
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 
МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЛАВЛАГАА 

 
2020.05.15             Улаанбаатар хот 

 

№ 
Эрх 

зүйн акт 
Эрх зүйн актын нэр, зүйл заалт 
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1.Цагдаагийн албаны тухай хууль  2017.02.09 

2 
2.Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 
хууль 

2017.02.09 

3 3.Дотоодын цэргийн тухай хууль  2017.02.09 

4 4.Авлигын эсрэг хууль /6.3, 18.4.2, 18.5, 32.3/ 2006.07.06 

5 5.Амьтны тухай хууль /30.1/  2012.05.17 

6 6.Архивын тухай хууль /20.6/  1998.01.02 

7 
7.Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль /13.1, 14.3, 16.3.3, 
16.3.5/ 

2000.01.28 

8 8.Агаарын тухай хууль /20.3/  2012.05.17 

9 
9.Анхны ардчилсан сонгууль болж байнгын ажиллагаатай 
парламент байгуулагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан өршөөл 
үзүүлэх тухай хууль /10.5/ 

2015.08.11 

10 10.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /4/  1995.03.30 

11 11.Банкны тухай хууль /7.2.3/  2010.01.28 

12 12.Байгууллагын нууцын тухай хууль /3/  1995.05.16 

13 13.Биеийн тамир, спортын тухай хууль /14.1/  2017.07.06 

14 14.Боловсролын тухай хууль /40.4.5/  2002.05.03 

15 15.БНМАУ-ын тэтгэмжийн тухай хууль /4/  1991.04.05 

16 16.Газрын тухай хууль /59.1/  2002.06.07 

17 17.Галт зэвсгийн тухай хууль  2015.08.07 

18 
18.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль /7.2, 
8.2, 8.3, 26.1.3, 30.1.5, 30.3, 31.1.5, 32.8, 40.3, 41, 42, 43, 44, 45/ 

2019.06.06 

19 19.Гэр бүлийн тухай хууль /25.7/  1999.06.11 

20 
20.Гэр бүлийн хүчирхийлэлттэй тэмцэх тухай хууль /20, 23, 24, 
25, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 44/ 

2016.12.22 

21 
21.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 

22 22.Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль /9/  1997.12.19 

23 23.Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль 2013.07.05 

24 24.Гаалийн тухай хууль /70.2.2, 258.1/  2008.05.20 

25 
25.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль /27.3, 37.1, 
37.4/ 

2010.07.08 

26 26.Галын аюулгүй байдлын тухай хууль /9.4/  2015.08.07 

27 27.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /11/ 2017.02.02 

28 28.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль /43.1, 43.2.3/ 2004.04.30 

29 29.Даатгалын тухай хууль /81.1, 81.2.3/ 2004.04.30 

30 30.Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хууль /7, 13, 14/ 1994.07.07 

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

32 32.Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль /10.1, 10.1.3/ 2011.02.02 

33 33.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 2015.07.08 

34 34.Зөрчлийн тухай хууль  2017.05.18 

35 35.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль  2017.05.18 

36 36.Захиргааны ерөнхий хууль  2015.06.19 

37 
37.Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /8, 
9.1/ 

2004.04.15 

38 38.Иргэний нисэхийн тухай хууль /42.5/  1999.01.21 

39 39.Иргэний хууль /116.1, 117.1/  2002.01.10 

40 
40.Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /14.5, 45.3, 
138.2, 155.4/ 

2002.01.10 



41 41.Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль /6.6, 6.7/ 2018.06.21 

42 42.Компанийн тухай хууль /84.3/  2011.10.06 

43 
43.Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах тухай хууль /9.13, 11, 13/ 

2020.04.29 

44 
44.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль /11.1, 15.1/ 

2004.05.14 

45 
45.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис эргэлтэд хяналт 
тавих тухай хууль /9.1, 14.4/ 

2002.11.28 

46 
46.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хууль /29.1/ 

2006.12.15 

47 
47.Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, 
цагаачлах тухай хууль /3/ 

1993.12.24 

48 48.Монгол Улсын Хилийн тухай хууль /36.2/  2016.12.28 

49 49.Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль /20/  1993.05.06 

50 50.Монгол Улсын төрийн ордны тухай хууль /7.7, 11.1.3/ 2001.02.01 

51 51.Монгол Улсын Үндсэн хууль /38/  1992.01.13 

52 
52.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль /10.3, 20.6.6, 
20.6.7, 24.1, 32.2.8, 32.3.10, 44.5, 46.23, 47.7, 47.9, 61, 62.10, 
63.10, 63.12, 71.4, 81.6/ 

2019.12.20 

53 53.Монгол хэлний тухай хууль /32.2/  2015.02.12 

54 54.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль /13.1/ 2015.07.09 

55 55.Ойн тухай хууль /16/  2012.05.17 

56 56.Онц байдлын тухай хууль /9, 10, 12, 21/  1995.11.14 

57 57.Орон сууцны тухай хууль /14.4/  1999.04.22 

58 58.Өрсөлдөөний тухай хууль /15.1, 25.2/  2010.06.10 

59 59.Өршөөл үзүүлэх тухай хууль /1.1, 7.1/  2009.07.09 

60 60.Прокурорын тухай хууль /37.4/  2017.06.09 

61 61.Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль /12.1/ 1998.01.22 

62 
62.Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль /24.3, 32.2.5, 33.2.5, 38.3, 
52.7/ 

2014.05.15 

63 
63.Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй хүнийг захиргааны 
журмаар албадан эмчлэх тухай хууль  

2018.11.15 

64 64.Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль /13.2/  2013.01.03 

65 
65.Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай 
хууль /19.2/ 

2005.11.17 

66 66.Сонгуулийн тухай хууль  2015.12.25 

67 67.Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль /24.1/ 2011.11.10 

68 
68.Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан 
эрүүлжүүлэх тухай хууль /5.1, 8.3, 12.3, 13.1/ 

2003.11.07 

69 69.Тамхины хяналтын тухай хууль /11.1, 13.1/  2005.07.01 

70 70.Терроризмтой тэмцэх тухай хууль /3.1.9, 5.1.4, 10.1, 10.3, 12.4/ 2004.04.23 

71 71.Төрийн албаны тухай хууль  2017.12.07 

72 
72.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд 
хяналт тавих тухай хууль /11.1.6, 12.1.2, 12.3.4, 14.1, 14.7, 15.2.2, 
17.4.3, 17.5, 18.4, 22.4, 23.1.3/ 

2013.01.31 

73 73.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль /32.1/ 1994.11.15 

74 74.Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль /3/  1994.05.20 

75 75.Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль  2016.12.01 

76 76.Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль /19/  1995.04.27 

77 77.Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль /11.1.5/  2003.01.03 

78 78.Төмөр замын тээврийн тухай хууль /28.1/  2007.07.05 

79 79.Татварын ерөнхий хууль /19.3, 34.5, 34.6/  2019.03.22 

80 80.Улсын нисэхийн тухай хууль /4.1.4/  2003.05.30 

81 81.Усан замын тээврийн тухай хууль /3.1.4/  2017.05.25 

82 82.Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль  2018.06.21 



83 
83.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль /12.1.2, 12.1.4, 
10.3.5, 25.1.3/ 

2010.11.25 

84 84.Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль /7.1/ 2001.12.27 

85 
85.Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой 
тэмцэх тухай хууль /3.1.10, 16.1, 19.1, 22.1/ 

2019.10.10 

86 86.Харьяатын тухай хууль /20, 22/  1995.06.05 

87 87.Хөдөлмөрийн тухай хууль  1999.05.14 

88 88.Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль /10.3/ 2006.05.25 

89 89.Хүүхэд хамгааллын тухай хууль /15/  2016.02.05 

90 90.Хувийн хамгаалалтын тухай хууль /5.6, 6.1, 7.1, 7.4, 13.1/ 2001.06.08 

91 91.Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль /18.2/ 2011.10.27 

92 
92.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын 
тухай хууль /17.1/ 

2011.10.06 

93 93.Хохирогчид нөхөх олговор олгох тухай /1.1/  2009.07.09 

94 94.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль /20.1, 20.1.8/  2010.01.21 

95 95.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /19.2.2/ 2012.03.07 

96 
96.Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль /5.7., 5.8.3, 9.2, 9.3, 
13.1, 14.2/ 

2012.01.19 

97 97.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль  2008.05.22 

98 98.Хог хаягдлын тухай хууль /10.2.15, 13.1, 26.1.2/ 2017.05.12 

99 99.Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль  1994.06.13 

100 100.Цөмийн энергийн тухай хууль /36.1.6/  2009.07.16 

101 101.Чөлөөт бүсийн тухай хууль /25.3/  2015.02.12 

102 102.Шилэн дансны тухай хууль /3.1/  2014.07.01 

103 103.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль  2017.06.09 

104 104.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /26.4, 26.5/ 2012.03.07 

105 105.Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль /32.2/  2009.12.03 

106 106.Эрүүгийн хууль  2015.12.03 

107 107.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль  2017.05.18 

108 108.Эрдэнэсийн тухай хууль /3/  1994.11.17 

109 109.Эрүүл ахуйн тухай хууль /22.1, 22.3, 22.4/  2016.02.04 

110 110.Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль 2010.05.20 

111 
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1.Цагдаагийн дүрэмт хувцасны загвар батлах тухай 2013.03.04  
№143 

112 
2.Цэргийн дүрэмт хувцас, цол, ялгах тэмдэг загварыг батлах 
тухай 

2017.05.04  
№81 

113 3.Цагдаагийн цол олгох журам 
1995.11.17  

№222 

114 
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 1.Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох 

ажилтныг сонгон шалгаруулах журам 
2003.05.08  

№13 

115 

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

2019.02.01  
№20 

116 
3.Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал 
батлах тухай 

2010.07.08  
№48 

117 
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1.Цагдаагийн байгууллагын хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч нарын 
ажлын нөхцлийн тухай  

1992.03.13 №43 

118 
2.Журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай /Цэрэг, цагдаагийн багийг 
НҮБ-ын энхийг сахиулах болон олон улсын бусад ажиллагаанд 
бэлтгэх, оролцуулах/ 

2003.07.15 №177 

119 
3.Хөтөлбөр батлах тухай /Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр/ 

2007.09.12 №225 

120 4.Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 2009.05.14 №143 

121 
5.Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр батлах 
тухай 

2010.11.10 №289 



122 

6.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 

123 
7.Журам батлах тухай “Цэргийн албан хаагчид нэг удаагийн 
тэтгэмж олгох журам” 

2011.02.09 №38 

124 
8.Цагдаагийн байгууллагын талаар авах зарим арга хэмжээний 
тухай “Цагдаагийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээ, 
хангалтын жишиг норматив” 

2011.05.11 №153 

125 
9.Журам батлах тухай “Өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн 
гэрээ, хэлцэл (картель) байгуулсан, шийдвэр гаргасан этгээдийн 
талаар мэдээлэл ирүүлэгчид мөнгөн урамшуулал олгох журам” 

2012.05.18 №119 

126 
10.Журам батлах тухай “Албан тушаалтан дипломат бэлэг авах, 
зарцуулах” 

2012.04.25 №141 

127 
11.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний 
стратеги батлах тухай 

2012.05.02 №146 

128 
12.Стратеги, төлөвлөгөө батлах тухай “Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны 
стратегийн төлөвлөгөө” 

2013.01.26 №34 

129 
13.Монгол хэлбичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний 
тухай 

2013.02.02 №37 

130 
14."Нэг цонхны үйлчилгээ"-ний талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай 

2013.04.27 №153 

131 
15.Журам батлах тухай “Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, 
үйлчилгээнд хяналт тавих журам” 

2013.05.25 №191 

132 
16.Түр журам батлах тухай “Бэлэн бус торгуулийн систем 
нэвтрүүлэх түр журам” 

2013.11.30 №388 

133 
17.Журам батлах тухай “Цахим тоглоомын газрын үйл 
ажиллагааг зохицуулах журам” 

2013.12.14 №410 

134 

18.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 

135 
19.Дүрэм шинэчлэн батлах тухай “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц 
хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм” 

2015.06.29 №269 

136 20.Дүрэм батлах тухай “Дотоод аудитын дүрэм”  2015.12.14 №483 

137 
21.“Засгийн газрын агентлаг, төрийн байгууллагуудын бүтэц, 
зохион байгуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 

2015.12.21 №501 

138 
22.Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай 

2016.07.27 №4 

139 
23.Журам батлах тухай “Цагдаагийн бага, дунд, ахлах цол олгох, 
бууруулах, хураан авах, сэргээх журам” 

2017.03.07 №72 

140 
24.Цагдаагийн албаны бэлгэ тэмдэг, тугны загвар, хэрэглэх 
журам батлах тухай 

2017.03.07 №73 

141 
25.Цагдаагийн алба хаагчид мөнгөн урамшил олгох журам 
батлах тухай 

2017.03.07 №74 

142 
26.Журам батлах тухай “Цагдаагийн алба хаагчийн тангараг анх 
болон давтан өргөх ёслолын журам” 

2017.03.07 №75 

143 
27.Цагдаагийн төв байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг 
батлах тухай 

2017.03.07 №76 

144 
28.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус 
эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 

2017.03.07 №77 



145 
29.“Төрийн байгууллагуудад хэрэглэх архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн програм хангамжид тавигдах нийтлэг шаардлага, 
цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам” 

2017.04.12 №111 

146 30.Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2017.05.24 №148 

147 
31.Цагдаагийн дүрэмт хувцасны загвар, түүний эдэлгээний 
хугацаа, Цагдаагийн алба хаагчид дүрэмт хувцасны мөнгөн 
хангамж олгох журам 

2017.05.30 №155 

148 32.“Шийтгэлийн хуудасны маягт батлах тухай”  
2017.07.04 

№194  

149 
33.“Албадлагын арга хэмжээ авсантай холбоотой хураан авсан 
хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслээс хохирол нөхөн төлүүлэх, 
улсын орлого болгох, устгах журам” 

2017.07.04 
№195 

150 
34.“Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг тооцох 
журам” 

2017.07.04 
№196 

151 

35.“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах 
нийтлэг журам”, “Төрийн болон албаны нууцын хамгаалалтад 
хяналт шалгалт хийх журам”, “Төрийн болон албаны нууцын 
бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, ашиглах журам”, 
“Нууц хамгаалах ажилтанд цалингийн нэмэгдэл олгох журам”, 
“Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалахад туслалцаа, дэмжлэг 
үзүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдийг урамшуулах журам” 

2017.09.13 №246 

152 

36.Журам, жагсаалт батлах тухай “Цагдаагийн алба хаагчид 
олгох олговор, мөнгөн тусламж олгох журам, Цагдаагийн алба 
хаагчид замын зардал олгох журам", Цагдаагийн алба хаагчид 
сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх эмчилгээнд үнэ төлбөргүй эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын 
жагсаалт” 

2017.09.13 №249 

153 
37.Цагдаа, дотоодын цэргийн хамгаалалтад авах онц чухал 
объектын жагсаалт батлах тухай 

2017.09.26 №281 

154 
38.“Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг 
тооцох, санхүүжүүлэх журам”, “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны зардал тооцох маягт” 

2018.05.30 №161 

155 
39.Дүрэм батлах тухай “Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний 
дүрэм” 

2018.08.08 №239 

156 

40.“Төрийн цахим мэдээлэл солилцох системд холбох төрийн 
үйлчилгээний жагсаалт”, “Төрийн цахим мэдээлэл солилцох 
системийг ашиглан цахим хэлбэрээр үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээний жагсаалт” 

2018.08.22 №259 

157 

41.“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид 
төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”, “Төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс 
олгох журам”, “Төрийн албан хаагчид докторын зэрэг, профессор 
цолны нэмэгдэл олгох журам”, “Төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”, “Төрийн 
үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох 
нийтлэг журам”, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт 
ажилласны нэмэгдэл олгох журам”, “Эрүүл мэндийн салбарын 
төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн 
нэмэгдэл олгох журам” 

2018.12.19 №382 

158 

42.“Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам”, ““Засгийн газрын 
салбарын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгийн төрөл, түүнийг 
олгох эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт”, “Төрийн албан 
хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журам” 

2019.01.09 №5 

159 43.Нөхөн төлбөр олгох тухай  2019.01.09 №6 

160 
44.Журам батлах тухай “Төрийн албан хаагчид өндөр насны 
тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам” 

2019.01.09 №7 



161 
45.“Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас 
хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 
олгох журам” 

2019.01.09 №8 

162 
46.“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам” 

2019.01.09 №9 

163 
47.“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм” 

2019.01.23 №33 

164 
48.“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн 
түвшинг үнэлэх журам” 

2019.01.23 №38 

165 
49.“Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, 
мэдээлэл авах журам” 

2019.02.20 №74 

166 
50.“Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, 
тусламж, дэмжлэг үзүүлэх журам” 

2019.05.22 №201 

167 
51.“Төрийн байгууллагаас төрийн болон бусад байгууллагатай 
цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, ашиглах журам” 

2019.06.05 №220 

168 
52.“Шинжилгээнд зориулан авсан хэв загвар, дээжийн хадгалалт, 
тээвэрлэлтийн горим” 

2019.06.28 №267 

169 53.Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай 2020.04.22 №141 

170 
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1.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 

171 
2.Журам батлах тухай “Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний 
хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам” 

2007.03.19 
№58/62 

172 
3.Журам батлах тухай “Мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ болон толгой 
компьютерийг ашиглах, түүний нууцыг хадгалах, хамгаалах 
журам”, “Мэдээлэл солилцох жагсаалт” 

2007.05.01 
№99 

173 4.Журам батлах тухай “Гарын хээний нэгдсэн сангийн журам”  2009.05.11 №110 

174 
5.Журам батлах тухай “Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, 
эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж 
болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам” 

2009.07.22  
№188 

175 
6.Журам батлах тухай “Даатгагч, жолоочийн даатгалын сангаас 
хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн 
байгууллагад ирүүлэх, түүнийг хэрэглэх журам” 

2012.02.01 
№А/21/22 

176 
7.Журам батлах тухай “Жолоочийн даатгалын баталгааны 
загварыг хэрэглэх журам”, “Жолоочийн даатгалын баталгааны 
загвар” 

2012.02.01 
№А/22/23 

177 
8.Журам батлах тухай “Салбарын статистик мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журам” 

2014.04.07 
№А/48 

178 
9.Журам батлах тухай “Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг 
хангах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх 
журам” 

2014.07.02 
№А/112 

179 
10.Журам батлах тухай “Гэрч, хохирогчийг тусгай техник 
хэрэгслийн жагсаалт, хэрэгслээр хангах, хэрэглэх журам” 

2014.07.02 
№А/113 

180 
11.Журам батлах тухай “Гэрч, хохирогчийг аюулгүй газарт түр 
байрлуулах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг 
хэрэглэх журам” 

2014.07.02 
№А/114 

181 
12.Журам батлах тухай “Гадаадын их, дээд сургуульд хууль 
сахиулах байгууллагын алба хаагчийг сонгон шалгаруулах, 
суралцуулах журам” 

2014.08.01 
№А/136 

182 
13.Журам батлах тухай “Гэрч, хохирогчид эрүүл мэндийн 
туслалцаа үзүүлэх журам” 

2014.10.24 
№356, А/182 

183 
14.Журам  батлах тухай “Алдуул болон хулгайлагдсан малыг 
бүртгэх, мэдээлэх журам” 

2014.11.04 
№А/190 



184 15.Журам батлах тухай “Биечилсэн хамгаалалтын журам”  
2014.11.14 

№А/204 

185 
16.Журам батлах тухай “Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо 
тооцох журам” 

2015.08.28 
№А/187 /УНБ-
ийн 2015.08.28 

3551/ 

186 
17.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/ 

187 
18.Журам, загвар батлах, үнэ тогтоох тухай “Жолоодох эрхийн 
үнэмлэх олгох журам” 

2015.08.28 
№А/189 

188 
19.Журам батлах тухай “Хураагдсан галт зэвсэг, сум, галт 
зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг устгах, худалдах, өмчлөгчид 
буцаан олгох, шилжүүлэх журам” 

2015.10.05 
№А/219 

189 
20.Журам батлах тухай “Иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд 
байгаа галт зэвсгийн тооллого явуулах журам” 

2015.10.05 
№А/220 

190 

21.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 төвд эрх олгох, салбар нээх болон 
төвийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг 
хангах журам” 

2015.10.26 
А/245 /УНБ-ийн 

2015.11.10 
№3577/ 

191 
22.“Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн жагсаалт”, “Галт 
зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл ашиглах журам” 

2015.10.30 
№А/249 /УНБ-
ийн 2015.11.09 

№3574/ 

192 23.“Буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-д тавигдах шаардлага” 

2015.10.30 
433/А/248 
/УНБийн 

2015.11.16 
№3580/ 

193 
24.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/ 

194 

25.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 адилтгах хэрэгслийг улсын 
хилээр нэвтрүүлэх журам” 

2015.11.04 
А/251/304 
/УНБийн 

2015.11.09 
№3575/ 

195 
26.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 
/УНБийн 

2015.12.07 
№3586/ 

196 
27.Журам батлах тухай “Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, 
гэмтэл согогийн жагсаалт” 

2015.12.02 
469, А/269 
/УНБийн 

2015.12.03 
№3584/ 

197 
28."Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив батлах 
тухай" 

2016.01.13 
№14/А/10 

198 
29.Журам батлах тухай “Жолооч согтууруулах ундаа, 
мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг 
шалгаж тогтоох журам” 

2016.04.25 
№А/138, А/131 



199 
30.Дүрэм батлах тухай “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх малчдын бүлэг ажиллуулах үлгэрчилсэн дүрэм” 

2016.05.16 
№А/160, А/73 

200 
31.Журам шинэчлэн батлах тухай “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах журам”, “Яллагдагчийг хуяглан хүргэх, албадан 
ирүүлэх, эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулах журам” 

2016.09.12 
№А/40, 113 

201 
32.Заавар батлах тухай “Байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль 
хамгаалагч галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх заавар” 

2017.01.04 
№А/03, А/04 

202 
33.Журам батлах тухай “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх журам” 

2017.02.06 
№А/29 

203 
34.Журам батлах тухай “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг хангах журам” 

2017.02.09 
№А/22, А/31 

204 

35.Журам батлах тухай “Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журам”, 
“Хохирогчийн аюулын зэргийн үнэлгээний маягт, үнэлэх 
аргачлал”, “Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн аюулын зэргийн 
үнэлгээний маягт, үнэлэх аргачлал” 

2017.02.14 
№А/37 

205 
36.Журам батлах тухай “Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн аюулгүй 
байдалд хяналт тавих журам” 

2017.02.14 
№А/38 

206 
37.Журам батлах тухай “Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг түр 
хамгаалах журам” 

2017.02.14 
№А/39 

207 
38.Журам батлах тухай “Хүүхдийг Монгол Улсын хилээр 
нэвтрүүлэхэд хяналт тавих журам” 

2017.03.03 
№А/49 

208 

39.Журам батлах тухай “Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах 
байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, ашиглах, 
түүний нууцлалыг хангах журам”, “Мэдээллийн нэгдсэн санд 
дамжуулах мэдээлэл” 

2017.03.24 
№А/26, А/17, 

А/32, А/67, А/32 

209 
40.Журам батлах тухай “Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын 
хөтөлбөр”, “Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын журам” 

2017.04.04 
№А/73 

210 
41.Журам батлах тухай “Шинжилгээний обьектыг шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэх, хадгалах, шилжүүлэх, 
устгах журам” 

2017.04.06 
№А/78 

211 
42.“Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын шагнал олгох журам”, 
“Шагналд нэр дэвшигчийн тодорхойлолтын загвар” 

2017.04.13 
№А/87 

212 
43.Журам батлах тухай “Галт зэвсэг хэрэглэсэн тухай илтгэх 
журам” 

2017.04.24 
№А/97, А/42 

213 44.“Цагдаагийн байгууллагын шагналын төрлийг тогтоох тухай” 
2017.04.26 

№А/99 

214 
45.Журам батлах тухай “Хууль сахиулахын их сургуулийн Хууль 
сахиулахын удирдлагын академид суралцагч элсүүлэх журам” 

2017.05.03 
№А/113 

215 46.Дүрэм батлах тухай “Иргэний зөвлөлийн дүрэм” 
2017.05.19 

№А/133 

216 
47.Журам батлах тухай “Цагдаагийн алба хаагчийг биеийн хүч, 
тусгай техник, хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл хангах 
журам” 

2017.05.29 
№А/145 

217 
48.Журам батлах тухай “Цагдаагийн албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэх журам” 

2017.05.29 
№А/146 

218 
49.Журам батлах тухай “Цагдаагийн алба хаагчийн алба хаах  
хугацаа сунгах журам” 

2017.05.29 
№А/147 

219 
50.“Эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам”, 
“Загвар” 

2017.06.30 
№А/70, А/174 

220 
51.Журам батлах тухай “Барьцааны мөнгийг хадгалах, буцаан 
олгох журам” 

2017.07.04 
№А/71, 235, 

А/176 

221 52.Журам батлах тухай “Саатуулах байрны дэглэм, журам” 
2017.07.05 

№А/185 

222 
53.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
агентлаг, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал 

2017.07.06 
№А/189 



223 
54.Журам батлах тухай “Мэдээллийн санд мэдээлэл цуглуулах, 
шалгах, үнэлэн шинжлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, 
хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа өгөх журам” 

2017.07.21 
№А/195 

224 
55.Заавар батлах тухай “Цагдаагийн алба хаагч биеийн хүч, 
тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх заавар” 

2017.09.07 
№А/224, А/102 

225 56.Журам батлах тухай “Баривчлах байрны дотоод журам” 
2017.09.29 

№А/246 

226 
57.Журам батлах тухай “Өсвөрийн сэргийлэгч сайн дурын 
бүлгэмийн ажиллах журам”, “Өсвөрийн сэргийлэгчийн таних 
тэмдгийн загвар” 

2017.10.11 
№А/253, А/252 

227 
58.Цагдаагийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, 
зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц 
батлах тухай  

2017.10.27 
№А/262 

228 
59.Журам батлах тухай “Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон 
гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх журам” 

2017.12.11 
№А/292 

229 
60.“Иргэд, байгууллагаас төлбөртэй мэдээлэл авахад баримтлах 
үнэлгээний жишиг” 

2017.12.13 
№А/297, 360 

230 
61.“Харуул хамгаалалтын чиглэлийн албаны нохой ашиглах 
сургалтын төлбөрийн хэмжээ, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах 
сургалтын төлбөрийн хэмжээ” 

2018.01.29 
№А/14, 16 

231 
62.Журам батлах тухай “Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн 
этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, 
бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам” 

2018.03.02 
№А/40 

232 

63.“Их хэмжээний үнэт зүйл, мөнгөн тэмдэгт, цацраг идэвхт 
үүсгүүр, химийн хорт бодис, эсхүл хүний амь нас, эрүүл мэнд, 
экологийн тэнцвэрт байдалд шууд хохирол учруулах эрсдэлтэй 
болон нэмт халдлагад өртөж болзошгүй бусад обьектыг түр 
хугацаагаар болон зорчигч, ачаа тээшийг тээврийн замд 
харгалзан хүргэх хамгаалалтын төлбөрийн хэмжээ” 

2018.04.04  
№66, А/58 

233 
64.“Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын албаны нууцад 
хамаарах мэдээллийн жагсаалт” 

2018.04.17 
№А/70 

234 65.Журам батлах тухай “Түр саатуулах байрны дэглэм журам”  
2018.05.02 

№А/85 

235 

66.Журам батлах тухай “Хувийн хамгаалалтыг биечлэн гүйцэтгэх 
боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийг нь 
дээшлүүлэх сургалтын агуулга, төлөвлөгөө”, “Хувийн 
хамгаалалтын сургалт явуулах зөвшөөрөл олгох, үйл 
ажиллагаанд нь хяналт тавих журам” 

2018.06.15  
№А/119, А/377 

236 
67.Журам батлах тухай “Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх 
дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх 
журам” 

2018.07.16 
№А/142 

237 68.Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал батлах тухай  
2018.07.25 

№А/147 

238 
69.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
агентлаг, байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал  

2018.12.13 
№А/224 

239 

70.Журам, загвар батлах тухай “Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн 
хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам”, 
“Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн хүний тухай тэмдэглэл”, 
“Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн хуулийн этгээдийн тухай 
тэмдэглэл”, “Шүүхийн мэдэгдэх хуудасны загвар” 

2018.12.14 
№А/226, 177 

240 
71.Журам батлах тухай "Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл 
ажиллагааны журам", "Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн 
шалгалт авах журам" 

2019.01.17 
№А/46, А/09 

241 
72.Журам батлах тухай “Хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж 
үзүүлэх, түүнийг эмнэлгийн байгууллагад эмчлэх, хорих байранд 
эмнэлгийн мэргэжилтэн ирж, үйлчлэх журам” 

2019.03.29 
№А/142, А/47 

242 
73.Журам батлах тухай “Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан 
шалгах журам” 

2019.06.07 
№А/101 



243 
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1.Журам батлах тухай “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны 
журам” 

2015.05.11 
№А/32/231 
/УНБийн 

2015.05.25 
№3534/ 

244 
2.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/ 

245 
3.Загвар батлах тухай “Борлуулагчийн галт зэвсгийн бүртгэлийн 
загвар”, “Борлуулагчийн сумны бүртгэлийн загвар” 

2015.10.12 
№А/73 /УНБ-ийн 

2015.10.27 
№3567/ 

246 

4.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/ 

247 
5.Галт зэвсгийн гэрчилгээний загвар, гэрчилгээ олгох журам 
батлах тухай  

2015.10.12 
№А/75 /УНБ-ийн 

2015.10.27 
№3569/ 

248 

6.Журам батлах тухай “Олон нийтийн цагдаагийн таних тэмдэг, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тусгай хувцас хэрэглэх журам”, 
“Олон Нийтийн цагдаагийн таних тэмдэг, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдлын тусгай хувцасны загвар” 

2017.06.21 
№А/121 /УНБ-
ийн 2017.06.27 

№3749/ 

249 
7.Дүрэм батлах тухай “Олон нийтийн цагдаагийн дүрэм, түннд 
тавигдах шаардлага, гэрээний загвар” 

2017.06.21 
№А/122 /УНБ-
ийн 2017.06.27 

№3750/ 

250 

8.Журам батлах тухай “Тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэх, 
дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж ирэх зөвшөөрөл олгох 
журам” 
 

2017.06.23 
№А/52, А/48, 

А/123 /УНБ-ийн 
2017.06.23 

№3751/ 

251 
9.Журам батлах тухай “Цагдаагийн байгууллагад ажиллах иргэнд 
тавигдах тусгай шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тооцох журам” 

2017.09.05 
№А/179 /УНБ-
ийн 2017.09.14 

№3791/ 

252 
10.Журам батлах тухай “Дүрс бичлэгийн техник, хэрэгслийг 
цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох 
журам”  

2020.02.10 
№А/48 /УНБ-ийн 

2020.02.13 
№4708/ 

 
 
 
 

---о0о--- 


