
 



1. Төлбөр төлөгч түүний эд хөрөнгийг эрэн сурвалжлах ажиллагаа  
2. Шаардах эрхийн тухай ойлголт, шаардах эрхээс төлбөр гаргуулах ажиллагаа  
3. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр авагчийн удирдлагад шилжүүлэх, удирдлагад шилжүүлсэн 

үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр авагчид буцаах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт 
4. Шийдвэр гүйцэтгэгч бэлэн мөнгө хүлээн авах, гаргуулсан төлбөрийг олгох ажиллагаа 
5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дансанд мөнгө хадгалах  
6. Төлбөр төлөгч өөрийн хөрөнгөө худалдан борлуулах эрх зүйн зохицуулалт  
7. Хөрөнгийг албадан худалдан борлуулах ажиллагаа, түүний төрөл 
8. Хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааг зохион байгуулах, худалдан борлуулах ажиллагаа  
9. Дуудлага худалдаа явуулах хугацаа, дуудлага худалдааг төлбөр авагчийн хүсэлтээр 

хойшлуулах, төлбөр авагч хүсэлтээ буцаах эрх зүйн зохицуулалт 
10. Дуудлага худалдааны тухай ойголт, дуудлага худалдаа явуулах тухай шийдвэрийн агуулга 
11. Дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажиллагаа, түүнийг нийтэд мэдээллэх, дуудлага 

худалдааны оролцогч, дэнчин 
12. Дуудлага худалдааны үнэ тогтоох, худалдан борлогдоогүй хөрөнгийг төлбөр авагчид санал 

болгох ажиллагаа 
13. Хоёр дахь дуудлага худалдаа зохион байгуулах, орлого хуваарилах ажиллагаа.  
14. Төлбөр төлөгчийн мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаас болон бусад хөрөнгөөс суутгах хийх 

ажиллагаа 
15. Төлбөр төлөгчийн бие даан худалдан борлуулаагүй хөрөнгийг төлбөрт суутган авах тухай 

хүсэлт гаргах ажиллагаа  
16. Эдийн бус хөрөнгийн тухай ойлголт, эдийн бус хөрөнгөөс суутгал хийх ажиллагаа  
17. Гуравдагч этгээдийн эзэмшилд байгаа болон төлбөр төлөгчийн бусдын барьцаанд байгаа 

хөрөнгөөс суутгал хийх ажиллагаа 
18. Төлбөр гаргуулж болохгүй хөрөнгө, орлого 
19. Төлбөр төлөгчийн цалин хөлс, бусад орлогоос төлбөр гаргуулах, суутгал тооцох 

ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт 
20. Төлбөртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх, тодорхойлолт, лавлагаа гаргах журмын нийтлэг 

үндэслэл, эрх зүйн зохицуулалт 
21. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг нэгтгэх явуулах үндэслэл, ач холбогдол 
22. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн даалгавар түүний ойголт, ач холбогдол 
23. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллаагааг дуусгавар болгох үндэслэл, эрх зүйн зохицуулалт  
24. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сэргээн явуулах үндэслэл 
25. Хөрөнгийн тухай ойлголт, худалдан борлуулах ажиллагааны төрөл  
26. Албадан дуудлага худалдаа зохион байгуулах, худалдан борлогдоогүй хөрөнгийг санал 

болгох ажиллагаа 
27. Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах, тэтгэлэгийн зөрүүг нөхөн гаргуулах, шүүхийн шийдвэр 

биелүүлхээс санаатайгаар зайлсхийсэн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага  
28. Хүүхдийн тэтгэлэгийн гүйцэтгэх баримт бичгийг дуусгавар болгох үндэслэл журам  
29. Хорих ял эдэлж байгаа төлбөр төлөгчөөс төлбөр гаргуулах ажиллагаа. 
30. Төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдийн хөрөнгийг хураан авах, худалдан борлуулах, төлбөрт 

суутгах дараалал 
31. Төлбөр төлөгч-хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа дуусгавар болох үед төлбөр гаргуулах 

ажиллагаа 
32. Төлбөр төлөгч иргэнээс төлбөр гаргуулах үндэслэл, журам 
33. Орон байр, барилгаас нүүлгэн гаргах, байр, агуулах сав, газар чөлөөлөх, барилга 

байгууламжийг нураах тухай шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа  
34. Хүүхдийн эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид шилжүүлэх, тэдгээртэй 

уулзуулах тухай шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагаа 
35. Үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн, өөр ажилд шилжүүлсэн ажилтныг 

эгүүлэн тогтоох тухай шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа 
36. Хүүхдийн тэтгэлэгийн мөнгийг олгох үндэслэл журам 
37. Хэд хэдэн төлбөр авагчийн шаардлагыг хангах дараалал  



38. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, гадаад улсын болон олон улсын байгууллагатай 
холбоотой иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт 

39. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардал, шийдвэрийг цуцлах ажиллагаа 
40. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талуудын болон бусад оролцогчийн эрхийг 

хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт 
41. Захиргааны хэргийн талаархи шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаа 
42. Захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт, захиргааны гэрээг хүчингүй болгох тухай, 

тэдгээрийг илт хууль бус болохыг тогтоосон шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагаа 
43. Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр шүйцэтгэх ажиллагаа, шүүхийн шийдвэрийн төрөл 
44. Захиргааны хэргийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаа 
45. Захиргааны хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх  

 
ХОЁР. ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА 

 
46. Хорихоос өөр төрлийн ялыг хорих ялаар солих, ялаас чөлөөлөх, ялыг эдэлж дууссанд 

тооцох 
47. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд техник, хэрэгсэл ашиглах, хяналт тавих, 

гомдол гаргах  
48. Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх 
49. Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгох  
50. Торгох ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
51. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял эдлүүлэх ажиллагааг эхлүүлэх, зохион байгуулах 

ажиллагаа  
52. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял эдлэх хугацаа, түүнийг тооцох, ял эдэлж дуусах  
53. Нийтэд тустай ажил хийлгэж байгаа байгууллагын үүрэг, хүлээлгэх хариуцлага 
54. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялыг хорих ялаар солих үндэслэл 
55. Зорчих эрхийг хязгаарлах ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа 
56. Зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдлэх журмыг зөрчих, зорчих хязгаарлах ялыг хорих ялаар 

солих 
57. Зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгүүлсэн ялтны үүрэг  
58. Зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдлэх журмыг зөрчих, зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг хорих 

ялаар солих  
59. Зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдлүүлэх нөхцөл, журмыг түр чөлөөлөх 
60. Зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдлүүлэх нөхцөл, журмыг өөрчлөх  
61. Эрх хасах ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг мэдэгдэх  
62. Эрх хасах ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа 
63. Эрх хасах ял шийтгүүлсэн ялтанд байнгын хяналт тавих  
64. Эрх хасах ял шийтгүүлсэн ялтан, ялтныг сонгох, томилох, чөлөөлөх, эрх бүхий 

байгууллага, албан тушаалтны үүрэг  
65. Эрх хасах ял шийтгүүлсэн ялтанд тавих хяналт 
66. Эрх хасах ял эдлэх хугацааг тоолох, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхээс зайлсхийсэн 

ялтан, хүн, хуулийн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага 
67. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт  

 
ГУРАВ. АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВСАН ШИЙДВЭР 

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА 
 

68. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авах үндэслэл  
69. Эрх хасах албадлагын арга хэмжээ 
70. Албадлагын арга хэмжээ дуусгавар болгох үндэслэл 
71. Өсвөр насны хүнд оногдуулах албадлагын арга хэмжээ 
72. Хөрөнгө орлого хураах албадлагын арга хэмжээ  
73. Хуулийн этгээдэд оногдуулах албадлагын арга хэмжээг гүйцэтгэх  



74. Үүрэг хүлээлгэх эрх хасах албадлагын арга хэмжээ 
75. Татан буугдаж буй хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага  
76. Тогтоолын биелэлтийг хойшлуулсан шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа  
77. Албадлагын арга хэмжээний ойлголт, төрөл 

 
ДӨРӨВ. ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГАД ЯВУУЛАХ НИЙГМИЙН АЖИЛ 

 
78. Нийгмийн ажлын тухай ойлголт, баримтлах зарчим 
79. Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албанд явуулах нийгмийн ажлын зохион байгуулалт, 
нийгмийн ажилтны явуулах судалгаа 
80. Хоригдлыг хорих ангид хүлээн авч хорих ял эдлүүлэх үеийн нийгэмшүүлэх ажлын 
үйлчилгээ 
81. Хоригдлыг нийгэмд суллагдан гарахад бэлтгэх, дэмжлэг үзүүлэх ажиллагаа 
82. Хоригдлыг хорих өрөөнд хуваарилан хорих ял эдлүүлэх үеийн нийгэмшүүлэх ажил 
83. Нийгмийн ажлын үйлчилгээний үе шатууд  

 
ТАВ. ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮН БҮРТГЭЛ, СУДАЛГАА 

 
84. Цагдан хорих байранд хоригдогчийг хүлээн авах үеийн тоо бүртгэлийн ажиллагаа 
85. Хоригдогчийг суллах үндэслэл, журам 
86. Хоригдолд чөлөө олгох үндэслэл, журам 
87. Хоригдлын уулзалт, түүнийг шийдвэрлэх ажиллагаа 
88. Хоригдлын өдөр тутмын хөдөлгөөнийг бүртгэлээр хянах ажиллагаа 
89. Хоригдлыг суллах ажиллагаа, төрөл, хэлбэр 
90. Хоригдлын захидал, илгээмж авах ажиллагаа 
91. Хорих ангийн тоо бүртгэлийн байцаагчийн хөтлөгдөх судалгаа 
92. Хоригдлын хувийн хэргийн үндсэн ба баяжилтын хэсэгт, бүтэц, түүнийг хөтлөх заавар 
93. Хоригдлын хувийн хэргийг архивт шилжүүлэх ажиллагаа 
 
 

ЗУРГАА. ПЕНИТЕНЦИАР СЭТГЭЛ СУДЛАЛ 
 

94. Хорих байгууллагын сэтгэл зүйчийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл 
95. Хоригдолд үзүүлэх сэтгэл зүйн үйлчилгээ 
96. Хоригдолд үзүүлэх сэтгэл зүйн үйлчилгээний үр дүнд хоригдогчид гарч буй өөрчлөлтийг 
үнэлэх 
97. Сэтгэл зүйн үйл ажиллагааны баримтжуулалт, арга хэлбэр 

 
ДОЛОО. ХАРИЛЦААНЫ БОЛОН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ  

 
98. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтанд сахилгын шийтгэл оногдуулах 
үндэслэл, журам 
99. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулах 
үндэслэл, шалгаж шийдвэрлэх журам, түүнд оногдуулах болон шийтгэлгүйд тооцох хугацаа 
100. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны ёс зүй болон ёс зүйн зөрчлийн тухай 
ойлголт 
101. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээ, түүнд тавигдах 
нийтлэг шаардлага 
102. Ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажиллагаа 
103. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны үйлчилгээний зарчим, үйлчилгээнд 
тавигдах шаардлага 
104. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, 
хориглох, цээрлэх зүйл 



105. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтанг шагналд нэр дэвшүүлэх, олгох 
болзол, үндэслэл, шагнал олгоход тавигдах шаардлага 
106. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах үндэслэл, 
журам 

 

НАЙМ.БАРИВЧЛАХ, ЦАГДАН ХОРИХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА  

 
107. Цагдан хорих үндэслэл, журам 
108. Хоригдох этгээдийг хүлээн авах ажиллагаа 
109. Хоригдсон этгээдийг хорих өрөөнд хуваарилах ажиллагаа 
110. Баривчлагдсан болон хоригдсон этгээдэд зөвшөөрсөн болон хориглосон эд зүйл 
111. Баривчлах болон хорих байрны ахуй нөхцөл 
112. Баривчлагдсан болон хоригдсон этгээд бусадтай уулзах 
113. Баривчлагдсан болон хоригдсон этгээдэд үзүүлэх эмнэлгийн үйлчилгээ 
114. Баривчлагдсан болон хоригдсон этгээдийг салхилуулах ажиллагаа 
115. Баривчлагдсан болон хоригдсон этгээдэд өгөх цай, хоол 
116. Баривчлагдсан болон хоригдсон этгээдийг суллах үндэслэл 

 

ЕС.ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ 
 

117. Хуяглан хүргэх ажиллагааны эрх зүйн үндэс 
118. Хуяглан хүргэх ажиллагааны төрөл, хэлбэр 
119. Хуяглан хүргэх ажиллагаанд хориглох зүйлс 
120. Хуяглан хүргэх тээврийн хэрэгслийн стандарт 
121. Нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны зохион байгуулалт 
122. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт 

зэвсэг хэрэглэх нийтлэг үндэслэл 
123. Тусгай хэрэгслийн төрөл 
124. Нэг бүрийн тусгай хэрэгслийн тухай ойлголт, хэрэглэх үндэслэл, журам 
125. Олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгслийн төрөл, хэрэглэх үндэслэл, журам 
126. Галт зэвсэг хэрэглэх үндэслэл, журам 

 

АРАВ. ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,  
ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ 

 
127. Аюулгүй байдлын тухай ойлголт 
128. Хорих ангийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны төрөл 
129. Хорих байгууллагын тухай ойлголт 
130. Хорих ангид нэвтрэх 
131. Нээлттэй, хаалттай хорих ангид ял эдлүүлэх ажиллагаа 
132. Харуул хамгаалалтын зохион байгуулалт 
133. Хорих байгууллагад явуулах үзлэг, нэгжлэгийн тухай ойлголт, төрөл, хэлбэр 
134. Хорих ангийн гадна хамгаалалтын зохион байгуулалт, гадна хамгаалалтын байцаагчийн 

гүйцэтгэх үүрэг 
135. Сахилгын байр, тусгаарлах тасалгааны нөхцөл журам 
136. Хорих ангийн ерөнхий жижүүр, ээлжийн даргын үүрэг 
137. Хорих ангид онцгой дэглэм тогтоох ажиллагаа 
138. Хоригдлын гаргасан гэмт хэрэг, зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаа 
139. Хоригдол хүлээлгэх сахилгын шийтгэл 
140. Хоригдлыг сахилгын байранд хорих, гаргах үндэслэл журам 
141. Хаалттай хорих ангийн тусгай нэгжийн харуул хамгаалалт 
142. Хорих ял шийтгүүлсэн өсвөр насны хүнд ял эдлүүлэх ажиллагааны онцлог  
143. Хорих ял шийтгүүлсэн эмэгтэй хүнд ял эдлүүлэх ажиллагааны онцлог 



144. Харуул хамгаалалтад хориглох зүйл 
145. Хорих байгууллагын аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй гадаад, дотоод хүчин зүйл 
146. Хорих ангийн жижүүрийн бүрэлдэхүүн 
147. Онцгой нөхцөл байдал бий болсон үед харуул хамгаалалтын ажилтны гүйцэтгэх үүрэг 

 
АРВАН НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ҮНДЭС 

 
148. Гүйцэтгэх ажлын тухай ойлголт 
149. Гүйцэтгэх ажлын нийтлэг, тусгай зарчим, агуулга 
150. Гүйцэтгэх ажилд хориглох зүйл  
151. Гүйцэтгэх байгууллага, гүйцэтгэх ажил явуулах үндэслэл, хүрээ  
152. Гүйцэтгэх байгууллага, тэдгээрийн ажилтны бүрэн эрх  
153. Гүйцэтгэх ажлын хүч, арга, хэрэгсэл 
154. Гүйцэтгэх ажилд тавих хяналт 
155. Төрийн ба албаны нууцын тухай ойлголт, зэрэглэл 
156. Мэдээллийг нууцлах болон ил болгох 
157. Тагнуул, сөрөх тагнуул, хууль сахиулах ажлын хүрээнд төрийн нууцад хамааруулах 

мэдээлэл 
 

АРВАН ХОЁР. ХОРИХ ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА 
 

158. Эрүүгийн хариуцлагын зорилго, хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны ойлголт 
159. Хорих ял эдлүүлэх дэглэм, зэрэглэлийн төрөл, ялгаа 
160. Хоригдлыг ангилах хуваарилах, хорих ангид хүлээн авах ажиллагаа 
161. Хоригдлын эрх зүйн байдал 
162. Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд холбогдох олон улсын жишиг дүрмүүд, тэдгээрийн 

агуулга 
163. Хорих ял эдлэгсдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж 
164. Хоригдол бусадтай харилцах, уулзах эрх зүйн зохицуулалт, зохион байгуулалт  
165. Эмэгтэй хоригдлын ял эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, онцлог 
166. Өсвөр насны хоригдлыг ял эдлүүлэх эрх зүйн зохицуулалт, онцлог 
167. Хоригдолд чөлөө олгох ажиллагаа 
168. Хоригдлыг суллах ажиллагаа 
169. Хоригдолд хүлээлгэх сахилгын шийтгэл, төрөл, үндэслэл 
170. Хоригдлын гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх ажиллагаа 
171. Хоригдлын ахуйн хангамж 
172. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллагын дэргэдэх зөвлөл, түүний чиг үүрэг 
173. Хорих ял эдлүүлэх хорих ангийн дэглэм, зэрэглэлийг өөрчлөх эрх зүйн үндэслэл, журам 
174. Онцгой нөхцөл байдлын тухай ойлголт, төрөл 
175. Гамшигт, аюулт үзэгдэл, осол тохиолдсон үеийн хорих байгууллагын ажиллагаа 
176. Тахал, гоц халдварт болон олон улсын хөл хориот өвчин гарсан үеийн хорих 

байгууллагын ажиллагаа 
177. Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал, онцгой нөхцөл үүссэн хорих байгууллагын 

ажиллагаа 
178. Хорих байгууллагад зэвсэглэн халдсан үеийн хорих байгууллагын ажиллагаа 
 
 
 
 

НЭГТГЭСЭН:  
СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙЧ, ХОШУУЧ   Ш.ЭНХЖАРГАЛ 


