
 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН  

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН 
ТУШААЛ  

 

2013 оны 01 сарын 31 өдөр ДугаарА/12                                    Улаанбаатар хот 

 

Заавар батлах тухай 

 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг 

үндэслэн ТУШААХ НЬ: 

 

1. "Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа олгох заавар"-ыг 

нэгдүгээр, Ялтай эсэх лавлагааны "Тодорхойлолт"-ын загварыг хоёрдугаар, "Ял шийтгэгдсэн 

эсэхийг шалгах хуудас"-ны загварыг гуравдугаар, хууль тогтоомжийн хүрээнд ялтай эсэх лавлагааг 

"Тодорхойлолт"-оор авах эрх бүхий байгууллагын жагсаалтыг дөрөвдүгээр, "Ял шийтгэлийн 

тэмдэглэл"-ийн загварыг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 

 

2. Энэ тушаалыг 2013 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй. 

3. Зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлт, үр дүнг жил бүрийн нэгдүгээр улирлын 

сүүлийн сарын 25-ны дотор хамтран тооцож, дүнг дараа сарын 05-ны дотор танилцуулж байхыг 

Улсын дээд шүүхийн Тамгын газар /Д.Эрдэнэчулуун/, Цагдаагийн ерөнхий газар /хурандаа 

Б.Билэгт/, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар /хурандаа Д.Ядамдорж/-т тус тус даалгасугай. 

4. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Улсын Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Цагдаагийн 

ерөнхий газрын дарга, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2008 оны хамтарсан 

547/494/А-113/ дугаарын захирамж, тушаалыг хүчингүй болгох арга хэмжээ авахыг Цагдаагийн 

ерөнхий газар /хурандаа Б.Билэгт/, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар /хурандаа 

Д.Ядамдорж/-т тус тус даалгасугай. 

 

 
      

САЙД    Х.ТЭМҮҮЖИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/12 

дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт  

 

ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГЭГДСЭН ХҮМҮҮСИИН тоо 

БҮРТГЭЛИЙГ ХӨТЛӨХ, ЛАВЛАГАА ОЛГОХ ЗААВАР 

 

 



Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1. Энэ зааврын зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял 

шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтөлж, цахим мэдээллийн болон архивын сан бүрдүүлэх, 

түүнийг ашиглах, тэдгээр хүмүүсээс дахин гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд ял завшуулахгүй байх, 

шүүх, прокурор, авлигатай тэмцэх, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 

хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэний ялтай 

эсэхийг судлан үзэх эрх бүхий байгууллагын хүсэлтээр урьд ял шийтгэгдсэн, ялтай эсэх лавлагааг 

олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

2. Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн лавлагааны сан бүрдүүлж, лавлагаа олгох ажлыг 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, судалгааны төв /Цаашид "Мэдээлэл, судалгааны төв" гэх/ 

эрхлэн гүйцэтгэнэ. 

3. Мэдээлэл, судалгааны төвийн Лавлагааны сан /Цаашид "Лавлагааны сан" гэх/ нь эрх 

бүхий байгууллага, албан тушаалтны хүсэлтээр урьд ял шийтгэгдсэн болон ялтай эсэх лавлагааг 

шуурхай гаргаж өгөх үүрэгтэй. 

4. Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн цахим мэдээллийн сан, түүний программ хангамж, 

"Ял шийтгэлийн тэмдэглэл", "Баривчлах болон хорих ял эдэлсэн хүмүүсийн хувийн хэрэг" /Цаашид 

"Ялтны хувийн хэрэг" гэх/, "Ялтны карт"-ын архивын санг нууцлалын зэрэгт байлгаж, цахим 

мэдээллийн санд гадны хэрэглэгч нэвтрэх боломжгүй байхаар нууц түлхүүр, үг хэрэглэж ажиллана.  

5. Лавлагааны сангийн мэдээлэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, нөхөх, хуулбарлах ажлыг 

зөвхөн Мэдээлэл,  судалгааны төвийн даргын зөвшөөрлийн үндсэн дээр ГүЙЦЭТГЭНЭ. 

      Сангийн мэдээлэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, нөхөх, хуулбарлах ажлыг гүйцэтгэх тохиолдол 

бүрт, заавал акт үйлдэж, түүнд өөрчлөлт хийх болсон үндэслэлийг дурьдаж, төвийн дарга, сангийн 

эрхлэгч, ажилтан нар гарын үсэг зурж албажуулна. 

6. Лавлагаа авах, олгохтой холбоотой санал, гомдлыг Мэдээлэл, судалгааны 

төвийн дарга тухай бүр нь хянаж шийдвэрлэнэ. 

 

Хоёр. "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл",  

"Шүүхийн мэдэгдэх хуудас"-ыг 

хөтлөх, хүргүүлэх 
 

7. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах эрх бүхий ажилтан, 

прокурор нь эрүүгийн хэрэгт яллагдагчаар татагдсан хүн нэг бүрийн иргэний үнэмлэх, төрсний 

гэрчилгээ, иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагын лавлагаа зэргийг үндэслэн "Ял шийтгэлийн 

тэмдэглэл”-ийг маягтын дагуу бөглөж, түүнд фото зургийг нь нааж, 1-8 дугаар асуултанд тусгагдсан 

эрүүгийн хэргийн дугаар, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулсан байгууллага, яллагдагч, 

шүүгдэгчийн ургийн овог, эцэг /эх/ -ийн нэр, түүний нэр, хүйс, төрсөн он, сар, өдөр, аль улсын 

харьяат болох, үндсэн захиргаа, оршин суугаа хаяг, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар болон 

өөрийн цол, албан тушаал, овог, нэр зэргийг гүйцэд, гаргацтай хөтөлж бичнэ. 

Яллагдагчаар татагдсан гадаадын болон харьяалалгүй иргэнтэй холбоотой хэргийн "Ял 

шийтгэлийн тэмдэглэл" хөтлөхдөө түүний гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг дээрх 

гадаад буюу латин үсэг дээр бичигдсэн овог, нэрийг бичихийн зэрэгцээ орчин цагийн монгол буюу 

кирилл үсэг дээр хөрвүүлж бичиж байна. 

8. "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл"-ийн 9-20 дугаар асуултанд хэргийг шийдвэрлэсэн шүүгч, уг 

хүний биеийн байцаалтын үнэн, зөвийг магадлан, аль шүүхийн хэддүгээр шийтгэх тогтоолоор, 

хэдийд Эрүүгийн хуулийн ямар зүйл, хэсгээр ямар төрлийн ял шийтгэгдсэнийг гүйцэд, гаргацтай 

хөтөлж бичнэ. 

9. Анхан шатны шүүхээс ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл"-ийг 

шүүхийн шийтгэх тогтоол хүчинтэй болсон өдрөөс хойш 5 хоногт, дээд шатны шүүх хуралдаанаар 

хэлэлцсэн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол, магадлал дахь ял шийтгэлийн заалтанд 



өөрчлөлт оруулсан, хүчингүй болгосон тохиолдол бүрт хэргийг шүүх хуралдаанд илтгэж 

танилцуулсан шүүгч, уг өөрчлөлтийн талаарх тогтоолын заалтыг бүрэн тусгасан "Шүүхийн мэдэгдэх 

хуудас"-ыг батлагдсан маягтын дагуу бичиж, хэргийг шийдвэрлэсэн шийдвэр гармагц байцаан 

шийтгэх ажиллагаанд оролцогч нар дараа, дараагийн шатанд гомдол, хүсэлт гаргаснаас үл 

хамааран ажлын 3 хоногоос хэтрүүлэхгүйгээр Мэдээлэл, судалгааны төвд тус тус хүргүүлэх арга 

хэмжээ авна. 

Лавлагааны сан нь санд орсон шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүний талаарх мэдээлэлд "Шүүхийн 

мэдэгдэх хуудас"-ыг үндэслэн тухай бүр баяжилт, хөдөлгөөн хийж байна. 

10. Анхан шатны шүүх нь шийтгэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш  

хоногийн дотор шийтгэх тогтоолын хуулбарыг, дээд шатны хэргийг хянан шийдвэрлээд 

ял шийтгэлтэй холбоотой заалтад өөрчлөлт оруулсан бол тухайн шүүхийн магадлал, 

тогтоолын хуулбарын хамт Мэдээлэл, судалгааны төвд ирүүлнэ. 

11. "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл", "Шүүхийн мэдэгдэх хуудас"-нд тухайн шүүх хуралдааныг 

даргалсан, илтгэсэн шүүгч гарын үсэг зурж, тоо бүртгэл хөтлөх, шилжүүлэх хөдөлгөөнийг тухайн 

шүүгчийн туслах гүйцэтгэж байна. 

12. "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл", "Шүүхийн мэдэгдэх хуудас"-ыг заасан хугацаанд 
Мэдээлэл, судалгааны төвд хүргүүлэх ажлыг шүүхийн Тамгын газар, хэлтэс, алба зохион байгуулж, 
хяналт тавина. 

 

Гурав. Лавлагааны сан бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжилт хийх 

13. Лавлагааны сан нь дараах сангаас бүрдэнэ. 

  а/ Цахим мэдээллийн;  

  б/ Архивын. 

14. Цахим мэдээллийн санг анхан шатны шүүхээс ирүүлсэн "Ял шийтгэлийн 

тэмдэглэл", дээд шатны шүүхээс ирүүлсэн "Шүүхийн мэдэгдэх хуудас", шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх байгууллагаас ирүүлсэн Ялтны хувийн хэрэгт буй "Ялтны карт"-ын холбогдох 

мэдээллийг программ хангамжийн дагуу компьютерт бичиж оруулан бүрдүүлнэ. 

15. Архивын сан нь анхан шатны шүүхээс ирүүлсэн шүүхийн тогтоол шийдвэр, "Ял 

шийтгэлийн тэмдэглэл", дээд шатны шүүхээс ирүүлсэн шүүхийн тогтоол шийдвэр, "Шүүхийн 

мэдэгдэх хуудас", шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас ирүүлсэн "Ялтны хувийн хэрэг", 

"Ялтны карт" зэргээс бүрдэнэ. 

16. "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл", шүүхийн тогтоол шийдвэр, "Ялтны карт" зэргийг хүлээн 

авч, архивын хадгалалтын стандартад нийцүүлэн/овог, нэрийг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар 

нь зориулалтын шүүгээнд байршуулна. Хуурамч буюу өөр овог, нэрээр урьд ял шийтгэгдсэн нь 

тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн, жинхэнэ овог, нэрийг залруулж бичих 

ба буруу бичигдсэн ял шийтгэлийн тэмдэглэлийн хамт үдэж хавсаргана. 

17. Лавлагааны санд нэг хүнд холбогдох 2 буюу түүнээс дээш тооны ял шийтгэлийн 

тэмдэглэл байгаа тохиолдолд түүний овог, нэр, биеийн байцаалт, бусад баримтыг нягтлан үзсэний 

дараа нэгтгэн үдэж, байршуулна. 

18. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгэгдсэн гадаадын 

иргэний "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл", гадаад улсад гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгэгдсэн 

Монгол Улсын иргэний талаарх шүүхийн шийтгэх тогтоолыг үндэслэн Лавлагааны сангийн эрхлэгч 

нь "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл"-ийг нэг хувь бичиж, түүнд үндэслэл болгосон баримт бичгийг 

хавсарган архивын сангийн "тусгай" шүүгээнд байршуулна. 

Ял шийтгэгдсэн гадаадын болон харьяалалгүй иргэнтэй холбоотой хэргийн "Ял шийтгэлийн 

тэмдэглэл", "Шүүхийн мэдэгдэх хуудас"-т тэмдэглэл хөтлөхдөө түүний гадаад паспорт, түүнтэй 

адилтгах баримт бичиг дээрх гадаад буюу латин үсэг дээр бичигдсэн овог, нэрийг бичихийн 

зэрэгцээ орчин цагийн монгол буюу кирилл үсэг дээр хөрвүүлж бичиж байна. 



Лавлагааны сан нь ял шийтгэгдсэн гадаадын болон харьяалалгүй иргэний овог, нэрийн 

мэдээллийг лавлагааны болон цахим санд оруулахдаа "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл", "Шүүхийн 

мэдэгдэх хуудас"-т гадаад буюу латин, орчин цагийн монгол буюу кирилл үсэг дээр бичигдсэн 

байдлуудаар нь оруулах бөгөөд лавлагаа олгохдоо аль алинаар нь шалгаж байна. 

19. "Ялтны хувийн хэрэг"-ийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 

шийдвэр гүйцэтгэх алба, хорих анги хариуцан нээж, шүүхийн шийтгэх тогтоол, ялтны 

биеийн дэлгэрэнгүй байцаалт, фото зураг, засрал хүмүүжлийн тодорхойлолт, арван 

хурууны болон алганы хээний дардас бүхий маягт, шүүхийн магадлал, хорих болон 

хорихоос бусад төрлийн ял эдэлж байсан хугацааны хөдөлгөөнийг бичсэн ялтны карт /уг 

картанд тухайн этгээдийн урьд эдэлж байсан ял шийтгэлийг хэзээ, хаанахын шүүхийн 

хэддүгээр тогтоолоор, ямар хугацаагаар шийтгүүлж, хаанаас суллагдсаныг тодорхой 

тэмдэглэн бичнэ./, суллагдсан тодорхойлолт зэрэг холбогдох баяжилтийг хийж байна. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь "Ялтны хувийн хэрэг"-ийг архивын нэгжийг 

бүрдүүлэхэд тавигдах шаардлаг^д нийцүүлэн хавтаслаж, товъёоглон ялтныг суллагдсанаас хойш 

30 хоногт багтаан?§олон торгох ялаар шийтгэгдсэн хүн торгуулиа бүрэн төлж дуусгасан талаарх 

мэдээллийг сар тутам Мэдээлэл, судалгааны төвд хүргүүлж^байх журмыг тогтоож хэрэгжүүлнэ. 

 

20. "Ялтны хувийн хэрэг"-ийг хүлээн авч, хувийн хэргийн бүрдлийг нягтлан, 

архивын дугаар олгож, 50 хувийн хэргийг нэг багц болгон архивын хадгалалтын 

стандартын дагуу Архивт байршуулна. 

21. Лавлагааны сан нь ял шийтгэлийн тэмдэглэлд бичигдсэн зүйлийн дутуу мэдээллийг 

нөхөх, нэмэх, хуучирч муудсан, гэмтсэн, урагдсаныг засварлах, хуулбарлан авах үүрэг хүлээнэ. 

  

22. Ялтны хувийн хэргийг дараах баримт бичгийг үндэслэж тусгаарлах асуудлыг Мэдээлэл, 

судалгааны төвийн дарга хянаж шийдвэрлэнэ. Үүнд: 

а/ Шүүхээр цагаатгагдсан тухай тогтоол, магадлал, мэдэгдэл; 

б/ Хорих ял эдэлж байхдаа болон хорихоос суллагдсаны дараа нас барсан, цаазаар авах 

ял шийтгэгдэж тогтоол гүйцэтгэгдсэн, ял шийтгэгдсэн хүмүүс 70 нас хүрсэн зэргийг нотолсон 

баримт бичиг. 

 

Дөрөв. Лавлагаа олгох үндэслэл 

 

23. Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан нь  гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг 

хянан шалгах, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, гүйцэтгэх ажлын явцад гэмт-хэрэг үйлдсэн 

этгээдийн хувийн байдал, эрүүгийн хариуцлагын хэр, хэмжээ, шинж чанарт нөлөөлөх нөхцлүүдийг 

бодитой тогтоох зорилгрор "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-ыг хүн нэг бүрээр бичиж 

лавдагаа авна.  

24. "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-ыг шалгуулж буй хүний иргэний 

үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, эсвэл иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагын фото 

зураг бүхий лавлагааг тус тус үндэслэж, ургийн овог, эцэг /эх/-ийн болон өөрийнх нь нэр, 

төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, төрсөн газар, боловсрол, мэргэжил, төгссөн сургууль, эрхэлж 

байсан ажил, регистрийн дугаар зэргийг гүйцэд, гаргацтай бичиж, хариуцсан даргаар 

хянуулан гарын үсэг зуруулан тэмдэг дарж баталгаажуулна. 

Шалгуулж буй хүний овог, нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар болон холбогдох бусад 

мэдээллүүд нь эргэлзээтэй байвал иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагад хандаж, фото зураг 

бүхий лавлагаа, эсхүл төрсний бүртгэлийн лавлагаа зэргийг "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах 

хуудас"-т заавал хавсаргаж ирүүлнэ. 



25. "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-ыг өөрийн биеэр болон эсхүл цагдаагийн 

байгууллагын шуудан, факс, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээгээр дамжуулан Мэдээлэл, судалгааны 

төвд хүргүүлнэ. "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас" нь энэ зааврын 24 дүгээр зүйлд заасан 

шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд буцааж болно. 

26. Лавлагааны сан нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан нийтээр 

дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актаар иргэний ялтай эсэхийг судлан үзэх 

шаардлагатай эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд холбогдох эрх бүхий байгууллагаас албан бичгээр 

тавьсан хүсэлтийг судлан узэж лавлагааг гарган өгнө. /Эрх бүхий байгууллагын жагсаалтыг уг 

тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтад заасан./ 

27. Иргэний ялтай эсэхэд лавлагаа авахаар ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан 

бичигт энэ зааврын 26 дугаар зүйлд заасан эрх зүйн зохицуулалтын хамт тухайн иргэний ургийн 

овог, эцэг /эх/-ийн болон түүний нэр, хүйс, регистрийн дугаарын мэдээллийг гаргацтай, бүрэн 

гүйцэт бичсэн байх шаардлага тавигдана. 

Лавлагааны сан нь албан бичигт дурьдсан иргэний ургийн овог, эцэг/эх/-ийн болон түүний 

нэр, хүйс, регистрийн дугаарыг үнэн зөв эсэхийг иргэний бүртгэлийн байгууллагын мэдээллийн 

нэгдсэн сангаар давхар нягтлан магадлаж байна. 

28. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан бичгээр тавьсан хүсэлт нь эрх зүйн үндэслэлгүй, 

эрх зүйн үндэслэл болон бусад мэдээлэл нь тодорхойгүй, гаргацгүй, бүрэн гүйцэд бус, иргэний 

бүртгэлийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сан дахь мэдээлэлтэй зөрж байвал бол лавлагааг 

гаргаж өгөхгүй ба энэ тухай холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан бичгээр мэдэгдэнэ. 

 

Тав. Лавлагаа олгох үйл ажиллагаа 

29. "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-т бичигдсэн мэдээллийг лавлагааны цахим 

мэдээллийн болон архивын сангаас шалгаж, ажлын өдөрт багтаан хариу өгнө. 

Лавлагааны сан нь "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-ыг үндэслэн лавлагааны 

сангаас шалгаж: 

а/ урьд хорих ялаар шийтгэгдэж байсан бол хэдийд, хаанахын шүүхийн, хэддүгээр шийтгэх 

тогтоолоор Эрүүгийн хуулийн ямар зүйл, хэсгээр, ял шийтгэл хүлээж байсныг,  

б/ урьд хорихоос бусад төрлийн ял шийтгэгдсэн болон ял хойшлогдож байсан бол хэдийд, 

Эрүүгийн хуулийн ямар зүйл, хэсгээр ямар ял шийтгэл хүлээж байсныг, 

в/ удаа дараа ял шийтгэгдэж байсан хүний ял шийтгэлийг анх ял шийтгүүлснээс эхлэн, 

сүүлчийн шийтгэлийг хүртэл дэс дарааллаар тодорхой, гүйцэт, гаргацтай бичиж "ЦЕГ шалгав" гэсэн 

дардас дарж, шалгасан алба хаагч гарын үсэг зурж, он, сар, өдрийг бичиж тэмдэглэнэ. 

Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгуулж байгаа хүний мэдээлэлд биеийн байцаалтын болон 

бусад мэдээлэл нь тодорхой бус, зөрүүтэй байвал гаргаж буй лавлагаанд энэ тухай үндэслэл 

бүхий тайлбар заавал хийж, тэмдэглэл үйлдэнэ. 

Урьд ял шийтгэгдэж байгаагүй бол "ЦЕГ-ын Лавлагааны санд бүртгэгдээгүй" гэсэн дардас 

дарж, шалгасан алба хаагч гарын үсэг зурж, он, сар, өдрийг бичиж тэмдэглэнэ. 

30. Лавлагааны цахим мэдээллийн болон архивын санд байгаа мэдээлэл, баримт 

материалын үнэн, зөв эсэх нь эргэлзээтэй байвал тухайн хүний ялтны хувийн хэрэгт 

байгаа шийтгэх тогтоол болон бусад баримт материалаас магадлана. 

31. Лавлагааны хариу бодитой, үнэн, зөв эсэхэд эргэлзээ төрвөл эрх бүхий байгууллага, 

албан тушаалтан нь тухайн хүний хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийтгэх тогтоол, 

магадлалын хуулбарыг лавлагааны сангаас гаргуулан авч болно. 

32. Лавлагааны сан нь эрх бүхий байгууллагын албан бичгийг үндэслэн "Ялтны хувийн 

хэрэг"-ээс шаардлагатай баримт, материалыг хуулбарлан өгч болно. 



33. Эрх бүхий байгууллагын "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-аар авч байгаа ял 

шийтгэлийн лавлагааг үнэ төлбөргүй олгоно. 

34. Энэ зааврын 26 дугаар зүйлд зааснаар эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн 

дагуу ялтай эсэх лавлагааг "ТОДОРХОЙЛОЛТ"-оор олгоно. 

35. Аймаг орон нутаг дахь эрх бүхий байгууллага лавлагааны тодорхойлолт авахаар хүсэлт 

гаргавал, тухайн иргэний үнэмлэхний хуулбар, ургийн овог, эцэг /эх/-ийн болон өөрийнх 

нь нэр, регистрийн дугаар зэргийг агуулсан мэдээлэл бүхий албан бичиг, үйлчилгээний 

төлбөр тушаасан баримт зэргийг тухайн орон нутгийн цагдаагийн байгууллагаар" 

дамжуулан Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ болон Мэдээлэл, 

судалгааны төвийн факсаар ирүүлж, лавлагаа авч болно. 

36. Иргэний ялтай эсэх лавлагааг "Тодорхойлолт"-оор авч буй байгууллага нь Архивын 

тухай Монгол Улсын хуулийн 25 дугаар зүйлийн 4 дэх-хэсэгт зааснаар Үндэсний архивын 

газраас тогтоосон журмын дагуу үйлчилгээний төлбөр төлж, лавлагааг авна. Төлбөрийн 

хэмжээг тодорхойлолтод зааж өгөх бөгөөд үйлчилгээний төлбөрийн орлогыг Цагдаагийн 

ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын санхүүд тушааж төвлөрүүлнэ. 

Эрх бүхий байгууллагаас иргэний ялтай эсэх талаар албан бичгээр тавьсан хүсэлтийн 

лавлагааг албан бичгээр өгөх бөгөөд лавлагааг үнэ төлбөргүй олгоно. 

37. Иргэний ялтай эсэх "Тодорхойлолт" нь олгосон өдрөөс хойш 90 хоногийн хугацаанд 

хүчин төгөлдөр байна. Энэ хугацаа нь "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-нд хамаарахгүй. 

38. Энэ зааврын 26 дугаар зүйлд зааснаар эрх бүхий байгууллагаас хүссэн иргэний ялтай 

эсэх лавлагааг "Тодорхойлолт"-оор гаргаж өгөхдөө тухайн иргэний ялгүй болох хугацаа дууссан 

/Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 78 дугаар зүйлийн 78.2 дахь хэсэг/, шүүхээр 

шийтгэгдсэн ял нь цагаатгагдсан, Өршөөл үзүүлэх тухай Монгол Улсын хуульд хамрагдсан бол "Ял 

шийтгэлгүй" гэсэн лавлагааг гаргаж өгнө. 

Энэ нь шүүх, прокурор, авлигатай тэмцэх, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

байгууллагад "Ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-аар өгч буй лавлагаанд хамаарахгүй болно. 

39. Ял шийтгэгдсэн эсэх талаарх лавлагааг нийслэлд нэн даруй, орон нутгаас 

цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээ, факсаар ирүүлсэн бол тухайн ажлын өдөрт 

батгаан шалгаж хариу өгнө. 

Орон нутгаас цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээ, факсаар солилцсон лавлагааны 

материалын эх хувийг шуудангаар буцаана. 

Орон нутагт шалгаж буй эрүүгийн хэрэг нь прокурор, шүүхийн байгууллагад шилжсэн 

тохиолдолд Мэдээлэл, судалгааны төвөөс цагдаагийн байгууллагын шуудангаар явуулсан "Ял 

шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудас"-ны эх хувийг уг хэргийг шалгаж байсан хэрэг бүртгэгч, мөрдөн 

байцаагч нь тухайн шүүх, прокурорын байгууллагад хүргэх үүрэг хүлээнэ. 

Мэдээлэл, судалгааны төвөөс цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээ, факсаар явуулсан 

лавлагааг хүлээн авсан цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нь түүн дээр энэ тухай тэмдэглэл хийж, 

байгууллагын тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулна. 

Зургаа. Хориглох зүйл 

40. Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн "Ял шийтгэлийн тэмдэглэл", "Ялтны хувийн 

хэрэг"-ийг шүүх, прокурор, авлигатай тэмцэх, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх байгууллага, тэдгээрийн ажилтан нарт өгөх, шилжүүлэхийг хориглоно. 

41. Лавлагааны сангийн ажилтнууд шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн лавлагааны 

сангийн мэдээлэл, материалын нууцлалыг чанд сахиж ажиллахын зэрэгцээ, Мэдээлэл, судалгааны 

төвийн даргын зөвшөөрөлгүйгээр лавлагааны сангийн байранд гадны хүн оруулахыг хориглоно. 

42. Төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллага нь бие дааж иргэд, албан байгууллага, аж 

ахуйн нэгжид урьд ял шийтгэгдсэн эсэх тухай "Тодорхойлолт" олгохыг хориглоно. 



Долоо. Хариуцлага 

43. Энэ зааврыг мөрдөж ажиллаагүй, төрийн алба хаагчийн ёс зүй 

зөрчсөн, ажлын 

хариуцлага, сонор сэрэмж алдсан цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, 

шүүхийн 

байгууллагын ажилтан, алба хаагчдад холбогдох хууль тогтоомжид 

зааснаар хариуцлага 

хүлээлгэнэ. 

—оОо— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/12 дугаар  

тушаалын хоёрдугаар хавсралт  

 

 

               МОНГОЛ УЛС 

              ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

                           ТОДОРХОЙЛОЛТ 

 
 
   ...... оны ....... сарын ...... өдөр                   Улаанбаатар хот  

Региситрийн дугаар .............. Иргэний үнэмлэхний дугаар ......................................... –ны 



......................................................нь..............................................................................................................

............................................................................................................................  

Ял шийтгэлгүй (ял шийтгэлтэй) болохыг тодорхойлов. 

 

Энэхүү тодорхойлолт нь олгогдсон өдрөөс хойш 3 сарын хугацаанд эх хувиараа хүчин 

төгөлдөр байна. 

 
Монгол Улсын Засгын газрын Хэрэгжүүлэгч агентлаг-Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 03 
тоот тушаалын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу төрийн архиваас үзүүлэх төлбөрт  

үйлчилгээний хураамжинд 1000 төгрөг хураав. 

МЭДЭЭЛЭЛ, СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН 
ДАРГА, ЦАГДААГИЙН / ....................... ...../    /........................................./ 

        /Цол             /Гарын үсэг/    /Нэр/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/12 дугаар  

тушаалын гуравдугаар хавсралт  

 

ЯЛ ШИЙТГЭГДСЭН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС  

Овог нэрийг дармал маягаар бичнэ.  

Шаардлага хангаагүй бол шалгахгүй. 

 

........... оны .......... сарын ....... өдөр             ............ аймаг, хот 

 

1 Ургийн овог  



2 Эцэг/эхийн/ нэр  

3 Нэр  

4 Төрсөн, он, сар, өдөр, газар  

5 Төрсөн аймаг /хот/, сум /дүүрэг/    

6 Хүйс  

7 Яс үндэс  

8 Нийгмийн байдал  

9 Боловсрол, мэргэжил  

10 Төгссөн сургууль, эрхэлж байсан ажил /он 
дарааллаар бичнэ/ 

 

11 Иргэний үнэмлэхний дугаар  

12 Регистрийн дугаар  

13 Урьд ял шийтгэгдсэн эсэх  

 

Шалгасан тухай тэмдэглэл:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН: ........................................................ хэлтэс/тасаг/-ийн ....................................................  

албан тушаалтай ................................. цолтой ........................................ / / 

 

ХЯНАСАН: .......................................... хэлтэс /тасаг/-ийн дарга ............................................. цолтой 

 ............................. / / 

 

ШАЛГАСАН: Мэдээлэл, судалгааны төвийн ажилтан /цол, нэр/ .......................................  
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ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХҮРЭЭНД 

 ЯЛ ШИЙТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ ЛАВЛАГААГ 

 ТОДОРХОЙЛОЛТООР АВАХ ЭРХ БҮХИЙ  

БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛЧ  
 

1. Шүүхийн байгууллага 
2. Прокурорын байгууллага 
3. Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 5.1.2, 5.1.3 дэх хэсэг, 7, 8 дугаар зүйлд 

заасан албан тушаалд томилох төрийн байгууллагууд  
4. Сонгуулийн ерөнхий хороо болон нэр дэвшигчид  
5. Монгол банк, Банк үүсгэн байгуулагч 
6. Авилгатай тэмцэх газар  
7. Санхүүгийн зохицуулах хороо, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн 
8. Шат шатны Засаг дарга нар 
9. Иргэний бүртгэлийн байгууллага 
10. Нийгмийн даатгалын байгууллага 
11. Цагдаагийн байгууллага 
12. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 
13. Татварын байгууллага 



14. Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 
15. Шүүхийн шинжилгээний байгууллага 
16. Дүүргийн цэргийн хэлтэс 
17. Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо 
18. Орон сууц хувьчлах товчоо 
19. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллага  
20. Гэрээт болон хувийн хамгаалалтын байгууллага 
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          ЯЛ ШИЙТГЭЛИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 

                                                 Эрүүгийн хэргийн дугаар:______________________ 

1. Мөрдөн байцаалт явуулсан байгууллага:_________________________________ 

2. Яллагдагчийн овог нэр, хүйс:___________________________________________ 

/Гадаадын иргэн, харъяалалгүй этгээдийн овог, нэрийг түүний албан ёсны бичиг баримтад 

бичигдсэн байдлаар давхар бичнэ/ 

3. Төрсөн огноо, газар:___________________________________________________ 

4. Иргэний харъяалал:___________________________________________________ 

5. Үндсэн захиргаа:______________________________________________________ 

6. Оршин суух хаяг:_____________________________________________________ 

7. .Иргэний үнэмлэх /паспорт/-ийн дугаар:___________________________________ 

8.  Регистрийн дугаар: ___________________________________________________ 

Тэмдэглэл үйлдсэн:___________________________ 

/албан тушаал, гарын үсэг    нэр/ 

9. Шийдвэрлэсэн шүүх:__________________________________________________ 

10. Тогтоолын ______ он _____ сар ____ өдөр,   Дугаар_____________________________ 

11. Тогтоолын хэлбэр, шийдвэрлэсэн байдал :_______________________________ 

12. Хуулийн зүйлчлэл: _____________________________ ____________________________ 

13. Ялын төрөл, хэмжээ:________________________________________________ 

 

14. Нэмэгдэл ялын төрөл, хэмжээ:_________________________________________ 

15. Ял нэгтгэсэн байдал, биечлэн эдлүүлэх ялын хэмжээ:______________________ 

16. Хорих ял эдлүүлэх дэглэм: _______________________ ____________________________ 

17. Шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан хугацаа:______________________ 

18. Хорих ялыг тэнсэн хянан харгалзсан хугацаа: ________  

19. Эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээ: __________ ____________________________ 

20.Бусад:______________________________________________________________ 

   
Шүүхийн тамга      Тэмдэглэл үйлдсэн шүүгч: 

                  _________________________        /гарын 
үсэг, нэр/ 

 

 

ЗУРАГ  


