
 

 
 

Монгол Улсын Хууль зүйн сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/12 дугаар 
тушаалаар “Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэл хөтлөх, лавлагаа олгох заавар” 
шинэчлэгдэн батлагдсан. 
Уг заавраар Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэний ялтай эсэхийг судлан үзэх эрх 
бүхий байгууллага нь албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, судалгааны төвд 
хандсан тохиолдолд иргэний ялтай эсэх лавлагааг олгож байхаар тогтсон. 
Иймд аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хууль тогтоомжоор зохицуулагдсан эрх зүйн зохицуулалтаас 
гадуур ялтай эсэх тухай Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолтыг иргэнээс шаардахгүй байх, 
иргэн Та цагдаагийн байгууллагаас тодорхойлолт авахаар биечлэн явах шаардлагагүй зэргийг 
анхаарч, дараах мэдээлэлтэй танилцана уу.  
Нэг. Иргэний ял шийтгэлтэй эсэх лавлагааны тухай 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын зүгээс соёл, урлагийн тэмцээн, уралдаанд бүртгүүлэх, виз 
мэдүүлэх, сурч боловсрохоор сургалтын байгууллагад хандах, ажилд орох, иргэний гэрээ хэлцэл 
байгуулах зэрэг тохиолдолд иргэдээс ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа шаардаж байгаагаас иргэдийн 
эрх зөрчигдөж байна гэж үзэн Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/12 дугаарын тушаалаар батлагдсан 
заавраар шинээр зохицуулж байгаа зүйл: 
- иргэн өөрийн ял шийтгэлтэй эсэхийг нотлох үүргээс чөлөөлөгдсөн; 
- хуульд зааснаас бусад тохиолдолд аж ахуйн нэгж, байгууллага нь иргэдээс ял шийтгэгдсэн эсэх 
тодорхойлолт шаардахыг зогсоосон; 
- ялгүй болох хугацаа дууссан, шүүхээр ял шийтгэгдсэн нь цагаатгагдсан, өршөөгдсөн зэрэг 
үндэслэл бүрээр лавлагааг нарийвчлан гаргаж тодорхойлохоор зааварласан; 
- лавлагааг цахим сүлжээ ашиглан гарган өгч байх.  
Жагсаалтад заасан дор дурьдсан эрх бүхий байгууллага лавлагааны тодорхойлолт авахдаа 
тухайн иргэний үнэмлэхний хуулбар, ургийн овог, эцэг/эх/-ийн болон түүний нэр, хүйс, регистрийн 
дугаар, лавлагаа авах эрх зүйн үндэслэлийг агуулсан албан бичиг, үйлчилгээний төлбөр тушаасан 
баримтыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл судалгааны төвд ирүүлэн лавлагаа авах ба орон 
нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагаар дамжуулан авч болох юм. 
Эрх бүхий байгууллага нь Архивын тухай хууль, Архивын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 03 
дугаар тушаалаар батлагдсан архивын үйлчилгээний төлбөр 1000 төгрөгийг Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Төрийн сан банк дахь 900012034 дугаар дансанд тухайн иргэнээр тушаалгасан байна. 
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