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ГРАТА Интернэшнл Монголиа 

Зөвшөөрлийн тухай хуулийн  

Танилцуулга 
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ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 

УИХ-ын чуулган нь Зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулагыг 2022 оны 

06 дугаар сарын 17-ний өдөр баталсан бөгөөд уг хууль нь 2023 оны 1 сарын 1-нээс хүчин 

төгөлдөр мөрдөгдөнө. Уг хуулийн төслийн ажлын хэсгийн ахлагчаар УИХ-ын гишүүн Х. 

Ганхуяг ажилласан юм. Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Аж ахуйн үйл 

ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль нь 2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр 

батлагдсан бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд тус хуульд 69 удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон байдаг. 

2022 оны 06 дугаар сарын 17-ний өдөр батлагдсан уг хуулийн төсөл нь 2023 оны 01 дүгээр 

сарын 01-ээс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх юм. Шинээр батлагдсан Зөвшөөрлийн тухай 

хууль нь 9 бүлэг 35 зүйлтэй бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн 14 чиглэлд, энгийн зөвшөөрлийн 

12 чиглэлд нийт 360 гаруй зөвшөөрөл олгохоор тусгагдсан.  

Дараах 14 чиглэлээр үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэй эрхэлнэ (Зөвшөөрлийн 

тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйл):  

1. Байгаль орчны чиглэл; 

2. Банк, банкнаас бусад санхүүгийн үйлчилгээний чиглэл; 

3. Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн чиглэл; 

4. Батлан хамгаалахын чиглэл; 

5. Зам, тээврийн чиглэл; 

6. Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалтын чиглэл; 

7. Соёл, боловсролын чиглэл; 

8. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэл; 

9. Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн чиглэл; 

10. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааны чиглэл; 

11. Хууль зүйн болон нийтлэг бусад асуудлаар; 

12. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэл; 

13. Эрүүл мэндийн чиглэл; 

14. Эрчим хүчний чиглэл. 

Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.2 дугаар зүйлийн дагуу энгийн зөвшөөрөлтэй үйл 

ажиллагаа эрхлэх 12 чиглэлд дээр заасан 14 чиглэлийн Батлан хамгаалах болон Эрчим 

хүчний чиглэлүүдээс бусад нь хамаарна. 

Үйл ажиллагааны чиглэл: Зөвшөөрөл олгох хуулийн этгээдүүд: 
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1. Байгаль орчны чиглэл: a) Засгийн газар;  

b) Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны байгууллага;  

c) Удирдан зохицуулах зөвлөл;   

d) Тухайн аймаг, нийслэл, сум, 

дүүргийн Засаг дарга, эсхүл чөлөөт 

бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт 

бүсийн захирагч; 

e) Тухайн ойн анги, эсхүл тухайн нутаг 

дэвсгэрийн байгаль хамгаалагч; 

f)  Тухайн аймаг, нийслэлийн байгаль 

орчны алба. 

2. Банк, банкнаас бусад санхүүгийн 

үйлчилгээний чиглэл: 

a) Монголбанк; 

b) Санхүүгийн зохицуулах хороо. 

3. Барилга, хот байгуулалт, нийтийн 

аж ахуйн чиглэл: 

a) Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага; 

b) Геодези, зураг зүйн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага; 

c) Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага; 

d) Хот байгуулалтын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага; 

e) Хот, суурины ус хангамж, ариутгах 

татуургын ашиглалт, засвар, 

үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл. 

4. Батлан хамгаалахын чиглэл a) Засгийн газар; 

b) Цэргийн мэргэжлийн удирдлагын 

дээд байгууллага Зэвсэгт хүчний 

Агаарын цэргийн командлал, эсхүл 

Хил хамгаалах ерөнхий газар. 

5. Зам, тээврийн чиглэл: a) Засгийн газар; 
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b) Авто замын асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага; 

c) Автотээврийн асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага; 

d) Төмөр замын тээврийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага; 

e) Усан замын тээврийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага; 

f) Иргэний нисэхийн асуудал 

хариуцсан төрийн захиргааны 

байгууллага. 

6. Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө 

оруулалтын чиглэл: 

a) Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн 

Засгийн газрын гишүүн; 

b)  Гаалийн удирдах төв байгууллага. 

7. Соёл, боловсролын чиглэл: a) Боловсролын асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага: 

b) Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага; 

c) Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг 

дарга; 

d) Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга;  

e) Боловсролын магадлан итгэмжлэх 

үндэсний зөвлөл. 

8. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн 

чиглэл: 

a) Засгийн газар; 

b) Газрын тосны асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага;  

c) Геологи, уул уурхайн асуудал 

https://gratanet.com/regions/mongolia


 

    https://gratanet.com/regions/mongolia 
 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага; 

d) Хүнд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага;  

e) Мэргэжлийн хяналтын асуудал 

хариуцсан төрийн захиргааны 

байгууллага; 

f) Цөмийн энергийн комисс;  

g) Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг 

дарга. 

9. Харилцаа холбоо, мэдээлэл 

технологийн чиглэл: 

a) Цахим хөгжил, харилцаа холбооны 

асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага; 

b) Харилцаа холбооны зохицуулах 

хороо. 

10. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл 

ажиллагааны чиглэл: 

a) Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага. 

11. Хууль зүйн болон нийтлэг бусад 

асуудлаар: 

a) Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн 

Засгийн газрын гишүүн; 

b) Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 

асуудал хариуцсан төрийн 

захиргааны байгууллага Онцгой 

байдлын асуудал хариуцсан төрийн 

захиргааны байгууллага; 

c) Оюуны өмчийн асуудал хариуцсан 

төрийн захиргааны байгууллага; 

d) Цагдаагийн төв байгууллага;  

e) Тухайн аймаг, нийслэл, сум, 

дүүргийн Засаг даргын Тамгын 

газар;  

f) Хуульчдын холбоо. 
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12. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрлэлийн чиглэл: 

a) Засгийн газар; 

b) Хүнсний асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүн; 

c) Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн 

Засгийн газрын гишүүн;  

d) Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг 

дарга, эсхүл чөлөөт бүсийн нутаг 

дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч; 

e) Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг 

дарга; 

13. Эрүүл мэндийн чиглэл: a) Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн 

Засгийн газрын гишүүн; 

b) Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, 

нийслэлийн эрүүл мэндийн газар; 

c)  Тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл 

мэндийн газар. 

14. Эрчим хүчний чиглэл: a) Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага;  

b) Эрчим хүчний зохицуулах хороо, 

бусад тохиолдолд тухайн аймаг, 

нийслэлийн зохицуулах зөвлөл. 

 

Уг хуулийн зорилт нь үндэсний аюулгүй байдал, санхүүгийн тогтвортой байдал, 

нийтийн ашиг сонирхол, хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд хохирол учруулж 

болзошгүй болон орчиндоо аюултай зарим төрлийн үйл ажиллагааг эрхлэх, байгалийн 

баялаг, төрийн нийтийн өмчийг хязгаартайгаар ашиглахад эрх бүхий этгээдээс зөвшөөрөл 

олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, тэдгээрийн бүртгэл, хяналт, түүнчлэн 

зөвшөөрлийн ангилал, жагсаалтыг тогтоохтой холбогдох нийтлэг харилцааг зохицуулахад 

оршино. 

Шинээр батлагдсан зөвшөөрлийн тухай хуулийн онцлох заалтууд: 
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1. Үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн ашиг сонирхол, хүн амын эрүүл мэнд, 

хүрээлэн байгаа орчин, санхүүгийн тогтвортой байдалд эрсдэл учруулж 

болзошгүй үйл ажиллагаа, эсхүл тусгай болзол, шаардлагыг хангасны үндсэн 

дээр хэрэгжүүлэх мэргэжлийн үйл ажиллагаа, эсхүл ашиг олох зорилгоор болон 

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, 

байгалийн баялаг, байгалийн хязгаарлагдмал нөөцийг ашиглуулахад тусгай 

зөвшөөрөл олгох; 

2. Нэг удаагийн шинжтэй үйл ажиллагаа, эсхүл тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр 

эрхлэх нэмэлт үйл ажиллагаа, эсхүл газар, газрын хэвлий, түүний баялаг болон 

байгалийн баялаг, байгалийн хязгаарлагдмал нөөцийг ахуйн хэрэгцээний 

зориулалтаар ашиглуулахад энгийн зөвшөөрөл олгох; 

3. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол тусгай зөвшөөрлийг таван жилээс доошгүй, энгийн 

зөвшөөрлийг гурван жилээс доошгүй хугацаагаар олгох; 

4. Ашиг олох зорилгоор, эсхүл үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар, түүнчлэн 

газрын хэвлий, түүний баялаг, байгалийн баялаг, байгалийн хязгаарлагдмал 

нөөцийг ашиглуулахаар олгосон зөвшөөрлийг хугацаатай олгох; 

5. Дээрх зөвшөөрлөөс бусад зөвшөөрлийг хуульд заасан тохиолдолд хугацаагүй 

олгох; 

6. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эрхлэх 

нэмэлт үйл ажиллагааны хугацаа нь тусгай зөвшөөрлийн хугацаатай адил байх; 

7. Байгалийн баялгийг ашиглахтай холбоотой зөвшөөрлийг нэрлэн зааж, тухайн 

зөвшөөрлүүдийг нээлттэй, ил тод орчинд ижил тэгш өрсөлдөөнийг бий болгох 

зорилгын хүрээнд дуудлага худалдаа, эсхүл сонгон шалгаруулалтын зарчмаар 

явуулах зохицуулалтыг шинээр тусгаад байна; 

8. Зөвшөөрлийг олгох, сунгах өргөдлийг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулах 

талаарх зохицуулсан. Зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийг олгосон, 

сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн шийдвэр болон хүчингүй болгосон, 

зөвшөөрлийг барьцаалсан болон бусад хэлбэрээр шилжүүлсэн мэдээллийг 

цахим нэгдсэн санд бүртгүүлэх бөгөөд уг санг эдийн засаг, хөгжлийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцан ажиллана. 
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2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс Зөвшөөрлийн тухай хууль 

хэрэгжиж эхэлснээр дараах өөрчлөлтүүд гарна: 

1. Зөвшөөрлийн хууль нь хэрэгжсэнээр энэ хуулийн хамт хэрэгжих Улсын тэмдэгтийн 

хураамжийн тухай, Стандарт хэмжил зүйн тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж, 

тодорхой хугацаанд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхийг Засгийн газарт Улсын Их 

Хурлын тогтоолоор чиглэл өгнө. Ингэснээр Засгийн газар дээрх хуулиуд болон 

холбогдох бусад хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг тогтоолоор заасан 

хугацаанд Улсын Их Хуралд өргөн барьж, тухайн хуулиудаар нэлээдгүй асуудлыг 

тодорхой болгоно. Жишээлбэл: 

Аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авахын тулд олон шатны бичиг 

баримт, зөвшөөрлийн асуудлаас үүдэн хугацаа алддаг. Зөвшөөрлийн тоо нь 

авлигатай шууд хамааралтай байдаг учраас хуулийн үзэл баримтлал болон 

зөвшөөрлийн тоог багасгах зайлшгүй шаардлага үүссэн юм. Зөвшөөрлийн тухай 

хууль батлагдснаар төрөөс олгогдог 1600 орчим зөвшөөрлийг 4 дахин багасгана. 

2. Эрх бүхий этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, энэ хуульд өөрчлөлт оруулах 

үндэслэл, шаардлагын талаар санал, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий төр, хувийн 

хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн орон тооны бус зөвлөл 

Ерөнхий сайдын дэргэд ажиллана. Зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газар гүйцэтгэнэ. Зөвлөл нь дарга, нарийн бичгийн дарга, 11 

гишүүнээс бүрдэх бөгөөд Зөвлөлийг Ерөнхий сайд тэргүүлнэ. Зөвлөлийн гишүүдийг 

томилох, чөлөөлөх, тэдгээрийн ажиллах журмыг Засгийн газар батална.  

Зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

a) эрх бүхий этгээдийг арга зүйн удирдлагаар хангах; 

b) зөвшөөрөл олгож байгаа байдал, түүний үр нөлөөний талаар хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээг хийх, санал, дүгнэлт гаргах; 

c) энэ хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал, дүгнэлт гаргах; 

d) эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөл олгож байгаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих, 

илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах; 
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e) зөвшөөрлийн хууль тогтоомж зөрчсөн төрийн байгууллага, албан тушаалтны 

шийдвэр, захиргааны хэм хэмжээний актыг хүчингүй болгуулах саналыг эрх бүхий 

байгууллага, албан тушаалтанд гаргах. 

Энэ хуулийн хэрэгжилт болон зөвшөөрөл шинээр бий болгох, олгох үйл ажиллагаанд 

холбогдох санал, зөвлөмжийг гаргуулах зорилгоор тусгай мэдлэг, мэргэшил шаардагдах 

асуудлаар туслалцаа үзүүлэх шинжээч, мэргэжилтнийг татан оролцуулж болно. 

3. Энэхүү Зөвлөл нь гурван жил тутам бүх зөвшөөрлүүд дээр аудитын шинжилгээг 

хийж, зайлшгүй шаардлагатайг нь авч үлдэж, хэрэггүйг нь тухайн жил бүр хасна; 

4. Зөвшөөрөл олгох процессын харилцааг салбарын хуулиар нарийвчлан 

зохицуулаагүй тохиолдолд Зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг ажлын 23 өдөрт буюу 

хуанлийн 30 хоногийн дотор багтаан шийдвэрлэхээр зохицуулсан; 

5. Зөвшөөрлийн жагсаалтад туссан зөвшөөрөл тус бүрийн эрсдэлийг үнэлсний үндсэн 

дээр энгийн болон тусгай зөвшөөрөл гэж ангилсан. Төрийн байгууллага хуульд 

заасан хугацаанд өргөдлийн хариуг шийдвэрлээгүй тохиолдолд Энгийн 

зөвшөөрлийг олгосонд тооцно. 

Энгийн зөвшөөрөл олгосонд тооцох журам: 

Энгийн зөвшөөрөл хүсэгч нь зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг түүнд хавсаргах баримт 

бичгийн хамт эрх бүхий этгээдэд гаргана. Эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 

хүлээн авснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, дараах 

арга хэмжээ авна: 

a) баримт бичгийн бүрдэл хангасан гэж үзвэл магадлан шалгах ажиллагааг эхлүүлэх; 

b) өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичиг шаардлага хангаагүй, эсхүл бүрдэл дутуу 

бол нөхөн бүрдүүлэх талаар зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэх; 

c) өргөдлийг харьяаллын дагуу холбогдох байгууллагад шилжүүлэх. 

Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичиг шаардлага хангаагүй, эсхүл бүрдэл дутуу 

бол баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлэх хугацаа 30 хүртэл хоног байна. Энэ хугацаанд баримт 

бичгийг нөхөн бүрдүүлж ирүүлээгүй бол өргөдөл гаргаагүйд тооцно. 
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Энгийн зөвшөөрөл хүсэгч хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг 

эрх бүхий этгээд ажлын таван өдрийн дотор магадлан шалгана Магадлан шалгах 

ажиллагаанд төрийн болон мэргэжлийн байгууллагаас дүгнэлт, тодорхойлолт гаргуулах 

шаардлагатай бол нэг удаа ажлын таван өдрөөр сунгаж болно. 

Эрх бүхий этгээд магадлан шалгах ажиллагааг дууссанаас хойш ажлын таван өдөрт 

багтаан зөвшөөрөл олгох эсэх шийдвэр гаргах бөгөөд хэрвээ эрх бүхий этгээд хуульд 

заасан хугацаанд энгийн зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн хариуг өгөөгүй бол зөвшөөрөл 

олгосонд тооцно. Энгийн зөвшөөрөл олгосонд тооцох шийдвэрийг эрх бүхий этгээд 

зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг шийдвэрлэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын гурван өдрийн 

дотор гаргаж тус шийдвэрийг тухайн шийдвэр гарсан өдөрт багтаан зөвшөөрөл хүсэгчид 

мэдэгдэнэ. 

6. Зөвшөөрлийн хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэж буй үйл явцыг зөвшөөрөл хүссэн иргэн 

эсхүл байгууллага цахимаар хянадаг болно; 

7. Зөвшөөрөл сунгах өргөдлийг ажлын 15 өдөр буюу хуанлийн 21 хоногийн дотор 

шийдвэрлэнэ. Хуульд заасан хугацаанд зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлийн 

хариуг өгөөгүй бол зөвшөөрлийг анх олгосон хугацаагаар сунгасанд тооцно; 

8. Төрийн байгууллагын зүгээс иргэн, ААНБ-ын зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 45 

хоногийн өмнө энэ тухай мэдээллийг зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгддэг болно; 

9. Зөвшөөрөл эзэмшигч татварын өргүй, байнгын тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, 

ажлын байраа хадгалсан бол зөвшөөрлийг анх олгосон хугацааг хоёр дахин 

нэмэгдүүлж сунгаж болно; 

10. Хөрөнгийн үнэлгээний нэгдсэн журам, стандарттай болно; 

11. Төрийн өмчит компанийн хөрөнгийн үнэлгээг аж ахуйн нэгжүүд хийнэ; 

12. Зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд хуулийн хугацаанд хариуг өгдөг байх, зөвшөөрөл 

хүсэгч ч баримт бичгийн бүрдүүлбэрийг үнэн, зөв хуулийн дагуу, хугацаандаа 

бүрдүүлдэг байх нь аль аль талыг хариуцлагажуулах хөшүүрэг болгох 

зохицуулалтуудыг тусгасан. 
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Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, GRATА International Хуулийн Фирмийн партнер В.Болормаа болон 

эрх зүйч Г. Намуун bvolodya@gratanet.com, nganbileg@gratanet.com эсхүл +976 70155031 утсаар 

холбогдоорой. 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн Монгол дахь оффис болох 

Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү хууль зүйн мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. 

Энэхүү хууль зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилготой бөгөөд тодорхой асуудлаар нарийвчлан 

дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. Уншигч та аливаа үйлдэл хийх (эс хийх) –ээс өмнө өөрийн нөхцөл байдалд 

тохирсон мэргэжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн 

аливаа үр дагавар, хохирлыг бид хариуцахгүй. 
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