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ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЧИГ  
ҮҮРГИЙГ ЗОХИЦУУЛЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЛАВЛАГАА 

 

2015 он                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар хот. 

№ Эрх зүйн акт 
Эрх зүйн актын нэр, 

зүйл, заалт 
Батлагдсан 

огноо, дугаар 
Эрх зүйн актын дагуу хэрэгжүүлж байгаа чиг үүрэг 

1 Хууль 

1.1.Цагдаагийн 
албаны тухай хууль 

2013.07.05 
Хууль сахиулж, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх үүрэгтэй Монгол 
Улсын цагдаагийн албаны тогтолцоо, үйл ажиллагаа, цагдаагийн алба хаагчийн эрх зүйн байдал, 
цагдаагийн байгууллагад тавих иргэний хяналтын эрх зүйн үндсийг тогтоох 

1.2.Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийг 
дагаж мөрдөх журмын 
тухай хууль 

2014.01.16 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийг  дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл болон холбогдох 
бусад хуулийг 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл болон холбогдох 
бусад хуулийн төслүүдийг боловсруулан батлуулж, түр хугацаанд зарим харилцааг зохицуулах 

1.3.Авлигын эсрэг 
хууль 

2006.07.06 

6.3.Шүүх, прокурор, цагдаа, Авлигатай тэмцэх газар, хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн 
захиргааны төв байгууллага болон Засгийн газрын агентлаг байрлаж байгаа байранд түүний 
үйлчилгээг эрхэлдгээс бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага байрлахыг хориглоно.  
18.4.12.өөрийн үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлсэн гэрч, бусад этгээдийг шаардлагатай 
тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын хамгаалалтад авахуулах; 18.5.Авлигатай тэмцэх газар 

Улсын ерөнхий прокурорын шийдвэрээр тодорхой хэргийг цагдаа, тагнуулын байгууллагатай 
хамтран шалгаж болно. 32.3.Албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй нь холбогдуулан Авлигатай 
тэмцэх газрын албан хаагч болон гэр бүлийнх нь гишүүдийн амь нас, эрүүл мэндэд бодит 
аюул заналхийлсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллага тэдний аюулгүй байдлыг хангах арга 
хэмжээ авна. 

1.4.Авто замын тухай 
хууль 

1998.01.02 
8.2.8.замын цагдаа бусад байгууллага, албан тушаалтантай авто замын барилга, засвар, арчлалт, 
хамгаалалт, ашиглалтын талаар хамтран ажиллах; 

1.5.Амьтны тухай 
хууль 

2012.05.17 
 30.1.Төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан тухайн жилд агнах агнуурын амьтны тоо, 
хэмжээний дээд хязгаарыг үндэслэн цагдаагийн төв байгууллага ангийн буу, сумны гадаад захиалга, 
хуваарилалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлнэ. 

1.6.Ариун цэврийн 
тухай хууль 

1998.01.02 

20.1.Энэ хуулийн 6.2-т заасныг зөрчсөн тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий ажилтан 
тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд орохыг хориглох ба хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх олгогдсон 
улсын байцаагч нь иргэн, албан тушаалтныг 10000-50000, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 150000-
200000 төгрөгөөр торгож, давтан үйлдсэн бол аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг 
зогсооно. 
20.2.Энэ хуулийн 7.З, 7.4, 7.5-д заасныг зөрчсөн тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий 
ажилтан, хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх олгогдсон улсын байцаагч нь иргэнийг 5000-10000, 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 100000-250000 төгрөгөөр торгож, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ 
авах буюу түүнтэй холбогдон гарсан зардлыг нөхөн төлүүлнэ. 

1.7.Архивын тухай 
хууль 

1998.01.02 

20.6.Шүүх, прокурор, гадаад харилцаа, батлан хамгаалах, улсын аюулгүй байдлыг хангах болон 
цагдаагийн төв байгууллага нь шүүн таслах, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, батлан хамгаалах, 
үндэсний аюулгүй байдалд холбогдох баримт бичиг, гэрээ, хэлэлцээрийн эхийг төвлөрүүлж хадгалах 
зорилгоор төрөлжсөн архивтай байж болно. 

1.8.Архидан 
согтуурахтай тэмцэх 

2000.01.28 
13

1
.1. Эрүүгийн хуулийн

2 
161, 175 дугаар зүйл, Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн

3
 42 дугаар 

зүйлд заасан гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн болон энэ хуулийг зөрчсөний улмаас цагдаа, шүүхийн 
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тухай хууль шийдвэр гүйцэтгэх, хил хамгаалах, гааль болон мэргэжлийн хяналтын байгууллага, татварын 
албаны эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр хураагдсан буюу шүүхийн шийдвэрээр хураахаар 
эцэслэн шийдвэрлэгдсэн согтууруулах ундааг улсын итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилгээ хийж, 
дүгнэлтийг гаргана: 
14.3. Согтууруулах ундаа худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх талаар тогтоосон журмын биелэлтэд 
цагдаагийн байгууллага энэ хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаар олгосон эрх хэмжээний дотор 
хяналт тавина: 
16.3.3. цагдаагийн эрх бүхий ажилтан энэ хуулийн 5.З, 5.4, 5

1
.1, 6.1, 7, 8 дугаар зүйл, 9.2, 9.3-т 

заасан зөрчил;  
16.3.5. олон нийтийн цагдаагийн ажилтан энэ хуулийн 6.1, 7.1, 7.2, 7.З.2, 7.4, 9.2.2-т заасан 20000 
хүртэлх төгрөгийн торгууль ногдуулах зөрчил. 

1.9.Агаарын тухай 
хууль 

2012.05.17 

20.3.Агаарт стандартаас хэтрүүлэн бохирдуулах бодис гаргаж, физикийн сөрөг нөлөөлөл үзүүлж 
байгаа, хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн ашиглалтыг байгаль орчны улсын байцаагч болон цагдаагийн 
байгууллагын эрх бүхий албан хаагч төрийн захиргааны төв байгууллага, холбогдох байгууллагатай 
хамтран тогтоосон журмын дагуу хязгаарлаж болно. 

1.10.Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай 
хууль 

1995.03.30 
4. Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх зааврыг төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг 
харгалзан Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцөн цагдаагийн төрийн захиргааны төв байгууллага 
батална. 

1.11.Банкны тухай 
хууль 

2010.01.28 

7.2.3.шүүх, прокурорын байгууллагын удирдлага хүсэлт гаргасан, эсхүл авлигатай тэмцэх 
байгууллага, цагдаагийн байгууллагын хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагааны шаардлагаар, 
түүнчлэн тагнуулын байгууллага мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбогдсон мэдээллийг 
шалгах шаардлагаар тэдгээрийн удирдлагын хүсэлтийг прокурор зөвшөөрсөн; 

1.12.Биеийн тамир, 
спортын тухай хууль 

2003.10.31 
14.1.Монгол Улсын зэвсэгт хүчин, цагдаа, тагнуул, гамшгаас хамгаалах болон шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллага, хилийн цэргийн биеийн тамир, спорт нь цэргийн сургалт, бие бүрэлдэхүүний 
хүмүүжил, бэлэн байдлын салшгүй хэсэг болно. 

1.13.Боловсролын 
тухай хууль 

2002.05.03 
40.4.5.Цэрэг, цагдаагийн дээд боловсрол эзэмшүүлэхтэй холбоотой зардлыг төр хариуцна. 

1.14.Бууны албан 
татварын тухай хууль 

1993.05.11 
7 дугаар зүйл. Цагдаагийн байгууллагын үүрэг 
Цагдаагийн байгууллага бууны бүртгэл, хөдөлгөөний мэдээг жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор 
тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албанд гаргаж өгнө. 

1.15.БНМАУ-ын 
тэтгэмжийн тухай 
хууль 

1991.04.15 

4 дүгээр зүйл. Тэтгэмж авах эрх 1. Дор дурдсан иргэд тэтгэмж авах эрхтэй: 2/ зэвсэгт хүчин, 

улсын аюулгүй байдлыг хангах, цагдаагийн болон засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн байгууллагын 
генерал, офицер, улирсан албан хаагч, цагдаа, хянагч, гал сөнөөгч, төмөр замын цэрэгжүүлсэн 
хамгаалалтын албан хаагч, иргэний агаарын тээврийн албан тушаалын зэрэглэлтэй ажилтан. 

1.16.Газрын тухай 
хууль 

2002.06.07 

59.1. Газар чөлөөлүүлэх, албадан нүүлгэхэд цагдаагийн байгууллага дараах үүрэгтэй: 
      59.1.1. хууль, гэрээнд заасан үндэслэлээр газар эзэмших, ашиглах эрх дуусгавар болсон, эсхүл 
зохих зөвшөөрөлгүйгээр газар эзэмшсэн, ашигласан бол албадан нүүлгэх тухай Засаг даргын 
шийдвэрийн биелэлтийг хангах; 
        59.1.2. газар чөлөөлүүлэх, албадан нүүлгэхэд хүч хэрэглэсэн буюу зохион байгуулалттайгаар 
саатуулсан, эсэргүүцсэн бол зохих журмын дагуу арга хэмжээ авах. 

1.17.Галт зэвсгийн 
тухай хууль 

2015.08.07 
Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах 
хэрэгсэл өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийг хангах, галт зэвсэг, сумны эргэлтэд хяналт тавьж, аюулгүй 
ажиллагааг мөрдүүлэхэд оршино. 

1.18.Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль 

1997.12.05 
           8 дугаар зүйл. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд шүүх, прокурор, цагдаагийн 
байгууллагын үүрэг 

8.1. Шүүх, прокурор, хэрэг бүртгэх байгууллага, мөрдөн байцаагч нь холбогдох хуульд 
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заасны дагуу бичсэн энгийн магадлал, мэдэгдлийнхээ биелэлтэд хяналт тавина. 
12 дугаар зүйл. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийг татан оролцуулах 
12.4. Эргүүл, жижүүрийг цагдаагийн байгууллага мэргэжлийн удирдлагаар хангана. 13 

дугаар зүйл. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэд, 
байгууллагыг урамшуулах 
13.2. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой ажил зохиож, үр дүнд хүрсэн байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийг нутгийн захиргааны болон цагдаагийн байгууллага дор дурдсан хэлбэрээр 
урамшуулна: 
   13.2.1. мөнгөн шагнал олгох; 
   13.2.2. үнэ бүхий зүйл дурсгах; 
13.3. Энэ хуулийн 13.1.1, 13.1.2-т заасан шагналыг Хууль зүйн сайд, сум, дүүргийн Засаг дарга, 
цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий ажилтан олгоно. 

14 дүгээр зүйл. Гэмт хэргийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах14.1. Гэмт 

хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээллийг цагдаагийн байгууллага иргэдээс 
төлбөртэй авч болно. 

 
14.2. Иргэдээс авсан мэдээлэл үндэслэлтэй болох нь тогтоогдсон тохиолдолд цагдаагийн 

байгууллага төлбөрийг олгоно. 
14.5. Цагдаагийн байгууллага мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж, шаардлагатай бол 

мэдээлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах үүрэгтэй.  
15 дугаар зүйл. Хорих ял эдлээд суллагдсан хүнд захиргааны хяналт тогтоох... 

1.19.Гэр бүлийн тухай 
хууль 

1999.06.11 
25.7. Хараа хяналтгүй хүүхдийг түр саатуулах тухай хууль-ийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу 
цагдаагийн байгууллагаас шилжүүлсэн хүүхдийг хүлээн авсан хүүхдийн буюу харгалзан дэмжих 
байгууллага нь гурав хоногийн дотор энэ тухай сум, дүүргийн Засаг даргад мэдэгдэх үүрэгтэй. 

1.20.Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлттэй 

тэмцэх тухай хууль 
2004.05.13 

     9 дүгээр зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаархи 
цагдаагийн байгууллагын үүрэг 
     9.1. Цагдаагийн байгууллага нь гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийллийг 
таслан зогсоох талаар дараахь үүрэг хүлээнэ: 
        9.1.1.гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гомдол хүлээн авч, бүртгэх, хүчирхийлэл 
үйлдэгдсэн газар дээр хүрэлцэн очиж хохирогч, хүчирхийлэл үйлдэгч болон гэрчээс асууж,тэмдэглэл 
хөтлөх, шаардлагатай бусад ажиллагаа явуулах;  
        9.1.2.энэ хуульд заасны дагуу хохирогчид түүний эдлэх эрх болон хүчирхийлэл үйлдэгчид 
эрхийг нь хязгаарлах арга хэмжээ авахуулахаар шийдвэр гаргуулах журмын талаар тайлбарлан 
өгөх; 
         9.1.3.хүчирхийлэл үйлдэгчид захиргааны болон эрүүгийн шийтгэл ногдуулж болох тухай 
сануулах; 
         9.1.4.шаардлагатай тохиолдолд хохирогчийг эмнэлэгт, эсхүл хамгаалах байранд хүргэх, 
боломжтой бол төрөл, садангийн хүний нь түр хамгаалалтад өгөх; 
         9.1.5.шаардлагатай гэж үзвэл хүчирхийлэл үйлдэгчийг хууль тогтоомжийн дагуу захиргааны 
журмаар албадан саатуулах; 
         9.1.6.согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг хууль тогтоомжийн дагуу эрүүлжүүлэх 
байранд хүргэх; 
         9.1.7.хохирогчийг энэ хуулийн 5.1.5-д заасан үйлчилгээнд хамруулах талаар нийгмийн 
ажилтанд мэдэгдэх; 
         9.1.8.хүчирхийлэл үйлдэгчийн эрхийг хязгаарлах арга хэмжээ авахуулах хүсэлтээ эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтанд гаргах; 
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        9.1.9.хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг. 

1.21.Гэрээт харуул 
хамгаалалтын тухай 
хууль 

2000.01.20 

5.1.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь харуул хамгаалалтын 
үйл ажиллагаа эрхлэхдээ харьяалах аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар /хэлтэс/-т бүртгүүлнэ.  

7.1. Харуул хамгаалалт эрхлэх байгууллага нь бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл, холбогдох 
материал, алба хаагч тус бүрийн тодорхойлолт, эрүүл мэндийн магадлагааг аймаг, нийслэлийн 
цагдаагийн газар /хэлтэс/-т ирүүлнэ.  

7.2. Аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар /хэлтэс/ өргөдөл, холбогдох материалыг хүлээн авч 
харуул хамгаалалт эрхлэх хүсэлт гаргасан байгууллага энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан 
шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянан, 30 хоногийн дотор бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэж, энэ 
тухай хариуг бичгээр мэдэгдэнэ.  

8.2.1. цагдаагийн байгууллага болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд 
заасан улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, регистрийн дугаар, улсын 
бүртгэлийн дугаар;  

10.1. Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчнийг бэлтгэх, 
давтан сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх асуудлыг цагдаагийн төв байгууллага хариуцна.  

11.2. Дүрэмт хувцасны загвар болон ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас хэрэглэх журмыг 
цагдаагийн төв байгууллага тогтооно. 

21.1. Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд 
цагдаагийн байгууллага хяналт тавина. 

21.2.Цагдаагийн байгууллага энэ хуулийн 21.1-д заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ зохих баримт 
бичиг шаардан гаргуулах, тодорхойлолт авах эрхтэй. 

1.22.Гүйцэтгэх ажлын 
тухай хууль 

1997.12.19 

     9 дүгээр зүйл. Гүйцэтгэх байгууллага  

     9.1.3. цагдаагийн байгууллага энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д зааснаас бусад далд аргаар 
үйлдэгдсэн, эсхүл тодорхой гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, түүнийг үйлдсэн этгээдийг олж 
тогтоох, түүнчлэн сураггүй алга болсон, нас барсанд тооцогдсон хүн, оргосон сэжигтэн, яллагдагч, 
шүүгдэгч, ялтан болон прокурор, шүүхээс даалгасан бусад хүнийг эрэн сурвалжлах, алдагдсан галт 
зэвсэг, сум хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх, мансууруулах, хордуулах бодис, түүх соёлын дурсгалт болон 
бусад үнэт зүйлийг эрж олох; 

1.23.Гэрч, 
хохирогчийг 
хамгаалах тухай 
хууль 

2013.07.05 

10 дугаар зүйл.Биечилсэн хамгаалалт  

10.2.Энэ хуулийн 10.1-д заасан хамгаалалтыг төрийн тусгай хамгаалалт, зэвсэгт хүчин, бусад цэрэг, 
тагнуул,харуул хамгаалалтын бүсэд хэрэгжүүлж болно. 
23.1.Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг дараах байгууллагууд өөрийн эрх хэмжээний 
хүрээнд хэрэгжүүлнэ: 
23.1.1. цагдаагийн алба; 

1.24.Жагсаал, 
цуглаан хийх журмын 
тухай хууль 

1994.07.07 

 1З дугаар зүйл. Жагсаал, цуглаан, түүнд оролцогчдыг хамгаалах 
 2. Жагсаал, цуглааны явцад хэв журам хамгаалах нэмэгдэл арга хэмжээ шаардлагатай бол 

зохион байгуулагч нь энэ тухай хүсэлтээ цагдаагийн байгууллагад гаргана. 
 З. Жагсаал, цуглаан зохион байгуулагч болон оролцогчид нь хэв журам, хууль ёсыг сахих 

талаар цагдаагийн алба хаагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй. 
14 дүгээр зүйл. Жагсаал, цуглааныг албадан тараах  

З. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан шаардлага авсан зохион байгуулагч жагсаал, цуглааныг 
сайн дураар тараахаас татгалзсан буюу татгалзаагүй боловч уг үйл ажиллагааг дурдсан хугацаа 
өнгөрсний дараа цаашид үргэлжлүүлбэл жагсаал, цуглааныг цагдаагийн байгууллага хуульд заасан 
арга, хэрэгслээр албадан тараана. Уул жагсаал, цуглааныг албадан тараахад цагдаагийн 
байгууллагын хүч, хэрэгсэл хүрэлцэхгүй бол Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагын туслалцаа авна. 
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1.25.Жолоочийн 
даатгалын тухай 
хууль 

2011.10.06 

     13 дугаар зүйл.Жолоочийн хүлээх үүрэг  

     13.1.2.даатгалын тохиолдол гарсан талаар даатгагч, цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх, 
даатгалын баталгааг шалгуулах; 
     13.1.4.даатгагч нь дампуурсан бол шуурхай албанд болон шаардлагатай тохиолдолд цагдаагийн 
байгууллагад  мэдэгдэх. 
     13.2.Даатгалын тохиолдол гаргасан даатгуулаагүй жолооч дараах үүрэг хүлээнэ: 
     13.2.2.даатгалын тохиолдлын талаар шуурхай алба, цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх. 
     14 дүгээр зүйл.Хохирогчийн хүлээх үүрэг 

      14.1.Даатгалын тохиолдол гаргасан жолооч зугтаасан бол хохирогч шуурхай алба, цагдаагийн 
байгууллагад  мэдэгдэнэ. 

19.8.Даатгагч, жолоочийн даатгалын сан нь хохирогчид олгосон нөхөн төлбөртэй холбоотой 
мэдээллийг сар бүр цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх ба мэдээлэл ирүүлэх, түүнийг хэрэглэх 
журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага хамтран батална. 

1.26.Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль 

2015.07.08 

 
     8 дугаар зүйл.Цагдаагийн байгууллагын эрх, үүрэг 
     8.1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад цагдаагийн байгууллага  дараах үүргийг 
гүйцэтгэнэ: 
       8.1.1.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон захиргааны хэм хэмжээний 
актын хэрэгжилтэд хяналт тавих; 
       8.1.2.замын хөдөлгөөнд оролцогчийн хэвийн, аюулгүй зорчих нөхцөлийг хангах зорилгоор замын 
хөдөлгөөнийг зохицуулах. 
       8.2.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад цагдаагийн байгууллага дараах эрхтэй 
байна: 
        8.2.1.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх үйлдэл, нөхцөлийг таслан зогсоох 
үндэслэлээр тээврийн хэрэгслийг албадан зогсоох, дайчлах, түр саатуулах, зөөж шилжүүлэх; 
       8.2.2.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор замын хөдөлгөөнийг зохион 
байгуулах, урсгал, чиглэлийг түр өөрчлөх, хязгаарлах, хаахд 
       8.2.3.жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг 
зориулалтын техник, хэрэгсэл ашиглан шалгаж тогтоох; 
       8.2.4.Замын хөдөлгөөний дүрэм, энэ хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн этгээдэд хуульд 
заасны дагуу захиргааны шийтгэл оногдуулах, зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох; 
       8.2.5.зэвсэгт хүчин болон хилийн цэргийн техникийн шалгах албыг замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах мэргэжлийн чиг үүргээр харьяалах. 
       8.3.Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах болон бэлэн бус хэлбэрээр торгууль 
оногдуулах, зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүн батална. 
       8.4.Энэ хуулийн 8.3-т заасан журамд дараах асуудлыг тусгана6 
       8.4.1.замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журамд эргүүлийн чиглэлийн хяналтын бүсийг 
тогтоох, хяналтын арга, хэлбэр, зам, замын байгууламж, замын хөдөлгөөн зохион байгуулах техник 
хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих, зөрчлийг бүртгэж, шийдвэрлэх үйл ажиллагаа, зам 
тээврийн ослын газрыг хамгаалах, тээврийн хэрэгслийг дайчлах, албадан зогсоох, эрэн сурвалжлах, 
тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах, зөөж шилжүүлэх, замын хөдөлгөөнд хяналт тавихад хөтлөх 
бүртгэл, судалгаа, маягтын загвар; 
       8.4.2.бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журамд торгууль оногдуулах, шийдвэрлэх, 
гүйцэтгэлд тавих хяналт, торгуулийн хуудасны загвар, бүртгэл, мэдээллийн сангийн асуудал; 
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          8.4.3.зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журамд зөрчил тус бүрд тооцох оноо болон онооны 
нийт хэмжээ, оноог тооцох үндэслэл, хариуцлага, мэдээллийг иргэнд хүргэх асуудал. 

1.27.Захиргааны 
хариуцлагын тухай 
хууль 

1992.11.27 
Хуульд заасан харьяаллын дагуу захиргааны зөрчил гаргасан этгээдэд захиргааны хариуцлага 
хүлээлгэх 

1.28.Захиргааны 
хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай 
хууль 

2002.12.26 

4.1.Захиргааны хэргийн шүүх энэ хуулийн 3.1.1., 3.1.2.-т заасны дагуу дараахь байгууллага, албан 
тушаалтнаас гаргасан захиргааны актад холбогдох маргааныг хянан шийдвэрлэнэ: 
4.1.12.улсын хяналт шалгалтын болон захиргааны хяналтын байгууллага, тэдгээрийн хянан шалгагч, 
байцаагч, цагдаагийн, тагнуулын, хилийн цэргийн байгууллага, түүний захиргааны таслан зогсоох 
болон шийтгэлийн арга хэмжээ авах эрх бүхий бүх албан тушаалтан; 

1.29.Иргэний 
нисэхийн тухай хууль 

1999.01.21 

42.5. Нислэг-техникийн осол, зөрчил Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр гарсан тохиолдолд иргэд, 
нутгийн захиргааны болон цагдаагийн байгууллага, зэвсэгт хүчний салбар ангиуд энэ хуулийн 29 
дүгээр зүйлийн заалтуудыг биелүүлэхээс гадна нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах 
байгууллагад үйл ажиллагаагаа явуулахад нь шаардагдах туслалцааг цаг тухайд нь үзүүлэх 
үүрэгтэй. 

1.30.Иргэний хууль 2002.01.10 

   116.1.Гээгдэл эд хөрөнгө олсон этгээд тухайн эд хөрөнгийн өмчлөгч буюу шаардах эрх бүхий 
этгээдэд нэн даруй мэдэгдэж, хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй. Хэрэв тийм этгээд байхгүй бол орон нутгийн 
захиргааны буюу цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж, тухайн эд хөрөнгийг хадгалж хамгаалах, эсхүл 
тэдгээр байгууллагад шилжүүлэх үүрэгтэй.  
      117.1.Алдуул мал олсон этгээд нь энэ тухай орон нутгийн захиргааны буюу цагдаагийн 
байгууллагад мэдэгдэж малын эзнийг тогтоох хүртэл өөрийн эзэмшилд байлган маллах буюу орон 
нутгийн захиргааны буюу цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх үүрэгтэй. 

1.31.Иргэний хэрэг 
хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль 

2002.01.10 

14.5.Хариуцагчийг эрэн сурвалжлах, түүний оршин суугаа газрыг тогтоох ажиллагааг шүүхийн 
шийдвэр, шүүгчийн захирамжийн дагуу цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэнэ. 
45.3.Шаардлагатай бол эд мөрийн баримтыг эзэмшигч, эсхүл зохих баг, хорооны Засаг дарга, 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, цагдаагийн байгууллага, тэдгээрийн албан тушаалтанд 
хадгалуулж болно. Хадгалахаар авсан этгээд эд мөрийн баримтыг хэвийн байдлаар хадгалах 
үүрэгтэй. 
138.2.Шүүх шаардлагатай гэж үзвэл цагдаагийн байгууллагаар дамжуулан уг иргэнийг эрэн 
сурвалжлах арга хэмжээ авахуулах бөгөөд түүний эд хөрөнгөд эрхлэн хамгаалалт тогтоож болно. 
155.4.Хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлах, түүний оршин суугаа газрыг тогтоох 
ажиллагааг шүүхийн шийдвэрийн дагуу цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэнэ. 

1.32.Мал хулгайлах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль 

2004.05.14 

11.1.Нутгийн захиргааны байгууллага алдуул малыг бүртгэж, алдуул малын талаар цагдаагийн 
байгууллага болон олон нийтэд тогтмол мэдээлж байна.  
15.1.Мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээлэл 
үндэслэлтэй болох нь тогтоогдсон тохиолдолд цагдаагийн байгууллага Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу мэдээлэл худалдаж авсны төлбөр олгоно. 

1.33.Мансууруулах 
эм, сэтгэцэд нөлөөт 
бодис эргэлтэд 
хяналт тавих тухай 

2002.11.28 

9.1.Тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллага, аж ахуйн нэгж мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, 
тэдгээрийн түүхий эдийн бэлтгэл, үйлдвэрлэл, импорт, ашиглалт, зарцуулалт, хэрэгцээний тайланг 
жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс өмнө гарган эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага, цагдаагийн төв байгууллага болон энэ хуулийн 14.5-д заасан Үндэсний 
хороонд тус тус ирүүлнэ. 
14.4. Цагдаа, тагнуул, хил хяналтын болон холбогдох бусад байгууллага хууль тогтоомжид заасан 
эрх хэмжээний хүрээнд мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн хууль бус 
эргэлтийг таслан зогсоох, энэ төрлийн зөрчил, гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга 
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хэмжээ авна. 

1.34.Монгол Улсын 
2015 оны Төсвийн 
тухай хууль 

2014.11.14 

Төсөв, түүний зарчим, тогтолцоо, бүрэлдэхүүн, ангиллыг тогтоож, төсвийн тусгай шаардлагыг 
хэрэгжүүлэх, төсвийн харилцаанд оролцогчийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, төсөв 
боловсруулах, батлах, зарцуулах, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулах 

1.35.Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулийн тухай 
хууль 

2012.12.21 

10.3.Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон дор дурдсан зардлыг улсын төсвөөс 
санхүүжүүлж, цагдаагийн байгууллагын төсөвт тусгана. 
       10.3.1.санал авах байрын хамгаалалт, шатахуун, техник хэрэгслийн зардал; 
       10.3.2.цагдаагийн албан хаагчийн томилолт, мөнгөн урамшуулал, хоолны зардал.  
  33.16.Энэ хуулийн 33 дугаар зүйлд заасныг зөрчиж сонгогчид бэлэн мөнгө, эд бараа тараасныг 
сонгогч баримттайгаар цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэнэ. 
 45.5.Хэсэгт саналын хуудас хүлээн авснаас хойш санал авах байрыг цагдаагийн хамгаалалтад 
авна.  
  48.17.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагатай хамтран энэ 
хуулийн 48.13-т заасныг зөрчсөн этгээдийн үйл ажиллагааг нь зогсоож, холбогдох хуулийн дагуу 
хариуцлага хүлээлгэнэ.  
  67.2.Энэ хуульд заасан захиргааны зөрчлийг цагдаагийн байгууллага шалгах ба сум, сум дундын, 
дүүргийн шүүхийн шүүгч хянан шийдвэрлэнэ. 

1.36.Монгол Улсын 
Их Хурлын 
сонгуулийн тухай 
хууль 

2011.12.15 

   20.10.Тухайн хэсгийн харьяа нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа цэргийн анги, салбарын захирагч нь 
тухайн байгууллагад алба хааж байгаа сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг, цагдаагийн болон 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дарга нь захиргааны зөрчил болон байцаан шийтгэх 
албадлагын арга хэмжээний улмаас баривчлагдсан, албадан саатуулагдсан, цагдан хорих таслан 
сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг Сонгуулийн ерөнхий 
хорооноос баталсан маягтын дагуу тус тус гаргаж, санал авах өдрөөс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө 
харьяа хэсгийн хороонд хүргүүлнэ.  
    29.6.Энэ хуулийн 29.2.4-т заасан тодорхойлолтыг Улсын дээд шүүх, энэ хуулийн 29.2.5-д заасан 
тодорхойлолтыг цагдаагийн төв байгууллага нэр дэвшигч тус бүрээр гаргаж, Сонгуулийн ерөнхий 
хороо болон тойргийн хороонд сонгууль товлон зарласан өдрөөс хойш 35 хоногийн дотор албан 
бичгээр хүргүүлнэ.  
   41.6.Хэсэгт саналын хуудас хүлээн авснаас хойш санал авах байрыг цагдаагийн хамгаалалтад 
авна. 

1.37.Монгол Улсын 
засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын 
тухай хууль 

2006.12.15 

 29.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга харьяалах нутаг дэвсгэртээ дараахь нийтлэг бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлнэ:  
в/тухайн нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагыг хууль тогтоомжийн хүрээнд удирдах; 

1.38.Монгол Улсын 
иргэн гадаадад 
хувийн хэргээр 
зорчих, цагаачлах 
тухай хууль 

1993.12.24 

3.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Монгол Улсын иргэн гадаадад зорчих, цагаачлах эрхийг 
түдгэлзүүлэх үндэслэл байгаа эсэхэд нийслэлд иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага, орон нутагт цагдаагийн байгууллага хяналт тавина. 

1.39.Монгол Улсын 
Хилийн тухай хууль 

1993.10.21 

   2.Шаардлагатай үед дээр дурдсан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхийн тулд Батлан хамгаалах асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Тагнуулын болон Цагдаагийн байгууллагатай хамтран 
ажиллаж болно. 
    4.Нийгмийн хэв журам хангах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь:  
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2/цагдаагийн орон нутгийн байгууллагыг улсын хил орчмын дэглэмийн биелэлтэд хяналт тавихад 
Улсын хил хамгаалах байгууллагад туслалцуулах; 

1.40.Ойн тухай хууль 2012.05.17 

16 дугаар зүйл. Цагдаагийн байгууллагын бүрэн эрх 
     16.1.Цагдаагийн байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
       16.1.1.ой хээрийн түймрийн шалтгаан, эзэн холбогдогчийг тогтоох; 
       16.1.2.ой хээрийн түймрийн аюултай үед ойд зорчих иргэд, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 
хориглох. 
     18.2.19.ой, хээрийн түймрийн шалтгаан, нөхцөлийг тодорхойлох, түймэр тавьсан гэм буруутай 
этгээдийг тогтооход цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллах. 

1.41.Онц байдлын 
тухай хууль 

1995.11.14 

  9 дүгээр зүйл.Онц байдал тогтоосон шийдвэрийг хэрэгжүүлэх талаархи Зөвлөлийн онцгой 
бүрэн эрх 1.Зөвлөл онц байдал тогтоосон шийдвэрийг хэрэгжүүлэхдээ дор дурдсан онцгой 
бүрэн эрх эдэлнэ:  

     9/шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд Зэвсэгт хүчний ерөнхий штаб, цагдаа, тагнуул, хил болон 
иргэний хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн төв байгууллагуудын дарга нарын бүрэлдэхүүнтэй шуурхай 
штаб байгуулж ажиллуулах; З.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9-д заасны дагуу байгуулагдсан шуурхай 
штаб онц байдлын үр дагаврыг арилгахад оролцож байгаа цагдаа, тагнуул, цэргийн анги, салбарын 
өдөр тутмын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж шуурхай удирдлагаар хангах, нийгмийн болон 
хүн амын амьдралыг хэвийн болгоход эдгээр байгууллагын хүч хэрэгслийг дайчлах үүрэг хүлээнэ.  
    1О дугаар зүйл.Засаг даргын онцгой бүрэн эрх 1.Эдд заасан үндэслэлээр онц байдал 
тогтоосон бол аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга дараахь онцгой бүрэн эрх эдэлнэ:  

     6/онц байдал тогтоосон шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тухайн нутаг дэвсгэрт тусгай үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа цагдаа, тагнуул, цэргийн болон бусад байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан 
зохицуулж, харилцан ажиллагааг хангах; 
     12 дугаар зүйл.Онцгой нөхцөл, түүний үр дагаврыг арилгахад цэргийн зарим анги, 
байгууллагыг татан оролцуулах    

    1. Энэ хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан онцгой нөхцөл, түүний үр дагаврыг арилгах, нийгмийн 
амьдралыг хэвийн болгоход нутгийн захиргааны болон цагдаагийн байгууллагын хүч хэрэгсэл 
хүрэлцэхгүй байгаа  тохиолдолд дор дурдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зэвсэгт хүчин, хилийн 
 цэргийн зарим  анги, байгууллагыг татан оролцуулж  болно:   
  З. Энэ  зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д заасан   арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд  оролцож байгаа зэвсэгт 
хүчин, хилийн цэргийн анги, байгууллага, тэдгээрийн бие бүрэлдэхүүн үүрэг гүйцэтгэхдээ  хууль 
тогтоомжоор цагдаагийн байгууллагад зөвшөөрөгдсөн зэвсэг, тусгай хэрэгсэл ашиглаж эрх, үүргийг 
нь эдэлнэ.  
    2/хөл хорих, өөрөөр хэлбэл төрийн эрх бүхий байгууллагаас тусгайлан олгосон зөвшөөрлийн 
болон иргэний үнэмлэх,түүнтэй адилтгах баримт бичиггүйгээр гудамж, талбай, олон нийтийн бусад 
газарт хоногийн тодорхой цаг хугацаанд зорчихыг хориглох.Энэ заалтыг зөрчсөн этгээдийг цагдаа 
буюу цэргийн эргүүл хөл хорих цаг дуустал, иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичиггүй бол 
хэн болохыг нь тогтоох хүртэл, гэхдээ 72 цагаас илүүгүй хугацаагаар албадан саатуулах, 
шаардлагатай гэж үзвэл албадан саатуулагдсан хүний бие, авч яваа эд зүйлд үзлэг хийх;   
    ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ Онц байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх 
хариуцлага 21 дүгээр зүйл. Цагдаагийн ба цэргийн алба хаагч,төрийн албан хаагчийн хүлээх 

хариуцлага Онц байдлын үед хүч, галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэхдээ хууль зөрчсөн, бүрэн 
эрхээ хэтрүүлсэн, түүнчлэн албан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй буюу энэ хуулийн 18 дугаар 
зүйлд заасан иргэний эрх, эрх чөлөөний баталгааг зөрчсөн цагдаагийн ба цэргийн алба хаагч, 
төрийн албан хаагч нь хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ. 

1.42.Садар самуун 1998.01.22 12.1.Биеэ үнэлсэн, эсхүл бусдын биеийг үнэлүүлсэн зөрчилд захиргааны шийтгэл хүлээсэн 
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явдалтай тэмцэх 
тухай хууль 

этгээдийн талаарх тоо бүртгэлийг цагдаагийн байгууллага эрхлэн хөтөлнө. 

1.43.Соёлын өвийг 
хамгаалах тухай 
хууль 

2014.05.15 

   24.3.Соёлын биет өв алдагдсан тохиолдолд соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн 
санг хариуцсан байгууллага холбогдох мэдээллийг хил, гааль, цагдаа, хяналтын байгууллагад нэн 
даруй хүргүүлэх арга хэмжээ авна.  
 32.2.5.соёлын биет өв алдагдсан, үрэгдсэн тохиолдолд тухайн шатны бүртгэл, мэдээллийн сан, 
Засаг дарга, цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх; 
   33.2.5.алдагдаж, үрэгдсэн тохиолдолд нэн даруй тухайн шатны Соёлын өвийн бүртгэл, 
мэдээллийн сан, Засаг дарга, цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх;  
   38.3.Газрын хэвлийг эзэмших, ашиглах явцад соёлын биет өв илэрвэл газрын хэвлийг ашиглагч 
ажлаа зогсоож, энэ тухай сум, дүүргийн Засаг дарга, цагдаагийн болон уг асуудлыг хариуцсан 
байгууллагад нэн даруй мэдэгдэнэ.  
    52.7.Хууль бусаар гадаадад гаргасан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл, эсхүл энэ хуулийн 52.1, 
52.3-т заасны дагуу улсын хилээр гаргасан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл алдагдсан, үрэгдсэн 
тохиолдолд тэдгээрийг Монгол Улсын өмч болохыг зарлах бөгөөд эргүүлж авчрах ажлыг соёлын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон цагдаагийн байгууллага хууль 
тогтоомжид заасан журмын дагуу зохион байгуулна. 

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

2000.01.28 

   5.1. Сум, баг, хорооны Засаг дарга, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлага, цагдаагийн 
байгууллага, иргэн нийгмийн хэв журам зөрчсөн этгээдийг энэ хуулийн З дугаар зүйлд заасан өвчтэй 
эсэх талаар дүгнэлт гаргуулахаар эмнэлгийн байгууллагад хүсэлт гаргаж болно.  
   6.1. Сум, баг, хорооны Засаг дарга, цагдаагийн байгууллага нь энэ хуулийн З дугаар зүйлд заасан 
өвчтэй этгээдэд холбогдох дор дурдсан материалыг бүрдүүлж шүүхэд өгнө.  
  6.6. Албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл тухайн 
этгээдийг саатуулах, шүүхийн шийдвэр гарсны дараа албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх 
газарт хүргэх ажиллагааг цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэнэ.  
   17.1. Энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан өвчтэй этгээд албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр 
хийлгэх газарт байхдаа эмчлүүлэх, хөдөлмөрөөс зайлсхийсэн буюу эмнэлгээс оргосон 
тохиолдолд цагдаагийн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага эрэн сурвалжилж, түүнтэй 
холбогдож гарсан зардлыг өөрөөр нь нөхөн төлүүлэхийн хамт эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй 
бол Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн дагуу ЗО хоног хүртэл хугацаагаар баривчлах шийтгэл 
ногдуулна. 

1.45.Сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн тухай хууль 

2013.01.03 
13.2.Нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд яаралтай тусламж үзүүлэх 
болон эмнэлгээс оргосон тохиолдолд түүнийг эрэн сурвалжилж олох, эмнэлэгт хүргэх үйлчилгээнд 
цагдаагийн байгууллага хамтран ажиллах үүрэгтэй. 

1.46.Тамхины 
хяналтын тухай хууль 

2005.07.01 

11.1.Тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих төрийн хяналтыг Засгийн газар, 
бүх шатны Засаг дарга, мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, 
цагдаа болон хууль тогтоомжоор эрх олгогдсон бусад байгууллага, албан тушаалтан тус тусын эрх 
хэмжээний дагуу хэрэгжүүлнэ.  
13.1.Тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэхээргүй бол сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга, цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий 
ажилтан, улсын байцаагч дараахь захиргааны шийтгэл ногдуулна: 

1.47.Терроризмтой 
тэмцэх тухай хууль 

2004.04.23 

     3.1.9.“террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа” гэж террорист ажиллагаа, террорист үйлдлийг 
илрүүлэн таслан зогсоох, террорист этгээдийг аюулгүй болгох, баривчлах зорилгоор  цагдаа, 
тагнуулын болон цэргийн салбар, байгууллагын хүч хэрэгслээр нэгдмэл бодлого, төлөвлөгөө, нэгэн 
удирдлагаар гүйцэтгэх ажиллагааг;      
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     5.1.4.террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцох цэрэг, тагнуул, цагдаагийн салбар, 
нэгжийг тусгайлан байгуулах, эсхүл томилох, тэдгээрийн үүрэг гүйцэтгэх бэлтгэл, чадавхи, бэлэн 
байдлыг хангах;  
     10.1.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд дор дурдсан байгууллагын хүч хэрэгсэл 
оролцоно: 10.1.1. цагдаагийн төв, орон нутгийн байгууллага;  
    10.3.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд гадаадын цэрэг,  цагдаагийн тусгай хүчний 
салбар, нэгжийг Гадаадын цэргийн хүчнийг байрлуулах, дамжин өнгөрүүлэх тухай хуульд заасны 
дагуу оролцуулж болно.  
     12.4.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүсийг шуурхай штабын дарга тогтоож, 
Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 172.3-т 
заасан хойшлуулшгүй ажиллагааг явуулж болно. 

1.48.Төрийн албаны 
тухай хууль 

2002.06.28 

төрийн алба /цаашид "төрийн алба" гэх/-ны ангилал, зарчим, төрийн албан тушаал, түүнд тавих 
шаардлага, төрийн алба хаах болзол, журам, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, баталгаа, 
төрийн албаны төв байгууллагын чиг үүргийг тогтоон зохицуулах 
 
 
 
 

1.49.Тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд 
хяналт тавих тухай 
хууль 

2013.01.31 

14.1.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг зөвшөөрөгдсөн чиглэлийн дагуу тээврийн 
стандартыг баримтлан тусгай тоноглосон тээврийн хэрэгслээр аюулгүй байдлыг хангаж, харуул 
хамгаалалттай тээвэрлэх бөгөөд тээврийн хэрэгслийн зөвшөөрөл, тээвэрлэлтийн маршрут, харуул 
хамгаалалтыг цагдаагийн байгууллага олгож, аюулгүй байдалд хяналт тавина. 

1.50.Тусгай 
хамгаалалттай газар 
нутгийн тухай хууль 

1994.11.15 
1. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт ажиллаж байгаа байгаль хамгаалагчийн хэрэглэх 
зэвсэг,хэрэгслийн төрөл, тэдгээрийг хэрэглэх журмыг төрийн захиргааны төв байгууллага 
цагдаагийн төв байгууллагатай зөвшилцөн тогтооно. 

1.51.Төрийн бэлгэ 
тэмдгийн тухай хууль 

1994.05.20 

    3. Торгох шийтгэлийг шүүгч, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга, цагдаагийн байгууллагын эрх 
бүхий ажилтан, хилийн төлөөлөгч, түүний орлогч, туслах, баривчлах шийтгэлийг шүүгч ногдуулна.  
    Энэ хуулийн биелэлтэд тавих хяналтыг бүх шатны Засаг дарга, цагдаагийн байгууллага, гадаад 
харилцаа болон батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хилийн 
цэргийг удирдах газар хэрэгжүүлнэ. 

1.52.Төрийн нууцын 
тухай хууль 

1995.04.18 

     3/ цагдаа, тагнуул, хорих байгууллагын галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийн хангалт, нөөц, нийтийн эмх 
замбараагүй байдлын үед тагнуул, цагдаагийн байгууллагын ажиллах төлөвлөгөө, улсын онц чухал 
объектын хамгаалалтын хүч хэрэгслийн тухай мэдээлэл, дайны болон дайн бүхий байдлын үед 
хорих байгууллагын ажиллах төлөвлөгөө, түүнд холбогдох бусад баримт бичиг; 

1.53.Төрийн тусгай 
хамгаалалтын тухай 
хууль 

1995.04.27 

      1/ төрийн тусгай хамгаалалтад байгаа барилга, бусад зүйл, тэдгээрийн орчинд эмх замбараагүй 
байдал үүсэх, гэнэтийн осол гарах зэргээр нөхцөл байдал хүндэрсэн үед цагдаа, иргэний 
хамгаалалтын төв, орон нутгийн байгууллагаас туслалцаа авах, харилцан ажиллах; 
      19 дүгээр зүйл. Цагдаагийн байгууллагын үүрэг 
1.Цагдаагийн байгууллага нь энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1,5-д заасан,шаардлагатай 
тохиолдолд бусад хамгаалуулагчийг баяр ёслол, олон нийтийн болон бусад арга хэмжээнд оролцох, 
автотээврийн хэрэгслээр зорчих, орон нутагт байх үед хөтөч машин ажиллуулж, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг ханган, хэв журмын хамгаалалт зохионо. 
2. Төрийн тусгай хамгаалалтад авсан барилга, бусад зүйлийн орчинд гэмт хэрэг, хэв журмын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх эргүүл ажиллуулна. 
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З. Нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн буюу үүсч болзошгүй бодитой нөхцөлд төрийн тусгай 
хамгаалалтад хүч нэмэгдүүлж хамтран ажиллана. 
4.Цагдаагийн байгууллага нь төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллагатай харилцан ажиллах 
журмыг хамтран баталж, төрийн тусгай хамгаалалтад шаардагдах эрүүгийн нөхцөл байдлын мэдээг 
цаг тухайд нь өгч байна. 

1.54.Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай 
хууль 

2003.01.03 
  11.1.5.бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй нь холбогдуулан доромжилсон, гүтгэсэн, дарамталсан, амь нас, 
эрүүл мэндэд нь бодит аюул заналхийлсэн бол цагдаагийн байгууллагаар аюулгүй байдлаа 
хангуулах арга хэмжээ авахуулах. 

1.55.Харьяатын тухай 
хууль 

1995.06.05 

  20 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагын эрх хэмжээ  
З. Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаар гаргасан өргөдлийг шийдвэрлэхэд тус улсын 
тагнуулын болон цагдаагийн төв байгууллага, иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага болон засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн Засаг дарга, орон нутгийн 
цагдаагийн байгууллага, иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн алба, Монгол Улсаас гадаад улсад 
суугаа дипломат төлөөлөгчийн буюу консулын газар энэ хуульд заасан журам, тус тусын чиг үүргийн 
дагуу оролцоно.  5. Цагдаагийн төв байгууллага болон иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага нь холбогдох албадаараа дамжуулан иргэний харьяаллын асуудлаар 
хүсэлт гаргасан хүний иргэний бүртгэлийн талаар лавлагаа өгөх, бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах, түүнчлэн бусад асуудлаар санал дүгнэлт өгөх ажиллагаа тус тус явуулна.  6. Засаг 
захиргаа, нутаг, дэвсгэрийн нэгжийн Засаг дарга, орон нутгийн цагдаагийн байгууллага болон 
иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн алба нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин 
суугаа иргэний харьяаллын асуудлаар хүсэлт гаргасан хүний, Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа 
дипломат төлөөлөгчийн буюу консулын газар нь гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин 
суугаа мөн асуудлаар хүсэлт гаргасан хүний хувийн байдлыг тодорхойлж дүгнэлт гаргана.  
  22 дугаар зүйл. Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаар хүсэлт гаргах журам  
4. Монгол Улсын иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллага Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгох 
хүний талаархи санал, дүгнэлтийг тагнуулын болон цагдаагийн төв байгууллагаас авсан байна. 

1.56.Хөдөлмөрийн 
тухай хууль 

1999.05.14 

хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч ажилтан, ажил олгогчийн 
нийтлэг эрх, үүрэг, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан ба хамтын маргаан, 
хөдөлмөрийн нөхцөл, удирдлага, хяналт болон хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагыг 
тодорхойлж талуудын харилцан эрх тэгш байдлыг хангах 

1.57.Химийн хорт 
болон аюултай 
бодисын тухай хууль 

2006.05.25 
Химийн хорт болон аюултай бодис алдагдсан тохиолдолд түүнийг эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага нь цагдаа, тагнуулын болон холбогдох бусад байгууллагад 24 цагийн дотор мэдэгдэж, 
эрэн сурвалжлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд бүх талын туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. 

1.58.Хувийн 
хамгаалалтын тухай 
хууль 

2001.06.08 

    5.6.Цагдаагийн байгууллагаас бие хамгаалагчаар ажиллах тусгай зөвшөөрөл авсан иргэн нь 
хувийн хамгаалалтын хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, эсхүл хувийн хамгаалалтын байгууллагад 
ажиллаж  болно. 
    6.1. Хувийн хамгаалалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар /хэлтэс/ 
олгоно. 
    7.1.Цагдаагийн байгууллага хувийн хамгаалалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараахь тохиолдолд 
түдгэлзүүлнэ: 
    7.4. Дараахь тохиолдолд цагдаагийн байгууллага хувийн хамгаалалт эрхлэх тусгай  зөвшөөрлийг 
хүчингүй болгоно:  
    13.1. Хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд цагдаагийн 
байгууллага хяналт тавина. 
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1.59.Хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах тухай 
хууль 

1996.05.07 

       15
1
 дүгээр зүйл. Хараа хяналтгүй хүүхдийг түр саатуулах, төрийн асрамжид авах 

       1.Цагдаагийн байгууллага амь нас, эрүүл мэнд нь хохирч болзошгүй хараа хяналтгүй, оршин 
суугаа газрын хаяг, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь тодорхойгүй хүүхдийг түр 
саатуулж, энэ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4-т заасан байгууллагад шилжүүлнэ. 
       2.Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 12.1.2-т заасны дагуу цагдаагийн байгууллага хүүхдийн 
оршин суугаа газрын хаяг, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг тогтоох асуудлыг 
судалж шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. 
       3.Цагдаагийн байгууллага, хүүхдийг асран хамгаалах байгууллагын хамтран ажиллах 
журмыг цагдаагийн төв байгууллагын дарга, хүүхдийн төлөө үндэсний байгууллагын дарга хамтран 
батална. 

1.60.Цэргийн албан 
хаагчийн тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн тухай 
хууль 

1994.06.13 

Зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэг, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шинжилгээний болон авлигатай тэмцэх, 
онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын генерал, 
офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагч, цэрэг, цагдаагийн сургуулийн сонсогч /энэ хуульд цаашид 
"цэргийн албан хаагч" гэх/ нарт тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоож, олгохтой холбогдсон харилцааг 
зохицуулах 

1.61.Шилэн дансны 
тухай хууль 

2014.07.01 

3.1.Доор дурдсан байгууллага, түүний эд хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий албан тушаалтан энэ 
хуулийн үйлчлэлд хамаарна: 
3.1.1.төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд; 
3.1.2.төрийн өмчит үйлдвэрийн газар; 
3.1.3.хяналтын багц буюу түүнээс дээш хэмжээний хувьцааг нь төр, орон нутаг болон тэдгээрийн 
нэгдмэл сонирхолтой этгээд эзэмшиж байгаа компани; 
3.1.4.улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, 
үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага; 
3.1.5.төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг хууль тогтоомж, гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэгч. 

1.62.Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх 
тухай хууль 

2002.01.10 

    8.1.4.цагдаагийн байгууллагаас эрүүгийн хэргийн талаархи шүүхийн зарим төрлийн шийтгэх 
тогтоолыг гүйцэтгэх ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, нэгдсэн тоо бүртгэл 
хөтөлж хяналт тавих.  
   32 дугаар зүйл. Шийдвэр гүйцэтгэгч ба цагдаагийн байгууллагын харилцан ажиллагаа 

      32.1. Төлбөр төлөгчийг эрэн сурвалжлах, олж тогтооход өөрт байгаа мэдээлэл өгөх, шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааг явуулахад саад учруулж байгаа, эсхүл шийдвэр гүйцэтгэгчийн амь бие, эрүүл 
мэндэд заналхийлсэн бол цагдаагийн байгууллага туслалцаа үзүүлж болно. 
        101.4.Албадан эмчлүүлж байгаа этгээд гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага эмнэлгийн болон цагдаагийн байгууллага хамтран авна. 

1.63.Эрүүгийн хууль 2002.01.03 

1.1.Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн зорилт нь Монгол Улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй 
байдал, хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон хувийн өмч, үндэсний баялаг, байгаль орчин, эрх зүйн 
журам, энхтайван, хүн төрөлхтөний аюулгүй байдлыг гэмт халдлагаас хамгаалахад оршино. 
1.2.Монгол Улсын Эрүүгийн хууль энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд хүн, төр, нийгэмд аюултай 
ямар үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэгт тооцох, түүнийг үйлдсэн гэм буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон 
этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын төрөл, хэмжээг тогтооно. 

1.64.Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх 
тухай хууль 

2002.01.10 
2.2.Энэ хуулиар тогтоосон журмыг хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүх, эрүүгийн 
байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогч, бусад оролцогч дагаж биелүүлнэ. 

1.65.Эд хөрөнгө 
өмчлөх эрх, түүнтэй 
холбоотой эд 

2003.06.19 
20 дугаар зүйл. Эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийх 
20.1.4.шүүх, арбитр, прокурор, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас өмчлөгчийн өмчлөх 
эрхийг хязгаарласан шийдвэр гарсан; 
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хөрөнгийн бусад 
эрхийн улсын 
бүртгэлийн тухай 
хууль 

1.66.Эрдэнэсийн 
сангийн тухай хууль 

1994.11.17 
 З. Эрдэнэсийн сангийн харуул, хамгаалалтын байдалд цагдаагийн төв байгууллага хяналт тавина. 

1.67.Прокурорын 
байгууллагын тухай 
хууль 

2002.07.04 
37.4.Прокурор чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан түүний өөрт нь болон гэр бүлийн гишүүдийн 
амь нас, эрүүл мэндэд бодит аюул заналхийлсэн тохиолдолд тэдний аюулгүй байдлыг хангах арга 
хэмжээг цагдаагийн байгууллага хариуцна. 

1.68.Даатгалын 
мэргэжлийн 
оролцогчийн тухай 
хууль 

2004.04.30 

43.1.Зохицуулах хороо болон холбогдох бусад байгууллага, албан тушаалтан нь энэ хууль болон 
бусад хууль тогтоомжид заасан өөрийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараахь этгээдтэй холбоотой 
аливаа мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглоно: 
43.2.3.шүүх болон прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажлын 
шаардлагаар тэдгээр байгууллагын удирдлага хүсэлт гаргасан; 

1.69.Даатгалын тухай 
хууль 

2004.04.30 

81.1.Зохицуулах хороо болон холбогдох бусад байгууллага, албан тушаалтан нь энэ хууль болон 
бусад хууль тогтоомжид заасан өөрийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараахь этгээдтэй холбоотой 
аливаа мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглоно: 
81.2.Дараахь тохиолдолд энэ хуулийн 81.1 дэх хэсэг хамаарахгүй: 
 81.2.3.шүүх болон прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажлын 
шаардлагаар тэдгээр байгууллагын удирдлага хүсэлт гаргасан; 

1.70.Монгол Улсын 
Засгийн газрын тухай 
хууль 

1993.05.06 

 20 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэлдэхүүн 
5.Засгийн газрын гишүүн доор дурдсан хүрээний бодлогын төлөвлөлт, боловсруулалт, удирдлага, 
зохицуулалтын болон дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх асуудлыг эрхэлнэ: 
 6/Хууль зүйн сайд: 
 -цагдаа, нийгмийн дэг журам сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал; 

1.71.Монгол Улсын 
төрийн ордны тухай 
хууль 

2001.02.01 

7.7. Иргэд, байгууллагын тодорхой үйлдлийн улмаас Төрийн ордонд байрладаг байгууллагын хэвийн 
үйл ажиллагаанд саад учруулсан буюу учруулж болох нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд төрийн 
тусгай хамгаалалтын байгууллагын саналыг үндэслэн цагдаагийн төв байгууллагын даргын 
шийдвэрээр Төрийн ордныг хүч нэмэгдүүлэн хамгаалж болно. 
11.1.3. Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу цэргийн жагсаал, баяр 
ёслол үйлдэх болон хуульд заасан үндэслэл бий болсны улмаас Төрийн ордныг хамгаалах зайлшгүй 
шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд Төрийн ордны нутаг дэвсгэрт цэрэг,  цагдаагийн хүч, 
байлдааны зэвсэг, техник хуралдуулах; 

1.72.Нэмэгдсэн 
өртгийн албан 
татварын тухай хууль 

2006.06.29 

13.1.Дараахь барааг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө: 
13.1.6.зэвсэгт хүчин, цагдаа, улсын аюулгүй байдлыг хангах, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, 
авлигатай тэмцэх байгууллагын хэрэгцээнд зориулан импортоор авч байгаа зэвсэг, тусгай техник 
хэрэгсэл; 

1.73.Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны 
эрх зүйн байдлын 
тухай хууль 

2005.11.17 

19.2. Хорооны гишүүн болон ажлын албаны ажилтан дараахь тохиолдолд энэ хуулийн 19.1-д заасан 
мэдээллийг Хорооноос тогтоосон журмын дагуу бусдад мэдээлж болно: 
19.2.4. шүүх, прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажлын 
шаардлагаар тэдгээр байгууллагын удирдлага бичгээр хүсэлт гаргасан. 

1.74.Улсын нисэхийн 
тухай хууль 

2003.05.30 
4.1.4.“улсын агаарын хөлөг” гэж цэрэг, цагдаа, хил хамгаалах, гаалийн болон төрийн бусад чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх байгууллагын агаарын хөлгийг; 

1.75.Усан замын 
тээврийн тухай хууль 

2003.11.28 
3.1.4.“усан замын тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл” гэж цэрэг, цагдаа, хил хамгаалах, гаалийн 
болон төрийн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх байгууллагын усан замын тээврийн хэрэгслийг; 
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1.76.Өршөөл үзүүлэх 
тухай 

2009.07.09 

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагаас, ялтанг ял эдлэхээс 
чөлөөлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 
7.1. Эрүүгийн хуульд заасан хөнгөн, хүндэвтэр гэмт хэрэг анх удаа үйлдсэн этгээдийн хэрэг бүртгэх, 
мөрдөн байцаах болон шүүхээр хянан хэлэлцэх шатанд байгаа эрүүгийн хэргийг тус тус хэрэгсэхгүй 
болгоно. 

1.77.Аймаг, сум, 
дүүргийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн 
хурлын сонгуулийн 
тухай 

2012.09.14 

10.5.Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтан, түүний итгэмжлэгдсэн ажилтны болон сургалт зохион 
байгуулах, тоног төхөөрөмжийг сонгуулийн хороонд хүргэх, сонгуулийн хорооноос татан авах, 
сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, түүнтэй холбогдох бусад зардал болон цагдаагийн 
хамгаалалтын зардлыг тухайн байгууллагын төсөвт тусган санхүүжүүлнэ. 
28.5.Энэ хуулийн 25.3.1-д заасан тодорхойлолтыг аймаг, нийслэлийн шүүх, энэ хуулийн 25.3.2-т 
заасан тодорхойлолтыг аймаг, дүүргийн цагдаагийн байгууллага нэр дэвшигч тус бүрээр гаргаж, 
аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд санал авах өдрөөс 38 хоногийн өмнө албан бичгээр 
ирүүлнэ. 
34.9.Энэ хуульд заасныг зөрчиж сонгогчид бэлэн мөнгө, эд бараа тараасныг сонгогч баримттайгаар 
сонгуулийн хороонд мэдэгдсэнийг тухайн сонгуулийн хороо цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх 
бөгөөд уг асуудлыг цагдаагийн байгууллага шалгаж, зөрчил гаргасан этгээдэд эрх бүхий байгууллага 
захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн тохиолдолд аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо 
тухайн сонгогчид бэлэн мөнгө болон эд барааны үнийн дүнг хорь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний мөнгөн урамшууллыг олгож, гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ. 
46.6.Хэсэгт саналын хуудас хүлээн авснаас хойш санал авах байрыг цагдаагийн хамгаалалтад авна. 
59.2.Энэ хуульд заасан захиргааны зөрчлийг цагдаагийн байгууллага шалгах ба сум, сум дундын, 
дүүргийн шүүхийн шүүгч хянан шийдвэрлэнэ. 

1.78.Гаалийн тухай 
хууль 

2008.05.20 

70.2.2.гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчил гаргаж байгаагүйг нотолсон гаалийн болон цагдаагийн 
байгууллагын тодорхойлолт; 
258.1.Гаалийн хяналт хийх үед мэргэжлийн хяналт, цагдаагийн зэрэг төрийн эрх бүхий бусад 
байгууллага, албан тушаалтан холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу оролцож болно. 

1.79.Гадаадын 
иргэний эрх зүйн 
байдлын тухай хууль 

2010.07.08 

27.3.Дараахь тохиолдолд гадаадын иргэнд Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл 
олгохоос болон уг зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзах буюу хүчингүй болгож болно: 
27.3.1.тагнуул, цагдаагийн байгууллагын саналыг үндэслэн; 
37.1.Гадаадын иргэнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй байвал дараахь үндэслэлээр Монгол 
Улсаас албадан гаргана: 
37.1.9.нийгмийн хэв журмыг хоёр буюу түүнээс дээш удаа зөрчиж захиргааны арга хэмжээ авагдсан 
гадаадын иргэний талаар цагдаагийн байгууллагаас үндэслэл бүхий санал ирүүлсэн; 
37.4.Энэ хуулийн 37.2-т заасан албадан гаргах тухай шийдвэрийг иргэний харьяалал, шилжилт 
хөдөлгөөний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хил хамгаалах болон цагдаагийн 
байгууллагатай хамтран гүйцэтгэнэ. 
 

1.80.Галын аюулгүй 
байдлын тухай хууль 

1999.05.28 
25.3.Гал түймрийн шалтгаан, нөхцөлийг тогтоох үед гэмт хэргийн шинж илэрвэл холбогдох баримт 
сэлтийг шалгуулахаар цагдаагийн байгууллагад шилжүүлнэ. 

1.81.Иргэний 
бүртгэлийн тухай 
хууль 

1999.10.14 
22.6. Оршин суух тодорхой хаяггүй Монгол Улсын харьяат иргэнд цагдаагийн байгууллагын 
тодорхойлолтыг үндэслэн тухайн цагдаагийн байгууллага оршин байгаа нутаг дэвсгэрийн сум, 
дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтан иргэний үнэмлэх олгож болно. 

1.82.Компанийн тухай 
хууль 

2011.10.06 
84.3.Дараах этгээдийг компанийн эрх бүхий албан тушаалд ажиллахыг хориглоно: 
84.3.1.хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, цэрэг, цагдаа, 
шүүх, прокурорын байгууллагад удирдах албан тушаал хашдаг; 



15 
 

1.83.Монгол Улсын 
Үндсэн хууль 

1992.01.13 
Гучин наймдугаар зүйл. 
7/ хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, нийгмийн хэв журмыг бэхжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх; 

1.84.Нийслэлийн 
иргэдийн 
төлөөлөгчдийн 
хурлын сонгуулийн 
тухай хууль 

2012.04.27 

27.2.5.энэ хуулийн 24.3.2-т заасныг нотолсон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт; 
27.4.Энэ хуулийн 27.2.4-т заасан тодорхойлолтыг Улсын дээд шүүх, энэ хуулийн 27.2.5-д заасан 
тодорхойлолтыг цагдаагийн төв байгууллага нэр дэвшигч тус бүрээр гаргаж, Нийслэлийн сонгуулийн 
хороонд сонгууль товлон зарласан өдрөөс хойш 25 хоногийн дотор албан бичгээр хүргүүлнэ.  

1.85.Орон сууцны 
тухай хууль 

1999.04.22 

14.4. Оршин суугч нь эзгүй үед сууцанд ус алдах, гал гарах зэрэг бусад оршин суугчдын аюулгүй 
байдал, эд хөрөнгөд хохирол учруулахуйц эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд зайлшгүй 
шаардлагатай гэж үзвэл тухайн сууцанд нэвтрэн орж эвдрэл, гэмтлийг арилгаж болох бөгөөд энэ 
тухай Сууц өмчлөгчдийн холбоо буюу оршин суугчдын болон цагдаагийн байгууллагын төлөөлөгчийг 
байлцуулан акт үйлдэж эзгүй байсан оршин суугчийн эд хөрөнгийг хамгаалах арга хэмжээ авна. 

1.86.Өрсөлдөөний 
тухай хууль 

2010.06.10 

15.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар чиг үүргийнхээ дагуу дараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 
15.1.13.өөрийн үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлсэн гэрч, бусад этгээдийг шаардлагатай 
тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын хамгаалалтад авахуулах тухай асуудлыг холбогдох 
байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх; 
25.2.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүн болон албан хаагч хуулиар 
хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан өөрт нь болон түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, 
эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд бодит аюул заналхийлсэн тохиолдолд тэдний аюулгүй байдлыг цагдаагийн 
байгууллага хангана. 

1.87.Сонгуулийн 
автоматжуулсан 
системийн тухай 

2011.11.10 
24.1.Сонгуулийн автоматжуулсан системийн аюулгүй байдлыг Сонгуулийн ерөнхий хорооны үйл 
ажиллагаатай уялдуулан цагдаа, тагнуулын болон хяналт шалгалтын бусад байгууллага тус тусын 
чиг үүрэг, бүрэн эрхийнхээ хүрээнд ханган ажиллана. 

1.88.Татварын 
ерөнхий хууль 

2008.05.20 

71.6.цагдаагийн байгууллага: 
71.6.1.татварын алба, татварын улсын байцаагчаас татвар төлөгчийн байр, агуулахад нэвтрэн орох 
болон шалгалт, тооллого, үзлэг хийх, хөрөнгө барьцаалах, битүүмжлэх үйл ажиллагааг хуульд 
заасны дагуу явуулахад хүч хэрэглэх буюу зохион байгуулалттайгаар эсэргүүцэл үзүүлсэн 
тохиолдолд шаардлагатай туслалцаа үзүүлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл, бололцоо бүрдүүлэх; 
71.6.2.Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг татвар төлөгчөөр бүртгэх, хаягийг 
нь тодруулахтай холбогдсон өөрт нь байгаа хувь хүний нууцад үл хамаарах мэдээ, судалгааг 
татварын албаны хүсэлтээр гаргаж өгөх; 
71.6.3.татвар төлөхөөс зайлсхийж оргон зайлсан татвар төлөгчийг эрэн сурвалжлах ажилд 
туслалцаа үзүүлж, хамтран ажиллах; 
71.6.4.хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах байгууллагын удирдлага нь татварын албанаас шалгуулахаар 
шилжүүлсэн татварын хэрэг, зөрчлийг хуульд заасан хугацаанд шалган шийдвэрлэх ажлыг зохион 
байгуулж, дүнг татварын албанд бичгээр мэдэгдэх, түүнчлэн өөрийн илрүүлсэн татварын хууль 
тогтоомжийн зөрчлийн мэдээллийг татварын албанд шилжүүлж өгөх. 

1.89.Тахарын албаны 
тухай хууль 

2013.07.05 

14.8.Шүүх хуралдааны явцад эсэргүүцэл үзүүлэх, эмх замбараагүй байдал үүсч болзошгүй нөхцөл 
байдал үүсвэл Тахарын алба болон цагдаагийн байгууллагаас нэмэлт хүч татан ирүүлэх ажлыг 
тухайн тойргийн тахар зохион байгуулна. 
18.4.Яллагдагч, ялтныг галт тэрэг, нисэх онгоцоор хуяглан хүргэхдээ хүлээн авах Тахарын алба, 
цагдаагийн байгууллагын удирдлагад урьдчилан мэдэгдэнэ. 
23.2.Эрэн сурвалжлах ажиллагаа зохион байгуулах үед нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн захиргааны 
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болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, хотын захирагч, цагдаа, хорих, батлан хамгаалах, хил 
хамгаалах алба зэрэг байгууллагаас хүн хүч, зэвсэг, автомашин, шатахуун, техник хэрэгсэл, түр 
байрлах байр шаардан гаргуулах, дайчлан ашиглаж болно. 

1.90.Төмөр замын 
тээврийн тухай хууль 

2007.07.05 
28.1.Төмөр замын гармыг нээх, ашиглах, хаах, хамгаалалтын дохио, тэмдэг, төхөөрөмжөөр 
тоноглох, засварлах, түүнчлэн төмөр замын гармын зэрэглэл тогтоох журмыг төрийн захиргааны төв 
байгууллага цагдаагийн байгууллагатай зөвшилцөн батална. 

1.91.Улсын 
бүртгэлийн ерөнхий 
хууль 

2009.06.25 

11.5.5.энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан улсын бүртгэлийн талаар шүүх, цагдаа, прокурор зэрэг эрх 
бүхий бусад байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн дагуу улсын бүртгэлд өөрчлөлт, тэмдэглэл хийж, 
шийдвэрийг бүртгэлийн хувийн хэрэгт хавсарган хадгалж, баяжилт хийх; 
11.5.9.шүүх, цагдаа, прокурор зэрэг эрх бүхий бусад байгууллагад зохих журмын дагуу лавлагаа 
өгөх, улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар туслалцаа үзүүлэх, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах; 

1.92.Улсын 
тэмдэгтийн 
хураамжийн тухай 
хууль 

2010.11.25 

12.1.2.автотээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэх, мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх олгоход 
1000-2000 төгрөг; 
12.1.4.өөрөө явагч хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэх олгоход 1000-2000 төгрөг. 
 10.3.5.оршин суух тодорхой хаяггүй Монгол Улсын харьяат иргэнд цагдаагийн байгууллагын 
тодорхойлолтыг үндэслэн тухайн оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газар иргэний үнэмлэх олгоход 3 300 төгрөг. 
25.1.3.тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн зөвшөөрлийг 
цагдаагийн байгууллагаас олгоход тухай бүр 10000- 25 000 төгрөг. 

1.93.Хадгаламж, 
зээлийн хоршооны 
тухай хууль 

2011.10.27 
18.2.Хадгаламж зээлийн хоршооны гишүүний талаарх мэдээллийг дор дурдсанаас бусад 
тохиолдолд бусдад задруулахыг хориглоно: 
18.2.3.Хороо, шүүх, цагдаа, прокурор зэрэг эрх бүхий байгууллагаас хүсэлт гаргасан. 

1.94.Хот, суурины ус 
хангамж, ариутгах 
татуургын 
ашиглалтын тухай 
хууль 

2011.10.06 

17.1.Улсын онц чухал объектод хамаарах ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтыг цагдаагийн 
байгууллага гүйцэтгэж, бусад ус хангамжийн эх үүсвэр нь энгийн харуул хамгаалалттай байна. 

1.95.Хохирогчид 
нөхөх олговор олгох 
тухай 

2009.07.09 

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт гарсан нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал, үймээн самууны үеэр амь бие, 
эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирсон иргэн, цагдаа, дотоодын цэрэг, онцгой байдлын байгууллагын 
албан хаагч /цаашид “төрийн тусгай албан хаагч” гэх/, хуулийн этгээдэд нөхөх олговор олгохтой 
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.96.Хөрөнгийн 
үнэлгээний тухай 
хууль 

2010.01.21 
20.1.Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгч нь дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ: 
20.1.8.ял шийтгэлгүй болохыг нотолсон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт; 

1.97.Хуульчийн эрх 
зүйн байдлын тухай 
хууль 

2012.03.07 
19.2.2.ял шийтгэгдэж байгаагүйг нотолсон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт; 

1.98.Хүн 
худалдаалахтай 
тэмцэх тухай хууль 

2021.01.19 

5.7.Цагдаагийн болон тагнуулын байгууллага нь хүн худалдаалах үйлдлийг илрүүлэх, таслан зогсоох 
чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хүн худалдаалахтай холбоотой зар сурталчилгаанд хяналт тавина. 
5.8.3.улсын хилээр хамт гарсан насанд хүрээгүй хүнийг хилийн гадна үлдээсэн тохиолдолд эргэж 
ирээгүй шалтгааныг нь тодруулах, шаардлагатай гэж үзвэл тухайн асуудлыг цагдаагийн 
байгууллагад шалгуулахаар шилжүүлэх. 

9.2.Хохирогч болсон гэж өөрийгөө үзсэн этгээд хамгаалах байрны үйлчилгээнд хамрагдах 
тухай хүсэлтээ цагдаагийн байгууллага, эсхүл хамгаалах байрны захиргаанд гаргана. 
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9.3.Хүн худалдаалах гэмт хэргийг цагдаагийн болон тагнуулын байгууллага шалгаж эхэлсэн 
эсэхийг үл харгалзан хохирогчийг хамгаалах байранд түр байрлуулна. 
13.1.Хүүхэд хохирогч болсон бол цагдаагийн байгууллага болон энэ хуулийн 9.1-д заасан хамгаалах 
байрны ажилтан нь түүний эцэг, эхийг нэн даруй олж тогтоох арга хэмжээ авна.  
14.2.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу цагдаагийн 
байгууллага хүн худалдаалах гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авч болно. 

1.99.Цөмийн энергийн 
тухай хууль 

2009.07.16 
36.1.6.цацрагийн үүсгүүр ашиглах явцад гарсан осол, зөрчлийг цацрагийн хяналт, онцгой байдал, 
тагнуул, цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдээлэх, ослын хор уршгийг арилгах, аюулгүй болгох 
арга хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу авч хэрэгжүүлэх; 

1.100.Чөлөөт бүсийн 
тухай хууль 

2002.06.28 
25.3.Чөлөөт бүсийн нийтийн аюулгүй байдал, хэв журмыг сахиулах үүргийг цагдаагийн байгууллага 
гүйцэтгэнэ. 

1.101.Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах 
тухай хууль 

2011.02.02 

10.1.Төрөөс эрэгтэй, эмэгтэй хүний төрийн албанд орох, албан тушаал эрхлэх тэгш эрх бодитой 
хэрэгжих боломж, нөхцөлөөр хангахын тулд дараахь бодлого хэрэгжүүлнэ:  
10.1.3.зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэг, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, авлигатай тэмцэх 
болон онцгой байдлын байгууллагаас бусад байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалтны дотор 
аль нэг хүйсийн төлөөлөл 40 хувиас доошгүй байх; 

1.102.Согтууруулах 
ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэсэн этгээдийг 
албадан эрүүлжүүлэх 
тухай хууль 

2003.11.07 

5.1.Өөрийн үйлдлийг удирдан хянах чадваргүй болтлоо согтсоны улмаас хаана байгаагаа болон 
очих газраа мэдэхгүй болсон, гудамж талбай, олон нийтийн газар ухаангүй унасан, энэ байдлаас 
болж өөрөө осол гэмтэл, гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж болзошгүй болсныг үндэслэл болгон цагдаагийн 
алба хаагч тухайн этгээдийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх зорилгоор эмнэлгийн байгууллага (цаашид 
"эрүүлжүүлэх байр" гэх)-д хүлээлгэн өгнө. 
8.3.Тэмдэглэлд түр хадгалах зүйлийг хүлээн авсан ажилтан үйлчлүүлэгч этгээд, түүнийг хүргэж 
ирсэн хүн болон гэрчийн этгээд гарын үсэг зурах бөгөөд үйлчлүүлэгч этгээд гарын үсэг зурж 
чадахгүй бол цагдаагийн алба хаагч тэр тухай тайлбар бичнэ. 
12.3.Үйлчлүүлэгч этгээдийг гарах үед цагдаагийн алба хаагч түүний гарын хээ болон гэрэл зургийг 
санд хадгалахаар авах ба түр хадгалсан баримт бичиг, мөнгө, хувцас, эд зүйлийг өөрт нь, эсхүл уг 
этгээдийг авахаар ирсэн хамгаалах хүнд гэрчийн этгээдийг байлцуулан тэмдэглэлийн дагуу 
хүлээлгэн өгч, гарын үсэг зуруулна. 
13.1.Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийн болон түүнийг хамгаалах хүний хүсэлтээр, 
эсхүл цагдаагийн алба хаагч өөрөө санаачлан тухайн этгээдийг эрүүлжүүлэх байранд хүргэхгүйгээр 
хамгаалах хүнд хүлээлгэн өгч болно. 

1.103.Шүүгчийн эрх 
зүйн байдлын тухай 
хууль 

2012.03.07 

26.4.Шүүгч, түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, аюулгүй байдалд аюул занал учрах нөхцөл үүссэн 
болон энэ тухай мэдээлэл авсан бол цагдаагийн байгууллага энэ байдлыг таслан зогсооход 
чиглэсэн арга хэмжээг нэн даруй авах үүрэгтэй. 
26.5.Энэ хуулийн 26.4-т заасан арга хэмжээг авах нөхцөл, журмыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
дарга, цагдаагийн төв байгууллагын дарга хамтран батална. 

1.104.Шүүхийн 
шинжилгээний тухай 
хууль 

2009.12.03 

32.2.Энэ хуулийн 32.1-д заасны дагуу шинжилгээ хийлгэж байгаа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч 
хүний амь нас, эрүүл мэндийг хохироох, эмнэлгийн үйл ажиллагаанд саад учруулж болзошгүй 
үйлдэл хийсэн бол цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж, үйлдлийг нь таслан зогсоох арга хэмжээ 
авна. 

1.105.Монгол хэлний 
тухай хууль 

2015.02.12 

12.1.Төрийн албаны төв байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ: 
12.1.1.төрийн албанд анх орох иргэнээс авах монгол хэлний шалгалтыг энэ хуулийн 21.1-д заасан 
эрх бүхий байгууллагаас баталсан агуулгын дагуу зохион байгуулж, холбогдох мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх; 
12.1.2.хуульд заасан бусад үүрэг. 
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2 УИХ-ын тогтоол 

2.1.Төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах 
албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах 
журам 

2003.05.08 №13 
Монгол Улсын 
Төрийн албаны 
тухай хуулийн 

35.1.6 

Төрийн захиргааны болон хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн тусгай алба (цаашид "Төрийн 
жинхэнэ алба" гэх)-ны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахтай 
холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журмыг баримтлана. 

2.2.Төрийн 
байгууллага болон 
төрийн жинхэнэ 
албан хаагч, уг 
албанд нэр 
дэвшигчийн хооронд 
төрийн албатай 
холбогдсон 
асуудлаар гарсан 
маргааныг хүлээн 
авч, хянан 
шийдвэрлэх журам 

2003.05.08 №14 
Монгол Улсын 
Төрийн албаны 
тухай хуулийн 

39.3 

Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд 
төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг Төрийн албаны зөвлөл, түүний салбар 
зөвлөлөөр хянан шийдвэрлэхэд энэхүү журмыг баримтлана. 

2.3. Монгол Улсын 
үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл 
баримтлал батлах 
тухай 

2010.07.05 
№48 

Үндэсний 
аюулгүй 

байдлын тухай 
хуулийн 8 

дугаар зүйлийн 
8.1 дэх хэсэг, 
Монгол Улсын 

Их Хурлын 
тухай хуулийн 

43 дугаар 
зүйлийн 43.1 

дэх хэсэг 

3.1.1.2.Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг хангах үндсэн арга нь улс төр, 
дипломатын үйл ажиллагаа байна. Энэ хүрээнд олон тулгуурт гадаад бодлогын зарчмыг эрхэмлэж, 
дэлхийн улс орнууд, олон улсын байгууллагуудтай идэвхтэй харилцаа, хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлнэ. 
3.1.3.4. Цус ойртолтыг багасгах, архидан согтууралт, мансууралтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, хүн 
амын удмын санд учрах сөрөг нөлөөллийг бууруулна. 
3.1.4.7.Түүх, соёлын үнэт зүйлс хууль бусаар гадаадад гарахаас сэргийлэх, хилийн  чанад дахь 
монгол соёл иргэншлийн өвийг сурвалжлан олох, судлах, эх орондоо эгүүлэн залах, сэргээн засах 
чиглэлээр иргэдийн санал, санаачилгыг дэмжиж, гадаад оронтой идэвхтэй хамтран ажиллах эрх зүй, 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна. 
3.2.3.6.Гадаад, дотоод томоохон төлбөр, тооцоо, зээл, аккредитивийн хөдөлгөөнд хяналт тавих, 
эдийн засаг, санхүүгийн салбарын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, шалгаж шийдвэрлэх 
тогтолцоог хөгжүүлнэ. 
3.3.4.4.Нийгэмд хууль ёс, дэг журам, сахилга, хариуцлага суларч эмх замбараагүй байдал бий 
болохоос сэргийлнэ. 
3.4.1.5 Халдварт өвчний нийтийг хамарсан тархалт, гамшгийн үед авах арга хэмжээний бэлэн 
байдлыг хангаж, урьдчилан сэргийлэх эм тарилга, вакцин, био бэлдмэлийн нөөцийг бүрдүүлнэ. 
3.4.3.1. Иргэдийн амьдрах, ажиллах орчны аюулгүй байдлыг хангах, гамшгийн эрсдлийг бууруулах 
нь хүний аюулгүй байдлыг баталгаажуулах чухал үндэс болно. 
3.4.4.1. Иргэдийн терроризм, үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, хүчирхийллээс 
хамгаалагдах нөхцлийг сайжруулна. 
3.4.4.2. Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, иргэдийг хүн худалдах гэмт хэрэгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоохтой холбогдсон эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, энэ чиглэлд бэхжүүлнэ. 
3.4.4.3. Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын эргэлтэд хяналт тавих, хууль бус эргэлттэй 
тэмцэх үндэсний чадавхийг бэхжүүлнэ. 
3.4.4.4. Нийгэмд эдгээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалт, сурталчилгааг 
эрчимжүүлж, олон улсын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлнэ. 
3.5.1.4 Газрын доорх цэнгэг усны томоохон ордууд, гол мөрний урсац, бүрэлдэх эхийг улсын тусгай 
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хамгаалалтад авах, цэвэр усны нөөц бүхий томоохон нуурын сав газарт аж ахуйн үйл ажиллагааг 
хязгаарлах замаар усны нөөцийг хамгаална. 
3.6.1.7.Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагад мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, дэг, эрсдлийн 
удирдлага, дотоод аудит, үнэлгээний чадавхийг бий болгоно. 

3 
Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг 

3.1.Цагдаагийн 
дүрэмт хувцасны 
загвар батлах тухай 

2013.03.04 
№143 

Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 
тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 
1, Цагдаагийн 
байгууллагын 
тухай хуулийн 

31 дүгээр 
зүйлийн 4 дэх 

хэсэг 

Цагдаагийн дүрэмт хувцасны загварыг баталсан. 

3.2.Цагдаагийн цол 
олгох журам 

1995.11.17 
№222 

Монгол Улсын 
цагдаагийн 

байгууллагын 
тухай хуулийн 

31 дүгээр 
зүйлийн 1 дэх 

хэсэг 

Цагдаагийн албан хаагчид цагдаагийн цол олгоход энэ журмыг баримтална. 
 

 
4 

Монгол Улсын 
Засгийн газрын 

тогтоол 

4.1.Цагдаагийн 
байгууллагын талаар 
авах зарим арга 
хэмжээний тухай 
“Цагдаагийн 
байгууллагын зарим 
ажил, үйлчилгээ, 
хангалтын жишиг 
норматив” 

2011.05.11 
№153 

Монгол Улсын 
Засгийн газрын 
тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 

2, 12 дугаар 
зүйлийн 2, 14 

дүгээр зүйлийн 
7 дахь хэсэг, 

Засгийн газрын 
тусгай сангийн 
тухай хуулийн 

8.3.7, 26.2, 
Цагдаагийн 

байгууллагын 
тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 

3 дахь хэсэг 

Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчаас иргэдэд чанартай, жигд, хүртээмжтэй, шуурхай үйлчлэх, 
алба хаагчийн хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, эдийн засгийн үр ашигтай нөхцөлийг бий 

болгоно. 

4.2.Засгийн газрын 
агентлагийн орон тоо 

2012.09.22 
№43 

Засгийн газрын агентлагийн орон тооны дээд хязгаарыг тогтоосон ба ЦЕГ-ын орон тооны дээд 
хязгаар нь 133-аар тогтоогдсон. 
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батлах тухай Засгийнгазрын 
агентлагийн эрх 
зүйн байдлын 
тухай хуулийн 
9.1 дэх хэсэг 

4.3.Цагдаагийн 
байгууллагын 
хөгжлийн хөтөлбөр 
батлах тухай 

2014.03.14 
№79 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 19 
дүгээр зүйлийн 
19.2 дахь хэсэг 

Монгол хүнийг аюулгүй амьдрах, гэмт хэрэг, халдлагын золиос болохоос хамгаалах, хууль сахиулах 
байгууллагын албан хаагчид тавих ёс зүй, мэргэжлийн чадвар, хариуцлага, хууль сахин биелүүлэх 
шаардлагыг өндөржүүлж, эрх зүй, нийгмийн баталгааг дээшлүүлнэ. 

4.4.Цагдаагийн алба 
хаагчид мөнгөн 
урамшил олгох журам 
батлах тухай 

2014.03.21  
№86 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 39 
дүгээр зүйлийн 
39.2 дахь хэсэг 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.2 дахь хэсэгт заасан мөнгөн урамшил 
(цаашид “мөнгөн урамшил” гэх) олгоно. 

4.5.Цагдаагийн 
байгууллагын талаар 
авах зарим арга 
хэмжээний тухай 
“Цагдаагийн алба 
хаагчийн төрийн 
тусгай алба хаасан 
хугацааны нэмэгдэл 
олгох журам”, 
“Цагдаагийн алба 
хаагчдад  албан 
ажлын онцгой 
нөхцөлийн нэмэгдэл 
олгох журам”,  
”Цагдаагийн албан 
тушаалын цолны 
нэмэгдлийн хувь 
хэмжээ”, “Цагдаагийн 
алба хаагчдад 
мэргэшлийн зэргийн 
нэмэгдэл олгох 
журам”. 

2014.03.28  
№99  

Төрийн албаны 
тухай хуулийн 

28 дугаар 
зүйлийн 28.2.3, 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 19 
дүгээр зүйлийн 

19.1, 
Цагдаагийн 

албаны тухай 
хуулийг дагаж 

мөрдөх журмын 
тухай хуулийн 5 

дугаар зүйл 

Цагдаагийн алба хаагчийн төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох, цагдаагийн алба 
хаагчдад  албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох, цагдаагийн албан тушаалын цолны 
нэмэгдлийн хувь хэмжээ, цагдаагийн алба хаагчдад мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох харилцааг 
зохицуулсан. 

4.6.Цагдаагийн 
байгууллагын 

хамгаалалтад авах 
онц чухал объектын 

жагсаалт батлах 

2014.03.28 
№100 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 19 

Цагдаагийн  байгууллагын хамгаалалтад авах онц чухал объектын жагсаалтыг баталсан. 
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тухай дүгээр зүйлийн 
19.2 дахь хэсэг 

4.7.Улаанбаатар 
хотын цагдаагийн 
газар байгуулах тухай 

2014.04.04 
№115 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 6 
дугаар зүйлийн 

6.4 дэх хэсэг 

“Нийслэлийн цагдаагийн газар”-ыг “Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар” болгон өөрчлөн зохион 
байгуулсан. 

4.8.Дүрэм батлах 
тухай 

“Монгол Улсын 
Замын хөдөлгөөний 

дүрэм” 
 

2004.04.05 
№74 

Замын 
хөдөлгөөний 

аюулгүй 
байдлын тухай 

хуулийн 4 
дүгээр зүйлийн 

1 дэх хэсэг 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний нэгдсэн журам тогтоох зорилготой. 
Тээврийн хэрэгслийн ангиллын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг олгодог. 

4.9.Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах 
үндэсний стратеги 

батлах тухай 

2012.05.02 
№146  

Үндэсний 
аюулгүй 

байдлын үзэл 
баримтлалын 

1.2.3 дахь заалт 

       Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 1.2.3 дахь заалт, Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын 2010 оны 64/255 тогтоолыг хэрэгжүүлж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
зорилготой. 
           5.4.5. жолооч бэлтгэх, мэргэшүүлэх, шалгалт авах, үнэмлэх олгох тогтолцоог боловсронгуй 
болгох. 

4.10.Журам батлах 
тухай 

“Төрийн албан 
хаагчид тусламж 

олгох нөхцөл, журам” 
 

2004.05.05 
№112 

Төрийн албаны 
тухай хуулийн 
30.5 дахь хэсэг 

      Төрийн албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуульд заасан тусламж олгох харилцааг 
зохицуулсан. 

4.11.Журам батлах 
тухай     
 “Төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн албан 
үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэх журам” 

2011.03.02 
 №62  

Төрийн албаны 
тухай хуулийн 
21.2 дахь хэсэг 

    Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах зорилгоор 
төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулсан. 

4.12.Журам батлах 
тухай 
“Цэргийн албан 
хаагчийн гэр бүлд 
тэтгэмж олгох журам”, 
“Цэргийн албан 
хаагчид орон сууцны 
дэмжлэг үзүүлэх 

2011.01.19  
№9 

 Цэргийн албан 
хаагчийн 
тэтгэвэр, 

тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 

19 дүгээр 

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны 
дагуу орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 19 
дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан тэтгэмжийг олгох, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2, 3, 4 дэх хэсгүүдэд зааснаар цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, 
нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын сангийн дансанд төлөх харилцааг 
зохицуулсан. 
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журам”, “Цэргийн 
тэтгэвэр авагчийн 
цалин, нийгмийн 
даатгалын 
шимтгэлийн зөрүүг 
нийгмийн даатгалын 
санд төлөх журам” 

зүйлийн 7 дахь 
хэсэг 

4.13.Журам батлах 
тухай  
     “Цэргийн албан 
хаагчид нэг удаагийн 
тэтгэмж олгох журам” 

2011.02.09  
№38 

Цэргийн албан 
хаагчийн 
тэтгэвэр, 

тэтгэмжийн 
тухай хуулийн 

19 дүгээр 
зүйлийн 1, 2, 3 

дахь хэсэг 
 
 

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1, 2, 3 дахь хэсэгт 
заасан тэтгэмжийг олгох харилцааг зохицуулсан. 

4.14.Хөтөлбөр батлах 
тухай 

“Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 

мэдээлэл, 
сурталчилгааны       

хөтөлбөр”,  
“Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө” 

2012.07.25 
№252 

Гэмт хэргээс 
урьдчилан 

сэргийлэх тухай 
хуулийн 7.1 дэх 

заалт 

Иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, шинээр гарч байгаа хууль тогтоомжийг  сурталчлах, 
тайлбарлан таниулах, аливаа гэмт халдлага, эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, чадварыг 
иргэдэд эзэмшүүлэх замаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой. 

4.15.Түр журам 
батлах тухай 
“Бэлэн бус 

торгуулийн систем 
нэвтрүүлэх түр 

журам” 

2013.11.30 
№388 

Засгийн газрын 
тухай хуулийн 

30 дугаар 
зүйлийн 1 дэх 

хэсэг, 
Захиргааны 
хариуцлагын 

тухай хуулийн 
4/1/ дүгээр 

зүйлийн 1 дэх 
хэсэг 

Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнаас торгох шийтгэлийг ногдуулахад бэлэн бус 
системийг нэвтрүүлэх, ногдуулсан шийдвэрийг биелүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. 

4.16.Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур 
үзүүлэлт батлах 

2009.05.14 
№143 

Төрийн удирдлагын ил тод, нээлттэй, шуурхай, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, ажил хэрэгч 
байдлыг хангаж, төр, иргэний харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх зорилгоор “Ил тод байдлыг илтгэх 
шалгуур үзүүлэлт”-ийг баталсан.  
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тухай 

4.17.Нөхөн төлбөр 
олгох тухай  

2011.04.13 
 №116 

Хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн 
97.4 дэх хэсэг 

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болж хөдөлмөрийн 
чадвараа алдсан иргэнд нөхөн төлбөр олгох тухай 

4.18.Журам шинэчлэн 
батлах тухай 
“Төрийн жинхэнэ 
албан хаагчид нэг 
удаагийн буцалтгүй 
тусламж олгох  
журам” 

2014.12.30 
№405 

Төрийн албаны 
тухай хуулийн 
30.2 дахь хэсэг 

Төрийн албаны тухай хуулийн 24.1.1, 24.1.2-т заасан үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөгдөж, 
тэтгэвэр тогтоолгосон төрийн жинхэнэ албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуулийн 30.2-т заасан 
нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох харилцааг зохицуулсан. 

4.19.Төлөвлөгөө 
батлах тухай 

“Европын Холбооны 
нийтлэг зарчим, хэм 
хэмжээ, стандартыг 
судлан нэвтрүүлэх 

бэлтгэл ажлыг хангах 
төлөвлөгөө” 

2011.03.22 
№89 

Засгийн газрын 
тухай хуулийн 

30 дугаар 
зүйлийн 1 дэх 

хэсэг 

1.12.Төрийн байгууллагуудад мөрдөгдөж байгаа үйл ажиллагааны дүрэм, журмыг шинэ стандартын 
тогтолцоо, зарчимд нийцүүлэн боловсронгуй болгох 

4.20.Засгийн газрын 
салбарын тэрүүний 
ажилтан буюу хүндэт 
тэмдгийн тухай 

1997.02.19 
№52 

Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн нийтлэг тодорхойлолт ба 
дагалдах мөнгөн шагналын хэмжээг тогтоосон. 

4.21.Тогтоолын 
хавсралтыг шинэчлэн 
батлах тухай 
 

2012.11.24 
№142 

Засгийн газрын 
тухай хуулийн 

30 дугаар 
зүйлийн 1 дэх 

хэсэг 

Засгийн газрын 1997 оны 52 дугаар тогтоолоор баталсан Засгийн газрын салбарын тэргүүний 
ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн нийтлэг тодорхойлолт ба дагалдах мөнгөн шагналын хэмжээг 
шинэчлэн тогтоосон. 

4.22.Журам батлах 
тухай  
”Цахим тоглоомын 
газрын үйл 
ажиллагааг 
зохицуулах журам” 
 

2013.12.14 
№410 

Засгийн газрын 
тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 

2, Хүүхдийн 
эрхийг 

хамгаалах 
тухай хуулийн 

10 дугаар 
зүйлийн 1, Гэмт 

хэргээс 
урьдчилан 

Журмын зорилго нь цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхэлж байгаа болон шинээр эрхлэх иргэд, 
хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд тавигдах нөхцөл шаардлагыг тогтоох, бүртгэх, хяналт тавихтай 
холбогдсон харилцааг зохицуулах замаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эрхийг 
хамгаалахад оршино. 
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сэргийлэх тухай 
хуулийн 7 

дугаар зүйлийн 
7.1 дэх хэсэг 

4.23.Тогтоолын 
хавсралтад өөрчлөлт 
оруулах тухай 

2014.02.14  
№37 

Засгийн газрын 
тухай хуулийн 
7.2, 30.1 дэх 

хэсэг 

“Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2013 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 410 дугаар 
тогтоолын хавсралтаар баталсан “Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын 
2.3, 2.4 дэх хэсэг, 4.1.3 дахь заалтыг өөрчилсөн. 

4.24.Агаарын 
тээврийг 
хялбаршуулах 
үндэсний хөтөлбөр 
батлах тухай 

2010.11.10 
№289 

Олон улсын 
иргэний 

нисэхийн тухай 
Чикагогийн 
конвенцийн 

хавсралт 9-ийн 
стандарт 8.17 

3.8.1. Агаарын   тээврийг хялбаршуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох талаар 
холбогдох байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх. 
3.8.2. Хэв журам  зөрчсөн  зорчигч болон нисэх буудал, агаарын хөлгийн тоног төхөөрөмжинд 
эвдрэл, гэмтэл учруулсан буюу учруулахыг завдсан этгээдэд холбогдох арга хэмжээ авах 
3.8.3. Зорчигчийн үйлчилгээнд оролцогч байгууллагын ажилтнуудад эрх зүйн сургалт зохион 
байгуулах 
3.8.4. Нисэх буудал, агаарын тээвэрлэгч болон бусад холбогдох байгууллагын ажилтнуудад зориулж 
хэв журам зөрчсөн зорчигчийг илрүүлэх, саатуулах чиглэлээр сургалт дадлага зохион байгуулах 
3.8.5. Агаарын  тээврийг хялбаршуулах зөвлөлийн хуралд оролцох 

4.25.Монгол 
хэлбичгийн 
боловсролыг 
сайжруулах арга 
хэмжээний тухай 

2013.02.02  
№37 

Засгийн газрын 
2012-2016 оны 

үйл 
ажиллагааны 

хөтөлбөр 

2. Төрийн албаны ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод монгол хэлбичгийн мэдлэгийн 
түвшинг харгалзах ур чадварын шаардлагыг нэмж тусгах 
4. Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг бүх шатанд мөрдлөг болгож, төрийн албан хаагчдын 
мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авах 

4.26. "Сэтгэцийн 
эрүүл мэнд" үндэсний 
хоёр дахь хөтөлбөр 
батлах тухай 

2009.09.30 
№303 

1.6 Архи, тамхи, бусад сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих асуудлаарх олон улсын 
гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, холбогдох байгууллагатай 
хамтарсан уулзалт, сургалт зохион байгуулах 

4.27. Хөтөлбөр 
батлах тухай /Гэр 
бүлийн 
хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр/ 

2007.09.12 
№225 

Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх тухай 
хуулийн 7.1.1 

1.Хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн гэр бүлийн 
хүчирхийллийн үйлдлийг шуурхай таслан зогсоох; 
2.Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчид болон тэдний гэр бүлд зориулсан нийгмийн ажлын 
үйлчилгээ үзүүлэх. 
3. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх нийгмийн ажлын үйлчилгээ явуулах. 
4. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогч хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах 
Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тархац, тандалтыг судлах; 
5. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсний үндсэн дээр хуулийн хэрэгжилтийн байдал, цаашид анхаарах 
асуудлын талаархи зөвлөмж, шаардлагатай бол холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах асуудлыг боловсруулж, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах; 
6. Гэр бүлийн хүчирхийллийг үл тэвчих нийгмийн ухамсрыг дээшлүүлэх. 
7. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд салбар хоорондын зохицуулалтыг хангах 
Цагдаагийн байгууллагын бүтцэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх нэгжийг бий болгох; 
8. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр салбарын болон орон нутгийн хооронд мэдээлэл 
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байнга солилцох нөхцөлийг бүрдүүлэх. 
9. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэний нийгмийн 
байгууллагтай хамтран ажиллах 

4.28. Хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө батлах 
тухай /Олон нийт-
цагдаагийн хамтын 
ажиллагаа/ 

2011.03.02 
№58 

Гэмт хэргээс 
урьдчилан 
сэргийлэх тухай 
хуулийн 7.1, 12, 
13, 16, 17 
дугаар зүйл, 
Цагдаагийн 
байгууллагын 
тухай хуулийн 
10 дугаар 
зүйлийн 10.6 
дахь хэсэг 

1.2.2. Орон нутгийнхаа онцлогт тохируулан засаг захиргааны анхан шатны нэгжид гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачилгын бүлэг Иргэний зөвлөлийг 
байгуулахыг дэмжих, үйл ажиллагааны зардал, урамшуулал /21 аймаг, 9 дүүрэг/-ыг зохистой 
шийдвэрлэх. 
1.2.3. Иргэдийн дунд “Олон нийт- цагдаагийн хамтын ажиллагааны үр дүнг судлах, санал асуулга 
явуулах. 
2.1. Иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн байнгын үйл ажиллагаатай 
зөвөлгөө, мэдээлэл өгөх зориулалт бүхий танхимыг засаг захиргааны анхан шатны нэгжид 
байгуулах. 
2.2. Иргэдийн дунд, орон нутагт түгээмэл гарч байгаа маргаантай асуудлууд, гэмт хэрэг, зөрчлийг 
тухайн орон нутгийн түвшинд хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаарх сайн туршлага, санаачилгыг 
хэвлэл, мэдээлэлийн хэрэгслээр сурталчлах. 
2.4. Хууль бусаар мод бэлтгэх, хулгайн ан хийх явдлыг таслан зогсоох, зөрчлийн талаарх мэдээ, 
мэдээллийг урамшуулах тогтолцоог бүрдүүлэх.    
3.1.1. Засаг захиргааны анхан шатны нэгж, баг, хорооны иргэдийн дунд иргэдийн сайн дурын үүсгэл 
санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний бүлэг, зөвлөл, тэднийг дэмжиж ажилласан төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийг шалгаруулж, урамшуулах. 
3.2. Иргэдийн хооронд гарч байгаа маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах, зөвлөгөө өгөх ажлыг 
орон нутгийн төвшинд зохион байгуулах. 
3.3.1. Орон нутагт гарч байгаа гэмт хэрэг, зөрлийн шалтгаан нөхцлийг тодорхойлох, түүнд чиглэсэн 
арга хэмжээг төлөвлөх “Аюулгүй байдлын бүдүүвч зураглал”-ыг иргэдийн оролцоотойгоор гаргаж, 
орон нутагт хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 
4.3. “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааны өдөр”-ийг бий болгож, олон нийтийг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлж байгаа үйл ажиллагааг сурталчлах. 
5.1.1. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга замыг иргэдэд сурталчлах, мэдээллийн 
оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх. 

4.29.Стратеги, 
төлөвлөгөө батлах 
тухай /Жендэрийн эрх 
тэгш 
байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх 
дунд хугацааны 
стратегийн 
төлөвлөгөө/ 

2013.01.26 
№34 

1.1.Цагдаагийн байгууллагын жендерийн үзэл баримтлал болон шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих. /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 153 дугаар тушаал, Жендерийн 
эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.3 дахь хэсгийн заалтыг харгалзах/ 
1.2. Цагдаагийн байгууллагын түвшинд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, 
хяналт-шинжилгээ хийх удирдамжийг Жендерийн үндэсний хороотой зөвшилцөж боловсруулан 
нэгжүүдэд хүргүүлэх, хяналт шинжилгээ хийх. 
1.3.Төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагуудад орон тооны бус жендерийн мэргэжилтэнг 
ажиллуулж, ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах. 
1.4. Төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагуудад зориулсан жендэрийн сургалтыг модуль, 
сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулж, алба нэгжийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгуулан түүний 
дагуу сургалт хийх орчинг бүрдүүлэх. 
1.5. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг 
Цагдаагийн ерөнхий газрын бүсчилсэн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгаж (Баруун, төв, зүүн, өмнөд, 
Улаанбаатар) зохион байгуулах. 
2.1. Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил үйлдсэн, түүнд өртөж хохирсон этгээдийн талаарх мэдээллийг 
хүйсээр ангилж, иргэдэд онлайнаар болон бусад хэлбэрээр хэвлэн түгээх асуудлыг шийдвэрлэх. 
2.2. Үндэсний статистикийн хорооноос боловсруулсан орон нутгийн түвшинд хүйсээр ангилсан 
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статистик мэдээ гаргах удирдамжийн хүрээнд хамтран ажиллах, туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх. 
3.1. Хууль, эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичгийг жендэрийн үзэл баримтлалтай болгох зорилгоор 
хууль тогтоомж, дүрэм, журам, бусад эрх зүйн актын төсөл боловсруулах, санал хүргүүлэхдээ 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн заалт, зарчимтай уялдуулж байх. 
3.2. Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа цагдаагийн байгууллагын хууль тогтоомж, журам, зааварт Хууль 
зүйн яам, Жендэрийн үндэсний хороо, түүний салбар зөвлөлүүдээр жендэрийн аудит хийх. 
3.3. Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан хүний эрх болон жендэрийн тэгш эрхийн зарчмын уялдааг 
хангах үүрэг бүхий жендэрийн асуудал хариуцсан Хууль зүйн яамны мэргэшсэн албан тушаалтнаас 
заавар зөвлөгөө авч хамтран ажиллах. 
3.4. Жендэрийн үндэсний хорооноос гаргасан жендэрийн үзэл баримтлалын салбарын бодлогын 
хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлтийг хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлоготой нийцүүлсэн 
аргачлалыг баримтлан ажиллах. 
4.1.Насанд хүрээгүй хүүхэдтэй ажилладаг алба хаагчдын сургалтын хөтөлбөрт жендэрийн эрх тэгш 
байдалтай холбоотой агуулгыг тусгах, түүнийг туршин үр дүнг үнэлэх. 
4.2. Цагдаагийн байгууллагаас олон нийтэд хандан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл 
хийхдээ нийтлэлийн бодлогыг жендэрийн мэдрэмжтэй болгох арга хэмжээ зохион байгуулж 
ажиллах. 
4.3. Хүний эрх, жендэрийн асуудлаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл хийх мэргэшсэн 
/сэтгүүлч/ алба хаагчийг бэлтгэн чадавхижуулах. 
4.4. Цагдаагийн байгууллагаас бэлтгэж байгаа нэвтрүүлэг жендэр, гэр бүл, хүүхдийн хүмүүжлийн 
асуудлаар бүх нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх бодлогыг тусгах. 
4.5. Жендэрийн асуудлаар алба хаагчдын боловсролыг дээшлүүлэх нөлөөлөл, гэгээрэл 
сурталчилгааны ажлыг төрийн бус байгууллагуудаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх. 
4.6.Алба хаагчдад Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийг сурталчлах хялбарчилсан 
мэдээллийг бэлтгэн хүргүүлэх. 
5.1.Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд алба хаагчдаас гаргасан жендэрийн эрх тэгш байдал 
зөрчигдсөн, ажлын байранд ялгаварлан гадуурхал,бэлгийн дарамтад өртсөн тухай гомдлыг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааг “Ажлын байранд ялгаварлан гадуурхал, бэлгийн дарамт гарахаас сэргийлэх 
/код-921/ журам”-д нэмж тусгах. 
5.2. Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд алба хаагчдаас гаргасан жендэрийн эрх тэгш байдал 
зөрчигдсөн, ажлын байранд ялгаварлан гадуурхал, бэлгийн дарамтад өртсөн тухай гомдол 
мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэх. Шийдвэрлэлтийн сан бүрдүүлэх. 
5.3. Хүний эрхийн үндэсний комисс, Жендэрийн үндэсний хорооноос Жендэрийн эрх тэгш байдлын 
тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар зохион байгуулах ажил, арга хэмжээнд хамтран 
оролцох. Шаардлагатай мэдээллээр хангах. 
5.4. Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах 
тухай конвенц болон бусад холбогдох конвенцийн (жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг) 
хэрэгжилтэд хяналт тавих. 
5.5.Эмэгтэй албан хаагч зайлшгүй ажиллах ажлын байрыг тодорхойлж, тэдэнд чиглэсэн сургалтыг 
зохион байгуулах. 
5.6.Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын дунд Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн 
хэрэгжилтийн талаар болон жендэрийн эрх тэгш байдал зөрчигдөх, ажлын байранд ялгаварлан 
гадуурхал, бэлгийн дарамтад өртөх явдал оршин буй эсэх талаар санал асуулга, судалгаа явуулж 
ажиллах. 
5.7.Өрх тэргүүлсэн олон хүүхэдтэй, ажьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой алба хаагчдыг 
дэмжих ажил зохион байгуулж ажиллах. 
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5.8. Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 
5.9. Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах. 

4.30.Өрсөлдөөнийг 
хязгаарлахад хэлцэл 
(картель) байгуулсан, 
шийдвэр этгээдийн 
талаар мэдээлэл 
урамшуулал олгох 
журам 

2012.04.18 
№119 

Өрсөлдөөний 
тухай хуулийн 
11.4 дэх хэсэг 

5.2. Төрийн захиргааны байгууллага мэдээлэгчийн амь нас, эрүүл мэндэд аюул учирч болзошгүй гэж 
үзсэн тохиодолд зөрчлийг хянан шийдвэрлэх явцад болон шийдвэрлэснээс хойш мэдээлэгчийг 
цагдаагийн хамгаалалтад авах асуудлыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ. Цагдаагийн 
байгууллага мэдээлэгчийг хамгаалалтад авах тухай хүсэлтийг хүлээн авмагц мэдээлэгчийг гэрчийн 
нэгэн адил хуульд заасан журмын дагуу хамгаалалтад авах ажлыг зохион байгуулна.  

5 
Хууль зүйн 

сайдын тушаал 
/хамтарсан/ 

5.1.Журам батлах 
тухай 

“Цагдаагийн албаны 
тугны загвар, түүнийг 

хэрэглэх журам”, 
“Цагдаагийн бэлгэ 
тэмдгийн загвар, 
түүнийг хэрэглэх 

журам” 

2013.11.15 
№А/230 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 

7.1 дэх хэсэг 

Цагдаагийн албаны туг, бэлгэ тэмдгийн загвар, түүнийг хэрэглэх харилцааг зохицуулсан. 

5.2.Журам батлах 
тухай 

“Цагдаагийн алба 
хаагчийн тангараг 

өргөх ёслолын 
ажиллагааны журам” 

2013.12.24 
№А/271 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 
8.2 дахь хэсэг 

Монгол Улсын иргэн цагдаагийн албанд орохдоо Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт заасан тангараг /цаашид “тангараг” гэх/ өргөх ёслолын ажиллагааг зохион 
байгуулах харилцааг зохицуулсан. 

5.3.Цагдаагийн ахлах 
цол олгох болон 
түүнтэй адилтгах 
албан тушаалын 

ангилал, зэрэглэл 
батлах тухай 

2014.02.19 
№А/24 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 34 
дүгээр зүйлийн 
34.3, 34.4 дэх 

хэсэг 

Цагдаагийн хурандаа, дэд хурандаа, хошууч цол олгох албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 
тогтоосон. 

5.4.Цагдаагийн цол 
олгох албан 

тушаалын ангилал, 
зэрэглэл батлах 

тухай  

2014.04.18 
№А/62 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 34 
дүгээр зүйлийн 
34.3, 34.4 дэх 

хэсэг 

Цагдаагийн хурандаа, дэд хурандаа, хошууч цол олгох албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 
тогтоосон. 

5.5.Цагдаагийн зарим 
албан тушаалын 

2014.04.28 
№А/64 

“Цагдаагийн байгууллагын төрийн захиргааны ангилалд хамаарах албан тушаал /ажлын байр/-ын 
ангилал, зэрэглэл” –ийг тогтоосон. 
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ангилал, зэрэглэлийг 
батлах тухай 

Цагдаагийн 
албаны тухай 
хуулийг дагаж 

мөрдөх журмын 
тухай хуулийн 5 

дугаар зүйл, 
Засгийн газрын 
тухай хуулийн 

24 дүгээр 
зүйлийн 1 дэх 

хэсгийн 4, 
Засгийн газрын 
агентлагийн эрх 
зүйн байдлын 

тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 

1 дэх хэсэг  

5.6.Дүрэм батлах 
тухай  

“Иргэний зөвлөлийн 
дүрэм”, “Иргэний 
зөвлөл, оршин 

суугчдад цагдаагийн 
байгууллагын тайлан 

тавих журам” 

2014.06.08  
№А/89 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 19 
үгээр зүйлийн 
19.8, 21 дүгээр 
зүйлийн 21.10 

дахь хэсэг 

Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих үүрэг бүхий орон тооны бус Иргэний зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг зохицуулсан. 
Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад тодорхой нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага, алба 
хаагч нь үйл ажиллагааныхаа тайланг тавих харилцааг зохицуулсан.  

5.7.Жагсаалт, заавар 
батлах тухай  
“Цагдаагийн 
байгууллагад 

ашиглах галт зэвсэг, 
тусгай хэрэгслийн 

жагсаалт”, 
“Цагдаагийн 

байгууллага, алба 
хаагч албан үүрэг 

гүйцэтгэхдээ тусгай 
хэрэгсэл, биеийн хүч 

хэрэглэх заавар” 

2014.07.10 
№А/126 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 17 
дугаар зүйлийн 
17.2 дахь хэсэг 

Цагдаагийн байгууллагад ашиглах галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийн жагсаалтыг баталж, цагдаагийн 
байгууллага алба хаагч гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах үүргийг гүцэтгэхдээ тусгай, хэрэгсэл, биеийн хүч хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулсан. 

5.8.Улаанбаатар 
хотын цагдаагийн 

газар байгуулах тухай 

2015.08.08 
№А/140 

Засгийн газрын 
тухай хуулийн 
24.2, Төрийн 
албаны тухай 
хуулийн 21.1, 

“Нийслэлийн цагдаагийн газар”-ыг “Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар” болгон өөрчлөн зохион 
байгуулж, тус газрын бүтэц, орон тоо, санхүүжилт зэрэг асуудлыг зохицуулсан. 
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Засгийн газрын 
2011 оны 62 

дугаар тогтоол, 
Засгийн газрын 
2014 оны 115 

дугаар 
тогтоолын 1 
дүгээр зүйл 

5.9.Журам батлах 
тухай  

“Гадаадын их, дээд 
сургуульд хууль 

сахиулах 
байгууллагын алба 

хаагчийг сонгон 
шалгаруулах, 

суралцуулах журам” 

2014.08.01 
№А/136 

Төрийн албаны 
тухай хуулийн 

27 дугаар 
зүйлийн 27.1.9, 
Боловсролын 
тухай хуулийн 

40 дүгээр 
зүйлийн 40.4.5, 
Монгол Улсын 

Хууль зүйн, 
дотоод хэргийн 

яам, Оросын 
Холбооны 

Улсын Дотоод 
хэргийн яам 
хоорондын 

хамтын 
ажиллагааны 

хэлэлцээр 

Гадаадын их, дээд сургууль, академид хууль сахиулах байгууллагаас суралцагчдыг сонгон 
шалгаруулах, суралцуулах, тэдэнд цэрэг, цагдаагийн цол, тэтгэлэг, хувцасны хангалт, замын зардал 
олгох харилцааг зохицуулна. 

5.10.Журам шинэчлэн 
батлах тухай  

“Тээврийн хэрэгслийн 
жолоочийн 

мэргэжлийн шалгалт 
авах, үнэмлэх олгох 

журам” 

2014.09.22 
№А/158 
Замын 

хөдөлгөөний 
аюулгүй 

байдлын тухай 
хуулийн 5 

дугаар зүйлийн 
3 дахь хэсэг  

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тээврийн хэрэгслийн жолооч  бэлтгэх үндсэн сургалт, жолоочийн 
мэргэшил дээшлүүлэх сургалт, давтан сургах сургалтанд хамрагдсан элсэгчээс мэргэжлийн шалгалт 
авах, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна. 

5.11.Цагдаагийн 
байгууллагын зохион 
байгуулалтын бүтэц 

батлах тухай 

2014.10.06 
№А/167 

Засгийн газрын 
агентлагийн эрх 
зүйн байдлын 

тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 

9.1 дэх хэсэг 

Цагдаагийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийг баталсан. 
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5.12.Журам батлах 
тухай 

“Цагдаагийн албан 
тушаалын цол олгох 

журам” 

2015.03.20  
№А/64 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 
35.3 дахь хэсэг 

Цагдаагийн алба хаагчид албан тушаалын цол олгох, хураахтай холбоотой харилцааг зохицуулна. 

5.13.“Хууль зүйн 
салбарын Нээлттэй 

бодлого” баримт 
бичиг батлах тухай 

2012.09.21 
№А/15 

Засгийн газрын 
тухай хуулийн 

24 дүгээр 
зүйлийн 1 дэх 2 
дахь заалт, 24 
дүгээр зүйлийн 

2 дахь хэсэг 

Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлого нь Хууль зүйн яам, харьяа агентлаг, байгууллагууд үйл 
ажиллагаандаа нээлттэй, ил тод байдлын зарчмыг хэрэгжүүлэх, иргэдийн оролцооны бодитой, тэгш 
боломжийг хангах, төрийн үйл ажиллагааны хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн 
мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрх, байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж 
шийдвэрлүүлэх эрхийг хангаж баталгаажуулах зорилготой. 

5.14.Журам батлах 
тухай  

“Хууль зүйн салбарын 
болон яамны 

шагналын журам”, 
“Шагнуулах нэр 

дэвшигчийн товч 
тодорхойлолтын 

загвар” 

2013.04.03 
№А/73 

Яамны эрх зүйн 
байдлын тухай 

хуулийн 26 
дугаар зүйлийн 
1, 3 дахь хэсэг, 
Засгийн газрын 
2012 оны 142 

дугаар тогтоол 

Монгол Улсын эрх зүйн салбарыг хөгжүүлэх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, төрийн 
бодлого, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд 
идэвх зүтгэл гарган үр бүтээлтэй ажиллаж, онцгой амжилт гаргасан хуульч, эрх зүйч, хууль зүйн 
албаны ажилтанг Хууль зүйн салбарын шагналаар шагнах харилцааг зохицуулна. 

5.15.Журам батлах 
тухай  

“Хууль сахиулахын их 
сургуулийн 
удирдлагын 

сургуульд элсүүлэн 
суралцуулах журам” 

2013.08.07 
№А/170 

Төрийн албаны 
тухай хуулийн 

27 дугаар 
зүйлийн 27.1.9 

дэх заалт 
 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Удирдлагын сургуулийн үндсэн ангид суралцагчдыг хууль сахиулах 
байгууллагын алба хаагчдаас сонгон шалгаруулах, элсүүлэн суралцуулах, тэдэнд цэрэг, цагдаа, 
онцгой байдлын болон хууль сахиулах бусад албаны цол, цалин, нэмэгдэл, тэтгэлэг олгох, хувцасны 
хангалт хийх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулна. 

5.16.Журам батлах 
тухай  

“Дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион 
байгуулах журам” 

2013.04.03 
№А/171 

Төрийн хяналт, 
шалгалтын 

тухай хуулийн 
7.2, Засгийн 
газрын 2011 

оны 311 дүгээр 
тогтоолоор 

батлагдсан “Аж 
ахуйн нэгж, 

байгууллагын 

Хууль зүйн яам, хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, 
сахилга дэг журмыг бэхжүүлэх зорилготой. 
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үйл 
ажиллагаанд 

дотоод хяналт 
шалгалтыг 

зохион 
байгуулах 

нийтлэг журам”-
ын 1.4.1 дэх 

заалт 

5.17.Журам батлах 
тухай 

“Тээврийн хэрэгсэлд 
тусгай дуут болон 
гэрэл дохио тавьж 
хэрэглэх журам” 

2013.05.31 
№А/121  
Замын 

хөдөлгөөний 
аюулгүй 

байдлын тухай 
хуулийн 12 

дугаар зүйлийн 
12.7 дахь хэсэг 

Хойшлуулшгүй албан үүрэг гүйцэтгэдэг шуурхай ажлын болон төрийн үйлчилгээний тусгайлан 
тоноглосон тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэхтэй холбогдсон 
харилцааг зохицуулна. 

5.18.Журамд нэмэлт 
заалт оруулах тухай 

2013.07.08 
№А/146  

“Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам”-д нэмэлт оруулсан. 
 

5.19.Журамд нэмэлт 
заалт оруулах тухай 

2013.07.27 
№А/201 

“Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам”-д нэмэлт оруулсан. 

5.20.Журамд 
өөрчлөлт оруулах 

тухай 

2014.09.18 
№А/155 

“Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам”-д өөрчлөлт оруулсан. 

5.21Журамд нэмэлт 
оруулах тухай 

2014.11.17 
№А/205 

“Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам”-д нэмэлт оруулсан. 

5.22.Журамд нэмэлт 
заалт оруулах тухай 

2015.02.23 
№А/24 

“Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам”-д нэмэлт оруулсан. 

5.23.Аргачлал батлах 
тухай  

“Хууль зүйн сайдын 
эрхлэх асуудлын 

хүрээний агентлаг, 
байгууллагын хяналт 

шинжилгээ, 
үнэлгээний аргачлал” 

2014.01.07 
№А/01 

Монгол Улсын 
Яамны эрх зүйн 
байдлын тухай 
хуулийн 7.1.2 
дугаар зүйл, 

Засгийн газрын 
2013 оны 322 

дугаар 
тогтоолын 2 
дахь заалт 

Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлогын 
баримт бичиг, холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэхэд 
мөрдөнө. 

5.24.Эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх 

аргачлал батлах 
тухай 

2013.12.03 
№А/248 

Төсвийн тухай 
хуулийн 14 

Дотоод аудитын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, эрсдэлийн үнэлгээг тодорхойлохдоо энэ аргачлалыг 
баримталж ажиллана. 
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“Хууль зүйн сайдын 
эрхлэх асуудлын 

хүрээний агентлаг, 
байгууллагын 

эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх аргачлал” 

дүгээр зүйлийн 
14.2.10 дахь 

заалт, Засгийн 
газрын 2013 

оны 129 дүгээр 
тогтоолын 
хавсралт 

Дотоод аудитын 
дүрмийн 2 

дугаар зүйлийн 
2.1 дэх заалт, 3 
дугаар зүйлийн 

3.1.8 дахь 
заалт, Хууль 
зүйн яамны 

Дотоод аудитын 
хорооны 01 

дүгээр 
тогтоолын 
хавсралт, 

дотоод аудитын 
2013 оны 

төлөвлөгөөний 
заалт 

5.25.Журам батлах 
тухай  

“Салбарын статистик 
мэдээллийн санг 

бүрдүүлэх, эрхлэн 
хөтлөх, ашиглах 

журам” 

2014.04.07 
№А/48 

Статистикийн 
тухай хуулийн 
11 дүгээр зүйл 
11.6 дахь хэсэг, 
19 дүгээр зүйл 
19.3 дахь хэсэг 

Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах статистик мэдээллийн сан бүрдүүлэх, нэгтгэн 
боловсруулах, хөтлөх, сангийн мэдээллийг ашиглах, лавлагаа, мэдээлэл өгөх харилцааг 
зохицуулна. 

5.26.Заавар, журам 
батлах тухай 

“Тээврийн хэрэгсэл 
албадан зогсоох 
заавар”, “Замын 

хөдөлгөөн 
зохицуулах, хянан 

шалгах журам” 

1999.04.19 
№73 

Монгол Улсын 
Цагдаагийн 

байгууллагын 
тухай хуулийн 

45 дугаар 
зүйлийн 1, 

Монгол Улсын 
Замын 

хөдөлгөөний 
аюулгүй 

байдлын тухай 
хуулийн 5 

  Замын хөдөлгөөнд хяналт тавьж, хөдөлгөөн зохицуулахдаа замын хөдөлгөөний хяналтын 
байцаагч, цагдаа энэхүү журмыг баримтална. 
 
     Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасан тээврийн хэрэгсэл албадан 
зогсооход галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийг хэрэглэхэд энэхүү зааврыг удирдлага болгоно. 
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дугаар зүйлийн 
3, 6 дугаар 

зүйлийн 2, 16 
дугаар зүйлийн 
3, 5 дахь хэсэг 

5.27.Журам батлах 
тухай 

“Тээврийн хэрэгслийн 
жолооч бэлтгэх 

журам” 

2002.05.13 
№133/107 

Замын 
хөдөлгөөний 

аюулгүй 
байдлын тухай 

хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 

З дахь хэсэг 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын хамтарсан тушаал 
бөгөөд тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх үндсэн сургалт, жолоочийн мэргэшил дээшлүүлэх 
сургалт, давтан сургах сургалт /цаашид "жолооны сургалт" гэх/-ыг зохион байгуулж явуулахтай 
холбогдсон харилцааг зохицуулсан. 

5.28.Заавар батлах 
тухай 

“Даатгалын 
тохиолдлын 

тодорхойлолтыг 
бүрдүүлэх заавар” 

“Даатгалын 
тохиолдлын 

тодорхойлолтын 
маягтыг бөглөх 

аргачлал” 

2012.02.01 
№А/20/21 

Санхүүгийн 
зохицуулах 
хорооны эрх 

зүйн байдлын 
тухай хуулийн 
6.1.2, Замын 
хөдөлгөөний 

аюулгүй 
байдлын тухай 

хуулийн 16 
дугаар зүйлийн 

6 дахь хэсэг 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын хамтарсан тушаал бөгөөд 
жолоочийн даатгалын тохиолдол үүссэн үед зам тээврийн ослын нөхцөл байдлыг үнэн зөв 
тодорхойлох боломжийг бүрдүүлэх зорилготой. 

5.29.Журам батлах 
тухай 

“Даатгагч, жолоочийн 
даатгалын сангаас 
хохирогчид олгосон 

нөхөн төлбөрийн 
мэдээллийг 
цагдаагийн 

байгууллагад 
ирүүлэх, түүнийг 
хэрэглэх журам” 

2012.02.01  
А/21/22 

Санхүүгийн 
зохицуулах 
хорооны эрх 

зүйн байдлын 
тухай хуулийн 

6.1.2, 
Жолоочийн 
даатгалын 

тухай хуулийн 
19.8 дахь заалт 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын хамтарсан тушаал бөгөөд 
даатгагч болон жолоочийн даатгалын сан (цаашид “сан” гэх)-аас хохирогчид олгосон нөхөн 
төлбөртэй холбоотой мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглахтай холбогдсон 
харилцааг зохицуулсан. 

5.30.Журам батлах 
тухай 

“Жолоочийн 
даатгалын 

баталгааны загварыг 
хэрэглэх журам”, 

2012.02.01 
№А/22/23 

Санхүүгийн 
зохицуулах 
хорооны эрх 

зүйн байдлын 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын хамтарсан тушаал бөгөөд 
жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын баталгаа /цаашид “даатгалын баталгаа” гэх/-ны 
загвар, түүнийг хэрэглэх, хэвлүүлэх, тараах, даатгалын баталгааны зарцуулалтад хяналт тавихтай 
холбогдсон харилцааг зохицуулна. 
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“Жолоочийн 
даатгалын 

баталгааны загвар” 

тухай хуулийн 
6.1.2, 

Жолоочийн 
даатгалын 

тухай хуулийн 
8.3 дахь хэсэг 

5.31.Журам батлах 
тухай 

“Автотээврийн 
хэрэгслээр хүний амь 

нас, эрүүл мэнд, 
хүрээлэн байгаа 

орчинд аюул, хохирол 
учруулж болзошгүй 

ачаа тээвэрлэх 
журам” 

2009.07.22 
№188 

Автотээврийн 
тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 

2 дахь заалт 

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал бөгөөд автотээврийн хэрэгслээр хүний амь 
нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа /цаашид "аюултай 
ачаа" гэх/ тээвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах, хяналт тавих харилцааг зохицуулсан. 

5.32.Журам батлах 
тухай  

“Тээврийн хэрэгслийн 
үзлэг, оношлогоо 
явуулах журам” 

2010.01.12 
№06  

Авто тээврийн 
тухай хуулийн 

17 дугаар 
зүйлийн 5 дахь 

заалт 

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал бөгөөд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 
ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгслийн техникийн байдал, хэрэглээний стандартын үзүүлэлтийг 
хангуулах, автотээврийн хэрэгслээс хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг үр 
дагаврыг бууруулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 
тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулахтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулсан. 

5.33.Журам батлах 
тухай 

“Албадан эмчлэх 
эмнэлгийн 

хамгаалалтын журам” 

2002.12.30 
№311 

Шүүхийн 
шийдвэр 

гүйцэтгэх тухай 
хуулийн 101 

дүгээр зүйлийн 
8 дахь хэсэг 

Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчаас албадан эмчлэх эмнэлэгт хамгаалалтын үйл ажиллагаа 
явуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан. 

5.34.Журам батлах 
тухай 

“Цагдан хоригдсон 
этгээдэд эмнэлгийн 

тусламж үзүүлэх, 
түүнийг эрүүл 

мэндийн 
байгууллагад эмчлэх, 
цагдан хорих байранд 

эмнэлгийн 
мэргэжилтэн ирж 
үйлчлэх журам” 

2005.03.25 
№37/64 

“Сэжигтэн, 
яллагдагчийг 
баривчлах, 

цагдан хорих 
шийдвэрийг 
биелүүлэх 

тухай хууль”-
ийн 25 дугаар 

зүйлийн 2 дахь 
хэсэг 

   Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал бөгөөд Нийслэл дэх 

цагдан хорих төв, баривчлах байр, аймаг, орон нутгийн цагдан хорих, баривчлах байр /цаашид 

“цагдан хорих байр” гэх/-нд хоригдож буй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч /цаашид “цагдан хоригдсон 

этгээд” гэх/-д эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, түүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад эмчлэх, цагдан 

хорих байранд эмнэлгийн мэргэжилтэн ирж үйлчлэхэд мөрдөнө. 

     Энэ журмын “3.9.Аймаг, орон нутгийн нэгдсэн эмнэлэгт болон төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн 

эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа цагдан хоригдсон этгээдийн цагдан хорих таслан сэргийлэх арга 

хэмжээ өөрчлөгдөөгүй бол харуул хамгаалалтыг цагдаагийн байгууллага хариуцна.” гэж заасан. 

6 
Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 

6.1.Аргачлал батлах 
тухай 

2010.10.21  
№99 

Аливаа асуудлыг хуулиар зохицуулах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлон, тухайн асуудлыг 
шийдвэрлэх зохицуулалтын хувилбаруудыг илрүүлж, тэдгээрийн эерэг болон сөрөг талуудыг 
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тушаал “Хуулийн төслийн үр 
нөлөөг урьдчилан 

тандаж судлах 
аргачлал”, “Хуулийн 
төслийн үр нөлөөг 
тооцох аргачлал”, 
“Хуулийн төслийн 

зардлыг тооцоолох 
аргачлал” 

 

Хууль, Улсын 
Их Хурлын 

бусад 
шийдвэрийн 

төсөл 
боловсруулах, 
өргөн мэдүүлэх 
журмын тухай 
хуулийн 10.1.7 

дахь заалт 

харьцуулан судалж, нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд үлүүлэх үр нөлөөг урьдчилан тооцсоны 
үндсэн дээр уг асуудлыг шийдвэрлэх үр дүнтэй хувилбарыг шийдвэр гаргагчид санал болгох 
зорилготой. 

6.2.Аргачлал батлах 
тухай 

“Хяналт шинжилгээ 
хийх аргачлал”, 

“Төрийн байгууллагын 
хүний нөөцийн 

хэрэгцээ тодорхойлох 
аргачлал”, “Үр дүнд 

чиглэсэн захиргааны 
зардал ба үр дүнгийн 

тооцоо хийх 
аргачлал” 

2013.11.25 
№А/81 

Монгол Улсын 
Яамны эрх зүйн 
байдлын тухай 

хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 
9.8 дахь хэсэг 

Салбарын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг сайжруулах зорилготой. 

6.3.Аргачлал батлах 
тухай 

“Хуулийн 
хэрэгжилтийн үр 

нөлөөнд үнэлгээ хийх 
аргачлал” 

2011.04.25  
№54 

Хууль, Улсын 
Их Хурлын 

бусад 
шийдвэрийн 

төсөл 
боловсруулах, 
өргөн мэдүүлэх 
журмын тухай 
хуулийн 10.1.7 

дахь заалт 

Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулийн үр дагаврыг судлах, үр нөлөөг үнэлэхэд энэ аргачлалыг 
удирдлага болгоно. 

6.4.Аргачлал батлах 
тухай 

“Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд 

системчилсэн үнэлгээ 
хийх аргачлал” 

2011.04.25 
№55 

Монгол Улсын 
Яамны эрх зүйн 
байдлын тухай 

хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 
9.8 дахь хэсэг 

Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн үр дүнг судалж, хэрэгцээтэй үед нь буюу 
тодорхой цаг хугацаанд системтэй, ил тод, бодит байдлаар дүн шинжилгээ хийн, үнэлгээ өгөхөд энэ 
аргачлалыг удирдлага болгоно. 

7 
Цагдаагийн 

ерөнхий газрын 
7.1.Заавар батлах 

тухай 
1996.04.19 

№104 
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл 
хэрэглэхэд энэ зааврыг мөрдөнө. 
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даргын тушаал 
/хамтарсан/ 

“БОК-ны улсын 
байцаагч, байгаль 
хамгаалагч нар нэг 

бүрийн тусгай 
хэрэгсэл хэрэглэх 

заавар” 

Байгаль орчинг 
хамгаалах 

тухай хуулийн 
29 дүгээр зүйл 

7.2.Журам тогтоох 
тухай 

Нэг бүрийн тусгай 
хэрэгслийг улсын 

хилээр нэвтрүүлэх 
зөвшөөрлийн маягт 

батлах тухай 

2000.09.14 
№272/326/344 

Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газрын дарга нарын 
хамтарсан тушаал бөгөөд Нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх 
зөвшөөрлийн маягтыг баталсан. 

7.3.Гэрчилгээний 
загвар, журам батлах 

тухай 
“Галт зэвсгийг 

бүртгэх, гэрчилгээ 
олгох, улсын нэгдсэн 
санд оруулах, хяналт 
тавих журам”, “Галт 

зэвсгийн 
гэрчилгээний загвар” 

2002.01.25 
№39 

Галт зэвсгийн 
тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 

8.4 дэх хэсэг 

Цагдаагийн байгууллага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт галт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглах 
/цаашид өмчлөх гэнэ/ эрх хүссэн иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсгийг бүртгэх, галт зэвсгийн 
гэрчилгээ олгох, улсын нэгдсэн бүртгэлд оруулах, хяналт тавих үйл ажиллагаа явуулахдаа  Монгол 
Улсын Галт зэвсгийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, энэхүү журмыг мөрдөн ажиллана. 

7.4.Загвар батлах 
тухай 

“Ан агнах, уралдаан 
тэмцээнд оролцох 
зорилготой Монгол 

Улсын болон 
гадаадын иргэний 

галт зэвсгийг улсын 
хилээр нэвтрүүлэх 

“Зөвшөөрлийн 
үнэмлэх”-ний загвар” 

2002.01.28 
№42 

Галт зэвсгийн 
тухай хуулийн 

16.7 дахь заалт 

Ан агнах, уралдаан тэмцээнд оролцох зорилготой Монгол Улсын болон гадаадын иргэний галт 
зэвсгийг улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн хуудасны загварыг  баталсан. 

7.5.Журам батлах 
тухай 

 “Захиргааны 
журмаар баривчлах 
шийтгэл биелүүлэх 

журам” 

2010.01.22 
№46 

Монгол Улсын 
Цагдаагийн 

байгууллагын 
тухай хуулийн 

15 дугаар 
зүйлийн 15.2 

дахь хэсэг 

Захиргааны зөрчил гаргасан  этгээдэд шүүгч, сумын Засаг даргаас ногдуулсан захиргааны 
баривчлах шийтгэлийг биелүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах ба баривчлагдсан этгээдийн  

шууд зардлын тооцооны хуудасны загварыг баталсан. 
 

7.6.Журамд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 

2010.05.03 
№236 
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/ЦЕГ-ын даргын 2010 
оны 46-р тушаалд/ 

Монгол Улсын 
Цагдаагийн 

байгууллагын 
тухай хуулийн 

15 дугаар 
зүйлийн 15.2 

7.7.Дүрэм батлах 
тухай 

“Олон нийтийн 
цагдаагийн ажилтны 

дүрэм” 

2014.09.15 
№568 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

24 дүгээр 
зүйлийн 24.4 

дэх хэсэг 

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны эрх зүйн байдал, түүнд тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтны гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам 
хамгаалах ажилд оролцохтой холбогдон үүссэн харилцааг зохицуулна. 

7.8.Олон нийтийн 
цагдаагийн ажилтны 

таних тэмдэг, 
хөдөлмөр аюулгүй 
байдлын хувцас 
өмсөж хэрэглэх 

журам, хувцасны 
загвар батлах тухай 

2014.05.30 
№383 

Цагдаагийн 
албаны тухай 

24 дүгээр 
зүйлийн 24.13 

дахь хэсэг 

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны таних тэмдэг, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас, хэрэглэлийг 
зориулалтын дагуу өмсөж хэрэглэх, хяналт тавих ажиллагааг зохицуулж, хувцасны загварыг 
баталсан. 

 

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС. 

 


