
№ Эрх зүйн 
акт Эрх зүйн актын нэр, зүйл заалт Батлагдсан огноо, 

дугаар

1.2. Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж 
мөрдөх журмын тухай хууль

2017.02.09

1.3.Дотоодын цэргийн тухай хууль 2017.02.09
1.4.Авлигын эсрэг хууль /6.3, 18.4.2, 18.5, 32.3. 2006.07.06
1.5.Автозамын тухай хууль /8.2.8/ 1998.01.02
1.6. Амьтны тухай хууль /30.1/ 2012.05.17
1.7.Эрүүл ахуйн тухай хууль /22.1, 22.3, 22.4/ 2016.02.04
1.8.Архивын тухай хууль /20.6/ 1998.01.02
1.9.Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль /13.1, 
14.3, 16.3.3, 16.3.5/

2000.01.28

1.10.Агаарын тухай хууль /20.3/ 2012.05.17
1.11. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /4/ 1995.03.30
1.12.Банкны тухай хууль /7.2.3/ 2010.01.28
1.13.Байгууллагын нууцын тухай хууль /3/ 1995.05.16
1.14.Биеийн тамир спортын тухай хууль /14.1/ 2003.10.31
1.15.Боловсролын тухай хууль /40.4.5/ 2002.05.03
1.16.БНМАУ-ын тэтгэмжийн тухай хууль /4/ 1991.04.05
1.17.Газрын тухай хууль /59.1/ 2002.06.07

1.20.Гэр бүлийн тухай хууль /25.7/ 1999.06.11
1.21.Гэр бүлийн хүчирхийлэлттэй тэмцэх тухай 
хууль /9/

2004.05.13

1.24.Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль /10, 
23.1, 25.4/

2013.07.05

1.25.Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хууль 
/13, 14/

1994.07.07

1.26.Жолоочийн даатгалын тухай хууль /13, 14/ 2011.10.06

1.28.Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 1992.11.27
1.29.Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль /4.1/

2002.12.26

1.30.Захиргааны ерөнхий хууль 2015.06.19
1.31.Иргэний нисэхийн тухай хууль /42.5/ 1999.01.21
1.32.Иргэний хууль /116.1, 117.1/ 2002.01.10

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 
МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЛАВЛАГАА

1.1.Цагдаагийн албаны тухай хууль 2017.02.09

1.18.Галт зэвсгийн тухай хууль 2015.08.07

1.19.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль /8, 12, 14, 15/

1997.12.05

1.22.Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хууль /5.1, 
7.1, 7.2, 8.2.1, 10.1, 11.2, 21.1, 21.2/

2000.01.20

1.23.Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль /9/ 1997.12.19

1.27.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай 
хууль

2015.07.08



1.33.Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 
/14.5, 45.3, 138.2, 155.4/

2002.01.10

1.35.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис 
эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль /9.1, 14.4/

2002.11.28

1.36.Монгол Улсын 2015 оны Төсвийн тухай хууль 2014.11.14

1.37.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 
/29.1/

2006.12.15

1.38.Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр 
зорчих, цагаачлах тухай хууль /3/

1993.12.24

1.39.Монгол Улсын Хилийн тухай хууль /33.2, 
38.4.2/

1993.10.21

1.40.Ойн тухай хууль /16/ 2012.05.17
1.41.Онц байдлын тухай хууль /9, 10, 12, 21/ 1995.11.14
1.42.Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль 
/12.1/

1998.01.22

1.43.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль /24.3, 
32.2.5, 33.2.5, 38.3, 52.7/

2014.05.15

1.44.Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй 
этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, 
албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хууль /5.1, 6.1, 
6.6, 17.1,

2000.01.28

1.45.Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль /13.2/ 2013.01.03

1.46.Тамхины хяналтын тухай хууль /11.1, 13.1/ 2005.07.01
1.47.Терроризмтой тэмцэх тухай хууль /3.1.9, 5.1.4, 
10.1, 10.3, 12.4/

2004.04.23

1.48.Төрийн албаны тухай хууль 2002.06.28
1.49.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавтх тухай хууль 
/14.1/

2013.01.31

1.50.Тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тухай 
хууль /1/

1994.11.15

1.51.Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль /3/ 1994.05.20
1.52.Төрийн нууцын тухай хууль /3/ 1995.04.18

1.53.Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль /19/ 1995.04.27

1.54.Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль /11.1.5/ 2003.01.03

1.55.Харьяатын тухай хууль /20, 22/ 1995.06.05
1.56.Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999.05.14
1.57.Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 
хууль

2006.05.25

1.58. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль /15/ 1996.05.07

1.34.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль /11.1, 15.1/

2004.05.14
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1.60.Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
тухай хууль 

1994.06.13

1.61.Шилэн дансны тухай хууль /3.1/ 2014.07.01
1.62.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль 
/8.1.4, 32.1, 101.4/

2002.01.10

1.63.Эрүүгийн хууль 2002.01.03
1.64.Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль 2002.01.10
1.65.Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд 
хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай 
хууль /20/

2003.06.19

1.66.Эрдэнэсийн тухай хууль /3/ 1994.11.17

1.67.Прокурорын байгууллагын тухай хууль /37.4/ 2002.07.04

1.68.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай 
хууль /43.1, 43.2.3/

2004.04.30

1.69.Даатгалын тухай хууль /81.1, 81.2/ 2004.04.30
1.70.Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль 
/20/

1993.05.06

1.71.Монгол Улсын төрийн ордны тухай хууль /7.7, 
11.1.3/

2001.02.01

1.72.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай 
хууль /13.1/

2006.06.29

1.73.Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн 
байдлын тухай хууль /19.2/

2005.11.17

1.74.Улсын нисэхийн тухай хууль /4.1.4/ 2003.05.30
1.75.Усан замын тухай хууль /3.1.4/ 2003.11.28
1.76.Өршөөл үзүүлэх тухай хууль /1.1, 7.1/ 2009.07.09
1.77. Сонгуулийн тухай хууль 2015.12.25
1.78.Гаалийн тухай хууль /70.2.2, 258.1/ 2008.05.20
1.79.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай 
хууль /27.3, 37.1, 37.4/

2010.07.08

1.80.Галын аюулгүй байдлын тухай хууль /25.3/ 1999.05.28
1.81.Иргэний бүртгэлийн тухай хууль /22.6/ 1999.10.14
1.82.Компаний тухай хууль /84.3/ 2011.10.06
1.83.Монгол Улсын Үндсэн хууль /38/ 1992.01.13
1.84.Орон сууцны тухай хууль /14.4/ 1999.04.22
1.85.Өрсөлдөөний тухай хууль /15.1, 25.2/ 2010.06.10
1.86.Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай 
хууль /24.1/

2011.11.10

1.88.Төмөр замын тээврийн тухай хууль /28.1/ 2007.07.05
1.89.Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль /11.5.5, 
11.5.9/

2009.06.25

1.90.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 
/12.1.2, 12.1.4, 10.3.5, 25.1.3/

2010.11.25

1.87.Татварын тухай хууль /71.6/ 2008.05.20

1.59.Хувийн хамгаалалтын тухай хууль /5.6, 6.1, 
7.1, 7.4, 13.1/

2001.06.08



1.91.Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль 
/18.2/

2011.10.27

1.92.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай хууль /17.1/

2011.10.06

1.93.Хохирогчид нөхөх олговор олгох тухай /1.1/ 2009.07.09
1.94.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль /20.1, 
20.1.8/

2010.01.21

1.95.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 
/19.2.2/

2012.03.07

1.96.Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль /5.7., 
5.8.3, 9.2, 9.3, 13.1, 14.2/

2012.01.19

1.97.Цөмийн энергийн тухай хууль /36.1.6/ 2009.07.16
1.98.Чөлөөт бүсийн тухай хууль /25.3/ 2002.06.28
1.99.Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хууль /10.1, 10.1.3/

2011.02.02

1.100.Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 
этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль /5.1, 
8.3, 12.3, 13.1/

2003.11.07

1.101.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 
/26.4, 26.5/

2012.03.07

1.102.Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль /32.2/ 2009.12.03
1.103.Монгол хэлний тухай хууль /32.2/ 2015.02.12
1.104.Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн 
байдлын тухай хууль /8, 9.1/

2004.04.15

1.105.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
тухай хууль 

2008.05.22

1.106.Анхны ардчилсан сонгууль болж байнгын 
ажиллагаатай парламент байгуулагдсаны 25 
жилийн ойг тохиолдуулан өршөөл үзүүлэх тухай 
хууль

2015.08.11

2.1.Цагдаагийн дүрэмт хувцасны загвар батлах 
тухай

2013.03.04 №143

2.2.Цагдаагийн цол олгох журам 1995.11.17 №222
3.1.Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан 
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам

2003.05.08 №13

3.2.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

3.3. Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын 
үзэл баримтлал батлах тухай

2010.07.08 №48

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

2011.05.11 №153

4.2.Засгийн газрын агентлагийн орон тоо батлах 
тухай

2012.09.22 №43
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4.3.Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр 
батлах тухай

2014.03.14 №79

4.4.Цагдаагийн алба хаагчид мөнгөн урамшил 
олгох журам батлах тухай

2017.03.07 №74

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

4.6.Цагдаагийн байгууллагын хамгаалалтад авах 
онц чухал объектын жагсаалт батлах тухай

2014.03.28 №100

4.7.Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар 
байгуулах тухай

2014.04.04 №115

4.8.Дүрэм батлах тухай “Монгол Улсын Замын 
хөдөлгөөний дүрэм”

2004.04.05 №74

4.9.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
үндэсний стратеги батлах тухай

2012.05.02 №146

4.10.Журам батлах тухай “Төрийн албан хаагчид 
тусламж олгох нөхцөл, журам”

2004.05.05 №112

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

2011.03.02 №62

4.12.Журам батлах тухай “Цэргийн албан хаагчийн 
гэр бүлд тэтгэмж олгох журам”, “Цэргийн албан 
хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам”, 
“Цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн 
даатгалын санд төлөх журам”

2011.01.19   №9

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

2011.02.09 №38

4.14.Хөтөлбөр батлах тухай “Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны       
хөтөлбөр”,  “Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө”

2012.07.25 №252

4.15.Түр журам батлах тухай “Бэлэн бус 
торгуулийн систем нэвтрүүлэх түр журам”

2013.11.30 №388

4.16.Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт 
батлах тухай

2009.05.14 №143

4.17.Нөхөн төлбөр олгох тухай 2011.04.13 №116
4.18.Журам шинэчлэн батлах тухай “Төрийн 
жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламж олгох  журам”

2014.12.30 №405
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4.19.Төлөвлөгөө батлах тухай “Европын Холбооны 
нийтлэг зарчим, хэм хэмжээ, стандартыг судлан 
нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө”

2011.03.22 №89

4.20.Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан 
буюу хүндэт тэмдгийн тухай

1997.02.19 №52

4.21.Тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах 
тухай

2012.11.24 №142

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

2013.12.14 №410

4.23.Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах 
тухай

2014.02.14 №37

4.24.Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний 
хөтөлбөр батлах тухай

2010.11.10 №289

4.25.Монгол хэлбичгийн боловсролыг сайжруулах 
арга хэмжээний тухай

2013.02.02 №37

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

2009.09.30 №303

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

2007.09.12 №225

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

2011.03.02 №58

4.29.Журам батлах тухай "Тамхины үялдвэрлэл, 
импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих 
журам"

2013.05.25 №191

4.30.Стратеги, төлөвлөгөө батлах тухай 
/Жендэрийн эрх тэгшбайдлыг хангах тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийн 
төлөвлөгөө/

2013.01.26 №34

4.31.Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын 
цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн 
тогтоох тухай 

2014.10.11 №332

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

2012.04.18 №119

4.33.Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 
"Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан 
бүртгэх дүрэм"

2015.06.29 №269

4.34."Нэг цонхны үйлчилгээ"-ний талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай

2013.04.27 №153

4.35."Засгийн газрын агентлаг, төрийн 
байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтын 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай"

2015.12.21 №501

4.36."Дүрэм батлах тухай" (Дотоод аудитын дүрэм) 2015.12.14 №483

4.37."Журам батлах тухай" (Албан тушаалтан 
дипломат бэлэг авах, зарцуулах)

2012.04.25 №141
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4.38."Журам батлах тухай" (Цагдаагийн бага, дунд, 
ахлах цол олгох, бууруулах, хураан авах, сэргээх 
журам)

2017.03.07 №72

4.39.Цагдаагийн албаны бэлгэ тэмдэг, тугны 
загвар, хэрэглэх журам батлах тухай

2017.03.07 №73

4.40."Журам батлах тухай" (Цагдаагийн алба 
хаагчийн тангараг анх болон давтан өргөх 
ёслолын журам)

2017.03.07 №75

4.41.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын 
хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 
батлах тухай

2017.03.07 №77

5.2.Албан тушаалын ангилал, цолны зэрэглэл 
батлах тухай

2015.06.08 №118

5.3.Дүрэм батлах тухай “Иргэний зөвлөлийн 
дүрэм”, “Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад 
цагдаагийн байгууллагын тайлан тавих журам”

2014.06.08 №А/89

5.4.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

5.5.Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар 
байгуулах тухай

2015.08.08 №А/140

5.6.Журам батлах тухай “Гадаадын их, дээд 
сургуульд хууль сахиулах байгууллагын алба 
хаагчийг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам”

2014.08.01 №А/136

5.7.Журам, загвар батлах, үнэ тогтоох тухай 
"Жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох журам", "Монгол 
Улсын жолоочийн үнэмлэхний загвар", "Монгол 
Улсын Олон улсын жолоочийн үэмлэхний загвар", 
"Жолоочийн түр зөвшөөрлийн загвар", үнэмлэхний 
үнэ 

2015.08.28 №А/189

5.8.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, орон тооны бус 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай

2014.12.05 №А/223

5.9.“Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлого” 
баримт бичиг батлах тухай

2012.09.21 №А/15

5.10.Журам батлах тухай “Хууль зүйн салбарын 
болон яамны шагналын журам”, “Шагнуулах нэр 
дэвшигчийн товч тодорхойлолтын загвар”

2013.04.03 №А/73

5.11.Журам батлах тухай “Хууль сахиулахын их 
сургуулийн удирдлагын сургуульд элсүүлэн 
суралцуулах журам”

2013.08.07 №А/170

5.1.Цагдаагийн зарим албан тушаалын ангилал, 
зэрэглэлийг батлах 2015.03.20 №А/64



5.12.Журам батлах тухай “Дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулах журам”

2013.04.03 №А/171

5.13.Журам батлах тухай "Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, 
шалгалтыг зохион байгуулах журам"

2015.10.16 №А/238

5.14.Журам батлах тухай “Тээврийн хэрэгсэлд 
тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх 
журам”

2013.05.31 №А/121

5.15.Цагдаагийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны 
стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн 
өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц, орон тоог шинэчлэн 
батлах тухай 

2015.04.28 №А/89

5.16.Аргачлал батлах тухай “Хууль зүйн сайдын 
эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал” 

2014.01.07 №А/01

5.17.Эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал батлах 
тухай “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний агентлаг, байгууллагын эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх аргачлал”

2013.12.03 №А/248

5.18.Журам батлах тухай “Салбарын статистик 
мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, 
ашиглах журам”

2014.04.07 №А/48

5.19.Заавар батлах тухай “Даатгалын тохиолдлын 
тодорхойлолтыг бүрдүүлэх заавар” “Даатгалын 
тохиолдлын тодорхойлолтын маягтыг бөглөх 
аргачлал”

2012.02.01 №А/20/21

5.20.Журам батлах тухай “Даатгагч, жолоочийн 
даатгалын сангаас хохирогчид олгосон нөхөн 
төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад 
ирүүлэх, түүнийг хэрэглэх журам”

2012.02.01 №А/21/22

5.21.Журам батлах тухай “Жолоочийн даатгалын 
баталгааны загварыг хэрэглэх журам”, 
“Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар”

2012.02.01 №А/22/23

5.22.Журам батлах тухай “Автотээврийн 
хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн 
байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй 
ачаа тээвэрлэх журам”

2009.07.22 №188

5.23.Журам батлах тухай “Тээврийн хэрэгслийн 
үзлэг, оношлогоо явуулах журам”

2010.01.12 №06

5.24.Журам батлах тухай “Албадан эмчлэх 
эмнэлгийн хамгаалалтын журам”

2002.12.30 №311

5.25.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
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5.26.Журам батлах тухай "Замын хөдөлгөөн 
зохицуулах, хянан шалгах журам", "Тээврийн 
хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах журам"

2015.08.28 №А/190 /УНБ-ийн 
2015.09.04, 3555/

5.27.Журам батлах тухай "Тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрхийг сэргээх журам"

2015.08.28 №А/186 /УНБ-ийн 
2015.08.28 3549/

5.28.Журам батлах тухай "Жолоочийн зөрчлийн 
бүртгэлийн оноо тооцох журам"

2015.08.28 №А/187 /УНБ-ийн 
2015.08.28 3551/

5.29.Журам батлах тухай "Бэлэн бус хэлбэрээр 
торгууль оногдуулах журам", Зөрчилд оногдуулсан 
торгуулийн мэдэгдэх хуудас"

2015.08.28 №А/188 /УНБ-ийн 
2015.08.28 3550/

5.30.Журам батлах тухай "Жолоодох эрхийн 
шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам"

2015.10.05 №А/181, А/218

5.31.Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн 
биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх 
заавар батлах тухай

2013.12.30 №А/277

5.32.Журам шинэчлэн батлах тухай "Хорих 
байрны дотоод журам"

2014.11.24 №А/209 /УНБ-ийн 
2014.12.01 3499/

5.33.Журам  батлах тухай "Алдуул болон 
хулгайлагдсан малыг бүртгэх, мэдээлэх журам"

2014.11.04 №А/190

5.34.Журам батлах тухай ""Мэдээллийн нэгдсэн 
сүлжээ болон толгой компьютерийг ашиглах, 
түүний нууцыг хадгалах, хамгаалах журам", 
"Мэдээлэл солилцох жагсаалт"

2007.05.01 №99

5.35.Журам, маягт батлах тухай "Торгууль, 
шийтгэврийн хуудас хэрэглэх журам", 
"Шийтгэврийн хуудасны маягт", "Торгуулийн 
хуудасны маягт"

2013.08.07 
№179/А/171/А/64/А/225

5.36.Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай

2010.07.07 №42/123/246

5.37.Заавар батлах тухай "Шүүхээр ял 
шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, 
лавлагаа олгох заавар", "Ялтай эсэх лавлагааны 
тодорхойлолтын загвар", "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг 
шалгах хуудасны загвар", "Хууль тогтоомжийн 
хүрээнд ялтай эсэх лавлагааг тодорхойлолтоор 
авах эрх бүхий байгууллагын жагсаалт", "Ял 
шийтгэлийн тэмдэглэлийн загвар"

2013.01.31 №А/12

5.38.Заавар батлах тухай "Харуул хамгаалалтын 
алба хаагч галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, 
зэвсгэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх, албаны 
нохой ашиглах заавар", "Бие хамгаалагч нэг 
бүрийн тусгай хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах 
мэх хэрэглэх, ашиглах заавар"

2003.01.09 №12/05
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5.39. Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн 
жагсаалт, түүнийг ашиглах журмыг батлах тухай

2015.10.30 №А/249 /УНБ-ийн 
2015.11.09 №3574/

5.40.Иргэний болон харуул хамгаалалтын 
ангилалд хамаарах галт зэвсэг, сумны нэр, 
төрлийн жагсаалт батлах тухай 

2015.11.03 
№А/250/А379/437 /УНБ-ийн 

2015.11.05 №3571/

5.41. Журам батлах тухай /Галт зэвсэг, сум, галт 
зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл импортлох, худалдах 
болон спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд галт 
зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй алилтгах хэрэгслийг 
улсын хилээр нэвтрүүлэх журам/

2015.11.04 -А/251/304 /УНБ-
ийн 2015.11.09 №3575/

5.42.Буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-д тавигдах 
шаардлага батлах тухай /Спорт-сургалтын 
зориулалтаар ашиглах буудлага үйлдэх 
байгууламж /тир/-д тавигдах шаардлага, Галт 
зэвсэг, сум худалдах төвийн буудлага үйлдэх 
байгууламж /тир/-д тавигдах шаардлага/

2015.10.30 - 433/А/248 /УНБ-
ийн 2015.11.16 №3580/

5.43.Журам батлах тухай /"Иргэний болон харуул 
хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, галт 
зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, нийтэд 
худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон 
шалгаруулалтын журам", "Галт зэвсэг, сум, галт 
зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл худалдах төвийн 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, аюулгүй 
байдлыг хангах журам"/

2015.10.26 - А/245 /УНБ-ийн 
2015.11.10 №3577/

5.44.Журам батлах тухай /"Спорт сургалтын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэн, 
хуулийн этгээдийн галт зэвсэг эзэмших, хадгалах 
журам"/

2015.12.02 - 468, А/268 /УНБ-
ийн 2015.12.07 №3586/

5.45.Журам батлах тухай /"Галт зэвсэг ашиглахад 
харшлах өвчин, гэмтэл согогийн жагсаалт"/

2015.12.02 - 469, А/269 /УНБ-
ийн 2015.12.03 №3584/

5.46."Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын 
норматив батлах тухай"

2016.01.13 №14/А/10

6.2.Журам тогтоох тухай "Нэг бүрийн тусгай 
хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн 
маягт батлах тухай"

2000.09.14 272/326/344 /УНБ-
ийн 2003.06.30 №2128/

6.1.Заавар батлах тухай “БОК-ны улсын байцаагч, 
байгаль хамгаалагч нар нэг бүрийн тусгай 
хэрэгсэл хэрэглэх заавар”

1996.04.19 №104 /УНБ-ийн 
1996.04.26 №875/
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6.4.Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны таних 
тэмдэг, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас өмсөж 
хэрэглэх журам, хувцасны загвар батлах тухай

2014.05.30 №383 /УНБ-ийн 
2014.06.24 №3459/

6.5.Журам батлах тухай “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед 
мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам”

2015.05.11 №А/32/231 /УНБ-
ийн 2015.05.25 №3534/

6.6.Заавар батлах тухай “Иргэний болон харуул 
хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, 
ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны 
сургалтын заавар”

2015.10.12 №А/72 /УНБ-ийн 
2015.10.27 №3566/

6.7.Загвар батлах тухай “Борлуулагчийн галт 
зэвсгийн бүртгэлийн загвар”, “Борлуулагчийн 
сумны бүртгэлийн загвар”

2015.10.12 №А/73 /УНБ-ийн 
2015.10.27 №3567/

6.8.Загвар батлах тухай “Галт зэвсгийг Монгол 
улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”, 
“Сум Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх 
зөвшөөрлийн загвар”, “Гадаадын иргэн Монгол 
улсын хилээр галт зэвсэг нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн 
загвар”, “Тамирчид Монгол улсын хилээр галт 
зэвсэг нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”, “Галт 
зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг Монгол улсын 
хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар"

2015.10.12 №А/74 /УНБ-ийн 
2015.10.27 №3568/

6.9.Галт зэвсгийн гэрчилгээний загвар, гэрчилгээ 
олгох журам батлах тухай 

2015.10.12 №А/75 /УНБ-ийн 
2015.10.27 №3569/
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ам 7.1.Жагсаалт, загвар батлах тухай /Цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагааны журам/
2014.12.15 №856
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6.3.Дүрэм батлах тухай “Олон нийтийн цагдаагийн 
ажилтны дүрэм”

2014.09.15 №568 /УНБ-ийн 
2014.09.15 №3480/



                                                                                                          






















