
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 

/Цагдаа, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын 
болон дотоодын цэргийн алба хаагчдад төрийн тусгай 

алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам/ 
 

1999 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр     Дугаар 211      Улаанбаатар хот  
 

Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, Дотоодын цэргийн тухай хуулийн 
14 дүгээр зүйлийн 1, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2, Шүүхийн 
шийдвэр биелүүлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-д заасныг үндэслэн Монгол 
Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :  

1.“Цагдаа, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын болон дотоодын цэргийн алба 
хаагчдад төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”-ыг хавсралтын ёсоор 
баталж, 2000 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй..  

2.Хилийн цэрэгт алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журмыг боловсруулж 1999 оны 12 
дугаар сард багтаан Засгийн газарт оруулж шийдвэрлүүлэхийг Батлан хамгаалахын сайд 
Ш.Түвдэндоржид даалгасугай.  

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны генерал, 
офицер, улирагчдын цалингийн схем, удаан жилийн нэмэгдлийн тухай” БНМАУ-ын Сайд нарын 
Зөвлөлийн 1979 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 190 дүгээр тогтоолыг 2000 оны 1 дүгээр сарын 
1-нээс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.  

 
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Р.АМАРЖАРГАЛ  
 
САНГИЙН САЙД БӨГӨӨД  
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Я.ОЧИРСҮХ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 



      Засгийн газрын 1999 оны 211  
дүгээр тогтоолын хавсралт 

 
ЦАГДАА, ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР БИЕЛҮҮЛЭХ, ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ 

ТЭМЦЭХ  БАЙГУУЛЛАГЫН  БОЛОН ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН 
АЛБА ХААГЧДАД ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБА ХААСАН 

ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 
 

           1.Цагдаа, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын болон дотоодын 
цэргийн офицер, улирагсдад төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг тухайн алба 
хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас дор дурдсан хувиар бодож олгоно: 
  

Төрийн алба хаасан хугацаа (жилээр) Төрийн алба хаасан хугацааны 
нэмэгдлийн хэмжээ (хувиар) 

5-7 5 

8-10 8 

11-14 12 

15-19 15 

20-24 20 

25 ба түүнээс дээш 27 

  
2.Төрийн албанд ажилласан хугацааг тогтоох үндсэн баримт нь албан хаагчийн хувийн 

хэрэг, нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр байна. 
 

           3.Төрийн тусгай алба хаасан хугацаанд дараахь хугацааг оруулан тооцно: 

а/төрийн тусгай албанд ажилласан; 

б/төрийн тусгай албанд ажиллах хугацаандаа дотоод, гадаадын академи, дээд, тусгай 

сургууль, мэргэжил дээшлүүлэх дамжаа, адьюнктур, магистрантур, докторантурт суралцсан; 

в/төрийн албанд ажиллах хугацаандаа жирэмсний, амаржсаны болон өвчний учир чөлөөтэй 

байсан. 

  

----о0о---- 
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 
 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР БИЕЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААР  
АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 

 
2000 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр   Дугаар 98      Улаанбаатар хот  



 
 

Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн 
газраас ТОГТООХ нь :  

 

1. Нийслэл, аймгийн төвөөс бусад газарт байрлах хорих анги, хэсэгт алба хааж байгаа 
офицер, ахлагч нарт олгох хоногийн хүнсний хангамжийн хэмжээг хавсралтын ёсоор баталж, 
үүнтэй холбогдон гарах нэмэгдэл зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгаж байхыг Сангийн сайд 
Я.Очирсүхэд зөвшөөрсүгэй.  

2. Чанга дэглэмтэй хорих ангид ял эдлэх хоригдлын тоо өссөнтэй уялдуулан Говьсүмбэр, 
Хөвсгөл аймаг дахь жирийн дэглэмтэй хорих анги, Улаанбаатар хот дахь Урьдчилан цагдан хорих 
байрны дэргэд байрладаг Барилгын материалын үйлдвэрийн ашиглалтын өмнөх захиргааг 2000 
оны Ш улиралд багтаан чанга дэглэмтэй хорих анги болгон өөрчлөн зохион байгуулсугай.  

3. Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газар, түүний нэгж, байгууллагад алба хашиж 
байгаа ажилтнуудын ажлын ачааллын нормативыг энэ оны Ш улиралд багтаан тогтоохыг Хууль 
зүйн сайд Д.Ганболд, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд С.Сонин нарт тус тус даалгасугай.  

4. Шинээр байгуулагдсан чанга дэглэмтэй хорих ангиуд, гяндан болон хугацаагүй хорих 
тусгай салбарын дохиолол, харуул хамгаалалтыг дотоодын цэргийн хамгаалалтад авах арга 
хэмжээг энэ онд багтаан шийдвэрлэхийг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал 
Ч.Амарболдод даалгасугай.  

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Р.АМАРЖАРГАЛ  

Хууль зүйн сайд Д.ГАНБОЛД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Засгийн газрын 2000 оны  
98 дугаар тогтоолын хавсралт 

 
 
 

ХОРИХ АНГИУДАД АЛБА ХААЖ БАЙГАА ОФИЦЕР, 
АХЛАГЧ НАРЫН ХОНОГИЙН ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ 

  

¹ Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр 
Хэмжээ 
(грамм) 

1 Мах 500 

2 Гурил 500 

3 Цөцгийн тос 40 

4 Элсэн чихэр 60 

              
   Тайлбар: Дээрх нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байхгүй тохиолдолд бусад хүнсний бүтээгдэхүүнээр 
орлуулан зохих журмын дагуу тогтоосон илчлэгт нь багтаан хэрэглэж болно. 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

 
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  

/ Хорих байгууллагын албан хаагчдад хоригдолтой  
ажилласны нэмэгдэл олгох журам / 

 
2002 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр  Дугаар 217           Улаанбаатар хот  
 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 137.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын 
Засгийн газраас ТОГТООХ нь :  

1. “Хорих байгууллагын албан хаагчдад хоригдолтой ажилласны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 
хавсралт ёсоор баталж, 2003 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.  

2. Хорих байгууллагын албан хаагчдад олгох хоригдолтой ажилласны нэмэгдлийн хэмжээг 
нэмэгдүүлсэнтэй холбогдон гарах зардлыг тухайн жилийн цалингийн сандаа багтаан зохицуулахыг 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид зөвшөөрсүгэй.  

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Заавар батлах тухай” Засгийн газрын 1994 оны 8 
дугаар сарын 17-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.  

 
 
 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР  

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2002  
оны 217 дугаар тогтоолын хавсралт 

 
 

ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧИД ХОРИГДОЛТОЙ  
АЖИЛЛАСНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 

  
1. Хорих байгууллагын албан хаагчид хоригдолтой ажилласны нэмэгдэл тогтоож олгоход 

энэ журмыг мөрдөнө. 
  

2. Хорих байгууллагад ажиллаж байгаа офицер, ахлагч, Тогтоол гүйцэтгэх газрын мөрдөн 
хөөх, эрэн сурвалжлах албаны ажилтанд хоригдолтой ажилласны нэмэгдлийг тухайн албан 
хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас дор дурдсан хувиар бодож олгоно: 
  

¹ 
Хорих ангийн дэглэмийн төрөл Хоригдолтой ажилласны 

нэмэгдлийн хэмжээ (хувиар) 

  Жирийн дэглэмтэй хорих ангид 6 

  Чанга дэглэмтэй хорих ангид 7 

  Нэгдсэн эмнэлэг болон сүрьеэгийн 
хорих ангид 8 

  Онцгой дэглэмтэй хорих ангид 8 

  Гянданд 9 

  Мөрдөн хөөх, эрэн сурвалжлах 9 

.  
  

3. Хоригдолтой ажилласны нэмэгдлийг тухайн байгууллагын даргын тушаалаар зөвхөн 
дээр дурдсан анги, салбарт ажиллаж байх хугацаанд олгоно. Албан хаагч өөр дэглэмтэй хорих 
ангид шилжин ажиллах тохиолдолд түүнд шилжин очсон хорих ангийн дэглэмийн төрөлд хамаарах 
нэмэгдлийг бодож олгоно. Ингэхдээ нэмэгдлийн зөрүүг тооцохгүй.  
  
          4. Хорих байгууллагын албан хаагч хоригдол оргуулсан, хоригдолтой ажиллах үүргээ 
биелүүлээгүй зэргээр ажлын хариуцлага алдаж, зөрчил гаргасан тохиолдолд  байгууллагын даргын 
тушаалаар түүний хоригдолтой ажилласны нэмэгдлийг хасч болно. 
 
         5. Хорих байгууллагын албан хаагчид хоригдолтой ажилласны нэмэгдлийг тухайн 
байгууллагын төсвөөс олгоно. 
  
  

-----оОо------ 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ  
 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  
/Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр  

барагдуулах журам/ 
 

2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр      Дугаар 242      Улаанбаатар хот  
 

Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах тухай хуулийн 6.1-ийг үндэслэн Монгол 
Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:  

1. “Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах журам”-ыг хавсралтын ёсоор 
баталсугай.  

2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавин, шуурхай байдлыг хангаж ажиллахыг Хууль 
зүй, дотоод хэргийн сайд Д.Одбаярт даалгасугай.  

3. Журмыг хэрэгжүүлэхэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаанд 
туслалцаа үзүүлж, холбогдох мэдээ, материалаар хангаж ажиллахыг Ашигт малтмал, газрын тосны 
хэрэг эрхлэх газар, Улсын гаалийн ерөнхий газар, Үндэсний татварын ерөнхий газар, Нийслэлийн 
газрын алба, Банкны өр барагдуулах алба болон холбогдох бусад байгууллагад үүрэг болгосугай. 
/Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2012-12-22-ны 187-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/  

 
 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД  

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.ОДБАЯР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Засгийн газрын 2007 оны 242 дугаар 
               тогтоолын хавсралт 

  
ХОХИРЛЫГ ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛӨӨР 

 БАРАГДУУЛАХ ЖУРАМ 
  

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

  
1.1. Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах тухай хуулийн 5.1, 5.2-т зааснаар 

шүүхийн шийтгэх тогтоолоор хохирлын бодит хэмжээг нь тогтоосон хадгаламж зээлийн хоршооны 
хохирогчдын хохирлын 50 хувийг улсын төсвийн хөрөнгөөр эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах, 
улсын төсвийн хөрөнгийг нөхөн бүрдүүлж, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгахад энэхүү журмыг 
баримтална. 
            

Хоёр. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хохирлыг барагдуулах 
            
            2.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хохирлын 50 хувийг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах 
ажлыг Хохирол барагдуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг (цаашид "ажлын хэсэг" гэх) 
гүйцэтгэнэ. 
  
            2.2. Ажлын хэсгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан шийдвэрээр 
байгуулна. 
            

2.3. Ажлын хэсэг нь хохирол барагдуулах мөнгийг зөвхөн шүүхийн шийтгэх тогтоолд нэр нь 
орсон хохирогч (цаашид "төлбөр авагч" гэх)-д олгоно. 
  

2.4. Улсын төсвөөс олгосон хөрөнгийг тэргүүн ээлжинд буцаан олгох гэрээ байгуулсны 
үндсэн дээр мөнгийг тухайн хохирогчийн хадгаламжийн данс (харилцах данс)-д шилжүүлнэ. 
  
            2.5. Хэрэв төлбөр авагч нь хуулийн этгээд бол тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ажлын 
хэсэгт нотариатаар баталгаажуулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, банкны 
тодорхойлолт бүхий харилцах дансны дугаарыг эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэгтэй 
хүсэлтийн хамт ирүүлнэ. 
  

2.6. Төлбөр авагч нь хүндэтгэн үзэх зайлшгүй шалтгааны улмаас мөнгийг өөрөө хүлээн 
авах боломжгүй болсон тохиолдолд мөнгө хүлээн авах эрхийг нь нотариатаар баталгаажуулсан 
итгэмжлэлийг үндэслэн бусад этгээдэд олгож болно. 
  
            2.7. Ажлын хэсэг нь төлбөр авагчдын нэрс, тэдэнд олгохоор шийдвэрлэсэн мөнгөний 
хэмжээг жагсаалтаар гарган тухайн хоршооны хадгаламж эзэмшигч нарт урьдчилан танилцуулна. 
  
            2.8. Ажлын хэсэг нь энэ журмын 2.4-т заасан гэрээний нөхцөл болон хохирол 
барагдуулахтай холбогдсон бусад үйл ажиллагааны талаар төлбөр авагчаас гаргасан санал, 
гомдлыг хүлээн авч, судлан шийдвэрлэнэ. Маргаан үүссэн тохиолдолд уг маргаан шийдвэрлэгдэх 
хүртэл тухайн төлбөр авагчтай холбоотой хохирол барагдуулах, мөнгө олгох ажиллагааг 
түдгэлзүүлнэ. 
  

Гурав. Хохирол барагдуулах ажиллагаанд 
төлбөр авагч оролцох 

            
            3.1. Албадан дуудлага худалдаа, үнэ хаялцуулах худалдаа болон хохирол барагдуулах 
бусад ажиллагаанд төлбөр авагчдын төлөөлөл болгон тухайн хадгаламж зээлийн хоршооноос 
томилсон 3 хүртэл хүнийг ажиглагчаар оролцуулж болно. 
  

3.2. Ажиглагчаар оролцох төлбөр авагчдын төлөөлөгч нь  зөвхөн тухайн хоршооноос 
төлбөр авахаар шүүхийн шийтгэх тогтоолд заагдсан хадгаламж эзэмшигч байна. 
  

Дөрөв. Битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгийг хүлээлцэх 
  



            4.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь битүүмжлэгдсэн хөдлөх эд хөрөнгийг 
зориулалтын агуулахад, үл хөдлөх эд хөрөнгийг газар дээр нь зохих журмын дагуу баримтжуулан 
шүүхийн болон цагдаагийн байгууллагаас хүлээн авна. 
  
            4.2. Эд хөрөнгийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажлын хэсэг шүүх болон 
мөрдөн байцаах газрын ажлын хэсэгтэй харилцан хүлээлцэнэ. Ингэхдээ тухайн хөрөнгийн чанар, 
тоо, хэмжээг нарийвчлан тусгасан тэмдэглэл хөтөлж, талууд гарын үсэг зурна. 
  

Тав. Битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгийг худалдан борлуулах 
            
            5.1. Битүүмжлэгдсэн хөдлөх эд хөрөнгийг дэлгүүрийн журмаар болон үнэ хаялцуулах 
албадан дуудлага худалдаагаар, үл хөдлөх эд хөрөнгийг үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага 
худалдаагаар тус тус худалдан борлуулна. 
  

5.2. Битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгийг худалдан борлуулах ажиллагааг шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын дуудлага худалдааны комисс (цаашид "комисс" гэх) хийж гүйцэтгэнэ. 
  
            5.3. Комисс дараахь үйл ажиллагааг явуулна: 
  
                 5.3.1. дуудлага худалдаанд оруулах эд хөрөнгийн жагсаалтыг батлах; 
            
     5.3.2. дуудлага худалдааны бэлтгэл ажлыг хангах, зар гаргах; 
            
     5.3.3. дуудлага худалдааг зохион байгуулах; 
  
          5.3.4. дуудлага худалдаа явагдаж дууссаны дараа худалдагдсан эд хөрөнгийг 
шилжүүлэх, үнийг бэлэн болон бэлэн бусаар төвлөрүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулж, 
шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлэх; 
  
     5.3.5. дуудлага худалдаатай холбогдон гарсан санал, гомдолд албан ёсоор хариу 
өгөх. 
  
     5.4. Комиссын шийдвэрт комиссын гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна. 
            

Зургаа. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан 
дуудлага худалдаа 

  
            6.1. Комисс нь дуудлага худалдаанд оруулах үл хөдлөх эд хөрөнгийн жагсаалтыг баталж, 
холбогдох мэдээллийг дуудлага худалдаа явагдахаас 14 хоногийн өмнө хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр зарлана. 
            

6.2. Дуудлага худалдаагаар худалдан борлогдоогүй үл хөдлөх эд хөрөнгийг шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны журмаар зохицуулна./Энэ хэсгийг 2012-12-22-ны 187-р тогтоолоор 
өөрчилсөн/ 
  
            6.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгөөс салгаж үл болох бүрдэл хэсэг, эсхүл бусдын өмчлөлд 
шилжээгүй уг үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй хамт байгаа хөдлөх эд хөрөнгийг үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй 
хамт албадан дуудлага худалдаагаар худалдана. 
  
            6.4. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдаанд оролцох этгээд саналын хуудас 
бөглөж, иргэн бол иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичиг, аж ахуйн нэгж бол улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг комисст бүртгүүлж оролцох эрх авна. Иргэний үнэмлэх, 
түүнтэй адилтгах баримт бичиг болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан 
байна. 
  

6.5. Оролцогч нь худалдах үл хөдлөх эд хөрөнгийг дуудах анхны үнийн 10 хувьтай тэнцэх 
хэмжээний дэнчинг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын зохих дансанд тушааж, баримт авсан 
байна. 
            

6.6. Дуудлага худалдаанд оролцох эрх авсан этгээд үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан 
дуудлага худалдаа явагдахаас өмнөх өдрийн 18.00 цагаас өмнө энэ журмын 6.4, 6.5-д заасан 
баримт бичгийг дугтуйлан битүүмжлэгдсэн хайрцагт хийснээр дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 
бүртгэх ажиллагаа дуусгавар болно. 



  
6.7. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдаанд оролцсон ялагчийн дэнчингийн 

мөнгийг худалдан авсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийн дүнд оруулан тооцно. Бусад оролцогчийн 
дэнчингийн мөнгийг дуудлага худалдаа явагдаж дууссаны дараа 24 цагийн дотор буцаан олгоно. 
            

6.8. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авагч дуудлага худалдаа явагдаж дууссанаас хойш 7 
хоногийн хугацаанд үнийг төлөөгүй тохиолдолд дэнчингийн мөнгийг улсын орлого болгож, уг үл 
хөдлөх эд хөрөнгийг дахин дуудлага худалдаанд оруулна. 
            

6.9. Хоёр дахь дуудлага худалдааг Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу 
явуулна. 
  
            

Долоо. Хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан борлуулах 
            
            7.1 Дуудлага худалдаанд оруулах хөдлөх эд хөрөнгийн талаархи мэдээлэл, анхны үнэ, 
холбогдох материалын жагсаалтыг шийдвэр гүйцэтгэгч бүрдүүлэн комиссоор хэлэлцүүлнэ. 
  

7.2. Комисс хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой материалыг хэлэлцэж, худалдан 
борлуулахаар шийдвэрлэсэн бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлаж 7 хоногийн дараа 
дэлгүүрийн журмаар 1 сарын дотор худалдан борлуулна. 
  

7.3. Дуудлага худалдаагаар худалдан борлогдоогүй хөдлөх эд хөрөнгийг “Үнэлгээний 
комисс” дахин үнэлж, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны журмаар зохицуулна./Энэ хэсгийг ЗГ-ын 
2012-12-22-ны 187-р тогтоолоор өөрчилсөн/ 
  

7.4. Үнийг тогтоох “Үнэлгээний комисс”-ыг Хууль зүйн болон Сангийн сайдын хамтарсан 
тушаалаар байгуулна. /Энэ хэсгийг ЗГ-ын 2012-12-22-ны 187-р тогтоолоор нэмсэн/ 
  

Найм. Үнэт цаас, эрхийн гэрчилгээ, тусгай 
зөвшөөрлийг худалдан борлуулах 

            
            8.1. Үнэт цаас болон газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, ашигт малтмалын 
хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг худалдан борлуулах ажиллагаанд холбогдох 
хуулиар тогтоосон журмыг баримтална. 
  

Ес. Эд хөрөнгийг худалдан борлуулсан 
орлогыг хуваарилах 

            
            9.1. Хадгаламж зээлийн хоршооны хадгаламж эзэмшигчийн хохирлыг улсын төсвийн 
хөрөнгөөр барагдуулсан мөнгөний үнийн дүнгийн хэмжээгээр тухайн хоршооны эд хөрөнгийг 
худалдан борлуулсан орлогоос тэргүүн ээлжинд улсын төсвийн зохих дансанд нөхөн төвлөрүүлнэ. 
  
            9.2. Энэ журмын 9.1-д заасны дагуу улсын төсөвт төвлөрүүлсний дараа үлдсэн орлогыг 
тухайн хоршооны хохирогчдод хөрөнгө оруулсан болон хадгалуулсан хөрөнгийн хэмжээгээр хувь 
тэнцүүлэн олгоно. 
  
  

Арав. Худалдан борлогдоогүй эд хөрөнгийн талаар 
            

10.1. Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах тухай хуулийн дагуу улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хохирлыг барагдуулсан мөнгийг нөхөн бүрдүүлээгүй тохиолдолд үнэ хаялцуулах 
албадан дуудлага худалдаанд борлогдоогүй эд хөрөнгийг эргэн төлөгдөөгүй хэмжээгээр Төрийн 
өмчийн хороонд шилжүүлж болно. 
  

10.2. Төрийн өмчийн хороо эд хөрөнгийг шилжүүлэн аваагүй тохиолдолд шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллага эд хөрөнгийг тухайн хадгаламж зээлийн хоршоодын хохирогчдод хувь 
тэнцүүлэн буцаан олгох ажиллагааг зохион байгуулна. 
   

 
  

----оОо---- 
 



 
 
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 
 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  
(Хорих б/гын АХ-дын ажлын онцгойн нэмэгдэл) 

 
2011 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр       Дугаар 189               Улаанбаатар хот  
 

Төрийн албаны тухай хуулийн 28.2.3, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 137.2-т 
заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:  

1. “Хорих байгууллагын албан хаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох 
журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.  

2. Албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох хорих байгууллагын албан хаагчдын 
жагсаалтыг баталж, 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлэхийг Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай.  

3. Хорих байгууллагын албан хаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгоход 
шаардагдах зардлыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын жил бүрийн төсөвт тусган 
санхүүжүүлж байхыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд С.Баярцогт нарт 
үүрэг болгосугай.  

                   
 
 

   Монгол Улсын Ерөнхий сайд  С.БАТБОЛД  

              Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд  Ц.НЯМДОРЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны    189   
дүгээр тогтоолын   хавсралт  

 ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД  
АЛБАН  АЖЛЫН  ОНЦГОЙ  НӨХЦӨЛИЙН 

 НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ  
 

       1. Хорих байгууллагын албан хаагчдад төрийн тусгай алба хааж байх хугацаанд нь албан 
ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгоход энэ журмыг мөрдөнө.  
 
       2. Албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийг хорих байгууллагын албан хаагчийн албан 
тушаалын сарын үндсэн цалингаас дор дурдсан хувиар бодож сар бүр олгоно: 

 

¹ 
Албан ажлын онцгой нөхцөлийн                         нэмэгдэл 

олгох алба 

Нэмэгдлийн  хэмжээ 
(үндсэн цалингийн 

хувиар) 

1 

Гяндан, чанга, онцгой дэглэмтэй хорих анги,    цагдан 
хорих 461 дүгээр анги, эмэгтэйчүүдийн хорих 407 дугаар 
анги 

      20 

2 

Баривчлах байр, жирийн дэглэмтэй хорих анги, 
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг албадан 
эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газар, насанд 
хүрээгүйчүүдийн хорих 411 дүгээр анги, аймгууд дахь 
цагдан хорих байр 

      15 

3 Бусад алба       10 

3. Хорих байгууллагын албан хаагчдад олгох албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийг 
тухайн байгууллагын төсвөөс олгоно.  

4. Хорих байгууллагын албан хаагчдийн албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийг өвчтэй, 
чөлөөтэй, ээлжийн амралттай, жирэмсний болон амаржсаны амралттай байх хугацаанд олгохгүй.  

 
 

 -----оОо----- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 
 

ЦЭРГИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН НОРМ, 
ӨНГӨ,МАТЕРИАЛЫН ЯЛГААГ БАТЛАХ ТУХАЙ 

 
2011 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр   Дугаар 279         Улаанбаатар хот  
 

Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2011 оны 24, 44 
дүгээр зарлигаар “Зэвсэгт хүчний цэргийн алба хаагчдын дүрэмт хувцасны загвар, цол, ялгах 
тэмдгийн загвар”-т нэмэлт, өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газраас 
ТОГТООХ нь:  

1. Зэвсэгт хүчний цэргийн алба хаагчдын хувцас, хэрэглэлийн нормыг 1-7 дугаар хавсралт, 
хувцас, хэрэглэлийн өнгө, материалын ялгааг 8 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.  

2. Энэ тогтоолд зааснаас бусад тусгай зориулалтын хувцас болон табель хэрэгслийн 
нормыг цэргийн алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн онцлогтой уялдуулан 2011-2012 онд багтаан 
шинэчлэн баталж мөрдүүлэх, батлагдсан нормыг үндэслэн цэргийн алба хаагчдыг хувцас, 
хэрэглэлээр хангах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулахыг Батлан хамгаалахын сайд Л.Болд, 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж нарт тус тус даалгасугай.  

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэмт хувцас, хэрэглэлийн нормыг батлах тухай” 
Засгийн газрын 1999 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд 
тооцсугай.  

            
 Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                С.БАТБОЛД  

 Батлан хамгаалахын сайд                                                     Л.БОЛД  

 Хууль зүй,дотоод хэргийн сайд                                            Ц.НЯМДОРЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Монгол Улсын Засгийн газрын  
2011 оны 279 дүгээр  

тогтоолын 2 дугаар хавсралт 
  

ОФИЦЕР, АХЛАГЧИЙН ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН НОРМ 
  

 ¹  Хувцас, хэрэглэлийн нэр 
Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
Эдлэх 
хугацаа 
(жил) 

1 Ёслолын саравчтай малгай  ш 1 7 
2 Албаны саравчтай малгай  ш 1 4 
3 Дугуй ногоон малгай ш 1 4 
4 Хээрийн саравчтай малгай ш 1 3 
5 Өвлийн цегейк (хурандаад каракуль) малгай ш 1 2/4 

6 
Цегейк захтай (хурандаад каракуль захтай),  салдаг дотортой, 
төмөр цолны тэмдэгтэй савхин дээл 

ш 1 5 

7 
Цегейк захтай, нэхий дотортой өвлийн хүрэм, өмд (мөрдэс, 
цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних 
тэмдэгтэй) 

хос  1 4 

8 
Хээрийн хүрэм (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, 
байгууллагын таних тэмдэгтэй) 

ш  1 3 

9 
Ёслолын   китель,  өмд (эмэгтэй  юбка), (мөрдэс, цэргийн 
байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй) 

хос  1 7 

10 
Албаны  китель,  өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын таних 
тэмдэгтэй) 

хос  1 2 

11 
Хээрийн китель, өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, 
байгууллагын таних тэмдэгтэй) 

хос  1 3 

12 Ёслолын цагаан цамц (урт ханцуйтай), (мөрдэстэй) ш 1 7 

13 
Ёслолын цагаан цамц (богино ханцуйтай),  (мөрдэс, цэргийн 
байгууллагын  болон  анги,  байгууллагын таних тэмдэгтэй) 

ш 1 7 

14 Албаны цамц (урт  ханцуйтай), (мөрдэстэй) ш 2 2 

15 
Албаны цамц (богино ханцуйтай),  (мөрдэс, цэргийн 
байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй) 

ш 1 2 

16 Хээрийн ноосон цамц (мөрдэстэй) ш 1 3  
17 Хээрийн футболка ш 2 1,5 
18 Нөмрөг  цув ш  1 10 
19 Малгайн тэмдэг ш 3 1 удаа 
20 Малгайн сагалдарга ш 1 7 
21 Ёслолын зангиа ш 1 7 
22 Албаны зангиа ш 1 2 
23 Цагаан бээлий хос  1 7 
24 Саан зүүлт ш 1 1 удаа 
25 Өмдний тэлээ ш 1 5 
26 Хээрийн хувцасны суран бүс ш 1 10 
27 Хүзүүний ороолт ш 1 4 
28 Савхин бээлий хос  1 2 

29 Даавуун болон ноосон оймс хос  2/1 
1/1 
  

30 Хагас түрийтэй гутал хос  1 3 
31 Хагас түрийтэй өвлийн дотортой гутал хос  1 3 
32 Зуны ботинк хос  1 1 
33 Цүнх (офицер) ш 1 1 удаа 

 
 

---оОо--- 
 
 

 


