
Захиргааны акт,

түүнд тавигдах шаардлага,

анхаарах асуудал 



Захиргааны актын тухай ойлголт

Захиргааны акт гэж

захиргааны байгууллагаас

тодорхой нэг тохиолдлыг

зохицуулахаар нийтийн эрх

зүйн хүрээнд гадагш чиглэсэн,

эрх зүйн шууд үр дагавар бий

болгосон амаар, бичгээр

гаргасан захирамжилсан

шийдвэр болон үйл

ажиллагааг ойлгоно

/ЗЕХ-ийн 37.1, 39.2/



Захиргааны актын үндсэн шинж 

1. Захиргааны байгууллагаас гаргасан байх /ЗЕХ-5.1.1, 5.1.5/ 

2. Нийтийн эрх зүйн хүрээнд үүссэн   

3. Гадагш чиглэсэн

4. Эрх зүйн шууд үр дагавар бий болгосон

5. Амаар болон бичгээр гаргасан

6. Захирамжилсан үйл ажиллагаа  



1. Захиргааны байгууллага 

Нийтийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэн захирамжилсан шийдвэр гаргадаг

дараах нийтийн эрх зүйн этгээдийг захиргааны байгууллага гэж ойлгоно

❖ төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төв, орон нутгийн бүх байгууллага;

❖ хууль тогтоомжийг биелүүлж, захирамжилсан шийдвэр гаргадаг Засгийн газрын бус бие

даасан агентлаг, түүнтэй адилтгах нийтийн эрх зүйн бусад байгууллага;

❖ захиргааны чиг үүргийг хууль болон нийтийн эрх зүйн гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэн

авсан этгээд;

❖ үйлчилгээг нь нийтээс заавал хэрэглэдэг төрийн ба холимог өмчийн сургууль, эмнэлэг,

хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо, тээвэр, эрчим хүчний зэрэг байгууллагын захиргаа;

❖ нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон шийдвэр, үйл ажиллагаанд нь захиргааны

хэргийн шүүхэд гомдол гаргахаар хуульд тусгайлан заасан байгууллага.



1. ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА 

❖ Захиргааны байгууллага байнгын бус, нэг удаагийн шинжтэй асуудлыг

шийдвэрлэж зохицуулахаар байгуулагдаж болох бөгөөд татан буугдсан

тохиолдолд түүнийг байгуулсан, томилсон эрх бүхий этгээд эрх зүйн үр

дагаврыг хариуцна.

❖ Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц, Монгол Улсын

Хүний эрхийн үндэсний комисс, бүх шатны шүүх, прокуророос хуульд заасан эрх

мэдэл буюу хууль тогтоох, гэмт хэрэг, эрх зүйн маргаан хянан шийдвэрлэх

онцгой бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргасан шийдвэрээс бусад захиргааны чиг үүрэг,

шийдвэртэй нь холбогдуулан уг байгууллагыг захиргааны байгууллагад тооцно.

❖ Нийтийн эрх зүйн асуудлаар бие даан, өөрийн нэрийн өмнөөс дангаар

захиргааны шийдвэр гаргах бүрэн эрх хуулиар тусгайлан олгогдсон албан

тушаалтныг захиргааны байгууллага гэж үзнэ.



2. Тодорхой нэг тохиолдлыг зохицуулах

▰ Тодорхой нэг тохиолдол нь тухайн үед тодорхойлж болохуйц

тооны этгээдэд хандсан, нэг л удаагийн асуудлыг

шийдвэрлэж буйгаар илэрнэ.

▰ Хаягласан этгээд нь тодорхой буюу тодорхойлж болохуйц

байх

▰ Төсөөтэй тохиолдолд давтан хэрэглэхгүй

▰ Жишээ нь: газар эзэмших эрх олгох хүчингүй болгох, тусгай

зөвшөөрөл олгох гм



3.НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД БАЙХ

❖ Тухайн байгууллагын гаргаж буй шийдвэрийн үр

дагавар чухам ямар эрх зүйн салбар хэрэгжих

байдлаар илэрлээ олно.

❖ Захиргааны үйл ажиллагаа нь зөвхөн нийтийн эрх зүйн

хүрээнд тусгагдсан эрх, үүргийг хэрэгжүүлж, нийтийн

эрх зүйн харилцаа үүсгэж байж захиргааны акт болно.

❖ Хувийн эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэжгарсан төрийн

байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл

ажиллагаа нь төрийн албаны захиргааны акт болохгүй.

❖ Жишээ нь: ТАТХуулийн 14.1



4. ГАДАГШ ЧИГЛЭСЭН БАЙХ

❖ Захиргааны акт нь ямагт гадагш чиглэсэн байна.

❖ Тухайн шийдвэрийн үйлчлэл нь байгууллагын дотоод

харилцааны гадна орших этгээдэд чиглэсэн байх

❖ Онцгой тохиолдолд: Доод шатны албан тушаалтандаа

хандсан хууль ёсны эрх, ашгийг хөндсөн байдаг.

❖ Жнь: ТАХаагчийг албан тушаал бууруулах



5.ЭРХ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР БИЙ БОЛГОСОН

❖ Захиргааны акт ямагт аливаа харилцааг зохицуулсан 

шинжтэй байх ёстой

❖ Асуудлыг төгс шийдвэрлэсэн

❖ Тодорхой эрх зүйн үр дагавар үүсгэсэн 

▰ Жишээ нь: иргэнийг бүртгэх, сонгуулийн эрх олгох гм



6.ЗАХИРАМЖИЛСАН

❖ ХОРИГЛОСОН

❖ ЗӨВШӨӨРСӨН

❖ ЖУРАМЛАСАН

❖ ТОГТООСОН

❖ ТАТГАЛЗСАН ШИЙДВЭР, ҮЙЛДЭЛ

❖ ЭС ҮЙЛДЭХҮЙ



Захиргааны актад тавигдах шаардлага

Формаль эрх зүйн шаардлага

▪ Нутаг дэвсгэрийн хамаарал /ЗЕХ-47.1.3/

▪ Чиг үүргийн хамаарал  /ЗЕХ-47.1.2/

▪ Шатлан захирах ёсны хамаарал

Материаллаг эрх зүйн шаардлага

▰ Захиргааны байгууллагад захиргааны акт гаргах эрх зүйн үндэслэл 

байх ёстой

▰ Захиргааны актын агуулга хангалттай байх ёстой

▰ Захиргааны акт нь Үндсэн хууль ердийн хууль болон тэдгээрт 

үндэслэсэн эрх зүйн бусад хэм хэмжээнд нийцсэн байх



ЗАХИРГААНЫ АКТ МӨН ЭСЭХ

Дээрх шинж тус бүрээр шалгасны үндсэн дээр:

a) ...... –аас гаргасан

b) .....  захирамжилсан шинжтэй

c) .....- д / хэнд эрх, үүрэг үүсгэж буйгаар нь/

d) ...... ийм эрх зүйн хүрээнд үүсгэсэн захиргааны 

эрх зүйн акт байна гэж үнэлнэ. 



ЗАХИРГААНЫ АКТЫН АЛДААГ ШАЛГАХ



Захиргааны актыг мэдэгдэх

▰ Захиргааны актыг хаяглагдсан этгээд болон эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь

хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд хуульд заасан журмын дагуу мэдэгдэнэ.

Захиргааны актыг мэдэгдэх ажиллагааг түүнийг гаргасан захиргааны

байгууллага хариуцна.

▰ Захиргааны байгууллага захиргааны актыг хуульд өөрөөр заасан тохиолдолд

өөрт нь гардуулах, шаардлагатай тохиолдолд утас, факс, шуудан, цахим

болон бусад хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд ийнхүү мэдэгдсэнээ

баримтжуулна.

▰ Захиргааны актыг баталгаат шуудангаар явуулснаас хойш нийслэлд ажлын

таван өдөр, орон нутагт ажлын 10 өдөр өнгөрсний дараа уг актыг мэдэгдсэнд

тооцно.

▰ Хуульд өөрөөр заасан тохиолдолд захиргааны актыг гардуулах бөгөөд гардан

авсан этгээд гарын үсгээ зурж баталгаажуулна. Захиргааны актыг албан ёсоор

гардуулснаар түүнийг мэдэгдсэнд тооцно.



ЗАХИРГААНЫ АКТЫГ ШАЛГАХ

2. ХЭЛБЭРИЙН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ТУХАЙ 

Захиргааны үйл 
ажиллагааны 
хэлбэрийг зөв 

сонгож 
хэрэглэсэн эсэх

Акт гаргаж буй 
субъект нь актын 

төрлийг зөв 
сонгож 

хэрэглэсэн эсэх

Жнь: Засаг 
даргаас 

захирамж, 

Бичмэл болон 
бичмэл бус актад 

тавигдах 
шаардлагыг 

хангасан эсэх



Захиргааны актыг бичгээр гаргахад тавигдах шаардлага

1. захиргааны актыг гаргасан захиргааны байгууллагын нэр, хаяг, тамга, тэмдэг

болон гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, захиргааны

актын нэр, он, сар, өдөр, дугаарыг тодорхой заасан байх;

2. захиргааны акт хаяглагдсан этгээд нь хувь хүн бол эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн

нэр, хаяг, холбоо барих мэдээлэл, хуулийн этгээд бол түүний нэр, хаяг,

бүртгэлийн дугаар, холбоо барих мэдээлэл, хуулийн этгээдийн эрхгүй бусад

этгээд бол түүний төлөөлөгч, нэр, хаяг, холбоо барих мэдээлэл;

3. захиргааны актыг гаргах бодит нөхцөл байдал, хууль зүйн үндэслэлийг заах;

4. захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааг өргөдөл, гомдлын үндсэн дээр үүсгэсэн

бол түүнийг тусгах;

5. захиргааны актыг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд гомдлыг хандан гаргах

этгээд болон хугацааг заах.



Захиргааны актыг бичмэл бус хэлбэрээр гаргах

Захиргааны актыг хойшлуулашгүй гарагх шаардлагатай бол

Хууль, захиргааны хэм хэмжээний актад тодорхой хэлбэрийг 
заасан бол

Эрх зүйн ялимгүй үр дагавар  бүхий асуудлыг шийдвэрлэх бол

Захиргааны актыг бичгээр гаргах боломжгүй, эсхүл тохиромжгүй бол



Захиргааны актын илэрхий илэрхий алдааг засаг 

▰ Захиргааны актын бичилт болон тооцооны алдаа, түүнтэй

адилтгаж болохоор өөр бусад илэрхий алдааг захиргааны

актын үндсэн зохицуулалт, утга, агуулгыг өөрчлөхгүйгээр

захиргааны байгууллага өөрөө, эсхүл оролцогчийн

хүсэлтээр засах эрхтэй бөгөөд уг засварыг оролцогчид

мэдэгдэх үүрэгтэй.

Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн этгээд

захиргааны актын илэрхий алдааг засахыг шаардах эрхтэй.



Захиргааны актын алдааг шалгах

Захиргааны илт хууль бус актын тухайд:

➢ утга агуулгын илэрхий алдаатай;

➢ бичгээр гаргасан захиргааны актыг баталсан байгууллага тодорхойгүй;

➢ тухайн захиргааны байгууллага өөрийн чиг үүрэгт үл хамаарах асуудлаар

захиргааны акт гаргасан;

➢ захиргааны актыг гүйцэтгэх этгээд тодорхой бус;

➢ хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйг гүйцэтгэхийг шаардсан;

➢ иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд халдах хуульд

заасан үндэслэл байгаагүй;

➢ түүнийг бодит нөхцөл байдалд биелүүлэх боломжгүй.

Илт хууль бус захиргааны акт гарсан цагаасаа эхлэн эрх зүйн үйлчлэлгүй байна.



▰ АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА


