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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ
2019 оны 04 дүгээр         Улаанбаатар
сарын 18-ны өдөр                                                                                хот

ÍЭÌЭËТ ПРÎТÎКÎË ÑÎЁРХÎÍ
БАТËАХ ТÓХАЙ

 
 1 дүгээр зүйл.2016 онд Истанбул хотноо хуралдсан Дэлхийн 
шуудан холбооны Бүрэн Эрхт төлөөлөгчдийн 26 дугаар их хурлаар 
хэлэлцэж баталсан “Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн есдүгээр нэмэлт 
протокол”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон 
баталсугай.

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ
2019 оны 04 дүгээр         Улаанбаатар
сарын 25-ны өдөр                                                                                хот

ЭРҮҮÃИЙÍ ХЭРЭÃ ХЯÍАÍ ШИЙДВЭРËЭХ 
ТÓХАЙ ХÓÓËЬД ӨӨРЧËӨËТ ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ

 1 дүгээр зүйл.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 
дараах заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

  1/39.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3, 1.4 дэх заалт:

  “1.3.энэ хуулийн 33.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 34.7 
дугаар зүйлийн 6.2-т заасан үндэслэлээр анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг 
бүхэлд нь, эсхүл зарим хэсгийг хүчингүй болгож, хэргийг прокурорт, эсхүл 
дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаах;

  1.4.хэргийн зүйлчлэл, ялыг хүндрүүлэхгүйгээр анхан 
шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулах;”

  2/40.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-1.4  дэх заалт:

  “1.1.гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож, анхан 
болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээх;

  1.2.анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн 
шийдвэрийг бүхэлд нь, эсхүл зарим хэсгийг хүчингүй болгох, хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох; 
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË

  1.3.энэ хуулийн 33.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 34.7 
дугаар зүйлийн 6.2-т заасан үндэслэлээр анхан болон давж заалдах 
шатны шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь, эсхүл зарим хэсгийг хүчингүй 
болгож, хэргийг прокурорт, эсхүл дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаах;

  1.4.хэргийн зүйлчлэл, ялыг хүндрүүлэхгүйгээр анхан 
болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулах;”

 2 дугаар зүйл.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 
39.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн “, хүндрүүлж” гэснийг хассугай. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

2019 оны 04 дүгээр         Улаанбаатар
сарын 19-ний өдөр                       Дугаар 30                                      хот

Ìонголын үндэсний Îлон нийтийн радио, телевизийн 
Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай 
хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.2 дахь хэсэг, Олон нийтийн радио, телевизийн 
тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.8 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын 
Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монголын Үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний 
зөвлөлийн гишүүнээр Сүхбаатарын Алтанцэцэг, Доржсүрэнгийн Батсүх, 
Ванжилийн Бат-Эрдэнэ, Наваанпэрэнлэйн Жанцан, Дэмбэрэлийн 
Өлзийбаатар нарыг тус тус томилсугай. 

2.Энэ тогтоолыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР
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2019 оны 04 дүгээр         Улаанбаатар
сарын 19-ний өдөр                       Дугаар 31                                      хот

Ìонголын үндэсний Îлон нийтийн радио, телевизийн 
Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай 
хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.2 дахь хэсэг, Олон нийтийн радио, телевизийн 
тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсэг, 26 дугаар зүйлийн 26.1.5 
дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Алений Арман, Дамбийгийн Гоошоохүү, Содномпилийн 
Мягмар, Лувсангийн Пүрэвдорж нарын бүрэн эрхийн хугацаа дууссан, 
Содномдоржийн Санасэр нь Үндэсний зөвлөлийн хуралд 6 сараас дээш 
хугацаанд биечлэн оролцоогүй тул Монголын Үндэсний олон нийтийн 
радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс тус тус чөлөөлсүгэй.

2.Энэ тогтоолыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË

2019 оны 04 дүгээр         Улаанбаатар
сарын 25-ны өдөр                       Дугаар 33                                        хот

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд 
өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 
дахь заалт, 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 
чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь 
хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Улсын Их Хурлын гишүүн Цэдэнгийн Гарамжав, Дамдины 
Цогтбаатар нарыг Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны, 
Улсын Их Хурлын гишүүн Лхагваагийн Элдэв-Очирыг Эдийн засгийн 
байнгын хорооны бүрэлдэхүүнээс тус тус чөлөөлсүгэй.

 2.Улсын Их Хурлын гишүүн Жадамбын Бат-Эрдэнэ, Чүлтэмийн 
Улаан нарыг Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны, Улсын 
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Их Хурлын гишүүн Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнийг Хууль зүйн байнгын 
хорооны, Улсын Их Хурлын гишүүн Цэдэнгийн Гарамжавыг Эдийн засгийн 
байнгын хорооны гишүүнээр тус тус баталсугай.

3.Энэ тогтоолыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЕРӨÍХИЙËӨÃЧИЙÍ ЗАРËИÃ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЕРӨÍХИЙËӨÃЧИЙÍ ЗАРËИÃ

2019 оны 04 дүгээр         Улаанбаатар
сарын 23-ны өдөр                       Дугаар 70                                        хот

Зэрэг дэв олгох тухай

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
1, Прокурорын тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.2 дахь хэсгийг тус тус 
үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 Монгол Улсын Ерөнхий прокурор Банзрагчийн Жаргалсайханд 
Төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөхийн зэрэг дэв олгосугай. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ   ХАËТÌААÃИЙÍ
 ЕРӨÍХИЙËӨÃЧ    БАТТÓËÃА

2019 оны 04 дүгээр         Улаанбаатар
сарын 23-ны өдөр                       Дугаар 71                                        хот

Зэрэг дэв олгох тухай

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
1, Прокурорын тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.2 дахь хэсгийг тус тус 
үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч Содонгийн 
Алиманцэцэгт Төрийн хууль цаазын шадар зөвлөхийн зэрэг дэв олгосугай. 
 
 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ   ХАËТÌААÃИЙÍ
 ЕРӨÍХИЙËӨÃЧ    БАТТÓËÃА
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2019 оны 04 дүгээр         Улаанбаатар
сарын 23-ны өдөр                       Дугаар 72                                        хот

Зэрэг дэв олгох тухай

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
1, Прокурорын тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.2 дахь хэсгийг тус тус 
үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч Максимын Чинбатад 
Төрийн хууль цаазын шадар зөвлөхийн зэрэг дэв олгосугай. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ   ХАËТÌААÃИЙÍ
 ЕРӨÍХИЙËӨÃЧ    БАТТÓËÃА

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЕРӨÍХИЙËӨÃЧИЙÍ ЗАРËИÃ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЗАÑÃИЙÍ ÃАЗРÛÍ ТÎÃТÎÎË
2019 оны 1 дүгээр                                                                        Улаанбаатар                                           
сарын 16-ны өдөр                        Дугаар 26                                хот

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 
хуулийн 30 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас 
ТОГТООХ нь:   

1. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн 
тэтгэврийг  24,000 (хорин дөрвөн мянган) төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцож 
олгохыг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
сайд С.Чинзориг нарт даалгасугай.

2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа бүрэн тэтгэврийн 
болон цэргийн тэтгэврийн доод хэмжээг 310,000 (гурван зуун арван мянган) 
төгрөгөөр, нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа хувь тэнцүүлэн 
тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 270,000 (хоёр зуун далан мянган) 
төгрөгөөр тус тус шинэчлэн тогтоосугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Тэтгэврийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх тухай” Засгийн газрын 2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 
16 дугаар тогтоолын 1, 2 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЗАÑÃИЙÍ ÃАЗРÛÍ ТÎÃТÎÎË

4. Энэ тогтоолыг 2019 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ЕРӨÍХИЙ ÑАЙД   Ó.ХҮРЭËÑҮХ         

 ÑАÍÃИЙÍ ÑАЙД   Ч.ХҮРЭËБААТАР

ХӨДӨËÌӨР, ÍИЙÃÌИЙÍ 
ХАÌÃААËËÛÍ ÑАЙД                                Ñ.ЧИÍЗÎРИÃ

2019 оны 1 дүгээр                                                                        Улаанбаатар                                           
сарын 16-ны өдөр                        Дугаар 27                                хот

Íийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны 
тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

 Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 16.1-д заасныг үндэслэн 
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээг сард 174,000 (нэг 
зуун далан дөрвөн мянган) төгрөгөөр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг сард 
76,000 (далан зургаан мянган) төгрөгөөр тус тус тогтоон мөрдсүгэй.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн 
газрын 2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 17 дугаар тогтоолын 1 дэх 
заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

3. Энэ тогтоолыг 2019 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй. 

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ЕРӨÍХИЙ ÑАЙД   Ó.ХҮРЭËÑҮХ        

ХӨДӨËÌӨР, ÍИЙÃÌИЙÍ 
ХАÌÃААËËÛÍ ÑАЙД                                Ñ.ЧИÍЗÎРИÃ
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЗАÑÃИЙÍ ÃАЗРÛÍ ТÎÃТÎÎË
2019 оны 1 дүгээр                                                                        Улаанбаатар                                           
сарын 23-ны өдөр                       Дугаар 33                                       хот

       
Дүрэм батлах тухай

Төрийн албаны тухай хуулийн 40.2, Төрийн албаны зөвлөлийн 
саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Байгууллагын дотоод журмыг энэ тогтоолоор баталсан дүрэмд 
нийцүүлэн баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг төсвийн шууд 
захирагч нарт даалгасугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай” 
Засгийн газрын 2010 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 288 дугаар 
тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ЕРӨÍХИЙ ÑАЙД   Ó.ХҮРЭËÑҮХ         

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÑАЙД,   
 ЗАÑÃИЙÍ ÃАЗРÛÍ ХЭРЭÃ 
 ЭРХËЭХ ÃАЗРÛÍ ДАРÃА  Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

    Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар
                тогтоолын хавсралт

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН 
ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны 
үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон 
хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай 
иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэхтэй 
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
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1.2. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын эрх 
бүхий албан тушаалтан хууль тогтоомжид заасан тохиолдолд тухайн 
салбар, байгууллагын чиг үүргийн онцлогийг харгалзан албан хаагчийн 
мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг батлан мөрдүүлж болно.

1.3. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын удирдах 
албан тушаалтан хариуцсан салбар, байгууллага, нэгжид ажиллаж байгаа 
төрийн албан хаагчийн ёс зүйн байдалд хяналт тавьж, төрийн албан хаагч 
Төрийн албаны тухай хууль болон энэ дүрмээр хүлээсэн хэм хэмжээг 
сахин мөрдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй.

Хоёр. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ

2.1. Төрийн албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан ёс 
зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдөнө:

 2.1.1. үзэл бодол, зан суртахуун, үг, үйлдлээрээ  Үндсэн 
хууль, бусад хуулиар баталгаажуулсан хууль ёсыг эрхэмлэн дээдлэх 
зарчмыг илэрхийлэн сахина;

       2.1.2. шударга ёсыг дээдэлж, хувийн ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байна;

       2.1.3. төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандигнан 
өвлөж, хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг  дээдлэн 
хүндэтгэнэ;

       2.1.4. ард түмэндээ чин сэтгэлээс үйлчилж, төрийн 
албаны нэр хүндийг эрхэмлэн дээдлэнэ;

       2.1.5. албан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйн төлөө 
хариуцлага хүлээдэг байна;

       2.1.6. албан үүргээ гүйцэтгэхдээ улс төрийн хувьд төвийг 
сахиж, улс төрийн нам, эвсэл, хөдөлгөөний аливаа нөлөөллөөс ангид 
байна;

       2.1.7. захирах, захирагдах ёсыг сахин биелүүлнэ.
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Гурав. Төрийн албан хаагчид тавих ёс зүйн шаардлага

3.1. Төрийн албан хаагч нь төрийн бодлого, байгууллагын зорилт, 
чиг үүргийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ дор дурдсан ёс зүйн 
шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй:

 3.1.1. энэ дүрмийн 2.1.1-д заасан ёс зүйн хэм хэмжээний 
хүрээнд:

            3.1.1.а. Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль 
тогтоомж, эрх зүйн акт, байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөж байгаа соёл, 
дэг журам, дүрэм, зааврыг чанд баримтлах;

            3.1.1.б. хууль зөрчсөн, авлига авсан, албан 
тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан аливаа үйлдэлтэй эвлэршгүй 
байж, энэ тухай эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх;

            3.1.1.в. харьяалах дээд шатны албан тушаалтныг 
хуульд нийцсэн, бодит баримт нотолгоонд тулгуурласан, үндэслэл бүхий 
үнэн зөв мэдээллээр хангах;

            3.1.1.г. үндсэн ажлаасаа гадуур хуулиар 
зөвшөөрснөөс бусад ажил үүрэг эрхлэхгүй байх;

            3.1.1.д. төрийн болон байгууллагын, хувь хүний 
хуулиар хамгаалагдсан  нууцыг чандлан хамгаалах;

            3.1.1.е. бусад албан хаагчийн үйл ажиллагаанд 
хууль бусаар нөлөөлөх, саад болох, хууль бус үйлдэл хийхийг шаардахгүй 
байх;

            3.1.1.ё. удирдлагын санаа бодолд нийцэх эсэхийг 
үл харгалзан тэдний гаргах шийдвэрээс үүдэн гарч болзошгүй үр дагавар, 
сөрөг талыг урьдчилан анхааруулж байх.

 
  3.1.2. энэ дүрмийн 2.1.2-т заасан ёс зүйн хэм 

хэмжээний хүрээнд:
            3.1.2.а. өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, эх орон, 

ард түмнийхээ эрх ашгийг хувийн ашиг сонирхлоос ямагт дээгүүр тавьж, 
өөрт олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж 
болзошгүй аливаа нөхцөл байдлаас татгалзах;
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            3.1.2.б. өөрийн хөрөнгө, орлогын байдал, 
тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаар эрх бүхий байгууллагад үнэн зөв 
мэдээлэх;

            3.1.2.в. төрийн байгууллагын эд хөрөнгө, техник 
хэрэгсэл, албаны мэдээллийг хувийн зорилгоор ашиглахгүй байх, эд 
хөрөнгө, техник хэрэгслийг зөв, гамтай, цэвэр нямбай ашиглах;

            3.1.2.г. албан үүргээ гүйцэтгэхдээ ашиг сонирхол 
нь хөндөгдөх дотоод, гадаадын аливаа иргэн, хуулийн этгээдэд хууль 
бусаар давуу байдал олгох, тэдэнтэй үгсэн тохирох, амлалт өгөх, тэднээс 
бэлэг, шан харамж, хөнгөлөлттэй үйлчилгээ, зээл авах, бусад хангамж 
эдлэхгүй байх;

          
  3.1.2.д. хамаарал бүхий этгээдийн ажиллаж 

байгаа байгууллага, тэдний ашиг сонирхолтой холбоотой асуудлаар 
шийдвэр гаргах, албаны нэр барих зэргээр албан тушаал, эрх мэдлээ 
хууль бусаар ашиглахыг цээрлэх.

 3.1.3. энэ дүрмийн 2.1.3-т заасан ёс зүйн хэм хэмжээний хүрээнд:
            
  3.1.3.а. төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хүнийг үндэс, угсаа, 
хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, 
эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, 
эрүүл мэндийн байдал, бэлгийн хандлагаар нь ялгаварлан гадуурхахгүй 
байх;
            3.1.3.б. албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг 
дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх;

            3.1.3.в. жендерийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн 
дарамт үзүүлэхээс  ангид байх;

            3.1.3.г. төрт ёс, түүх, соёлын өв уламжлалаас суралцах, 
Монголын ард түмний соёл, зан үйлийг хүндэтгэх.

 3.1.4. энэ дүрмийн 2.1.4-т заасан ёс зүйн хэм хэмжээний хүрээнд:
            
  3.1.4.а. албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ 
иргэд, үйлчлүүлэгчтэй эелдэг, адил тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй 
харилцаж, төрийн үйлчилгээг чирэгдэл, ялгаварлалгүйгээр хөнгөн шуурхай 
хүргэх;



ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË   
2019 îí ¹18/1071/

604

            3.1.4.б. төрийн албаны нэр хүндийг ямагт дээдэлж, түүнд 
харшлах аливаа үйлдлийг цээрлэх;

            3.1.4.в. албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа буюу ажлын 
байрандаа согтууруулах ундаа хэрэглэх, этгээд байдлаар хувцаслах, 
бүдүүлэг зан авир гаргахыг цээрлэж, олон нийтийн газарт мөрдөх дэг 
журмыг сахих;

            3.1.4.г. төрийн байгууллагаас явуулж байгаа бодлого, 
хууль ёсны үйл ажиллагааг үл эсэргүүцэх, үндэслэлгүй мэдээ, мэдээлэл 
тараахгүй байх.

       3.1.5. энэ дүрмийн 2.1.5-д заасан ёс зүйн хэм хэмжээний хүрээнд:
            
  3.1.5.а. албан үүргээ мэргэжлийн өндөр түвшинд  бүрэн 
хариуцах;
            3.1.5.б. ёс зүйн зөрчил гаргасан тохиолдолд үйлдэлдээ 
дүгнэлт хийж, албан тушаалаасаа өөрийн хүсэлтээр  татгалзах хүртэл 
хариуцлага хүлээх чадвартай байх.
       
 3.1.6. энэ дүрмийн 2.1.6-д заасан ёс зүйн хэм хэмжээний хүрээнд:
            
  3.1.6.а. төрийн алба хаах хугацаанд улс төрийн нам, 
эвсэл, хөдөлгөөнөөс аливаа үүрэг хүлээхгүй, нөлөөлөлд автахгүй байх;
            
  3.1.6.б. төрийн бодлого, үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн 
аливаа жагсаал, цуглаанд оролцох, мэдээ, мэдээлэл тараахгүй байх.

            3.1.6.в. хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр төр, засгийн 
бодлоготой холбогдсон асуудлаар зөвхөн албан ёсны байр суурийг 
илэрхийлэх;

       3.1.7. энэ дүрмийн 2.1.7-д заасан ёс зүйн хэм хэмжээний хүрээнд:

            3.1.7.а. удирдлагадаа байгаа албан хаагчдын өмнө нэр 
хүнд, ажил хэргийн үлгэр жишээг үзүүлэх; 

            3.1.7.б. хамт олны дотор ажил хэрэгч сэтгэл зүйн уур 
амьсгалыг бүрдүүлэх; 
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            3.1.7.в. хамт олны дунд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс 
сэргийлэх, зөрчлийг зохицуулах; 

            3.1.7.г. авлигын орчин үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх;  
            3.1.7.д. удирдлагадаа байгаа ажилтныг улс төрийн үйл 
ажиллагаанд татагдан орохоос сэргийлэх; 

            3.1.7.е. ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчигдөхөөс сэргийлэх, ёс 
зүйн сургалт зохион байгуулах; 

            3.1.7.ё. удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган 
сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр  албаны хэвийн 
харилцааг алдагдуулах, хууль бус үүрэг даалгавар өгөхгүй байх;

            3.1.7.ж. албан харилцаанд хүний эрх, эрх чөлөө,  
халдашгүй байдал,  хувийн болон гэр бүлийн нууц, нэр төр, алдар хүндийг 
эрхэмлэх зарчим баримтлах;

            3.1.7.и. удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг цаг тухайд 
нь биелүүлэх;

            3.1.7.к. албан ажилд шаардлагатай мэдээллийг 
санаатайгаар нуун дарагдуулах, удирдлагын шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаанд саад учруулахыг цээрлэх.

Дөрөв. Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд  
      хүлээлгэх хариуцлага

4.1. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, 
эс үйлдэхүйг ёс зүйн зөрчил гэнэ.

4.2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн төрийн 
албан хаагчид зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан ёс зүйн дараахь 
хариуцлага хүлээлгэнэ:

       4.2.1. уучлал гуйхыг үүрэг болгох;
       4.2.2. сануулах;

4.3. Төрийн албан хаагч энэ дүрмийн 3.1.5.б-д заасны дагуу сайн 
дураараа албан тушаалаас чөлөөлөгдөх нь ёс зүйн хариуцлага хүлээсэнд 
тооцогдоно.
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4.4. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл нь 
сахилгын болон захиргааны зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол холбогдох 
хуулийн дагуу хариуцлага ногдуулна. 
      

Тав. Ёс зүйн зөрчлийн тухай мэдээллийг хүлээж авах,
 шалгаж шийдвэрлэх

5.1. Төрийн  албан  хаагч ёс зүйн  хэм хэмжээ  зөрчсөн тухай 
иргэд,  байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гомдол, мэдээлэл, эсхүл хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээнд нийтлэгдсэн болон тухайн 
байгууллагын дотоод хяналтаар илэрсэн мэдээ, баримт нь шалгалт 
явуулах үндэслэл болно.

5.2. Тухайн албан хаагчийн дээд шатны албан тушаалтан, эсхүл 
уг байгууллагад дотоод хяналт, шалгалт хариуцсан нэгж, албан тушаалтан 
ажилладаг бол тэрхүү нэгж, албан тушаалтан мэдээллийг хүлээж авснаас 
хойш 14 хоногийн дотор дараахь журмын дагуу шалгалт явуулна:

 5.2.1. гомдол, мэдээлэлд холбогдсон албан хаагч болон 
гомдол, мэдээлэл гаргагчтай уулзаж, тэдгээрийн тайлбар, саналыг сонсож 
тэмдэглэл хөтлөх;

       5.2.2. шаардлагатай гэж үзвэл бусад байгууллагаас 
баримт бичиг, тайлбар, бусад лавлагаа материалыг гаргуулж авах;

       5.2.3. харьяалах нэгжийн удирдлага, албан хаагчидтай 
уулзаж, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг цуглуулах.

5.3. Гомдол, мэдээллийг шалгах хугацааг шаардлагатай бол 
байгууллагын удирдлага нэг удаа 14 хоногоор сунгаж болно.

          5.4. Төрийн албан хаагч энэ дүрэмд заасан ёс зүйн хэм хэмжээ, 
шаардлагыг зөрчсөн нь сахилгын зөрчлийн шинжтэй болох нь шалгалтаар 
тогтоогдвол энэ дүрмийн 5.2-т заасан нэгж, албан тушаалтан шалгалтын 
дүнг байгууллагын удирдлагад танилцуулан Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйн зөвлөлд хүргүүлнэ. 

Зургаа. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөл

6.1. Төрийн албан хаагч ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх 
асуудлаар эцэслэн дүгнэж, шийдвэр гаргах эрх бүхий Төрийн албан 
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хаагчийн ёс зүйн зөвлөл (цаашид “Ёс зүйн зөвлөл” гэх) төрийн захиргааны 
болон үйлчилгээний байгууллагын дэргэд ажиллана. 

6.2. Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийн тоог тухайн байгууллагын 
төрийн албан хаагчдын тоог харгалзан 3-7 гишүүнтэй байхаар тогтоож, 
төрийн албан хаагчдын саналыг үндэслэн томилох эрх бүхий албан 
тушаалтан гурван жилийн хугацаагаар томилно. Зөвлөлийн ажиллах 
журмыг томилох эрх бүхий албан тушаалтан батална.

6.3. Ёс зүйн зөвлөл нь төрийн албан хаагч ёс зүйн зөрчил гаргасан 
тухай гомдол, мэдээллийг энэ дүрмийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу шалгаж 
ирүүлсэн танилцуулга, материалыг гишүүдийн ердийн олонхийн ирцтэй 
хуралдан хэлэлцэж, шалгалтын дүнг үндэслэлтэй гэж үзвэл зөрчлийн 
шинж байдлыг харгалзан, зөрчил гаргагчид энэ дүрмийн 4.2-т заасан 
хариуцлагыг хүлээлгэх тогтоол гаргана.

6.4. Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоолоор энэ дүрмийн 4.2.1-д заасан 
хариуцлага хүлээлгэсэн тохиолдолд уучлал гуйх хэлбэрийг тодорхойлсон 
байна.

6.5. Ёс зүйн зөвлөлийн хуралдаанд гомдол, мэдээллийг шалгасан 
албан тушаалтан болон ёс зүйн зөрчилд холбогдсон албан хаагчийг 
биечлэн оролцуулж тайлбарыг сонсож, асуулт тавьж, хариулт авч болно.

6.6. Тухайн байгууллагын төрийн албан хаагчийн тоо 25 хүрэхгүй 
бол ёс зүйн зөвлөл байгуулахгүй байж болно. Энэ тохиолдолд төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай гомдол, мэдээллийг тухайн 
байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж, албан тушаалтан 
шалгаж, холбогдох  танилцуулга, материалыг тухайн байгууллагын 
удирдлагад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

6.7. Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоолыг зөрчил гаргасан албан хаагчид 
танилцуулна.

6.8. Ёс зүйн зөвлөл тухайн албан хаагчид ёс зүйн хариуцлага 
хүлээлгэх үндэслэл тогтоогдоогүй гэж үзвэл гомдол, мэдээлэл гаргасан 
иргэн, байгууллагад энэ тухай бичгээр хариу өгнө. 

6.9. Төрийн байгууллагын удирдлага ёс зүйн зөвлөлийн ажилд 
тухайн байгууллагын удирдлага дэмжлэг үзүүлнэ.
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Засгийн газрын 2019 оны 36 дугаар
тогтоолын хавсралт

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ,
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Төрийн албаны тухай хуулийн 53.2-т заасан стратеги 
төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангахтай холбогдсон 
нийтлэг харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЗАÑÃИЙÍ ÃАЗРÛÍ ТÎÃТÎÎË
2019 оны 1 дүгээр                                                                         Улаанбаатар                                           
сарын 23-ны өдөр                        Дугаар 36                                        хот

       
Журам батлах тухай

Төрийн албаны тухай хуулийн 53.2-т заасныг үндэслэн Монгол 
Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг 
хангах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 

2. Энэ журмыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай аргачлал, загвар, 
маягтыг баталж мөрдүүлэхийг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын дарга Г.Занданшатарт үүрэг болгосугай. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ЕРӨÍХИЙ ÑАЙД   Ó.ХҮРЭËÑҮХ         

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÑАЙД,   
 ЗАÑÃИЙÍ ÃАЗРÛÍ ХЭРЭÃ 
 ЭРХËЭХ ÃАЗРÛÍ ДАРÃА  Ã.ЗАÍДАÍШАТАР

Долоо. Ёс зүйн зөрчлийн талаар тайлагнах,  
          олон нийтэд мэдээлэх

7.1. Томилох эрх бүхий албан тушаалтан төрийн албан хаагчид 
хариуцлага хүлээлгэсэн шийдвэрийг тухайн төрийн албан хаагчийн хувийн 
хэрэгт тэмдэглэж, байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан мэдээлнэ.
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1.2. Энэ журмыг Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, төрөөс 
баримтлах бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, аймаг, нийслэлийг 
хөгжүүлэх хэтийн зорилт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд 
дэвшүүлсэн зорилго, зорилтуудтай уялдуулан төрийн болон нутгийн 
удирдлагын байгууллагууд өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд стратеги 
төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад мөрдөнө. 

1.3. Энэ журамд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурдсан 
утгаар ойлгоно:
 

 1.3.1. “стратеги төлөвлөгөө” гэж байгууллагын алсын 
хараа, эрхэм зорилго, стратегийн зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
тодорхойлсон баримт бичгийг;

       1.3.2. “стратегийн зорилт” гэж хуулиар олгосон чиг үүргийн 
хүрээнд урт, дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд 
чиглэсэн оновчтой, хэмжиж болохуйц, тодорхой хугацаанд хүрч болохуйц 
эерэг өөрчлөлтийг;

       1.3.3. “байгууллагын мандат” гэж тухайн байгууллагад 
хуулиар олгосон эрх хэмжээг;  

       1.3.4. “шалгуур үзүүлэлт” гэж стратегийн зорилтын 
хэрэгжилтийн үе шат бүрт бий болох өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилан 
тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг;

       1.3.5. “суурь түвшин” гэж стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулах үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утгыг; 

       1.3.6. “хүрэх түвшин” гэж стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 
явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг 
хэмжихээр урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон 
тоон утгыг.

1.4. Байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэгт, эсхүл энэ журмын              
1.2-т заасан бодлогын баримт бичигт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан 
стратеги төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.
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Хоёр. Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах, батлах

2.1. Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газар, яам нь тухайн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
стратеги төлөвлөгөөг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь 
тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн стратеги төлөвлөгөөг 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдсанаас хойш хоёр 
сарын дотор, дөрвөн жилийн хугацаатайгаар боловсруулж төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчаар батлуулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

2.2. Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахад дараахь зарчмыг 
баримтална: 

 2.2.1. үндэсний язгуур эрх ашигт нийцсэн байх;
        2.2.2. нэгдмэл, цогц, харилцан уялдаатай байх;
    2.2.3. төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалсан байх;
        2.2.4. судалгаа, шинжилгээнд үндэслэсэн байх;
       2.2.5. нөөц бололцоонд үндэслэсэн байх;
        2.2.6. ил тод, нээлттэй байх. 

2.3. Стратеги төлөвлөгөө дараахь бүрдэл хэсэгтэй байна:

       2.3.1. байгууллагын мандат; 
       2.3.2. алсын хараа; 
       2.3.3. эрхэм зорилго;
    2.3.4. орчны шинжилгээ; 
       2.3.5. стратегийн зорилт;
       2.3.6. хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа; 
       2.3.7. хавсралт буюу стратеги төлөвлөлтийн тайлан. 

2.4. Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахдаа хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж, саналыг тусгасан байна.

 2.5. Стратеги төлөвлөгөөг дараахь үе шаттай боловсруулна: 
 
        2.5.1. байгууллагын мандатын шинжилгээ хийх;
        2.5.2. алсын хараа, эрхэм зорилгыг тодорхойлох; 
        2.5.3. дотоод, гадаад орчны шинжилгээ хийх; 
        2.5.4. стратегийн зорилтыг тодорхойлох; 
        2.5.5. хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх. 
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 2.6. Энэ журмын 2.5.5-д заасны дагуу стратеги төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө шаардлагатай нөөц (хүн, санхүү, 
техник), түүний эх үүсвэрийг үйл ажиллагаа тус бүрээр тооцож тусгасан 
байна. 

Гурав. Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг
        зохион байгуулах

   
3.1. Салбарын болон засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн 

стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг  “Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг 
тогтоох, тайлан гаргах журам”-ын дагуу  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд задлан 
тусгаж зохион байгуулна.

 3.2. Стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын арга 
хэмжээ, төсөл хөтөлбөрийг жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

 3.3. Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулахдаа 
шаардлагатай тохиолдолд бусад байгууллага, албан тушаалтантай 
хамтарч болно. 

 3.4. Стратеги төлөвлөгөөний зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
талаар нийт албан хаагчдыг мэдээллээр хангах ажлыг байгууллагын 
удирдлага хариуцна. 

 3.5. Байгууллагын удирдлага стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах нөөц (хүн, санхүү, техник)-ийг төлөвлөн бүрдүүлж, зохион 
байгуулна. 

Дөрөв. Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг тайлагнах

4.1. Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг тодорхой, үнэн зөв, 
хангалттай мэдээлэлд үндэслэн тайлагнана. 

4.2. Гүйцэтгэлийн тайланд тусгагдсан мэдээллийн үнэн зөв 
байдлыг холбогдох албан тушаалтан хариуцна. 

4.3. Гүйцэтгэлийн тайланд дараахь асуудлыг тодорхой тусгана: 
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        4.3.1. тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин 
буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх; 

        4.3.2. зорилтот түвшинд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, 
нөхцөл, цаашид авах арга хэмжээний талаарх мэдээлэл.

 4.4. Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан дараахь хэсгээс 
бүрдэнэ:
        4.4.1. стратегийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний 
хэрэгжилт;
        4.4.2. үр дүнгийн үзүүлэлт (хүрэх болон хүрсэн түвшин);
        4.4.3. эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт (хүрэх 
болон хүрсэн түвшин);

        4.4.4. стратегийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт.

Тав. Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг үнэлэх

5.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч стратеги төлөвлөгөөний тухайн 
жилийн гүйцэтгэлийн тайланг баталгаажуулна.

5.2. Байгууллагын удирдлага энэ журмын 5.1-д заасан үнэлгээнд 
үндэслэн тухайн жилийн зорилтот түвшинд хүрч чадаагүй үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийг сайжруулах, алдаа дутагдлыг арилгах арга хэмжээг төлөвлөн, 
дараа жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгана. 

5.3. Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд 2 жил тутам хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авна.
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ ÃЭРЭЭ
ДЭËХИЙÍ ШÓÓДАÍ ХÎËБÎÎÍÛ

ДҮРÌИЙÍ 9 ДҮÃЭЭР ÍЭÌЭËТ ПРÎТÎКÎË
Агуулга
Зүйл

I. (1 дүгээр зүйлд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлт)

Холбооны үйл ажиллагааны 
хүрээ болон зорилт 

II. (1 bis зүйлд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлт)

Тодорхойлолт

III. (22 дугаар зүйлд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлт)

Холбооны баримт бичиг

IV. Дэлхийн шуудан холбооны 
дүрэмд оруулсан нэмэлт 
протокол хүчин төгөлдөр 
болох буюу түүний үйлчлэх 
хугацаа

ДЭЛХИЙН ШУУДАН ХОЛБООНЫ
ДҮРМИЙН 9 ДҮГЭЭР НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛ

 Истанбул хотноо чуулсан Конгрессоор Дэлхийн шуудан 
холбооны гишүүн орнуудын Засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгчид 
Вена хотноо 1964 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр байгуулсан Дэлхийн 
шуудан холбооны дүрмийн 30.2 дугаар зүйлийн хүрээнд соёрхон батлах 
нөхцөлөөр дүрэмд дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулав. 

1 дүгээр зүйл

(1 дүгээр зүйлд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт)
Холбооны үйл ажиллагааны хүрээ болон зорилт

  Энэ дүрмийг батлах орнууд нь Дэлхийн шуудан холбооны нэрийн 
дор шуудангийн илгээмжийг харилцан солилцох шуудангийн нэг нутаг 
дэвсгэрийг үүсгэнэ. Чөлөөтэй дамжин өнгөрөх эрх нь Холбооны баримт 
бичигт заасан нөхцөлийн дагуу Холбооны бүх нутаг дэвсгэрээр бататгана. 

  Холбооны зорилго нь байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах, 
шуудангийн үйлчилгээг сайжруулах болон салбарын хүрээнд олон улсын 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд оршино.
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  Холбоо нь түүний гишүүн орнуудад аль болох боломжийн хэрээр 
шуудангийн техникийн туслалцаа үзүүлэхэд оролцоно.

2 дугаар зүйл

(1 bis зүйлд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт)
Тодорхойлолт

  Дэлхийн шуудангийн холбооны баримт бичигт хэрэглэсэн дараах 
нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

 1.1 Шуудангийн үйлчилгээ: Холбооны баримт бичгийн хүрээнд цар 
хүрээг нь тодорхойлж, зохицуулах бүх олон улсын шуудангийн үйлчилгээ. 
Шуудангийн үйлчилгээний гол үүрэг нь шуудангийн илгээмжийг хүлээн 
авах, ялган боловсруулах, дамжуулах, хүргэх зэргээр гишүүн орнуудын 
нийгэм, эдийн засгийн тодорхой зорилтыг хангахад чиглэнэ.

 1.2 Гишүүн орон: Дүрмийн 2 дугаар зүйлийн нөхцөлийг бүрэн 
хангах орон.

 1.3 Шуудангийн нэг нутаг дэвсгэр (шуудангийн нэг буюу ижил 
нутаг дэвсгэр): Холбооны баримт бичигт заасан үүргийн дагуу хэлэлцэн 
тохиролцогч талуудын шуудангийн илгээмжийг харилцан солилцох, 
чөлөөтэй дамжуулан өнгөрүүлэх болон Холбооны баримт бичигт заасан 
нөхцөлийн дагуу бусад орны шуудангийн илгээмжийг нэг орноос нөгөө 
орон руу өөрийн шуудангийн илгээмжийн адил алагчлахгүйгээр дамжин 
өнгөрүүлэх.

 1.4 Чөлөөтэй дамжуулан өнгөрүүлэх: Холбооны баримт бичигт 
заасан нөхцөлийн дагуу нөгөө орон руу шуудангийн илгээмжийг тээвэрлэн 
өнгөрүүлж буй гишүүн орон нь уг илгээмжийг өөрийн орны дотоодын 
шуудангийн илгээмжийн нэгэн адил нөхцөлөөр дамжин өнгөрүүлэх үүрэг.

 1.5 Захидал шуудангийн илгээмж: Конвенцид тодорхойлогдсон 
илгээмж.

 1.6 (Хүчингүй болгосон)

 1.6 bis Шуудангийн илгээмж: Дэлхийн шуудангийн конвенц, 
Шуудангийн төлбөр тооцооны үйлчилгээний хэлэлцээр болон тэдгээрийн 
холбогдох журамд заасны дагуу гишүүн орны итгэмжлэгдсэн оператороос 
илгээсэн аливаа илгээмж (захидал, боодол, мөнгөн гуйвуулга гэх мэт)-ийн 
ерөнхий нэр томьёо.  
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 1.7 Итгэмжлэгдсэн оператор: Өөрийн нутаг дэвсгэрт шуудангийн 
үйлчилгээ эрхлэн явуулах, Холбооны баримт бичгээр хүлээсэн холбогдох 
үүргийг биелүүлэх гишүүн орны албан ёсоор итгэмжилсэн төрийн болон 
төрийн бус байгууллага.

 1.8Тайлбар: Дүрэм болон Ерөнхий журмаас бусад баримт бичгийн 
заалтыг өөрийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх хуулийн үйлчлэлийг хасах 
эсхүл өөрчлөх зорилгоор гишүүн орноос мэдэгдсэний дагуу чөлөөлөх 
заалт. Аливаа тайлбарыг хийхдээ дүрмийн удиртгал хэсэг болон 1 дүгээр 
зүйлд заасан Холбооны зорилго, зорилтод нийцүүлсэн байна. Тайлбарыг 
хийхдээ түүний үндэслэлийг зохих ёсоор тайлбарласан, аливаа баримт 
бичгийг батлах шаардлагын дагуу олонхын саналаар дэмжсэн байна. Энэ 
тухай төгсгөлийн протоколд тусгана. 

3 дугаар зүйл
(22 дугаар зүйлд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт)

Холбооны баримт бичиг

  Дүрэм нь Холбооны үндсэн баримт бичиг байна. Энэ нь Холбооны 
гол журмыг агуулах бөгөөд түүнд тайлбар хийхгүй.

  Ерөнхий журам нь дүрмийг хэрэгжүүлэх болон Холбооны ажиллах 
журмыг хангах заалтыг тусгана. Түүнийг гишүүн бүх орон заавал дагаж 
мөрдөх бөгөөд түүнд тайлбар хийхгүй. 

  Дэлхийн шуудан холбооны дүрэм болон түүний холбогдох журамд 
олон улсын шуудангийн үйлчилгээнд хэрэглэх дүрэм болон шуудангийн 
захидал, шуудангийн илгээмжийн үйлчилгээтэй холбоотой хэм хэмжээг 
тусгана. Баримт бичиг нь бүх гишүүн орны хувьд заавал биелүүлэх шинжтэй 
байна. Гишүүн орнууд итгэмжлэгдсэн операторын конвенц болон түүний 
холбогдох журмуудаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгааг хангана. 

  Холбооны хэлэлцээр болон түүний журам нь тэдгээрт оролцогч 
тал болох гишүүн орнуудын хоорондын захидал болон боодол шуудангийн 
илгээмжээс бусад үйлчилгээг зохицуулна. Эдгээр нь зөвхөн тухайн 
орнуудад хүчинтэй байна. Гишүүн орнууд итгэмжлэгдсэн операторын 
хэлэлцээр болон холбогдох журмуудаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 
баталгааг хангана. 
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  Конвенц болон хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай 
журмыг тусгасан зохицуулалтыг Шуудангийн үйл ажиллагааны зөвлөл 
батлах бөгөөд ингэхдээ Конгрессоос гаргасан шийдвэрийг харгалзан үзнэ.

  3, 4, 5 дахь хэсгийн дагуу Холбооны баримт бичигт хавсаргасан 
төгсгөлийн протокол нь тэдгээр баримт бичигт хийх тайлбарыг агуулна.

4 дүгээр зүйл

 Дэлхийн шуудан холбооны дүрэмд оруулсан нэмэлт протокол 
хүчин төгөлдөр болох  буюу түүний үйлчлэх хугацаа.

 Энэхүү нэмэлт протокол нь 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 
хүчин төгөлдөр болж, тодорхойгүй хугацаагаар үйлчилнэ. 

 Үүнийг гэрчилж, гишүүн орнуудын Засгийн газрын бүрэн эрхт 
төлөөлөгчид Дүрмийн эх бичвэрт тусгасан адил хүчинтэй, адил үйлчлэх 
заалт бүхий энэхүү нэмэлт протоколыг үйлдэж, Олон улсын товчооны 
Ерөнхий захиралд хадгалуулах нэг хувь эх бичвэрт гарын үсэг зурж 
баталгаажуулав. Түүний хуулбарыг гишүүн бүрт Дэлхийн шуудан холбооны 
Олон улсын товчоо хүргэнэ.  

 Истанбул хотноо 2016 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр үйлдэв. 
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