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Мэдээлэл хургyулэх тухай
Улсын Их Хурлын хаврын ээлжит чуулганы 2022 оны 4 дугээр сарын 15-ны
едрийн нэгдсэн хуралдаанд хийх хувийн эрх зуйн шинэтгэлийн бодлогыг
хэрэгжуулэх уйл ажиллагааны талаарх Еренхий сайдын мэдээллийг хавсралтаар
хургyулж байна.
Хавсралт ~ хуудастай.
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Монгол Улсын сайд,
3асгийн газрын Хэрэг
эрхлэх газрын дарга
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ХУВИЙН 3РХ ЗУЙН ШИН3ТГ3ЛИЙН БОДЛОГЫГ Х3Р3ГЖYYЛ3Х
УЙЛ АЖИЛЛАГААНЬ ТАЛAАР УЛСЫН ИХ XYРЛЫН
ЧYYЛГАНЫ Н3ГДС3Н ХУРAЛДAАНД ХИЙХ М3Д33Л3Л
Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан "3асгийн газрын 2020-2024 оны уйл
ажиллагааны хетелбер", "Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хуртэл
боловсронгуй болгох ундсэн чиглэл", "Шинэ сэргэлтийн бодлого" зэрэг бодлогын
баримт бичигг Монгол Улсын Засгийн газар хувийн эрх зуйн шинэтгэлийн
бодлогыг хэрэгкуулэх талаар зорилт, арга хэмжээг тусгасан.
Ууний дагуу 3асгийн газраас хувийн эрх зуйн шинэтгэлийн бодлогыг дараах
ryрван чиглэлд хэрэгжуулэхээр телевлен ажиллаж эxлээд байна. Уунд:
I. Хувийн эрх зуйн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох;
11. Хуyль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах, хуулийн тайлбарыг
сайжруyлах, иргэний хэргийн шуухийн шуугч, хуульч, судлаачдыг ye
шапай мэргэшуулэх, хувийн эрх зуйн мэргэшсэн хyyльчдыг бэлтгэх,
хуулийн сурryулийн сургалт, сургалтын хетелберийг боловсронгуй
болгох;
III. Олон улсын хувийн эрх зуйн асуудлаар олон улсын байгууллага,
бусад улстай хамтын ажиллагааг сайжруулах.
Нэг. Хууль топоомжийн шинэтгэлийн бодлогын хурээнд:
Монгол Улс зах зээлийн эдийн засап шилжсэнээс хойш хийгдcэн эрх зуйн
хамгийн том шинэчлэл нь 2002 оны Иргэний хууль гэж хэлж болно. Иргэний хууль
батлагдсантай холбогдуулан тухайн цаг уед уйлчилж байсан хуулиудыг уялдуулан
шинэчилсэн боловч зарим хуулиудыг тус хуулийн суурь зохицуyлалт, узэл
баримтлалд енеедрийг хуртэл нийцуулж чадаагуй байна. Мен эдийн засаг,
бизнесийн хегжил, технологийн усрэнгуй дэвшил, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын
даryу хувийн эрх зуйн шинэтгэлийн бодлого боловсруyлж, хэрэгжуулэх шаардлага
урган гарч байна.
Монгол Улсын 3асгийн газар дээр дурдсан бодлогын баримт бичигт
тусгасан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжyyлэх ууднээс хувийн эрх зуйн шинэтгэлийн
бодлогын хурээнд Оюуны емчийн болон Цахимын багц хуулийг санаачлан
боловсрyyлж, Улсын Их Хурлаар батлуулсан бегеед цаашид дараах хуулийг
боловсронгуй болгох замаар хувийн эрх зуйн шинэтгэлийг ургэлжлуулэхээр
ажиллаж байна.
Улсын Их Хуралд ерген мэдуулсэн хуулийн теслyyд
➢ Гадаадын зарим улс орнyyд КОВИД-19 цар тахлын улмаас тур хугацаанд
хэрэпких болон шаардлагатай бусад эрх зуйн зохицуулалтыг бий болгоод 6айгаа1
бегеед тухайлбал, цар таxлын улмаас уйл ажиллагаа нь доголдсон аж ахуйн
нэгжид дампуурлын хэрэг уусгэх мораториумын хугацааг сунгахаар заасан байна.
Туунчлэн Холбооны Бугд Найрамдах Герман Улс, Нидерланд, Унгар зэрэг
улсуудад телберийн чадваргуйдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аж ахуйн
нэгжид бутцийн еерчлелтийн ажиллагаа явуулах эрх зуйн орчныг бурдуулээд
байна.
N
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Шуухийн еренхий зевлелеес авсан мэдээллээр Монгол Улсын шуухээр
2004-2021 он буюу 18 жилийн хугацаанд нийт 268 дампуурлын хэрэг хянан
шийдвэрлэгдсэнээс КОВИД-19 цар тахал гарснаас хойш буюу 2020 онд 15, 2021
онд 5 хэрэг шийдвэрлэгдсэн тоо баримт байна.
Иймд Дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найрyyлга буюу Телберийн
чадваргуйдлийн тухай хуулийн теслийг боловсруулж Улсын Их Хуралд ерген
мэдуулээд байна. Хуулийн теслеер телберийн чадваргyйдлийн эрх зуйн орчныг
слон улсын жишигт нийцуулж, телберийн чадваргуйдлээс урьдчилан сэргийлэх
бутцийн еерчлелтийн ажиллагаа буюу хуулийн этгээдийн уйл ажиллагааг сэргээх,
дампyyрахаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой ажиллагааны талаар шинэлэг
зохицyyлалтыг тусгаад байна. Мен телберийн чадваргуй хуулийн этгээдийг дахин
херенгежуулэх, татан буулгах, хуулийн этгээд болон иргэн, херенге оруулагчийн
хооронд ерийн сулжээ, дарамт уусэх явдлыг хязгаарлах, санхуу, зах зээлийн
харилцааны ил тод байдлыг хангах, бизнес эрxлэлтийг дэмжих нехцелийг
бурдуулэх юм.
➢ Барьцаалан зээлдуулэх газар, иргэнээс onrox зээлийн уйл ажиллагааг
буртгэл хяналпай болгож, менге хуулэлтийг тодорхойлох эрх зуйн зохицуулалтыг
бий болгох, мен тэдгээрийг Иргэний хуульд заасан нэг удаагийн шинжтэй иргэд
хоорондын зээлийн гэрээнээс ялгах business-to-consumer болон consumer-toconsumer зарчимд ундэслэн Менген зээлийн уйл ажиллагааг зохицуулах тухай
хуулийн теслийг Улсын Их Хуралд ерген мэдуулээд байна.
Тус хуулийн теслеер зээл авах иргэдийн эрх ашиг, эд херенгийг
хамгаалахаас гадна бичил санхуугийн хэрэглэгч буюу зээлдуулэгчийн уйл
ажиллагаа эрxлэх боломжийг бурдуулж, эдгээр уйл ажиллагаа эрxлэгчийн нэгдсэн
бyртгэл бий болсноор менгений эргэлт нь тодорхой болж, татвар шударгаар
телегдех нехцелийг бий болгоно.
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцуулэхээр бэлтгэж байгаа хуулийн
теслууд
➢ Терийн емчит аж ахуйн нэгжуудийн ур ашиг, засаглалыг сайжруулах
зорилгоор Терийн болон орон нутгийн емчит компанийн тухай хуулийн теслийг
боловсрyyлж, 3асгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцуулэхэд бэлтгэж байна.
Хуyлийн теселд тер болон орон нутаг зевхен тооцоо, судалгааны ундсэн дээр
тодорхой салбарт эдийн засаг, нийгмийг хегжуулэх чухал ач холбогдолтой
томоохон теслийг хэрэгжуулэх, эсхул нийтийн уйлчилгээний салбарт уйл
ажиллагаа эрхлэх зорилгоор компани уусгэн байгуулах боломжтой байх, хувийн
хэвшилтэй тэгш нехцел, ижил дурмээр аж ахуй эрxлэх замаар баялгийг бий
болгох, баялгийг оновчтойгоор дахин хуваарилах тогтолцоог бий болгох суурь
нехцелийг бурдуулж, хувийн хэвшлийн гуйцэтгэх боломжтой, терийн оролцоо
шаардлагагуй, зах зээлийн зарчмаар хегжих боломжтой тодорхой салбаруудад
тер хyтгалдан орж ерселдеенийг хязгаарлах, алдагдал учруулах бизнесийн
эрсдэлээс зайлсхийх боломжийг олгоно.
!
Туунчлэн терийн болон орон нyтгийн емчит компанийн удирдлагын багийг
мэргэжлийн, чадварлаг, рхараат бус, хендленгийн хяналпай гишуудээр бурдуулэх,
сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн эдлэх эрх, хулээх уурэг, хариуцлага, уйл
ажиллагааны тайлагнал; ил тод байдлыг хангах механизмыг бурдуулэхэд чиглэж
байна.
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➢ Шyyхийн уйлчилгээг иргэд, арилжаа эрхлэгчдэд чирэгдэлгуйгээр цаг
хугацааны хувьд тyргэн шуурхай хургэх, менге, санхуугийн хувьд хэмнэлттэй байх,
негеетэйгуур шyyх талаас иргэдийн хэрэг, маргааныг тевеггyй, тургэн шуурхай
шийдвэрлэдэг байх зарчмыг хангах, шуухийн ачааллыг бууруулах, ингэснээр иргэд
болон арилжаа эрхлэгчдийн хэрэг, маргааныг шyyхээр хянан шийдвэрлэх
процессыг хенгевчлех, шат дамжлагыг багасгах, бага унийн дунтэй хэргийг
шийдвэрлэх онцлог зохицуулалтыг Иргэний хэрэг шуухэд хянан шийдвэрлэх тухай
хуулийн шинэчилсэн найруулгын теселд тусган боловсруулж байна.
Дэлхийн банкны "бизнес эрхлэхуй" судалгааны2 статистикаас узвэл манай
улсын хувьд гэрээнээс уудэлтэй маргааныг шийдвэрлэх хугацаа, маргаан
шийдвэрлэх зардал, шуухийн уйл ажиллагааны чанарын индексээр (quality of
judicial processes index) унэлгээ хийж гаргадаг бегеед 2020 оны байдлаар
15,666,406 тегрегийн нэхэмжлэлийн шаардлагатай иргэний маргааныг
шийдвэрлэхэд дунджаар 374 хоног, 22.9 хувийн зардалтайгаар шийдвэрлэдэг
байна. Тус судалгааны шуухийн уйл ажиллагааны чанарын индексийн узyyлэлтээр
18 онооноос 5.5 оноо авснаас узэхэд гэрээний хэрэгжилтийг хангах чиглэлийн
реформууд, тэр дундаа бизнесийн эрх зуйн маргааныг шийдвэрлэх шуухийн уйл
ажиллагааны чанарыг сайжруулах ажлыг яаралтай эxлyyлэх шаардлагатай байна.
Мен шуухийн уйл ажиллагааны чанарын индексийн узуулэлтэд хамаарах
асуултуудад оноо авч чадаагyй байна.
Тyyнчлэн бага унийн дунтэй хэргийн нэхэмжлэлийн унийн дунг улс орнууд
харилцан адилгyй тоггоодог бегеед манай улсын хувьд бага унийн дунтэй
нэхэмжлэлийг 10 сая хуртэлх тегрег гэж узвэл 2017-2019 оны хугацаанд Иргэний
хэргийн анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шyyхyyдээр хянан шийдвэрлэгдсэн
бага унийн дунтэй хэрэг маргааны эзлэх хувийг нийслэлийн 9 дуурэг, 21 аймгийн
тyвшинд судалж узэхэд шат шатны шуухийн тyвшинд харьцангуй ендер байна.
еереер хэлбэл, анхан шатны шуухийн тухайд 3 хэрэг тутмын 1 нь буюу 33 хувь,
давж заалдах шатны шуухийн тухайд 4 хэрэг тyтмын 1 нь буюу 24.7 хувь байгаа
бол хяналтын шатны шуухийн нийт хэргийн 23.8 хувийг эзэлж байна.
Иймд Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хугацаа (жишээ нь
зээлийн гэрээний маргааныг шийдвэрлэж байгаа дундаж хугацаа 6.2 жил байгаа
бол хамгийн их хугацаа нь бух шатны шуухээр орсон болон шуухийн шийдвэр
гyйцэтгэх газраас гyйцэтгэcэн хугацааг оруулаад 16.6 жил байна), улсын
тэмдэггийн хураамжтай холбоотой зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, иргэн
болон захиргааны хэргийн шуухийн хэрэг, маргааны харьяаллын давхардлыг
apunrax, onoH улсын чиг хандлагад нийцуулэн цахим орчинд хийгдсэн гэрээ,
хэлцлийг шуухэд нотлох баримтаар тооцох эрх зуйн орчинг бурдуулэх юм.
➢ Иргэний, захиргааны шийдвэр гyйцэтгэх ажиллагааны эрх зуйн зохицуулалт
хангалтгуй, ялангyяа албадлагын арга хэмжээ болон херенгийн унэлгээний
гомдлыг шуухээс хянан шийдвэрлэж байгаа хугацаанаас хамаарч ажиллагаа
удаашрах, телбереес зайлсхийх зорилгоор шат шатны шуухэд телбер телегч
гомдол, нэхэмжлэл гаргаж байна.
~
Мен жил бур ойролцоогоор 1 их наяд тегрегийн шуухийн шийдвэр гyйцэтгэх
баримт бичиг биелэгддэггyй байна. 2022 оны 2 дугаар сарын байдлаар
~
2 https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/mongolia#DB_ri
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биелуулбэл зохих 1.8 их наяд тегрегийн 22842 гуйцэтгэх хуудас биелуулэхээс
3180 гуйцэтгэх хуудасны 80.1 тэрбум тегрегийг биелуулж, 19662 гуйцэтгэх хуудас
биелэгдээгуй улджээ.
Иймд иргэний болон захиргааны шуухийн шийдвэр гуйцэтгэх ажиллагааны
удирдлага, зохион байryулалт, эрх зуйн орчныг боловсронгуй болгож, иргэн,
захиргааны хэргийн шуухийн шийдвэр гуйцэтгэх чиг уургийг шуух эрх мэдлийн
байryуллагад шилжуулэн хэрэгжуулэх, шийдвэр гуйцэтгэлийн урамшуулал тооцох
тогтолцоог сэргээх, шуухийн шийдвэр гуйцэтгэх ажиллагааны ур нелеег
сайжруулах, тургэсгэх, шуухийн хучин тегелдер шийдвэр гарцаагуй биелэгддэг
нехцелийг бурдуулэх зорилгоор Иргэний болон захиргааны шуухийн шийдвэр
гуйцэтгэх тухай хуулийн теслийг боловсруулж байна.
➢ Гэр булийн эрх зуйд гэр булийн херенгийн эрх буюу гэрлэгчдийн дундаа
хэсгээр емчлех, эсхул хамтран емчлех эд херенгийн эрхийн зохицyyлалтыг
тодотгож нарийвчлах, туунчлэн хуйс солиулах асуyдал гэрлэлтэд ямар yp дагавар
уусгэх, тээгч эхээр хуухэд тээлгэх, зохиомлоор ур сyyлгах болон гэр бул, GB
залгамжлалыг тодорхой болгох зорилгоор Гэр булийн тухай хуулийг шинэчлэн
боловсрyyлж байна.
➢ Херенге оруулалтын таатай орчныг бурдуулэх, херенге оруулалтын ур
егеежийг нэмэгдуулэх, эдийн засгийг дэмжих зорилгоор Херенге оруулалтын тухай
хуулийн шинэчилсэн найруулгын теслийг боловсруyлж байна. Хуулийн хурээнд
Монгол Улсын гадаадын шууд херенге оруулалтын 70 гаруй хувь нь зевхен уул
уyрхайн салбарт, 18 орчим хувь нь худалдаа, нийтийн хоолны салбарт хийгдэж,
эдийн засаг еренхийдее уул уурхайн салбараас хамааралтай байгаа нехцелийг
харгалзан эдгээр салбарт оруулж байгаа херенге оруулалтыг хамгаалж улдэх,
бусад салбарт оруулах херенге оруулалтыг нэмэгдуулэх, херенге оруулагчдын эрх
ашгийг хамгаалах, херенге оруулалтын баталгааг тоггоох, херенге оруулагчид
олгох татварын болон татварын бус дэмжлэгийн талаарх зохицуулалтыг оновчтой
байдлаар тусгах, хууль хоорондын уялдаа холбоог хангах, тодорхой бус
зохицуулалтуудыг ойлгомжтой болгох юм.
Боловсруулалтын шатанд байгаа хуулийн теслуyд
➢ Монгол Улсад бизнес эрxлэхэд таатай орчин бурдуулсэн эсэх талаар
Дэлхийн банкны "Бизнес эрхлэхуй" судалгааны3 статистикийг гол баримжаа
болгож харвал 2010-2020 он хуртэлх 10 жилийн хугацаанд Монгол Улс 59.9
онооноос 67.8 оноо болж ессен узуулэлпэй байгаа бол тус судалгааны нэг булэг
шалryур узуулэлт болох "гэрээний хэрэпкилтийг хангах" узуулэлтийн хувьд 20042013 онд 71.8, 2014-2015 онд 70.2, 2016-2018 онд 58.5, 2019-2020 онд 61.4 оноо
болж, тоггмол буурсан узуулэлтэй гарсан байна.
Монгол Улсад худалдаа, арилжаатай холбоотой харилцааг Иргэний хууль
болон тусгайлсан хуулиуд (Компанийн тухай, Нехерлелийн тухай, ерселдеений
тухай, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай, Даатгалын тухай, Банк, эрх бухий
хуулийн этгээдийн менген хадгаламж, телбер тооцоо, зээлийн цйл ажиллагааны
тухай, Банк бус санхуугийн уйл ажиллагааны тухай, Санхуугийн турээсийн тухай
гэх мэт)-аар зохицуyлж байгаа боловч аж ахуй эрxлэгч хоорондын харилцааг.цогц
байдлаар зохицуулсан эрх зуйн тогголцоо байхгуй байна.
~ь
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9ереер хэлбэл Иргэний хуульд аж ахуй эрхлэгч болон хэрэглэгч хоорондын,
эсхул иргэд хоорондын харилцааг илуутэйгээр зохицуулсан бегеед аж ахуй
эрхлэгчдийн хооронд уусэх бизнесийн онцлог харилцааг зохицуулсан хэм хэмжээг
эдийн засгийн аryулгаар баяжуулж, тодруулах шаардлагатай байна. Зах зээлийн
суурь хуулиудад уг харилцаанд оролцогчдын, ялангуяа бизнес эрхлэгчдийн челеет
байдал, эрх тэгш байдлыг хуулиар топоох нь чухал ач холбогдолтой юм.
Тиймээс ашгийн телее уйл ажиллагаа явyyлахаар yyсгэн байryулагдах уеэс
эхлээд тухайн аж ахуй эрхлэгч дампуурах, эсхул татан буугдах хуртэл худалдаа
арилжаа эрхлэхэд нийтлэг хийгддэг уйл ажиллагааг зохицуулсан шинжтэй бие
даасан Арилжааны хууль боловсруулах, эсхул аж ахуй эрхлэгчдийн хооронд уусэх
бизнесийн онцлог харилцааг зохицуулсан нийтлэг зохицуулалтыг Иргэний хуульд
орyyлах замаар арилжааны уйл ажиллагааны хурээнд уусэх эрх зуйн харилцааг
(В2В) зохицyyлах нь зуйтэй байна. Ингэснээр бизнес °эрклэгчдийн ашгийн телеё
зорилгыг дэмжих, гэрээнд итгэх итгэлийг нэмэгдуулэх, уусcэн хэpэг маргааныг
тургэн шуурхай шийдвэрлэх, бизнесийн ёс зуй, хариуцлагыг телевшуулэх, бизнес
эрхлэгчдийн ажил уургийн хурээнд тогтсон зан заншлын хэм хэмжээг хэрэглэх
боломжийг бурдуулнэ.
➢ Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдгээрийн гэрээний асуудлыг
зохицуулах Хэрэглэгчийн гэрээний тухай хyyлийн теслийг боловсруулж байна.
Олон улсад хэрэглэгчийн гэрээний зохицyyлалт, зайнаас гэрээ хийх,
бутээгдэхууний хариуцлагыг нэмэгдyyлэх зэрэг ерген хурээтэй шинэ зохицуулалт
бий болжээ. Туунчлэн гэрээний стандарт нехцелийг нийтэд санал болгодог
салбарууд (харилцаа холбоо, банк, санхуу, шатахуун, боловсрол, суpгалтын
байryуллага гэх мэт)-д хэрэглэгцдийн эрх зерчигдех явдал тугээмэл байх тул
стандарт нехцелтэй хэрэглэгчийн гэрээнээс уудэлтэй маргааныг богино хугацаанд
зардал багатайгаар шийдвэрлэх нэг арга зам болох олон тооны хэрэглэгчийн эрх
ашгийг хамгаалж, нэхэмжлэл гаргах асуудлыг (class action) эрх зуйгээр зохицуулж
байна.
Арилжаа эрxлэгчээс узуулж байгаа нэг терлийн ажил, уйлчилгээ,
бутээгдэхууний улмаас олон хэрэглэгч адил терлийн нэхэмжлэл гаргах
магадлалтай бол тэдгээрийг телеелен нэг хэрэглэгч нэхэмжлэл гарган хохирлоо
барагдyyлах боломжийг бурдуулнэ. Ингэснээр тухайн компанитай маргах хусэлтэй
хэрэглэгч шyyхээр маргаанаа шийдвэрлуулснээр бусад хэрэглэгч дахин нотлох
шаардлагагyйгээр хохирлоо барагдуулах нехцел бурдэх юм.
➢ Шуукийн ачааллыг бууруулж, маргааныг шуухийн бус аргаар шийдвэрлэх
боломжийг бий болгох, иргэдийн цаг хугацаа, херенгийг хэмнэх зорилгоор
Эвлэрyyлэн зyyчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найрyyлга болон Арбитрын
тухай хуульд нэмэлт, еерчлелт оруулах тухай хyyлийн теслуудийг боловсруулж
байна. Хуулийн теслуудээр маргааныг шуухийн бус аргаар шийдвэрлэх боломжийг
бататгаж, хуyлийн хурээ, маргааны терлийг ергежуулэх, маргаан шийдвэрлэх
ажиллагааны процессыг нарийвчлах, цахимжyулах зэрэг зохйцуулалтыг олон
улсын жишигт нийцуулэх юм.
Й

➢ Херенге оруулагчдыг татах, бизнес эрхлэгчдийн эрх зуйн орчныг
сайжрyyлах зорилгоор Компанийн тухай хуyлийг шинэчлэн боловсруулна. Хуулийн
теслеер хязгаарлагдмал хувьцаат компани болон хувьцаат компанийн эрх зуйн
зохицуулалтыг ялгамжтай зохицyyлах, гуйцэтгэх удирдлагыг багаар хэрэгжуулэх
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эрх зуйн орчныг нарийвчлах, хязгаарлагдмал хувьцаат компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн шийдвэр гаргалтад тулгамдаж байгаа асуудлыг зохицуулах,
хувьцаат компанийн тухайд жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах,
компанийг телеелех эрх бухий этгээдийн терлийг нэмэх, телеелен удирдах зевлел
еерсдийн уйл ажиллагааны тайланг танилцуyлах зохицуулалтыг бий болгох,
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахимаар хуралдуулах болон компани байгуулах,
еерчлех, татан буулгах, буртгэх асуудлыг цахимжyулах хэлбэрээр шийдвэрлэх
зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно.
➢ Мен телберт таавар, бооцоот тоглоом, хонжворт сугалаа, бооцоот морин
уралдаан, казиногийн уйл ажиллагааг зохицyyлах хуулийн теслийг багцаар нь
боловсруулахаар ажиллаж байна.
Телберт таавар, бооцоот тоглоомын уйл ажиллагаа эрxлэх тусгай
зевшеерел хуссэн хусэлт эрх бухий байryуллагад ирдэг боловч казино, мерийтэй
тоглоом, телберт таавар, бооцоот тоглоом, ад менгёний хонжворт сугалаа зэргийн
хоорондын ялгаа, эдгээрт ямар тоглоом хамаарах, уйл ажиллагаандаа ямар дурэм
жyрмыг мердех, юуг хориглох зэргийг тодорхойлсон хуyль байхгyйн улмаас 2006
оноос хойш ийм терлийн тусгай зевшеерлийг олгоогyй байна.
Харин сyyлийн жилyyдэд цахим орчинд казиногийн тоглоом, спортын болон
бусад терлийн бооцоот тоглоом эрхэлдэг гадаадын хуулийн этгээдийн уйл
ажиллагаа Монгол Улсын иргэдийн дунд эрчээ авч байгаа нь зайлшгyй
шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудал болж байна.
Тухайлбал, 2021 оны байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд бооцоот
тоглоомын вэбсайтад хандаж, бооцоо тавьдаг хэрэглэгчдийн тоо 100 мянга давсан
бегеед уунээс идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо 15000-20000 байна гэсэн албан бус
судалгаа байна. Мен тус албан бус судалгаанд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр
идэвхтэй уйл ажиллагаа явyyлж байгаа 20 гаруй агент буюу зуучлагч байна гэсэн
бегеед эдгээр агентаар дамжин Монгол Улсаас гарч байгаа менге нь нэг сард 10
тэрбум тегрегг хурээд байна гэсэн байна.
Иймд цахим орчин дахь хууль бус мерийтэй тоглоомын уйл ажиллагаатай
тэмцэх, нэгэнт эрчээ авсан бооцоот тоглоомын бизнесийн уйл ажиллагааг тусгай
зевшеерлийн ундсэн дээр явyyлах, олсон орлогодоо татвар телдег байх зэргийг
нэн тэргyyнд зохицyyлах шаардлагатай байна.
Туунчлэн унаач хууxдийн эрхийг зерчихгyйгээр ев соёл, тyyхэн уламжлалаа
тээж улдэх, соёл, уламжлалаараа жyyлчдыг татах шаардлага байгаа бегеед
хурдан морь эзэмшигч, уяачдад аль ч улиралд морио уралдyyлах, Ундэсний баяр
наадамд уралдyyлж чаддаггyй морио уралдуулах бололцоог бий болгох, олон
улсын жишигт нийцсэн морин тойруулга байгуулж, бооцоот морин уралдаан
зохион байгуулах эрх зуйн орчныг бий болгох нь ач холбогдолтой гэж узэж байгаа
тул Бооцоот морин уралдааны тухай хуулийн теслийг боловсруулж байна.
Казиногийн тухай анxдагч хуулийн тесел боловсруулах бегеед казиногийн
уйл ажиллагааг Засгийн газраас олгох цеен тооны тусгай зевшеерлийн ундсэн
дээр зевхен челеет бусэд эрxлэхийг зевшеерех бегеед тусгай зевшеерел
эзэмшигчийн мердвел зохих нехцелийг тодорхой тусгана.
~
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Туунчлэн казиногоос болж нийгэмд уусэж болзошгуй серег нелеенеес
урьдчилан сэргийлэх ууднээс Монгол Улсын иргэн болон насанд хурээгуй хунийг
казиногийн тоглоом тоглуулахгуй, казиногийн байгууламжид нэвтруулэхгуй
байхаар, харин аялал жуулчлалыг дэмжих, иргэдийн челеет цагаа енгереех
газрын сонголтыг нэмэхэд эерэг нелее узуулэх казиногийн цогцолбор дахь
(казиногийн байгууламжаас бусад хэcэг) узвэр, уйлчилгээний газруудаар насанд
хурээгуй хун, Монгол Улсын иргэн уйлчлуулэхэд хязгаарлалтгуй байх
зохицyyлалтыг тусгахаар телевлеж байна.
Энэхуу хуулийн тесел батлагдсанаар казиногийн уйл ажиллагааг эрxлэх
тусгай зевшеерлийг хуульд заасан нехцел, шаардлагыг хангасан цеен тооны
хуулийн этгээдэд олгох эрх зуйн орчин бурдэх бегеед ингэснээр аялал
жyyлчлалын томоохон цогцолбор бий болж, Монгол Улсын тесевт тевлерех
татварын орлого нэмэгдэн, аялал жyyлчлалын салбар болон туунийг дагасан
худалдаа, уйлчилгээ хегжиж, ажлын байр нэмэгдэн улс орны эдийн засгийн
хегжилд зохих хувь нэмрээ оруулна хэмээн цзэж байна.
Хоёр. Хyyль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах, хуулийн тайлбарыг
сайжрyyлах, иргэний хэргийн шуухийн шуугч, хуульч, судлаачдыг ye шапай
мэргэшуулэх, хувийн эрх зуйн мэргэшсэн хyyльчдыг бэлтгэх, хуулийн
сургyулийн сургалт, сургалтын хетелберийг боловсронгyй болгох
чиглэлээр:
Улсын Их Хурлаас 2021 онд баталсан Монгол Улсын Шуухийн тухай
хуулийн шинэчилсэн найруулгад тусгасан дэвшилпэй зохицуулалтын нэг нь хууль
хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах ууднээс Монгол Улсын Ундсэн хуулиас бусад
хуулийг зев хэрэглэх талаар гаргасан албан ёсны тайлбар, Улсын дээд шуухээс
хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангахад ач холбогдолтой гэж узсэн
шийдвэрийг "Терийн мэдээлэл" эмхэтгэлд нийтлэхээр болсон.
Туунчлэн шуухийн хэрэгцээ, судалгаанд тулгуурлан сургалт зохион
байryулах, шуун таслах ажиллагааг сургалт, судалгаа, мэдээллээр хангах, Монгол
Улсын Ундсэн хуулиас бусад хуулийг зев хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар
гаргах, хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангахад шаардагдах судалгаа хийх,
хууль тоггоомжийг боловсронryй болгох талаар санал бэлтгэх, шуухийн
шийдвэрийн хураангуйг бэлтгэх, олон нийтэд мэдээлэх зэрэг ундсэн чиг уургийг
хэрэгжуулэх Шуухийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хурээлэнг Улсын дээд
шуухийн дэргэд ажиллуулахаар хyyльчилж, тус хурээлэн байryулагдан ажиллаж
байна.
Шуухийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хурээлэн Улсын дээд шуухийн
дэргэд ажилласнаар шуугчийг мэргэшуулэх хэрэгцээ, шаардлагыг оновчтой
тодорхойлох, Улсын дээд шуух нь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах
ундсэн бурэн эрхээ хэрэгжуулэх боломж бурдэж байна.
Туунчлэн батлагдсан хуулийг нэг мер ойлгох, хэрэглээний нэгдмэл байдлыг
хангах зорилгоор 3асгийн газраас боловсрyyлж байгаа Хyyль тогтоомжийн тухай
хуульд нэмэлт, еерчлелт оруулах тухай хуулийн теселд хууль санаачлагчаас
боловсрyyлсан тухайн хуулийн теслийн танилцуулгыг дэлгэрэнгуй байдлаар
бичиж, хуулийн хувийн хэрэгт хадгалах зохицyyлалтыг тусгаад байна.
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Энэ нь хуулийн теселд тусгасан зарчмын шинжтэй зохицyyлалтын талаар
дэлгэрэнгуй тайлбар хийх, еерчлелт оруулах болсон ундэслэл, шаардлага,
хуулийн теселд хэрэглэсэн нэр томьёо, ухагдахуyны агуулга, хуулийн теслеер
зохицуулж байгаа харилцаа, тууний зохицуулалтыг хэрхэн ойлгох талаарх
мэдээллийг оруулах бегеед ингэснээр хууль санаачлагч ямар аryулгаар холбогдох
зохицyyлалтыг хуулийн теселд тусгасан талаар хууль хэрэглэх явцад ойлгомжгуй
нехцел байдал уусвэл танилцyyлгад дурдсан тайлбарыг эх сурвалж болгон
ашиглаж болох юм. Энэ нь хэрэг, маргааныг шуух, арбитраар хянан шийдвэрлэж,
холбогдох хуулийн зохицуулалтыг тайлбарлан хэрэглэхэд чухал ач холбогдолтой
байх болно.
Хувийн эрх зуйн шинэтгэлийн бодлогыг хууль тогтоомжийг боловсронryй
болгохоос гадна хувийн эрх зуйн харилцаанд ууссэн аливаа асуудлыг шуугч,
емгеелегч, хуульч, судлаачид хуулийн узэл санаа, зорилгод нийцуулэн
тайлбарлаж хэрэглэх замаар хэрэгжуулнэ. Мен шуух хэрэг маргааныг хянан
шийдвэрлэхдээ хууль дээдлэх ёсыг хангаж, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг
мэдэрч, техникийн дэвшилд нийцуулэн ажиллах нехцелийг бурдуулнэ.
Эдийн засаг, арилжаа, бизнесийн чиглэлээр шуугч, хуульчдыг мэргэшуулэх,
бэлдэх асyyдлыг "Эрх зуйн шинэтгэлийн хетелбер 11"-ийн хурээнд тусгаж, хувийн
эрх зуйн чиглэлээрх боловсон хучнийг ye шаттайгаар бэлтгэхээр телевлеж байна.
Тухайлбал, Хуульчийн эрх зуйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын теселд эрх зуйн бакалаврын сургалтын хетелберт суралцагч нь хууль
зуйн мэргэжлийн боловсрол эзэмшиж тегсехдее хувийн эрх зуйн чиглэлийн
хичээлийн багц цагийг хангасан байхаар боловсруулсан. Туунчлэн, хувийн эрх
зуйн чиглэлээр судалгаа хийдэг хyyльч, судлаачдад судалгааны тэтгэлэг олгодог
хетелберуцдийг нэмэгдуулэх бодлогыг баримтална.
Гурав.Олон улсын хувийн эрх зуйн асyyдлаар олон улсын
байryуллага, бусад улстай хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр:
Олон улсын хувийн эрх зуйд хамаарах Монгол Улсын нэгдэн орсон олон
улсын гэрээ, конвенцын хэрэгжилтийн явцын талаар нэгдсэн тайлан гаргаж,
цаашид голчлон анхаарах салбар, гэрээ, конвенцыг тодорхойлох, уунтэй
уялдуулан хэрэгжуулэх шаардлагатай арга хэмжээний телевлегее боловсруулан
хэрэпкилтийг хангаж ажиллана.
Туунчлэн бусад улстай эрх зуйн туслалцаа харилцан узуулэх гэрээ нэмж
байryулах, олон улсын хувийн эрх зуйн чиглэлийн гэрээнд нэгдэн орох эсэх
судалгааг хийж хэрэгжуулэхээр телевлеж байна.
Хувийн эрх зуйн шинэтгэлийн бодлогыг хэрэгжуулснээр эдийн засаг,
бизнесийн хепкилд хувь нэмэр оруулах боломжийг бурдуулж, хууль бол
хязгаарлалт бус "боломж" гэдэг узэл баримтлалыг бэхжуулэхээр зорьж байгаа
болно.
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