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ТУШААЛ
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Äóãаар А/81

Óëааíáааòар хîò

Үйëчиëãээíий сòаíдарò шиíэчëэí
áаòëах òóхай
Засãийí ãазрûí аãеíòëаãийí эрх зүйí áайдëûí òóхай хóóëийí 8 дóãаар зүйëийí 8.3.2,
Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх òóхай хóóëийí 6 дóãаар зүйëийí 6.1.3 дахь зааëò, Шүүхийí шийдвэр
ãүйцэòãэх ерөíхий ãазрûí дарãûí зөвëөëийí 2013 îíû 04 дүãээр сарûí 12-íû өдрийí хóраëдааíû
шийдвэрийã òóс òóс үíдэсëэí ТÓШААХ íь:
1. “Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх áайãóóëëаãûí үйëчиëãээíий сòаíдарòûã”-ûã хавсраëòаар
шиíэчëэí áаòаëсóãай.
2. Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх áайãóóëëаãûí үйëчиëãээíий сòаíдарòûã мөрдөж ажиëëахûã
ãазар, хэëòэс, харьяа хîрих аíãи, шийдвэр ãүйцэòãэх аëáа, саëáар íэãжийí дарãа, хэрэãжиëòэд
хяíаëò òавьж ажиëëахûã Захирãааíû óдирдëаãûí ãазар / хóраíдаа Б.Сэр-Од/-ò òóс òóс үүрэã
áîëãîсóãай.

ÄАÐÃА, ХÓÐАНÄАА

Ä.ЯÄАМÄОÐЖ

Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх ерөíхий
ãазрûí дарãûí 2013 îíû 04 дүãээр
сарûí 24-íû
өдрийí А/81 дүãээр
òóшааëûí хавсраëò
ШҮҮХÈÉН ШÈÉÄÂÝÐ ÃҮÉÖÝТÃÝХ БАÉÃÓÓËËАÃÛН
ҮÉË×ÈËÃÝÝНÈÉ СТАНÄАÐТ
Нýã. Нèéòëýã ¿íäýñëýë

1.1. Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх áайãóóëëаãûí ажиëòíû зүãээс хóóëь òîãòîîмжийí хүрээíд
ирãэí, áайãóóëëаãад òөрийí үйëчиëãээã иë òîд, íээëòòэй, хүíд сóрòаëãүй, чирэãдэëãүй, òүрãэí
шóóрхай үзүүëж, үйë ажиëëаãааãаараа òөр ирãэд, îëîí íийòийí хîëáîîã áэхжүүëэх, аëáаí үүрãээ
мэрãэжëийí өíдөр òүвшиíд шóдарãаар ãүйцэòãэж, áайãóóëëаãûí өмíө òавиãдсаí зîриëòûã
хэрэãжүүëэхэд эíэхүү үйëчиëãээíий сòаíдарòûí зîриëãî îршиíî.
1.2. Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх áайãóóëëаãа íь íэã òаëаас ирãэíий, захирãааíû áîëîí
эрүүãийí хэрãийí òаëаарх шүүхийí шийдвэрийã ãүйцэòãэх үүрэã áүхий òөрийí áайãóóëëаãа, íөãөө
òаëаас хóóëиар хүëээсэí чиã үүрãээ áóсдад үйëчиëãээãээрээ дамжóóëаí хүрãэдэã үйëчиëãээíий
áайãóóëëаãа þм.
1.3. Ýíэ сòаíдарò íь òөрийí аëáûã хóóëь òîãòîîмжийí хүрээíд явóóëах íөхцөëийã
áүрдүүëэхийí зэрэãцээ аëáаí хааãчдûã хîëáîãдîх хóóëь òîãòîîмж áîëîí òóхайí аëáаí òóшааëûí
чиã үүрэã, эрх хэмжээã сахиí áиеëүүëэхэд чиãëэãдэíэ.
Хî¸ð. Ш¿¿õèéí øèéäâýð ã¿éöýòãýõ áàéãóóëëàãûí
àæèëòíû ¿éë÷èëãýýíèé çàð÷èì
2.1. Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх áайãóóëëаãûí ажиëòаí íь өдөр òóòмûí үйë
ажиëëаãааíдаа дараах зарчмûã óдирдëаãа áîëãîí ажиëëаíа:
2.1.1.áайãóóëëаãûí áîëîí òөрийí аëáаí хааãчийí íэр хүíдийã эрхэмëэí дээдëэх;
2.1.2.Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх áайãóóëëаãûí ажиëòíû ¸с зүйí хэм хэмжээ,
áайãóóëëаãûí сî¸ë, дэã жóрмûã сахих;
2.1.3.ажиë үүрãээ ãүйцэòãэхдээ хэíийã ч яëãаварëаж хаíдахãүй, үйëчëүүëэãчийí эрхийã
хүíдэòãэх;
2.1.4.үйëчиëãээíий òааòай îрчиíã áүрдүүëэх;
2.1.5.ажиë хэрэãч аëáаíû шиíжийã чóхаëчëах;
2.1.6.сî¸ëч áîëîвсîí харьцаа, шóóрхай үйëчиëãээã эрхэмëэх.
Гóðàâ. Ш¿¿õèéí øèéäâýð ã¿éöýòãýõ áàéãóóëëàãûí
àæèëòíû ¿éë÷èëãýýíä òàâèãäàõ øààðäëàãà
3.1. Үйëчëүүëэãчийã óãòах:
3.1.1.үйëчëүүëэãчòэй ¸сîëж хүíдэòãэí мэíдэëж, иíээмсэãëэí óãòах;
3.1.2.эеëдэã, îíîвчòîй, зөв үã хэëëэã хэрэãëэí үйëчëүүëэãчийí өөдөөс íь харж,
хүíдэòãэëòэй хаíдаí сîíсîãдîхîîр ярих;
3.1.3.үйë хөдëөë, заí үйëээрээ íайрсаã áайх.
3.2. Үйëчëүүëэãчòэй óòсаар хариëцах:
3.2.1.үйëчëүүëэãч заëãасаí òîхиîëдîëд “Амрûã эрье, /аëáаí òóшааë, цîë, íэр/ òаíûã
сîíсîж áайíа?” ãэж өөрийãөө òаíиëцóóëаí яриаãаа эхëүүëэх;
3.2.2.үйëчëүүëэãч рүү заëãасаí òîхиîëдîëд “Амрûã эрье, /аëáаí òóшааë, цîë, íэр/
áайíа” ãэж өөрийãөө òаíиëцóóëаí яриаãаа эхëүүëэх.
3.3. Үйëчëүүëэãчийí зîриëãûã òîдîрхîйëîх:
3.3.1.үã яриаã аíхаараëòай, òасëаëãүй хүëээцòэй сîíсîх;
3.3.2.үйëчëүүëэãчийí зîриëãûã îйëãîж, òүүíийã хаíãах áîëîмж, íөхцөëийí òаëаар
саíаачиëãа ãарãаж ажиëëах.
3.4. Үйëчëүүëэãчид үйëчëэх:
3.4.1.үйëчëүүëэãчòэй харьцахдаа аëáаíû сî¸ëòîй асóóëò, хэëëэãийã хэрэãëэх;
3.4.2.шаардëаãаòай òîхиîëдîëд áайãóóëëаãûí үйë ажиëëаãаа, чиã үүрãийã òайëáарëах;

3.4.3.асóóдëûã өөрийí эрх хэмжээíийхээ хүрээíд áүрэí шийдвэрëэж өãөх, хэрэв
өөрийí эрх хэмжээ, чиã үүрэãò хамаарах асóóдаë áиш áîë хîëáîãдîх эрх áүхий аëáаí
òóшааëòаíòай óóëзóóëж өãөх;
3.4.5.хóãацаа шаардаãдах асóóдëаар хаíдсаí òîхиîëдîëд асóóдëûã шийдвэрëэх
хóãацааã òîãòîîсîí хóóëь òîãòîîмж, эрх зүйí акòûã òайëáарëаж, òîãòîîсîí хóãацааíû дîòîр
хариó өãөх;
3.4.6.үйëчëүүëэãчòэй хариëцаí иòãэëцсэí îрчиíã áүрдүүëэí ажиëòаí, үйëчëүүëэãчийí
хîîрîíд ижиë òүвшíий хариëцааã áий áîëãîх;
3.4.7.үйëчëүүëэãчийã шаардëаãаòай ãарûí авëаãа, áóсад маòериаëаар хаíãах;
3.4.8.өөрийí áóрóóòай үйë ажиëëаãааíû óëмаас аëдаа ãарãасаí òîхиîëдîëд áóрóóãаа
хүëээж, òүүíийãээ засах òаëаар шаардëаãаòай арãа хэмжээ авах.
3.5. Тóхайí үйëчëүүëэãчид òаëархаë иëэрхийëэí үйëчиëãээã дóóсãах.
Дºðºâ. Аæèëòíû õóâöàñëàëò, ãàäààä òºðõ
4.1. Ажиëòаí íь ажëûí áайраíд аëáаíû дүрэмò хóвцасûã хîëáîãдîх дүрэмд заасíаар
хэрэãëэíэ.
4.2. Ажиëòаí íь ãадаад òөрхөөрөө цэвэрч, сî¸ëòîй, ажиë хэрэãч, үйëчëүүëэãчид òааòай
сэòãэãдэë òөрүүëэхээр áайíа.
4.3. Аëáаí хааãч аëáаíû дүрэмò хóвцасûã эíãийí хóвцасòай хîëьж өмсөх, өíãө заãварûã
өөрчëөх, эíãийí хóвцасòайãаар аëáаí үүрãээ ãүйцэòãэхийã хîриãëîíî.
4.4. Тîд өíãийí áóþó îëîí áөãж, áóãóйвч, үсíий áîîëò, хавчаар, хэò сîдîí ãî¸ë чимэãëэëийí
зүйëсийã аëáаí үүрãээ ãүйцэòãэх үедээ хэрэãëэхийã хîриãëîíî.
4.5. Нүдíий шиë /кîíòакò ëиíз/ өíãөãүй òóíãаëаã áайíа. Бóсад өíãийí шиë зүүж аëáаí үүрãээ
ãүйцэòãэхийã хîриãëîíî.
4.6. Үйëчëүүëэãчийí зүãээс ирэх òааëамжãүй харьцааíд ямар ч òîхиîëдîëд эеëдэã òайваí
áайдаëòай áайж, сэòãэë хөдëөëийí îãцîм өөрчëөëòийã иëэрхийëэхãүй хүëээцòэй хаíдаíа.
Тàâ. Үéë÷èëãýýíèé ¿åä õîðèãëîõ, öýýðëýõ ç¿éëñ
5.1. Аëáаí хааãч ажиëëаж áайãаа áайãóóëëаãа, òүүíий óдирдëаãа áîëîí үйëчëүүëэãч, îëîí
íийòийí хîîрîíдûí хариëцааíд сөрөã íөëөө үзүүëж áîëзîшãүй аëиваа áайдаë ãарãах;
5.2. Үйëчëүүëэãчòэй хариëцахдаа өөр хүмүүсòэй зэрэã ярих, аíхаарëаа өөр зүйëд
хаíдóóëах, өөр òийш харж ярих, үíдэсëэëãүйãээр хүëээëãэх, òэдíий òавьсаí асóóëòад хариóëахаас
үíдэсëэëãүйãээр òаòãаëзах зэрãээр áүдүүëэã заí авир ãарãах;
5.3. Үйëчëүүëэãчийã яëãаварëаí ãадóóрхах, үë òîîмсîрëîсîí сэòãэãдэë òөрүүëэхүйц үйëдэë
хийх, шаардëаãаãүй áаримò áичиã íэхэх, ãарãасаí ãîмдîë, хүсэëòийí òаëаар марãах, óóрëах,
үãүйсãэх, өөрийã íь шаëòãааíãүйãээр áóрóóòãах, òаíиë òаë харж, хóвийí ашиã сîíирхëûí үүдíээс
хаíдах, áóсдûí íөëөөíд авòах, аëиваа ирãэí áîëîí áайãóóëëаãûí эрх ашãийã иëүүд үзэх зэрãээр
хүíд сóрòаë ãарãаí үíдэсëэëãүй чирэãдүүëэх;
5.4. Үйëчëүүëэãчòэй марãаëдах, хэë амаар дîрîмжëîх, ач хîëáîãдîëãүй үã яриа, áүдүүëэã үã
хэëëэã хэрэãëэх, шивíэëдэх, иíээëдэх, заëхсаí, эсвэë óцаарëасаí өíãөөр харьцах зэрãээр заí
харьцааíû дóòаãдаë ãарãах;
5.5. Үйëчëүүëэãчийí ãарãасаí хүсэëòийã үë òîîмсîрëîí ач хîëáîãдëûã áóóрóóëах, áие дааí
шийдвэрëэх áîëîмжòîй асóóдëûã хариó өãөхãүй îрхих, ãóравдаãч эòãээдийã áóрóóòаí áîëãîх,
үíдэсëэëãүйãээр áóсдад шиëжүүëэх зэрэã зîхисãүй áайдаë ãарãах;
5.6. Ажиë òөрөëд хîëáîãдîëòîй мэдээëëийã íóóí дараãдóóëах, хóдаë мэдээëэë өãөх áóþó
óдирдëаãаас шийдвэр ãарãахад аëиваа áайдëаар саад óчрóóëж, цаã хóãацаа аëдах.

Зóðãàà. Сàíàë õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâàõ, øèéäâýðëýõ
6.1. Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх ерөíхий ãазар, хîрих аíãи, шийдвэр ãүйцэòãэх аëáа, саëáар
íэãж íь ирãэдэд үйëчиëãээ үзүүëэх зîриóëаëò áүхий зааë, òаíхимд үйëчиëãээíий сòаíдарòûã
íийòэд хараãдахóйцаар иë áайрëóóëж, үйëчиëãээíий сòаíдарòûí хэрэãжиëòийí òаëаар саíаë
хүсэëòийã хүëээí авах хэëáэрийã /цахим хаяã, óòасíû дóãаар, дэвòэр, хайрцаã/ òîдîрхîй зааíа.
Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх ерөíхий ãазар íь www.cd.gov.mn цахим хаяã áîëîí 266332 óòасаар
саíаë хүсэëòийã хүëээí авíа.
6.2. Өрãөдөë, ãîмдëûí шиíжòэй саíаë хүсэëòийã Èрãэдээс òөрийí áайãóóëëаãа, аëáаí
òóшааëòаíд ãарãасаí өрãөдөë, ãîмдëûã шийдвэрëэх òóхай хóóëьд заасíû даãóó шийдвэрëэíэ.
Дîëîî. Үéë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò çºð÷èã÷äºä
õ¿ëýýëãýõ õàðèóöëàãà
7.1. Үйëчиëãээíий сòаíдарòûã зөрчсөí ажиëòаíд “Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх áайãóóëëаãûí
ажиëòíû сахиëãûí дүрэм”-д заасíû даãóó хариóцëаãа хүëээëãэíэ.
Нàéì. Бóñàä
8.1. Ýíэхүү үйëчиëãээíий сòаíдарòûí хэрэãжиëòэд Шүүхийí шийдвэр ãүйцэòãэх ерөíхий
ãазрûí ãазар, хэëòэс áîëîí хîрих аíãи, шийдвэр ãүйцэòãэх аëáа, саëáар íэãжийí дарãа íар өдөр
òóòам хяíаëò òавьж ажиëëаíа.
8.2. Хîрих аíãи, шийдвэр ãүйцэòãэх аëáа, саëáар íэãжийí дарãа íь үйëчиëãээíий сòаíдарòûã
хэрхэí хэрэãжүүëж áайãаа áîëîí хэрэãжүүëсэí арãа хэмжээíий òайëаíã Захирãааíû óдирдëаãûí
ãазарò óëираë áүр ирүүëж, áîдиò áиеëэëò íь òóхайí хîрих аíãи, шийдвэр ãүйцэòãэх аëáа, саëáар
íэãжийí ажëûã дүãíэх шаëãóóр үзүүëэëò áîëíî.
--- îОî ---

