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ДЭЭД ГАЗРУУДААС УДАА ДАРАА НИЙТЛЭН ЗАРЛАСАН ДҮРЭМ ЗААВРУУДЫГ ЯЛГАН 

САЛГАЖ ТОДОРХОЙЛСОН ТОВЪЁОГ ДАНС 

1.    Улаанбаатар хотын захиргааны дүрэм 

2.    Аливаа гэрээ гэрчлэх дүрэм 

3.    Олз ашгийн татвар хураах дүрэм 

4.    Худалдааны пүүс ба эд боловсруулах газруудаас тэгшитгэсэн татвар хураах түр дүрэм 

5.    Вексель хэмээх өр төлөх баталгааны дүрэм 

6.    Худалдааны хүн нарт алба гувчуурын тэмдэгт олгож үндсэн татвар хураах дүрэм 

7.    Бэлчээрийн түрээс хураах дүрэм 

8.    Олон худалдааны пүүс эд боловсруулах хороод ба мөн албан газрын хаагчдаас татвар 

хураах дүрэм 

9.    Монголчууд ба гадаадын хүмүүсийн ан агнах тухайн дүрэм 

10.  Хуш модны самар түүх дүрэм 

11.  Ард олны ба сан живийн албан татвар нэгтгэн явуулах тухай ба тэгшитгэн ноогдуулах 

тухай хийгээд мөн өрх ам, малын тоог нуун дарсныг цээрлүүлэн шийтгэх дүрэм  

12.  Мөнгөний тэмдэг, биеэ мөнгө ба үнэ бүхий металаар үйлдсэн алтан эрдэнэ чулуу зэргийг 

гадаадаас тээн авчрах ба гадаадад авч гарах заавар  

13.  Олон албан газруудад эрхлэн хураасан улсын сангийн аливаа орлогын мөнгийг сангийн 

яамнаа шилжүүлэн тушаах дүрэм 

14.  Хурдан буу авч явах ба хадгалж хэрэглэх дүрэм 

15.  Гадаадын хүн нарт орон сав байгуулахаар газар олгох дүрэм  

16.  Орон нутгийн хоршооны нийтийн дүрэм ба мөн төлөвлөгөө  

17.  Шашны захиргаа байгуулах заавар  

18.  Модны нүүрс шатаах болгох ба давирхай боловсруулах дүрэм  



19.  Аливаа худалдааны зүйлээс гадаадын гааль хураах хэмжээг зүйлчлэн тодорхойлсон 

заавар  

20.  Хөдөөний ардын ажил үйлдвэрийг шинэтгэн сайжруулж боловсруулах явдалд мөнгө 

хөрөнгө тусламжлан зээлдэх тухай дүрэм 

21.  Аливаа ачаа тээгчдэд тэмдэгт бичиг шийтгэн олгож, татвар хураах заавар 

22.  Яармаг худалдааны түр дүрэм  

23.  Монголын аливаа худалдаа арилжаа ба албан хаагчдаас татвар хураах дүрэм 

24.  Тус хязгаарын дотор хуванцар малтах тухай түр дүрэм  

25.  Тус хязгаарын дотор худалдаа үйлдвэрлэл хийх гадаадын харьяат нарт зөвшөөрөл 

олгох түр заавар  

26.  Алт, мөнгөний зүйл ба тэмдэгт цаас зэргийг хэрхэн хязгаар нэвтрүүлэх түр дүрэм 

27.  Олон аймаг хошуу сумдын захиргааны газруудын албан хаагчдын орон тоо ба цалин 

хэрэглэлийн дүрэм  

28.  Мал эмнэх ба боловсруулан сайжруулах газрын шинжлэн үзсэний тухай түүхий эдээс  

29.  Монголчууд тус улсын хязгаарын дотор нутаг бэлчээрийг эдлэх тухай тогтоосон түр 

дагаж явах дүрэм 

30.  Аливаа ядуус ба жинхэнэ цэргийн ядуу гэрт тэтгэвэр олгох тухай дүрэм 

31.  Хадланг түрээслэх түр дүрэм 

32.  Аймгийн хошуудын нэрс өөрчилсөн дэвтэр  

33.  Аливаа гал усны уурын хүчээр явах тэрэг зэргийг хэрхэн хэрэглэхийн түр дүрэм 

 


