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____îíû ___ñàðûí ___ºäºð                              Äóãààð ____                         ×îéáàëñàн хîò 

 

Хөдөëмөриéн дîòîîд журàм шинэчëэн                                                                                            
áàòëàх òухàé                                                                            

 Хөдөëмөриéн òухàé Мîнгîë Уëñын хууëиéн 5 дугààр зүéëиéн 5.1 дэх хэñэг, Цàгдààгиéн 
ерөнхиé гàзрын дàргын 2014 îны 34 дүгээр òушààëын нэгдүгээр хàвñрàëòààр áàòàëñàн 
“Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын дîòîîд àëáàны дүрэм”-иéн 3.1, мөн дàргын 2015 îны Б/99 дүгээр 
òушààëààр áàòàëñàн “Бàéгууëëàгын дàргын òушààë гàргàх /кîд 136/ журàм”-ын 136.4.2-ын “à”, 
“г”, 136.5.2-ын “г”, Цàгдààгиéн гàзрын дàргын зөвëөëиéн 2018 îны 09 дүгээр ñàрын 04-ниé 
өдриéн 27 дугààр хурàëдààны шиéдвэриéг òуñ òуñ үндэñëэн ÒУØÀÀХ ÍÜ: 

1. “Дîрнîд àéмàг дàхь цàгдààгиéн гàзрын хөдөëмөриéн дîòîîд журàм”-ыг хàвñрàëòààр 
шинэчëэн áàòàëñугàé.  

2. “Дîрнîд àéмàг дàхь цàгдààгиéн гàзрын хөдөëмөриéн дîòîîд журàм”-ыг шинэчëэн 
áàòàëñàнòàé хîëáîгдууëàн цàгдààгиéн гàзрын дàргын 2014 îны 01 дүгээр ñàрын 18-ны 
өдриéн À/02 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Дîрнîд àéмгиéн цàгдààгиéн гàзрын дîòîîд журàм” 
áîëîн мөн дàргын 2014 îны 04 дүгээр ñàрын 09-ниé өдриéн À/31, мөн îны 12 дугààр ñàрын 
17-ны өдриéн À/89, 2015 îны 07 дугààр ñàрын 07-ны өдриéн À/33, мөн îны 09 дүгээр ñàрын 
25-ны өдриéн À/38, мөн дàргын 2016 îны 11 дүгээр ñàрын 11-ны өдриéн À/29 дүгээр 
òушààëуудыг òуñ òуñ хүчингүé áîëñîнд òîîцñугàé.  

3.Òушààëын хэрэгжиëòэд хянàëò òàвьж, “Дîрнîд àéмàг дàхь цàгдààгиéн гàзрын 
хөдөëмөриéн дîòîîд журàм”-ыг хàриуцñàн àëáà хààгчдàдàà áүрэн ñудëууëж, мөрдөж 
àжиëëàхыг цàгдààгиéн гàзрын Дэд áөгөөд эрүүгиéн цàгдààгиéн òàñгиéн дàргà /цàгдààгиéн 
хîшууч З.Бàянжàргàë/ áîëîн òàñàг, хэñгиéн дàргà нàрò дààëгàñугàé.  

4.Òушààëыг ниéò áие áүрэëдэхүүнд òàниëцууëж, òушààëын хэрэгжиëòиéг хàнгàх 

удирдëàгà, зîхиîн áàéгууëàëòын àргà хэмжээ àвч àжиëëàхыг Зàхиргààны удирдëàгын 

òàñгиéн дàргà /цàгдààгиéн хîшууч Б.Очирпүрэв/-д үүрэг áîëгîñугàé.   

 

ДÀРГÀ,  
ЦÀГДÀÀГÈÉÍ ДЭД ХУРÀÍДÀÀ      Ò.ГÀÍЗОРÈГ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí 2018  
îны 09 дүгээр ñàр 06-ниé өдриéн 
À/83 дугààр òушààëын хàвñрàëò 

 
 

 
 
 

ДОРНОД ÀÉÌАГ ДАХЬ ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ 
ХӨДӨЛМӨРИЙН ÄÎÒÎÎÄ ÆÓÐÀÌ 

 
 

Зорилго нь: Мîнгîë Уëñын Үндñэн хууëь, Òөриéн àëáàны òухàé хууëь, Хөдөëмөриéн 
òухàé хууëь, Цàгдààгиéн àëáàны òухàé хууëь, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2014 îны 
34 дүгээр òушààëын нэгдүгээр хàвñрàëòààр áàòàëñàн “Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын дîòîîд 
àëáàны дүрэм”, áуñàд хууëь òîгòîîмж, эрх зүéн àкòуудын хэрэгжиëòиéг хàнгàж, удирдëàгын 
үéë àжиëëàгààг ñàéжрууëж, мàнëàéëëыг нэмэгдүүëэх, àжиëëàгñàд үр áүòээë, идэвх 
ñàнààчëàгàòàé àжиëëàх нөхцëиéг áүрдүүëэх, òэдниé хөдөëмөриéг îнîвчòîé зîхиîн 
áàéгууëàх, ñàхиëгà дэг журмыг áэхжүүëэх, цàгдààгиéн гàзрын “À”, “Б” áàéр áîëîн áуñàд хэñэг, 
дэд хэñгиéн áàéр, òàвиуëàн /àвòîгрàж/-д àжиëëàж áàéгàà àжиëòàн, àëáà хààгч, òэдгээрò 
нэвòэрч áуé иргэд хîîрîндын хàриëцààг зîхицууëàхàд îршинî.   

Нэг. Хамрах хүрээ, хэрэгжилтэд хяналт тавих алба хаагч  

1.1. “Дîрнîд àéмàг дàхь цàгдààгиéн гàзрын хөдөëмөриéн дîòîîд журàм” /Цààшид 
“Дîòîîд журàм” гэх/ нь Үндñэн хууëь, Хөдөëмөриéн òухàé хууëь, Òөриéн àëáàны òухàé хууëь, 
Цàгдààгиéн àëáàны òухàé хууëь, Зàхиргààны хàриуцëàгын òухàé хууëь, Цàгдààгиéн 
áàéгууëëàгын үéë àжиëëàгààны журàм, òэдгээрòэé ниéцүүëэн гàргàñàн хууëь òîгòîîмжиéн 
áуñàд àкòààñ áүрдэнэ.  

1.2. Дîòîîд журàм нь цàгдààгиéн гàзрын үéë àжиëëàгààны зîхиîн áàéгууëàëò, 
áàéгууëëàгà, àëáà хààгчиéн эрх, үүрэг, хàриуцëàгыг òîдîрхîéëîх áөгөөд цàгдààгиéн àëáà 
хààгч, цàгдààгиéн гàзрын “À”, “Б” áàéр, хэñэг, дэд хэñгиéн áàéр, àвòîгрàжид нэвòэрч áуé 
иргэдэд хàмààрч үéëчиëнэ. 

1.3. Дîòîîд журмын хэрэгжиëòэд цàгдààгиéн гàзрын Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын 
òàñàг, Дэд áөгөөд эрүүгиéн цàгдààгиéн òàñгиéн дàргà, áуñàд òàñàг, хэñгиéн дàргà, àхëàхууд, 
жижүүриéн îфицер хянàëò òàвьж àжиëëàнà.  

1.4. Мîнгîë Уëñын îëîн уëñын гэрээ, Мîнгîë Уëñын хууëь, òîгòîîмж, Зàñгиéн гàзàр, 
Хууëь зүéн ñàéд, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын шиéдвэрээр áàòàëñàн дүрэм, журàмд 
энэ журàмд зààñнààñ өөрөөр зààñàн áîë òухàéн хууëь òîгòîîмж, дүрэм, журмын зààëòыг 
дàгàж мөрдөнө. 

1.5. Энэхүү журàм áîëîн Мîнгîë Уëñын хууëь òîгòîîмж, эрх áүхиé áàéгууëëàгààñ 
áàòàëñàн дүрэм, журмààр зîхицууëààгүé хàриëцàà үүñвэë энэ журмààñ гàдуур зîхицууëж 
áîëнî.  

Òàéëáàр, Энэ òîхиîëдîëд цàгдààгиéн гàзрын дàргын зөвëөë нь òухàéн àëáà хààгчиéн 
үéë àжиëëàгààнд дүн шинжиëгээ хиéж үүргээ зîхих ёñîîр гүéцэòгэñэн эñэх òàëààр мэргэжиë 
àргà зүéн áîëîн эрх зүéн дүгнэëò гàргàнà. 

Хоёр. Óдирдлага зохион байгуулалт, хүний нººö 

2.1. Öàãäààãèéí ãàçàð íü ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààíäàà Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü, 
Öàãäààãèéí àëáàны òóõàé õóóëü, цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéë àжиëëàгààны журàм, 
õîëáîãäîõ áóñàä õóóëü, журàм, ä¿ðýì, çààâðыг ìºðäëºã áîëãîí àæèëëàíà. 



2.2. Öàãäààãèéí ãàçðын удирдëàгà, àëáà хààгчид нь “Эх орон, ард иргэддээ ºргºсºн 
тангараг” áуюу цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үнэò зүéëиéг дээдэëж, “Амар амгалан амьдралын 
тºлºº хамтдаа” уриàг хэрэгжүүëэн, “Найдвартай, баталгаатай үйлчилгээ-Иргэд, олон 
нийтийн итгэл, дэмжлэг” гэñэн эрхэм зîриëгîд хүрч àжиëëàнà. 

2.3. Цàгдààгиéн гàзрыг Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2014 îны 34 дүгээр 
òушààëын нэгдүгээр хàвñрàëòààр áàòàëñàн “Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын дîòîîд àëáàны 
дүрэм”-д зààñны дàгуу цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын дàргын òîмиëñîн цàгдààгиéн гàзрын 
дàргà удирдàх áөгөөд òүүниé эзгүéд /ээëжиéн àмрàëò, òîмиëîëò, áуñàд/ Дэд дàргà зөвхөн 
хууëьд зààñàн эрх хэмжээниéхээ хүрээнд удирдàнà.    

Òàéëáàр, Цàгдààгиéн гàзрын дàргын эзгүéд зөвхөн цàгдààгиéн гàзрын дàргын 
шиéдвэрээр Дэд дàргààñ áуñàд àëáàны дàргààр цàгдààгиéн гàзрыг удирдууëж áîëнî.  

2.4. Цàгдààгиéн гàзрын “À”, “Б” áàéр, хэñэг, дэд хэñгиéн áàéр, àвòîгрàжиéн удирдëàгын 
òîгòîëцîî дàрààх зàрчмààр хэрэгжинэ. Үүнд:  

1 дүгээрò: цàгдààгиéн гàзрын дàргà; 

2 дугààрò: дэд áîëîн òàñгиéн дàргà нàр; 

3 дугààрò: хэñгиéн дàргà, àхëàх нягòëàн áîдîгч, àж àхуéн îфицер, àхëàхууд.  

Òàéëáàр, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2014 îны 34 дүгээр òушààëын нэгдүгээр 
хàвñрàëòààр áàòàëñàн “Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын дîòîîд àëáàны дүрэм”-иéн 2.2-ò зààñны 
дàгуу цàгдààгиéн àëáà хààгч àëáàн òушààëын хувьд àдиë áàéвàë àхëàх цîëòîé нь, эñхүë 
дàргын òîмиëñîн àëáà хààгч дàргàëнà.   

2.5. Àëáà хààгч, àжиëëàгñàд удирдëàгын гàргàñàн шиéдвэриéг хүндэòгэн хүëээн àвч 
áиеëүүëдэг áàéх, удирдëàгà гàргàñàн шиéдвэриéнхээ òàëààр àжиëòны ñàнàëыг ñîнñдîг 
хàриëцàн уяëдààòàé эргэх хîëáîîны зàрчмыг хэрэгжүүëнэ. 

 2.6. Удирдëàгààñ àëáà хààгч, àжиëëàгñдын дунд чөëөөò яриëцëàгà зîхиîн áàéгууëàх, 
ñàнàë хүñэëòиéг иë òîд, чөëөөòэé хүëээн àвдàг òîгòîëцîîг áүрдүүëэх, àжиëòнуудынхàà ñàнàë 
áîдëыг ñîнñîж, ñàнàë шүүмжëэëиéг òуñгàж àвдàг, энэ нь òухàéн àëáàны àжëын үзүүëэëò, 
үнэëгээнд òуñгàгддàг áàéх зàрчмыг нэвòрүүëнэ. 

 2.7. Àëáà хààгч, àжиëëàгñàд хууëь òîгòîîмжиéг чàнд ñàхин áиеëүүëж, шинэ ñàнàà, 
шинэëэг òехник òехнîëîгид òүргэн шуурхàé ñурàëцàн нэгдмэë нэг үзэë ñàнààòàé áàéж, 
нэгдñэн удирдëàгà дîр, áие áиедээ òуñàëж дэмжих зàрчмыг хэрэгжүүëнэ.  

 2.8. Àëáà хààгч, àжиëëàгñàд áүр гүéцэòгэж áуé àжиëдàà идэвх чàрмàéëò гàргàн 
àжиëëàж, àмжиëòàà àхиуëàх, хàмò îëны òэргүүëэгч áàéх эрмэëзэëòэé, îрчиндîî идэвхòэé 
áàéж, өөриéгөө хөгжүүëэх чàдвàрòàé áàéнà. 

 2.9. Цàгдààгиéн гàзрын удирдëàгà, àëáà хààгч, àжиëëàгñàд иргэдòэé хàриëцàхдàà 
Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéëчиëгээниé ñòàндàрòыг чàнд мөрдөнө.  

 2.10. Àëáà хààгч, àжиëëàгñàд нь удирдëàгàòàé хàрьцàхдàà шууд хàрьяàëàн 
удирдàгдàх дàргààр дàмжууëàн шàò дàрààëàн хàрьцàнà.  

 2.11. Øèíýýð àëáà õààã÷, àæèëòàнг àæèëä àâàõäàà Òөриéн àëáàны òухàé хууëь, 
Хөдөëмөриéн òухàé хууëь, Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын хүниé нөөциéн áîдëîгын áàримò áичиг, 
Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/79 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Хүниé 
нөөциéн áîдëîгî хэрэгжүүëэх /кîд 900/ журàм”, “Àëáàн òушààëд òîмиëîх áîëзîë, шààрдëàгà, 
шàëгуур /кîд 901/ журàм”-д зààñныг áàримòëàн ñудàëж, шиéдвэрëэнэ.  

 2.12. Ãàçðûí óäèðäëàãà нь àëáà õààã÷идòàé Òөриéн àëáàны òухàé хууëиéн 19 дүгээр 
зүéë, Òөñвиéн òухàé хууëиéн  40 дүгээр зүéë, Зàñгиéн гàзрын àгенòëàгиéн эрх зүéн áàéдëын 
òухàé хууëиéн 10.4.4 дүгээр зààëò áîëîн Òөриéн àëáàны зөвëөëиéн 2012 îны 134 дүгээр 
òîгòîîëын 3 дугààр хàвñрàëòààр áàòàëñàн “Òөриéн жинхэнэ àëáàн хààгчиéн үéë àжиëëàгààны 
үр дүн, мэргэшëиéн òүвшинг үнэëж дүгнэх журàм”, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 



îны À/25 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Àëáà хààгчиéн àжëыг үнэëэх /кîд 111/ журàм”-д 
зààñны дàгуу òөриéн жинхэнэ àëáàн хààгчиéн үр дүнгиéн гэрээ áàéгууëнà.  

 2.13. Àëáà хààгчидòàé áàéгууëñàн үр дүнгиéн гэрээг Òөриéн àëáàны òухàé хууëиéн 11 
дүгээр зүéëиéн 11.6 дàхь хэñэг, Хөдөëмөриéн òухàé хууëиéн 49 дүгээр зүéëиéн 49.1 дэх хэñэг, 
Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/25 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Àëáà 
хààгчиéн àжëыг үнэëэх /кîд 111/ журàм”-ын 111.4.2-ò òуñ òуñ зààñнààр ñàр, уëирàë, áүòэн 
жиëээр òîîцîн òàñàг àëáàдын хурëààñ цàгдààгиéн гàзрын дàргын зөвëөëиéн хурàëд 
хүргүүëэн дүгнэж, үнэëнэ.  

 Òàéëáàр, Àëáà хààгч нь òөриéн жинхэнэ àëáàн хààгчиéн үр дүнгиéн гэрээниé 
áиеëэëòиéн явцыг ñàр áүр шууд удирдàх дàргàдàà иëòгэж, хàгàñ жиëээр òàéëàгнàж, áүòэн 
жиëээр эцñиéн áàéдëààр үнэëүүëж, дүгнүүëнэ.  

2.14. Òàñàг, àëáàдын дàргà нàр нь энэхүү журмын 2.13-ò зààñнààр àëáà хààгчдын 
цàëин хөëñиéг ñàр áүр хиéñнээр, цàгààр, áуñàд хэëáэрээр хөдөëмөриéн үр дүнд нь 
òîхирууëàн îëгîх òîхиîëдîëд àëáàныхàà áîëîн àëáà хààгчдын эрхëэх àжëын чиг үүрэгò 
ниéцүүëэн, àжиë дүгнэх шàëгуур үзүүëэëòиéг áîëîвñрууëж, хàмò îëны хурëààр хэëэëцүүëэн 
áàòàëгààжууëж, мөрдөж àжиëëàнà. 

Òàéëáàр, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/25 дугààр òушààëààр 
áàòàëñàн “Àëáà хààгчиéн àжëыг үнэëэх /кîд 111/ журàм”-ын 111.4.4-ò зààñны дàгуу àëáà 
хààгчдын үéë àжиëëàгààны үр дүнг ñàр, уëирëààр дүгнэж, үнэëэх шàëгуур үзүүëэëò нь òухàéн 
àжëын áàéрны òîдîрхîéëîëòîд зààñàн чиг үүрэг áîëîн хàръяàëàх дээд шàòны áàéгууëëàгààñ 
òîгòîîж өгñөн хүрэх òүвшинòэé ниéцñэн áàéнà. Мөн үéë àжиëëàгààны үр дүнг дүгнэж, үнэëэх 
шàëгуур үзүүëэëòэд òухàéн àëáà хààгчиéн ñàхиëгà ёñ зүé, ёñ ñурòàхууны áàéдàë, мэргэжëиéн 
áîëîн хууëь хэрэгëэх чàдвàр зэрэг хàргàëзàх үзүүëэëòиéг îрууëñàн áàéнà. 

2.15. Цàгдààгиéн гàзрын энгиéн àëáà хààгчидòàé Хөдөëмөриéн òухàé хууëиéн 24 
дүгээр зүéëд зààñны дàгуу цàгдààгиéн гàзрын дàргà, эñхүë òүүниé эрх îëгîñнîîр эрх áүхиé 
àëáàн òушààëòàн хөдөëмөриéн гэрээг áичгээр áàéгууëж, гэрээниé нэг хувиéг àжиëòàнд өгнө.  

Òàéëáàр, Хөдөëмөриéн гэрээнд дîр дурдñàн àñуудëыг зààвàë òуñгàñàн áàéнà. Үүнд:  

1. Гэрээнд îрîëцîгч òàëуудын эрх үүрэг, хиéж гүéцэòгэх àжиë; 

2. Хиéж гүéцэòгэх àжëын үр дүнг òîîцîх àргàчëàë /цàëин нэмэх, хàñàх/; 

3. Цàëин хөëñ, нэмэгдэë цàëин.  

 Íэмэгдэë цàëин хөëñ гэдэгò:   

à/Зàñгиéн гàзрын 1995 îны 96 дугààр òîгòîîëын 4 дүгээр хàвñрàëòààр 
áàòëàгдñàн “Òөриéн үéëчиëгээниé àëáàны àëáàн хààгчид ур чàдвàрын нэмэгдэë îëгîх 
ниéòëэг журàм”-д зààñны дàгуу ур чàдвàрын; 

á/Зàñгиéн гàзрын 1995 îны 96 дугààр òîгòîîë 5 дугààр хàвñрàëòààр áàòëàгдñàн 
“Òөриéн үéëчиëгээниé àëáàн хààгчид мэргэжëиéн зэргиéн нэмэгдэë îëгîх ниéòëэг 
журàм”-д зààñны дàгуу мэргэжëиéн зэргиéн; 

в/Хууëь òîгòîîмж, эрх зүéн àкòàд зààñàн áуñàд гэх мэò хàмààрнà.  

 4. Хөдөëмөриéн àюуëгүé àжиëëàгààны òàëààр; 

 5. Хөдөëмөриéн гэрээг хугàцààнààñ нь өмнө цуцëàх, эñхүë àжиë îëгîгчиéн 
ñàнààчëàгààр цуцëàх үндэñëэë; 

 6. Дàгàж мөрдөх хөдөëмөриéн ñàхиëгà áàò, ёñ зүéн хэм хэмжээниé òàëààр; 

 7. Хөдөëмөриéн нîцòîé àëдàà, дуòàгдàë, ñàхиëгын нîцòîé зөрчиëд юуг òîîцîх òàëààр 
òуñ òуñ òуñгàñàн áàéнà.  

 2.16. Òàñàг, àëáàдын дàргà нàр нь хàриуцñàн àëáà õààã÷, àæèëëàгñдын хөдөëмөр 
хàмгààëàë, ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéдàëд òîгòмîë хянàëò òàвьж, àюуëгүé àжиëëàгààны 
зààвàрчиëгààг хîëáîгдîх хууëь òîгòîîмж, дүрэм, журàмд зààñны дàгуу өгч àжиëëàх áөгөөд 



эрүүë мэндиéн дààòгàëын хүрээнд жиëд нэг удàà эрүүë мэндиéн үзëэгò хàмрууëж, эрñдэë 
áүхиé àëáà хààгчдыг òөñвиéн áîëîмжиò зàрдëààр àмь нàñ, эрñдэëиéн дààòгàëд хàмрууëàх 
àжëыг зîхиîн áàéгууëж àжиëëàнà.  

2.17. Цàгдààгиéн гàзрын удирдëàгà нь àëáàн үүргээ гүéцэòгэж явààд эрх, хууëь ёñны 
àшиг ñîнирхîë нь зөрчигдñөн, үндэñëэëгүéгээр гүòгэгдэж ãýìò õýðýãò õîëáîãäîí øàëãàãäààд 
хэрэг нь õýðýãñýõã¿é áîëñîí àëáà õààгч, àжиëòны àюуëгүé áàéдàë, эрх, хууëь ёñны àшиг 
ñîнирхëыг хàмгààëàх àргà хэмжээ àвнà. 

2.18. Бàéгууëëàгын иë òîд áàéдàë, үéë àжиëëàгààг иргэд îëîн ниéòиéòэд ñурòàëчëàх 
àëáà хààгчдын иëòгэх ур чàдвàрыг нэмэгдүүëэх, шинэ ñîргîг мэдээ мэдээëëиéг áие 
áүрэëдэхүүнд хүргэж àжиëëàх зîриëгîîр 7 хîнîг áүриéн “Мягмàр-Бààñàн” гàрàгуудàд 
мэдээëэë хүргэх. 

2.19. Цàгдààгиéн гàзрын эмэгòэéчүүдиéн зөвëөëөөñ áàéгууëëàгын хэмжээнд зîхиîн 
áàéгууëëàгдàж áàéгàà àëивàà àргà хэмжээниé òàëààрхи мэдээ, мэдээëëиéг нэгòгэн 
áîëîвñрууëж “Дîëîî хîнîгиéн ñурвàëжëàгà мэдээ”-г áэëòгэн 7 хîнîг áүриéн Бààñàн гàрàгò 
гàзрын удирдëàгàд хянууëàн, дàвàà гàрàгò áие áүрэëдэхүүнд òàниëцууëж áàéх.  

Гурав. Дотоод ажлын зохион байгуулалт 

3.1. Цàгдààгиéн гàзрын àëáà хààгчдын àжëын áîëîн цàéны цàгиéг òîгòîîхдîî 
Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/79 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн “Àжëын áîëîн 
цàéны цàгиéг òîгòîîх /кîд 926/ журàм”-ын 926.2.3-ò зààñныг áàримòëàх áөгөөд Хөдөëмөриéн 
òухàé хууëиéн 70 дугààр зүéëд зààñнààр дîëîî хîнîгиéн àжëын цàг нь 40 хүрòэë, ердиéн 
àжëын өдриéн үргэëжëэë 8 хүрòэë цàг áàéнà. 

Òàéëáàр, Øààрдëàгàòàé òîхиîëдîëд цàгдààгиéн àëáà хààгч нь òөриéн òуñгàé àëáà 
хààгчиéн хувьд îнцгîé нөхцëиéн нэмэгдэë àвдàг òуë цàг ñунгàн àжиëëàнà. Цàг ñунгàн 
àжиëëàñàн àëáà хààгчдын àжëын явц, гүéцэòгэëд òàñàг, àëáàдын дàргà нàр хянàëò òàвьнà.   

3.2. Цàгдààгиéн гàзрын àëáà хààгчдàд îрîн нуòгиéн îнцëîг, цàг àгààрын нөхцөë 
áàéдëààñ шàëòгààëàн дîëîî хîнîгиéн “Дàвàà”-“Бààñàн” гàригиéн 08.00-18.00 цàгиéн хîîрîнд 
ажлын үндсэн öаг áàéх áөгөөд цàéны цàг нь 12.00-14.00 хүрòэë áàéнà. 

3.3. Àëáà хààгчид амралтын ºдрүүдэд ажиллах шààрдëàгàòàé òîхиîëдîëд нэгжиéн 
дàргà нàр áààñàн гàригиéн 17.00 цàгиéн дîòîр Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгиéн 
дàргàд мэдэгдэнэ. Àмрàëòын өдрүүдэд àжиëëàх àëáà хààгчдын үéë àжиëëàгààнд òухàéн 
àëáàны дàргà áîëîн жижүүриéн îфицер, ёñ журмын эргүүë хянàëò òàвьж, áүрòгэж àжиëëàнà. 
Íэрñиéн жàгñààëòàд îрîîгүé áîëîвч, àжëын шààрдëàгààр дуудàгдàж ирñэн àëáà хààгчдыг 
àëáàны дàргын зөвшөөрëөөр áàéрàнд нэвòрүүëж áүрòгэнэ. 

3.4. Албан ºрººний öэвэрлэгээг àжëын өдриéн өгëөө 08.00-10.00, өдөр 14.00-15.00, 
îрîé 17.00-18.00 цàгиéн хîîрîнд хиéнэ. 

3.5. Цàгдààгиéн гàзàр нь гэмò хэрэг, зөрчëиéн нөхцөë áàéдëын òàëààр цàгдààгиéн 
áàéгууëëàгà, àëáà хààгчдыг мэдээëëээр хàнгàж, àжëын хàриëцàн уяëдàà хîëáîîг 
ñàéжрууëàх, удирдëàгын шиéдвэриéг òàниëцууëàх зîриëгîîр àжëын өдрүүдэд өгëөө 08 цàг 
00 минуòààñ 08 цàг 30 минуòын хîîрîнд, áямáà, ням гàригуудàд 09 цàг 00 минуòààñ 09 цàг 30 
минуòàд рапорт яриа зîхиîн áàéгууëнà. 

Òàéëáàр, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2016 îны À/16 дугààр òушààëààр 
áàòàëñàн “Øуурхàé удирдëàгын àëáàны үéë àжиëëàгàà /кîд 200/ журàм”-ын 200.6.3-ò 
зààñнààр рàпîрò эхëэх цàгиéг нуòàг, дэвñгэриéн îнцëîг, цàг үеиéн нөхцөë áàéдëààñ 
шàëòгààëàн өөр цàг хугàцààнд эхëүүëж áîëîх áîëîвч òүүниé үргэëжëэх хугàцàà 30 минуòààñ 
хэòрэхгүé áàéнà.  

3.6. Рàпîрòыг цàгдààгиéн гàзрын дàргà, òүүниé эзгүéд дэд дàргà удирдàх áөгөөд àëáà 
хààгчдыг áүрòгэж, рàпîрò яриà хиéх àжëыг Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгиéн дàргà, 
òүүниéг эзгүéд òîмиëîгдñîн àëáà хààгч хàриуцнà.  



Цàгдààгиéн гàзрын дàргà, дэд дàргыг эзгүéд рàпîрò удирдàх, òàниëцàх àëáàн 
òушààëòыг хувààриéн дàгуу òîмиëнî.   

3.7. Рàпîрò яриàны мэдээëэë нь дàрààх гîримòîé áàéнà. Үүнд:  

1 дүгээрò: Цàг áүрòгэх; 

2 дугààрò: Хîнîгиéн нөхцөë áàéдëын рàпîрò, Хэрэг áүрòгэх, мөрдөн áàéцààх òàñгиéн 
дàргà áîëîн Íиéòиéн хэв журàм хàмгààëàх òàñгиéн дàргын шиéдвэрээр хîнîгиéн хугàцààнд 
үéëдэгдñэн гэмò хэрэг, зөрчëиéг хàриуцàн àжиëëàх àëáà хààгчиéг òàниëцууëàх; 

3 дугààрò: Ёñ журмын эргүүëиéн иëòгэх хуудñыг òàниëцууëàх; 

4 дүгээрò: Òàñàг, àëáà хààгчдààñ хиéх мэдээëëиéг ñîнñîх; 

5 дугààрò: Рàпîрò удирдàж áуé àëáàн òушààëòны үүргиéг ñîнñîх.  

 3.8. Дîëîî хîнîгиéн Дàвàà, Бààñàн гàригò эргүүë, жижүүрò àжиëëàж áàéгàà àëáà 
хààгчдààñ áуñàд áүх àëáà хààгчид нэгдñэн рàпîрò яриàнд ñуух áөгөөд áуñàд өдрүүдэд òухàéн 
өдөрò үүрэг гүéцэòгэх àëáà хààгчид рàпîрò яриàнд хàмрàгдàнà.  

 Øààрдëàгàòàé òîхиîëдîëд гàзрын дàргын шиéдвэрээр энэхүү хэñэгò зààñàн гîримыг 
цàг үеиéн шинжòэéгээр өөрчиëж áîëнî.  

 3.9. Рàпîрò үргэëжëэх хугàцààнд áàéгууëëàгын хэвиéн үéë àжиëëàгààг эргүүë, 
жижүүрò àжиëëàж áàéгàà àëáà хààгчид хàнгàж àжиëëàнà.   

 3.10. Рàпîрò яриàнд ñуух áîëîн àжиë үүрэг гүéцэòгэх үедээ àëáà хààгч нь өдөр òуòмын 
áîëîн хээриéн дүрэмò хувцàñòàé áàéнà. Хàрин дîëîî хîнîгиéн дàвàà, áààñàн гàригààñ áуñàд 
өдрүүдэд Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/52 дугààр òушààëààр áàòàëñàн 
“Дүрэмò хувцàñ өмñөж хэрэгëэх /кîд 17/ журàм”-ын 917.2.7-д зààñнààр Íиéòиéн хэв журàм 
хàмгààëàх, Зàмын цàгдààгиéн áîëîн Оëîн ниéòиéн àюуëгүé áàéдëыг хàнгàх àëáàнààñ áуñàд 
àëáàны àëáà хààгчид өндөржүүëñэн áэëэн áàéдàë, эргүүë, жижүүр, хàрууë хàмгààëàëòын 
үүрэг гүéцэòгэх, шàëгàн зààвàрëàх àжиë, нэгдñэн ñургàëò, зөвëөгөөн, áàяр, ёñëîëын àргà 
хэмжээнд îрîëцîх, хүчëэн хàмгààëàëò, дàéчиëгààнд явàх, жàгñààëын үзëэг, áуудëàгà òүргэн 
цугëàрàëòàд îрîëцîхîîñ áуñàд үед àжëын áàéр, рàпîрò яриàнд энгиéн хувцàñòàé үүрэг 
гүéцэòгэж áîëнî. 

3.11. Òàñàг àëáàдууд дîòîîд àжëын чигëэëээр тасгийн хурал зîхиîн áàéгууëж áîëîх 
áîëîвч, энэ нь иргэдэд òүргэн шуурхàé үéëчëэхэд ñààд учрууëàхгүé áàéнà.  

3.12. Дîëîî хîнîг áүриéн Пүрэв гàригò бие бялдарын сургалт /ñпîрò зààëàнд/ 18.30-
20.00-ò зîхиîн áàéгууëàгдàх áөгөөд àëáà хààгчдын ирц, ñургàëòын чàнàрò Òөëөвëөëò, зîхиîн 
áàéгууëàëòын òàñàг хянàëò òàвьж àжиëëàнà.  

Àжëын зàéëшгүé шààрдëàгын хүрээнд àëáàны дàргà нàр áие áяëдàрын ñургàëòàд 
îрîëцîх áîëîмжгүé àëáà хààгчдын нэрñиéг Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгиéн дàргàд 
хүргүүëнэ.  

3.13. Òàñàг, àëáàд нь өөриéн хàриуцñàн àëáà хààгчдын дунд энэхүү журмын 3.12-ò 
зààñнààñ áуñàд өдрүүдэд ñпîрò áîëîн албаны сургалтыг зîхиîн áàéгууëж áîëнî.  

3.14. Эргүүл, харуул, жижүүрээр 24 цàгиéн хугàцààгààр òîгòмîë үүрэг гүéцэòгэдэг 
àëáà хààгчид 48 цàгиéн àмрàëòыг îëгîх áөгөөд зàéëшгүé шààрдëàгàòàéгààñ áуñàд 
òîхиîëдîëд шөниéн ээëжид àжиëëàñàн àëáà хààгчдыг 2 ээëж дàрààëàн àжиëëууëàхгүé. 

Òàéëáàр, Эргүүë, хàрууë, жижүүрээр àжиëëàñàн àëáà хààгчдыг цàг үеиéн нөхцөë 
áàéдëààñ шàëòгààëàн өөр àжиëд òîмиëîн àжиëëууëàх àñуудëыг Íиéòиéн хэв журàм 
хàмгààëàх òàñгиéн дàргà, Зàмын цàгдààгиéн òàñгиéн дàргà, Оëîн ниéòиéн àюуëгүé áàéдëыг 
хàнгàх òàñгиéн дàргà нàр шиéдвэрëэж áîëнî.  

3.15. Жижүүриéн áүрэëдэхүүн /Àжëын хэñэг/, æèæ¿¿ðò ãàðàõ îôèöåð, öàãäàà íü àжëын 
өдрүүдэд 07 цàг 30 минуòàд, àмрàëòын өдрүүдэд 08 цàг 30 минуòàд үүрэг гүéцэòгэх гàзàрòàà 



áэëэн ирж, àëáàíû áýëэн áàéдëàà шàëгууëж, àюуëгүé àжиëëàгààны зààвàрчиëгààòàé 
òàниëцàж, ёñ журмын эргүүë, жижүүриéн îфицерîîñ үүрэг чигëэë àвнà. 

3.16. Õàðóóë, æèæ¿¿ð, эргүүëиéн àëáàíû áýëýí áàéäëûã òухàéн өдриéн ёñ журмын 
ýðã¿¿ë, жижүүриéн îфицер øàëãàæ äóòàãäëûã òухàé áүр çàñóóëíà. 

3.17. Жижүүриéн áүрэëдэхүүн /Àæëûí õýñýã/-д òîìèëîãäñîí ìºðäºí áàéöààã÷, õýðýã 
á¿ðòãýã÷, ýð¿¿ãèéí òºëººëºã÷ нàр нь цàгдààгиéн гàзрын удирдëàгààñ àëáàны áэëэн áàéдëыг 
хàнгàж, áэëэн áàé гэж òîгòîîñîн гàзàрò 24 öàãààð áàéрëàж, үүрэг гүéцэòгэх áөгөөд хэргиéн 
гàзрын үзëэг, áуñàд àжиëëàгàà хиéхээр òухàéн áàéршëыг îрхих òîхиîëдîëд ёñ журмын 
эргүүë, жижүүриéн îфицерò мэдэгдэнэ.  

Жижүүриéн áүрэëдэхүүн, эргүүë, хàрууë, жижүүрээр àжиëëàж áàéгàà àëáà хààгч нь 
дур мэдэн àжëын áàéрàà îрхихыг хîригëîнî.  

3.18. Àæèëòàí, àëáà õààã÷äûí àæëûí öàãèéã àëáàны дàргà áîëîн áàéгууëëàгын дэг 
журàм ñàхиуëàгч цàгдàà á¿ðòãýíý. Àëáà õààã÷, àæèëëàгñàд нь ãàäàãø àæëààð ÿâàõ, èðýõäýý 
á¿ðòã¿¿ëíý. Àæëûí öàãèéí íýãäñýí á¿ðòãýë, ãàäàãø àæëààð ÿâñàí, ирñэн цàгиéг áàéгууëëàгын 
дэг журàм ñàхиуëàгч öàãäàà, шààрдëàгàòàé òîхиîëдîëд àëáàны дàргà нàр хàриуцàж 
òýìäýãëýë õèéíý.  

3.19. Õºäºº îðîí íóòãèéí öàãäààãèéí òàñàã, õýñãèéí àëáà õààã÷ нàр àéмàгò àæëààð 
èðñýí òîõèîëäîëä öàãäààãèéí ãàçðûí æèæ¿¿ðò èðñýí öàã, õîëáîî áàðèõ óòàñ, áàéõ õàÿãàà 
á¿ðòã¿¿ëæ, цàгдààгиéн ãàçðûí хîнîгиéн нөхцөë áàéдëын рàпîрò яриàнд ñóóíà. 

3.20. Цàгдààгиéн гàзрын àëáà хààгчид өөриéн хàриуцàн àжиëëàж áуé нуòàг, 
дэвñгэрээñээ өөр нуòàг дэвñгэрëүү àëáàн àжëын áîëîн хувиéн шàëòгààнààр явàх òîхиîëдîëд 
явñàн цàг хугàцàà, чигëэë, òээвриéн хэрэгñëээ цàгдààгиéн гàзрын жижүүриéн шуурхàé àëáàнд 
мэдэгдэж òэмдэгëүүëнэ.  

3.21. Àëáà õààã÷, àæèëòàí àæèë, àмрàëòын өдөр àéмгиéн íóòàã, äýâñãýðýýñ ãàäàãø 
ÿâàõ áîë ãàçðûí äàðãààñ, гàзрын хîнîгиéн нөхцөë áàéдëын яриàнààñ чөëөө àвàх, àæëûí 
öàãààð àæëûí áàéðíààñ ãàäóóð ãàðàõäàà òàñгиéн äàðãààñ òуñ òуñ çºâøººðºë àâíà.  

Òàéëáàр, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/79 дүгээр òушààëààр 
áàòàëñàн “Àëáà хààгчид чөëөө îëгîх /кîд 934/ журàм”-ын 934.2.1-ò зààñнààр цàгдààгиéн 
гàçðûí äàðãà, àëáà õààã÷дàд 14 õ¿ðòýë õîíîãèéí цàëинòàé ÷ºëºº ºãºõ ýðõòýé áà öàëèíòàé 
÷ºëººã çºâõºí дээрх журмын 934.2.3-ò зààñàн хүндэòгэн үзэх шàëòгààнòàé òîхиîëдîëд 
îëгîнî. Гэр áүëиéн гишүүд гэдэгò Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéë àжиëëàгààны журмын кîд 
932 журмын 932.2.1-иéн “á”-д зààñнààр àëáà хààгчиéн эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, òөрñөн àх, эгч, 
дүү, өвөг эцэг, эмэг эх, хүүхдиéг îéëгîнî.  

3.22. Хөдөëгөөниé àюуëгүé áàéдëыг хàнгàх, õýâ æóðìûí õºäºëãººíò áîëîí ÿâãàí 
ýðã¿¿ëèéã ºäºð á¿ð 6-10 àëáà õààã÷èéí õ¿÷ýýð, 6-ààñ дîîшгүé àâòî ìàøèíòàé гүéцэòгүүëэх áà 
эрүү хэв журмын нөхцөë áàéдëыг үнэëэн 7 õîíîãò 1-ээñ äîîøã¿é удàà нэгдñэн ýðã¿¿ëиéг 
зîхиîн áàéгууëнà. Эргүүë хиéх өдөр, цàгиéг криминîëîги ñудàëгààны áàгààñ гàргàñàн 
ñудàëгààнд үндэñëэн òàñгиéн дàргà нàр зîхиîн áàéгууëàн удирдàн явууëнà. 

Òàéëáàр,  

1. Явгàн áîëîн хөдөëгөөнò эргүүëиéг Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны 
À/43 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Эргүүëиéн үүрэг гүéцэòгэх /кîд 401/ журàм”, “Àвòî эргүүë 
àжиëëàх /кîд 402/ журàм”-д òуñ òуñ зààñнààр зîхиîн áàéгууëж, хянàëò òàвьнà; 

2. Криминîëîги ñудàëгààны áàгиéг цàгдààгиéн гàзрын дàргын òушààëààр òîмиëîх 
áөгөөд áүрэëдэхүүнд нь Хэрэг áүрòгэх, мөрдөн áàéцààх òàñгиéн дàргà, àëáà, нэгжүүдиéн 
àхëàх áàéцààгч нàр хàмрàгдàж, дîëîî хîнîгиéн дàвàà гàрàг áүрò мэдээëэë хиéнэ.   

3.23. Ñóì дàхь öàãäààãèéí õýñýã, õýñãèéí òºëººëºã÷, öàãäàà нàр хîнîгиéн нºõöºë 
áàéдëын мэдээг өдөр áүр, ºãëººíèé 07.00 цàгààñ өмнө öàãäààãèéí ãàçðûí æèæ¿¿ðèéí 
øóóðõàé àëáàíä ºãíº.   



3.24. Цàгдàà-æîëîî÷, хөдөëгөөнò эргүүëиéн àëáà хààгч íàð àæèëä ãàðàõ, áóóõäàà 
æèæ¿¿ðиéн îфицерò á¿ðòã¿¿ëýõ áà òîмиëгîîò àæèëã¿é ¿åä ìàøèíàà òàвиуëàнд òàвьíà. 
Òàвиуëàнгààñ зөвхөн гàзрын дàргын áàòàëñàн, хувààриéн дàгуу àæ àõóéí àжиëòны 
зөвшөөрëөөр ãàð÷, àжиë үүрэг гүéцэòгэн çàìын хуудàñны òîîцîîг цàг òухàé áүр õèéíý. 

3.25. Хөдөëгөөнò эргүүë, жижүүрò үүрэг гүéцэòгэж áàéгàà àвòîмàшинуудыг хàриуцñàн 
àëáà хààгч нàр нь 7 хîнîгиéн 1 өдөр òехник үéëчиëгээнд хàмрууëж, òүүнд àж àхуéн îфицер 
хянàëò òàвьж, àжиë гүéцэòгэхээр òàвиуëàн /àвòîгрàж/-гààñ гàрàх áүрò àюуëгүé áàéдëыг 
шàëгàж, 7 хîнîгò 1 удàà зàмын хөдөëгөөниé àюуëгүé áàéдëыг хàнгàж áуé эñэхиéг ЗЦÒ-иéн 
хàриуцñàн àжиëòнààр шàëгууëнà.  

3.26. Õýðýã, ó÷ðàëûí äóóäëàãààð àæèëëàõ àæëûí õýñýãò ìºðäºí áàéöààã÷, õýðýã 
á¿ðòãýã÷, ýð¿¿ãèéí òºëººëºã÷, øèíæýý÷, зàмын цàгдààгиéн áàéцààгч, нîхîéн òөëөөëөгч 
àжиëëàнà. Гàрñàн хэргиéн нөхцөë áàéдàë, хàрьÿàëëûã õàðãàëçàí Хэрэг áүрòгэх, мөрдөн 
áàéцààх òàñгиéн дàргà жижүүриéн áүрэëдэхүүн /àжëын хэñэг/-иéг àхëàх мөрдөн áàéцààгчиéг 
òîмиëîх áөгөөд х¿íä, îíö õ¿íä ãýìò õýðãèéí гàзрын ¿çëýãò Дэд áөгөөд эрүүгиéн цàгдààгиéн 
òàñгиéн дàргà, Хэрэг áүрòгэх, мөрдөн áàéцààх òàñгиéн дàргà íàð çààâàë îðîëöîíî. 
Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä áие áүрэëдэхүүниéг áîëîн хэñэгчиëэн àæèëëóóëíà.  

3.27. Àëñын дуудëàгààр àжиëëàх àвòîмàшины òехникиéн áүрэн áүòэн áàéдëыг àжëын 
цàгààр àж àхуéн îфицер, зàмын áàéцààгчиéн хàмò, àжëын áуñ цàгààр жижүүриéн îфицер, 
зàмын цàгдààгиéн хàриуцñàн àжиëòàн хàриуцàн шàëгàж, òàвиуëàнгààñ гàргàх áөгөөд 
жîëîîчиéн àëáàны áэëэн áàéдëыг дàвхàр шàëгàнà. Àëñын дуудëàгààр àжиëëàх жîëîîчиéн 
хувààриéг Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгààñ гàргàж, гàзрын дàргààр áàòëууëнà.  

3.28. Àëñын дуудëàгààр àжиëëàх жîëîîч нь явàх гàзрын зàмын нөхцөë áàéдëыг 
ñудàëж, цàг àгààр, áàéгàëиéн үзэгдëиéн мэдээг хîëáîгдîх áàéгууëëàгà, мэдээëëиéн 
хэрэгñëээñ àвàх áөгөөд явàх áîëîмжòîé гэж үзñэн òîхиîëдîëд мàршруò хиéж òàниëцууëàн, 
зөвшөөрөгдñөн хэмжээнд шàòàхууныг àвàх áà òехникиéн áүрэн áүòэн áàéдàë, àëáàны áэëэн 
áàéдëàà хàнгàх үүрэг хүëээнэ.  

3.29. Хэрэг учрàëын гàзàрò үзëэгээр явж áàéгàà àжëын хэñэг áîëîн àëñын дуудëàгààр 
явж áàéгàà àжëын хэñгиéн áүрэëдэхүүниéг àхàëж áуé мөрдөн áàéцààгч àхëàх áөгөөд àжëын 
хэñэг, áүрэëдэхүүнд àжиëëàж áàéгàà àëáà хààгчдàд хууëь ёñны шààрдëàгà òàвих эрхòэé. 
Àжëын хэñэгò àжиëëàж áàéгàà àëáà хààгчид нь áүрэëдэхүүниéг àхàëж áàéгàà мөрдөн 
áàéцààгчиéн өгñөн үүргиéг áиеëүүëэх үүрэгòэé.  

3.30. Хэрэг учрàëын гàзрын үзëэг, àëñын дуудëàгààр үүрэг гүéцэòгэдэг àвòîмàшины 
урд òàëын ñуудàëд áүрэëдэхүүниéг àхàëж áуé мөрдөн áàéцààгч ñууж нөхцөë áàéдëыг 
удирдàж, шиéдвэр гàргàн явàх áөгөөд àр òàëын ñуудàëд прîкурîр, шинжээч, шинжээч эмч, 
эрүүгиéн òөëөөëөгч, нîхîéн òөëөөëөгч, шинжиëгээниé áàéгууëëàгын àжиëòàн, áуñàд àëáà 
хààгчид ñууж явнà. Энэхүү áàéрëàëыг òîдîрхîé зààñàн ñхем зурàгëàëыг àвòîмàшин áүриéн 
кàáинд áàéрëууëñàн áàéнà.  

3.31. Цàгдààгиéн гàзрын “À” áàéрны хурëын зààëàнд ñургàëò, зөвëөгөөн, хүëээн àвàëò, 
áуñàд àргà хэмжээг зîхиîн áàéгууëàхдàà Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгиéн дàргààр 
дàмжууëàн цàгдààгиéн гàзрын дàргààñ зөвшөөрөë àвнà. Энэ òîхиîëдîëд зîхиîн 
áàéгууëàгдàж áуé үéë àжиëëàгààнд òухàéн өдриéн ёñ журмын эргүүë, жижүүриéн îфицер 
хянàëò òàвьж àжиëëàнà. 

3.32. Цàгдààгиéн гàзрын “À”, “Б” áàéрàнд áîëîн ñум дàхь цàгдààгиéн хэñгиéн áàéрàнд 
иргэдиéг хүëээж àвàх өрөөòэé áàéж áîëîх áөгөөд энэхүү өрөө нь áүрòгэëòэé áàéнà.  

Дºрºв. Байрны аюулгүй байдлыг хангах 

 4.1. Цàгдààгиéн гàзрын “À” áàéр /áàéр áîëîн зîгñîîë, хàшàà, àвòîгрàж, хүëэмж, 
àмрàëòын áàéр, ёñëîëын гэр/-ны хàрууë хàмгààëàëò, àюуëгүé áàéдëыг цàгдààгиéн гàзрын 
жижүүриéн îфицер, цàгдàà, дэг журàм ñàхиуëàгч цàгдàà нàр хàриуцàж, Òөëөвëөëò, зîхиîн 
áàéгууëàëòын òàñгиéн дàргà хянàëò òàвьнà. Бàéрàнд нэвòэрч áуé иргэдиéг шàëгàн 
нэвòрүүëэх үүргиéг дэг журàм ñàхиуëàгч цàгдàà гүéцэòгэж, жижүүриéн îфицер хянàëò òàвьнà.  



 4.2. Цàгдààгиéн гàзрын “Б” áàéр /áàéр áîëîн зîгñîîë, хàшàà/-ны хàрууë хàмгààëàëò, 
àюуëгүé áàéдëыг ñààòууëàх áàéрны цàгдàà, цàгдààгиéн гàзрын жижүүриéн îфицер хàриуцàж, 
Дэд áөгөөд эрүүгиéн цàгдààгиéн òàñгиéн дàргà, Хэрэг áүрòгэх, мөрдөн áàéцààх òàñгиéн дàргà, 
Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгиéн дàргà, òухàéн өдриéн ёñ журмын эргүүë хянàëò 
òàвьж àжиëëàнà.  

 4.3. Цàгдààгиéн гàзрын “À”, “Б” áàéрны àюуëгүé áàéдëыг хàнгàх зîриëгîîр меòàëë 
иëрүүëэгч, гàр цүнх шàëгàгч ренòген àппàрàò зэрэг òуñгàé òîнîг òөхөөрөмжиéг зààврын дàгуу 
àшигëàж áîëнî. Бàéрàнд нэвòрэх иргэд, àëáà хààгч, àжиëëàгñдын гàр òээшнээñ ñэжигòэé 
зүéë иëэрвэë нэн дàруé ёñ журмын эргүүëд мэдэгдэж, ёñ журмын эргүүë цàгдààгиéн гàзрын 
удирдëàгàд òàниëцууëàн шààрдëàгàòàé àргà хэмжээг àвч хэрэгжүүëнэ.  

 4.4. Бàéрны àюуëгүé áàéдëыг хàнгàх зîриëгîîр áàéрны гàднà òàëд áîëîн дîòîр 
дàвхàруудàд òеëе-хянàëòын кàмер, áуñàд òîнîг òөхөөрөмж ñуурьëууëàн àшигëàнà. Òеëе-
хянàëòын кàмерыг жижүүриéн îфицер, ёñ журмын эргүүë хянàх áөгөөд áүрэн áүòэн áàéдëыг 
хàриуцнà.  

 Òàéëáàр, Òеëе-хянàëòын кàмерын àшигëàëò үéëчиëгээг хîëáîîны инженер хàриуцàж, 
зàñвàр үéëчиëгээг хиéж гүéцэòгэнэ. Бүрэн áүòэн áàéдëын òàëààр хүëээëцñэн òэмдэгëэëиéг 
өдөр áүр жижүүриéн рàпîрòîд òуñгàнà.  

 4.5. Бàéрны àюуëгүé áàéдëыг хàриуцñàн àëáà хààгч нь áàéрàнд гэмò хэрэг, зөрчëиéн 
шинжòэé үéëдэë иëэрñэн òîхиîëдîëд нэн дàруé òàñëàн зîгñîîх àргà хэмжээ àвч, гàзрын 
дàргàд мэдэгдэн хàрьяàëëын дàгуу шàëгууëàхààр шиëжүүëэх үүрэг хүëээнэ.  

 Тав. Шалган нэвтрүүлэх 

 5.1. Цàгдààгиéн гàзрын “À”, “Б” áàéрàнд нэвòэрч áуé цàгдààгиéн гàзрын àëáà 
хààгчдààñ áуñàд гàзрын цàгдààгиéн àëáà хààгч, òөриéн àëáàн хààгч, иргэдиéн àëáàны 
үнэмëэх, áуñàд áичиг áàримòыг шàëгàж, áүрòгэн нэвòрүүëнэ. 

 Òàéëáàр, Онцгîé òîхиîëдîëд цàгдààгиéн гàзрын “Б” áàéрàнд нэвòэрч áуé хөдөëгөөнд 
хянàëò òàвьж, шàëгàн нэвòрүүëэх үүрэг гүéцэòгэх àëáà хààгчиéг òîмиëîн àжиëëууëнà.  

 5.2. Хурàë, цугëààн зэрэг нэгдñэн àргà хэмжээ зîхиîн áàéгууëàгдàх үед уг àргà 
хэмжээнд îрîëцîх эрх áүхиé àëáà хààгчдыг нэвòрүүëнэ. 

 5.3. Цàгдààгиéн гàзрын “À” áàéрны хàшààнд гàдны иргэд, áàéгууëëàгын òээвриéн 
хэрэгñэë áîëîн àëáà хààгчдын хувиéн òээвриéн хэрэгñëиéг нэвòрүүëэхиéг хîригëîнî. Àëáà 
хààгчдын хувиéн òээвриéн хэрэгñëиéг цàгдààгиéн гàзрын “À” áàéрны урд òàëд áàéрëàх àвòî 
зîгñîîë дээр áàéрëууëнà.  

 5.4. Цàгдààгиéн гàзрын “Б” áàéрны хàшààн дîòîр зүүн òàëд áàéрëàх àвòî зîгñîîëд 
гàдны áàéгууëëàгà, иргэдиéн òээвриéн хэрэгñэë áîëîн àëáà хààгчдын хувиéн òээвриéн 
хэрэгñëиéг áàéрëууëàхыг хîригëîнî. Àëáà хààгчдын хувиéн òээвриéн хэрэгñëиéг хàшààны 
гàднà зîгñîîë áîëîн “Б” áàéрны ерòөнциéн зүгээр хîéд òàëд áàéрëàх хàшààн дîòîрх зîгñîîë 
дээр áàéрëууëнà. Энэ нь шуурхàé àëáàны òээвриéн хэрэгñëиéн хөдөëгөөнд ñààд учрууëàхгүé 
áàéх àч хîëáîгдîëòîé юм.  

 5.5. Цàгдààгиéн дэд хэñгиéн áîëîн хàрууëын áàéрны шàëгàн нэвòрүүëэх үéë 
àжиëëàгààг Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/44 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн 
“Дипëîмàò òөëөөëөгчиéн гàзàр, уëñын îнц чухàë îáьекòын хàрууë хàмгààëàëòыг зîхиîн 
áàéгууëàх /кîд 501/ журàм”, мөн дàргын òушààëààр áàòàëñàн “Дипëîмàò òөëөөëөгчиéн гàзàр, 
уëñын îнц чухàë îáьекòын хàмгààëàëòàд òàвигдàх шààрдëàгà CS11-0129:2015” ñòàндàрòàд 
òуñ òуñ зààñны дàгуу хэрэгжүүëнэ.  

 5.6. Цàгдààгиéн гàзрын áàéрàнд àëáà хààгчиéн хүëээн àвч îрууëñàн иргэн өөр áуñàд 
àëáà хààгчдын àëáàны өрөө, òàñàëгààгààр îрîх, хэñүүчëэх, àëáàны áуñ үг хэëëэгээр 
áуñàдòàé хàриëцàх, îриëж чàрëàх, áуñдын дургүéцëиéг òөрүүëэхүéц áуñàд үéëдэë, эñ 
үéëдэхүé гàргàхыг хîригëîнî.  



 5.7. Энэ журмын 5.6-д зààñныг зөрчñөн иргэнд îëîн ниéòиéн гàзàр, áàéгууëëàгà дîòîр 
òàнхàéрñàн зөрчиë үéëдñэн гэж үзэн зàхиргààны шиéòгэë нîгдууëàх áөгөөд шààрдëàгàòàé 
òîхиîëдîëд зөрчëиéн мàòериàëыг шүүхэд хүргүүëэн шиéдвэрëүүëнэ.  

 5.8. Цàгдààгиéн гàзрын дàргàòàé ууëзàх иргэдиéг зөвхөн áичиг хэрэг áуюу дàргын 
òуñëàхын зөвшөөрëөөр нэвòрүүëнэ. 

 5.9. Уëñын Èх Хурàë, Зàñгиéн гàзрын гишүүд, àгенòëàгиéн дàргà нàр, àëáàн àжëààр 
ирñэн гàдààдын иргэд àëáàн ёñны ууëзàëò хиéх òîхиîëдîëд òэдниéг жижүүриéн îфицер 
хүëээн àвч ууëзàн, удирдëàгыг нэн дàруé мэдээëëээр хàнгàж, ууëзàëòын өрөөнд хүргэж өгч, 
хîëáîгдîх àëáàн òушààëòàд мэдэгдэж шиéдвэрëэнэ.  

 5.10. Дүрэмò хувцàñны зөрчиëòэé, ñîгòуурууëàх ундàà хэрэгëэñэн цàгдààгиéн àëáà 
хààгч, иргэдиéг нэвòрүүëэëгүé зөрчëиéг шàëгàж, шиéдвэрëэх эрх áүхиé àëáàн òушààëòàд 
шиëжүүëнэ.  

 5.11. Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын хэмжээнд өндөржүүëñэн áэëэн áàéдàë зàрëàñàн үед 
хувиéн àжëààр ирñэн иргэдиéг нэвòрүүëэхиéг хîригëîнî. 

 5.12. Хүéòниé уëирàëд гàднààñ ирñэн àëáà хààгчид, иргэдиéн гàдуур хувцñыг өëгүүрò 
өëгүүëж нэвòрүүëнэ. 

 5.13. Бàéрàнд нэвòэрч áуé àëáà хààгч, иргэдиéн хувцàñны үзэмжид шàëгàн нэвòрүүëж 
áуé àëáà хààгч хянàëò òàвих áөгөөд áîгинî өмд, уëàвч, мàéк, áиеиéн òàмирын áîëîн àëáàны 
áуñ хувцàñòàé иргэд, àëáà хààгчдыг áàéрàнд нэвòрүүëэхиéг хязгààрëàнà.  

 Зургаа. Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг тºлºвлºх, тайлагнах, дотоод хяналт, 
шалгалтыг хэрэгжүүлэх 

 6.1. Цàгдààгиéн гàзрын үéë àжиëëàгààг òөëөвëөхдөө энэхүү журàм áîëîн Цàгдààгиéн 
ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны Б/99 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн “Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын 
àжëыг òөëөвëөх, òàéëàгнàх /кîд 108/ журàм”-ыг, òàéëàгнàхдàà мөн журмуудыг áîëîн Хууëь 
зүéн ñàéдын 2014 îны À/89 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн “Èргэниé зөвëөë, îршин ñуугчдàд 
цàгдààгиéн áàéгууëëàгà òàéëàн òàвих журàм”, áуñàд хууëь òîгòîîмжид зààñныг áàримòàëнà.    

 6.2. Öàãäààãèéí ãàçàð, ò¿¿íèé àëáàä, àëáà õààã÷ íàð àæëàà æèë, óëèðàë, ºäðººð 
òºëºâëºæ, òàñгиéн áîëîн äàðãûí àæëûí òºëºâëºãººã ãàçðûí äàðãà, àëáà õààã÷ íàðûí 
òөëөвëөгөөг òàñàг, àëáàдын äàðãà áàòàëæ áèåëýëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàíà. 

 6.3. Ãàçðûí æèë, óëèðëûí àжëын òөëөвëөгөө, òүүниé áиеëэëòиéг гàзрын дàргын 
зөвëөëиéн хурëààр, àëáàны жиë, уëирëын àжëын òөëөвëөгөө, òүүниé áиеëэëòиéг àëáàны 
õóðëààð õýëýëöýæ ¿íýëýëò, ä¿ãíýëò ºã÷ ñàíàë àâíà. 

 6.4. Òàñгиéн äàðгà, àхëàхууд àëáà хààгчдын àжиë үүргиéн гүéцэòгэë, ñàхиëгà ёñ зүéд 
өдөр òуòмын хянàëò òàвьж зөрчиë дуòàгдëыг зàñууëж, удирдàн àжиëëàж, үр дүнг гàзрын 
дàргын өмнө хàриуцнà. 

 6.5. Цàгдààгиéн гàзрын үéë àжиëëàгààны òàéëàнг цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгàд 
хүргүүëж, дүгнүүëэх, иргэниé зөвëөë, îршин ñуугчдàд òàéëàгнàх àжëыг Òөëөвëөëò, зîхиîн 
áàéгууëàëòын òàñàг энэхүү журмын 6.1-ò зààñàн журмын дàгуу зîхиîн áàéгууëж àжиëëàх 
áөгөөд òàñàг àëáàд, àëáà хààгчид дàрààх үүргиéг хүëээнэ. Үүнд: 

   6.5.1. Àëáàд, òàñàг, хэñгиéн дàргà нàр àëáàны áîëîн àëáà хààгчдын ñàрын àжëын 
òàéëàн мэдээг ñàр áүриéн 25-ны дîòîр дүгнэж, àëáàны хурëààрàà хэëэëцэн, мэдээг 
гàзрын дàргàд хянууëж хîëáîгдîх áàéгууëëàгàд хугàцààнд нь хүргэнэ; 

   6.5.2. Цàгдààгиéн àëáà хààгчдын ñàрын àжëын дүнг ñàр áүр цàгдààгиéн гàзрын 
дàргын дэргэдэх зөвëөëөөр хэëэëцэн, үр дүнгиéн гэрээг үндэñëэн цàëинг нэмж, хàñàх 
àñуудëыг шиéдвэрëүүëнэ; 



   6.5.3. Сум, ñум дундын цàгдààгиéн хэñгиéн дàргà, хэñгиéн òөëөөëөгч нàрын àжиë 
ä¿ãíýõ, òàéëàí ãàðãàõ öóãëàðàëòûã ñàð á¿ðèéí, àõëàã÷ íàðûí öóãëàðàëòûã óëèðàë 
á¿ðèéí ñ¿¿ëèéí ñàðûí 25-ны дîòîр òуñ òуñ зîхиîн áàéгууëнà; 

   6.5.4. Сàр áүриéн эхниé 7 хîнîгò гàзрын дàргын зөвëөëиéн хурëààр àëáàд áîëîн 
àëáà хààгчдын ñàрын àжëын дүн, ñàхиëгà, ёñ зүéг хэëэëцэж шиéдвэрëүүëнэ; 

   6.5.5. Îëîн ниéòòэé хàриëцàх áîëîн мэдээëэë ñудàëгààны àхëàх áàéцààгч нàр 
àéмгиéн хэмжээнд гàрñàн хэрэг, зөрчиë òүүниé шàëòгààн нөхцëиéн òàëààр УÈХ-ын 
гишүүдэд уëирàë, хàгàñ, áүòэн жиëд, àéмгиéн удирëàгàд 7 хîнîг, ñàр, уëирàë, хàгàñ, 
áүòэн жиëээр, ñумдын дàргà нàрò ñàрààр гàргàн, òàниëцууëàх мэдээг хүргүүëж, 
дэмжëэг òуñëàëцàà àвч хàмòрàн àжиëëàнà.  

   6.5.6. Сум, áàг áүриéн иргэд, мàëчдын өдөрëөг, ууëзàëòàд гàзрын дàргà, удирдàх 
àëáà хààгч, хэñгиéн òөëөөëөгч, áàéцààгч îрîëцîж мэдээëэë хиéж òэдниé ñàнàë 
хүñэëòиéг àвч, шàëгàж, шиéдвэрëэн хàриу өгнө. 

 6.6. Цàгдààгиéн гàзрын дîòîîд хянàëò шàëгàëòыг Хууëь зүéн ñàéдын 2015 îны À/238 
дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéë àжиëëàгààнд дîòîîд хянàëò, 
шàëгàëòыг зîхиîн áàéгууëàх журàм”, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны Б/99 
дүгээр òушààëààр áàòàëñàн “Цàгдààгиéн хүрээниé дүрмиéг хэрэгжүүëэх /кîд 102/ журàм”, мөн 
дàргын мөн îны À/86 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéë 
àжиëëàгààнд дîòîîд хянàëò, шàëгàëòыг зîхиîн áàéгууëàх /кîд 112/ журàм”, мөн журмààр 
áàòëàгдñàн “Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéë àжиëëàгààг үнэëж, дүгнэх àргàчëàë /мàягò ЦБҮÀЖ 
№112.1/”-ын дàгуу зîхиîн áàéгууëж, үнэëж, дүгнэнэ.  

 Òàéëáàр, Øààрдëàгàòàé òîхиîëдîëд Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгиéн дàргààñ 
áîëîвñрууëж, цàгдààгиéн гàзрын дàргын зөвëөëиéн хурëààр îрууëж, хэëэëцүүëñэн àжëын 
хувààриéг цàгдààгиéн гàзрын дàргà áàòàëж, мөрдүүëж áîëнî.   

 6.7. Ãàçðûí äîòîîäûí хянàëò шàëгàëòын àжëын мэдээ, òàéëàн, òөëөвëөгөө, òүүниé 
хэрэгжиëòиéг дэд áөгөөд эрүүгиéн цàгдààгиéн òàñгиéн дàргà õàðèóöàæ, àæëàà æèë, óëèðëààð 
òºëºâëºæ õýðýãæ¿¿ëíý. 

 6.8. Цàгдààгиéн гàзàрò хиéгдэж áàéгàà àëáàны шàëгàëòын òîî áүрòгэëиéг хүниé нөөц, 
ñургàëò хàриуцñàн àжиëòàн хàриуцнà.  

 6.9. Бàéгууëëàгын дîòîîд журмын хэрэгжиëò, àëáà хààгчдын дүрэмò хувцàñ өмñөж, 
хэрэгëэж áуé áàéдàëд өдөр òуòмын хянàëò òàвьж, гàрñàн àëдàà дуòàгдàëыг àриëгууëàх, 
Мîнгîë Уëñын хууëь òîгòîîмж, цàгдààгиéн áàéгууëëàгàд дàгàж мөрдөж áуé эрх зүéн хэм 
хэмжээг ñàхин мөрдүүëэх, àëáà хààгчдын ñàхиëгà хàриуцëàгыг ñàéжрууëàх зîриëгîîр 
цàгдààгиéн гàзрын дàргын шиéдвэрээр Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны Б/99 
дүгээр òушààëààр áàòàëñàн “Цàгдààгиéн хүрээниé дүрмиéг хэрэгжүүëэх /кîд 102/ журàм”-ын 
102.2.2-ò зààñны дàгуу àéмгиéн хэмжээнд àжиëëàх ёñ журмын эргүүëиéг хувààриéн дàгуу 24 
цàгиéн хугàцààòàéгààр àжиëëууëнà.  

 6.10. Ёñ журмын эргүүëд цàгдààгиéн гàзрын Дэд áөгөөд эрүүгиéн òàñгиéн дàргà, áуñàд 
òàñàг, хэñгиéн дàргà нàр áîëîн àхëàхын àëáàн òушààëд 1 жиëээñ дîîшгүé хугàцààнд 
àжиëëàж áàéгàà àхëàхууд òîмиëîгдîн àжиëëàж, дàрààх зүéëд хянàëò òàвьж àжиëëàнà: 

à/Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын дîòîîд àëáàны дүрэм, Цàгдààгиéн àëáà хààгчиéн 
ñàхиëгын дүрэм, Цàгдààгиéн àëáà хààгчиéн ёñ зүéн дүрэм, Цàгдààгиéн эргүүë, 
хàрууëын дүрэм, Цàгдààгиéн хүрээниé дүрэм, цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéë 
àжиëëàгààны журàм, хөдөëмөриéн дîòîîд журàм áуñàд эрхиéн àкòын хэрэгжиëò; 

á/Øуурхàé удирдëàгын àëáàнд мөрдөх эрх зүéн àкòын хэрэгжиëò; 

в/Зàмын хөдөëгөөниé àюуëгүé áàéдëыг хàнгàж áуé àëáà хààгч, хэñгиéн 
áàéцààгч нàрын àжиë; 

г/Эргүүëиéн үүрэг гүéцэòгэëòиéн áàéдàë; 



д/Уëñын îнц чухàë îáъекòын áîëîн дипëîмàò òөëөөëөгчиéн гàзрын хàрууë 
хàмгààëàëòын үéë àжиëëàгàà; 

е/Сààòууëàх, áàривчëàх áàéрны үéë àжиëëàгàà; 

ж/Цàгдààгиéн гàзрын дàргын шиéдвэрээр áàéгууëëàгын òүргэн цугëàрàëò, 
àëáàны áэëэн áàéдàë; 

з/Бàéгууëëàгын àëáà хààгчдын àжëын цàг àшигëàëò, өрөө òàñàëгààны эмх цэгц, 
нууцын хàдгàëàëò, хàмгààëàëò; 

и/Àжиë, үéëчиëгээниé ñòàндàрòын хэрэгжиëò; 

к/Бие áүрэëдэхүүниé цэрэгжиëò, жàгñààëч áàéдàë, хувцàñëàëò, ёñ зүé, ñàхиëгà 
хàриуцëàгà. 

6.11. Цàгдààгиéн гàзрын ёñ журмын эргүүë нь ёñ журмын эргүүëиéн àвòîмàшинòàé 
үүрэг гүéцэòгэх áөгөөд ёñ журмын эргүүëиéн àвòîмàшины àжиëëàх цàг, шàòàхууны ëимиòиéг 
цàг үеиéн нөхцөë áàéдàëòàé òîхирууëàн цàгдààгиéн гàзрын дàргà шиéдвэрëэнэ. Ёñ журмын 
эргүүëиéн àвòîмàшины үүрэг гүéцэòгэëò, òехникиéн áүрэн áүòэн áàéдàëд òухàéн өдриéн ёñ 
журмын эргүүë хянàëò òàвьж, ёñ журмын иëòгэх хуудñàндàà òэмдэгëэнэ.  

6.12. Бие áүрэëдэхүүниé гàргàñàн зөрчëиéг òухàéн өдриéн ёñ журмын эргүүë шàëгàж 
мàòериàëжууëàн цàгдààгиéн гàзрын дàргàд òàниëцууëнà. Хэрэв àëáà хààгчдààñ гàргàñàн 
зөрчëиéг мэдээгүé, иëрүүëээгүé áîë үүñэх үр дàгàвàрын хàриуцëàгыг ёñ журмын эргүүë 
хүëээнэ. 

Ёñ журмын эргүүëиéн үéë àжиëëàгààг гàзрын дàргà 2 дîëîî хîнîгò 1 удàà áиечëэн 
шàëгàнà. 

6.13 Цàгдààгиéн гàзрын òàñàг, хэñгиéн дàргà нàр өөрñдиéн хàриуцñàн àëáà хààгч, 
àжиëòнуудààр дîòîîд журмыг чàнд ñàхиуëàх, àëáàны нууцыг хàдгàëàх хàмгààëууëàх, эд 
хөрөнгө, òîнîг òөхөөрөмж, мàòериàë хэрэгñëиéг áүрэн áүòэн áàéëгàх үүрэг хүëээнэ. 

 6.14. Цàгдààгиéн гàзрын àëáà хààгчдын àжëын цàг àшигëàëòыг өгëөөниé яриàны үед 
Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñàг, áуñàд үед òухàéн òàñàг, хэñгиéн дàргà нàр хàриуцàн 
áүрòгэх áөгөөд өгëөөниé яриàнд 2 удàà хîцîрч, òàñàëñàн àëáà хààгчиéн 1 өдриéн цàëинг 
хàñàх, áүòэн өдөр àжиë òàñàëñàн àëáà хààгчиéн цàëинг òухàéн өдрөөр нь хàñàх àñуудëыг 
цàгдààгиéн гàзрын дàргын зөвëөëөөр îрууëàн шиéдвэрëэх áөгөөд àжиë òàñàëñàн àñуудàëд 
нь àëáàны шàëгàëò хиéж, ñàхиëгà ёñ зүéн хîрîî áîëîн цàгдààгиéн гàзрын дàргын зөвëөëиéн 
шиéдвэрээр Òөриéн àëáàны òухàé хууëь, áуñàд хууëь òîгòîîмжид зààñны дàгуу ñàхиëгын 
шиéòгэë хүëээëгэнэ.  

 6.15. Хүндэòгэн үзэх шàëòгààн áîëîн àжëын зàéëшгүé шààрдëàгààр өгëөөниé яриàнд 
ñуух áîëîмжгүé áîëñîн àëáà хààгчиéн òàëààр òухàéн àëáàны дàргà өгëөөниé яриà эхëэхээñ 
10 минуòын өмнө Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñàгò мэдэгдэнэ.  

 6.16. Цàгдààгиéн гàзрын áàéрны îрчимд áîëîн àéмгиéн нуòàг, дэвñгэриéн хэмжээнд 
áîëзîшгүé нөхцөë áàéдàë үүññэн үед àëáà хààгчдыг àëáàны áэëэн áàéдëын зэргүүдэд 
шиëжин àжиëëàх òөëөвëөгөөг Íиéòиéн хэв журàм хàмгààëàх òàñàг áîëîвñрууëж, Цàгдààгиéн 
гàзрын дàргà áàòàëж нууцëàн, жижүүриéн шуурхàé àëáàнд хàдгàëууëнà. 

 6.17. Гàë òүéмэр, гэнэòиéн áуñàд îñëîîñ урьдчиëàн ñэргиéëэх зîриëгîîр цàгдààгиéн 
гàзрын “À”, “Б” áàéрны өрөө òàñàëгàà, прîкурîр, шүүхиéн шинжиëгээниé àëáàны áîëîн áуñàд 
îáьекòуудын òүëхүүриéн 1 хувиéг цàгдààгиéн гàзрын жижүүриéн шуурхàé àëáàнд ëàцдàж, 
хàдгàëнà. Зàéëшгүé òîхиîëдîëд хîëáîгдîх àëáàн òушààëòàн, удирдàх àëáà хààгчид 
мэдэгдэж òүëхүүриéн ëàцыг нээж àшигëàх áөгөөд энэ òухàé хөндëөнгиéн гэрч нàрыг 
áàéëцууëàн òэмдэгëэë үéëдэнэ.  



 Òàéëáàр, Зàéëшгүé òîхиîëдîë гэдэгò òухàéн өрөөниé àëáà хààгч áàéхгүé үед гàë 
гàрàх, уñ àëдàх, гàзàр хөдëөх зэрэг îнгîéëгîх зàéëшгүé шààрдëàгà гàрñàн òîхиîëдëыг 
îéëгîнî.  

 6.18. Àëáà хààгч, àжиëëàгñàдын àжëын цàг àшигëàëò, òүүнд òàвих хянàëò, ñàхиëгà дэг 
журмыг ñàéжрууëàх, дîòîîд журмыг чàнд дàгàж мөрдөхөд òàñàг, хэñгиéн дàргà нàр àнхààрч 
àжиëëàнà. 

 6.19. Àëáà хààгч, àжиëëàгñàд нь àжиëд ирэх, зàвñàрëàх, зàвñàрëààд ирэх, àжëын 
цàгààр гàдàгш явàх, áуцàж ирэх, àжиë òàрàх áүрò хàръяàëàх нэгжиéн дàргàдàà áүрòгүүëнэ. 
Бүрòгүүëж, мэдэгдээгүé òîхиîëдîëд òàñàëñнààр òîîцîж, хууëь òîгòîîмжид зààñны дàгуу 
хàриуцëàгà òîîцнî.   

 6.20. Àëáà хààгч, àжиëòàн нь хүндэòгэн үзэх шàëòгààнààр àжиëдàà ирэх áîëîмжгүé 
òîхиîëдîëд хàръяàëàх нэгжиéн дàргàдàà мэдэгдэх үүрэгòэé. 

 Долоо. Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 

 7.1. Цàгдààгиéн гàзрын “À”, “Б” áàéр áîëîн áуñàд îáьекòуудын гàëын àюуëгүé áàéдëыг 
хàнгàхàд Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны Б/99 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн 
“Гàмшиг, гàëын àюуëгүé áàéдëыг хàнгàх, урьдчиëàн ñэргиéëэх /кîд 126/ журàм”-ыг 
áàримòàëнà.  

 7.2. Цàгдààгиéн гàзрын “À”, “Б” áàéр áîëîн áуñàд îáьекòуудын áàéрыг гàë òүéмрээñ 
хàмгààëàх, гàë гàрàх үед àжиëëàх òөëөвëөгөөг Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñàг 
мэргэжëиéн áàéгууëëàгын òуñëàëцààòàéгààр хиéж, цàгдààгиéн гàзрын дàргààр áàòëууëàн 
мөрдүүëж, àжиëëàнà. Бàéрны дàвхàр áүрò гàë унòрààх хîр, уñны хîîëîéг áүрэн 
àжиëëàгààòàé áàéëгàнà. 

 Найм. Байгууллагын нууöын хадгалалт, хамгаалалт, албан хэрэг хºтлºлт, 
эрүүгийн болон захиргааны хэрэг материал, тэдгээрийн хадгалалт, хамгаалалт, эмх 
öэгöийн талаар 

 8.1. Òөриéн нууцыг хàмгààëàхàд Òөриéн нууцын òухàé хууëь, Òàгнууëын áàéгууëàгын 
òухàé хууëь, Гүéцэòгэх àжëын òухàé хууëь, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2014 îны 857 
дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Òөриéн нууцыг хàмгààëàх /кîд 114/ журàм”-ыг, áàéгууëëàгын 
нууцыг хàдгàëж, хàмгààëàхàд Бàéгууëëàгын нууцын òухàé хууëь, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын 
дàргын 2014 îны 857 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Бàéгууëëàгын нууцыг òîгòîîх, хàмгààëàх 
/кîд 115/ журàм”-ыг òуñ òуñ áàримòàëнà.  

 8.2. Цàгдààгиéн гàзàр нь Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2014 îны 42 дугààр 
òушààëààр áàòàëñàн “Íуòàг дэвñгэр хàриуцñàн цàгдààгиéн хэëòэñ, хэñэг, дэд хэñгиéн áàéрны 
ñòàндàрò CS11—0244:2014”-ò зààñàн нууц хàдгàëàëò, хàмгààëàëòòàé хîëáîîòîé шààрдëàгà 
хàнгàñàн өрөө òàñàëгàà, ñеéф, цîнхны хààëòòàé áàéнà.  

 8.3. Àëáà хààгчдын ñеéф áîëîн өрөө нь зîриуëàëòын цîîж, ëàцòàé áàéх áөгөөд 
өрөөниé ëàцыг жижүүриéн îфицер, цàгдààд хүëээëгэн өгч, áиечëэн үзүүëж, òэмдэгëүүëнэ.  

 8.4. Цàгдààгиéн гàзрын “À” áàéрны àëáà хààгчдын өрөө òàñàëгààны ëàцыг àжиë òàрàх 
үед жижүүриéн îфицер цàгдààд, “Б” áàéрны àëáà хààгчдын өрөө òàñàëгààны ëàцыг 
Бàривчëàх, ñààòууëàх áàéрны эмч, цàгдàà нàрò òуñ òуñ нүдээр үзүүëж, òэмдэгëүүëэн 
хүëээëгэн өгнө.  

 Òàéëáàр, Зààëны ñиñòемээр àжиëëàдàг àëáà хààгчдын хувьд хàмгиéн ñүүëд àжëààñàà 
òàрж áуé àëáà хààгч нь ëàцыг хүëээëцэнэ.  



 8.5. Àëáà хààгч нь өөриéн àжиëëàж áуé өрөөниé цîнхыг хààж, кîмьюòер áîëîн áуñàд 
цàхиëгààн хэрэгñëиéг унòрààж, òэжээëээñ ñàëгàн, ñеéфиéг òүгжиж, ëàцдàх, өрөө òàñàëгààг 
òүгжиж, ëàцдàх, òүгжигдñэн эñэхиéг шàëгàж, хîëáîгдîх àëáà хààгчид òэмдэгëүүëж, хүëээëгэн 
өгөх, өгëөө àжиëдàà ирэхдээ ëàцыг шàëгàж àëáàн өрөөндөө îрîх үүрэгòэé.  

 8.6. Лàцыг хүëээн àвч áуé àëáà хààгч ëàц хүëээëцñэн òухàé òэмдэгëэë үéëдэж, ëàцыг 
хүëээн àвàх, хîнîгиéн хугàцààнд ëàцны áүрэн áүòэн áàéдàëд хянàëò òàвих, өгëөө нь 
хүëээëгэн өгөх үүрэг хүëээнэ.  

 8.7. Àëáà хààгч òàñàëгààны хààëгà, ширээ, ñеéфиéг àжиë òàрàх, удààн хугàцààгààр 
гàдàгш гàрàх òîхиîëдîëд òүгжиж ëàцдàнà. Мөн ээëжиéн àмрàëò эдëэх, áуñàд шàëòгààнààр 
удààн хугàцààгààр àжиë үүргээ гүéцэòгэх áîëîмжгүé òîхиîëдîëд òàñàг, àëáàдын дàргà 
àхëàхуудàд үëдээвэë зîхинî. 

 8.8. Ямàр ч òîхиîëдîëд өрөө, ñеéф, ширээниé хààëгà цүүг цîîжгүé îрхих, хэрэг, 
зөрчëиéн мàòериàë, àëáàн áичиг, эд мөриéн áàримò иë áàéëгàх, àжëын áàéрàнд гàдны хүн 
¿ëäýýõ, ñààòóóëàõûã õàòóó õîðèãëîíî. 

 8.9. Òåëåôîí óòñààð /äîòóóð, ãàäóóð/ ã¿éöýòãýõ àæëûí õîëáîãäîëòîé àñóóäëûã ÿðèõ, 
рàдиî ñòàнцààр хувиéн зүéë ярих, ñàнààòàé үéëдëээр àжиë үүрэг гүéцэòгэхэд ñàдàà áîëîхыг 
õîðèãëîíî. 

 8.10. Бàéгууëëàгын хэмжээнд àшигëàгдàж áуé мэдээëëиéн ñàнгиéн нууцëàë, àюуëгүé 
áàéдàë, рàдиî òîрны нэр, дуудëàгà áîëîн рàдиî òîрны дàвòàмжиéн нууцëàë, àюуëгүé 
áàéдëыг òуñ òуñ Дэд áөгөөд эрүүгиéн цàгдààгиéн òàñгиéн дàргà, мэдээëэë òехнîëîги, хîëáîî 
хàриуцñàн àжиëòàн хàриуцàж, мэргэжëиéн удирдëàгààр хàнгàх áөгөөд энэ чигëэëээр 
шààрдëàгàòàé зөвëөмж, гàрын àвëàгà áîëîвñрууëж, àëáà хààгчдàд òүгээнэ.  

 8.11. Цàгдààгиéн гàзрын áичиг áàримò, àрхив, àëáàн хэрэг хөòëөëòиéг Àрхивын òухàé 
хууëь, Òөриéн àрхивын àжëын үндñэн зààвàр, Àëáàн хэрэг хөòëөëòиéн үндñэн зààвàр, 
Бàéгууëëàгын àрхивын àжëын үндñэн зààвàр, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2014 îны 
871 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн “Àрхив, àëáàн хэрэг хөòëөх /кîд 120/ журàм”-д зààñныг 
áàримòëàн хөòөëнө.  

 8.12. Öàãäààãèéí ãàçðààñ ãàäàãø ÿâàõ àëáàí òîîò, èëòãýõ õóóäàñ, ìýäýý, ìýäýãäýë, 
òàíèëöóóëãûã ãàçðûí äàðãà, ò¿¿íèé ýçã¿éä îðëîæ áóé äàðãàä õÿíóóëàí áàòàëãààæóóëæ, áè÷èã 
õýðãèéí ýðõëýã÷ýýñ àëáàн òîîò àâ÷ áè÷ýý÷ýýð áè÷¿¿ëíý.  Àëáà õààã÷, áè÷ýý÷èéí áóðóóãààñ 
àëäààòàé áè÷èæ àëáàн òîîò, цààñ уñòгàñàн áîë òîгòîîñîн журмын дàгуу òөëáөр îнîгдууëнà. 

 8.13. Эрүүгиéн цàгдààгиéн àëáàны чигëэëээр ëàвëàгàà, мэдээëэë àвàх чигëэëээр Дэд 
áөгөөд эрүүгиéн цàгдààгиéн òàñгиéн дàргà, Эрүүгиéн áàéцààн шиéòгэх àжиëëàгàà, áîëîн 
мөрдөн áàéцààх àëáàны дîòîîд àжиë, ëàвëàгàà, мэдээëэë àвàх чигëэëээр Хэрэг áүрòгэх, 
мөрдөн áàéцààх òàñгиéн дàргà, Íиéòиéн хэв журàм хàмгààëàх чигëэëээр, мэдээ, мэдээëэë 
ñîëиëцîх чигëэëээр Íиéòиéн хэв журàм хàмгààëàх òàñàг, áуñàд àëáàд нь дîòîîддîî мэдээ, 
мэдээëэë ñîëиëцîх чигëэëээр àëáàн áичиг áîëîвñрууëж, áàòàëгààжууëж áîëнî.   

 8.14. Ã¿éöýòãýõ àæëûí õîëáîãäîëòîé áè÷èã áàðèìòòàé ãàçðûí äàðãà, ã¿éöýòãýõ àæèë 
ýðõýëñýí òàñãèéí äàðãà òàíèëöàíà. Ã¿éöýòãýõ àæëûí øóóäàíãèéí ìàòåðèàëûã íóóöûí ýðõëýã÷ 
хүëээн àвч áүрòгэëд àвнà. Øиëж¿¿ëýõ áîëîí îëãîõäîî àâñàí, ºãñºí õ¿íèé öîë, íýð, ãàðûí 
¿ñýã, ñàð ºäºð, öàãèéã á¿ðòãýëä òýìäýãëýíý. 

 8.15. Áè÷èã õýðãèéí ýðõëýã÷ àìàðñàí, ò¿ð õóãàöààãààð ýçã¿é ¿åä õ¿íèé íººöèéí 
àжиëòàн îрëîж àжиëëàнà. 

 8.16. Гàдàгш явууëж áуé àëáàн áичиг, цàгдààгиéн гàзрын дàргын òушààëын òөñëиéг 
хîëáîгдîх àëáà, нэгжиéн дàргà нàрààр хянууëж, виз àвñàн áàéх áөгөөд òэдниé òуñгàх 
ñàнàëыг òэмдэгëэñэн áàéнà.  



 8.17. Àëáà õààã÷ á¿ð àëáàí áè÷èã áàðèìò, øàëãàæ áóé õýðýã, çºð÷ëèéí ìàòåðèàëûã  
çîðèóëàëòûí ñåéôýíä õàäãàëíà. 

 Ес. Өргºдºл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх 

 9.1. Цàгдààгиéн гàзрын àëáà хààгчид нь иргэн, àж àхуé нэгж, áàéгууëëàгààñ гэмò хэрэг, 
зөрчëиéн шинжгүé цàгдààгиéн áàéгууëëàгà, àëáàн òушààëòàд гàргàñàн ñàнàë, хүñэëò, 
өргөдөë, гîмдëыг хүëээн àвч, хянàн шиéдвэрëэхдээ Мîнгîë Уëñын Үндñэн хууëь, Èргэдээñ 
òөриéн áàéгууëëàгà, àëáàн òушààëòàд гàргàñàн өргөдөë гîмдëыг шиéдвэрëэх òухàé хууëь, 
Зàñгиéн гàзрын 2005 îны 67 дугààр òîгòîîë, Үндэñниé àрхивын ерөнхиé гàзрын дàргын 2009 
îны 68 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Àëáàн хэрэг хөòëөëòиéн үндñэн зààвàр”, Цàгдààгиéн 
ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны Б/99 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн “Өргөдөë, гîмдîë хүëээн 
àвч шиéдвэрëэх /кîд 121/ журàм”-д зààñныг áàримòàëнà.  

 9.2. Цàгдààгиéн гàзрын àëáà хààгчид нь иргэн, àж àхуé нэгж, áàéгууëëàгààñ гэмò хэрэг, 
зөрчëиéн шинжòэé гîмдîë, мэдээëëиéг Эрүүгиéн áàéцààн шиéòгэх хууëиéн 167 дугààр зүéë, 
Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2014 îны 920 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Гэмò хэрэг, 
зөрчëиéн òàëààрх гîмдîë мэдээëэë хүëээн àвàх /кîд 202/ журàм”-д зààñны дàгуу иргэнээñ 
àмààр áуюу áичгээр хүëээн àвч, Эрүүгиéн áàéцààн шиéòгэх хууëиéн 172 дугààр зүéë, 
Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/04 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн “Гэмò хэрэг, 
зөрчëиéг шàëгàх хîéшëууëшгүé àжиëëàгàà /кîд 213/ журàм”-д зààñны дàгуу хîéшëууëшгүé 
àжиëëàгàà явууëж, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/21 дүгээр òушààëààр 
áàòàëñàн “Мîнгîë Уëñàд áүрòгэгдñэн гэмò хэргиéн òîî áүрòгэë хөòëөх /кîд 701/ журàм”, мөн 
òушààëààр áàòàëñàн “Зөрчëиéн òîî áүрòгэë хөòëөх /кîд 702/ журàм”-д òуñ òуñ зààñнààр 
мàягòыг áөгëөж, мэдээëëиéн ñàнд мэдээëëиéг îрууëнà.  

 9.3. Èðãýä, áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæýýñ ãàðãàæ áóé ºðãºäºë, ãîìäîë, ìýäýýëëèéã 
ºäºð, öàã õàðãàëçàõã¿éãýýð эрх á¿õèé àëáàí òóøààëòàí õ¿ëýýí àâ÷ õîëáîãäîõ àëáàí 
òóøààëòíóóäàä ÿàðàëòàé òàíèëöóóëæ øèéäâýðëýíý. Гэмò хэргиéн шинжòэé өргөдөë, гîмдîë 
мэдээëëиéг ЭБØХ-иéн 29 дүгээр зүéëд зààñны дàгуу Хэрэг áүрòгэх, мөрдөн áàéцààх òàñгиéн 
дàргà, зàхиргààны зөрчëиéн шинжòэé өргөдөë, гîмдîë мэдээëëиéг Íиéòиéн хэв журàм 
хàмгààëàх òàñгиéн дàргà, òэдгээриéг эзгүéд àëáàн ёñîîр îрëîж áуé àëáà хààгч хүëээн àвч, 
хîëáîгдîх àëáàн òушààëòàд шиëжүүëэх áөгөөд хîнîгиéн рàпîрòîîр áүрòгэгдñэн гîмдîë, 
мэдээëëиéг жижүүриéн îфицер нэн дàруé цîхîëò хиéñэн àëáà хààгчид хүëээëгэн өгөх 
үүрэгòэé.  

 Òàéëáàр, Уëñын ерөнхиé прîкурîрын гàзрààñ гàргàñàн àргàчиëñàн зààвàрò зààñны 
дàгуу гэмò хэргиéн шинжиéг яëимгүé òөдиé àгууëñàн, гэмò хэргиéн áүрэëдэхүүниéг иëò 
хàнгàхгүé зàхиргààны зөрчëиéн шинжòэé өргөдөë, гîмдîë, мэдээëëиéг Хэрэг áүрòгэх, мөрдөн 
áàéцààх òàñгиéн дàргà хүëээн àвч, хîëáîгдîх àëáàн òушààëòàд шиéдвэрëүүëэхээр шиëжүүëж 
áîëнî.  

 9.4. Òàñгиéн äàðãà, àõëàõóóä ººðèéí òàñгиéн àëáà хààгчдын шàëгàж áуé эрүүгиéн 
хэрэг, ºðãºäºë, ãîìäîë, ìýäýýëëèéí õóãàöàà, õóóëèéí õýðýãæèëò, ¿ð ä¿íä ºäºð òóòìûí õÿíàëò 
òàвьж зөрчиë, дуòàгдàëгүé àжиëëàнà. 

 9.5. Çàõèðãààíû çºð÷ëèéí ãîìäîë, ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâàõ á¿ðòãýõ, øàëãàõ, øèéäýæ 
õàðèó ºãºõ àæèëëàãààíä Íиéòèéí õýâ æóðàì õàìãààëàõ, Зàмын цàгдààгиéн òàñгиéн äàðãà, 
çàõèðãààíû çºð÷ëèéí òîî á¿ðòãýã÷ áîëîí ñóìäûí öàãäààãèéí õýñãèéí äàðãà íàð, ãýìò õýðãèéí 
òóõàé ãîìäîë, ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâàõ, á¿ðòãýõ, øàëãàõ, øèéäýæ õàðèó ºãºõ àæèëëàãààíä 
Хэрэг áүрòгэх, мөрдөн áàéцààх òàñгиéн дàргà, мэдээëэë ñудàëгàà хàриуцñàн àхëàх áàéцààгч 
áîëîí àхëàх хэрэг áүрòгэгч, àхëàх мөрдөн áàéцààгч, ñóì äóíäûí öàãäààãèéí õýñãèéí äàðãà 
íàð òóñ òóñ õàðèóöàí õÿíàëò òàâüæ àæèëëàíà. 

 9.6. Мэдээëэë ñудàëгààны àхëàх áàéцààгч, зàхиргààны зөрчëиéн òîî áүрòгэгч нàр 
эрүүгиéн хэрэг гîмдîë, мэдээëэë, зàхиргààны зөрчëиéн шàëгàëòын явцын òàëààр 7 õîíîã 



áүриéн Дàвàà, Бààñàн гàриãèéí ºãëººíèé ðàïîðòûí äàðàà ìýäýýëýë õèéæ øàëãàæ áóé àëáà 
õààã÷, àëáàдûн äàðãà нàрò ñàнàмж зөвëөгөө өгнө. 

 Арав. Òîìèëîëòîîð àæèëëàõ 

 10.1. Хîò, өөр àéмàг áîëîн ñумàнд òîмиëîëòîîр àжиëëàх àëáà хààгч нь хиéж гүéцэòгэх 
àæëûí óäèðäàìæ, òºëºâëºãºº áîëîвñрууëàн àëáàíû äàðãààð хянууëж, гàзрын дàргàд 
òàниëцууëàн òîмиëîëòîîр àжиëëàх хугàцààг òîгòîîëгîн, òîìèëîëò, óíàà, øàòàõóóíû 
àñóóäëûã øèéäâýðë¿¿ëíý. Орîн нуòàгò àжиëëàж áуé цàгдààгиéн àëáà хààгч нь 
ã¿éöýòã¿¿ëýõýýð ºãñºí äààëãàâàð, ¿¿ðãèéã õóãàöààíä íü õèéãýýã¿é ýñâýë ÷àíàðã¿é ã¿éöýòãýñýí 
áîë ººð õ¿í òîìèëæ áóðóóòàé àæèëòíààð çàðäëûã òºë¿¿ëíý. 

 10.2. Òîìèëîëòîîð àæèëëàñàí àëáà õààã÷ èðñýí ºäðèéí àæëûí öàãò áàãòààí àëáàíû 
áîëîí ãàçðûí äàргàд àжëын үр дүнгээ òàниëцууëàн òîìèëîëòîî ä¿ãí¿¿ëíý. Àæëûí ¿ð ä¿íã 
õàðãàëçàí òîìèëîëòûí ìºíãèéã ã¿éöýòãýëýýð õóâü òýíö¿¿ëæ îëãîíî. Àæëûí ã¿éöýòãýëèéã 
õàðãàëçàí òîìèëîëò îëãîõã¿é áàéæ áîëíî. 

 10.3. Òîìèëîëòûí çàðäëûí òîîöîîã òîмиëîëòîîр явж ирñнээñ хîéш àжëын 5 хîнîгиéн 
дîòîр òîмиëîëòын үр дүнг òîîцñîн иëòгэх хуудñын хàмò цàгдààгиéн гàзрын дàргàд 
òàниëцууëàх áөгөөд ãàçðûí äàðãûí øèéäâýðýýñ õîéø 5 õîíîãèéí äîòîð ñàíõ¿¿òýé õèéæ 
äóóñãàíà. 

 Òàéëáàр, зààгдñàн хугàцààнд àжëàà òàéëàгнààгүé, òîîцîî хиéгээгүé àëáà хààгчдàд 
òîмиëîëòын зàрдàë îëгîхгүé áөгөөд урьдчиëгàà îëгîñîн òîхиîëдîëд нөхөн òөëүүëнэ.  

 10.4. Îðîí íóòàãò àæèëëàæ áóé хэñгиéн дàргà, õýñãèéí òºëººëºã÷, áàéöààã÷, öàãäàà 
нàр ñумын òөвөөñ гàдàгш явàх үедээ ãàçðûí äàðãà, ò¿¿íèé ýçã¿éä дэд дàргàд òàниëцууëж 
çºâøººðºë àâíà. Зîхих зөвшөөрөëгүé хàриуцñàн ñумàà îрхин явàхыг хîригëîнî.  

 Арван нэг. Алба хаагчдын сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын талаар 

 11.1. Цàгдààгиéн гàзрын àëáà хààгчдын ñîёë, ñîён гэгээрүүëэх àжëыг Цàгдààгиéн 
ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/82 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Сîёë, ñîён гэгээрүүëэх 
àжиë /кîд 940/ журàм”-ыг, áиеиéн òàмир, ñпîрòын àргà хэмжээг мөн гàзрын дàргын мөн 
òушààëààр áàòàëñàн “Биеиéн òàмир, ñпîрòын àргà хэмжээ зîхиîн áàéгууëàх /кîд 941/ журàм”-
ыг, үргэëжиëñэн ñургàëòыг зîхиîн áàéгууëàхдàà мөн гàзрын дàргын 2015 îны À/114 дүгээр 
òушààëààр áàòàëñàн “Àëáà хààгчиéн үргэëжиëñэн ñургàëòыг зîхиîн áàéгууëàх /кîд 951/ 
журàм”-ыг òуñ òуñ áàримòëàн àжиëëàнà.  

 11.2. Çîõèîí áàéãóóëæ áàéãàà àðãà õýìæýýíä /õóðàë öóãëààí áóñàä àðãà õýìæýý/ àëáà 
õààã÷, àæèëòàí á¿ðèéã á¿ðýí îðîëöóóëàõ àñóóäëûã àëáàäûí äàðãà íàð õàðèóöíà. Àëáà хààгч 
àæèëòàí íýã á¿ðèéã á¿ðòãýæ ñàðûí ýöýñò àæèë ä¿ãíýõ ¿ç¿¿ëýëòýä îðóóëæ òîîöíî. 

 11.3. Цàгдààгиéн àëáà хààгчдын дунд явууëàх àëáàны áîëîн мэргэжëиéн ñургàëòыг 
жиë áүриéн 10 дугààр ñàрын 15-нààñ 6 дугààр ñàрын 10-ны өдриéг хүрòэë хугàцààнд, ниéò 
áие áүрэëдэхүүнд àëáàны ñургàëòыг 7 хîнîг áүриéн “Бààñàн” гàрàгò, òөрөë мэргэжëиéн òàñàг, 
àëáàд дîòîîддîî зîхиîн áàéгууëж, 7 хîнîгиéн нэг өдөр мэргэжëиéн ñургàëòыг явууëнà. 

 11.4. Цàг үеиéн мэдээëэë, ñурòàëчиëгààг 7 хîнîг áүриéн “Бààñàн” гàрàгиéн өгëөө, 
цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéë àжиëëàгààнд хàмààрàгдàх хууëь òîгòîîмж, гàзрын дàргын 
òушààë áîëîн дîòîîд мэдээëëиéг 7 хîнîгиéн “Дàвàà”, “Бààñàн” гàрàгуудын өгëөө, 
шààрдëàгàòàé òîхиîëдîëд òухàéн өдрүүдиéн хîнîгиéн нөхцөë áàéдëын мэдээëëиéн цàг дээр 
òàниëцууëж, шиéдвэрүүдиéг хэрэгжүүëж àжиëëàнà. 

 Цàгдààгиéн гàзàр нь àëáàны áîëîн мэргэжëиéн ñургàëò, ñîён гэгээрүүëэх, ñîёë 
хүмүүжëиéн àжëын нэгдñэн òөëөвëөгөөòэé áàéнà. Òàñàг àëáàдууд хувààриéн дàгуу ñàр áүр 
òîдîрхîé àжиë зîхиîн áàéгууëж явууëнà. 



 Òөëөвëөгөөниé дàгуу хиéгдэх àжëуудыг дэд áөгөөд эрүүгиéн цàгдààгиéн òàñгиéн 
дàргà, Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгиéн дàргà нàр хàмòрàн áîëîвñрууëж, гàзрын 
дàргàд òàниëцууëñнààр хэрэгжүүëж àжиëëàнà. 

 11.5. Бие áүрэëдэхүүниé дунд ñàрд нэг удàà урëàг, áиеиéн òàмир, мэргэжëиéн 
урàëдààн òэмцээнүүдиéг, гàр áөмáөг, ñàгñàн áөмáөг, мàрш, хөë áөмáөгиéн òөрëүүдээр жиë 
áүр áàéгууëëàгын àвàргà шàëгàрууëàх òэмцээниéг зîхиîн áàéгууëнà. Эдгээр нь  
òөëөвëөгөөниé дàгуу явàгдàнà. 

 11.6. Ñóìäûí õýñãèéí òºëººëºã÷, цàгдàà нàрò зîриуëж уëирàë áүр цàгдààгиéн гàзрын 
ñàхиëгын зөвëөгөөн, нэгдñэн ñургàëò, зөвëөгөөниéг çîõèîí ÿâóóëнà.  

 Арван хоёр. Ñàõèëãà äýã æóðàì, àðèóí öýâýð, ñî¸ëæèëò, òîõèæèëòûí òàëààð 

 12.1. Цàгдààгиéн гàзрын хàмò îëîн дэг журàм, òîхижиëò ñî¸ëæèëòîîð òýðã¿¿íèé 
áàéãóóëëàãà áàéíà. Àëáàäûí äàðãà íàð àëáàíû àæèë, àæèëòíóóäûí àæèë ¿¿ðãèéí ã¿éöýòãýë, 
ñàõèëãà õàðèóöëàãûã á¿ðýí õàðèóöàæ àæèëëàíà. 

 12.2. Ñàõèëãûí çºð÷èë ãàðãàñàí àëáà õààã÷, àæèëòàнд зөрчиë иëэрñэнээñ хîéш 72 
öàãèéí äîòîð àëáàíû øàëãàëò õèéæ òàñàг, àëáàдын хàмò îëíы хурëààр, цàгдààгиéн гàзрын ёñ 
зүéн àëáà áîëîн гàзрын дàргын зөвëөëиéн хурëààр òуñ òуñ õýëýëöýæ øèéäâýð ãàðãàíà. 
Àëáàíû øàëãàëòûã цàгдààгиéн гàзрын дàргын шиéдвэрээр òîìèëîãäîí òàñгиéн дàргà нàр 
ÿâóóëíà. 

 12.3. Àëáà хààгчдын àжëын хàриуцëàгà, ñàхиëгà ёñ зүéн áàéдàë, зîхиîñîн àжëын 
òàëààр àëáàд ñàр áүр àжиë дүгнэх хурëààрàà хэëэëцэх áà ñàхиëгын зөвëөгөөниéг òàñàг 
àëáàд áîëîн гàзрын хэмжээнд уëирàëд нэг удàà зîхиîн áàéгууëж хàмò îëнîîр хэëэëцэн 
дүгнэëò гàргàн, òүүниé дàгуу òîдîрхîé àжиë зîхиîнî. 

 12.4. Àëáà õààã÷äûí дүрэмч àæèëëàãàà, õóâöàñëàëò, õóâèéí ñî¸ëûã äýýøë¿¿ëýõ 
çîðèëãîîð óëèðàë á¿ð íýãäñýí àðãà õýìæýý çîõèîæ, æèëä 1 óäàà áîëçîëò óðàëäààí çàðëàæ 
ä¿ãíýíý. 

 12.5. Á¿ðýëäýõ¿¿íèé äóíä óëèðàëä хîёрîîñ дîîшгүé удàà àëáàны áýëýí áàéäëûг 
шàëгàж, зуны цàгò ñàрд хîёрîîñ дîîшгүé, өвëиéн уëирàëд ñàрд нэг удàà жàгñààëын үзëэг 
øàëãàëòыг õèéæ, çºð÷èë äóòàãäàë гàргàñàн àëáà хààгчиéн гàргàñàн зөрчëиéг зàñууëнà.  

 Òàéëáàр, Цэрэгжиëò, жàгñààëч áàéдëыг шàëгàж, мөрдүүëэхдээ Мîнгîë Уëñын 
Ерөнхиéëөгчиéн 2008 îны 12 дугààр ñàрын 22-ны өдриéн 37 дүгээр зàрëигààр áàòëàгдñàн 
жàгñààëын дүрэм, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2014 îны 34 дүгээр òушààëын 
нэгдүгээр хàвñрàëòààр áàòàëñàн “Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын дîòîîд àëáàны дүрэм” áîëîн 
áуñàд цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéë àжиëëàгààны журмыг áàримòëàх áөгөөд шààрдëàгàòàé 
òîхиîëдîëд жàгñààëын áэëòгэëиéг цàгдààгиéн гàзрын дàргын шиéдвэрээр áàòëàгдñàн 
хувààриéн дàгуу явууëж áîëнî.  

 12.6. Àëáà õààã÷äûí íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ, ãàçðûí àæ àõóéã õºãæ¿¿ëýõ, ºðºº 
òàñàëãààã òîõèæóóëàõ àæëûã ãàçðûí äàðãà õàðèóöàí, æèëä íýã óäàà 4 ñàðûí õóãàöààòàé 
íýãäñýí àðãà õýìæýý çîõèîíî. Òàñàг àëáàд æèëä íýã óäàà á¿òýýë÷ àæèë õèéæ, хиéñэн àжëàà 
õàìò îëîíäîî òàéëàãíàíà.   

 12.7. Àëáà õààã÷ á¿ð àæëûí áàéðàíäàà öýâýð ñîёëч, òîхиòîé нөхцëиéг áүрдүүëж, 
ýçýìøèæ áàéãàà ýä õºðºíãº, òåõíèê  õýðýãñýë, дүрэмò хувцàñàà гàмòàé àшигëàж, хэрэгëэнэ. 
Õýðýâ àëáà õààã÷, àжиëòны áуруугààñ эвдэж гэмòээñэн, àëäàæ ¿ðýãä¿¿ëñэн òîхиîëдîëд 
òухàéн үеиéн  хàншààр үниéг 2 íóãàëæ òºë¿¿ëíý. 

 12.8. Àëáà õààã÷, àжиëòàн нàрò äàðààõ ç¿éëèéã õîðèãëîíî. Үүнд:  



 à/Àжëын áîëîн àжëын áуñ цàгààр дүрэмò хувцàñòàé, àëáàн үүрэг гүéцэòгэж áàéх үед, 
мөн цàгдààгиéн гàзрын эзэмшиëò гàзàрò ñîгòуурууëàх ундàà хэрэгëэх; 

 á/Сîгòуу хүн нэвòрүүëэх; 

 в/Зөвшөөрөëгүé гàзàрò òàмхи òàòàх; 

 г/Зîхиîн áàéгууëàëòòàé ниéëж àрхидàн ñîгòуүрàх. 

 12.9. Ãàçðûí íèéòèéí ýçýìøëèéí ýä õºðºíãº /áèå çàñàõ ãàçàð, êîðèäîð, òåõíèê 
õýðýãñýë, ãàäíà îð÷íû ãýðýë ÷èìýãëýë, ç¿ëýã, ìîä ãýõ ìýò/-èéí á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã òóõàéí 
ºäðèéí ерөнхиé æèæ¿¿ð øóóä õàðèóöàí àæèëëàíà. 

 Àрвàн гурàв. Àëáà хààгчдын үүрэг 

 13.1. Àжëын áàéрàнд Мîнгîë Уëñын хууëь òîгòîîмж, цàгдààгиéн áàéгууëëàгын 
хэмжээнд мөрдөгддөг дүрэм, зààвàр, журàм, энэхүү журмыг чàнд ñàхин áиеëүүëж, зàхирàх 
зàхирàгдàх ёñыг ёñчëîн мөрдөх; 

 13.2. Èргэдòэé зөв áîëîвñîн, ñîёëòîé хàрьцàж, òөриéн үéëчиëгээг жигд шуурхàé, 
хүрòээмжòэé хүргэх, иë òîд, мэргэшñэн, шуурхàé áàéх зàрчмыг áàримòëàн àжиëëàх; 

 13.3. Àжëын áàéрàнд Òàмхины хянàëòын òухàé хууëьд зààñàн гàзàрò áîëîн гàднà 
îрчинд òàмхи òàòàх, àрхидàн ñîгòуурàх, эëдэв òөрëиéн òîгëîîм òîгëîх, дуу хөгжим чàнгà 
òàвих, áие áиеòэéгээ зүé áуñ хàрьцàх, áуñдыг àжиëëàхàд ñààд хиéх, àжëын áàéрны 
яëгàвàрëàн гàдуурхàë, áэëгиéн дàрàмò учрууëàхыг хîригëîнî; 

 13.4. Дîòîîд журàм, àжëын цàг àшигëàëò, àëáàны нууцëàëыг хàдгàëàх;  

 13.5. Цàгдààгиéн àëáà хààгчид àжëын áàéрàнд ирэхдээ Дүрэмò хувцñыг цэвэр нямáàé, 
дүрэмд зààñнààр өмñөж хэрэгëэнэ. Энгиéн хувцàñ өмñөх үедээ энэ журмын 3.10-ò зààñнààр 
өмñөж хэрэгëэнэ;  

 13.6. Үéëчëэгч нàрын àжëыг хүндэòгэж, àжëын áàéр, îрчин òîéрнîî áîхирдууëàхгүé, 
цэвэр òîхиëîг áàéнà; 

 13.7. Àëáàн өрөөнд хувиéн үнэò зүéëñ, îвîр ихòэé àчàà áàрàà хàдгàëàх, гàр уòàñ 
áîëîн áуñàд эд зүéëñээ зàдгàé îрхиж гàрàх, àëáàн өрөөгөө эзгүé îнгîрхîé îрхиж явàхыг 
хîригëîнî; 

 13.8. Àжиë òàрàх үед àëáàн өрөөниé гàëын àюуëгүé áàéдëыг шàëгàж, хààëгыг 
зîриуëàëòын дàрдàñ áүхиé ëàцààр ëàцдàж, áүрòгүүëнэ. Лàц хөдөëñөн òîхиîëдîëд жижүүриéн 
àëáàнд шуурхàé мэдэгдэнэ;  

 13.9. Èргэдòэé ууëзàх, эñхүë áуñàд áàéцààëòын өрөөг àшигëàж áàéгàà àëáà хààгч нàр 
өрөөниé эд зүéë, òехник хэрэгñëиéг журмын дàгуу хэрэгëэхээñ гàднà áүрэн áүòэн áàéдëыг 
хàриуцнà; 

 13.10. Àëáà хààгч нь àжëын áàéрàнд Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үéë àжиëëàгààны 
журмын “Дүрэмò хувцàñ өмñөж хэрэгëэх /кîд 917/ журàм”-д зààñныг áàримòëàн дүрэмò хувцàñ 
өмñөж хэрэгëэнэ; 

 13.11. Àëáà хààгч нь гàдààд òөрхөөрөө цэвэрч, ñîёëòîé, àжиë хэрэгч, үéëчëүүëэгчид 
òààòàé ñэòгэгдэë òөрүүëэхээр áàéнà.  

 13.12. Àëáà хààгч àëáàн òîмиëîëòын явцàд, àжëын áîëîн àжëын áуñ цàгààр àжëын 
áàéрàнд ñîгòуурууëàх ундàà хэрэгëэх, òөриéн áàéгууëëàгын áàéр àжëын áàéрàнд ñîгòуурàх 



ундàà, мàнñуурууëàх áîдиñ, гàëò áîëîн хүéòэн зэвñэг, òэñэрч дэëáэрэх áîëîн шàòàмхàé 
áîдиñ, хэрэгñëиéг нэвòрүүëэх, хàдгàëàх, хэрэгëэх, àшигëàхыг хîригëîнî.  

 Арван дºрºв. Гадаад харилöаа 

 14.1. Цàгдààгиéн гàзàр, àëáà хààгч нь гэмò хэрэг, зөрчиëд хîëáîгдñîнîîñ áуñàд 
àñуудëààр гàдààдын áàéгууëëàгà, иргэнòэé хàриëцàхдàà Мîнгîë Уëñын Үндñэн хууëь, 
Цàгдààгиéн àëáàны òухàé хууëь, Мîнгîë Уëñын îëîн уëñын нэгдñэн îрñîн гэрээ, кîнвенц, 
òүүнд ниéцүүëэн гàргàñàн эрх зүéн àкò, Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/25 
дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Гàдààдын áàéгууëëàгà, иргэнòэé хàриëцàх /кîд 131/ журàм”-д 
зààñныг áàримòàëнà.  

 14.2. Цàгдààгиéн гàзàр нь хиëиéн áүñ îрчмын гàдààд уëñын цàгдààгиéн 
áàéгууëëàгàòàé хàмòын àжиëëàгààны ñàнàмж áичиг áàéгууëàх òîхиîëдîëд Цàгдààгиéн 
ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/25 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Гàдààдын áàéгууëëàгà, 
иргэнòэé хàриëцàх /кîд 131/ журàм”-ын 131.5.1-ò зààñны дàгуу цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын 
Гàдààд хàриëцààны хэëòñээр уëàмжëууëàн цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын дàргààñ зөвшөөрөë 
àвнà. 

 14.3. Цàгдààгиéн àëáà хààгч нь дипëîмàò áуñ гàдààдын áàéгууëëàгàòàé хàриëцàх 
àñуудëыг цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын Гàдààд хàриëцààны хэëòэñò урьдчиëàн òàниëцууëàн 
зөвшөөрөë àвч, хàриëцñàн àñуудëын явц áàéдàë, үр дүнгиéн òàëààр òàниëцууëгыг àжëын 3 
хîнîгò ирүүëнэ. 

 14.4. Гàдààдын áàéгууëëàгà, иргэнээñ ууëзàëò, яриëцëàгà хиéх, хàмòрàн àжиëëàх 
ñàнàë, хүñэëò хүëээн àвñàн áîë энэ òàëààр Гàдààд хàриëцààны хэëòñээр уëàмжëууëàн 
цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын дàргàд òàниëцууëж, өгñөн үүрэг, чигëэëиéг хэрэгжүүëнэ. 

 14.5. Цàгдààгиéн гàзàр нь гàдààд хàриëцààны чигëэëээр хэрэгжүүëñэн àжëын òàéëàнг 
хàгàñ жиëээр 07 дугààр ñàрын 05-ны дîòîр, áүòэн жиëээр 12 дугààр ñàрын 25-ны дîòîр, 
хэрэгжүүëэхээр òөëөвëөж áуé àжëын òàниëцууëгыг хàгàñ жиëээр 06 дугààр ñàрын 25-ны 
дîòîр, áүòэн жиëээр 12 дугààр ñàрын 20-ны дîòîр Гàдààд хàриëцààны хэëòэñò хүргүүëнэ. 

 14.6. Хиëиéн áүñ îрчмын гàдààд уëñын цàгдààгиéн áàéгууëëàгàòàé хàриëцñàн òàëààрх 
áàримò áичиг, òэдэнòэé áàéгууëñàн ñàнàмж áичгиéн áүрòгэëиéн ñàнг Òөëөвëөëò, зîхиîн 
áàéгууëàëòын òàñàг хàриуцàх áөгөөд журàмд зààñны дàгуу гàдààд хàриëцààны хэëòэñò 
хүргүүëэх мэдээ, òàéëàн, мэдээëëиéг дàвхàр хàриуцàж àжиëëàнà.  

 14.7. Хиëиéн áүñ îрчмын цàгдààгиéн áàéгууëëàгàòàé хàмòрàн àжиëëàх ñàнàмж 
áичгиéн хүрээнд үзүүëж áàéгàà òехник, мàòериàëын áîëîн áуñàд òуñëàëцààг àвàх àñуудëààр 
Íиéòиéн àëáàнд ниéòиéн áîëîн хувиéн àшиг ñîнирхëын зөрчëөөñ урьдчиëàн ñэргиéëэх òухàé 
хууëь áîëîн áуñàд хууëь òîгòîîмжиéн хүрээнд цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын удирдëàгààр 
дàмжууëàн цàгдààгиéн òв áàéгууëëàгын дàргà áîëîн Гàдààд хàриëцààны хэëòñээñ 
зөвшөөрөë àвч, өгñөн үүрэг чигëэëиéн дàгуу àжиëëàнà.  

 14.8. Дîрнîд àéмàгòàé хиë зàëгàà îрших гàдààд уëñ îрны цàгдààгиéн áàéгууëëàгà 
хîîрîнд áàéгууëñàн “Хàмòрàн àжиëëàх гэрээ”, “Сàнàмж áичиг”-иéн дàгуу òуñ àéмàгò àéëчëàх, 
хàриëцàн òуршëàгà ñîëиëцîх зэрэг àргà хэмжээнд îрîëцîхîîр ирэх зîчид òөëөөëөгчдиéн 
áàéр, хîîë, унààны зàрдàëд зàрцууëàгдàх зàрдëын òөñвиéг òухàé áүрò нь гàргàн цàгдààгиéн 
гàзрын дàргын зөвëөëиéн  хурëààр хэëэëцэн, хîëáîгдîх зàрдëын зүéë хэñгээñ òîîцîж, 
зàрëàгàдàх òàëààр шиéдвэрëэнэ.   

 Арван тав. Алба хаагчдаас хууль бус суутгал хийхийг хориглох 

 15.1. Хөдөëмөриéн òухàé хууëиéн 63 дугààр зүéëд зààñнààр àëáà хààгч, àжиëòны нэг 
ñàрын дундàж цàëин хөëñнөөñ хэòрэхгүé хэмжээниé хîхирëыг нөхөн òөëүүëэх òухàé шиéдвэр 



гàрñàн áуюу хууëь òîгòîîмжид зààñàн áуñàд òîхиîëдîëд àëáà хààгч, àжиëòны цàëин 
хөëñнөөñ ñууòгàë хиéхиéг хîригëîнî. 

 15.2. Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны À/124 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн 
“Íэмэгдэë, нэмэгдэë хөëñ áîëîн цàëин òîгòîîх /кîд 924/ журàм”-ын 24.7.2-ò “Àëáà хààгч, 
àжиëòàн нàр áàéгууëëàгын áîëîн зîхиîн áàéгууëàëòын áүòциéн нэгжиéн хэмжээнд зөвхөн 
ñàéн дурын үндñэн дээр мөнгөн хуримòëàë, ñàн үүñгэж áîëнî. Сàнг хàмò îëнîîñ ñîнгîñîн 
àëáà хààгч /удирдàх àëáàн òушààëòнààñ áуñàд/ хàриуцнà” гэж зààñàн òуë цàгдààгиéн гàзрын 
àëáà хààгчид нь ñàéн дурын үндñэн дээр мөнгөн хуримòëàë, ñàн үүñгэж, òуñ ñàн àжиëëàх 
дүрмиéг хàмò îëны зөвëөë áàòàëж, удирдàх àëáàн òушààëòнààñ áуñàд àëáà хààгчдын 
ñîнгîñîн àëáà хààгчààр àхëууëж áîëнî.   

 15.3. Энэхүү журмын 15.2-ò зààñàн ñàнг хàмò îëны зүгээñ ñàéн дурын үндñэн дээр 
áàéгууëñàн áîë ñàнгиéн зàрцууëàëò, îрëîгыг ñàр áүр хàмò îëîнд òàéëàгнàж àжиëëàнà.   

 15.4. Цàгдààгиéн гàзрын òàñàг, àëáàдын àëáà хààгчид нь энэхүү журмын 15.2-ò зààñàн 
ñàнг áàéгууëж, дүрмээ áàòëàн àжиëëàж áîëнî.  

 15.5. Àëáà хààгч, àжиëòны цàëин хөëñнөөñ хууëь áуñààр ñууòгàë хиéñэн òухàé гîмдëыг 
цàгдààгиéн гàзрын дàргà áîëîн цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын Дîòîîд хянàëò àюуëгүé 
áàéдëын гàзàрò гàргàнà. 

 Арван зургаа. Туслах үйл ажиллагаа 

 16.1. Цàгдààгиéн гàзàр нь Òөñвиéн òухàé хууëиéн 44 дүгээр зүéëиéн 44.1 дэх хэñэгò 
зààñнààр цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгààñ зөвшөөрөë àвñны үндñэн дээр áàéгууëëàгын үндñэн 
үéë àжиëëàгààòàé хàршëàхгүé, хөрөнгиéг зîриуëàëò áуñààр àшигëàхгүé, àжиëòныг үүрэгò 
àжëààñ нь хөндиéрүүëэхгүéгээр òуñëàх үéë àжиëëàгàà /мàë àж àхуé/ эрхэëж, àëáà хààгчдàд 
îрëîгî зàрëàгыг òîгòмîë òàниëцууëнà.  

 16.2. Òуñëàх үéë àжиëëàгààны зàрдàëд òухàéн үéë àжиëëàгààг эрхëэхòэé хîëáîгдñîн 
шууд áîëîн шууд áуñ áүх òөрëиéн зàрдàë, өгëөг, ñàнхүүгиéн үүргиéг îрууëж òîîцнî. 

 16.3. Үндñэн үéë àжиëëàгààны зàрдëààñ òуñëàх үéë àжиëëàгààнд зîриуëж шууд áîëîн 
шууд áуñààр хөрөнгө зàрцууëàхыг хîригëîнî. 

 16.4. Бàéгууëëàгын òуñëàх үéë àжиëëàгàà /мàë àж àхуé/ эрхëэх дүрмиéг хàмò îëны 
хурëààр хэëэëцэж, áàòëàх áөгөөд үéë àжиëëàгààны үр дүнд áиé áîëîх àшгиéг дàрààх зүéëд 
зàрцууëнà: 

 à/Бàéгууëëàгын үндñэн үéë àжиëëàгààны òөñвиéн ñàнхүүжиëòиéг áуурууëàх; 

 á/Бàéгууëëàгын үéë àжиëëàгààг дэмжих зîриуëàëò áүхиé хөрөнгө îрууëàëò хиéх; 

 в/Бàéгууëëàгын àжиëëàгñдын ниéгмиéн àñуудëыг шиéдвэрëэх. 

 16.5. Бàéгууëëàгын òуñëàх мàë àж àхуéг ерөнхиé нягòëàн áîдîгч àжëын áуñ цàгààрàà 
хàриуцàн àжиëëууëж, òàéëàн òîîцîîг гàргàнà.  

 16.6. Мàëчинòàé áàéгууëàх гэрээнд òүүнд îëгîх хөдөëмөриéн хөëñ, урàшууëàë, 
хүëээëгэх хàриуцëàгà, мàë òуòñàн òîхиîëдîëд хэрхэн нөхөн òөëүүëэх, îрëîгî, зàрëàгыг 
òîîцîх, нягòëàн шàëгàх àргàчëàë зэргиéг нàриéн òуñгàнà.  

 Арван долоо. Алба хаагчдын шагнал, урамшуулал 

 17.1. Àëáà хààгчдàд шàгнàë, урàмшиë îëгîх àñуудëыг Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын 
дàргын 2015 îны À/79 дүгээр òушààëààр áàòàëñàн “Àëáà хààгчид шàгнàë, урàмшиë îëгîх /кîд 
925/ журàм”-д зààñныг áàримòëàн шиéдвэрëэнэ.  



 17.2. Цàгдààгиéн àëáà хààгчдын àжëын үр дүнг жиëиéн эцэñò “À”, “В”, “С”, “D”, “F” гэñэн 
үнэëгээгээр үнэëж, дүгнэн “A” үнэëэгдñэн àëáà хààгчдын цàëинг, цàëингиéн 40 хүрòэë хувиàр, 
“B” үнэëэгдñэн àëáà хààгчдын цàëинг 30 хүрòэë хувиàр нэмэх, “D” үнэëэгдñэн àëáà хààгчдын 
цàëинг 10 хүрòэë хувиàр, “F” үнэëэгдñэн àëáà хààгчдын цàëинг 20 хүрòэë хувиàр хàñàх 
àñуудëыг цàгдààгиéн гàзрын дàргын зөвëөëиéн хурëààр хэëэëцэж, òухàéн жиëиéн òөñвиéн 
зàрцууëàëòын үëдэгдëээр шиéдвэрëэнэ. 

 17.3. Òухàéн жиëиéн àжëын үр дүнгээр хàмò îëнîî хîшуучëàн àжиëëàñàн òàñàг, хэñэг, 
àëáà хààгчдыг гàзрын дàргын зөвëөëиéн хурëààр хэëэëцэж, шàëгàрууëàн, шиëдэгээр 
шàëгàрñàн òàñàг, хэñэгò “Өргөмжëөë”, 500.000 /òàвàн зуун мянгà/ хүрòэë òөгрөгиéн мөнгөн 
шàгнàë, хөдөëмөриéн òэргүүниé àëáà хààгчààр шàëгàрñàн àëáà хààгчид “Өргөмжëөë”, 
300.000 /гурвàн зуун мянгà/ хүрòэë òөгрөгиéн мөнгөн шàгнàë, àжиë, мэргэжëиéн шиëдэг àëáà 
хààгчид “Өргөмжëөë”, 300.000 /гурвàн зуун мянгà/ хүрòэë òөгрөгиéн мөнгөн шàгнàë, 
цàгдààгиéн гàзрын дàргын “Бàярын áичиг”-ээр шàгнàгдàж áàéгàà àëáà хààгчид ñàрын үндñэн 
цàëингиéн òîдîрхîé хувь /10 хувь/-иéг нэмж òуñ òуñ îëгîх áà шàгнàëын мөнгиéг áàòëàгдñàн 
òөñвиéн цàëин, òэòгэмж, урàмшууëëын зàрдëààñ гàргàж зàрцууëнà. 

 17.4. Òîдîрхîé òөрëиéн гэмò хэрэг, эрх зүéн зөрчëиéг иëрүүëэх, шàëгàж шиéдвэрëэхэд 
үр дүн үзүүëñэн, àëáà хààгчдын àхуé àмьдрàëд дэмжëэг үзүүëэх, Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын 
áàярын өдөр, Àхмàдын áàяр áîëîн ниéòээр òэмдэгëэëò áàярын өдрөөр, ниéòиéг хàмàрñàн 
àяëàë, зугààëгà, чөëөөò цàгиéг өнгөрүүëэхэд хүн хүчниé îрîëцîîг хàргàëзàн àëáàд, àхмàдын 
хîрîîнд òуñ òуñ òуñëàх àж àхуéгààñ áîд, áîг мàëыг зөвëөëиéн хурëààр хэëэëцэж хэмжээг 
òîîцîн хувààриëж îëгîнî. 

 17.5. Хиë зàëгàà îрших нэг чиг үүрэг áүхиé гàдààдын зîчид, òөëөөëөгчдөд îëгîх 
цàгдààгиéн áàéгууëëàгын îнцëîг, үéë àжиëëàгààг хàрууëñàн 80.000 /нàян мянгàн/ òөгрөгниé 
òөñөвòэé áэëэг дурñгàëын зүéëиéг îëгîнî. 

 17.6. Хууëь хэрэгжүүëэх áàéгууëëàгуудын зөвшөөрөгдñөн òэмдэгëэëò îéн áàярààр 
хàмòын àжиëëàгààг áэхжүүëэх, үéë àжиëëàгààг нь дэмжих àжëын уяëдàà хîëáîîг ñàéжрууëàх 
зîриëгîîр 50.000 /òàвин мянгà/ òөгрөгниé òөñөвòэé үнэ áүхиé эд зүéëиéг àвàхàд зàрцууëж 
áîëнî. 

 17.7. Àëáà хààгчдын чөëөөò цàгиéг зөв áîëîвñîн өнгөрүүëэх, хàмò îëны уур àмьñгàëыг 
áүрдүүëэх, òэдниé áие áяëдàрыг хөгжүүëэх зîриëгîîр жиëиéн хугàцààнд зîхиîн 
áàéгууëàгдñàн ñпîрòын òэмцээн, урàëдààны шàгнàëд 100.000 /нэг зуун мянгà/ òөгрөгиéг жиëд 
1 удàà зàрцууëнà. 

 17.8. Àëáà хààгчдын ерөнхиé áîëîвñрîëын ñургууëьд ñурàëцàж áàéгàà “À” үнэëгээòэé 
ñурàëцñàн хүүхдэд 5.000 òөгрөгнөөñ дîîшгүé урàмшууëàëыг жиë áүриéн 12 дугààр ñàрд 
îëгîж áîëнî.  

 17.9. Àëáà хààгч эрүүë мэндиéн шàëòгààнààр 2 ñàрààñ дээш хугàцààгààр эмнэëэгò 
хэвòэн эмчëүүëж áàéгàà òîхиîëдîëд цàгдààгиéн гàзрын дàргын òушààëààр 50.000 /òàвин 
мянгà/ òөгрөгниé áуцàëòгүé òуñëàмж îëгîнî. 

 17.10. Àëáà хààгчдын àжиë үүргиéн гүéцэòгэëò, àжëын àчààëàë, эрүүë мэндиéн 
áàéдëààñ шàëòгààëàн, дàргын зөвëөëиéн хурëààр жиëд 1 удàà 5-ààñ дîîшгүé àëáà хààгчиéг 
нөхөн ñэргээх ñувиëàëд àñрууëàх àñуудëыг шиéдвэрëэнэ. 

 17.11. Цэргиéн áàéнгын òэòгэвэрò гàрч áàéгàà àëáà хààгчид 100.000 /нэг зуун мянгà/ 
òөгрөгиéн òөñөвòэé урàмшууëàë áîëîн нэг хîнь /áîг мàë/ îëгîх àжëыг зîхиîн áàéгууëж 
áîëнî.   

 17.12. Àхмàд àжиëòàн өөрөө нàñ áàрвàë áàòëàгдñàн òөñвиéн òэòгэмж урàмшууëëын 
зàрдëààñ 100.000 /нэг зуун мянгà/ òөгрөгиéн áуцàëòгүé òуñëàмж îëгîж, áуяны àжиë 



үéëчиëгээнд 25.000 /хîрин òàвàн мянгà/ òөгрөгниé áензин шàòàхуунòàé 1 àëáàны 
àвòîмàшиныг îрîëцууëнà. 

 17.13. Àëáà хààгчиéн òөрñөн эцэг эх, àх, дүү, хàдàм эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, хүүхэд нàñ 
áàрñàн òîхиîëдîëд цàгдààгиéн гàзрын дàргын òушààëààр 100.000 /нэг зуун мянгà/ òөгрөгниé 
áуцàëòгүé òуñëàмж îëгîж, áуяны àжиë үéëчиëгээнд нь 15.000 /àрвàн òàвàн мянгà/ òөгрөгниé 
áензин шàòàхуунòàé 1 àëáàны àвòîмàшиныг àëáà хààгчиéн хүñэëòээр îрîëцууëж áîëнî. 

 Арван найм. Дотоод журам зºрчигчдºд хүлээлгэх хариуöлага 

 18.1. Дîòîîд журàм зөрчñөн, жижүүриéн îфицер áîëîн ёñ журмын эргүүë, 
удирдпàгààñ өгñөн үүрэг, òàвьñàн шààрдëàгà áиеëүүëээгүé àëáà хààгчдàд хàриуцñàн 
ñàхиëгын шиéòгэë нîгдууëнà.  

 18.2. Журмыг зөрчñөн иргэдэд эрүүгиéн хàриуцëàгà хүëээëгэхээргүé áîë зàхиргààны 
журмààр шàëгàж, шиéòгэë нîгдууëàх áөгөөд шààрдëàгàòàé òîхиîëдîëд шүүхиéн 
áàéгууëëàгàд шиëжүүëж, шиéдвэрëүүëнэ.  

 18.3. Àëáà õààã÷èéí õàðèóöëàãàã¿é àæèëëàãàà, ñîíîð ñýðýìæã¿é áàéäëààñ ãàçðûí 
ñàíõ¿¿ä ¿ðã¿é çàðäàë ãàðâàë, òîгòîîñîн журмын дàгуу нөхөн òөëүүëнэ. Сàнààòàé уñòгàñàн, 
àшигëàñàн òîхиîëдîëд үниéн дүнг 2 нугàëж òөëүүëнэ. 

 Арван ес. Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зºвлºл, түүний үйл ажиллагааны 
хэлбэр, дэг, горим 

 19.1. Цàгдààгиéн гàзàр нь Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны Б/13 дугààр 
òушààëààр áàòàëñàн “Дàргын зөвëөë áàéгууëàх, àñуудàë хэëэëцэх /кîд 104/ журàм”-ын 
104.3.1-ò зààñны дàгуу цàгдààгиéн гàзрын дàргын эрх хэмжээнд хàмààрàх àñуудëààр зөвëөх 
чиг үүрэг áүхиé òушààëààр áàéгууëñàн áүрэëдэхүүн áуюу “Цàгдààгиéн гàзрын дàргын 
дэргэдэх зөвëөë /Цààшид “Зөвëөë” гэх/”-òэé áàéх áөгөөд зөвëөëиéн үéë àжиëëàгààны үндñэн 
хэëáэр нь хурàëдààн áàéнà.   

 Òàéëáàр, Зөвëөëиéн гишүүнд òàñгиéн дàргà, àхëàх нягòëàн áîдîгч, шààрдëàгàòàé 
òîхиîëдîëд хэñгиéн дàргà, àхëàгч áîëîн îфицер áүрэëдэхүүниé òөëөөëëиéг òîмиëж áîëнî.  

 19.2. Зөвëөë нь 14 хîнîг òуòàмд мягмàр гàриг áүрò 10 цàг 00 минуòààñ 12 цàг 00 
минуòàд явàгдàнà. Ээëжиò áуñ хурàëдààныг зàéëшгүé шààрдëàгàòàé гэж үзвэë дàргын 
òîвëîн зàрëàñнààр хурàëдууëж áîëнî. 

 19.3. Зөвëөëиéн гишүүд Мîнгîë Уëñын Үндñэн хууëь áîëîн áуñàд хууëь òîгòîîмж, 
дээд шàòны áàéгууëëàгà, эрх áүхиé àëáàн òушààëòны хууëьд ниéцñэн шиéдвэриéн дàгуу 
àñуудëыг чөëөөòэé хэëэëцэх áөгөөд цàгдààгиéн гàзрын дàргàд зөвëөх эрхòэéгээр хурàëдààнд 
îрîëцîнî. 

 19.4. Хурàëдààнààр хэëэëцэх àñуудëын òөëөвëөгөөг Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын 
òàñгиéн дàргà, хүниé нөөциéн àñуудàë хàриуцñàн àжиëòàн нàр Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын 
дàргын 2015 îны Б/13 дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Дàргын зөвëөë áàéгууëàх, àñуудàë 
хэëэëцэх /кîд 104/ журàм”-ын 104.3.5-д зààñàн журмын дàгуу гàргàж, òухàéн жиëиéн 
нэгдүгээр ñàрд áàгòààж, цàгдààгиéн гàзрын дàргà áàòëàх áөгөөд хурàëдààнààр хэëэëцñэн 
àñуудëын áүрòгэë, гàрñàн шиéдвэриéн áиеëэëòиéг Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгиéн 
дàргà хàриуцàж, áүрòгэë, ñудàëгàà гàргàнà.  

 19.5. Цàгдààгиéн гàзрын зөвëөëиéн хурëààр дàрààх àñуудëуудыг хэëэëцэнэ: 

à/Цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын дàргà áîëîн дээд шàòны áàéгууëëàгà, àëáàн 
òушààëòнààñ өгñөн үүрэг дààëгàвàр, áуñàд шиéдвэрүүд, òүүниé мөрөөр àвч хэрэгжүүëэх àргà 
хэмжээниé òухàé àñуудàë; 



á/Хүниé нөөциéн àñуудàë; 

в/Сàнхүү, òөñвиéн àñуудàë; 

г/Цàгдààгиéн áàéгууëëàгын үндñэн үүрэг хэрэгжүүëэхòэé хîëáîîòîé àñуудàë; 

д/Цàгдààгиéн гàзàрò мөрдөгдөх журàм, зààвàр, òушààëын òөñөë; 

е/Бàéгууëëàгын өдөр òуòмын үéë àжиëëàгààòàé хîëáîîòîé òуëгàмдàж áуé àñуудàë 
зэргиéг. 

19.6. Цàгдààгиéн àëáà хààгчиéг àëáàнààñ хàëàх, чөëөөëөх, ñàхиëгын шиéòгэë 
îнîгдууëàх зэрэг цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын дàргын зөвëөëиéн хурàëдààнààр эцэñëэн 
хэëэëцүүëж, шиéдвэрëүүëэх àñуудëуудыг áàéгууëëàгын зөвëөëиéн хурëààр хэëэëцñэнээñ 
хîéш àжëын 3 хîнîгò áàгòààж Цàгдààгиéн òөв áàéгууëëàгын хүниé нөөц, ñургàëòын хэëòэñò 
хүргүүëнэ.  

19.7. Àëивàà зөрчиë, мàргààнòàé àñуудëыг хэëэëцэхдээ òухàéн зөрчëиéн òàëààрх 
хууëьд зààñàн хөөн хэëэëцэх хугàцààнд áàгòààн эцэñëэн шиéдвэрëэх үүргиéг àëáà, нуòàг 
дэвñгэриéн цàгдààгиéн áàéгууëëàгын дàргà хүëээнэ. 

19.8. Зөвëөëиéн гишүүд хүндэòгэн үзэх шàëòгààнòàéгààñ áуñàд òîхиîëдîëд зөвëөëиéн 
хурàëдààнд зààвàë ñуух үүрэгòэé áөгөөд зөвëөëиéн гишүүд áîëîн хурàëдààнд áàéëцñàн, 
àñуудàë áэëòгэñэн, òэмдэгëэë хөòөëñөн, òүүнчëэн àжëын áàéрны чиг үүргиéн дàгуу хурëын 
òэмдэгëэë áуñàд áàримò áичигòэé òàниëцñàн àëáà хààгч нь хурëààр хэëэëцñэн áàéгууëëàгà 
áîëîн хувь хүниé нууцòàé хîëáîîòîé àñуудàë, гишүүдиéн гàргàñàн ñàнàë, òàéëáàр, 
хурàëдààны явцын òàëààр áуñдàд зàдрууëàхгүé áàéх, хурàëд àëáàны дүрэмò хувцàñòàé, 
цэвэр үзэмжòэé îрîëцîх үүрэг хүëээнэ.  

19.9. Зөвëөëиéн хурëын зîхиîн áàéгууëàëò, òехникиéн áîëîн áуñàд áэëòгэë àжëыг 
Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñгиéн дàргà, àëáà хààгчид áэëòгэх áөгөөд хурàëдààнààр 
хэëэëцэх àñуудëын дàрààëàë, òàниëцууëгà, мэдээëэë, òөñөë зэргиéг ээëжиò хурàë эхëэхээñ 
өмнө зөвëөëиéн гишүүдэд урьдчиëàн òàрààнà. 

19.10. Зөвëөëиéн хурàëдààнд Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны Б/13 
дугààр òушààëààр áàòàëñàн “Дàргын зөвëөë áàéгууëàх, àñуудàë хэëэëцэх /кîд 104/ журàм”-
ын 104.5.2-ò зààñàн шààрдëàгыг хàнгàñàн мàòериàëыг хэëэëцүүëнэ.  

19.11. Зөвëөëиéн хурàëдààныг цàгдààгиéн гàзрын дàргà, òүүниé эзгүéд îрëîж áуé 
зөвëөëиéн гишүүн удирдàн явууëàх áөгөөд хурàëдààн дàрààх дэгиéн дàгуу явàгдàнà: 

à/Зөвëөëиéн гишүүд хурàëдààнд цàгдààгиéн дүрэмò хувцàñòàé îрîëцîх áà зөвëөëиéн 
дàргыг îрж ирэхээñ өмнө áàéрàà эзэëñэн áàéх; 

á/Хурàëдààн дàргàëàгч урьдчиëàн áэëòгэñэн òөëөвëөгөөниé дàгуу àñуудëыг эрэмáэ 
дàрààòàéгààр хэëэëцүүëнэ. Хурàëдààны дэг нь хурàëдààныг нээх, àñуудëыг òàниëцууëàх, 
àñууëò òàвих, ñàнàë хэëэх, ñàнàë хурààх, шиéдвэр гàргàх гэñэн дàрààëëààр явàгдàх; 

в/Гишүүд хурàëдààнààр хэëэëцэх àñуудëын мàòериàëòàé áүрэн òàниëцàж, ñàнàë, 
дүгнэëòээ урьдчиëàн áэëòгэñэн áàéх; 

г/Àëáà хààгч нь хурàëдààнд îрууëж áуé àñуудëыг òîвч, òîдîрхîé òàниëцууëàх; 

д/Хурàëдààны òөëөвëөгөөнд òуñгàгдààгүé áîëîвч цàг үеиéн шинжòэé, зàéëшгүé 
шиéдвэрëэх шààрдëàгàòàé àñуудëыг дàргàëàгчиéн зөвшөөрñнөөр нэмж хэëэëцүүëэх; 

е/Хурàëдààны зàвñàрëàх хугàцààг хурàëдààн дàргàëàгч шиéдвэрëэнэ. Зөвëөëиéн 
гишүүд хурëын явцàд зàéëшгүé òàнхимààñ гàрàх шààрдëàгà гàрвàë дàргàëàгчààñ зөвшөөрөë 
àвàх; 

ж/Зөвëөëиéн гишүүдэд нууцын зэрэгëэëòэé áичиг áàримò òàрààж хэëэëцүүëñэн áîë 
хурëын òөгñгөëд уг áичиг áàримòыг нэг áүрчëэн хурààн àвч зîхих журмын дàгуу уñòгàëд 
îрууëàх; 



з/Хурëын үеэр хэëэëцүүëгиéн дэгиéг эвдэх, хэëэëцэж áуé àñуудàëд үë хàмààрàх 
зүéëиéг хөндөх, гàр уòñààр ярих зэргиéг хîригëîх. 

19.12. Хурàëдààны шиéдвэриéг хурàë дàргàëàгч ñàнàë хурààëò явууëñны дàрàà áие 
дààн гàргàх áà хурëààр хэëэëцэж шиéдвэрëэñэн àñуудàëòàé хîëáîгдîн гàрàх òушààë, àëáàн 
дààëгàвàр, үүрэг, áуñàд шиéдвэриéг òухàéн àñуудëыг áîëîвñрууëж, хурàëд òàниëцууëñàн 
àëáà хààгч нь Òөëөвëөëò, зîхиîн áàéгууëàëòын òàñàгò хîëáîгдîх мàòериàëыг өгч àжëын 3 
хîнîгò áàгòààн àëáàжууëнà. 

19.13. Хурëын явцыг Цàгдààгиéн ерөнхиé гàзрын дàргын 2015 îны Б/13 дугààр 
òушààëààр áàòàëñàн “Дàргын зөвëөë áàéгууëàх, àñуудàë хэëэëцэх /кîд 104/ журàм”-ын 104.8-
д зààñны дàгуу áэхжүүëнэ.   

19.14. Зөвëөëиéн хурàëд хүндэòгэн үзэх шàëòгààнгүéгээр хүрэëцэн ирээгүé гишүүд, 
àñуудàë îрууëж òàниëцууëàхààр òөëөвëөгдñөн àëáà хààгч áîëîн хурëын дэгиéг зөрчñөн 
áуñàд àëáà хààгчдàд ñàхиëгын шиéòгэë нîгдууëнà.  

1.15. Зөвëөëиéн хурàëдààны явцàд àëáàны áуñ үг яриà хэрэгëэх, îгцîм, чàнгà ярих, 
хàшгирàх, дîгшин хэрцгиé àвирëàхыг хîригëîнî.  

 Хорь. Бусад зүйл 

 20.1. Цàгдààгиéн гàзрын хөдөëмөриéн дîòîîд журмыг áàòëàгдñàн өдрөөñ эхëэн дàгàж 
мөрдөнө. 

 20.2. Дîòîîд журàм цàгдààгиéн гàзрын ниéò áие áүрэëдэхүүн, àжиëòнуудàд нэгэн àдиë 
хàмààрàх áөгөөд хүн áүр журмыг хэрэгжүүëэхэд áуñдыг үëгэрëэн мàнëàéëж, áуñдàд зàрчимч, 
àжиë хэрэгч шààрдëàгà òàвих үүрэгòэé. 

 20.3. Òөëөвëөëò зîхиîн áàéгууëàëòын òàñàг нь цàгдààгиéн гàзрын ниéò áие 
áүрэëдэхүүнд хөдөëмөриéн дîòîîд журмыг òàниëцууëж, òàниëцñàн òухàé òэмдэгëэëиéг гàрын 
үñгээр áàòàëгààжууëàх, шинээр òîмиëîгдñîн àëáà хààгч нэг áүрò òухàé áүр нь òàниëцууëж, 
áàòàëгàà àвàх үүргиéг хүëээнэ.  

 
 
Òàéëáàр, Цàгдààгиéн гàзрын дàргын зөвëөëиéн 2018 îны 09 дүгээр ñàрын 04-ниé 

өдриéн 27 дугààр хурëààр хэëэëцэж, зөвëөëиéн гишүүд ñàнàë нэгòэéгээр “ДОРНОД АЙМАГ 
ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖÓРАМ”-ыг шинэчëэн áàòëàв. 
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