Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
20 оны .. дугаар
сарын ...-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. 1994 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр баталсан Нийслэлийн эрх
зүйн байдлын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 20 оны .. дугаар сарын ..-ны өдөр баталсан
Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн
дагаж мөрдөнө.

ГАРЫН ҮСЭГ

Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
20 оны .. дугаар
сарын ...-ны өдөр

Улаанбаатар
хот
ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн
“Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
хууль,” гэсний дараа “Нийслэл хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль” гэж, 61 дүгээр
зүйлийн 61.1 дэх хэсгийн “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,
түүний удирдлагын тухай хуулийн 27 дугаар зүйл” гэсний дараа “Нийслэлийн эрх
зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл” гэж нэмсүгэй.
2 дугаар зүйл. Төсвийн тухай хуулийн дараах зүйл, хэсэг, заалтыг доор
дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:
1/ 56 дугаар зүйлийн 56.2 хэсэг:
56.2.Доод шатны төсвийн үндсэн тэнцлийн ашгийн 70 хувийг тухайн шатны
төсөвт үлдээж, үлдэх хэсгийг дээд шатны төсөвт төвлөрүүлнэ.
3 дугаар зүйл. Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.29-д “татварын
бус орлогын” гэснийг “торгуулийн орлого, төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны
орлогын” гэж өөрчилсүгэй.
4 дүгээр зүйл. Төсвийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.2.1, 56.2.2, 58
дугаар зүйлийн 58.1.4, 58.1.5, 58.1.7, 58.1.19 дэх заалтыг тус тус хүчингүй болсонд
тооцсугай.
5 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчин
төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

ГАРЫН ҮСЭГ

Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
20 . оны .. дугаар
сарын ...-ны өдөр

Улаанбаатар
хот
ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Өрийн удирдлагын тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай
зүйл, заалт нэмсүгэй:
1/ 4 дүгээр зүйлийн 4.1.24 дэх заалт:
“4.1.24.“нийслэлийн үнэт цаас” гэж нийслэлээс энэ хуульд заасан нөхцөл,
шаардлага, зориулалт, журмын дагуу дотоод, гадаадын зах зээлд арилжаалсан
өрийн бичгийг.”
2/ 281 дүгээр зүйл:
“281 дүгээр зүйл. Нийслэлийн үнэт цаас гаргах
281.1.Нийслэл нь хөгжлийн томоохон төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх
зорилгоор үнэт цаас гаргаж болно.
281.2.Энэ хуулийн 281.1-д заасан хөгжлийн томоохон төсөл, хөтөлбөрийн
жагсаалтыг нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батлах бөгөөд тухайн
төсөл, хөтөлбөр нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:
281.2.1.шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 30.0 тэрбум
төгрөгөөс доошгүй байх;
281.2.2.төсөл, хөтөлбөрийн зураг төсөл, төсөв, техник, эдийн засгийн
үнэлгээ хийгдсэн байх;
281.2.3.эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, эсхүл олон улсын болон
Европын холбооны стандартын шаардлагад нийцсэн экспортын болон импортыг
орлох нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чиглэсэн байх.
281.3.Нийслэлийн Засаг дарга нь нийслэлийн үнэт цаас гаргагчийн чиг үүргийг
хэрэгжүүлэх бөгөөд нийслэлийн үнэт цаас гаргах саналыг санхүү, төсвийн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.
281.4.Нийслэлийн үнэт цаас гаргахад энэ хуулийн 19.1-д заасныг удирдлага
болгох бөгөөд дараахь шаардлагыг хангасан байна:
281.4.1.Засгийн газраас үнэт цаас гаргах тухай зөвшөөрөл авсан байх;

281.4.2.Засгийн газрын шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээнд нийцсэн байх;
281.4.3.иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас нийслэлийн үнэт цаас гаргах
санаачилгыг дэмжсэн байх.
281.5.Нийслэлийн үнэт цаас гаргах шийдвэрийн төслийг санхүү, төсвийн
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, нийслэлийн Засаг дарга хамтран Засгийн
газарт оруулах бөгөөд Засгийн газар нийслэлийн үнэт цаас гаргах эсэхийг
шийдвэрлэнэ.
281.6.Энэ хуулийн 281.5-д заасан Засгийн газрын зөвшөөрөлд үндэслэн
аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргах шийдвэрийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас
батална.
281.7.Нийслэлийн Засаг даргын үнэт цаас гаргах, арилжаалах, мэдээлэхтэй
холбоотой журмыг Засгийн газар батална.
281.8.Нийслэлийн үнэт цаас гаргахтай холбогдсон зардлыг тухайн жилийн
нийслэлийн төсөвт тусган санхүүжүүлнэ.
281.9.Энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг зөрчиж нийслэлийн үнэт цаас
гаргахыг хориглоно.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчин
төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

ГАРЫН ҮСЭГ

Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
20.. оны .. дугаар
сарын ...-ны өдөр

Улаанбаатар
хот
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Зөрчлийн тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай 15.33 дугаар
зүйл нэмсүгэй:
“15.33 дугаар зүйл. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль зөрчих
1.Нийтийн эзэмшлийн эд зүйлийг эвдсэн, сүйтгэсэн, дур мэдэн ашигласан
тохиолдолд хүнийг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг
таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
2.Төлөвлөлтгүй газар суурьшсан болон суурьшил үүсгэсэн бол хүнийг хоёр
зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, албадан нүүлгэнэ.
3.Нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын баталсан
захиргааны хэм хэмжээний акт, нийслэл хотын дүрмийг зөрчсөн, дүрмээр хүлээсэн
үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хүнийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр хуулийн этгээдийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр
торгоно.
4.Өөрийн эзэмшиж байгаа эдэлбэр газар, барилга, байгууламжаасаа 50 метр
хүртэлх зайнд байгаа гудамж, талбайг стандарт, норм, дүрэм, журам, зохих
шаардлагын дагуу зүй зохистой ашиглах үүргээ биелүүлээгүй, хангалтгүй
биелүүлсэн бол иргэнийг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн
этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
5.Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх ногоон байгууламжийг сүйтгэсэн бол
хугалсан, устгасан мод, бут, сөөгийг ширхэгээр, сүйтгэсэн цэцэг, зүлгийн эзлэх
талбайн хэмжээг 5 дахин өсгөсөн хэмжээгээр нөхөн сэргээлгүүлж, хүнийг нэг зуун
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний, хуулийн этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр торгоно.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчин
төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
ГАРЫН ҮСЭГ

Төсөл
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
20.. оны .. дугаар
сарын ...-ны өдөр

Улаанбаатар
хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ
ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд доор дурдсан
агуулгатай 241 дүгээр зүйл нэмсүгэй:
“241 дүгээр зүйл. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагчийн бүрэн эрх
241.1.Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч дараахь
бүрэн эрхтэй:
1/нийслэлийн тусгай чиг үүрэг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нийгэм, эдийн
засгийн хөгжлийн болон шаардлагатай бусад тулгамдсан асуудлын хүрээнд санал
боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанд оруулах, шийдвэрлүүлэх;
2/энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3, 5-7 дахь заалтад заасан.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчин
төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

ГАРЫН ҮСЭГ

