
 
 

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 
ДАРГЫН ТУШААЛ 

 
2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр             Дугаар А/73                           Улаанбаатар хот 
  

ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 
 

              Галт зэвсгийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.6 дахь хэсгийг үндэслэн 
ТУШААХ нь : 

        1.“Борлуулагчийн галт зэвсгийн бүртгэлийн загвар”-ыг нэгдүгээр, 
“Борлуулагчийн сумны бүртгэлийн загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 

          2.Тушаалыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг төв, орон нутгийн 
цагдаагийн байгууллагын дарга нарт, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга /дэд 
комиссар Ж.Буянбат/-д үүрэг болгосугай. 

           3.Тушаалыг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдсүгэй. 

 
 
ДАРГА, ТЭРГҮҮН КОМИССАР                                              Р.ЧИНГИС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2015 оны 10 дугаар сарын 12 –ны 

өдрийн А/73 дугаар тушаалын 
нэгдүгээр хавсралт 

 
БОРЛУУЛАГЧИЙН ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БҮРТГЭЛ 

 
20... оны ... дугаар                                                   Дугаар                                    Улаанбаатар 
сарын ....-ны өдөр                                                                                                             хот 
 

1 Галт зэвсгийн марк  
2 Гол төмрийн дугаар  
3 Замаг, замагны рам, дугаар  
4 Зориулалт  
5 Үйлдвэрлэсэн улс  
6 Үйлдвэрлэсэн байгууллагын нэр  
7 Үйлдвэрлэсэн он  

8 
Худалдан 

авсан 
иргэний 

Овог нэр  
Регистрийн дугаар  
Нас, хүйс  
Боловсрол  
Оршин суух хаяг  
Ажлын газар  
Албан тушаал  
Галт зэвсгээр гэмт хэрэг 
санаатай үйлдэж ял эдэлж 
байсан 

 

Холбоо барих утас  

9 

Худалдан 
авсан 

хуулийн 
этгээдийн  

Оноосон нэр  
Хуулийн этгээдийн 
бүртгэлийн гэрчилгээний 
болон регистрийн дугаар 

 

Удирдах албан тушаалтны 
овог нэр  

Хаяг  
Холбоо барих утас  

10 
Бүртгэл 

хөтөлсөн 
ажилтны 

Албан тушаал  
Овог нэр  
Байгууллагын хаяг  
Холбоо барих утас  

11 

Худалдан авсан иргэний Иргэний 
үнэмлэхний хуулбар түүнтэй адилтгах 

баримт бичиг, хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг 

хавсаргасан эсэх, түүний хуудасны тоо 

 

 
БҮРТГЭЛ ХӨТӨЛСӨН:                                           /гарын үсэг/ 

 
 
 
 

 

АНХААРУУЛГА! 
    Галт зэвсгийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйл: 17.4.Борлуулагч галт зэвсэг эзэмших 
эрхтэй иргэн, хуулийн этгээдэд сум худалдах бөгөөд иргэн, хуулийн этгээдийн худалдан 
авсан сумны талаарх мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ажлын гурван өдрийн дотор 
хүргүүлнэ. 



 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2015 оны 10 дугаар сарын 12 –ны 

өдрийн А/73 дугаар тушаалын 
хоёрдугаар хавсралт 
  

БОРЛУУЛАГЧИЙН СУМНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БҮРТГЭЛ 
 

20... оны ... дугаар                                                   Дугаар                                    Улаанбаатар 
сарын ....-ны өдөр                                                                                                             хот 
 

1 Сумны марк, калибр  
2 Сумын урт /мм/  
3 Зориулалт  
4 Хонгионы материал, өнгө  
5 Малгай хэсэг дэх тэмдэглэгээ  
6 Үйлдвэрлэсэн улс  
7 Тоо ширхэг  

8 
Худалдан 

авсан 
иргэний 

Овог нэр  
Регистрийн дугаар  
Нас, хүйс  
Боловсрол  
Оршин суух хаяг  
Ажлын газар  
Албан тушаал  
Галт зэвсгээр гэмт хэрэг 
санаатай үйлдэж ял эдэлж 
байсан 

 

Холбоо барих утас  

9 

Худалдан 
авсан 

хуулийн 
этгээдийн 

Оноосон нэр  
Хуулийн этгээдийн 
бүртгэлийн гэрчилгээний 
болон регистрийн дугаар 

 

Удирдах албан тушаалтны 
овог нэр  

Хаяг  
Холбоо барих утас  

10 
Бүртгэл 

хөтөлсөн 
ажилтны 

Албан тушаал  
Овог нэр  
Байгууллагын хаяг  
Холбоо барих утас  

11 

Худалдан авсан иргэний Иргэний 
үнэмлэхний хуулбар түүнтэй адилтгах 

баримт бичиг, хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг 

хавсаргасан эсэх, түүний хуудасны тоо 

 

 
БҮРТГЭЛ ХӨТӨЛСӨН:   /гарын үсэг/ 

 
 

 
 

АНХААРУУЛГА! 
    Галт зэвсгийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйл: 12.1. Иргэний зориулалттай галт зэвсэг худалдаж 
авсан, улсын хилээр оруулсан иргэн ажлын арван өдрийн дотор галт зэвсгээ байнга оршин суугаа 
газрын нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлнэ. 


