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Мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдал, хэвлэл 
мэдээлэлтэй холбоотой  

хуулиудын түүвэр  
1991 он 
 

1. Өмч хувьчлах тухай хууль  
1991  оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр  

2. Намын гишүүнээс түдгэлзвэл зохих албан тушаалын тухай  
1991 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр  

1992 он 
 

3. Монгол улсын үндсэн хууль  
1992 оны 01 дугаар сарын 13-ны өдөр  

4. Монгол улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан 
хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль  

1992 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр  
5. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай  

1992 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр  
6. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай  

1992 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр  
7. Захиргааны хариуцлагын тухай хууль  

1992 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр  

1993 он 
 

8. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль  
1993 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр  

9. Монгол улсын засгийн газрын тухай  
1993 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр  

10. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай  
1993 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр  

11. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай  
1993 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр  

12. Монгол улсын хилийн тухай  
1993 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр  

13. Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай  
1993 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр  

14. Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын тухай  
1993 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр  

15. Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай  
1993 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр  

16. Олон улсын гэрээний тухай  
1993 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр 

1994 он 
 

17. Вальютын зохицуулалтын тухай  
1994 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр  

18. Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай  
           1994 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр  

19. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай  
1994 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр  

20. Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай  
1994 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр  

21. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай  
1994 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр  
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22. Эрдэнэсийн сангийн тухай  
1994 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдөр  

1995 он 
 

23. Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай  
1995 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр  

24. Байгаль орчиныг хамгаалах тухай хууль  
1995 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр  

25. Байгалийн ургамлын тухай хууль  
1995 оны 4 дугаар сарын 11-ний өдөр  

26. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл,  
         гомдлыг шийдвэрлэх тухай  

1995 оны 4 дүгээр сарын 17-ний өдөр  
27. Төрийн нууцын тухай хууль  

1995 оны 4 дүгээр сарын 19-ны өдөр  
28. Хувь хүний нууцын тухай 

1995 оны 4 дугаар сарын 21-ний өдөр 
29. Байгууллагын нууцын тухай хууль 

1995 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр 
30. Нөхөрлөлийн тухай хууль  

1995 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр  
31. Дотоодын цэргийн тухай хууль  

1995 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр  
32. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль  

1995 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр  
33. Онц байдлын тухай хууль  

1995 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр  
34. Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр  

       тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль  
  /Энэ хуулийн нэрэнд 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн          
хуулиар  өөрчлөлт орсон/ 
 1995 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр  

1996 он 
 

35. Соёлын тухай хууль  
1996 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр  

36. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль  
1996 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр  

37. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль  
1996 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр  

38. Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай  
1996 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр  

39. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль  
1996 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр  

40. Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах тухай хууль  
1996 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр  

41. Төв банк /Монгол банк/-ны тухай хууль  
1996 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдөр  

42. Орон сууц хувьчлах тухай хууль  
1996 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр 

1997 он 
  

43. Төрийн бус байгууллагын тухай хууль  
1997 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр  

44. Аудитын тухай хууль  
1997 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр  
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45. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны  
        тухай  

1997 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр  
46. Статистикийн тухай хууль  

1997 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр /шинэчилсэн найруулга/ 
47. Геодези, зураг зүйн тухай хууль  

1997 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр  
48. Ус цаг уур, Орчны хяналт шинжилгээний тухай  

1997 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр  
49. Дампуурлын тухай хууль  

1997 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр  
50. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль  

1997 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр  
51. Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль  

1997 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр  

1998 он 
 

52. Архивын тухай хууль  
1998 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдөр  

53. Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн  
        олговор олгох тухай  

1998 ОНЫ 1 дүгээр сарын 2-ны өдөр  
54. Дайн бүхий байдлын тухай хууль  

1998 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр  
55. Хоршооны тухай хууль  

 1998 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр  
56. Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай  

1998 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр  
57. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль  

1998 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр  
58. Эрүүл мэндийн тухай хууль  

1998 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр  
59. Дайн байдлын тухай хууль  

1998 оны 5 дугаар сарын 15-ний өдөр  
60. Дайчилгааны тухай хууль  

1998 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр  
61. Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль  

1998 оны 8 дугаар сарын 28  

1999 он 
 

62. Иргэний нисэхийн тухай хууль  
1999 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр 

63. Хөдөлмөрийн тухай хууль  
1999 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр  

64. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль  
1999 оны 05 дугаар сарын 28-гы өдөр  

65. Авто тээврийн тухай хууль  
1999 оны 06 дугаар сарын 04-ний  

66. Радио долгионы тухай хууль  
1999 оны 06 сарын 04-ний өдөр  

67. Гэр бүлийн тухай хууль 
1999 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр  

68. Тагнуулын байгууллагын тухай хууль  
1999 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр  

69. Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг           
         биелүүлэх тухай хууль  

1999 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр  
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70. Компанийн тухай хууль  
1999 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр  

71. Хүнсний тухай хууль  
1999 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр  /шинэчилсэн 
найруулга/ 

72. Иргэний бүртгэлийн тухай хууль  
1999 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр  

73. Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль  
1999 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр  

2000 он 
 

74. Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хууль  
2000 оны 01 дүгээр сарын 20-ний өдөр  

75. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль  
2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ний өдөр /Шинэчилсэн 
найруулга/ 

76. Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар  
       албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хууль  

2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр  
77. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль  

2000 оны 04 дүгээр сарын 20-ний өдөр 
78. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай  

       хууль  
2000 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр  

79. Амьтаны аймгийн тухай хууль  
2000 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр  

80. Аялал жуулчлалын тухай хууль  
2000 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр  

81. Донорын тухай хууль  
2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр  

82. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай  
 2000 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр  

83. Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль  
2000 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр  

84. Дипломат албаны тухай хууль  
2000 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр  

85. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хууль  
2000 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр  

2001 он 
 

86. Монгол улсын төрийн ордоны тухай хууль  
 2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр  

87. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль  
2001 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр  

88. Эрчим хүчний тухай хууль  
2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр  

89. Харилцаа холбооны тухай  
2001 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр / шинэчилсэн 
найруулга/ 

90. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль  
2001 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр / шинэчилсэн 
найруулга / 

91. Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль  
2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр  

92. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль  
 2001 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр  
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93. Хувийн хамгаалалтын тухай хууль  
2001 оны 06 сарын 07-ны өдөр  

94. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль  
 2001 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр 

95. Хууль, Улсын их хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, 
өргөн мэдүүлэх журмын тухай хууль  

 2001 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр  
96. Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ 

хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татварын тухай  
2001 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр / шинэчилсэн 
найруулга/ 

2002 он 
 

97. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль  
2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр  

98. Эрүүгийн хууль 
2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр 

99.  Иргэний хууль 
2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр 

100. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль  
2002 ОНЫ 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр  

101. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль  
2002 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр  

102. Боловсролын тухай хууль  
2002 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр  

103. Бага, дунд боловсролын тухай хууль  
 2002 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр  

104. Дээд боловсролын тухай хууль  
2002 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр  

105. Өмгөөллийн тухай хууль  
2002 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр  

106. Зэвсэгт хүчний тухай хууль  
2002 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр  

107. Зар сурталчилгааны тухай хууль  
2002 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр  

108. Газрын тухай хууль  
2002 оны 06 дугаар сарын 07-ний өдөр / шинэчилсэн 
найруулга/ 

109. Хот, Суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай   
         хууль  

2002 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр  
110. Төсвийн байгууллагын удирдлаг санхүүжилтийн тухай хууль  

2002 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр  
111. Төрийн албаны тухай хууль  

2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр  
112. Прозурорын байгууллагын тухай хууль  

2002 оны 07 сарын 04-ны өдөр  
113. Шүүхийн тухай хууль  

2002 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр  
114. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих      

        тухай хууль  
2002 оны 11 дугаар сарын 28-ны өдөр  

115. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль  
2002 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр  

116. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль  
2002 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр  

117. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль  
2002 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр  
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2003 он 
 

118. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль  
2003 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр  

119. Төрийн аудитын тухай хууль  
2003 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр  

120. Арбитрын тухай хууль  
2003 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр  

121. Шуудангийн тухай хууль  
2003 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр  

122. Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль  
2003 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр  

123. Төрийн албан ёсны хэлний тухай хууль  
2003 оны 05дугаар сарын 15-ны өдөр  

124. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль 
2003 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр  

125. Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад  
        эрхийн улсын бүртгэлийн тухай 

2003 оны 06 дугаар сарны 19-ний өдөр  
126. Гамшгаас хамгаалах тухай  

  2003 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдөр  
127. Усан замын тээврийн тухай хууль  

2003 оны 11 дүгээр сарны 28-ны өдөр  
128. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль  

2003 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр  

2004 он 
 

129. Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай 
2004 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр  

130. Монгол улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль  
2004 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр  

131. Усны тухай хууль  
2004 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр  

132. Тариалангийн тухай хууль  
   2004 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр  

133. Даатгалын тухай хууль  
   2004 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр  

134. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль  
   2004 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр  

135. Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол  
       хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль  
   2004 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр  

136. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль  
   2004 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр  

137. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай  
        хууль  
   2004 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр 

2005 он 
 

138. Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль 
   2005 оны 01 сарын 27 өдөр 

139. Улс төрийн намын тухай хууль  
   2005 оны 01 сарын 28 өдөр / шинэчилсэн найруулга/ 

140. Тамхины хяналтын тухай хууль  
   2005 оны 07 сарын 01 өдөр / шинэчилсэн найруулга/ 
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141. Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хууль  
             2005 оны 07 сарын 01 өдөр  

142. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль 
   2005 оны 11 сарын 17 өдөр  

143. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,       
         үйлчилгээ худалдан авах тухай  
   2005 оны  12 сарын 01 өдөр  

144. Нийгмийн халамжийн тухай хууль  
   2005 оны  12 сарын  01 өдөр \ шинэчилсэн найруулга\ 

145. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль  
   2005 оны 12 сарын 08 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 

146. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль 
   2005 оны 12 сарын 29 өдөр 

2006 он 
 

147. Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хууль  
   2006 оны  01 сарын 12 өдөр 

148. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай  
   2006 оны 01 сарын 19 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 

149. Патентийн тухай хууль  
   2006 оны 01 сарын 19 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 

150. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль  
   2006 оны 01 сарын 26 өдөр\ шинэчилсэн найруулга\ 

151. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль  
   2006 оны 05 сарын 25 өдөр  

152. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль  
   2006 оны 06 сарын 29 өдөр 

153. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль 
   2006 оны 06 сарын 29 өдөр\шинэчилсэн найруулга\ 

154. Авлигын эсрэг хууль  
   2006 оны  07 сарын 06 өдөр  

155. Ашигт малтмалын тухай хууль  
   2006 оны 07 сарын 08 өдөр\ шинэчилсэн найруулга\ 

156. Монгол Улсын Засаг Захиргаа, Нутаг Дэвсгэрийн нэгж, түүний    
         удирдлагын тухай хууль  
   2006 оны  12 сарын 15 өдөр \ шинэчилсэн найруулга\ 

157. Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль  
   2006 оны 12 сарын 28  өдөр \ шинэчилсэн найруулга\ 

2007 он 
 

158. Орон нутгийн хурлын сонгуулийн тухай хууль 
   2007 оны 01 сарын 18 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 

159. Хувиргасан амьд организмын тухай хууль  
   2007 оны  06 сарын  28 өдөр 

160. Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль 
   2007 оны  07 сарын 27 өдөр 

161. Хуульч сонгон шалгаруулах тухай хууль  
   2007оны  08 сарын 02 өдөр\ шинэчилсэн найруулга\ 

162. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль  
   2007  оны 10 сарын 11 өдөр  

163. Ургамал Хамгааллын тухай хууль  
   2007  оны 11 сарын 15 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 
 

2008 он 
164. Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль  

   2008 оны 01 сарын  03 өдөр  
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165. Барилгын тухай  
   2008 оны 01 сарын  03 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 
166. Татварын ерөнхий хууль 

   2008 оны 01 сарын  03 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 
167. Гаалийн тухай 
   2008 оны 05 сарын 20 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 
168. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 

   2008 оны 05 сарын 20 өдөр 
169. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 

   2008 оны 05 сарын 22 өдөр 
170. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай 
   2008 оны 05 сарын 23 өдөр 
171. Хот байгуулалтын тухай 

   2008 оны 05 сарын 29 өдөр 

2009 он 
 

172. Улсын бүртгэлийн тухай хууль  
   2009 оны  06 сарын 25 өдөр  

173. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль  
   2009 оны  07 сарын 09 өдөр 

174. Цөмийн энергийн тухай хууль  
   2009 оны  07 сарын 16 өдөр  

175. Хүний хөгжил сангийн тухай хууль  
   2009 оны 11 сарын 18 өдөр  

176. Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль  
   2009 оны  11 сарын  18 өдөр  

2010 он 
 

177. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай  
   2010 оны 04 сарын 23 өдөр  

178. Өрсөлдөөний тухай хууль  
   2010 оны 06 сарын 10 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 

179. Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль  
   2010 оны 06 сарын 10 өдөр \ шинэчилсэн найруулга \ 

180. Эм, Эмнэлгийн хэрэгслийн тухай ХУУЛЬ  
   2010оны 05 сарын 27 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 

181. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль  
   2010 оны 06 сарын 24 өдөр  

182. Агаарын тухай хууль  
   2010 оны 06 сарын 24 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 

183. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль  
   2010 оны 07 сарын 08 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 

184. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль  
   2010 оны 01 сарын 21 өдөр  

185. Концессын тухай хууль  
   2010 оны 01 сарын 28 өдөр  

186. Банкны тухай хууль  
   2010 оны 01 сарын 28 өдөр \шинэчилсэн найруулга\  

187. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль  
   2010 оны 11 сарын25 өдөр \шинэчилсэн найруулга\ 

188. Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай    
         журмын тухай  
   2010 оны 12 сарын 23 өдөр  


