
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ 

АГЕНТЛАГ ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР 

Member economies will share their developments on legal reforms and enforcement in 2015-2016 

and their future prospects, or economic impacts by previous enforcement activities. 

2015-2016 онд хууль эдийн засгийн шинэчлэл хуулийн хэрэгжилт, ирээдүйн хэтийн төлөвийн 

талаар гишүүн орнуудын туршлага солилцох эсвэл өмнө нь хэрэгжиж байсан үйл ажио

ИЛТГЭГЧ ГАДААД ХАРИЛЦАА, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА 

Д.БАТ-ОРГИЛ



ТҮҮХЭН ТОВЧООН

ШӨХТГ

1993
• Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль батлагдсан.

2000
• Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон.

2004
• Засгийн газрын 222-р тогтоолын дагуу Засгийн газрын тохируулагч агентлаг “Шударга бус өрсөлдөөнийг

хянан зохицуулах газар” нэртэйгээр байгуулагдсан. 

2008
• Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж Засгийн газрын 2008 оны 64 дүгээр 

тогтоолоор Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг ирсэн.  

2009
• Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр батлагдсан.

2010
• Өрсөлдөөний тухай хууль шинэчлэн батлагдсан.

2010
• Зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж  Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар зар 

сурталчилгааны хяналтын чиг үүрэг  нэмэгдэж, өргөжсөн. 



ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Монгол улсад аж ахуй эрхлэгчдийн зах зээлд

шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлд

ноёлох болон өрсөлдөөнд харш аливаа үйл

ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, хориглон

хязгаарлах, өрсөлдөөнийг зохицуулах замаар

хэрэглэгчийг чанартай бараа, ажил үйлчилгээгээр

хангаж, тэдний эрхийг хамгаалахад оршино.

ШӨХТГ



БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

ШӨХТГ

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР 

САЙД

АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА

Тамгын газар

Өрсөлдөөний хяналт 

зохицуулалт, зах 

зээл судалгааны 

газар

Хэрэглэгчийн эрхийг 

хамгаалах, 

урьдчилан сэргийлэх, 

соён гэгээрүүлэх 

газар

Хамтын 

ажиллагаа, төсөл 

хөтөлбөр, хамтын 

ажиллагааны 

газар

Эрх зүй, бодлогын 

хэрэгжилтийг 

зохицуулах газар

ОРОН ТООНЫ ГИШҮҮН-2 ОРОН ТООНЫ БУС ГИШҮҮН-6



ШӨХТГ нь дараах хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулдаг. Үүнд:

 Өрсөлдөөний тухай хууль

 Хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах тухай хууль

 Зар сурталчилгааны тухай 
хууль

 Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль



АГЕНТЛАГИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

 Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, өрсөлдөөний

бодлогыг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх, аж ахуй эрхлэгч, хэрэглэгчдийн эрх

ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага мөн.

/Өрсөлдөөний тухай хуулийн 14.1/

 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь хамтын удирдлагын зарчмаар

ажиллах бөгөөд дарга, найман гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба гишүүдийн хоёр

нь орон тооны, зургаа нь орон тооны бус байна. /Өрсөлдөөний тухай хуулийн

17.1/

 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны

үндсэн хэлбэр хуралдаан байна. /ӨТХ-н 16.1/

 Улсын Ерөнхий байцаагч, Улсын ахлах байцаагч болон Улсын байцаагч ажиллана.



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ 

ХАМГААЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД

ШӨХТГ
Хэрэглэгчийн эрхийг

хамгаалах асуудлыг

бодлогын түвшинд авч үзэж,

Хэрэглэгчийн эрхийг

хамгаалах тухай хуульд

нэмэлт өөрчлөлт оруулах

ажлын хэсгийг байгуулан

ажиллаж байна.



ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН 

2005-2015 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ



ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ХҮРЭЭНД

Монгол - Японы Эдийн

засгийн түншлэлийн

хэлэлцээрийн Өрсөлдөөний

бүлгийг боловсруулан бэлтгэхэд

оролцож, ШӨХТГ-ын чадавхийг

бэхжүүлэх, шударга өрсөлдөөний

нөхцөлийг бүрдүүлэх,

хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах

чиглэлээр хэрэгжүүлэх төслийг

боловсруулан Японы Хамтын

ажиллагааны байгууллага

/ЖАЙКА/-тай хамтран ажиллаж

байна.

ШӨХТГ



ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ 

УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД

Орон нутаг дахь

ШӨХТГ-ын орон тооны бус

Улсын байцаагч /21 аймгийн

Хуулийн хэлтсийн дарга/

нарт анх удаа сургалт

семинар зохион байгуулж,

удирдлага, мэргэжил арга

зүйгээр хангаж ажиллалаа.

ШӨХТГ



ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ 

УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД

ШӨХТГ-ын 2015 онд

хуралдааныг 8 удаа зохион

байгуулж, давамгай болон зүй

ёсны монополь аж ахуй

нэгжүүдийг тогтоох,

өрсөлдөөнийг хязгаарласан,

хэрэглэгчийн эрхийг зөрчсөн

байгууллагуудын үйл

ажиллагаанд хийсэн Улсын

байцаагчдын дүгнэлтийг авч

хэлэлцэн, зохих шийдвэрүүдийг

гаргаж ажилласан.

ШӨХТГ



ШӨХТГ АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА


