллагаа таслан
зогсоогдоно.

Зөвшөөрөл авахтай холбоотой
шаардагдах бичиг баримтын тоо, шат
дамжлага цөөрөхөөс гадна тусгай
зөвшөөрөл авахтай холбоотой хувийн
хэвшилд учирдаг чирэгдэл зардал
багасаж, төрийн үйлчилгээ үр
өгөөжтэй, түргэн шуурхай болж,
бизнес эрхлэхэд таатай орчин
бүрдэнэ.

Зөвшөөрөл эзэмшигчийн болон
зөвшөөрлийн үндсэн дээр хэрэгжүүлж
байгаа үйл ажиллагааны бүртгэл,
хяналт сайжирч улмаар үндэсний
эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж
ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын
нийгмийн хөгжлийг хангасан эдийн
засгийг хөгжүүлэх нөхцөл хангагдана.
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Зөвшөөрлийг сунгах 
 

• 10 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ 
 

Зөвшөөрлийн бүртгэл 
 

• Улсын бүртгэлийн газар 
• Зөвлөл 

 
Зөвшөөрлийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих 
 

• Ерөнхий сайд 
• Зөвлөл 

 
 

Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль болон хуулийн төслийн харьцуулалт 

 

Аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн 
тухай хууль /2001/ 

Зөвшөөрлийн тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга/ 

1. Хуулийн зорилт 
Энэ хуулийн зорилт нь нийтийн ашиг 
сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн 
байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд 
хохирол учруулж болзошгүй, тодорхой 
нөхцөл, нарийн мэргэжил шаардах аж 
ахуйн зарим үйл ажиллагааг эрхлэхэд 
тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, 
хүчингүй болгохтой холбоотой харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

1. Хуулийн зорилт 
Энэ хуулийн зорилт нь үндэсний аюулгүй 
байдал, санхүүгийн тогтвортой байдал, 
нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, 
хүрээлэн байгаа орчинд хохирол учруулж 
болзошгүй болон орчиндоо аюултай зарим 
төрлийн үйл ажиллагааг эрхлэх, 
байгалийн баялаг, төрийн нийтийн 
зориулалттай өмчийг ашиглахад эрх 
бүхий этгээдээс зөвшөөрөл олгох, олгосон 
зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, 
хүчингүй болгох, түүнчлэн зөвшөөрлийн 
ангилал, төрөл, тэдгээрийн бүртгэл, 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хориглох 
үйл ажиллагааг тогтоохтой холбоотой 
нийтлэг харилцааг зохицуулахад оршино.  
 

2. Хуулийн нэр томьёо 
-"аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрөл" /цаашид "тусгай зөвшөөрөл" 
гэх/ –гэж тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл 
ажиллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл, 
шаардлагын дагуу эрхлэн явуулах эрхийг 
иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн 
этгээдэд эрх бүхий байгууллагаас олгосон 
албан ёсны баримт бичгийг; 
-"тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч " гэж 
тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай 
зөвшөөрөл авсан этгээдийг. 
 

2. Хуулийн нэр томьёо 
-“зөвшөөрөл” гэж зөвшөөрөл олгох эрх 
бүхий этгээдээс хуульд заасан хугацаа, 
нөхцөл, шаардлагын дагуу тодорхой үйл 
ажиллагааг эрхлүүлэх, эсхүл байгалийн 
баялаг, төрийн нийтийн зориулалттай 
өмчийг ашиглуулахаар олгосон эрхийг; 
 
-“зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд” 
/цаашид “эрх бүхий этгээд” гэх/ гэж хуулиар 
зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлэхээр заасан төрийн 
байгууллага, албан тушаалтан, эсхүл 
төрийн зарим чиг үүргийг хуульд, эсхүл 
гэрээнд заасны дагуу шилжүүлэн авсан 
этгээдийг; 
 
-“зөвшөөрөл эзэмшигч” гэж тодорхой 
төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх 
бүхий этгээдээс зөвшөөрөл авсан 
этгээдийг. 
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3. Уг хуулиар зөвхөн тусгай 
зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх аж ахуйн үйл 
ажиллагааг зохицуулсан. 

3. Зөвшөөрлийн ангилал 
-Тусгай зөвшөөрөл 
-Энгийн зөвшөөрөл 
 

4. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа: 
-Тусгай зөвшөөрлийг 3 жилээс доошгүй 
хугацаагаар олгоно. 
Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах: 
-Тусгай зөвшөөрлийг анх олгосон 
хугацаанаас нь доошгүй хугацаагаар 
сунгаж болно. 
-Хэрэв хуульд өөрөөр заагаагүй, энэ 
хуулийн 13.1-д заасан нөхцөл байдал 
илрээгүй тохиолдолд зөвхөн зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн өргөдлийг үндэслэн 3 
хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг сунгаж 
болно. 
-Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг 
зөрчсөн тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн 
хугацааг сунгахгүй. 
 

4. Зөвшөөрлийн хугацаа: 
-Тусгай зөвшөөрлийг 5 жилээс доошгүй 
-Энгийн зөвшөөрлийг 3 жилээс доошгүй 
хугацаагаар олгоно. 
-Зөвшөөрлийг хуульд заасан тохиолдолд 
хугацаагүй олгож болно. 
Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах:  
-Зөвшөөрлийг анх олгосон хугацаанаас нь 
доошгүй хугацаагаар сунгана. 
-Зөвшөөрөл эзэмшигч нь зөвшөөрлийн 
хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө 
түүнийг сунгуулах тухай хүсэлтийг эрх 
бүхий этгээдэд гаргана. 
-Зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн 
зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 
өргөдөл гаргасан, уг этгээд нь холбогдох 
хууль тогтоомж зөрчөөгүй, хуульд заасан 
нөхцөл, шаардлага хангаж байгаа бол 
зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд тухайн 
зөвшөөрлийн хугацааг сунгана. 
- Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан 
шаардлагыг хангаж байгаа зөвшөөрөл 
эзэмшигч нь татварын өр төлбөргүй, 
байнгын тогтвортой ажлын байр бий 
болгосон бол зөвшөөрлийн анх олгосон 
хугацааг хоёр дахин нэмэгдүүлж сунгаж 
болно. 
-Зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд 
зөвшөөрлийг сунгах асуудлыг өргөдөл, 
хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу 
бүрдүүлсэн баримтыг хүлээн авснаас хойш 
ажлын 10 өдрийн дотор хянан шийдвэрлэх 
бөгөөд хэрэв энэ хугацаанд хариу өгөөгүй 
бол зөвшөөрөл сунгагдсанд тооцно. 

5. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх 
Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, нөхцөл, 
шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд 
мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 
дүгнэлтийг, татварын өрөө төлөхгүй хоёр 
ба түүнээс дээш удаа зайлсхийсэн, зугтсан 
тохиолдолд татварын албаны хүсэлтийг 
тус тус үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг 
олгосон байгууллага түүнийг 3 сар хүртэл 
хугацаагаар түдгэлзүүлж болно. 

5. Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх 
Зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг 
хангахгүй болсон нь эрх бүхий 
байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон; 
Хуульд заасан мэдээ, тайланг хугацаанд нь 
гаргаж өгөөгүй, эсхүл буруу гаргасан 
тохиолдолд эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийг 
3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ. 

6. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 
Тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага 
нь дараахь тохиолдолд тусгай 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно: 
-тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт 
гаргасан 
-хуулийн этгээд татан буугдсан 
-тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч 
бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон 

6. Зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 
Зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд хүчингүй 
болгоно: 
-зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан; 
-зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд 
зөрчлөө арилгаж, тусгай зөвшөөрлийг 
сэргээлгэх тухай хүсэлтийг ирүүлээгүй; 
-зөвшөөрөл эзэмшигч нийтийн эрх ашиг, 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хүрээлэн 
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-тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн 
хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар 
тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй 
-тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон 
тухай шийдвэрийн талаар тусгай 
зөвшөөрөл олгосон байгууллага нь 
шийдвэр гарснаас хойш 3 хоногийн дотор 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон 
харьяалах татварын албанд бичгээр 
мэдэгдэнэ. 

байгаа орчин, үндэсний аюулгүй байдалд 
сөрөг нөлөө үзүүлсэн,их хэмжээний 
хохирол учруулсан нь эрх бүхий 
байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон; 
-зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийн 
нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа зөрчсөн; 
-зөвшөөрөл, түүнийг баталгаажуулсан 
баримт бичгийг хуульд зааснаас бусад 
тохиолдолд бусдад шилжүүлсэн, 
худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан; 
-тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг 1 
жилийн хугацаанд явуулаагүй; 
-зөвшөөрөл эзэмшигч нь иргэн бол иргэний 
эрх зүйн чадамжгүйд тооцогдсон, хуулийн 
этгээд бол дампуурсан, эсхүл татан 
буугдсан; 
-хуульд заасан бусад. 

7. Уг хуульд аж ахуйн үйл ажиллагааны 
тусгай зөвшөөрөл дуусгавар 
болохтой холбоотой харилцааг 
зохицуулаагүй. 

7. Зөвшөөрөл дуусгавар болох 
Дараах үндэслэлээр зөвшөөрөл дуусгавар 
болох бөгөөд эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл 
дуусгавар болсон бол зөвшөөрлийн цахим 
санд холбогдох хөдөлгөөнийг хийнэ: 
-зөвшөөрөл эзэмшигч нь хүн бол нас 
барсан болон түүнийг нас барсан гэж 
зарласан шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр 
болсон, хуулийн этгээд бол татан буугдсан; 
-зөвшөөрлийн хугацаа дууссан; 
-зөвшөөрлийг хүчин төгөлдөр бус гэж 
тооцсон; 
-эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгосон. 
Зөвшөөрөл эзэмшигчийн тодорхой үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
дуусгавар болсон нь уг тусгай 
зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагаатай 
холбогдол бүхий бусад үйл ажиллагаанд 
олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл мөн 
дуусгавар болно. 

8. Хориглох аж ахуйн үйл ажиллагаа 
-хар тамхи, хуульд өөрөөр заагаагүй бол 
мансууруулах бодис үйлдвэрлэх, 
импортлох, худалдах; 
-садар самуун явдлыг зохион байгуулах, 
түүнийг аливаа хэлбэрээр суртачлах, 
дэмжих; 
-казиногийн үйл ажиллагаа эрхлэх; 
-олон шатлалт маркетинг буюу пирамид 
тогтолцооны замаар хууран мэхэлж ашиг 
хонжоо олох үйл ажиллагаа 

8. Хориглох үйл ажиллагаа 
-хар тамхи, хуульд өөрөөр заагаагүй бол 
мансууруулах бодис үйлдвэрлэх, 
импортлох, худалдах; 
-садар самуун явдлыг зохион байгуулах, 
түүнийг аливаа хэлбэрээр сурталчлах, 
дэмжих; 
-хууль өөрөөр заагаагүй бол казиногийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх; 
-олон шатлалт маркетинг буюу пирамид 
тогтолцооны замаар ашиг хонжоо олох үйл 
ажиллагаа; 
-аюултай хог хаягдлыг ашиглах, хадгалах, 
түр байршуулах, устгах зорилгоор Монгол 
Улсад импортоор оруулах; 
-аюултай хог хаягдлыг Монгол Улсын хил 
дамжуулан тээвэрлэх; 
-үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг 
санхүүжүүлэх; 
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-төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл 
ажиллагаа эрхлэх. 

9. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх аж 
ахуйн үйл ажиллагааны төрөл 
Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 
тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15-р 
зүйлд нийт 497 зөвшөөрөл олгохоор 
тусгасан. 

9. Зөвшөөрөлтэйгээх эрхлэх үйл 
ажиллагааны төрөл 
Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийн 
долдугаар бүлэгт заасны дагуу 12 
чиглэлээр энгийн зөвшөөрөл 285, 
тусгай зөвшөөрөл 163, нийт 4481 
зөвшөөрөл олгохоор тусгаад байна. 
Тусгай зөвшөөрөл олгох салбар, түүний 
төрөл болон олгох эрх бүхий 
байгууллагуудыг жагсаалтаар 
оруулсан. 

10. Зөвхөн тусгай зөвшөөрөл олгох эрх 
бүхий байгууллага хяналт тавих эрхтэй 

10. Зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг 
хянах, хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих эрх бүхий 
этгээд, түүний чиг үүрэг 
Зөвшөөрөл олгох, бүртгэх эрх бүхий 
этгээд зөвшөөрлийн хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих, зөвшөөрлийн тухай хууль 
тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
үндэслэл, шаардлагын талаар санал 
дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий төр, 
хувийн хэвшил, мэргэжлийн төрийн бус 
байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн орон 
тооны бус зөвлөл Ерөнхий сайдын 
дэргэд ажиллана. 

 
 

 

Эх сурвалж: 

https://legalinfo.mn/mn/detail/34 - “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль” 

http://forum.parliament.mn/projects/11138 - “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл” 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн 
Партнер В.Болормаагийн bvolodya@gratanet.com хаягаар эсвэл 976 70155031 утсаар холбоо 
барина уу. 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн Монгол дах 

оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилготой бөгөөд 

тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн 

 
1 http://forum.parliament.mn/projects/11138 “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл” долдугаар зүйлийн тусгай 
зөвшөөрлийн жагсаалт. 
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зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр 

дагавар, хохирлыг бид хариуцахгүй. 

 


