
 
 
 

Монгол улсын Хуулийн 2013 оны өөрчлөлт хөдөлгөөн 

д/д Хуулийн нэр Нэмэлт өөрчлөлт орсон зүйл, хэсэг, заалт Хүчингүй болсон 
зүйл, хэсэг, заалт 

Батлагдан гарсан 
Он,сар,өдөр 

Эх сурвалж 
/Төрийн мэдээлэл/ 

 
 
 

1. 

Хүний дархлал хомсдлын 
вирусын халдвар, дархлалын 

олдмол хомсдолоос 
сэргийлэх тухай /Шинэчилсэн 

найруулга/ 

  2012 оны 12 дугаар 
сарын 13 

2013.01.04 №01 

2. Гадаадын иргэний эрх зүйн 
байдлын тухай хууль  

37.1.5  2012 оны 12 дугаар 
сарын 13 

2013.01.04 №01 

 
3. 

Хувь хүний нууцын тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай  

4  2012 оны 12 дугаар 
сарын 13 

2013.01.04 №01 

 
4. 

Хөдөлмөрийн тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай  

7.6, 7.7  2012 оны 12 дугаар 
сарын 13 

2013.01.04 №01 

 
5. 

Хүний дархлал хомсдлын 
вирусын халдвар, дархлалын 

олдмол хомсдолоос 
сэргийлэх тухай хууль 

хүчингүй болсонд тооцох 
тухай  

  2012 оны 12 дугаар 
сарын 13 

2013.01.04 №01 

 
6.  

МУИХ сонгуулийн тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай  

14.3.7, 14.5, 26.5, 27,1.4, 42  2012 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.04 №01 

 
7. 

МУИХ-ын чуулганы 
хуралдааны дэгийн тухай 
хуульд хэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай  

4.7,   2012 оны 12 дугаар 
сарын 13 

2013.01.04 №01 

 
8. 

Монгол улсын 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулын 

тухай /Шинэчилсэн 
найруулга/ 

  2012 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.04 №01 

 
9. 

Монгол улсын 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулын 

тухай хууль хүчингүй 
болсонд тооцох тухай 

  2012 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.04 №01 

10. МУИХ-ын чуулганы 33  2012 оны 12 дугаар 2013.01.04 №01 



 
 
 
хуралдааны дэгийн тухай 
хуульд хэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай 

сарын 21 

11. Төрийн аудитын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах тухай  

15  2012 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.04 №01 

12. Гаалийн тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулах тухай 

60  2012 оны 12 дугаар 
сарын 28 

2013.01.04 №01 

13. Гаалийн тариф, гаалийн 
татварын тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулах тухай  

31.3 31.1, 31.2, 31.6, 32, 33 2012 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.04 №01 

14. Хүнсний тухай /шинэчилсэн 
найруулга/ 

  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 

15. Статистикийн тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай 

6.2  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 

16. МУЗЗНДНТУТХ нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай  

29.1.3  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 

17. Үндэсний аюулгүй байдлын 
тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай 

3.4.10, 18.1.9  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 

18. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн 
тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай  

3.1.25  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 

19. Давс иоджуулж иод дутлаас 
сэргийлэх тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулах тухай  

11.1  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 

20. Хүнсний тухай хууль 
хүчингүй болсонд тооцох 

тухай  

  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 

21. Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 

тухай  

  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 

22. Ариун цэврийн тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай  

13.2, 14.5, 13.1  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 

23. Аж ахуйн үйл ажиллагааны 
тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

7.2  2013 оны 03 дугаар 
сарын 01 

2013.01.11 №02 



 
 
 

оруулах тухай  

24. Хөдөлмөрийн тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулах тухай  

137.1, 137.2  2012 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.11 №02 

25. Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал эрүүл ахуйн тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай  

25
1 

 2013 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.11 №02 

26. Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай  

29.9.9-29.9.12 30.1.15 2013 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.11 №02 

27. Мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын тухай хуульд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай  

4.1.9, 8.4.21-8.4.23  2013 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.11 №02 

28. Боловсролын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай  

20.1  2013 оны 12 дугаар 
сарын 21 

2013.01.11 №02 

29. Ашигт малтмалын хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөл шинээр 

олгохыг хориглох тухай 
хуульд өөрчлөлт оруулах 

тухай   

1  2013 оны 12 дугаар 
сарын 28 

2013.01.11 №02 

30. Татварын мэргэшсэн зөвлөх 
үйлчилгээний тухай  

  2012 оны 12 дугаар 
сарын 27 

2013.01.18 №03 

31. Татварын мэргэшсэн зөвлөх 
үйлчилгээний тухай хуулийг 
дагаж мөрдөх журмын тухай 

  2012 оны 12 дугаар 
сарын 27 

2013.01.18 №03 

32. Аудитын тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулах тухай 

3.1, 4.1  2012 оны 12 дугаар 
сарын 27 

2013.01.18 №03 

33. Аж ахуйн үйл ажиллагааны 
тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай  

15.4.10  2012 оны 12 дугаар 
сарын 27 

2013.01.18 №03 

34. Улсын тэмдэгтийн 
хураамжийн тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай 

19.1.9  2012 оны 12 дугаар 
сарын 27 

2013.01.18 №03 

35. Татварын ерөнхий хуулийн 
зарим заалтыг хүчингүй 

28.1.12  2012 оны 12 дугаар 
сарын 27 

2013.01.18 №03 



 
 
 

болсонд тооцох тухай  

36. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
тухай 

  2013 оны 01 дугаар 
сарын 03 

2013.01.18 №03 

37. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
тухай хууль хүчингүй 
болсонд тооцох тухай 

  2013 оны 01 дугаар 
сарын 03 

2013.01.18 №03 

38. МУИХИХ өөрчлөлт оруулах 
тухай 

6.9  2013 оны 01 дугаар 
сарын 17 

2013.01.25 №04 

39. Шүүх байгуулах тухай 
/Шинэчилсэн найруулга/ 

  2013 оны 04 дугаар 
сарын 15 

2013.02.15 №05 

40. Шүүх байгуулах тухай хууль 
хүчингүй болсонд тооцох 

тухай 

  2013 оны 04 дугаар 
сарын 15 

2013.02.15 №05 

41. Захиргааны хэргийн шүүх 
байгуулах тухай хууль 

хүчингүй болсонд тооцох 
тухай 

  2013 оны 04 дугаар 
сарын 15 

2013.02.15 №05 

42. Захиргааны хэргийн давж 
заалдах шатны шүүх 

байгуулах тухай хууль 
хүчингүй болсонд тооцох 

тухай 

  2013 оны 04 дугаар 
сарын 15 

2013.02.15 №05 

43. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 

эргэлтэд хяналт тавих тухай 

  2013 оны 01 дугаар 
сарын 31 

2013.02.22 №08 

44. Аж ахуйн үйл ажиллагааны 
тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай 

15.6.3, 15.10.4  2013 оны 01 дугаар 
сарын 31 

2013.02.22 №08 

45. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 

эргэлтэд хяналт тавих тухай 
хуулийг хүчингүй болсонд 

тооцох тухай 

  2013 оны 01 дугаар 
сарын 31 

2013.02.22 №08 

46. Хаягжуулалтын тухай   2013 оны 02 дугаар 
сарын 07 

2013.02.22 №08 

47. Нийслэлийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуульд 

өөрчлөлт оруулах тухай  

8.1.5  2013 оны 01 дугаар 
сарын 31 

2013.02.22 №08 



 
 
 

48. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний нийгмийн 

хамгааллын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай  

  2014 оны 01 дугаар 
сарын 01 

2013.02.22 №08 

49. Нийгмийн халамжийн тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай  

18.2.11, 18.9, 19.10, 28.8.11,12, 31.4  2014 оны 01 дугаар 
сарын 01 

2013.02.22 №08 

50. Боловсролын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай  

43.1.8, 43.6  2014 оны 01 дугаар 
сарын 01 

2013.02.22 №08 

51. Бага дунд боловсролын 
тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай  

13.8-13.12  2014 оны 01 дугаар 
сарын 01 

2013.02.22 №08 

52. Сургуулийн өмнөх 
боловсролын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай  

8.14, 8.15, 9.11, 9.12  2014 оны 01 дугаар 
сарын 01 

2013.02.22 №08 

53. Эрүүл мэндийн тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай  

24.6.9, 39
1 

 2014 оны 01 дугаар 
сарын 01 

2013.02.22 №08 

54. Аж ахуйн үйл ажиллагааны 
тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай 

12.5, 18.1.6  2014 оны 01 дугаар 
сарын 01 

2013.02.22 №08 

55. Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний тухай хуульд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай 

5.2.5, 7.1.3, 5.2.2, 9.1  2014 оны 01 дугаар 
сарын 01 

2013.02.22 №08 

56. Хуульчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийг дагаж мөрдөх 

журмын тухай 

  2013 оны 02 дугаар 
сарын 08 

2013.02.22 №08 

57. Засгийн газрын тусгай 
сангийн тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай 

5.4.32, 17
1 

 2013 оны 02 дугаар 
сарын 08 

2013.02.22 №08 

 


