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АГУУЛГА 

 

 
Нэг.Ерөнхий үндэслэл 

 

Хоёр.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төсөл /шинэчилсэн найруулга/  

батлагдан гарснаар иргэнд үүсэх зардлын тооцоо: 

 

2.1.Иргэний гүйцэтгэх үүргийг тогтоох; 
2.2.Цаг хугацаа болон гарч болох зардлыг тооцох; 
2.3.Тоон үзүүлэлтийг тооцох; 
2.4.Нийт дүнг тооцож гаргах; 
2.5.Хялбарчлах боломжийг шалгах 
 
Гурав.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төсөл /шинэчилсэн 

найруулга/ батлагдан гарснаар хуулийн этгээдэд үүсэх зардлын тооцоо: 

 

3.1.Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх үүргийг тогтоох; 
3.2.Нэг бүрийн зардлыг тооцох; 
3.3.Тоон үзүүлэлтийг тооцох; 
3.4.Нийт зардлын дүнг тооцож гаргах; 
3.5.Хялбарчлах боломжийг шалгах; 
3.6.Нэмэлт зардлыг тооцох. 
 
Дөрөв.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төсөл /шинэчилсэн 

найруулга/ батлагдан гарснаар төрийн байгууллагад үүсэх зардлын 

тооцоо: 

 

4.1.Төрийн байгууллагад шинээр нэмэгдэж байгаа болон өргөжиж байгаа чиг 
үүргийг тогтоох; 
4.2.Чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийг тодорхойлох; 
4.3.Гарах зардлыг тооцох; 
4.4.Зардлыг нэгтгэн тооцох; 
4.5.Хувилбарыг нягталж зардлыг бууруулах боломжийг эрэлхийлэх.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ  

/ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДОН ГАРАХ 

ЗАРДЛЫН ТООЦООНЫ ТАЙЛАН 

 
НЭГ.ЕРӨНХИЙ ҮНДЭСЛЭЛ 

 

  Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн1 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэгт 
“Хууль тогтоомжийн төслийг баталснаар тухайн хууль тогтоомжийн үйлчлэх 
хүрээнд хамрагдах иргэн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд үүсэх зардлын тооцоог тухай бүр гаргаж, зардал, үр өгөөжийн 
харьцааг энэ хуулийн 12.1.4-т заасан аргачлалын дагуу тодорхойлно” гэж 
заасны дагуу Монгол Улсын шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл 
/цаашид “хуулийн төсөл” гэх/ батлагдсанаар уг хуулийн үйлчлэх хүрээнд 
хамаарах иргэн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсэх 
зардлыг Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар 
батлагдсан “Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын 
тооцоо хийх аргачлал” /цаашид “аргачлал” гэх/-ыг баримтлан зардлын тооцоог 
хийхийг зорьлоо.  
 
 Энэхүү зардлын тооцоо хийх ажиллагааны гол зорилго нь Монгол Улсын 
шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг хэрэгжүүлэхэд иргэн, хуулийн 
этгээд, төрийн байгууллагад зардал үүсэх эсэхийг тогтоож, зардал үүсгэхээр 
зохицуулалт байгаа бол үүсэх зардлыг тооцож, үүнийг хялбарчлах, бууруулах 
талаар санал боловсруулахад чиглэгдэх юм.  
 
 Хуулийн төсөлд тусгагдсан зардал үүсгэх зохицуулалтыг сонгон авч 
холбогдох зардлыг тооцохын өмнө энэхүү хуулийн төслөөр зохицуулж буй 
харилцааг зохицуулсан Улсын Их Хурлаас 2012 онд баталсан Монгол Улсын 
шүүхийн тухай, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай, Шүүхийн захиргааны тухай, 
Шүүхийн  иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд хүчин 
төгөлдөр үйлчилж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.  
 
 Хуулийн төсөлд зардлын тооцоог хийхдээ Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамны цахим хуудсанд 2020 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр байршуулсан 
хувилбарт хийсэн болно.  
 
 Хуулийн төслийн зардлыг тооцохдоо бодит статистик болон хугацааг 
шууд ашиглах боломжгүй тохиолдолд аргачлалын 2.5.2, 4.4.2 дахь заалтуудыг 
тус тус үндэслэн адил төстэй ажил, үйлчилгээ байгаа эсэхийг судалж, 
баримжаагаар авах зэргээр хугацаа, тохиолдлын тоо зэргийг тогтоосон болно.  
 
 Зардлыг тооцохтой холбогдох мэдээлэл, тоог Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
болон Улсын дээд шүүхээс авч ашиглалаа.  
                                                
1 “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2015 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдрийн 25 дугаарт нийтлэгдсэн 



 
 

 

ХОЁР.ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БАТЛАГДСАНААР ИРГЭНД ҮҮСЭХ ЗАРДАЛ 

 

 Хуулийн төсөл батлагдсанаар иргэнд үүсэх зардлыг Засгийн газрын 2016 
оны 59 дүгээр тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлал”-
ын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дараахь үе шаттайгаар 
тооцоолдог. тооцоолохдоо дараахь дарааллыг баримталдаг. Үүнд: 
 
иргэний гүйцэтгэх үүргийг тогтоох; 
цаг хугацаа болон гарч болох зардлыг тооцох; 
тоон үзүүлэлтийг тооцох; 
нийт дүнг тооцож гаргах; 
хялбарчлах боломжийг шалгах 
 
Хуулийн төсөлд одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа дээр дурдсан 
хуулиудаар зохицуулснаас иргэнд шинээр үүрэг хүлээлгэсэн, зардал бий 
болгохоор зохицуулалт байхгүй гэж үзсэн тул иргэнд үүсэх зардлыг тооцох 
шаардлагагүй байсан болно.  

 
ГУРАВ.ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БАТЛАГДСАНААР ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ҮҮСЭХ 

ЗАРДЛЫН ТООЦОО 

 

 Энэ хэсэгт хуулийн төсөл батлагдсанаар хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл 
ажиллагаатай холбоотой гүйцэтгэх үүргийн улмаас үүсэх зардлыг мөнгөн 
дүнгээр тооцоолон гаргана. Ийнхүү үүсэх зардлыг Засгийн газрын 2016 оны 59 
дүгээр тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлал”-ын 2 дугаар 
зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дараахь үе шаттайгаар тооцоолдог. Үүнд: 
 

• хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх үүргийг тогтоох; 
• нэг бүрийн зардлыг тооцох; 
• тоон үзүүлэлтийг тооцох; 
• нийт зардлын дүнг тооцож гаргах; 
• хялбарчлах боломжийг шалгах; 
• нэмэлт зардлыг тооцох. 

 
Хуулийн төсөлд одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа дээр дурдсан 
хуулиудаар зохицуулснаас хуулийн этгээдэд шинээр үүрэг хүлээлгэсэн,  зардал 
бий болгосон зохицуулалт байхгүй гэж үзсэн тул зардлыг тооцох шаардлагагүй 
байсан болно. 



ДӨРӨВ. ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ДАГУУ УЛСЫН ТӨСӨВТ  

ҮҮСЭХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО 

 Хуулийн төсөлд төрийн байгууллагад шинэ чиг үүрэг нэмэгдүүлсэн, үүнтэй 
холбогдуулан тодорхой мөнгөн зардал бий болохоор байх тул төрд үүсэх зардлыг 
Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтаар 
батлагдсан “Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо 
хийх аргачлал”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дараах үе 
шаттайгаар тооцлоо. Үүнд: 
 
4.1.Төрийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг буюу ажил үйлчилгээг тодорхойлох; 
4.2. Уг чиг үүргийг гүйцэтгэх хүний нөөцийг тодорхойлох; 
4.3. Гарах зардлыг тооцох; 
4.4. Зардлыг нэгтгэн тооцох; 
4.5. Хувилбарыг нягталж, үр дүнг танилцуулах.  

 

4.1.Төрийн байгууллагын  гүйцэтгэх үүрэг /ажил үйлчилгээ/, түүний 
агуулгыг тодорхойлох: 

Хуулийн төслийн 104 дүгээр зүйлийн 104.5 дахь хэсэгт Сахилгын  хорооны ажлын 
алба нь хяналт шалгалтын нэгжтэй байхаар тусгаж, уг нэгж нь дараах чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. 

104.5.1.Сахилгын хороонд харьяалагдах гомдол, мэдээллийг ажлын албаны 
бичиг хэргийн ажилтнаас хүлээн авч бүртгэх, Сахилгын хорооны даргад 
танилцуулах, хуваарилагдсан гишүүнд шилжүүлэн өгөх;  
104.5.2.гомдол, мэдээлэл гаргагчид туслалцаа үзүүлэх, Сахилгын хорооны үйл 
ажиллагаа, журам, хяналт шалгалтын явцын талаар мэдээлэл өгөх;  
104.5.3.Сахилгын хорооны болон ажлын албаны дарга, гишүүний өгсөн үүрэг, 
даалгаврыг зохих журмын дагуу шуурхай гүйцэтгэх;  
104.5.4.гишүүдэд шалгалтын үр дүнгийн талаар танилцуулга бэлтгэхэд нь 
туслах;  
104.5.5.гишүүдийг шаардлагатай хууль тогтоомж, холбогдох мэдээллээр хангах;  
104.5.6.дарга, гишүүдэд техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх.  
104.5.7.харьяаллын бус, хуульд заасан шаардлага хангаагүй гомдол, 
мэдээллийг гишүүнд танилцуулж, буцаах шийдвэр гаргуулах;  
104.5.8.Сахилгын хорооны хуралдааны бэлтгэлийг зохион байгуулах, 
шийдвэрийг албажуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үйл ажиллагааг хэвийн 
явуулах нөхцөлөөр хангах;  
104.5.9.Сахилгын хорооны шийдвэр, албан бичиг бусад баримт бичгийг 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх;  
104.5.10.гомдол, мэдээлэл, Сахилгын хорооноос гаргасан шийдвэрийн талаар 
бүртгэл хөтөлж, тайлан гаргах;  
104.5.11.сахилгын хэрэг, сахилгын хорооны шийдвэр, албан бичиг, бусад 
баримт бичгийг хадгалах, хамгаалах, зохих журмын дагуу архивлах;  
104.5.12.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг. 
 

Энэ шатанд төрийн байгууллагын ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд 
зарцуулах хугацаа болон жилд гүйцэтгэх тоо буюу тохиолдлын тоо, түүнийг 
хэрэгжүүлэхэд  шаардагдах  нийт ажлын цаг гэсэн 3 үзүүлэлтийг гаргана. 



 
 

 Стандарт үйл ажиллагаа болон зарцуулах хугацааг тодорхойлохдоо 
Засгийн газрын 59 дүгээр тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтад заасан хугацааг 
харгалзан үзэхийн хамт бусад ижил төстэй ажил үйлчилгээг ердийн дундаж албан 
хаагч гүйцэтгэх хугацааг мөн үндэслэсэн болно.      
 

Тохиолдлын тоог гаргахын тулд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ирүүлсэн 
дараах мэдээллийг ашиглав. 
 

Хуулийн төсөл батлагдан гарснаар шинээр бий болсон дээрх үүргийг жилд 
хэдэн удаа гүйцэтгэх вэ гэдгийг хуанлийн нэг жилээр тооцоолон гаргана. 
 

Огноо Холбогдсон 
шүүгчдийн тоо 

Ирсэн гомдлын 
тоо 

Хариуцлага тооцсон  
шүүгчийн тоо 

Сахилгын 
шийтгэл 

ногдуулсан 
шүүгчдийн 
нийт тоо 

2015 250 213 
Цалин бууруулах-2 
Сануулах-10 
Огцруулах-1 

13 

2016 376 231 
Цалин буруулах-4 
Сануулах-3 
Огцруулах-1 

8 

2017 378 242 
Цалин буруулах-3 
Сануулах-9 
Огцруулах-2 

14 

2018 342 241 
Цалин буруулах-8 
Сануулах-17 
Огцруулах-4 

29 

2019 358 250 
Цалин буруулах-2 
Сануулах-3 
Огцруулах-0 

5 

 
Дээрх хүснэгтээс харахад нэг жилд дунджаар 235   гомдол,  мэдээлэл   Ёс 

зүйн хороонд ирүүлдэг байна.   
 

Түүнчлэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр 
цахимаар ирүүлсэн мэдээлэлд “Шүүхийн Ёс зүйн хороо нь гомдол хэлэлцэх 
хуралдааныг 7 хоногийн аль нэгэн гарагт 1-2 удаа 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй 5-8 
цагаар, нийт гишүүдийн хуралдааныг сар тутам бүрэлдэхүүний олонхоор товлон 
зарлаж 8-аас дээш цагаар хуралдаж гомдол, сахилгын хэргийг хянан шийдвэрлэж 
байна. Хэргийн ачааллын хувьд тус хорооны гишүүн жилд дунжаар 37.0 гомдол, 
сахилгын хэрэг шалгаж шийдвэрлэж байгаа нь орон нутгийн давж заалдах шатны 
шүүхийн шүүгчийн хэргийн ачааллаас /32.69/ илүү байна. 2019 онд Гомдол 
хэлэлцэх хуралдаан 33 удаа хуралдаж 348 шүүгчид холбогдох 219 шүүгчид 
холбогдох гомдлыг, нийт гишүүдийн хуралдаан 7 удаа хуралдаж 70 шүүгчид 
холбогдох 46 гомдол сахилгын хэргийг шийдвэрлэсэн байна.” гэжээ. Уг 
мэдээллээс үзэхэд нэг жилд дунджаар 37  удаа хуралдаан зохион байгуулдаг 
байна.  

Иймд дээрх мэдээллүүдэд үндэслэн тохиолдын тоог  хийгдэж байгаа 
стандарт үйл  ажиллагаанаас хамааран 235  болон 37 гэж тооцохоор байна.  



Гүйцэтгэх үүрэг Үүргийг хэрэгжүүлэхэд гүйцэтгэх  үйл 
ажиллагаа  Стандарт үйл ажиллагаа Зарцуулах 

хугацаа /минут 
Тохиолд-
лын тоо 

Нийт 
 хугацаа/минут 

104.5.1.Сахилгын хороонд 
харьяалагдах гомдол, 
мэдээллийг ажлын албаны 
бичиг хэргийн ажилтнаас 
хүлээн авч бүртгэх, 
Сахилгын хорооны даргад 
танилцуулах, 
хуваарилагдсан гишүүнд 
шилжүүлэн өгөх;  

Сахилгын хороонд харьяалагдах 
гомдол, мэдээллийг ажлын албаны 
бичиг хэргийн ажилтнаас хүлээн авч 
бүртгэх 

гомдол мэдээлэл хүлээн авах 10 235 2350 

хавсаргасан баримт, хуудасны тоог бүртгэх дэвтэрт 
бичиж, гарын үсэг зуруулан, баримт үйлдэх 10 235 2350 

хуудасны тоо, огноо, цаг, минутыг тэмдэглэн 
баталгаажуулна. 5 235 1175 

Сахилгын хорооны даргад танилцуулах 
гомдол, мэдээллийг хянах,танилцуулгын төсөл бэлдэх 10 235 2350 

даргад танилцуулах 10 235 2350 

хуваарилагдсан гишүүнд шилжүүлэн 
өгөх; 

хуваарилсан шийдвэрийг баталгаажуулж, гишүүнд  
мэдээлэх 10 235 2350 

шилжүүлэн өгөх  10 235 2350 

104.5.2.гомдол, мэдээлэл 
гаргагчид туслалцаа үзүүлэх, 
Сахилгын хорооны үйл 
ажиллагаа, журам, хяналт 
шалгалтын явцын талаар 
мэдээлэл өгөх;  

гомдол, мэдээлэл гаргагчид туслалцаа 
үзүүлэх 

туслалцаа үзүүлэх 5 235 1175 

шаардлагатай мэдээлэл өгөх  5 235 1175 

Сахилгын хорооны үйл ажиллагаа, 
журам, хяналт шалгалтын явцын талаар 
мэдээлэл өгөх; 

Сахилгын хорооны үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл 
өгөх 5 235 1175 

104.5.3.Сахилгын хорооны 
болон ажлын албаны дарга, 
гишүүний өгсөн үүрэг, 
даалгаврыг зохих журмын 
дагуу шуурхай гүйцэтгэх;  

Сахилгын хорооны болон ажлын 
албаны даргын өгсөн үүрэг даалгаврыг 
шуурхай гүйцэтгэх 

үүрэг даалгавартай танилцах 10 37 370 

холбогдох арга хэмжээг хийж гүйцэтгэх 120 37 4440 

Сахилгын хорооны гишүүний өгсөн 
үүрэг, даалгаврыг зохих журмын дагуу 
шуурхай гүйцэтгэх 

үүрэг даалгавартай танилцах 30 37 1110 

холбогдох арга хэмжээг хийж гүйцэтгэх 120 37 4440 

104.5.4.гишүүдэд шалгалтын 
үр дүнгийн талаар 
танилцуулга бэлтгэхэд нь 
туслах;  

гишүүдэд шалгалтын үр дүнгийн талаар 
танилцуулга бэлтгэхэд нь туслах;  

гишүүдэд шаардлагатай мэдээлэл олж өгөх 120 37 4440 

бусад  үйл ажиллагаанд туслах 120 37 4440 

104.5.5.гишүүдийг 
шаардлагатай хууль 
тогтоомж, холбогдох 
мэдээллээр хангах;  

гишүүдийг шаардлагатай хууль 
тогтоомж, холбогдох мэдээллээр 
хангах;  

  240 37 
8880 

0 

104.5.6.дарга, гишүүдэд 
техник, зохион байгуулалтын 
туслалцаа үзүүлэх.  

дарга, гишүүдэд техник, зохион 
байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх.  

хуралдааны тов тараах, мэдээлэх 10 37 370 
хуралдаан зохион байгуулах  байр газар, техник 
бэлтгэх 30 37 1110 

хуралдааны хөтлөх 120 37 4440 



 
 

хуралдааны тэмдэглэлийг баталгаажуулах  30 37 1110 

хуралдааны шийдвэрийн төсөл болосруулах, 
баталгаажуулах 30 37 1110 

хуралдааны шийдвэрийг холбогдох этгээдэд хүргүүлэх  10 235 2350 

104.5.7.харьяаллын бус, 
хуульд заасан шаардлага 
хангаагүй гомдол, 
мэдээллийг гишүүнд 
танилцуулж, буцаах 
шийдвэр гаргуулах;  

харьяаллын бус, хуульд заасан 
шаардлага хангаагүй гомдол, 
мэдээллийг гишүүнд танилцуулж,  

харьяаллын бус, хуульд заасан шаардлага хангаагүй 
гомдол, мэдээллийг илрүүлэх  60 235 14100 

энэ талаар гишүүнд танилцуулах  5 235 1175 

буцаах шийдвэрийн төсөл 
боловсруулах, баталгаажуулах   шийдвэрийн төсөл боловсруулах,  баталгаажуулах  20 37 740 

104.5.8.Сахилгын хорооны 
хуралдааны бэлтгэлийг 
зохион байгуулах, 
шийдвэрийг албажуулах, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, 
үйл ажиллагааг хэвийн 
явуулах нөхцөлөөр хангах;  

хуралдааны бэлтгэлийг зохион 
байгуулах хуралдааны  тов мэдээлэх 5 235 1175 

хэрэгжилтэд хяналт тавих 

хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл цуглуулах  240 37 8880 

  мэдээлэлээ үнэлж, дүгнэлт гаргах 10 37 370 
гаргасан дүгнэлт эрх бүхий этгээдэд  мэдээлэх, 
танилцуулах  10 37 370 

үйл ажиллагааг хэвийн явуулах 
нөхцөлөөр хангах; техник, зохион байгуулалын ажлыг хийж гүйцэтгэх  120 37 4440 

104.5.9.Сахилгын хорооны 
шийдвэр, албан бичиг бусад 
баримт бичгийг холбогдох 
байгууллага, албан 
тушаалтанд хүргүүлэх;  

Сахилгын хорооны шийдвэр, албан 
бичиг бусад баримт бичгийг холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтанд 
хүргүүлэх; 

хэргийн ороолцогчид хүргүүлэх 10 235 2350 
шаардлагатай бусад  байгууллага, албан тушаалтанд 
хүргүүлэх 10 14 140 

холбогдох этгээдэд хүргүүлснээ  баталгаажуулах  10 14 140 

104.5.10.гомдол, мэдээлэл, 
Сахилгын хорооноос 
гаргасан шийдвэрийн талаар 
бүртгэл хөтөлж, тайлан 
гаргах;  

гомдол, мэдээлэл, Сахилгын хорооноос 
гаргасан шийдвэрийн талаар бүртгэл 
хөтлөх 

гомдол, мэдээлэл, түүний  шийдвэрлэлийн талаар нэг 
бүрчлэн, тухай бүр хянах 5 235 1175 

бүртгэлийн өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг  тухай бүр хийх  5 235 1175 

хийсэн өөрчлөлт бүртгэлээ хянаж, нягтлах  5 235 1175 

гомдол, мэдээлэл, Сахилгын хорооноос 
гаргасан шийдвэрийн тайлан гаргах 

шийдвэрийн тайлан боловсруулах  5 235 1175 
тайлан гаргах удирдлагад танилцуулах, 
баталгаажуулах  120 37 4440 

  сахилгын хэрэг, сахилгын хорооны 
шийдвэр, албан бичиг, бусад баримт 
бичгийг хадгалах, хамгаалах 

баримт бичгийг хадгалах, эмхэлц цэгцлэх  10 235 2350 
104.5.11.сахилгын хэрэг, 
сахилгын хорооны шийдвэр, 
албан бичиг, бусад баримт 
бичгийг хадгалах, хамгаалах, 
зохих журмын дагуу 
архивлах;  

хянаж, нягтлах  10 235 2350 

сахилгын хэрэг, сахилгын хорооны 
шийдвэр, албан бичиг, бусад баримт 
бичгийг зохих журмын дагуу архивлах; 

архивын журамд заасны дагуу бүрдүүлэх  10 37 370 

нягталж, архивт хүлээлгэн өгөх  5 37 185 

          105685 



4.2.Уг чиг үүргийг гүйцэтгэх хүний нөөцийг тодорхойлох; 

Төрийн байгууллагад үүсэх хүний нөөцийн хэрэгцээг дээрх мэдээллүүдийг 
ашиглан дараах байдлаар гаргадаг. 

Шаардагдах ажлын цагийг Хөдөлмөрийн тухай хуульд тусгагдсан ажиллах 
цагийн горимтой харьцуулах авч үзнэ. Ингэхдээ нэг жилд ажиллах өдөр, цаг, 
минут гэсэн хэмжигдэхүүнд тулгуурлана. 

1 жил = ажлын 2002 өдөр  

1 өдөр = ажлын 8 цаг /Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу/ 

1 цаг = ажлын 60 минут 

Жилд 200 ажлын өдөр буюу /200 х 8/ 1600 ажлын цаг буюу /1,600 х 60/ 96000 
минут ажиллана гэсэн үг. 

Нийт зарцуулах хугацаагаар хүний нөөцийн хэрэгцээ тодорхойлогдох ба 
тэрхүү  хугацааг  нэг  жилд ажиллах ажлын минутад хувааснаар  шаардлагатай 
хүний нөөцийн хэрэгцээ буюу ажлын байрны тоо гарна. Үүнийг дараах байдлаар 
гаргав. 

 
      Нэгж  Хүний нөөцийн 

хэрэгцээ 
Жилд шаардагдах 

ажлын цаг/мин 
Нэмэгдэж буй 

ачаалал  

/орон тоо/ 
Сахилгын хорооны 
хянан шалгах нэгж  

105685мин 96000              11.0 

 
 

Хүснэгтээс харахад дээрх  хяналт-шалгалтын нэгжийн чиг үүргийг  
хэрэгжүүлэхэд  нийт 105685 мин зарцуулахаар байна. Үүнийг нэг  ажилтан нэг 
жилд ажиллах ёстой стандарт 96000 минут буюу 9600 минутад хувааж гаргавал уг 
чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 11.0 албан хаагч шаардлагатай гэсэн тооцоолол гарч 
байна.  
 

Одоогийн нөхцөл байдал: 
 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны “Ажлын албаны зохион 
байгуулалтын бүтэц, төрийн захиргааны албан тушаалын орон тоог шинэчлэн 
батлах тухай” 115 дугаар тогтоолоор Шүүхийн ёс зүйн хорооны Ажлын албаны 
бүтэц, орон тоог нийт 7 хүнээр шинэчлэн баталсан. Үүнд:  
 - Дарга -1; 
 - Хяналт-шалгалт хариуцсан референт -4; 
 - Хуралдаан хариуцсан ахлах шинжээч -2. 

                                                
2Хуанлийн 365 хоногоос хөдөлмөрийн хуулинд заасан нийтээр амрах байрын өдөр, ээлжийн амралт, хагас 
бүтэн сайн өдөр зэргийг хасаж бодитой ажиллах өдрийг тооцно. 



 
 

Түүнчлэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажилтнуудын албан тушаалын 
ангилал, зэрэглэлийг УИХ-ын 2019 оны “Төрийн зарим байгууллагын 
албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай” 18 дугаар тогтоолоор, харин 
цалингийн хэмжээг Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн албан хаагчийн албан 
тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 472 дугаар 
тогтоолоор тус тус тооцож байна.  
 

Иймд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэд одоо ажиллаж байгаа Шүүхийн 
ёс зүйн хорооны хяналт-шалгалт болон хуралдаан хариуцсан 7 орон тоон дээр 
энэхүү хуулийн төсөлд тусгасан хяналт шалгалтын нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 4 орон тоо нэмэх шаардлагатай гэсэн 
тооцоолол гарч байна. Үүн дээр захиргаа, санхүүгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 5 
орон тоо нэмэх шаардлагатай баритмжаалж гэж үзэн ийнхүү нэмэгдэх 9 орон 
тооны цалин хөлсний зардлыг баримжаалан тооцов. 
 

4.3.Гарах зардлыг урьдчилан  тооцож гаргах: 
 

4.3.1.Хүний нөөцийн зардлыг тооцох:  
 

Сахилгын хорооны ажлын албаны орон тоо нэмэгдэхтэй 
холбогдуулан гарах зардал: 

Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар 
баталсан цалингийн сүлжээг баримтлан АА-7-3 дугаар зэрэглэл, шатлалаар 
дундажлан  дараах байдлаар тооцов.  

981.742 төгрөг * 12=11.780.904 төгрөг байна.   

Нэмэгдлийн хэмжээг ажилласан жилийн нэмэгдлийг 10 хувь, зэрэг дэвийн 
нэмэгдлийг 15 хувь гэж  дундажлан баримжаалж тооцоход  нийт 245435 төгрөг 
болно. Үүнийг  нэг жилээр тооцвол 245.435*12= 2.945.222. 

Үндсэн цалин, нэмэгдлийн хамт нийт  
14.726.126 төгрөг*9 = 132.535.134 төгрөг 
 

Нийт ажлын албаны орон тоо нь одоо байгаагаас 4  орон тоогоор 
нэмэгдэхээр тооцоологдсон  тул 1 ажилтны нэг жилийн цалинг 4 дахин өсгөж 
тооцоолов.  

Бусад 7 албан хаагчийн тухайд одоо Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтцэд 
байгаа ажлын албыг орон тоо, зардлын төсвийн хамт хуулийн төслөөр 
байгуулагдах Шүүхийн сахилгын хорооны ажлын албанд шилжүүлэх байдлаар 
зохицуулах боломжтой тул шинээр үүсэх зардалд тооцох шаардлагагүй гэж үзсэн 
болно.  

4.3.2.Бусад нэмэлт зардлыг тооцох:  

Хуулийн төсөлд шинээр зардал үүсгэх дараах зохицуулалтууд байна.  

20 дугаар зүйл.Шүүгчдийн зөвлөл 
20.1.Шүүх эрх мэдлийн өөрөө удирдах ёсыг хэрэгжүүлэх зорилго бүхий анхан 



 
 

болон давж заалдах шатны шүүхийн нийт шүүгчдийн олонхи, Улсын дээд 
шүүхийн шүүгчдээс бүрдсэн шүүгчдийн зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/ ажиллана. 
Зөвлөл хоёр жил тутам хуралдах бөгөөд дараагийн хурлын товоо өөрөө 
тогтооно. 
47.2.Тухайн шүүгчийн үндсэн цалингийн хэмжээ шүүгчээр ажилласан тав дахь 
жилээс эхлэн жил бүр өмнөх оныхоос хоёр хувиар нэмэгдэнэ.  
47.3.Шүүгчийн цалин хөлс нь албан тушаалын цалин болон шүүн таслах 
ажиллагааны, төрийн алба хаасан хугацааны, зэрэг дэвийн, докторын зэрэг, 
цол зэрэг нэмэгдлээс бүрдэнэ.  
47.4.Шүүгчийн албан тушаалын цалин, нэмэгдлийн хэмжээ, шүүгчийн орон 
тоог Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал 
тогтооно. 
69.2.Иргэдийн төлөөлөгчийн хөлс болон албан томилолт, замын зардлыг 
шүүхийн төсвөөс олгоно. 
78.1.Ерөнхий зөвлөл арван гишүүнээс бүрдэх бөгөөд тэдгээр нь дөрвөн 
жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа ажиллана. 
78.8. Ерөнхий зөвлөлийн дарга, орон тооны гишүүний цалингийн хэмжээ, орон 
тооны бус гишүүнд урамшуулал олгох журмыг тус зөвлөлийн өргөн 
мэдүүлснээр Улсын Их Хурал тогтооно. 
99.2.Сахилгын хороо есөн гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд энэ хуулийн 
99.4-т заасан байгууллагаас томилогдсон тус бүр нэг гишүүн орон тооны, 
бусад нь орон тооны бус байна.  
99.9.Сахилгын хорооны орон тооны гишүүний албан тушаалын зэрэг зиндаа, 
цалин хөлс, орон тооны бус гишүүний ажилласан хугацааны урамшуулал 
олгох журмыг Улсын Их Хурал тогтооно. 
   

 Дээрх хүснэгтэд дурдсан зардлуудыг дараах байдлаар тооцож гаргалаа. 
Үүнд: 

1.Шүүгчдийн зөвлөлийн зардал /Хуулийн төслийн 20 дугаар зүйл/  

Шүүгчдийн зөвлөлийг хуулийн төсөлд 2 жилд 1 удаа хуралдана гэж заасны 
дагуу тооцсон бөгөөд 1 удаа хуралдахдаа 2 хоног хуралдахаар тооцлоо. Түүнчлэн 
хуулийн төсөлд анхан болон давж заалдах шатны шүүгчийн нийт шүүгчдийн 
олонхи, Улсын дээд шүүхийн 25 шүүгч оролцохоор дараах байдлаар тооцсон.  

Д/д Зардлын нэр Тоо/ 
хэмжээ 

Нэг 
бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Заалны зардал 16 90000 1440000 

2 Орон нутгийн төлөөлөгчдийн замын 
зардал 144 69000 9936000 

3 Хоолны зардал 267 40000 10680000 
4 Цай, кофе 267 20000 5340000 
5 Бичиг хэргийн зардал 267 20000 5340000 
6 Мандат хэвлүүлэх 267 1500 400500 

7 Зар сурталчилгаа, мэдээлэл хүргэх 
зардал 1 1500000 1500000 

8 бусад зардал 1 5000000 5000000 



 
 

  Нийт зардал     39.636.500 

  
      Шүүгчдийн зөвлөлийн хуралд оролцох шүүгчдийн замын зардлыг Сангийн 
сайдын 2018 оны “Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 301 дүгээр 
тушаалыг үндэслэн тооцов.  

2.Шүүгчийн цалин хөлсний нэмэгдэлтэй холбоотой зардал 
 /Хуулийн төслийн 47.2, 47.3/ 

  
Шүүгч 

 
Шүүгчдийн 

тоо 

Одоо авч 
байгаа 

нэмэгдлийн 
хэмжээ  

/ШЭЗБТХ-ийн 
23.2/ 

Хуулийн 
төслөөр 

авах 
нэмэгдлийн 

хэмжээ 
/47.3/ 

Зөрүү буюу 
нэмэгдэх 
хэмжээ 

1 Анхан шатны 
шүүхийн шүүгч 

374 1,995,555 6,992,568 4.997.013 

2 Давж заалдах 
шатны шүүхийн 

шүүгч 

109 1,323,722 2,518,824 1.195.102 

3 Улсын дээд 
шүүхийн шүүгч 

25 346,563 783,825 437.262 

  
Нийт  

  
6.629.377 

 
 

Ийнхүү дээрх хүснэгтэд шүүгчийн цалингийн нэмэгдлийн хэмжээг 
тооцохдоо бүх шатны шүүхийн шүүгчийн одоо авч байгаа үндсэн цалинг 
хөндөхгүйгээр Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2-
т “Тухайн шүүгчийн цалингийн хэмжээ шүүгчээр ажилласан тав дахь жилээс эхлэн 
жил бүр өмнөх оныхоос хоёр хувиар нэмэгдэж байна.” гэж заасны дагуу одоо авч 
байгаа нэмэгдлийг, хуулийн төслийн 47 дугаар зүйлийн 47.3-т заасны дагуу авах 
шүүн таслах ажлын онцгой нөхцөлийн, төрийн алба хаасан хугацааны, зэрэг 
дэвийн нэмэгдлийг тооцож, харьцуулж зөрүүг гаргах замаар тооцсон болно.  

Шүүгчийн нэмэгдлийн хэмжээг тооцохдоо УИХ-ын 2006 оны “Шүүгчид зэрэг 
дэв олгох тухай” 53 дугаар тогтоолын дагуу шүүгчийн зэрэг дэвийн нэмэгдлийг, 
УИХ-ын 1996 оны “Шүүгчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” 57 дугаар 
тогтоолын хавсралтаар баталсан “Шүүгчийн шүүн таслах ажлын онцгой 
нөхцөлийн нэмэгдэл, түүнийг олгох журам”-ын дагуу шүүн таслах онцгой 
ажиллагааны нэмэгдлийг 15 хувиар, мөн тогтоолын хавсралтаар баталсан 
“Шүүгчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, түүнийг олгох журам”-ын 
дагуу шүүгчийн төрийн алба хаасан хаасан хугацааны нэмэгдлийг тус тус тооцож 
гаргасан. Ингэхдээ Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын дээд шүүхээс бүх шатны 
шүүхийн шүүгчдийн тоо болон тэдгээрийн төрд болон шүүгчээр ажилласан 
жилийн судалгааг гаргуулан авч тооцлоо.  

Шүүгчийн нэмэгдлийн хэмжээг тооцсон дэлгэрэнгүй хүснэгтийн хавсаргав.  

 

 



                             Улсын Дээд шүүхийн шүүгчийн одоогийн нэмэгдлийн тооцоо ба хуулийн төслийн дагуу өөрчлөгдөх тооцоолол 

 
 

  

Орон тоо Ажилласан жил  

Шүүхийн тухай хуулийн дагуу 
ажилласан ажил тутамд 2 хувийн 

нэмэгдлийн3 
хуулийн төслийн дагуу  зэрэг 

дэвийн нэмэгдлийн4 

хуулийн төслийн дагуу 
ажилласан жилийн 

нэмэгдлийн5 
хуулийн төслийн дагуу онцгой 

ажиллагааны нэмэгдлийн6  

Үндсэн 
цалин 

 хэмжээ  
/1 сард/ 

 хэмжээ  
/1 жилд/ 

хувь          
/зэрэг 
дэв/ 

 хэмжээ  
/1 сард/ 

хэмжээ  
/1 жилд/ 

 хувь 
хэмжээ  
/1 сард/ 

 хэмжээ  
/1 жилд/ 

хувь 
хэмжээ  
/1 сард/ 

хэмжээ  
/1 жилд/ 

 
    улсад төрд шүүгчээр                          

1 
  Ерөнхий 

шүүгч 
29 23 16 3300.0 858.373 

            
10,300  35% 1155.0 17325.0 20% 660.0 7920.0 15% 495.0 5940.0  

2 
Танхимын 

тэргүүн 
18 18 13 3200.0 624,296 

       
7,491,552  33% 1056.0 15840.0 15% 480.0 5760.0 15% 480.0 5760.0  

3 
Танхимын 

тэргүүн 
33 33 32 3200.0 2,371,278 

     
28,455,336  33% 1056.0 15840.0 35% 1120.0 13440.0 15% 480.0 5760.0  

4 
Танхимын 

тэргүүн 
21 18 9 3200.0 333,058 

       
3,996,696  33% 1056.0 15840.0 15% 480.0 5760.0 15% 480.0 5760.0  

5 Шүүгч 25 25 3 сар 3200.0 0                      -    35% 1120.0 16800.0 20% 640.0 7680.0 15% 480.0 5760.0  

6 
Шүүгч 34 34 33 3200.0 2,482,703 

     
29,792,436  35% 1120.0 16800.0 35% 1120.0 13440.0 15% 480.0 5760.0  

7 
Шүүгч 29 29 25 3200.0 1,650,132 

     
19,801,584  35% 1120.0 16800.0 25% 800.0 9600.0 15% 480.0 5760.0  

8 Шүүгч 19 19 3 3200.0 0                      -    33% 1056.0 15840.0 15% 480.0 5760.0 15% 480.0 5760.0  

9 
Шүүгч 29 26 22 3200.0 1,370,388 

     
16,444,656  35% 1120.0 16800.0 25% 800.0 9600.0 15% 480.0 5760.0  

10 
Шүүгч 33 33 33 3200.0 2,482,703 

     
29,792,436  35% 1120.0 16800.0 35% 1120.0 13440.0 15% 480.0 5760.0  

                                                
3 Шүүхийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь заалтад “Тухайн шүүгчийн цалингийн хэмжээ шүүгчээр ажилласан тав дахь жилээс эхлэн жил бүр өмнөх 
оныхоос хоёр хувиар нэмэгдэж байна.” гэж заасны дагуу олгож байгаа нэмэгдлийн  тооцоолол. Эх сурвалж: Шүүхийн  ерөнхий зөвлөлөөс ирүүлсэн мэдээлэл. 
4 Монгол Улсын Их Хурлын “Шүүгчид зэрэг дэв олгох журам батлах тухай” 2006 оны 53 дугаар тогтоолыг жишиг болгон баримжаалсан. Эх сурвалж 
https://www.legalinfo.mn/law/ 
5 УИХ-ын 1996 оны “Шүүгчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” 57 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Шүүгчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, 
түүнийг олгох журам”-ыг баримталсан. Эх сурвалж https://www.legalinfo.mn/law/ 
6 УИХ-ын 1996 оны “Шүүгчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” 57 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “  Шүүгчийн шүүн таслах ажлын онцгой нөхцөлийн 
нэмэгдэл, түүнийг олгох журам”-ыг баримталсан Эх сурвалж https://www.legalinfo.mn/law/ 
 



 
 

11 
Шүүгч 24 24 20 3200.0 1,192,914 

     
14,314,968  35% 1120.0 16800.0 20% 640.0 7680.0 15% 480.0 5760.0  

12 
Шүүгч 21 21 16 3200.0 858,373 

     
10,300,476  33% 1056.0 15840.0 20% 640.0 7680.0 15% 480.0 5760.0  

13 
Шүүгч 29 27 20 3200.0 1,192,914 

     
14,314,968  35% 1120.0 16800.0 25% 800.0 9600.0 15% 480.0 5760.0  

14 
Шүүгч 30 30 20 3200.0 1,192,914 

     
14,314,968  35% 1120.0 16800.0 25% 800.0 9600.0 15% 480.0 5760.0  

15 
Шүүгч 33 33 29 3200.0 2,049,939 

     
24,599,268  35% 1120.0 16800.0 35% 1120.0 13440.0 15% 480.0 5760.0  

16 
Шүүгч 21 21 7 3200.0 195,865 

       
2,350,380  33% 1056.0 15840.0 20% 640.0 7680.0 15% 480.0 5760.0  

17 
Шүүгч 21 21 16 3200.0 858,373 

     
10,300,476  33% 1056.0 15840.0 20% 640.0 7680.0 15% 480.0 5760.0  

18 
Шүүгч 35 35 22 3200.0 1,370,388 

     
16,444,656  35% 1120.0 16800.0 35% 1120.0 13440.0 15% 480.0 5760.0  

19 
Шүүгч 31 31 30 3200.0 2,154,938 

     
25,859,256  35% 1120.0 16800.0 35% 1120.0 13440.0 15% 480.0 5760.0  

20 
Шүүгч 28 16 14 3200.0 700,782 

       
8,409,384  31% 992.0 14880.0 15% 480.0 5760.0 15% 480.0 5760.0  

21 
Шүүгч 32 32 31 3200.0 2,262,036 

     
27,144,432  35% 1120.0 16800.0 35% 1120.0 13440.0 15% 480.0 5760.0  

22 
Шүүгч 22 20 7 3200.0 195,865 

       
2,350,380  33% 1056.0 15840.0 15% 480.0 5760.0 15% 480.0 5760.0  

23 
Шүүгч 23 18 8 3200.0 263,782 

       
3,165,384  31% 992.0 14880.0 15% 480.0 5760.0 15% 480.0 5760.0  

24 
Шүүгч 28 28 20 3200.0 1,192,914 

     
14,314,968  35% 1120.0 16800.0 25% 800.0 9600.0 15% 480.0 5760.0  

25 
Шүүгч 26 23 18 3200.0 1,022,332 

     
12,267,984  35% 1120.0 16800.0 20% 640.0 7680.0 15% 480.0 5760.0  

            27267.0 409005.0   19220.0 230640.0  12015.0 144180.0 783825.0 
 

             Дээрх хүснэгтээс харахад  хуулийн төсөлд тусгагдсаны дагуу шүүгч нь  зэрэг дэв, онцгой ажиллагааны,  ажилласан жилийн 

нэмэгдэл авахад нийт 783825 мянган төгрөгийн зардал гарахаар байна. Харин  хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн дагуу авч 

байгаа нэмэгдлийн хэмжээ нэг жилд 346563 мянган төгрөг байна. Иймд  хуулийн төсөлд тусгагдсаны дагуу  авч болох нэмэгдлийн 

хэмжээ болон одоогийн нэмэгдлийн хэмжээний зөрүү гаргавал 783.525-346.563=437.262 мянган төгрөг байна.  

            Өөрөөр хэлбэл Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн цалингийн нэмэгдлийн хэмжээ нь нэг жилд 437.262 мянган төгрөгөөр 

нэмэгдэхээр байна.            



 
 

               Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн одоогийн нэмэгдлийн тооцоо ба хуулийн төслийн дагуу өөрчлөгдөх тооцоолол 

                  

                /мян.төг/  

д/д  
  

  
Давж заалдах шатны 
шүүгчийн  
  

Шүүхийн тухай хуулийн 
дагуу ажилласан ажил 

тутамд 2 хувийн 
нэмэгдлийн  

хуулийн төслийн дагуу  
зэрэг дэвийн нэмэгдлийн 

хуулийн төслийн дагуу 
ажилласан жилийн нэмэгдлийн 

хуулийн төслийн дагуу онцгой 
ажиллагааны нэмэгдлийн  

Ажилласан 
жил  

Орон 
тоо 

Үндсэн 
цалин 

хувь 

 
хэмжээ  

/1 
сард/ 

хэмжээ  
/1 жилд/ 

хувь          
/зэрэг 
дэв/ 

 
хэмжээ  

/1 
сард/ 

хэмжээ  
/1 жилд/ 

төрийн 
албан 

ажилласан 
шүүгчийн 

тоо 

 хувь 
хэмжээ  

/1 
сард/ 

 хэмжээ  
/1 жилд/ 

хувь 
хэмжээ  
/1 сард/ 

хэмжээ  
/1 жилд/ 

 

1 1-5 0       2,900  0% 
                 
-  

                    
-  25% 

                 
-  

                   
-  -   

               
-  

                   
-  15%                -  

                   
-   

2 6-10 12       2,900  7% 
         
2,520  

         
30,234  28% 

         
9,744  

      
116,928  1 5% 

          
145  

          
1,740  15%        5,220  

        
62,640   

3 11-15 32       2,900  20% 
       
18,152  

       
217,820  28% 

      
25,984  

      
311,808  7 10% 

       
2,030  

        
24,360  15%      13,920  

      
167,040   

4 16-20 23       2,900  32% 
       
21,344  

       
256,128  31% 

      
20,677  

      
248,124  32 15% 

     
13,920  

      
167,040  15%      10,005  

      
120,060   

5 21-25 11       2,900  45% 
       
14,355  

       
172,260  33% 

      
10,527  

      
126,324  14 20% 

       
8,120  

        
97,440  15%        4,785  

        
57,420   

6 25 дээш  31       2,900  60% 
       
53,940  

       
647,280  35% 

      
31,465  

      
377,580  55 25% 

     
39,875  

      
478,500  15%      13,485  

      
161,820   

  Нийт  109     
    
110,310  

   
1,323,722    

      
98,397  

  
1,180,764  109   

    
64,090  

     
769,080        47,415  

      
568,980  

 
  

                
Дээрх хүснэгтээс харахад  хуулийн төсөлд тусгагдсаны дагуу шүүгч нь  зэрэг дэв, онцгой ажиллагааны,  ажилласан 

жилийн нэмэгдэл авахад нийт 2.518.824 мянган төгрөгийн зардал гарахаар байна. Харин  хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 

хуулийн дагуу авч байгаа нэмэгдлийн хэмжээ нэг жилд  1.323.722 мянган төгрөг байна. Иймд  хуулийн төсөлд тусгагдсаны 

дагуу  авч болох нэмэгдлийн хэмжээ болон одоогийн нэмэгдлийн хэмжээний зөрүү гаргавал 2.518.824 – 1.323.722 =1.195.102 

мянган төгрөг байна. Өөрөөр хэлбэл   давж заалдах шатны  шүүхийн шүүгчийн цалингийн нэмэгдлийн хэмжээ  нь  нэг жилд 

1.195.102  мянган төгрөгөөр нэмэгдэхээр байна. 



 
 

 
 

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн одоогийн нэмэгдлийн тооцоо ба хуулийн төслийн дагуу өөрчлөгдөх тооцоолол 

 

      
 

 д/д 
  

 анхан шатны шүүгчийн  
  
  

Шүүхийн тухай хуулийн 
дагуу ажилласан ажил 

тутамд 2 хувийн нэмэгдлийн  
хуулийн төслийн дагуу  зэрэг 

дэвийн нэмэгдлийн 

 
хуулийн төслийн дагуу 

ажилласан жилийн нэмэгдлийн 
хуулийн төслийн дагуу онцгой 

ажиллагааны нэмэгдлийн  

Ажилласан 
жил  

Орон 
тоо 

Үндсэн 
цалин 

хувь 
 хэмжээ  
/1 сард/ 

 хэмжээ  
/1 жилд/ 

хувь          
/зэрэг 
дэв/ 

 хэмжээ  
/1 сард/ 

хэмжээ  
/1 жилд/ 

төрийн 
албан 

ажилласан 
шүүгчийн 

тоо 

 

 
хувь 

хэмжээ  
/1 сард/ 

 хэмжээ  
/1 жилд/ 

хувь 
хэмжээ  
/1 сард/ 

хэмжээ  
/1 жилд/ 

 

1 1-5 96       2,700  0% 
                 
-  

                    
-  25% 

      
64,800  

      
777,600  22 

 
                 -  

                   
-  15%      38,880        466,560   

2 6-10 115       2,700  7% 
       
22,480  

       
269,762  28% 

      
86,940  

  
1,043,280  34 

 
5%        4,590  

        
55,080  15%      46,575        558,900   

3 11-15 67       2,700  20% 
       
35,384  

       
424,608  28% 

      
50,652  

      
607,824  116 

 
10%      31,320  

      
375,840  15%      27,135        325,620   

4 16-20 43       2,700  32% 
       
37,152  

       
445,824  31% 

      
35,991  

      
431,892  64 

 
15%      25,920  

      
311,040  15%      17,415        208,980   

5 21-25 36       2,700  45% 
       
43,740  

       
524,880  33% 

      
32,076  

      
384,912  76 

 
20%      41,040  

      
492,480  15%      14,580        174,960   

6 25 дээш  17       2,700  60% 
       
27,540  

       
330,480  35% 

      
16,065  

      
192,780  62 

 
25%      41,850  

      
502,200  15%        6,885          82,620   

  Нийт 374   166,296 1,995,555  286,524 3,438,288 374  
 144,720 1,736,640  151,470 1,817,640  

 

Дээрх хүснэгтээс харахад  хуулийн төсөлд тусгагдсаны дагуу шүүгч нь  зэрэг дэв, онцгой ажиллагааны,  ажилласан 

жилийн нэмэгдэл авахад нийт 6.992.568 мянган төгрөгийн зардал гарахаар байна. Харин  хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 

хуулийн дагуу авч байгаа нэмэгдлийн хэмжээ нэг жилд  1.995.555 мянган төгрөг байна. Иймд  хуулийн төсөлд тусгагдсаны 

дагуу  авч болох нэмэгдлийн хэмжээ болон одоогийн нэмэгдлийн хэмжээний зөрүү гаргавал 6.992.568 –1.995.555 = 4.997.013 

мянган төгрөг байна. Өөрөөр хэлбэл   анхан шатны  шүүхийн шүүгчийн цалингийн нэмэгдлийн хэмжээ  нь  нэг жилд  4.997.013 

мянган төгрөгөөр нэмэгдэхээр байна. 



Бүх шатны шүүхийн нийт шүүгчдийн нэмэгдлийн хэмжээг зэрэг дэв, 
ажилласан жил, онцгой ажиллагааны нэмэгдэл олгох байдлаар тооцоолбол одоо  
авч байгаа нэмэгдлийн хэмжээнээс дараах хэмжээгээр нэмэгдэхээр тооцоолол 
гарсан болно. 

437.262 /УДШ/ +1.195.102 / давж заалдах/ +4.997.013 /анхан шатны/ = 6.629.377 
мянган төгрөг байна. 

 

3.Иргэдийн төлөөлөгчдийн албан томилолт, замын зардал 

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн дундаж тоог тооцоог 2015-2019 оны 
хооронд шүүх хуралдаанд нийслэл хотоос болон орон нутгаас оролцсон нийт 
иргэдийн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаанд оролцсон талаарх Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлөөс ирүүлсэн дараах  мэдээлэлд үндэслэн гаргав.   

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн оролцооны мэдээ 
                        /2015-2019 он/ 
 

 
Огноо 

Бүрэлдэхүүнтэй 
шийдвэрлэсэн 

шүүх 
хуралдааны 

Тоо 
 

Шүүх хуралдаанд 
оролцсон иргэдийн 
төлөөлөгчийн тоо 

Үүнээс 
Нийт олгосон 

хөлс 
/төгрөгөөр/ 

 
хот 

 
орон нутаг 

2015 3077 3368 1793 1575 26.962.652 
 

2016 4460 4527 1460 3067 33.172.898 
 

2017 2609 2649 1061 1588 30.706.65 
 

2018 1825 1855 709 1146 26.372.258 
 

2019 2005 2037 1323 714 38.340.513 
 

 
Нийт 
дүн: 13976 14436 6346 8090 127.918.986 

5 жилийн дундаж 
 

1269 
 

1618 
 

 
 
 
 

 

  Дээрх мэдээллээс үзэхэд шүүх хуралдаанд оролцсон  иргэдийн 
төлөөлөгчийн тоо  5 жилийн дундаж – 2887 

  Үүнээс хот-12698, хөдөөд-1618 гэж тооцон албан томилолт, замын зардлыг 
дараах байдлаар тооцон гаргалаа.  

 

 

 



 
 

 

4.Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийн цалин, урамшуулал  

Хуулийн төсөлд Шүүхийн сахилгын хорооны нийт 9 гишүүнтэй байхаар, 
эдгээр гишүүдийн 3 нь орон тооны, 6 нь орон тооны бус байхаар тусгажээ.  

Шүүхийн сахилгын хорооны орон тооны 3 гишүүний цалингийн хэмжээг 
УИХ-ын 2019 оны 63 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн өндөр албан 
тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд 
хамаарах албан тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүр”-ийн дагуу 
тооцоход: 

4.1.Орон тооны 3 гишүүний зардал  

 
222387010*3 орон тооны гишүүн =6671610*12сар = 80.596.320 төгрөг 
 

 

4.2.Орон тооны бус 6 гишүүний зардал 

Орон тооны бус 6 гишүүний цалингийн хэмжээг тооцохдоо Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны “Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүдэд олгох 
урамшууллын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 12 дугаар тогтоолд заасан 
жишгийг баримталж урамшуулал олгох зарчим, хэмжээгээр тооцов.  

Түүнчлэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ирүүлсэн “Шүүхийн Ёс зүйн хороо нь 
гомдол хэлэлцэх хуралдааныг 7 хоногийн аль нэгэн гарагт 1-2 удаа 3 гишүүний 
бүрэлдэхүүнтэй 5-8 цагаар, нийт гишүүдийн хуралдааныг сар тутам 
бүрэлдэхүүний олонхоор товлон зарлаж 8-аас дээш цагаар хуралдаж гомдол, 
сахилгын хэргийг хянан шийдвэрлэж байна. Хэргийн ачааллын хувьд тус хорооны 
гишүүн жилд дунжаар 37.0 гомдол, сахилгын хэрэг шалгаж шийдвэрлэж байгаа 
нь орон нутгийн Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн хэргийн ачааллаас 
/32.69/ илүү байна. 2019 онд Гомдол хэлэлцэх хуралдаан 33 удаа хуралдаж 348 
                                                
7 Тайлбар УБ хотод оролцдог иргэдийн төлөөлөгчийн зардлыг нэг 1 хуралд хэд хэдэн удаа оролцдог гэсэн 
ШЕЗ-ийн мэдээллийн дагуу 10.000 төгрөгөөр тооцов  
8 Сангийн сайдын 2018 оны 301 дүгээр тогтоолыг баримталсан  албан томиололтын зардал/аймгийн төвөөр 
тооцов/ 
9 Сангийн сайдын 2018 оны 301 дүгээр тогтоолыг баримталсан зам, хоногийн зардал/аймгийн төвөөр 
тооцов/ 
10 УИХ-ын 2019 оны 63 дугаар тогтоолыг үндэслэсэн. 

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид олгох албан томилолт, 
 замын зардлын тооцоо  

   /мян.төг/ 

 Иргэдийн төлөөлөгч Тоо  
Албан 

томилолтын 
зардал  

Нийт томилолтын 
зардал  

Хотоос оролцох иргэд 1,269 10.07 12,690.0 

Орон нутгаас оролцох иргэд  1,618 
36.08 58,248.0 
14.09 22.652.0 

Нийт 2,887  
 93,500.0 



 
 

шүүгчид холбогдох 219 шүүгчид холбогдох гомдлыг, нийт гишүүдийн хуралдаан 7 
удаа хуралдаж 70 шүүгчид холбогдох 46 гомдол сахилгын хэргийг шийдвэрлэсэн 
байна.” гэсэн мэдээлэлд үндэслэн Шүүхийн сахилгын хорооны жилд хуралддаг 
дундаж тоог 37 гэснээр тооцов.  

6*250.00011 = 1500.000 төгрөг  

1 жилд 1500.000*12=18000.000 

 3712* 30.000 13= 1.110.000 

 1 цагт=15.00014 

1 удаа хуралдахад 2 цаг хуралдахаар тооцов. 

2 цаг*15.000 төгрөг *37 удаа*=1.110.00 

Нийт зардал  
 
18000.000+1110.000+1110.000=20.220.000 төгрөг  
 

 

5.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний  цалин, урамшуулал 

Хуулийн төсөлд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 10 гишүүний 5 нь орон тооны, 
5 нь орон тооны бус байхаар тусгасан бөгөөд орон тооны 5 гишүүний цалин 
хөлсний тухайд хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа Шүүхийн захиргааны тухай 
хуулийн дагуу одоо ажиллаж байгаа Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 5 орон тоон 
гишүүнд тогтоосон цалинг авах боломжтой тул эдгээрт зардал тооцох 
шаардлагагүй гэж үзэн орон тооны бус 5 гишүүнд олгох урамшууллыг дараах 
байдлаар баримжаалж тооцлоо.   

Ингэхдээ  Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн орон тооны бус 5 гишүүний 
урамшууллыг Шүүхийн сахилгын хорооны орон тооны бус гишүүдийн 
урамшууллыг тооцсон зарчмын нэгэн адилаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 
оны “Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүдэд олгох урамшууллын хэмжээг шинэчлэн 
батлах тухай” 12 дугаар тогтоолд заасан жишгийг баримталж тооцов.  

5*250.000 = 1250.000 төгрөг  

 1 жилд 1250.000*12=15000.000 

 3515*30.000 16= 1.050.000 

                                                
11 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын дагуу  сард  олгох 
хэмжээг жишиг болгов 
 
12 Шүүхийн сахилгын хорооны жилд хуралддаг дундаж тоо / 5 жилийн дундаж/ 
 
13 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын хуульд заасан үүрэг 
хэрэгжүүлэхэд олгох  урамшууллын хэмжээг баримтлав. 
 
14 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын хуульд заасан үүрэг 
хэрэгжүүлэхэд хуралдааны бүрэлдэхүүнд орж  ажиллахад  олгох  урамшууллын хэмжээг баримтлав. 
15 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл жилд дунджаар 35 удаа хуралддаг гэсэн мэдээлэл 



 
 

1 удаа хуралдахад 2 цаг хуралдахаар тооцов. 

2 цаг*15.000 төгрөг * 35 удаа*=1.050.000  

Нийт зардал  
 
15000.000+1.050.000.000+1.050.000=17.100.000 төгрөг  
 
 

4.4.Нийт дүнг тооцоолох:  

Хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхэд  төрийн байгууллага буюу улсын төсөвт 
үүсэх нийт ачаалал зардлыг тооцвол: /жилээр/  

 Зардлын төрөл Зардлын дүн 

1 Бүх шатны шүүхийн нийт шүүгчдийн 
нэмэгдэл 

 /зэрэг дэв, төрийн алба хаасан хугацаа, 
онцгой ажиллагааны нэмэгдэл/ 

6.629.377.000 

2 Шүүгчдийн зөвлөлийн 1 удаагийн 
хуралдааны зардал 

39.636.500 

3 Шүүхийн сахилгын хорооны ажлын албаны 
орон тоо 4-өөр нэмэгдэж байгаатай 

холбогдсон цалингийн зардал 

132.535.134 

 

4 Шүүхийн сахилгын хорооны орон тооны 
гишүүний /3/ цалин болон орон тооны бус 

/7/гишүүний урамшуулал 

100.816.320 

5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн орон тооны бус 
гишүүний /5/ урамшуулал 

17.100.000 

6 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн албан 
томилолтын зардал 

93.500.000 

 Нийт зардал  7.012.964.954 

 

4.5.Хувилбарыг нягталж, хялбарчлах боломжийг шалгах: 

Хуулийн төслөөр зардал шинээр үүсгэх дээрх зохицуулалтын дагуу улсын 
төсөвт үүсэх нийт зардал жилд 7.012.964.954 төгрөгөөр нэмэгдэхээр тооцоо гач 
байна. Үүний ихэнх хэмжээний зардал буюу 6.629.377.000 төгрөг нь Хуулийн 
төслийн 47 дугаар зүйлийн 47.3-т заасан бүх шатны шүүхийн шүүгчийн цалингийн 
нэмэгдэл бөгөөд үүн дээр хуулийн төслийн  47 дугаар зүйлийн 47.2-т “Тухайн 
шүүгчийн үндсэн цалингийн хэмжээ шүүгчээр ажилласан тав дахь жилээс эхлэн 
жил бүр өмнөх оныхоос хоёр хувиар нэмэгдэнэ.” гэж заасан нэмэгдлийг нэмбэл 
улсын төсөвт үүсэх зардал нэмэгдэхээр байх тул хуулийн төслийн 47.2 дахь 
хэсгийг төслөөс хасаж, дээрх нэмэгдлийг агуулсан 47.3 дахь хэсгийг л хуулийн 
төсөлд үлдээх нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг өгч байна.  

                                                                                                                                                      
16 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын хуульд заасан үүрэг 
хэрэгжүүлэхэд олгох  урамшууллын хэмжээг баримтлав. 
 



 
 

Түүнчлэн Сахилгын хороо бие даасан Үндсэн хуулийн байгууллага болж 
байгаатай холбогдуулан хуулийн төсөлд тусгасан чиг үүргийг хэрэгцүүлэхэд 11 
орон тоо шаардлагатай гэсэн тоо гарсан бөгөөд үүний 7 орон тоо одоо Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн дэргэд ажиллаж байгаа Шүүхийн ёс зүйн хорооны орон тоог, 
төсвийн хамт шилжүүлэх байдлаар зохицуулах боломжтой гэж үзсэн бөгөөд 
шинээр нэмэгдэх 4 ажилтан, мөн захиргаа, санхүүгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 5 
орон тоо шаардлагатай гэж үзэн тооцсон болно.  

Нэмэлт мэдээлэл болон эцэслэсэн тооцоолол: 

Хуулийн төслийн 42.7-д заасан бүх шатны нийт шүүгчийн цалин хөлсний 
нэмэгдэл болох төрийн алба хаасан хугацаа, зэрэг дэв, шүүн таслах онцгой 
ажиллагааны гэсэн 3 нэмэгдэл нийлээд жилд нийт 6.626.377.000 төгрөг болохоор 
тооцсоныг Сангийн яам хянаад багасгах санал гаргасны дагуу бүх шатны 
шүүгчийн зэрэг дэвийн нэмэгдэл 25-35 хувиар тооцсоныг 15 хувиар, шүүн таслах 
ажиллагааны нэмэгдэл 15 хувиар тооцсоныг 10 хувиар тус тус багасган тооцож 
төслийн 47.2-д заасан нийт нэмэгдлийн хэмжээ 3.355.829.000 төгрөг байхаар 
тооцлоо. Өөрөөр хэлбэл эдгээр нэмэгдлийн нийт хэмжээг энэхүү зардлын 
тайланд эхэлж тооцохдоо 6.629.377.000 байсан бол одоо 3.355.829.000 төгрөг 
байхаар тооцсон болно. /Задаргааг тайланд хавсаргав/ 

Иймд хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах нийт зардлыг 
дараах байдлаар эцэслэн тооцов.  

 
 Зардлын төрөл Зардлын дүн 

1 Бүх шатны шүүхийн нийт шүүгчдийн 
нэмэгдэл 

 /зэрэг дэв, төрийн алба хаасан хугацаа, 
онцгой ажиллагааны нэмэгдэл/ 

3.355.829.000 

2 Шүүгчдийн зөвлөлийн 1 удаагийн 
хуралдааны зардал 

39.636.500 

3 Шүүхийн сахилгын хорооны ажлын албаны 
орон тоо 4-өөр нэмэгдэж байгаатай 

холбогдсон цалингийн зардал 

132.535.134 

 

4 Шүүхийн сахилгын хорооны орон тооны 
гишүүний /3/ цалин болон орон тооны бус 

/7/гишүүний урамшуулал 

100.816.320 

5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн орон тооны бус 
гишүүний /5/ урамшуулал 

17.100.000 

6 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн албан 
томилолтын зардал 

93.500.000 

 Нийт зардал  3.739.416.954 

 
 

 

  -----оОо----- 

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ 

Хууль, хууль тогтоомж  



 
 

Ø Монгол Улсын Үндсэн хууль /1992/ 
Ø Шүүхийн тухай хууль /1993/ 
Ø Шүүхийн тухай хууль /2002/ 
Ø Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /2012/ 
Ø Шүүх байгуулах тухай хууль /1993/ 
Ø Шүүх байгуулах тухай хууль /2015/ 
Ø Шүүхийн захиргааны тухай /2012/ 
Ø Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /2012/ 
Ø Төрийн албаны тухай хууль /2017/ 
Ø Улсын Их Хурлын 2019 оны 63 дугаар тогтоол  
Ø УИХ-ын 2006 оны “Шүүгчид зэрэг дэв олгох тухай” 53 дугаар тогтоол  
Ø УИХ-ын 1996 оны “Шүүгчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” 57 дугаар 

тогтоол 
 

Бусад эх сурвалж 
 

Ø Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны “Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүдэд 
олгох урамшууллын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 12 дугаар тогтоол 

Ø Сангийн сайдын 2018 оны “Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 301 
дүгээр тушаал 

Ø Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын дээд шүүхээс цахимаар ирүүлсэн 
мэдээллүүд  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 


