ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН
ТУШААЛ

2017 оны 07 дугаар
сарын 05-ны өдөр

Дугаар А/137

Улаанбаатар
хот

Маягт батлах тухай
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.3.2, 8.4, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 260 дугаар зүйлийн 260.1.3 дахь
заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авсан шүүхийн
шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаанд ашиглагдах маягт”-ыг нэгдүгээр, “Хорих ял
оногдуулахгүйгээр тэнссэн, шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан
болон хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж, хяналт тогтоосон шүүхийн шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх ажиллагаанд ашиглагдах маягт”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус
баталсугай.
2. Энэхүү маягтыг 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн үйл
ажиллагаандаа мөрдөж ажилласугай

ДАРГА,
БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ

Ц.АМГАЛАНБАЯР

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭЛГЭХ, ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВСАН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ
АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАГДАХ
МАЯГТУУД /Хавсралт 1/

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий
газрын даргын 2017 оны ..... дугаар
сарын .....-ны өдрийн ..... дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт
Маягт № ААХ1
ЭРҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА
ЯВУУЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Дугаар

…................................
/аймаг, хот/

........................................................... шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлстийн ахлах
шийдвэр гүйцэтгэгч ................................................ би .....................................................
/цол, нэр/
шүүхийн ....... оны ...... сарын ...... өдрийн ....... тоот шийтгэх тогтоолыг үндэслэн
........................................ аймаг /хот/-ийн ......................................... сум /дүүрэг/-ын
.......................................... баг /хороо/-ны ........................................... гудамж /байр/-ны
.......... тоотод оршин суух .........................................-ны ........................................... нь
..................................................................................................... ял шийтгүүлж /тэнсэж/,
..............................................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт/
..............................................................................................................................................
үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан байх тул
ТОГТООХ нь:
......................... хяналтын хувийн хэргийн дугаартай ..................................... –нд
20.... оны ........ дугаар сарын ........ -ны өдрөөс эхлэн Монгол Улсын хууль тогтоомжид
заасны дагуу хяналт тавьж, эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахыг .........
тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч .................................-нд зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол үйлдсэн:
АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
...................................
..................................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Тогтоолтой танилцсан:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...................................
.................................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД
............................ /
/ гарын үсэг/
/гарын үсгийн тай

/

Маягт № ААХ2
ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭЛГЭХ, ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН
ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ

Хяналтын хувийн хэргийн дугаар .......................................
Зураг

Бүртгэсэн он, сар, өдөр .......................................................

1.

Ургийн овог .....................................

2.

Эцэг/эхийн нэр ......................................

3.

Нэр ..................................................

4.

Регистрийн дугаар ...............................

5.

Хүйс .................................................

6.

Үндсэн захиргаа ...................................

7.

Төрсөн он, сар, өдөр ......................

8.

Яс үндэс ................................................

9.

Нийгмийн гарал ..............................

10. Мэргэжил ..............................................

11. Боловсрол ......................................

12. Утасны дугаар ......................................

13. Шийтгэгдэхээс өмнө болон одоо оршин сууж байгаа хаяг:
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
14. Шийтгэгдэхийн өмнө болон одоо ажиллаж буй байгууллага, ажил, албан тушаал:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
15. Биеийн эрүүл мэндийн байдал:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
16. Биеийн содон тэмдэг:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
17. Ам бүл ...........................................................................................................................
дЭцэг/эхийн нэр, Хэн болох
Хаана, ямар
Оршин сууж
Холбоо

Д/д

нэр

ажил эрхэлдэг

буй хаяг

барих утас

Хаана, ямар
ажил эрхэлдэг

Оршин сууж
буй хаяг

Холбоо
барих утас

18. Ойрын садан төрөл, тэдний хаяг:
Д/д

Эцэг/эхийн нэр,
нэр

Хэн болох

19. Бусдад учруулсан хохирол нийт................................... төгрөг.
Үүнээс: төлсөн ...................... төгрөг, үлдэгдэл ................... төгрөг.
20. Хамтран гэмт хэрэг үйлдэгчид /ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, нэр, одоо хаана, юу
хийж байгаа/:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
21. Найз нөхөд, тэдгээрийн хаяг:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
22. Албадлагын арга хэмжээ авсан шүүхийн шийдвэр /шүүх, он, сар, өдөр, дугаар,
үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ, хугацаа/:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
23. Бусад тэмдэглэл:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Бүртгэл хөтөлсөн:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
............................... ............................. /
/
цол/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/
Танилцсан:
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД ............................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № ААХ3
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ БИЕЛҮҮЛЭХ
МЭДЭГДЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Дугаар

…................................
/аймаг, хот/

................................................. шүүхийн 20........ оны ....... сарын .......-ны өдрийн
......... дугаар шийтгэх тогтоолоор ............................... аймаг /хот/-ийн ...........................
сум /дүүрэг/-ын ............................ баг /хороо/-ны ............................... гудамж /байр/-ны
............. тоотод оршин суух ...........................................-ны ........................................-нд
....................................................................................................... ял оногдуулж /тэнсэж/,
..............................................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт/
..............................................................................................................................................
үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авч шийдвэрлэжээ.
Иймд .............................................-ны ......................................... таныг 20..... оны
....... сарын .......-нээс 20.... оны ....... сарын .......-ны өдөр хүртэл хугацаанд шүүхээс
хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлж, тогтоосон хязгаарлалтыг зөрчихгүй байхыг мэдэгдье.
Тогтоосон хугацаанд шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлээгүй, эсхүл
тогтоосон хязгаарлалтыг зөрчсөн үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга
хэмжээ авагдсан этгээдэд Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Тэмдэг
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
............................... ................................. /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Мэдэгдлийг хүлээн авсан:
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД ............................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
..........................................................................................
/он, сар, өдөр, цаг, холбоо барих утас/
Тэмдэглэл:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Маягт№ААХ4

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭЛГЭХ, ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДЭД
ЭРХ, ҮҮРЭГ ТАНИЛЦУУЛСАН ТУХАЙ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

..................................................... шүүхийн 20...... оны ...... сарын ......-ны өдрийн
......... дугаар шийтгэх тогтоолоор ............................................................. ял шийтгүүлж
/тэнсэж/, ..............................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт/
..............................................................................................................................................
үүрэг
хүлээлгэх,
эрх
хязгаарлах
албадлагын
арга
хэмжээ
авагдсан
...........................................-ны ...........................................-д тэнссэн болон албадлагын
арга хэмжээ авагдсан хугацаанд дараах үүргийг биелүүлэхийг даалгаж байна. Үүнд:
а/ хяналт тавьж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас дуудсан
цагт ирэх;
б/ шийдвэр гүйцэтгэгчээс тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх;
в/ оршин суух газар, эрхэлж буй ажил, албан тушаал өөрчлөгдсөн болон
шаардлагатай бусад мэдээллийг тухай бүр хяналт тавьж байгаа шийдвэр гүйцэтгэх
байгууллагад танилцуулах;
г/ тогтоосон хугацаанд шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлж, тогтоосон
хязгаарлалтыг зөрчихгүй байх;
д/ шүүхээс даалгасан үүргийн биелэлтийн талаар тайлбар гаргах.
Танилцсан:

_____________ /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/

……..............…..............-ны .............……............... надад ял оногдуулж /тэнсэж/,
үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авсан шүүхийн шийтгэх
тогтоолыг биелүүлээгүй тохиолдолд хүлээх хариуцлага, эрх, үүргийн талаар шийдвэр
гүйцэтгэгч тайлбарлаж, танилцуулсан болно.

Танилцсан:
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД ............................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Тайлбарлаж, танилцуулсан:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
............................... ............................. /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт№ААХ5

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭЛГЭХ, ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН
ЭТГЭЭДИЙН ГАРГАСАН БАТАЛГАА
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................

..........….....................-ны ......…….................. би .................................... шүүхийн
20....... оны ....... сарын .......-ны өдрийн ......... дугаар шийтгэх тогтоолоор
...................................................................................................... ял шийтгүүлж /тэнсэж/,
..............................................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт/
..............................................................................................................................................
үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан билээ.
Миний бие .................................... нь тогтоосон хугацаанд шүүхээс хүлээлгэсэн
үүргийг биелүүлэх, тогтоосон хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчихгүй байх, дахин гэмт
хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх, оршин суух хаяг, ажил, албан тушаал өөрчлөгдсөн
тухай болон шаардлагатай бусад мэдээллийг тухай бүр шийдвэр гүйцэтгэгчид
танилцуулж байх, шийдвэр гүйцэтгэгчээс тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлнэ
гэж БАТАЛГАА гаргаж байна.

Баталгаа гаргасан:
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД ............................. /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/
Оршин суух хаяг, утас: ................................................................................
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
............................... .............................. /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № ААХ6

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭЛГЭХ, ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДИЙН
ГАДАГШ ЯВАХГҮЙ БАЙХААР ГАРГАСАН БАТАЛГАА
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................

..........….....................-ны ......….….................. би .................................... шүүхийн
20....... оны ....... сарын .......-ны өдрийн ......... дугаар шийтгэх тогтоолоор
...................................................................................................... ял шийтгүүлж /тэнсэж/,
..............................................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт/
..............................................................................................................................................
үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан тул 20..... оны .......
сарын .......-нээс 20.... оны ....... сарын .......-ны өдөр хүртэл хугацаанд одоогийн
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
оршин суугаа газраас гадагш явахгүй байх баталгаа гаргаж байна.
Би дээрх газар байнга байх бөгөөд оршин суух хаягаа өөрчлөх, гадаадад
зорчих шаардлага гарвал албан ёсоор мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах болно.

Баталгаа гаргасан:
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД .............................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Оршин суух хаяг, утас: .................................................................
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
............................... .............................. /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № АА7
ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭЛГЭХ, ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДИЙГ
ХАРАА ХЯНАЛТДАА БАЙЛГАЖ, ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР
ЗӨВШӨӨРСӨН ИРГЭНИЙ БАТЛАН ДААЛТ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

................................................. шүүхийн 20........ оны ....... сарын .......-ны өдрийн
......... дугаар шийтгэх тогтоолоор ............................................................. ял шийтгүүлж
/тэнсэж/, ..............................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт/
..............................................................................................................................................
үүрэг
хүлээлгэх,
эрх
хязгаарлах
албадлагын
арга
хэмжээ
авагдсан
.....................................-ны ................................... –ыг:
1. ......................................................................................................... оршин суух
хаягтай, ............................ регитсрийн дугаартай, .........................................
утасны дугаартай, .................................... овогтой ...................................-ны
...................................... би;
2. ......................................................................................................... оршин суух
хаягтай, ............................ регитсрийн дугаартай, .........................................
утасны дугаартай, .................................... овогтой ...................................-ны
...................................... би
дуудсан цагт ирүүлж, дахин гэмт хэрэг үйлдэх, зөрчил гаргуулахгүй, төлөв
томоотой байлгахыг хариуцан БАТЛАН ДААЖ авах хүсэлт гаргаж байна.

Зөвшөөрсөн:
БАТЛАН ДААГЧИД: 1. ................................. /
/
2. ................................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Жич: Батлан даагчдын цахим иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргана.

Маягт № ААХ8
ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭЛГЭХ, ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДИЙГ
ХАРАА ХЯНАЛТДАА БАЙЛГАЖ, ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР
ЗӨВШӨӨРСӨН ИРГЭНД ЭРХ, ҮҮРЭГ
ТАНИЛЦУУЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

................................................. шүүхийн 20........ оны ....... сарын .......-ны өдрийн
......... дугаар шийтгэх тогтоолоор ............................................................. ял шийтгүүлж
/тэнсэж/, ..............................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт/
..............................................................................................................................................
үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан .............................
........................................................... –ыг батлан даагч:
1. ......................................................................................................... оршин суух
хаягтай, ............................ регитсрийн дугаартай, .........................................
утасны дугаартай, .................................... овогтой ...................................-ны
......................................;
2. ......................................................................................................... оршин суух
хаягтай, ............................ регитсрийн дугаартай, .........................................
утасны дугаартай, .................................... овогтой ...................................-ны
...................................... .
Батлан даагч нь даалтад авсан этгээдийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
байгууллагаас дуудсан цагт ирүүлэх, дахин гэмт хэрэг үйлдэх, зөрчил гаргуулахгүй,
төлөв томоотой байлгах, хэрэв шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлээгүй, тогтоосон
хязгаарлалтыг зөрчсөн, эсхүл зайлсхийсэн тохиолдолд албадан ирүүлэх, эрэн
сурвалжлахад гарсан зардлыг бүрэн хариуцаж нөхөн төлнө.

Танилцсан:
БАТЛАН ДААГЧИД 1. ................................... /
/
2. .................................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Танилцуулсан:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
................................. /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Жич: Батлан даагчийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбарыг

Маягт № ААХ9

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

....….....................................
/тэмдэглэл үйлдсэн газар/
Эхэлсэн ........ цаг ......... минут

.................................... дахь шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн .......... тойргийн
шийдвэр гүйцэтгэгч ............................. цолтой ........................................... би
........................................... шүүхийн 20........ оны .......-р сарын .......-ны өдрийн ............
дугаар шийтгэх тогтоолтой ...........................................-нд холбогдох хяналтын хувийн
хэрэгт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан тухай:
Үйл явц:

Дууссан ........ цаг ......... минут
Тэмдэглэл хөтөлсөн:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
............................... ................................ /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД .............................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
БАЙЛЦСАН: ............................................ /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № ААХ10
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ БОЛОН БУСАД ХУУЛЬ,
ЗӨРЧСӨН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

............................................. шүүхийн 20........ оны .......-р сарын .......-ны өдрийн
......... дугаар шийтгэх тогтоолоор ............................................................. ял шийтгүүлж
/тэнсэж/, ..............................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт/
..............................................................................................................................................
үүрэг
хүлээлгэх,
эрх
хязгаарлах
албадлагын
арга
хэмжээ
авагдсан
..........................................-ны Зөрчлийн тухай болон бусад хууль зөрчсөн тухай:
№

Гаргасан зөрчил

Авсан арга хэмжээ

Танилцсан

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
..................................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № ААХ11
ШИЛЖСЭН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
Хяналтын хувийн хэргийн дугаар ..............................

Д/д

Шилжүүлсэ
н албан
бичгийн он,
сар, өдөр,
дугаар

Хүлээн авсан
газрын
бүртгэлд
авсан он, сар,
өдөр

Шилжүүлэх болсон
шалтгаан, үндэслэл

Тэмдэглэл
хөтөлсөн
шийдвэр
гүйцэтгэгчийн
нэр, гарын үсэг

Маягт № ААХ12
ПРОКУРОР ХЯНАЛТЫН ХУВИЙН ХЭРЭГТЭЙ
ТАНИЛЦСАН ТЭМДЭГЛЭЛ
д/д

1

2

3

4

5

6

7

Он,
сар,
өдөр

Танилцсан
прокурор

Өгсөн үүрэг, чиглэл

Гарын
үсэг

Маягт № ААХ13
УДИРДАХ АЖИЛТНААС ХЯНАЛТЫН ХУВИЙН
ХЭРЭГТЭЙ ТАНИЛЦСАН ТЭМДЭГЛЭЛ

д/д

1

2

3

4

5

6

Он,
сар,
өдөр

Танилцсан хүний
албан тушаал,
цол, нэр

Өгсөн үүрэг даалгавар

Гарын
үсэг

Маягт № ААХ14

ЭРҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
АЖИЛЛАГААГ ДУУСГАВАР БОЛГОСОН
ТУХАЙ ТОГТООЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

........................................... аймаг /сум/ дахь шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн
........ тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч ....................... цолтой ........................................ би
........................................... шүүхийн 20........ оны .......-р сарын .......-ны өдрийн ............
дугаар шийтгэх тогтоолтой ...........................................-нд холбогдох хяналтын хувийн
хэрэгтэй танилцаад ............................................................................................................
..............................................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалтын биелэлт/
............................................................................................................................... байх тул
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 193 дугаар зүйлийн 193.1-т заасныг
удирдлага болгон
ТОГТООХ нь:
1. .................. дугаар бүхий хяналтын хувийн хэрэгтэй ...................................-ны
......................................... -д холбогдох эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг
дуусгавар болсонд тооцсугай.
2.Тогтоолын хувийг ажлын 3 өдрийн дотор прокурор, цагдаагийн байгууллагад
хүргүүлсүгэй.

Тогтоол үйлдсэн:
АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
............................. ............................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Танилцсан:
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД ........................... /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/

ХОРИХ ЯЛ ОНОГДУУЛАХГҮЙГЭЭР
ТЭНССЭН, ШҮҮХИЙН ШИЙТГЭХ ТОГТООЛЫГ
БИЕЛҮҮЛЭХИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН БОЛОН
ХОРИХ ЯЛААС ХУГАЦААНЫ ӨМНӨ СУЛЛАЖ,
ХЯНАЛТ ТОГТООСОН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНД
АШИГЛАГДАХ МАЯГТУУД /Хавсралт 2/

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий
газрын даргын 2017 оны ..... дугаар
сарын .....-ны өдрийн ..... дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт
Маягт № ААХ1

ЭРҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА
ЯВУУЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ
20..... оны ..... дугаар
Дугаар
…................................
сарын ....-ны өдөр
/аймаг, хот/
........................................................... шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлстийн ахлах
шийдвэр гүйцэтгэгч ................................................ би .....................................................
/цол, нэр/
шүүхийн ....... оны ...... сарын ...... өдрийн ....... тоот шийтгэх тогтоол, магадлал,
захирамжийг үндэслэн .................................... аймаг /хот/-ийн .....................................
сум /дүүрэг/-ын .................................... баг /хороо/-ны ....................................... гудамж
/байр/-ны
..........
тоотод
оршин
суух
.........................................
-ны
.................................................... нь Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн
........ дугаар зүйлийн ...........-д заасан гэмт хэрэг үйлдэж, ............................ хорих ял
шийтгүүлж, .................... хугацаагаар ял хойшлогдсон /хорих ялаас хугацааны өмнө
хяналт тогтоогдсон, хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэгдсэн/ байх тул
ТОГТООХ нь:
......................... хяналтын хувийн хэргийн дугаартай ..................................... –нд
20.... оны ........ дугаар сарын ........ -ны өдрөөс эхлэн Монгол Улсын хууль тогтоомжид
заасны дагуу хяналт тавьж, эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахыг .........
тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч .................................-нд зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол үйлдсэн:
АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
...................................
..................................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Тогтоолтой танилцсан:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...................................
.................................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭД ............................ /
/
/ гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт №
ХЯНАЛТАД АВАГДСАН ЭТГЭЭДИЙН
БҮРТГЭЛ

Хяналтын хувийн хэргийн дугаар .......................................
Бүртгэсэн он, сар, өдөр .......................................................

1.

Ургийн овог .....................................

2.

Эцэг/эхийн нэр ......................................

3.

Нэр ..................................................

4.

Регистрийн дугаар ...............................

5.

Хүйс .................................................

6.

Үндсэн захиргаа ...................................

7.

Төрсөн он, сар, өдөр ......................

8.

Яс үндэс ................................................

9.

Нийгмийн гарал ..............................

10. Мэргэжил ..............................................

11. Боловсрол ......................................

12. Утасны дугаар ......................................

13. Шийтгэгдэхээс өмнө болон одоо оршин сууж байгаа хаяг:
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
14. Шийтгэгдэхийн өмнө болон одоо ажиллаж буй байгууллага, ажил, албан тушаал:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
15. Биеийн эрүүл мэндийн одоогийн байдал:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
16. Биеийн содон тэмдэг:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
17. Ам бүл ...........................................................................................................................
Эцэг/эхийн нэр,
Хаана, ямар
Оршин сууж
Холбоо
Д/д
Хэн болох
нэр
ажил эрхэлдэг
буй хаяг
барих утас

18. Ойрын садан төрөл, тэдний хаяг:
Эцэг/эхийн нэр,
Д/д
Хэн болох
нэр

Хаана, ямар
ажил эрхэлдэг

Оршин сууж
буй хаяг

Холбоо
барих утас

19. Бусдад учруулсан хохирол нийт................................... төгрөг.
Үүнээс: төлсөн ...................... төгрөг, үлдэгдэл ................... төгрөг.
20. Хамтран гэмт хэрэг үйлдэгчид /ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, нэр, одоо хаана, юу
хийж байгаа/:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
21. Найз нөхөд, тэдгээрийн хаяг:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
22. Ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэр /шүүх, он, сар, өдөр, дугаар, ялын төрөл,
хэмжээ/:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
23. Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн, хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх
тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан /хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж, хяналт
тогтоосон/ шүүхийн шийдвэр, шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт,
хяналтын хугацаа:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
24. Бусад тэмдэглэл:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Бүртгэл хөтөлсөн:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
............................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Танилцсан:
ХЯНАЛТАД АВАГДСАН
ЭТГЭЭД

........................... /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал

Маягт № ААХ3
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ БИЕЛҮҮЛЭХ
МЭДЭГДЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

Дугаар

…................................
/аймаг, хот/

............................................. шүүхийн 20........ оны ....... сарын .......-ны өдрийн
........ дугаар шийдвэрээр .............................. аймаг /хот/-ийн ............................ сум
/дүүрэг/-ын ................................. баг /хороо/-ны ................................. гудамж /байр/-ны
.......... тоотод оршин суух ............................................-ны ......................................... –нд
............................. хорих ял оногдуулан ............................. хугацаагаар ял хойшлуулж,
/хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж, хяналт тогтоож, хорих ял оногдуулахгүйгээр
тэнсэж/ ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
үүрэг хүлээлгэсэн, хязгаарлалт тогтоосон.
Иймд ..........................................-ны ............................................ таныг 20.... оны
........ сарын ........-нээс 20.... оны ........ сарын ........-ны өдрийг хүртэлх хяналтын
хугацаанд шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлж, тогтоосон хязгаарлалтыг
зөрчихгүй байхыг мэдэгдье.
Шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлээгүй, эсхүл тогтоосон хориглолт,
хязгаарлалтыг зөрчсөн, эсхүл хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчсөний улмаас хүн,
хуулийн этгээдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх, ашиг сонирхолд хохирол учирсан бол
Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ.

Тэмдэг
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
/цол/

................................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Мэдэгдлийг хүлээн авсан:
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭД ........................... /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/
................................................................................
/он, сар, өдөр, цаг, холбоо барих утас/
Тэмдэглэл:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Маягт№ААХ4
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭДЭД ЭРХ, ҮҮРЭГ
ТАНИЛЦУУЛСАН ТУХАЙ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн ........ дугаар зүйлийн ...........-д
заасан гэмт хэрэг үйлдэж, ............................ хорих ял шийтгүүлж, ....................
хугацаагаар ял хойшлогдсон /хорих ялаас хугацааны өмнө хяналт тогтоогдсон, хорих
ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн/ ..................................-ны ............................-нд хяналтын
хугацаанд дараах үүргийг биелүүлэхийг даалгаж байна. Үүнд:
а/ хяналт тавьж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага /харьяа нутаг
дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага/-аас дуудсан цагт ирэх;
б/ шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлж, тогтоосон хязгаарлалтыг зөрчихгүй
байх;
в/ эрхлэх ажил, албан тушаал өөрчлөгдсөн тохиолдолд хяналт тавьж байгаа
шийдвэр гүйцэтгэх газар /хэлтэс/-т тухай бүр мэдэгдэж байх;
г/ байнга оршин суух газраа очсоноос хойш 3 хоногийн дотор нутаг дэвсгэрийн
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага /харьяа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн
байгууллага/-т мэдэгдэх;
д/ байнга оршин суугаа газраасаа 7 хоногоос илүү хугацаагаар явах, гадаадад
зорчих бол хяналт тавьж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага /харьяа
нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага/-т мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах;
е/ сар бүрийн ........ -ны өдөр хяналт тавьж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
байгууллага /харьяа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага/-д биечлэн ирж,
хариусан шийдвэр гүйцэтгэгч, эсхүл цагдаагийн байгууллагын алба хаагчид
бүртгүүлж байх;
ё/ шүүхээс даалгасан үүргийн биелэлтийн талаар тайлбар гаргах;
ж/ хяналт тавьж байгаа шийдвэр гүйцэтгэгч, цагдаагийн байгууллагын алба
хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх.
Танилцсан:

____________ /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/

……..............…............................……...................... надад шүүхийн шийдвэрийг
биелүүлээгүй тохиолдолд хүлээх хариуцлага, хяналт тавих журам, эрх, үүргийн
талаар шийдвэр гүйцэтгэгч тайлбарлаж, танилцуулсан болно.

Танилцсан:
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭД ............................. /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/
Тайлбарлаж, танилцуулсан:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
.................................. /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт№ААХ5
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭДИЙН
ГАРГАСАН БАТАЛГАА
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................

............................................. шүүхийн 20........ оны ....... сарын .......-ны өдрийн
........ дугаар шийдвэрээр .............................. аймаг /хот/-ийн ............................ сум
/дүүрэг/-ын ................................. баг /хороо/-ны ................................. гудамж /байр/-ны
.......... тоотод оршин суух ............................................-ны ......................................... би
............................. хорих ял шийтгүүлэн ........................... хугацаагаар ял хойшлогдож,
/хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж, хяналт тогтоогдож, хорих ял оногдуулахгүйгээр
тэнсэж/ ...........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
үүрэг хүлээлгэж, хязгаарлалт тогтоогдсон билээ.
Миний бие ............................................. нь хяналтын хугацаанд шүүхээс
хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлж, тогтоосон хязгаарлалтыг зөрчихгүй байх, дахин гэмт
хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх, даалгасан хөтөлбөр, сургалтад хамрагдах, эрхлэх
ажил, албан тушаал, оршин суух хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд мэдэгдэх, сард нэг
удаа өөрийн биеэр ирж, хяналт тавьж байгаа ажилтанд бүртгүүлж байх, шийдвэр
гүйцэтгэгч /цагдаагийн алба хаагч/-ээс тавьсан шаардлага, даалгасан үүргийг
биелүүлнэ гэж БАТАЛГАА гаргаж байна.
………...………...........….......… би 20....... оны ....... -р сарын ....... -ны өдрөөс
эхлэн хяналтын хугацаа дуустал ...................................................................... шийдвэр
гүйцэтгэх газар, хэлтсийн хяналтад байх болно.

Баталгаа гаргасан:
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭД ............................. /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
/цол/

.................................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № ААХ6
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭДИЙН
ГАДАГШ ЯВАХГҮЙ БАЙХААР ГАРГАСАН
БАТАЛГАА
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................

..........…......................-ны ................................... би Монгол Улсын Эрүүгийн
хуулийн тусгай ангийн ........ дугаар зүйлийн ...........-д заасан гэмт хэрэг үйлдэж,
............................. хорих ял шийтгүүлэн ........................... хугацаагаар ял хойшлогдож,
/хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж, хяналт тогтоогдож, хорих ял оногдуулахгүйгээр
тэнсэж/ танай байгууллагын хяналтад байгаа тул хяналтын хугацаа дуустал одоогийн
.................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
оршин суугаа газраас гадагш явахгүй байхаар 20..... оны ...... сарын ......-ны өдрөөс
эхлэн баталгаа гаргаж байна.
Би дээрх газар байнга байх бөгөөд хэрэв байнга оршин суух газраасаа 7
хоногоос илүү хугацаагаар явах, оршин суух хаягаа өөрчлөх, гадаадад зорчих
шаардлага гарах аваас албан ёсоор мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах болно.

Баталгаа гаргасан:
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭД ............................. /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
/цол/

.................................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № ААХ7
ГАДААДАД ЗОРЧИХ, ЦАГААЧЛАХ ЭРХИЙГ
ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

............................................. шүүхийн 20........ оны ....... сарын .......-ны өдрийн
........ дугаар шийдвэрээр ............................. хорих ял шийтгүүлэн ...........................
хугацаагаар ял хойшлогдсон, /хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж, хяналт
тогтоогдсон, хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн/ ..................................-ны
.................................... таны гадаадад зорчих, цагаачлах эрхийг Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх тухай хуулийн 187 дугаар зүйлийн 187.1.1-т заасан үндэслэлээр 20 .... оны
...... сарын ......-нээс 20 ..... оны ...... сарын ......-ны өдөр хүртэл хугацаанд түдгэлзүүлж
байгааг мэдэгдье.

Танилцсан:
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭД ............................. /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/
Тайлбарлаж, танилцуулсан:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
.................................. /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № ААХ8
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭДИЙГ
ХАРАА ХЯНАЛТДАА БАЙЛГАЖ, ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР
ЗӨВШӨӨРСӨН ИРГЭНИЙ БАТЛАН ДААЛТ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

......................................................... шүүхийн 20........ оны .......-р сарын .......-ны
өдрийн ........ дугаар шийдвэрээр ............................. хорих ял шийтгүүлэн
........................... хугацаагаар ял хойшлогдсон, /хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж,
хяналт тогтоогдсон, хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн/ ...................................-ны
................................... -ыг
1. .......................................................................................... оршин суух хаягтай,
......................... регитсрийн дугаартай, .............................................................
утасны дугаартай, ........................... овогтой ...................................-ны
...................................... би;
2. .......................................................................................... оршин суух хаягтай,
......................... регитсрийн дугаартай, .............................................................
утасны дугаартай, ........................... овогтой ...................................-ны
...................................... би
дуудсан цагт ирүүлж, дахин гэмт хэрэг үйлдэх, зөрчил гаргуулахгүй, төлөв
томоотой байлгах, нийгэмшүүлэх арга хэмжээ, хөтөлбөр, сургалтад хамруулж байхыг
хариуцан БАТЛАН ДААЖ авах хүсэлт гаргаж байна.

Зөвшөөрсөн:
БАТЛАН ДААГЧИД: 1. ................................. /
/
2. ................................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Жич: Батлан даагчдын цахим иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргана.

Маягт № ААХ9
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭДИЙГ
ХАРАА ХЯНАЛТДАА БАЙЛГАЖ, ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР
ЗӨВШӨӨРСӨН ИРГЭНД ЭРХ, ҮҮРЭГ
ТАНИЛЦУУЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

......................................................... шүүхийн 20........ оны .......-р сарын .......-ны
өдрийн ........ дугаар шийдвэрээр ............................. хорих ял шийтгүүлэн
........................... хугацаагаар ял хойшлогдсон, /хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж,
хяналт тогтоогдсон, хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн/ ........................................-ыг
батлан даагч:
1. .......................................................................................... оршин суух хаягтай,
......................... регитсрийн дугаартай, .............................................................
утасны дугаартай, ........................... овогтой ...................................-ны
......................................;
2. .......................................................................................... оршин суух хаягтай,
......................... регитсрийн дугаартай, .............................................................
утасны дугаартай, ........................... овогтой ...................................-ны
..................................... .
Батлан даагч нь даалтад авсан этгээдийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
байгууллага /харьяа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага/-аас дуудсан цагт
ирүүлж, дахин гэмт хэрэг үйлдэх, зөрчил гаргуулахгүй, төлөв томоотой байлгах,
нийгэмшүүлэх арга хэмжээ, хөтөлбөр, сургалтад хамруулж байх, хэрэв шүүхээс
хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлээгүй, тогтоосон хязгаарлалтыг зөрчсөн, эсхүл
зайлсхийсэн тохиолдолд албадан ирүүлэх, эрэн сурвалжлахад гарсан зардлыг бүрэн
хариуцаж нөхөн төлнө.

Танилцуулсан:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
.................................. /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Танилцсан:
БАТЛАН ДААГЧИД 1. ................................... /
/
2. .................................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Жич: Батлан даагчийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсарга

Маягт № ААХ10

ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭДТЭЙ УУЛЗАЖ,
ЯРИЛЦСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

....….....................................
/тэмдэглэл үйлдсэн газар/
Эхэлсэн ........ цаг ......... минут

.................................... дахь шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн .......... тойргийн
шийдвэр гүйцэтгэгч ............................. цолтой ........................................... би
........................................... шүүхийн 20........ оны .......-р сарын .......-ны өдрийн ............
дугаар шийтгэх тогтоолоор ........................................................ ял шийтгүүлж /тэнсэж/,
..............................................................................................................................
/шүүхээс хүлээлгэсэн үүрэг, тогтоосон хязгаарлалт/
................................................................................................................... үүрэг хүлээлгэх
эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан ..................................................-тэй
.............................. өрөө, тасалгааны .......... тоотод уулзаж ярилцсан тухай:
Асуулт:
Хариулт:

Дууссан ........ цаг ......... минут
Тэмдэглэл хөтөлсөн:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
............................... ................................ /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД .............................. /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
БАЙЛЦСАН: ............................................ /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № ААХ11
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭДИЙН САХИЛГА,
ЗАСРАЛ ХҮМҮҮЖИЛ, ШҮҮХЭЭС ДААЛГАСАН ҮҮРГИЙН
БИЕЛЭЛТИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

....….....................................
/тэмдэглэл үйлдсэн газар/
Эхэлсэн ........ цаг ......... минут

.................................... дахь шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн .......... тойргийн
шийдвэр гүйцэтгэгч ............................... цолтой ......................................... би
................................. шүүхийн 20..... оны .......-р сарын .......-ны өдрийн ............ дугаар
шийдвэртэй ...........................................-ны сахилга, засрал
хүмүүжил, шүүхээс
даалгасан үүргийн биелэлтийн талаар тэмдэглэл хөтлөв.
Утга:

Дууссан ........ цаг ......... минут
Тэмдэглэл хөтөлсөн:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
.................................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
ХЯНАЛТАД БАЙГАА ЭТГЭЭД: ....................... /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/
БАЙЛЦСАН: ..................................................... /
/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал

Маягт № ААХ12
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ БОЛОН БУСАД ХУУЛЬ,
ЗӨРЧСӨН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

......................................................... шүүхийн 20........ оны .......-р сарын .......-ны
өдрийн ........ дугаар шийдвэрээр ............................. хорих ял шийтгүүлэн
........................... хугацаагаар ял хойшлогдсон, /хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж,
хяналт тогтоогдсон, хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн/ .......................................-ны
Зөрчлийн тухай болон бусад хууль зөрчсөн тухай:
№

Гаргасан зөрчил

Авсан арга хэмжээ

Танилцсан

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ
...............................
..................................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

Маягт № ААХ13
ШИЛЖСЭН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
Хяналтын хувийн хэргийн дугаар ..............................

Д/д

Шилжүүлсэ
н албан
бичгийн он,
сар, өдөр,
дугаар

Хүлээн авсан
газрын
бүртгэлд
авсан он, сар,
өдөр

Шилжүүлэх болсон
шалтгаан, үндэслэл

Тэмдэглэл
хөтөлсөн
шийдвэр
гүйцэтгэгчийн
нэр, гарын үсэг

Маягт № ААХ14
ПРОКУРОР ХЯНАЛТЫН ХУВИЙН ХЭРЭГТЭЙ
ТАНИЛЦСАН ТЭМДЭГЛЭЛ

д/д

1

2

3

4

5

6

Он,
сар,
өдөр

Танилцсан
прокурор

Өгсөн үүрэг, чиглэл

Гарын
үсэг

Маягт № ААХ15
УДИРДАХ АЖИЛТНААС ХЯНАЛТЫН ХУВИЙН
ХЭРЭГТЭЙ ТАНИЛЦСАН ТЭМДЭГЛЭЛ

д/д

1

2

3

4

5

6

Он,
сар,
өдөр

Танилцсан хүний
албан тушаал,
цол, нэр

Өгсөн үүрэг даалгавар

Гарын
үсэг

Маягт № ААХ16

ЭРҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
АЖИЛЛАГААГ ДУУСГАВАР БОЛГОСОН
ТУХАЙ ТОГТООЛ
20..... оны ..... дугаар
сарын ....-ны өдөр

…................................
/аймаг, хот/

........................................... аймаг /сум/ дахь шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн
........ тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч ....................... цолтой ........................................ би
........................................... шүүхийн 20........ оны .......-р сарын .......-ны өдрийн ............
дугаар шийдвэртэй ...........................................-нд холбогдох хяналтын хувийн
хэрэгтэй танилцаад ............................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. байх тул
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 193 дугаар зүйлийн 193.1-т заасныг
удирдлага болгон
ТОГТООХ нь:
1. .................. дугаар бүхий хяналтын хувийн хэрэгтэй ...................................-ны
......................................... -д холбогдох эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг
дуусгавар болсонд тооцсугай.
2.Тогтоолын хувийг ажлын 3 өдрийн дотор прокурор, цагдаагийн байгууллагад
хүргүүлсүгэй.

Тогтоол үйлдсэн:
АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
............................. ............................... /
/
/цол/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
Танилцсан:
АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАГДСАН ЭТГЭЭД ........................... /
/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал

