Хавсралт №4
Иргэдийн оролцооны зохицуулалт
бүхий
60
захиргааны
хэм
хэмжээний акт

Яамдууд

Товъёог:
Д/д

Баталсан газар

Актын
дугаар

Акт
батлагдсан
огноо

1

Байгаль орчны сайд

18

1995.02.15

2

Байгаль орчны сайд

98

1996.07.05

3

Дэд бүтцийн хөгжлийн
сайд/НЗД

89/А/55

1999.04.14

4

Гэгээрлийн сайд

234

1999.10.25

5

Гэгээрлийн сайд

246

1999.11.11

6

Байгаль орчны
сайд/Сангийн сайд

154/201

1999.12.10

7

Дэд бүтцийн хөгжлийн
сайд

94

2000.03.31

8

Дэд бүтцийн хөгжлийн
сайд

95

2000.04.03

9

Дэд бүтцийн хөгжлийн
сайд

115

2000.12.11

10

Нийгмийн хамгаалал,
хөдөлмөрийн сайд

48

2001.05.11

11

Дэд бүтцийн сайд

42

2002.02.18

Актын нэр
Журам батлах тухай
/Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт чонын
тоог зохицуулах, зэрлэгшсэн нохой устгах журам/
Журам батлах тухай
/Агаарын чанарын асуудал эрхэлсэн мэргэжлийн
албаны дүрмийг нэгдүгээр, Агаарын чанарын
мэдээлэл гаргах журмыг хоёрдугаар, Иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагын суурин эх үүсвэрээс
агаарт гаргах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх
хэмжээ тогтоох төсөл боловсруулах журмыг
гуравдугаар, Агаарыг бохирдуулах эх үүсвэрийн
улсын тоо бүртгэл явуулах журмыг дөрөвдүгээр,
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын суурин эх
үүсвэрээс агаарт бохирдуулах бодис гаргах
зөвшөөрөл олгох журмыг тавдугаар хавсралтаар/
Дүрэм батлах тухай
/Троллейбусны техник ашиглалтын дүрэм/
Дүрэм батлах тухай
/Төрийн өмчийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын
үлгэрчилсэн дүрэм/
Журам батлах тухай
/Техникийн
болон
мэргэжлийн
сургуульд
суралцагчийн мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх
үлгэрчилсэн журам/
Журам батлах тухай
/Байгаль орчны мэдээллийн төв санд бүрдүүлсэн
мэдээг ашиглуулах, түгээх, орлого бүрдүүлэх,
түүний орлогыг захиран зарцуулах журам/
Аргачилсан заавар батлах тухай
/Opoн сууц, иргэний ба үйлдвэрийн барилга
байгууламжийн
газар
хөдлөлтийг
тэсвэрлэх
чадварыг үнэлэх, судалгаа явуулах, даацын үндсэн
бүтээцийг хүчитгэх, паспортжуулах заавар/
Аргачилсан заавар батлах тухай
/Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл боловсруулах
аргачилсан заавар, Хот суурингийн хөгжлийн
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах аргачилсан
заавар/
Үлгэрчилсэн дүрэм, гэрээ батлах тухай
/Аймаг, нийслэлийн тээвэр зохицуулалтын албадын
үлгэрчилсэн дүрмийг нэгдүгээр, Аймаг, нийслэлийн
Засаг дарга, Тээвэр зохицуулалтын албаны даргын
хооронд байгуулах үлгэрчилсэн гэрээг хоёрдугаар
хавсралтаар/
Аргачлал, журам батлах тухай
/Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн
лавлах зохиох аргачлалыг нэгдүгээр, Хөдөлмөрийн
норм, норматив тогтоох журмыг хоёрдугаар
хавсралтаар/
Дүрэм батлах тухай

12

Хүнс, хөдөө аж ахуйн
сайд

А/60

2002.04.22

13

Байгаль орчны сайд

117

2002.06.01

14

Дэд бүтцийн сайд
болон УМХГ

71/134

2003.04.07

15

Хууль зүй, дотоод
хэргийн сайд/Хүнс,
хөдөө аж ахуйн
сайд/Батлан
хамгаалахын сайд

81/А/39/
118

2003.04.28

16

Дэд бүтцийн сайд

123

2004.06.16

17

Дэд бүтцийн хөгжлийн
сайд

163

2004.08.26

18

Хүнс, хөдөө аж ахуйн
сайд/Байгаль орчны
сайд

101/189
/94

2005.07.15

19

Сангийн сайд, Байгаль
орчны сайдын тушаал

20

Барилга, хот
байгуулалтын сайд

342/366

2006

10

2007.01.12

/Аймаг, орон нутагт зорчигч, шуудан тээврийн
үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дүрэм/
Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журам
батлах тухай
/“Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журам”-ыг
нэгдүгээр, малын эмчийг магадлан итгэмжлэх
зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнийг
хоёрдугаар,
итгэмжлэлийн гэрчилгээний загварыг гуравдугаар,
итгэмжлэл
олгох
шалгалтын
комиссын
бүрэлдэхүүнийг дөрөвдүгээр хавсралтаар/
/Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын Малын эмчид
итгэмжлэл олгох түр журамд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай 2005 оны 51 дүгээр тушаалаар
нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулан,
2, 3, 4 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болгосон УБД
2513/
Журам шинэчлэн батлах тухай
/“Тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлал
явуулах журам”-ыг нэгдүгээр, “Тусгай хамгаалалттай
газар нутагд үзүүлэх ажил үйлчилгээний нэг
удаагийн хөлс төлөх журам”-ыг хоёрдугаар, Тусгай
хамгаалалттай
газар
нутагт
үзүүлэх
ажил
үйлчилгээний нэг удаагийн хөлс төлөх тасалбарын
загварыг гуравдугаар, Тусгай хамгаалалттай газар
нутагт мөрдөх ажил үйлчилгээний нэг удаагийн
хөлсний хэмжээг дөрөвдүгээр хавсралтаар/
Дүрэм, журам батлах тухай
/Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах
дүрэм Хавсралт-1/
Журам батлах тухай
/“Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг
зохицуулах журам”-ыг нэгдүгээр, “Улсын хил
нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах
орон нутгийн салбар комиссын бүрэлдэхүүн”-ийг
хоёрдугаар хавсралтаар/
Дүрэм батлах тухай
/Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн индекс
тооцох дүрэм/
Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай
/Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм/
Журам батлах тухай
/Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн
засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших,
ашиглах нийтлэг журам/
Байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийг
илрүүлсэн буюу зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл
өгсөн иргэнд мөнгөн урамшуулал олгох журам
Барилгын дүрэм батлах тухай
/Барилгын зураг төсөл зохиох, хайгуул судалгааны
ажилд мөрдөх барилгын дүрэм/

21

Зам, тээвэр, барилга
хот байгуулалтын
сайд

188

2009.07.22

22

Зам, тээвэр, барилга
хот байгуулалтын
сайд

06

2010.01.12

23

Зам, тээвэр, барилга
хот байгуулалтын
сайд

111

2010.04.16

24

25

Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын сайд

Сангийн сайдын
тушаал

Журам батлах тухай
/Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл
мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол
учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам/
Журам батлах тухай
/Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг,
оношлогоо явуулах журам/
Дүрэм батлах тухай
/ИНД-13 “Зөрчлийг шалгах” нэгдүгээр, ИНД-21
“Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги,
гэрчилгээжүүлэлт” хоёрдугаар, ИНД-43 “Техник
үйлчилгээний ерөнхий дүрэм” гуравдугаар, ИНД-61
“Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл” дөрөвдүгээр, ИНД63 “Нисгэгчээс бусад нисгэх багийн гишүүдийн
үнэмлэх, зэрэглэл” тавдугаар, ИНД-65 “Нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх,
зэрэглэл” зургаадугаар, ИНД-66 “Агаарын хөлгийн
техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл”
долоодугаар, ИНД-71 “Агаарын зайг тогтоох”
наймдугаар,
ИНД-75
“Агаарын
навигацийн
үйлчилгээний зайчлалын стандарт” есдүгээр, ИНД135 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж
багатай онгоц, нисдэг тэрэг” аравдугаар, ИНД-138
“Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа”
арваннэгдүгээр, ИНД-141 “Иргэний нисэхийн
сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” арван
хоёрдугаар, ИНД-145 “Агаарын хөлгийн техник
үйлчилгээний
байгууллага,
гэрчилгээжүүлэлт”
арвангуравдугаар, ИНД-183 “Иргэний нисэхийн
итгэмжлэгдсэн шалгагч” арвандөрөвдүгээр, ИНД203 “Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн
шалгах” арвантавдугаар хавсралтаар/

А/250

2010.07.22

Журам, гэрээ, гэрчилгээний загвар батлах тухай
/Байгалийн тодорхой баялгийг хариуцан хамгаалах,
ашиглах, эзэмших талаар иргэдийн нөхөрлөлийн
баримтлах
журмыг
нэгдүгээр,
иргэдийн
нөхөрлөлийн байгаль хамгаалах чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулах гэрээний загварыг хоёрдугаар,
иргэдийн нөхөрлөлийн гэрчилгээний загварыг
гуравдугаар, Байгаль орчныг хамгаалах иргэдийн
нөхөрлөлийн талаар авах зарим арга хэмжээний
төлөвлөгөөг дөрөвдүгээр хавсралтаар/

112

2010

Хөрөнгийн үнэлгээчнийг сонгон шалгаруулж эрх
олгох, тусгай зөвшөөрлийг сунгах журам

26

Зам, тээвэр, барилга
хот байгуулалтын
сайд

226

2011.08.18

27

Боловсрол, соёл,
шинжлэх ухааны сайд

130

2012.03.26

Дүрэм батлах тухай
/Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах,
зөвшөөрөлцөх, экспертиз хийх дүрэм/
Журам батлах тухай
/“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг
аттестатчилах журам”-ыг нэгдүгээр, “Мэргэжлийн
боловсрол,
сургалтын
байгууллагын
аттестатчиллын шалгуур үзүүлэлт”-ийг хоёрдугаар
хавсралтаар/

28

Зам, тээвэр, барилга
хот байгуулалтын
сайд

181

2012.06.13

29

Зам, тээврийн сайд

120

2012.12.28

30

Эрүүл мэндийн
сайдын тушаал

180

2014. 05.30

31

Байгаль орчин, ногоон
хөгжлийн сайд

А/03

2014.01.06

32

Байгаль орчин, ногоон
хөгжлийн сайд

А/115

2014.04.09

33

Хөдөлмөрийн сайд

А/123

2014.05.27

34

Зам, тээврийн
сайд/Байгаль орчин
ногоон хөгжлийн сайд

138/А/2
08

2014.06.02

35

Зам, тээврийн сайд

216

2014.09.18

36

Хууль зүйн сайд

А/190

2014.11.04

37

Уул уурхайн сайд

108

2015.06.12

38

Хөдөлмөрийн сайд

А/114

2015.06.22

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай
/Барилгын төсөв зохиох дүрэм, Барилгын үнэ
бүрдлийн үндсэн дүрэм БНбД 81-94-12/
Журмыг батлах тухай
/“Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай
холбоотой зарим объект, үйл ажиллагаанд
гэрчилгээ
олгох
журам”-ыг
нэгдүгээр,
”Гэрчилгээжүүлэх ажлын хэсгийн ажиллах журам”-ыг
хоёрдугаар, Төмөр замын тээврийн аюулгүй
байдалтай холбоотой объект, үйл ажиллагааг
гэрчилгээжүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг
гуравдугаар, “Төмөр замын тээврийн аюулгүй
байдалтай холбоотой объектын болон үйл
ажиллагааны
гэрчилгээний
тодорхойлолт”-ыг
дөрөвдүгээр хавсралтаар/
/Зам, тээврийн сайдын Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай 2015 оны 61 дүгээр тушаалаар 2, 3,
4 дүгээр хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/
Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний эмчилгээ, үйлчилгээ,
Түүнд хяналт тавих журам
Журам батлах тухай
/Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон
нийтийн оролцоог хангах тухай журам/
Журам батлах тухай
/Хог хаягдлын мэдээллийн санг бүрдүүлэх,
мэдээллээр үйлчлэх журам/
Журам шинэчлэн батлах тухай
/Хөдөлмөрийн хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт
олгох журам/
Журам батлах тухай
/“Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн
болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо
бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-ыг 1
дүгээр, усан замын тээврийн хэрэгслийн
гэрчилгээний загварыг 2 дугаар, усан замын
тээврийн хэрэгслийн хувийн хэргийн загварыг 3
дугаар, усан замын тээврийн хэрэгслийн улсын
дугаар, түүнийг тэмдэглэх байршил, хэмжээг 4
дүгээр, усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн
үзлэг хийсэн тухай актын загварыг 5 дугаар, усан
замын тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын
хуудасны загварыг 6 дугаар хавсралтаар/
Журам батлах тухай
/Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам/
Журам батлах тухай
/Алдуул болон хулгайлагдсан малыг бүртгэх,
мэдээлэх журам/
Журам шинэчлэн батлах тухай
/Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн
судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг
тооцох журàм/
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл
байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах
норматив батлах тухай

Журам батлах тухай
/Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох
журам/
/ХЗДХС-ын 2016.12.26-ны өдрийн А/128 дугаар
тушаалаар өөрчлөлт орсон/
Журам батлах тухай
/“Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журам”ыг нэгдүгээр, “Зөрчилд оногдуулсан торгуулийн
мэдэгдэх
хуудасны
загвар”-ыг
хоёрдугаар
хавсралтаар/
Журам батлах тухай
/“Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл
ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх
олгох журам”, “Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл
үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”/
Журам батлах тухай
/Хүн
худалдаалахтай
тэмцэх
тухай
хууль
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд үр бүтээлтэй, идэвх
санаачлагатай ажиллаж байгаа иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд “Урамшуулал
олгох журам”/
Норм болон техникийн дүрэм батлах тухай
Шаардлага, загвар батлах тухай
/Мэргэжлийн
болон
техникийн
боловсролын
сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага,
загвар/
Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
эрх олгох шалгалтын журам

39

Хууль зүйн сайд

А/187

2015.08.28

40

Хууль зүйн сайд

А/188

2015.08.28

41

Барилга, хот
байгуулалтын сайд

246

2015.12.17

42

Хууль зүйн сайд

А/08

2016.01.11

43

Зам, тээврийн сайд

37

2016.02.18

44

Хөдөлмөрийн сайд

А/53

2016.03.03

45

Сангийн сайдын
тушаал

82

2016

46

Зам, тээврийн сайд

90

2016.04.12

47

Хууль зүйн сайд/Хүнс,
хөдөө аж ахуйн сайд

А/160

2016.05.16

48

Барилга, хот
байгуулалтын сайд

116

2016.06.22

49

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын сайд

А/50

2017.03.27

50

Хүнс, хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэрийн
сайд

А/49

2017.04.19

Журам, дүрэм батлах тухай
/Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах/

51

Гэгээрлийн сайд

223

1999.10.20

Журам батлах тухай
/Улс, аймгийн музейд үзмэр худалдан авах журам/

Журам батлах тухай
/Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох/
Дүрэм батлах тухай
/Мал хулгайлах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх/
Барилга байгууламжийн норм, нормативын
баримт бичиг батлах тухай
/“Барилгын доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга”
/БНбД 40-05-16/ барилгын норм ба дүрэм, “Ус
хангамж гадна сүлжээ ба байгууламж” /БНбД 40-0216/ барилгын норм ба дүрэм, “Дотор сантехникийн
систем” /БНбД 40-06-16/ барилгын норм ба дүрэм,
“Ус хангамж, ариутгах татуургын гадна сүлжээ,
барилга байгууламж” /БНбД 40-04-16/ барилгын
норм ба дүрэм/
Журам батлах тухай
/Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын
төгсөгч, мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн иргэний
мэргэшлийн түвшинг үнэлж, баталгаажуулах,
хөндлөнгийн шалгалт зохион байгуулах журам/

52

Боловсрол, шинжлэх
ухааны сайд

А/293

2013.08.13

Журам шинэчлэн батлах тухай
/Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг
үнэлэх, дүгнэх журам /Хавсралт 1/
/Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам
/Хавсралт 2/

Хавсралт 3 (УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны
шийдвэр)
№

Баталсан газар

Актын
дугаар

Актын нэр

1

Сонгуулийн Ерөнхий
хороо, Харилцаа
Холбооны Зохицуулах
хорооны
хамтарсан тогтоол

Акт
батлагдсан
огноо

29/17

2016.04.26

Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа
нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам

2

Нийгмийн даатгалын
Үндэсний зөвлөл

38

2009.10.22

Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй
үзүүлэх эрхээр урамшуулах журам батлах тухай
/Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй
үзүүлэх эрхээр урамшуулах журам /Хавсралт 1//

Агентлаг
Актын
дугаар

Акт
батлагдсан
огноо

№

Баталсан газар

1

Үндэсний татварын
ерөнхий газрын дарга

84

2001.05.15

2

Татварын ерөнхий
газрын дарга

225

2009.06.15

3

Газрын харилцаа,
геодизи, зураг зүйн
газрын дарга

83

2008.04.14

4

Оюуны өмчийн газрын
дарга

59

2014.04.08

5

Улсын бүртгэлийн
ерөнхий газрын дарга

38

2011.01.17

Актын нэр
Журам, маягт батлах тухай
/Онцгой албан татварын тэмдэггүй болон хуурамч
тэмдэг бүхий архи, тамхийг хураан авч, улсын
орлого болгох журам (хавсралт 1)/
Журам батлах тухай
/Зөрчил бүхий татвар төлөгчийн талаар нийтэд
мэдээлэх журам/
Журам батлах тухай
/Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох
журам/
“Барааны тэмдэг нийтэд түгээмэл болсонд тооцох
журам”-ыг батлах тухай
/Барааны тэмдэг нийтэд түгээмэл болсонд тооцох
журам /Хавсралт 1//
Журам батлах тухай /Эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэл хөтлөх журам/

Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
№

Баталсан газар

Актын
дугаар

Акт
батлагдсан
огноо

1

Нийслэлийн Засаг
дарга

49

2004.02.10

2

Нийслэлийн Засаг
дарга

287

2004.06.11

Актын нэр
Журам батлан, төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
/Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх аж ахуйн дотоодын
замаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс төлбөр
авах журмыг нэгдүгээр, төлбөрийн хэмжээг
хоёрдугаар хавсралтаар/
Иргэдээс санал, хүсэлт, гомдол, мэдээллийг
телефон утсаар хүлээж авах үйлчилгээ ажиллуулах

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
№

Баталсан газар

Актын
дугаар

Акт
батлагдсан
огноо

1

Нийслэлийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдид

131

2011.09.07

2

Нийслэлийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдид

9/10

2017.04.27

Актын нэр
Журам батлах тухай
/Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах
хязгаарлалтын бүс дэх иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагын дагаж мөрдөх журам/
Журам шинэчлэн батлах тухай
/Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гапна зар сурталчилгаа
байрлуулахад дагаж мөрдөх журам/

