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ХУУЛЬ ЗҮЙН СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН  
2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2015 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                    Улаанбаатар хот               
                                                                                                                                         
Нэг. Ерөнхий мэдээлэл 

 Тус тайланд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн төвийн 2015 оны 1 

дүгээр сарын 5-ны өдрөөс 2015 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацааны 

ажлын биелэлтийг тайлагнав. 

  Хууль зүйн судалгааны төв нь тайлант хугацаанд 2015 оны 1 дүгээр сарын 05-

ны өдрөөс 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан ба 

бүтцийн өөрчлөлтөөр 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй болсон. Үүнээс 6 дугаар сарын 25-ны 

өдрийн байдлаар дараах 8 ажилтны бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Үүнд: 

1. Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан –146 хоног (бүтэн) ажилласан; 

2. Бодлогын судлаач Б.Одонгэрэл –121 хоног ажилласан, ээлжийн амралт- 20 

хоног , чөлөөтэй-5 хоног; 

3. Бодлогын судлаач Ж. Бариаширсүрэн –136 хоног, чөлөөтэй 10 хоног; 

4. Бодлогын судлаач С.Бүжинлхам –140 хоног( бүтэн); 

5. Бодлогын судлаач Э.Туулайхүү –146 хоног (бүтэн); 

6. Бодлогын судлаач  Э.Уянга –74 хоног; 

7. Бодлогын судлаач Б.Гончигсумлаа –146 хоног (бүтэн); 

8. Номын сангийн менежер, судлаач Х.Ариунсүрэн –146 хоног(бүтэн) ажилласан 

байна.  

  Хууль зүйн судалгааны төвийн ажиллах журмын 5.1-т заасныг удирдлага болгож 

дараах бүтээгдэхүүнийг боловсруулан ажилласан. Үүнд:  

 Бодлогын судалгаа; 

 Лавлагаа; 

 Судлаачийн зөвлөмж; 

 Баримт бичгийн төсөл;  

 Илтгэл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл.  

Дээрх судалгааны бүтээгдэхүүнээс  гадна хууль зүйн шинжлэх ухаан, хууль зүйн 

бодлого, хууль тогтоомж сурталчилан таниулах ажлын хүрээнд эрдэм шинжилгээний 

хурал, семинар, хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулав.  
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Тайлант хугацаанд гүйцэтгэсэн судалгааны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг 

тайланд төрөлжүүлэн нэгтгэж тусгасан ба үүнээс ХЗҮХ-ийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ, ажлыг төлөвлөгөөнд тусгагдсан дэс дугаарыг 

бичиж тодруулах /bold-оор/ байдлаар ялгаж тэмдэглэсэн болно.  

2. ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН БОЛОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС АЖИЛ 

 

№ 
Хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ 

Хугацаа Тайлбар  
Гүйцэтгэсэн 

ажилтан 

 

2.1  Судалгаа, баримт бичгийн төсөл, санал зөвлөмж болон бусад бүтээгдэхүүн 

2.1.1  Бодлогын ба бусад судалгаа 

1. 

Монгол Улсын 
олон улсын 

гэрээг шүүхэд 
хэрэглэх 
асуудал 

 

/Бодлогын 
судалгаа/ 

2015.03 

         Энэхүү судалгаагаар дотоодын 
шүүхэд олон улсын гэрээг хэрэглэх 
талаарх онолын ерөнхий ойлголт 
болон гадаад улс орнуудын шүүхэд 
олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг 
хэрэглэж буй байдлыг харьцуулсны 
үндсэн дээр Монгол Улсын эрх зүйн 
орчинд тулгарч буй бэрхшээл, 
шийдвэрлэх арга замын талаар 
шинжлэн судалсан. Тоймловол:  
      - Олон улсын гэрээг дотоодын 
шүүхэд хэрэглэх онол, практикийн 
зарим асуудлыг Нидерландын Вант 
Улс /НВУ/, Оросын Холбооны Улс 
/ОХУ/, Холбооны Бүгд Найрамдах 
Герман Улс /ХБНГУ/-ын жишээтэй 
харьцуулсан судлав. 
     - Монгол Улсын шүүхэд олон 
улсын гэрээг хэрхэн хэрэглэж байгаа 
талаар шүүгч, өмгөөлөгчдийн дунд 
санал асуулга явуулсан. Үүнд 
өмгөөлөгчдийн санал асуулгыг цахим 
хэлбэрээр буюу нийт 1411 
өмгөөлөгчийн цахим хаяг руу илгээж 
2014 оны 11 дүгээр сарын 12-ны 
өдрөөс 12 дугаар сарын 01-ний өдөр 
хүртэлх хугацаанд цуглуулсан нийт 

Бодлогын 
судлаач 
Т.Саруул 
Б.Энх-Амгалан 
Ж.Алтансүх 
 С.Бүжинлхам 
Э.Туулайхүү  
Б.Доржпагма  
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55 оролцогчийн мэдээлэлд, 
шүүгчдийн санал асуулгыг Шүүхийн 
Ерөнхий Зөвлөлийн дэмжлэгтэйгээр 
нийслэлийн шүүхүүдийн тамгын 
газарт хүргүүлж 2014 оны 11 дүгээр 
сарын 19-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 
25-ны өдрийн хооронд цуглуулсан 
мэдээлэлд үндэслэн тус тус 
боловсруулалт хийж үр дүнг 
судалгаанд тусгалаа. Судалгааны үр 
дүнд, Монгол Улсын шүүхэд олон 
улсын гэрээг хэрэглэх эрх зүйн орчин, 
практикт үүссэн зарим маргаантай 
асуудлыг шийдвэрлэх арга замын 
талаар санал, зөвлөмж  дэвшүүлсэн 
болно.   
         Судлаачид нийслэл ба орон 
нутагт ХЗЯ-наас хийсэн социологийн 
судалгаанд оролцох, гадаад 
дотоодод томилолтоор ажиллах, 
гэрээгээр бусдаар гүйцэтгүүлэх 
ажлын хугацаа хэтэрсэн зэрэг 
шалтгааны улмаас тус судалгаа 2014 
онд буюу төлөвлөгөөт хугацаандаа 
дуусаагүй тул 2015 онд шилжүүлж 
гүйцэтгэв.  

2. 

Эрх зүйн 
бакалаврын 
зэрэг олгох 
сургалтын 
өнөөгийн 
нөхцөл 

байдлыг 
тодорхойлох 

нь  

/Бодлогын 
судалгаа/ 

2015.02 

Хууль зүйн мэргэжлийн 
боловсрол олгох тогтолцоог орчин 
үеийн олон улсын чиг хандлагад 
нийцүүлэн хөгжүүлэх, нийгмийн 
эрэлт хэрэгцээг хангах, эрх зүйн 
боловсрол болон мэргэжлийн эрэлт 
хоёрын зөрүүг ойртуулах зорилгоор 
шат дараалан судлах зорилт тавьсан 
ба эхний ээлжинд  “Монгол Улс дахь 
эрх зүйн бакалаврын зэрэг олгох 
өнөөгийн нөхцөл байдал” сэдэвт 
судалгааг 2014 онд төлөвлөн хийж, 
2015 онд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж 
дуусгалаа. 

Энэхүү судалгаагаар Монгол 
Улсад мэргэжлийн суурь мэдлэг 
олгодог эрх зүйн бакалаврын 

Бодлогын 
судлаач 

С.Бүжинлхам 
С.Батбаяр  

Г.Цагаанбаяр 

Э.Уянга 

Ж.Эрдэмзаяа  
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боловсролын талаар зохицуулж 
байгаа эрх зүйн зохицуулалтуудыг 
түүвэрлэн нэгтгэж, холбогдох хууль, 
эрх зүйн актын өөрчлөлт, зохицуулж 
байгаа харилцаа, энэ талаар 
эрдэмтэн судлаачдын судалсан 
байдал, судалгааны ажил, ном гарын 
авлага, эрдэм шинжилгээний хурлын 
эмхтгэл, тайлан, эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл, төсөл 
хөтөлбөр зэрэг  эх сурвалжийн 
судалгаа хийж, МУ-д үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа 11 их, дээд сургуулиас 
материаллаг нөхцөл байдал, 
сургалтын агуулга, багшлах боловсон 
хүчин, элсэгч, суралцагч, төгсөгчдийн 
талаар судалгаа авч тайланд нэгтгэв.  

             Судалгааны явцад 
Хуульчдын холбоотой хамтран 
ажилласан ба судалгааны тайланг 
2015 оны 2 дугаар сард ХЗЯ болон 
Хуульчдын холбоонд хүлээлгэн 
өгсөн. 

3. 

3.3 “Мэргэшсэн 
хуульч” 
бэлтгэх 

тогтолцоо 

-харьцуулсан 
судалгаа 

2015.04.20    
- 2015.06.10 

Энэхүү судалгаагаар 
мэргэшсэн хуульч бэлтгэх 
тогтолцооны түүхэн хөгжил, түүний 
дотор ХБНГУ, АНУ, БНСУ-ын 
тогтолцооны нийтлэг үндсэн асуудал, 
тухайлбал мэргэшсэн хуульч бэлтгэх 
сургалтад хамрагдах этгээдэд 
тавигдах шаардлага; сургалтын 
хөтөлбөр, сургалтын хугацаа; энэ 
төрлийн сургалт эрхлэх болон 
сургалтад хамрагдах этгээдэд улсаас 
үзүүлэх тэтгэлэг, тусламж; 
төгсөлтийн дараа олгох диплом, 
зэрэг цол;    ажлын байрны хангамж, 
цалин зэрэг үндсэн асуудлуудыг 
харьцуулж, өнөөгийн нөхцөл байдал 
болон цаашдын чиг хандлагыг 
танадан судлах замаар тус 
тогтолцооны онцлог, давуу болон сул 

С.Бүжинлхам 

Э.Туулайхүү  

Э.Ганчулуун 

Э.Уянга  

Б.Энх-Амгалан 
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талыг тодорхойлох байдлаар 
удирдамжид заасан хүрээнд 
судалгааг гүйцэтгэж дуусгасан. 
Судалгааны тайланг нэгтгэсний 
үндсэн дээр уг тогтолцооны сайн 
туршлага ба нутагшуулах арга замын 
талаар санал, зөвлөмж боловсруулж, 
тайлан хэлбэржүүлэх, хянах шатанд 
ажиллаж байна.  

4. 

3.7 Гадаадын 
иргэний эрх 

зүйн байдлын 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийн 
үр нөлөөний 

судалгаа 

2015.05.20-
2015.07.01 

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр 
нөлөөний судалгааны ажлын 
удирдамж боловсруулах, ажлын 
нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргах, эх 
сурвалж цуглуулах зэрэг судалгааны  
бэлтгэл ажлын шатанд ажиллаж 
байна. ХЗЯ-аас ажлын нарийвчилсан 
удирдамж, чиглэл өгч хамтарч 
ажиллана. 

Ж.Бариаширсүр
эн 

Б.Гончигсумлаа

Э.Уянга 

Б.Энх-Амгалан 

5. 

3.8 Шүүхийн 
шинжилгээний 
тухай хуулийн 
шинэчилсэн 
найруулгын 

төсөлтэй 
холбогдсон 

судалгаа 

2015.04.20-
2015.06.10 

         Шүүхийн шинжилгээний тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн хэрэгцээнд зориулсан энэхүү 
судалгааг бодлогын судлаач 
Ж.Бариаширсүрэн ахалж, бодлогын 
судлаач Э.Туулайхүү, Э.Ганчулуун 
нар хамтран гүйцэтгэв. Судалгааны 
ажлын хүрээнд Монгол Улсын болон 
Австрали, Эстони, Унгар, Солонгос 
улсын шүүхийн шинжилгээний үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын 
бүтэц, зохион байгуулалт, 
санхүүжилт, чиг үүрэг, эрх зүйн 
зохицуулалт болон алба хаагчдын 
эрх зүйн байдлын талаар харьцуулан 
судалж, улмаар холбогдох хууль 
тогтоомжийн зохицуулалт болон 
шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагуудын хөгжлийн  өнөөгийн 
ба цаашдын чиг хандлагыг танадан 
дүгнэх байдлаар судалгааны эцсийн 
үе шат буюу судалгааг нэгтгэх, хянах, 
тайлан боловсруулалтын шатанд 

Бодлогын 
судлаач  

Ж.Бариаширсүр
эн 

Э.Туулайхүү 

Э.Ганчулуун 
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ажиллаж дууссан. Судалгааны 
тайлангийн хэлбэржүүлэлт, 
хяналтын ажил үргэлжилж байна. 

6. 

3.10  Гэмт 
хэргээс 

урьдчилан 
сэргийлэх 

ажил, хууль 
эрх зүйн 

зохицуулалт 

/Лавлагаа/ 

2015.03  

ХЗЯ-ны захиалгын дагуу Бодлогын 
судлаач Э.Ганчулуун Узбекстан 
улсын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай эрх зүйн зохицуулалтыг Монгол 
Улсын эрх зүйн зохицуулалттай 
харьцуулан судлав. Бодлогын 
судлаач Б.Одонгэрэл лавлагааг 
хянан засварлаж, тайланг Хууль зүйн 
яаманд хүргүүлэв. 

Бодлогын 
судлаач 

Э.Ганчулуун 

Б.Одонгэрэл 

7. 

3.11 Эрүүгийн 
байцаан 
шийтгэх 

ажиллагааны 
үе шат 

/Харьцуулсан 
судалгаа/ 

2015.03.15-
2015.04.15 

 

 

 

           Тус судалгааг ХЗЯ-ны 
захиалгаар 3 дугаар сарын 15-ны 
өдрөөс 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
хүртэл хугацаанд гүйцэтгэв. Энэхүү 
судалгааны хүрээнд Бодлогын 
судлаач С.Бүжинлхам ХБНГУ, 
Э.Туулайхүү БНСУ-ын эрүүгийн 
байцаан шийтгэх ажиллагааны тухай 
судалж, Бодлогын судлаач 
Б.Одонгэрэл харьцуулан дүгнэлт 
хийх байдлаар  судалгааг ахлан 
гүйцэтгэж зохих санал, дүгнэлт бүхий  
тайланг  4 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
ХЗЯ-нд  албан тоотоор хүргүүлэв.  

Бодлогын 
судлаач 

Б.Одонгэрэл 
С.Бүжинлхам 
Э.Туулайхүү 

2.1.2 Баримт бичгийн төсөл, санал, зөвлөмж 

1. 

3.5  Монгол Улс 
дахь хүний 

эрхийн төлөв 
байдлын 
талаарх 

үндэсний 
хоёрдугаар 
илтгэл/UPR/ 

бэлтгэх 

2015.01 

Ерөнхий сайдын захирамжаар 
байгуулагдсан Ажлын хэсгийн 
хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн 
дагуу төрийн байгууллагуудаас 
ирүүлэх НҮБ-ын зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийн тайлан нэгтгэх, 
улмаар илтгэл бичих ажилд ХЗҮХ 
оролцох үүрэг хүлээсний дагуу 
Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-
Амгалан, Бодлогын судлаач 
Ж.Бариаширсүрэн нар холбогдох 

 

Бодлогын ахлах 
судлаач 

Б.Энх-Амгалан 

Бодлогын 
судлаач 

Ж.Бариашир-
сүрэн 
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байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээ 
тайланг нэгтгэн хэрэгжилтийн 
тайлан боловсруулж, ажлын хэсэгт 
хүлээлгэж өгөв.  Хэрэгжилтийн 
тайланд үндэслэн үндэсний илтгэл 
боловсруулах ажилд Бодлогын 
ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, 
Бодлогын судлаач 
Ж.Бариаширсүрэн,  Т.Саруул нар 
оролцов. Илтгэлийн эцсийн 
хувилбарт 15 зүйл бүхий санал 
бэлтгэж ажлын хэсэгт хүргүүлсэн. 
Төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудаас зохион 
байгуулсан холбогдох 
хэлэлцүүлгүүдэд тухай бүр оролцож, 
мэдээлэл хийв. Монгол Улсын Хүний 
эрхийн төлөв байдлын талаарх 
Үндэсний хоёрдугаар илтгэлийг НҮБ-
ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Ээлжит 
нэгдсэн хэлэлцүүлгийн ажлын 
хэсгийн 22 дугаар чуулганаар энэ 
оны 5 дугаар сарын 5-наас 8-ны 
өдрүүдэд Женев хотноо хэлэлцсэн 
байна. 

Т.Саруул 

2. 

3.6 Хууль зүйн 
үндэсний 
хүрээлэн 

болон Бүгд 
Найрамдах 
Турк Улсын 
Хууль зүйн 
Академийн 

хооронд 
байгуулах 
“Хамтын 

ажиллагааны 
санамж бичиг”-

ийн төсөл 

 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн болон 
Бүгд Найрамдах Турк Улсын Хууль 
зүйн Академийн хооронд байгуулах 
“Хамтын ажиллагааны санамж 
бичиг”-ийн төсөл  боловсруулж, 
төслийг монгол, англи хэл дээр ХЗЯ-
нд албан тоотоор болон цахим 
хэлбэрээр хүргүүлэв.  

Бодлогын ахлах 
судлаач  
Б.Энх-Амгалан 
 
Бодлогын 
судлаач 
Э.Туулайхүү 

Э.Ганчулуун  

 

3. 

3.13 Олон 
улсын 

гэрээний тухай 
хуулийн 

шинэчилсэн 
найруулгын 

 

2015.01 

Олон улсын гэрээний тухай хуулийг 
боловсронгуй болгох чиглэлээр 
ГХЯ-наас байгуулсан Ажлын хэсэгт 
Бодлогын судлаач Б.Энх-Амгалан 
ажилласан бөгөөд тус хуулийг 

Бодлогын ахлах 
судлаач  

Б.Энх-Амгалан 
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төсөл- /Ажлын 
хэсгийн 

хүрээнд санал, 
зөвлөмж 

боловсруулах/ 

шинэчлэн найруулах хүрээнд санал, 
зөвлөмж боловсруулж, үндэслэлийн 
хамт хүргүүлэв. Олон улсын эрх зүйг 
хэрэглэхтэй холбоотой онол, 
практикийн асуудлаар ГХЯ-ны 
Гэрээ, эрх зүйн газартай харилцаж, 
хамтран ажиллав.  2015 оны 6 
дугаар сарын 11-ний өдөр ГХЯ-нд 
болсон Олон улсын гэрээний тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн хэлэлцүүлэгт Бодлогын 
ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, 
Бодлогын судлаач Э.Туулайхүү нар 
оролцож, Олон улсын гэрээний 
тухай хуулийн шинжлэх ухааны 
үндэслэл,  судалгаанд суурилсан 
байдал, түүнд ХЗҮХ-ийн гүйцэтгэсэн 
үүрэг, ач холбогдлын талаар 
мэдээлэв. 

4. 

Монгол Улсын 
Их хурлын тухай 

хууль, Монгол 
Улсын Их 
хурлын 

чуулганы дэгийн 
тухай хууль 
болон бусад 

хууль 
тогтоомжид 

нэмэлт 
өөрчлөлт 

оруулах хуулийн 
төсөл бэлтгэх 

2015.03.20 
– 

2015.04.22 

 

Монгол Улсын Их хурлын 
тухай хууль, Монгол Улсын Их 
хурлын чуулганы дэгийн тухай хууль 
болон бусад хууль тогтоомжид 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ 
шаардлагыг тодорхойлж, гадаад 
орнуудын туршлагыг харьцуулан 
судлах замаар Монгол Улс дахь 
өнөөгийн нөхцөл байдалд 
тохиромжтой байж болох 
хувилбарын талаар судлаачийн 
санал, зөвлөмж боловсруулсны 
үндсэн дээр уг хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл бэлтгэв. 

Бодлогын 
судлаач 

Ж.Бариашир-
сүрэн 

5. 
ГХЯ-аас 

ирүүлсэн албан 
тоотын хүрээнд   

2015.01 

 2015 оны 1 дүгээр сард ГХЯ-
наас Монгол Улс болон АНУ-ын 
хооронд байгуулсан “Ил тод 
байдлыг хангах тухай хэлэлцээр”-
ийн биелэлтийг хангуулахаар эрх 
зүйн баримт бичгийг англи хэл рүү 
хөрвүүлэх тусгай нэгжийг байгуулах 
ажилд санал авах тухай албан тоот 

Бодлогын 
судлаач 

Э.Ганчулуун  
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ирсний дагуу холбогдох баримт 
бичгийг судалж саналын төсөл 
боловсруулан хүргүүлэв. 

6. 
ХЗЯ-аас 

ирүүлсэн албан 
тоотын хүрээнд  

2015.03 

Хууль зүйн яамнаас АНУ-ын 
Төрийн департментийн Олон улсын 
мансууруулах бодис, хууль сахиулах 
үйл ажиллагааны товчоотой 
хамтран хэрэгжүүлэх төслийн 
хүрээнд Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнд ирүүлсэн албан бичигт 
санал бэлтгэж 2015 оны 3 дугаар 
сарын 5-ны өдөр хүргүүлэв. 

Бодлогын ахлах 
судлаач  

Б.Энх-Амгалан 

  Бодлогын 
судлаач 

Б.Одонгэрэл 
Э.Туулайхүү  

7. 
ХЗЯ-аас 

ирүүлсэн албан 
тоотын хүрээнд 

2015.02 

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгах зорилтот арга хэмжээнд 
санал хүргүүлэв. 

Бодлогын ахлах 
судлаач 

 Б.Энх-Амгалан 

8. 
ХЗЯ-аас 

ирүүлсэн албан 
тоотын хүрээнд 

2015.01 

Монгол Улсын Хууль зүйн яам, 
БНХАУ-ын Хууль зүйн яам хооронд 
байгуулсан харилцаа, хамтын 
ажиллагааны тухай санамж бичгийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор Талууд 2015-
2017 онд хамтран ажиллах 
хөтөлбөрийн төсөлд санал 
боловсруулж хүргүүлэв.  

Бодлогын ахлах 
судлаач 

 Б.Энх-Амгалан 

9. 
БШУЯ-аас 

ирүүлсэн албан 
тоотын хүрээнд 

2015.01 

2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх 
Шинжлэх ухаан, технологийн 
төслийн саналд ХЗҮХ-ийн ХЗСудТ-
өөс хэрэгжүүлэх боломжтой төслийн 
санал боловсруулж хүргүүлэв. 

Бодлогын ахлах  
судлаач  

Б.Энх-Амгалан 

10. 

Хууль зүйн 
сайдын эрхлэх 

асуудлын 
хүрээний гадаад 

харилцааг 
хөгжүүлэх 

хөтөлбөрийг  
2015 онд 

хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 

санал 

2015.04 

Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний гадаад харилцааг 
хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 2014-2018 
онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний дагуу 2015 онд 
хэрэгжүүлэх гадаад харилцааны 
төлөвлөгөөний санал боловсруулж 
ХЗЯ-нд хүргүүлэв. 

 

Бодлогын ахлах  
судлаач  

Б.Энх-Амгалан 



                        ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН            

  
 

12 
 

11. 

ХЗҮХ-ийн үйл 
ажиллагаанд 

мөрдөгдөх 
баримт 

бичгүүдийг 
шинэчлэн 
батлуулах 

2015.03-
2015.05 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 
Хөдөлмөрийн дотоод журам, 
Судалгааны төвийн ажиллах журам, 
Номын сангийн ажиллах журам, 
“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 
журам болон ХЗҮХ-ийн албан 
хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөр зэрэг 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
мөрдөгдөх баримт бичгийг шинэчлэн 
боловсруулж батлуулах, төсөлд 
санал өгөх зэргээр ажиллав. 

Х.Ариунсүрэн 

Ж.Бариашир-
сүрэн 

Б.Гончигсумлаа

Э.Туулайхүү 

Б.Энх-Амгалан 

 

2.1.3 Ном, гарын авлага, бусад бүтээгдэхүүн 

1. 

 
2.1 

Судалгааны 
арга зүй, 
хуулийн 
төслийн 

талаар цуврал 
семинар, 
уулзалт, 

хэлэлцүүлэг 
зохион 

байгуулах - 
“Судлаачийн 
гарын авлага 

боловсруулах” 

 

2015.01-
2015.02 

Хууль зүйн судалгааны төвийн 
судлаачдад зориулсан судалгааны 
ажил гүйцэтгэх процессын зураглал 
бүхий зааварчилгаа, удирдлага болох, 
арга зүйн  гарын авлагыг 
боловсруулав. Боловсруулах явцад 
тус гарын авлагын дэд хэсэг тус 
бүрээр судалгааны семинарыг 
судлаачдын дунд зохион байгуулав. 
Тухайлбал, “Судалгааны ажлын үе 
шат, процесс зураглал”, “Бодлогын 
судалгаа, арга зүй” гэсэн сэдвүүдээр 
арга зүйн семинар хийсэн.   

 

И.Идэш         
Б.Энх-Амгалан 

Т.Саруул  
С.Батбаяр      

Ч.Бат-Уянга 
Р.Мухийт  

Э.Уянга 

Ж.Эрдэмзаяа 

2. 
4.1. “Хууль 
дээдлэх ёс” 

сэтгүүл (2015 
оны №1)  

2015 оны 
3,4 дүгээр 

сар 

Сэтгүүлд хэвлүүлэхээр ирүүлсэн 
нийтлэлүүдийг хүлээн авч хянан, 
эмхэтгэн хэвлүүлж, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудаар түгээх ажил 
хийгдэв. 

Бодлогын 
судлаач 
Б.Гончигсумлаа 

Д.Нямбаяр 

3. 
4.1. “Хууль 
дээдлэх ёс” 

сэтгүүл (2015 
оны №2) 

2015 оны 
5 дугаар  

сар 

Сэтгүүлд хэвлүүлэхээр ирүүлсэн 
нийтлэлүүдийг хүлээн авч хянаж, 
эмхэтгэн хэвлүүлэв. Шуудан 
харилцааны байгууллага болон 
төрийн байгууллагуудаар сэтгүүлийн 
түгээлт хийгдэж байна.  

 

 

Бодлогын 
судлаач 
Б.Гончигсумлаа 



                        ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН            

  
 

13 
 

4. 

 

Монгол Улсын 
хууль 

тогтоомжийн 
эмхэтгэл-IV 

боть 
/хятад хэл дээр/  

2015,06 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай, 
Ашигт малтмалын тухай, Хөрөнгө 
оруулалтын тухай зэрэг байгаль 
орчин, уул уурхай, хөрөнгө оруулалт, 
газрын харилцааг 
зохицуулсан,  Монгол Улсад хүчин 
төгөлдөр үйлчилж байгаа 30 гаруй 
хууль болон холбогдох тогтоолыг 
хятад хэл рүү орчуулж эмхэтгэсэн 
“Монгол Улсын хууль тогтоомжийн 
эмхэтгэл”- IV боть номыг Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэн, “Ард” 
өмгөөлөгчийн товчоо, Өмгөөллийн 
“Яашинсүлд” ХХН хамтран хэвлүүлэв.

Хууль зүйн 
үндэсний 
хүрээлэн 

 

Бодлогын 
ахлах судлаач  

Б.Энх-Амгалан 

5. 

“Посткоммунист 
орнуудын эрх 
зүйн хөгжлийн 

чиг хандлага ба 
Монголын эрх 

зүйн 
тогтолцооны 
төлөвшил, 

онцлог” олон 
улсын бага 

хурлын 
илтгэлийн 
эмхэтгэл  

2015.06 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 
Судалгааны төв, Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэн, МУИС-ийн Харьцуулсан эрх 
зүй, олон улсын эрх зүйн судалгааны 
төв, олон улсын эрх зүйн тэнхим 
хамтарч зохион байгуулсан тус 
хурлын илтгэлийн эмхэтгэлд 
Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-
Амгалангийн “Орчин үеийн Хятадын 
эрх зүйн онцлог” сэдэвт илтгэл 
хэвлэгдсэн.  

Хууль зүйн 
мэдээлэл, 
сургалт, 
сурталчил-
гааны төв; 

Бодлогын 
ахлах судлаач  

Б.Энх-Амгалан 

2.1.4 Илтгэл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл 

1. 
Гэмт хэрэгтнийг 
нийгэмшүүлэх 

асуудал 
2015.02 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс эрхлэн 
гаргадаг “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүлд  
“Гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх 
асуудал” сэдвээр нийтлэл бичсэн. 

Бодлогын 
судлаач 

Б.Одонгэрэл 

2.  

Төрөөс улсын 
тусгай хэрэгцээг 

үндэслэн 
иргэний 

эзэмшил, 
өмчлөлийн 

газрыг нөхөх 
олговортойгоор 

солих болон 
эргүүлэн авах, 

2015.02 

Монголын Эмнести Интернэшнл 
байгууллагаас зохион байгуулсан 
“Газартай холбоотой хүний эрхийн 
асуудлууд” сэдэвт онол, практикийн 
бага хуралд “Төрөөс улсын тусгай 
хэрэгцээг үндэслэн иргэний 
эзэмшил, өмчлөлийн газрыг нөхөх 
олговортойгоор солих болон 
эргүүлэн авах, түүний эрх зүйн 
зохицуулалт” сэдвээр илтгэл 
хүргүүлэв. 

Номын санч, 
судлаач 

Б.Гончигсумлаа 
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түүний эрх зүйн 
зохицуулалт 

3. 

Шүүхээс 
гадуурх гэмт 

этгээд, хохирогч 
хоорондын 
зөвшилцөл 

2015.3.20- 

2015.6.1 

ХБНГУ-ын Макс Планкийн Институт 
дээр хэлэлцэгдэх илтгэл бичих 
хүрээнд эх сурвалж цуглуулан, 
тулгамдаж байгаа бэрхшээлийг 
танадан  судалж байна.   

Бодлогын 
судлаач 

С.Бүжинлхам 

4. 

Албадан ажил 
хийлгэх ял, 

орчин үеийн чиг 
хандлага 

2015.3.20- 

2015.6.1 

ХБНГУ-ын Макс Планкийн Институт 
дээр хэлэлцэгдэх илтгэлийг бичих 
ажлын хүрээнд,  албадан ажил 
хийлгэх ялын түүхэн эх сурвалж, 
практикт тулгарч байгаа 
бэрхшээлийг судалж илтгэл 
бэлтгэж хэлэлцүүлэхэд бэлэн 
болгосон ба англи хэл рүү 
хөрвүүлсэн. 

Бодлогын 
судлаач 

Б.Одонгэрэл 

 

5. 

Монгол Улсын 
олон улсын 

гэрээг шүүхэд 
хэрэглэх 
асуудал 

2015.03 

 “Монгол Улсын олон улсын гэрээг 
шүүхэд хэрэглэх асуудал” сэдэвт 
бодлогын судалгааны товч тайланг 
“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлд 
нийтлүүлэхээр бэлтгэв. 

Бодлогын 
судлаач 

Э.Туулайхүү 

6. 

Олон улсын 
байгууллагын 

эрх зүйн 
байдал, хүлээх 

хариуцлага  
/Олон улсын ба 

үндэсний эрх 
зүйн жишээн 

дээр/ 

2015.05 

 “Олон улсын байгууллагын эрх 
зүйн байдал, хүлээх хариуцлага - 
Олон улсын ба үндэсний эрх зүйн 
жишээн дээр” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний өгүүллийг Хууль 
дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2015 оны 
№02 (52) дугаарт нийтлүүлэв. 

Бодлогын 
судлаач 

Э.Туулайхүү 

7. 

БНХАУ дахь  

“Их Засаг”-ийн 
судалгаа 

2015.05 

2015 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр 
Үндсэн хуулийн цэц, ХЗҮХ, Их Засаг 
олон улсын их сургууль хамтран 
зохион байгуулсан “Их засгийн 
эхийг эрэн сурвалжлах нь” сэдэвт 
олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хуралд  БНХАУ дахь “Их Засаг”-ийн 
судалгаа сэдвээр илтгэл бэлтгэж 
оролцов. Илтгэлийн эмхэтгэлийг 
ХЗҮХ хариуцаж хэвлүүлнэ.  

Бодлогын 
ахлах судлаач 

Б.Энх-Амгалан
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2.2 Номын сангийн үйл ажиллагаа 

8. 

“Эрүүгийн 
байцаан 
шийтгэх 

ажиллагааны 
эрх зүйн 

тогтолцооны 
онцлог” 

2015.05 

ХБНГУ-ын Хансс-Зайделийн сан, 
Суурийн Жанцан сан хамтран 
магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй 
судлаачид, практик ажилтнуудын 
дунд зарласан “Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагаа-Онол ба 
практик” эрдэм шинжилгээний 
уралдаанд хэлэлцүүлж тусгай байр 
эзэлсэн. 

Бодлогын 
судлаач 

Б.Одонгэрэл 

9.  

Хүнсний 
аюулгүй 

байдлын олон 
улсын эрх зүйн 
зохицуулалт: 
Хүний эрхэд 
суурилсан 
хандлага 

2015.05 

2015 оны 5 дугаар сарын 27-ны 
өдөр Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэн, Үндэсний тагнуулын 
академи, МУИС-ийн Хууль зүйн 
сургууль, МУИС-ийн Олон Улсын 
харилцаа, нийтийн удирдлагын 
сургууль хамтран зохион 
байгуулсан “Монгол Улсын 
үндэсний аюулгүй байдал ба олон 
улсын гэрээ” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага  хуралд 
Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-
Амгалан “Хүнсний аюулгүй 
байдлын олон улсын эрх зүйн 
зохицуулалт: Хүний эрхэд 
суурилсан хандлага” сэдвээр 
илтгэл хэлэлцүүлж, илтгэлийн 
эмхэтгэлд хэвлүүлэв.  

Бодлогын 
ахлах судлаач 

Б.Энх-Амгалан

10. 

Монгол Улсын 
албадан ажил 
хийлгэх ялыг 
боловсронгуй 
болгох асуудал 
ба нийгэмд 
суурилсан ялын 
үр нөлөөг 
дээшлүүлэх нь 

2015.06 

Хууль Сахиулахын Их Сургуулиас 
зохион байгуулж буй “Хууль 
сахиулах байгууллагын хамтын 
ажиллагаа” сэдэвт олон улсын 
эрдэм шинжилгээний хурал-
эрдэмтдийн уулзалтад бодлогын 
судлаач Б.Одонгэрэл “Монгол 
Улсын албадан ажил хийлгэх ялыг 
боловсронгуй болгох асуудал ба 
нийгэмд суурилсан ялын үр нөлөөг 
дээшлүүлэх нь” сэдвээр англи хэл 
дээр илтгэл бэлтгэж хүргүүлэв. 

Бодлогын 
судлаач 

Б.Одонгэрэл 
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1. 

 Уншигч, 
зохиогч, номын 
сангийн эргэх 
холбоог 
сайжруулах 
зорилгоор 
"social media" -г 
ашиглан уншигч, 
судлаачдыг 
шинэ номын 
мэдээлэл, 
номын сангийн 
зарим 
үйлчилгээгээр 
хангах 

2015.01.05
-

2015.05.30 

- Нийт давтагдсан тоогоор 1520 
уншигчид 2485 ширхэг ном, гарын 
авлага уншлагын танхим, гэрээр 
олгож    үйлчилсэн. 

- Нийт 25 уншигчид  уншигчийн эрх 
шинээр нээж, мөн сунгалт хийсэн. 

- Шинэ номын мэдээг нийт 10 
номоор гаргаж мэдээллийн 
самбарт байрлуулав. 

- Нийт 22 номоор Уншлагын 
танхимд шинэ номын үзэсгэлэн 
гаргав. 

- Номын сангийн facebook хуудсанд 
шинэ ном, сэтгүүлийн мэдээг 8 
удаа гаргав. Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнгийн цахим хуудсанд 
“Шинэ номын мэдээ”-г  3 удаа 
гаргав. 

- 5 дугаар сарын 30-ны байдлаар 
номын сангийн facebook хуудас 
11650 дагагчтай, 7 хоног бүр 
дагагчдын тоо 45 орчмоор 
нэмэгдсэн байдлаар тогтмол 
хандалттай байна.   

- Номын сангийн twitter хуудас 
/https://twitter.com/library_HZUH/-
ын  дагагчдын тоо 544-д  хүрээд 
байна. 

 

Номын сангийн 
менежер, судлаач 

Х.Ариунсүрэн 

2. 

5.1. Цахим 
номын санг 
бэхжүүлэх 

ажлыг зохион 
байгуулах (эрх 
зүйн сэтгүүл, 

судалгааны эх 
сурвалжийг 

цахим хэлбэрт 
оруулах) 

2015.01.05
-

2015.05.30 

 Нийт 92 ширхэг ном /монгол/, 39 
ширхэг сэтгүүл /монгол/, 8 
судалгааны тайлан, 13 ширхэг англи 
номыг нэг бүрчилэн бүртгэлд 
бүртгэж, ном, судалгааны 
тайлангийн мэдээллийг электрон 
каталогид оруулан  интернэтийн 
хайлтын системд байршуулав. 5 
дугаар сарын 31-ний өдрийн 
байдлаар интернетээр 504508 удаа 
хайлт хийгдээд байна. 

Номын сангийн 
менежер, судлаач 

Х.Ариунсүрэн 
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3. 

5.2. Номын 
сангийн 
фондыг 

баяжуулах 
чиглэлээр 

2015.01.05
-

2015.05.30 

-  6 төрлийн 15  англи ном,  48 
төрлийн 127 монгол хэл      дээрхи 
ном , 13 шрхэг монгол сэтгүүлээр 
фондоо баяжуулав. Судалгааны 
төвийн 2014 онд хийсэн нийт 9 
судалгааны тайланг фондод нэгтгэв.  

- Номын сангийн фонт монгол хэл 
дээр 12000, гадаад хэл дээр 1000 
орчим ном, сэтгүүлтэй боллоо.   

Номын сангийн 
менежер, судлаач 

Х.Ариунсүрэн 

4. 

Судалгааны 
тодорхой 

чиглэлүүдээр эх 
сурвалж, 
лавлагаа 
судалгааг 

судлаачдад 
гаргаж өгөх 

2015.01.05
-

2015.03.30 

- “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийн 
2015 оны №1-19 дэх дугаарын 
мэдээлэл бэлтгэж уншлагын 
танхимд байрлуулав. 

- Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 
2014 оны №1-4, 2015 оны №1, 
“Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал” 
сэтгүүлийн 2014 оны №2,4 
дугааруудаар санамж өгөх ном 
зүй бэлтгэж танхимд 
байрлуулсан. 

- “Хуулийн төслийн үр нөлөөг 
тооцох аргачлал” эх сурвалжийн 
лавлагаа бэлтгэв. 

Номын сангийн 
менежер, судлаач 

Х.Ариунсүрэн  

Бодлогын судлаач 
Б.Гончигсумлаа 

 

 

2.3.  Эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг, сургалт, семинар 

2.3.1 Эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг, лекц 

1. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн  2015 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр Үндсэн 
хуулийн цэц, Их Засаг олон улсын их сургуультай хамтран “Их засгийн эхийг 
эрэн сурвалжлах нь” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал 
зохион байгуулав. Тус хуралд Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан 
БНХАУ дахь “Их Засаг”-ийн судалгаа сэдвээр илтгэл тавив. Хурлын 
илтгэлийн эмхэтгэл хэвлэх ажлыг ХЗҮХ хариуцаж байна.   

2. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2015 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр Үндэсний 
тагнуулын академи, МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, МУИС-ийн Олон Улсын 
харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуультай хамтран “Монгол Улсын 
үндэсний аюулгүй байдал ба олон улсын гэрээ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний 
бага  хурал зохион байгуулав.  Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан 
“Хүнсний аюулгүй байдлын олон улсын эрх зүйн зохицуулалт: Хүний эрхэд 
суурилсан хандлага” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлэв. Хуралд судалгааны төвийн 
нийт судлаач оролцов. 
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3. Бодлогын судлаач Э.Ганчулуун 2015 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр Шударга 
өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас зохион байгуулсан “Хэрэглэгчийн 
эрхийн төлөв байдал ба хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн орчны 
шинэчлэл“ сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцов.  

4. Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан 2015 оны 3 дугаар сарын 11-ний 
өдөр Төрийн ордоны Б танхимд Хууль зүйн Байнгын хорооноос зохион 
байгуулсан “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай” хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт 
оролцов. 

5. Бодлогын судлаач Б.Энх-Амгалан МХХ-ны Олон улсын эрх зүйн хорооноос 
2015 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан “Хурдан морь унаач 
хүүхдийн эрхийн асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцов. 

6. ХЗҮХ-ээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг  “Эрх зүй ба хөгжил” цуврал 
лекц хэлэлцүүлгийн 2015 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн дугаарын зочноор 
уригдан оролцсон хууль зүйн ухааны доктор Б.Гүнбилэгийн “Олон улсын эрх 
зүй ба үндэсний эрх зүйн харилцан хамаарал: уламжлалт морин уралдаан ба 
хүүхдийн эрхийн асуудал” сэдэвт лекцэд нийт судлаачид оролцов.  

7. 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн 
Байнгын хорооноос зохион байгуулсан “Үндсэн хууль тайлбарлах онол, арга 
зүй” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-
Амгалан оролцов.  

8. Монгол Улсын Их Хурлын Хууль Зүйн Байнгын Хорооноос 2015 оны 5 сарын 
14-ний өдөр Төрийн ордоны “Б” танхимд зохион байгуулсан “Эрүүгийн хэрэг 
шалган шийдвэрлэх тухай” хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт Бодлогын судлаач 
Б.Одонгэрэл оролцов.  

9. Монгол Улсын Их Хурлын Хууль Зүйн Байнгын Хороо, Хууль зүйн яам, 
ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сан хамтран 2015 оны 05 дугаар сарын 22-ны 
өдөр зохион байгуулсан “Эрх зүйт төр-эрхэм зорилго” олон улсын онол- 
практикийн бага хуралд Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, бодлогын 
судлаач С.Бүжинлхам, Б.Гончигсумлаа нар оролцов. 

10.  ХЗҮХ-ээс 2015 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр Хуульчдын танхимд зохион 
байгуулсан “Захиргааны ерөнхий хууль”-ийн танилцуулга, мэдээллийн 
уулзалтад нийт судлаачид оролцов.  

11. 2015 оны 6 сард Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Эрүү шүүлтийн 
хохирогчдын эрхийг дэмжих олон улсын өдрийг тохиолдуулан зохион 
байгуулсан “Эрүү шүүлт болон гэмт хэргийн хохирогчийн эрхийн өнөөгийн 
төлөв байдал, цаашид анхаарах асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлэгт ХЗҮХ-ийн 
зүгээс бодлогын судлаач Б.Одонгэрэл “Хохирогчийн эрхийн асуудал” сэдвээр 
мэдээлэл хийв.  

12.  ЮНЕСКО-ийн Монголын Үндэсний комисс, Гадаад хэргийн яам, Боловсрол, 
соёл шинжлэх ухааны яам, Хууль зүйн яам хамтран 2015 оны 6 дугаар сарын 
26-ны өдөр зохион байгуулсан “Хулгайлсан болон хууль бусаар экспортолсон 
соёлын эд зүйлсийн тухай 1995 оны ЮНИДРУА-ийн конвенц”-д Монгол Улс 
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нэгдэх боломжийг судлах дугуй ширээний уулзалт хэлэлцүүлэгт Бодлогын 
ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, Бодлогын судлаач Э.Туулайхүү нар оролцов. 

13.  2015 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр ХЗЯ, ХЗҮХ, МХХ хамтран зохион 
байгуулсан “Хуульчдын өдөр”-ийн арга хэмжээнд нийт судлаачид оролцов.  

2.3.2  Сургалт,семинар 

1. Япон улсын Токио хотноо зохион байгуулагдсан “Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ба эрүүгийн байцаан шийтгэх тогтолцоо” сэдэвт олон улсын ахлах 
ажилтны хүрээний семинарт Бодлогын судлаач Б.Одонгэрэл 2015 оны 1 
дүгээр сарын 12-ны өдрөөс  2 дугаар сарын 14 –ний өдөр хүртэл оролцож 
мэргэжил дээшлүүлэв. 

2. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/-ээс зохион 
байгуулсан “Хууль, хуулийн төслийн үр нөлөөг тооцох аргачлалын сургалтад 
Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, бодлогын судлаач С.Бүжинлхам, 
Ж.Бариаширсүрэн, Э.Туулайхүү, Б.Одонгэрэл, Э.Ганчулуун нар 2015 оны 03 
сарын 23-наас 27-ны хооронд нийт ажлын 5 өдөр хамрагдав. 

3. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2015 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 29-ний 
өдрүүдэд НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Хувь хүний хөгжлийн институттэй хамтран 
“Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд  хариу үйлдэл үзүүлэх, насанд хүрээгүй гэрч, 
хохирогчтой харилцах НҮБ-ын стандарт” сэдвээр үндэсний сургагч багш 
бэлтгэх 4 өдрийн /32 цагийн/ сургалт зохион байгуулсан ба тус сургалтад  
Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, бодлогын судлаач 
Ж.Бариаширсүрэн, Б.Одонгэрэл нар хамрагдаж гэрчилгээ авав. 

4. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс зохион байгуулж байгаа Хууль зүйн англи 
хэлний орчуулгын сургалтад Бодлогын судлаач Э.Туулайхүү 05 дугаар сарын 
14, 15-ны өдрүүд, 06 дугаар сарын 02, 03-ны өдрүүдэд “Бизнесийн маргаан 
шийдвэрлэх тогтолцоо, Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй”  сэдвээр 
хичээл заав. 

5. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс 2015 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр 
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод зохион байгуулсан эрх зүйн албан бус 
сургалтад  Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан “Монгол Улсын олон 
улсын гэрээний хэрэгжилт: Хүний эрх” сэдвээр сургалт хийв.  

 
          2.4. Бусад ажил         

1. Бодлогын судлаач Э.Ганчулуун Судалгааны төвийн 2015 оны 1-4  дүгээр 
саруудын статистик мэдээг боловсруулж хүргүүлэв. 2015 оны 5 дугаар 
сараас эхлэн энэ ажлыг Бодлогын судлаач Б.Гончигсумлаа хариуцаж байна.  

2. Бодлогын судлаач Э.Ганчулуун Судалгааны төвд холбогдох судлаачдын 
гүйцэтгэсэн ажлуудыг цахим хэлбэрт нэгтгэв.   

3. Бодлогын судлаач Б.Энх-Амгалан Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ба түүхэнд 
гүйцэтгэсэн үүрэг, ач холбогдол сэдвээр олон улсын гэрээ ба бусад 
бодлогын баримт бичиг болон хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа, ажлын үр 
дүнгийн талаар мэдээлэл бэлтгэв.  
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4. Номын сангийн менежер, судлаач Х. Ариунсүрэн номын сангийн шинэчилсэн 
цагийн хуваарийг батлуулав.  

5. Номын сангийн менежер, судлаач Х. Ариунсүрэн 2015 оны II улиралд нийт 
81400₮-өөр 3 төрлийн сонин, 5 төрлийн сэтгүүлийн захиалга хийв. 

6. Номын санч, судлаач Б.Гончигсумлаа Хууль зүйн яамны харьяа агентлаг 
болон бусад 30 орчим байгууллагад хандаж “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 
захиалга, борлуулалтын талаар албан бичиг боловсруулж хүргүүлэв.  

7. Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, Бодлогын судлаач 
Ж.Бариаширсүрэн, Э.Туулайхүү нар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 
“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж батлахтай 
холбогдуулан санал боловсруулж Захиргааны хэлтэст хүргүүлэв. 

8. Хууль зүйн судалгааны төвийн ажилтнууд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 
албан хаагчдын “Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-т оруулах санал 
боловсруулж холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэв. 

9. Бодлогын судлаач Б.Бүжинлхам Герман улсын Макс Планкийн хүрээлэнгийн 
профессор, доктор Albrecht-д хандан 6 дугаар  сард болох хурлын илтгэлтэй 
холбоотой баримт бичгийн төсөл боловсруулж e-mail-ээр хүргүүлэв. 

10. Бодлогын судлаач Б.Бүжинлхам ХЗҮХ-ийн Хэвлэх үйлдвэрийн хэвлэх 
машины эд анги, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг  Герман хэлнээс Монгол хэл 
рүү  орчуулав. 

11. Бодлогын судлаач Б.Одонгэрэл Хууль зүйн яамнаас ирүүлсэн Мөнгө угаах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудлын хүрээнд төрийн байгууллагуудаас санал авах 
тухай албан бичигт хариу тоот боловсруулж, хавсралтаар холбогдох 
судалгааг хүргүүлэв.  

12. Бодлогын судлаач Б.Одонгэрэл удирдлагын даалгавраар Эрүүгийн хуулийн 
2015 оны төслийг 2002 оны Эрүүгийн хуультай харьцуулан судалж байна.  

13. Бодлогын судлаач Э.Туулайхүү нь Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2015 оны 
№1,2 (51,52) дугаарт нийтлэгдэх эрдэм шинжилгээний өгүүллийн нэрс болон 
бусад англи хэл рүү орчуулах шаардлагатай хэсгүүдийг орчуулав.  

14. Бодлогын судлаач Э.Туулайхүү “Их Засгийн эхийг эрэн сурвалжлах нь” олон 
улсын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн “БНХАУ дахь Их Засгийн 
судалгаа” сэдэвт илтгэлтэй холбогдуулан англи хэл дээр хэвлэгдсэн 
Хятадын зарим судлаачийн бүтээлээс холбогдох хэсгийг орчуулав.  

15. Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, Бодлогын судлаач Э.Туулайхүү 
нар Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийн 
хүрээнд ХЗҮХ-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
асуудлаар санал боловсруулж хүргүүлэв.  

16. Бодлогын ахлах судлаач Б. Энх-Амгалан, Бодлогын судлаач Э.Туулайхүү 
нар  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хууль зүйн яам хооронд 2013 онд 
байгуулсан “Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд боловсруулагдаж буй хуулийн 
төсөл, батлагдсан хууль тогтоомжийг иргэд, олон нийтэд хүргэх сурталчилах 
ажлын гэрээ”-г шинэчлэн боловсруулах төсөл бэлтгэж ХЗЯ-нд хүргүүлэв.   
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17. Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан 2015 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр 
Монголын үндэсний радиогийн “Соёмбо” нэвтрүүлгийн шууд эфирт ажиллаж 
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуй” сэдвээр олон улсын болон 
дотоодын эрх зүйн  орчин, практик асуудлаар мэдээлэл хийж,  иргэдийн 
асуултад хариулав. 

18. Номын сангийн менежер, судлаач Х.Ариунсүрэн МУИС-ийн  Хууль зүйн 
сургууль, Их засаг их сургууль, Хууль сахиулахын их сургууль,  Отгонтэнгэр 
их сургууль руу хандаж,  эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлүүд ирүүлэх тухай 
албан тоот хүргүүлэв. 

19. Номын сангийн менежер, судлаач Х.Ариунсүрэн “Номын сангийн ажиллах 
журам”-ыг шинэчлэн батлуулав. 

20. Бодлогын судлаач Э.Туулайхүү АНУ-ын Канзасын Их сургуулийн хуулийн 
сургуулиас ХЗҮХ-д 2015 оны 05 дугаар сарын 22-ноос эхлэн 6 долоо 
хоногийн турш судалгаа, дадлага хийхээр ирсэн Coody Wood, Caroline Dale 
нарыг судалгааны ажилд оролцуулах болон судалгаа хийхэд шаардлагатай 
монгол ном зүйгээр хангах ажлыг хариуцаж ажиллав. 

21. Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-ийн Монгол 
дахь Төлөөлөгчийн газар болон ЖАЙКА-ийн “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог 
сайжруулах” төслийн удирдлагын төлөөлөл 2015 оны 6 дугаар сарын 18-ны 
өдөр Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд айлчилж, Монгол Улсад эвлэрүүлэн 
зуучлах тогтолцоог сайжруулах төсөл хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг дүгнэсэн 
уулзалтад Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан оролцож, Монгол Улсад 
эвлэрүүлэн зуучлалын тогтолцоог нэвтрүүлэх хэрэгцээ шаардлага, үндэслэл 
болон хэрэгжилтийн талаар хийсэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 
судалгааны ажлууд, тэдгээрийн үр дүнгийн талаар мэдээлж, цаашид энэ 
чиглэлээр дангаар ба бусадтай хамтрах, зохицуулан холбох байдлаар 
ажиллах боломжийн тухайд санал илэрхийлэв.  

22. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захиргаанаас өгсөн чиглэлийн дагуу, 
холбогдох журмыг үндэслэн ажилтнуудын ажилласан жил, хүрсэн үр дүн, 
амжилт бүтээлийг хэлэлцэх байдлаар нэгжийн хамт олны хурал хийж, 
шагналд нэр дэвшүүлэх саналыг захиргаанд уламжлав.  Хууль зүйн яамны 
сайдын 2015 оны 6 сарын дугаар 18-ны өдрийн А/130 тоот тушаалаар 
Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, Бодлогын судлаач Б.Одонгэрэл 
нар “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдэг, Номын сангийн 
менежер, судлаач Х.Ариунсүрэн, Бодлогын судлаач Э.Уянга нар “Хүндэт 
жуух” –аар тус тус шагнагдав.   

23. Бодлогын судлаач Б.Гончигсумлаа Судалгааны төвийн номын сангийн вэб 
хуудас, facebook, twitter хуудсыг тогтмол хөтөлж байна.  

24. Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, бодлогын судлаач Б.Гончигсумлаа 
нар Хууль зүйн судалгааны төвийн үйл ажиллагаа, ажлын үр дүнгийн талаар 
Legalinfo.mn зэрэг сайтад мэдээ бэлтгэн, олон нийтэд хүргэх ажлыг хариуцан 
ажиллаж байна.  

 
ТАЙЛАН ГАРГАСАН :     
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ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТӨВИЙН 
2015 ОНЫ  ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

НЭГ. ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН АЖИЛ 

1.1.Хуульчдын шалгалтыг зохион байгуулахад оролцож уг шалгалтад бэлтгэх 

сургалтыг зохион байгуулах, гарын авлагыг шинэчлэн боловсронгуй болгох 

(ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 7.1) 

- 2014 онд хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад тэнцсэн нийт 342 эрх зүйчдийн батламжийг 

хүлээлгэж өгч дууссан. 

- 2014 оны хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад тэнцсэн эрх зүйчдээс ирүүлсэн материал 

бусад холбогдох баримтыг Хууль зүйн яаманд хүлээлгэж өгсөн. 

- 2015 оны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг 

боловсруулан ажлын хэсгийн ахлагч Хууль зүйн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга 

Ж.Баярцэцэгээр батлуулахаар хүргүүлжь батлуулсан.  

- Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн төлөвлөгөөнд 

үндсэлсэн нарийвчилсан ажлын төлөвлөгөө гаргаж захирлаар батлуулсан. 

- Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтуудаас бүрдсэн хуульчийн мэргэжлийн 

шалгалтыг 2015 онд зохион байгуулах ажлын дэд хэсгийг байгуулсан. 

- 2015 оны хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын хураамжийг төвлөрүүлэх дансыг Сангийн 

яамны зөвшөөрөлтэйгээр “ХААН”, “Худалдаа хөгжилийн банкинд нээлгэсэн.  

- 2014 оны хуульчийн мэргэжлийн зохион байгуулалттай холбоотой баримт бичиг, 

зөвлөмж, тайланг судлан 2015 оны хуульчийн мэргэжлийн шалгалтыг зохион байгуулах 

ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж, зохион байгуулалтын бэлтгэлийг 

хангаж байна. 

1.2.Хууль зүйн англи хэлний гүнзгийрүүлсэн, эрчимжүүлсэн сургалтыг 

хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 8.1) 

2015 оны 5 дугаар сарын 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 6 

дугаар сарын 2, 3-ны өдрүүдэд Хууль зүйн англи хэлний 1, 2 дугаар ээлжийн 36 цагийн 

сургалтыг зохион байгуулсан. Нийт 48 хуульч хамрагдсан. Хууль зүйн англи хэлний 

сургалтын гарын авлагыг боловсруулан сургалтад оролцогчдод өгөв. 
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/ХЗҮХ-ийн 301 тоот танхим 5 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 3-ны 

өдрүүдэд/ 
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Хууль зүйн англи хэлний сургалтын гарын авлага 
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1.3.Магистр болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэгтэй хүмүүсээр цуврал лекц 

уншуулах /Улиралд 1 удаа/ (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 9.1) 

Нэг. 2015 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр Эрх зүй ба хөгжил цуврал лекцийн 

хүрээнд Хууль зүйн ухааны доктор Б.Гүнбилэг “Олон улсын эрх зүй ба үндэсний эрх 

зүйн харилцан хамаарал: уламжлалт морин уралдаан ба хүүхдийн эрхийн асуудал” 

сэдэвт лекцийг зохион байгуулсан. Нийт 103 хүн хамрагдсан. 

 

 

 

/Хуульчдийн танхим 2015 оны 3 дугаар сарын 30/ 
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Хоёр. 2015 оны 5 дугаар сарын 7-ны  өдөр Эрх зүй ба хөгжил цуврал лекцийн 

хүрээнд Хууль зүйн ухааны доктор О.Мөнхсайхан “Үндсэн хуулийн зарчим тайлбарлах 

онол, арга зүй: Үндсэн хуульд ёс суртахууны тайлбар хийх замаар хүний эрхийн 

хамгаалалтыг сайжруулах нь” сэдэвт лекцийг зохион байгуулсан. Нийт 105 хүн 

хамрагдсан. 

 

 

 

/Хуульчдийн танхим 2015 оны 5 дугаар сарын 7 

 

1.4.“Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын төсөл боловсруулах аргачлал” 

сэдэвт сургалт зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 11.1) 
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2015 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын 

төсөл боловсруулах аргачлал” сэдэвт сургалтыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газартай хамтран зохион байгуулсан. Сургалтад Нийслэлийн Засаг даргын харьяа 32 

хэрэгжүүлэгч  агентлаг, 9 дүүргийн эрх зүйн ажилтан, хуулийн зөвлөх 70 гаруй албан 

хаагч хамрагдсан. 

 

 

 

 

/Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хан-гарьд ордон 3 дугаар сарын 21-ний өдөр/ 

 

1.5.Хүн худалдаалахтай тэмцэх чиглэлээр ажилладаг төрийн байгууллагын 

албан хаагчдад сургалт хийх /I улиралд/ (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 12.1) 

“2015 оны 2 дугаар сарын 5, 6-ны өдрүүдэд “Хүйсийн тэгш эрх” ТББ-тай хамтран 

“Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх” нь сэдэвт сургагч багшийн сургалтыг зохион 
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байгуулсан. Сургалтад Дорноговь, Замын-Үүд, Өмнөговь, Дорнод, Сэлэнгэ аймгийн 

шүүгч, прокурор, цагдаа, тахар, өмчгөөлөгч нарыг сургагч багшаар бэлдсэн. Нийт 30 

хуульч хамрагдсан. 

 

 

/УЕПГ-ын сургалт, сурталчилгааны төв 2015 оны 2 дугаар сарын 5, 6-ны өдрүүдэд/ 

1.6.Захиалгат сургалт: 

- “Нутгийн удирдлагын нийгэмлэг” ТББ-ын захиалгаар 2015 оны 3 дугаар сарын 20-

ныөдөр “Гэрээний эрх зүй” сэдэвт захиалгат сургалтыг зохион байгуулсан. Нийт 20 хүн 

хамрагдсан. 

1.7.Бусад сургалт: 

- НҮБ-ын хүүхдийн сан, Хувь хүний хөгжлийн институттэй хамтран 2015 оны 5 дугаар 

сарын 26-ны өдрөөс 29-ний өдрүүдэд “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хариуүйлдэл 

үзүүлэх, насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчтой харилцах НҮБ-ын стандарт” 

сэдэвт хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчид, шүүгч, прокурор, тахар, нийгмийн 

ажилтнуудад зориулсан үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулсан. 
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Нийт 30 хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчид, шүүгч, прокурор, тахар, нийгмийн 

ажилтнууд Үндэсний сургагч багшаар бэлтгэгдсэн. 

 

 

 “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх, насанд хүрээгүй гэрч, 
хохирогчтой харилцах НҮБ-ын стандарт” 

Сургагч багш бэлтгэх сургалтын гарын авлага 
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1.8.Лекц хэлэлцүүлэг 

2015 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр “”Захиргааны ерөнхий хуулийн агуулга, үзэл 

баримтлал, шинэлэг зохицуулалт”-ын талаар Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны 

шүүхийн шүүгч Ц.Цогт, Удирдлагын академийн багш, хууль зүйн доктор Д.Сүнжид нар 

танилцуулга, мэдээлэл хийсэн. Нийт 105 хүн хамрагдсан. 
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2015 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Хуульчдын өдрийг тохиолдуулан Эрүүгийн 

хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай 

хуулийн төслийн талаар Хууль зүйн яамны Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын газрын 

Процессын хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах асуудал хариуцсан ахлах 

мэргэжилтэн Г.Оюунболд, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөл, Өмгөөллийн тухай хуулийн төслийн талаар Монголын Хуульчдын 

холбооны ерөнхийлөгч Д.Батсүх нар мэдээлэл, танилцуулга хийв.  

 

(2015.06.26. ХЗҮХ, Хуульчдын танхим) 

  

1.9.Дотоод сургалт: 

1. 2015 оны 6 дугаар сарын 12-ний өдөр “Төрийн дипломат ёслол”, “Ёслолын арга 

хэмжээ зохион байгуулахад анхаарах практикийн зарим асуудал” сэдэвт дотоод 

сургалтыг зохион байгуулсан. Нийт 18 ажилтан хамрагдсан. 

2. 2015 оны 6 дугаар сарын 17-ний өдөр “”Мэдээллийн урсгал” сэдэвт дотоод 

сургалтыг зохион байгуулсан. Нийт 10 ажилтан хамрагдсан. 

1.10.Эрх зүйн албан бус сургалт 

2015 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр эрх зүйн албан бус сургалтын хүрээнд “Шинээр 

батлагдсан хууль тогтоомжийн танилцуулга”, “Монгол Улсын олон улсын гэрээний 

хэрэгжилт: Хүний эрх” сэдэвт сургалтыг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод зохион 

байгуулсан. Нийт 50 хүн /Хөсвгөл аймгийн сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, 

хороодын зохион байгуулагч болон бусад иргэд/ хамрагдсан. Түүнчлэн тус 

хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан эрх зүйн мэдээллийн нугалбар хуудас, ном, гарын 

авлагыг Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын Хуулийн хэлтэст өгөв. 
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(Хөсвгөл аймаг Мөрөн хот 2015.06.18-ны өдөр) 

1.11.Хууль зүйн сургалтын чиглэлээр хийсэн бусад ажил 

- 2015 оны 3 дугаар сарын 23-наас 27-ны өдрийг дуустал Хууль зүйн яам болон ХБНГУ-

ын Олон улсын техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Эдийн засгийн 

тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчинг баталгаажуулах төсөл”-тэй хамтарсан “Хуулийн 

хэрэгжилтийн үр нөлөө болон стандарт зардлыг тооцох” сэдэвт сургалтад хамрагдсан. 

- Хүний эрхийн үндэсний комиссоос боловсруулах илтгэлд зориулсан мэдээллийг 2012-

2014 он тус бүрээр бэлтгэж хүргүүлсэн. Үүнд: 2012, 2013, 2014 онд зохион байгуулсан 

Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын хөтөлбөр болон зохион байгуулсан сургалтын 

судалгааг гаргаж өгсөн. 

- 2015 онд зохион байгуулах “Хүний эрхэд суурилсан хандлага төлөвшүүлэх нь” сэдэвт 

сургалтын зардлын тооцоог боловсруулан, хууль сахиулах байгууллагын алба 

хаагчдад зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. 

ХОЁР. ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ 
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2.1.“Хууль зүйн мэдээ” цахим сонинг чанаржуулан, уншигчийн тоог 

нэмэгдүүлэх, гадаад хэл дээр мэдээ, материал нийтлэх (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний 13.1) 

Хууль зүйн мэдээ цахим сонины №25 /337 хүн нээсэн/, №26 /308 хүн нээсэн/, №27 /331 

хүн нээсэн/, №28 /323 хүн нээсэн/, №29 /230 хүн нээсэн/ -г бэлтгэн уншигчдад цахим 

шуудангаар илгээв. 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар тус цахим сонин 1500 

гаруй уншигчдад хууль, эрх зүйн мэдээлэл хүргэсэн байна. Хууль зүйн мэдээ цахим 

сонины  №30 Хуульчдын өдөрт зориулсан тусгай дугаарыг хэвлэмэл байдлаар гарган 

хэвлэл, мэдээллийн болон, хуулийн байгууллагуудад тараав. 

 “Õóóëü ç¿éí ìýäýý” öàõèì ñîíèíû ¹29-ã öàõèì øóóäàíãààð  
õ¿ëýýí àâ÷ óíøèã÷äûí òîîí ¿ç¿¿ëýëò1 

 

 

(Цахим сонины харагдах байдал)  

                                                 
1 Òóñ ñîíèíû äóãààð á¿ðèéí òîîí ¿ç¿¿ëýëòèéã íàðèéâ÷ëàí õàðàõ áîëîìæòîé. Æèøýý áîëãîí ¹29-èéí òîîí 
¿ç¿¿ëýëòèéã õàðóóëàâ. 
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2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар тус цахим сонин 1500 гаруй уншигчдад 
хууль, эрх зүйн мэдээлэл хүргэсэн байна. 

 
 (Хууль зүйн мэдээ сонин Хуульчдын өдрийг тохиолдуулан гаргасан дугаар №30) 

2.2.Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаанд facebook.com, twitter.com 

хуудсыг идэвхтэй ашиглах, хөгжүүлэх (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 17.1) 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн twitter, facebook хуудсыг хариуцан үйл ажиллагааны 

мэдээллийг цахим орчинд байршуулж байна. Тус цахим хуудасны дагагчдын тоо 

тасралтгүй өссөн үзүүлэлттэй байна. 
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2.3.ЕБС-ийн сурагчдад хийх сургалтын хөтөлбөр, аргачлал боловсруулах, 

батлуулах (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 18.1) 

“Шинэ Монгол” сургуулийн төгсөх ангийн нийт 200 орчим сурагчдад, хуульч мэргэжлийн 

тухай болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл хийв. 

2.4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан сургалт, уулзалт зохион 

байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 19.1) 

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай 29-р сургуулийн 8-12 дугаар ангийн сурагчдад 

2015 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр эрх зүйн мэдээлэл олж авах, эрх зүйн 
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мэдээлэлтэй байхын ач холбогдол болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

сургалт зохион байгуулж, хичээл оров.  

 

 

2.5.Салбарын хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлын хүрээнд Хууль зүйн 

яамтай хамтран эрх зүйн мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан ажилтнуудад 

сургалт, семинар зохион байгуулах (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 22.1) 

2015 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хуульчдын 

танхимд ХЗЯ-ны харьяа агентлаг, байгууллагын эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа хариуцсан албан тушаалтан болон, мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт, 

семинарыг ХЗЯ-тай хамтран зохион байгуулж Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааны төвийн эрхлэгч Э.Өнөрбаяр “Хууль тогтоомж эмхэтгэж ирсэн 

түүхэн уламжлал, орчин үеийн чиг хандлага”, мэргэжилтэн Г.Билгүүн “Эрх зүйн 

мэдэлэл бэлтгэх, түгээх аргачлал, цаашдын зорилт” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлэв. 

2.6.“Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем /www.legalinfo.mn/-ийн үйл 

ажиллагааны найдвартай хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах (ХЗҮХ-ийн 2015 оны 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 23.1) 

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хангаж 

ажиллаж байна. Үндэсний дата төв ТӨҮГазарт байрших серверийн гадаад хаягийг 

солих ажлыг зохион байгуулсан.  

“Интерактив” ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичиг, гэрээ байгуулан ажиллаж, 

www.legalinfo.mn цахим хуудасны дизайн болон холбогдох цэснүүдийг иргэдэд илүү 

ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар болгож, загвар, харагдах байдлыг сайжруулж өөрчлөв.  

www.legalinstitute.mn цахим хуудсанд 2015 оны эхний 6 сарын байдлаар төрийн 

байгууллага, хууль зүйн салбарт болж буй үйл явдал, хууль зүйн  холбогдолтой 90 

мэдээ, материалыг нийтлэв.  
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www.legalinfo.mn цахим хуудсанд 2015 оны эхний 6 сарын байдлаар төрийн 

байгууллага, хууль зүйн салбарт болж буй үйл явдал, хууль зүйн  холбогдолтой 58 

мэдээ, материалыг нийтлэв.  

www.legalinfo.mn цахим хуудсанд 2015 оны эхний 6 сарын байдлаар 657262 

хэрэглэгч, 1087938  удаа хандсан үзүүлэлттэй байна. 

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем /www.legalinfo.mn цахим хуудас/-ийн алдаа 

мэдээлэх булан болон 11-312513 утсанд хэрэглэгчдээс ирүүлсэн 20 санал, хүсэлтийг 

хүлээн авч, тэдний тавьсан асуултанд зохих хариуг цаг тухай бүрд нь шийдвэрлэн 

мэйлээр илгээх ажлыг хийв. 

2.7.ЭЗМНС-д дутуу байгаа актыг зохих журмын дагуу бүрдүүлж ажиллах 

(ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 23.3) 

- Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг эрх 

зүйн мэдээллийн нэгдсэн системд бүрэн байгаа эсэхийг хянан ажиллаж байна. Улсын 

бүртгэлд бүртгэгдсэн боловч эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем ороогүй актыг шивж 

оруулах болон засварлах ажлыг хийж байна. 

        Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем Legalinfo.mn цахим хуудсанд орсон эрх 
зүйн актыг хянасан байдлыг хүснэгтээр харуулбал: 

 

Д/д Төрөл Тоо хэмжээ 

 Хууль  
1 Хэлбэржилт зассан хууль 32 
2 Хэлбэржилт зассан хүчингүй хууль 1 
 Яам болон агентлагын тушаал  
3 Хэлбэржилт зассан тушаал 100 
4 Хянасан тушаал 758 

 Нийт 891 

Тухайлбал, 

- Хууль зүйн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2015 оны 4 дэх дугаарт хэвлэгдэн гарсан 

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актын 

жагсаалтаас Уул уурхайн яам, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам, Хөдөлмөрийн яам, Хууль 

зүйн яам, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэнд, спортын яам, 

Эрчим хүчний яамны улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эрх зүйн актыг www.legalinfo.mn  

цахим хуудасны Сайдын тушаал хэсэгт байгаа тушаалуудтай тулган  үзэж, дутуу байгаа 

эрх зүйн актын жагсаалтыг гаргасан. 

- www.legalinfo.mn сайтад байгаа 1963 оны Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль 

/хүчингүй жагсаалтад/-ийн хэлбэржилтийг зассан, 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай, 2003 
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оны Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай, 

2009 оны Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, 2010 оны Банкны тухай, 2012 оны Усны 

тухай 2010 оны Банкны тухай хуулиудын хэлбэржилтийг засан legalinfo-д оруулсан. 

- www.legalinfo.mn сайтад 2015 онд шинээр батлагдан орсон Эрүүл мэндийн 

даатгалын тухай, Хуулийн этгээдийн улсын бүргэлийн тухай, Чөлөөт бүсийн тухай, 

Монгол хэлний тухай, Өрийн удирдлагын тухай хуулиудын хэлбэржилтийг засан 

оруулсан. 

- 1994 оны Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 2003 оны 

6 дугаар сарын 20-ны өдрийн өөрчлөлт, 2009 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн нэмэлт, 

2010 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн өөрчлөлт, 2010 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн 

нэмэлт, өөрчлөлт, 2014 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн өөрчлөлтийг тус тус зассан. 

- www.legalinfo.mn цахим хуудас дахь Сайдын тушаал цэсний “Хууль, эрх зүй” дэд 

цэсэнд Хууль зүйн сайд болон харьяа агентлагийн даргын 65 тушаалыг цаасан эхтэй 

тулган хэлбэржилтийг засаж оруулсан.    

- www.legalinfo.mn цахим хуудасны сайдын тушаал буланд Барилга хот 

байгуулалтын яам, Батлан хамгаалах яам, Монгол Улсын шадар сайд, Аж үйлдвэрийн 

яам, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны  нийт 4 яамны 214 ш тушаалын хяналтыг 

хийж дутуу актыг нөхөн бүрдүүлж байна.  

- Монгол Улсын Шадар сайд дэд цэсийг шинээр үүсгэн 3 тушаалын хэлбэржилтийг 

зассан.  

- Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Журам 

шинэчлэн батлах тухай 13 дугаар тушаал, Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 2 

дугаар сарын 2-ны өдрийн Журам батлах тухай 40 дүгээр тушаал, хавсралт, Сангийн 

сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 

Маягт, заавар батлах тухай 103/131 дүгээр хамтарсан тушаал, ЗГХЭГ-ын Сангийн 

сайдын хамтарсан 2014 оны 269/264 дүгээр хавсралтуудыг тус тус хянан засварлаж 

legalinfo.mn сайтад  оруулсан. 

-  БСШУЯ, ГХЯ, ЗТЯ, СЯ зэрэг яамдад харьяалагдах захиргааны хэм хэмжээ 

тогтоосон 234 актыг хянасан. Үүнээс 150 актыг хэлбэржилтийг,  www.legalinfo.mn 

сайтад  орох ёстой боловч ороогүй байсан 20 акт, хавсралт нь дутуу 10 актыг тус тус 

засан нөхөж оруулсан. 

- Засгийн газрын 2014 оны  нийт 405 тогтоолын  хяналтыг хийж дутуу орсон болон огт 

ороогүй, зарим хавсралт дутуу орсон зэргийг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлтэй тулгалт хийж, 

хяналтын тайлан, бүртгэлийг ЗГХЭГ-ийн референт Ж.Цолмонд хүлээлгэн өгөв. Уг хяналтаар:  
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 Төрийн мэдээлэл болон www.legalinfo.mn сайтад орсон тогтоол 95  

 www.legalinfo.mn сайтад орсон тогтоол 188 

 Төрийн мэдээлэл болон www.legalinfo.mn сайтад ороогүй тогтоол 107  

 Төрийн мэдээлэлд нийтлэгдсэн боловч www.legalinfo.mn сайтад ороогүй тогтоол 2 

 Хүчингүй болсон тогтоол 13 байсан болно. 

 

2.8.1994 оноос хойш батлагдсан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актуудын хуулбар 

хувийг цэгцлэн мэдээлэл хайхад хялбар болгох (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 24.1) 

1991 оноос хойш батлагдсан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актуудыг цэгцлэн дутуу 

актыг нөхөн оруулж архивласан. /УБДугаар 2500-2999/ 

2.9.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраар дамжуулан засаг 

захиргааны анхан, дунд шатны нэгж, байгууллага бүрээр захиалуулах арга 

хэмжээг авах (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 25.1) 

“Хууль зүйн мэдээлэл” эмхэтгэлийн тоог нэмэгдүүлэх үүднээс Хууль зүйн яамны 

Төрийн нарийн бичгийн дарга Ж.Баярцэцэг /2015.03.26 01/100/, Нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл /2015.03.26 01/101/, МҮХАҮТ-ын 

удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд ерөнхийлөгч Б.Лхагважав /2015.03.26 01/102/, ХЗЯ-

ны БХЗГ-ын дарга Б.Үнэнбат тус хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцах үеэр засаг 

захиргааны анхан, дунд шатны нэгж, байгууллага, ХЗЯ-ны харьяа агентлаг 

байгууллагуудаар захиалуулах ажлыг санал болгосон албан бичиг боловсруулан 

хүргүүлсэн. 

2.10.Ухаалаг гар утсанд зориулсан “legalinfo” програмын үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлэх (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 25.3) 

Ухаалаг гар утсанд зориулсан “Legalinfo” прогрмамын хуулийн шинэчлэл, 

мэдээллийг шинэчлэлийг хийж байна. Хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх үүднээс 

сурталчилгааг LED, LCD дэлгэцүүдээр болон сошиал сайтруудаар сурталчилгааг 

түгээж байна. 

2.11.Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны лэд дэлгэцийн үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлэх (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 25.2) 

Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны ЛЭД дэлгэцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг 

хангаж ажиллаж байна. Бизнесийн байгууллага болон хуулийн нөхөрлөлүүд рүү хамтран 

ажиллах албан бичиг илгээв. МТА, “Өдрийн сонин”, “Хууль сахиулахын их сургууль”, “Тахарын 

алба”, “Говь Хангай” мебель зэрэг байгууллагуудын видео шторкийг төлбөртэйгээр түгээв.  
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Бизнесийн байгууллагатай “Хамтран ажиллах тухай” албан тоот төлөвлөн Арилжааны 

банк, Үүрэн оператор, Үндэсний үйлдвэрлэгч компани, Монголын болон гадаадын хөрөнгө 

оруулалттай ХХК нийт 30 байгууллагын маркетингийн албанд хүргэсэн. 

2.12.Гэр бүлийн радио fm 104,5-тай хамтран ажиллах /Харах өнцөг эрх зүйн 

мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллах/ (ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний 16.1) 

Нэвтрүүлэгийн дугаарт оролцох хуульчдыг олж, холбож өгөх, мэдээлэл бэлтгэх байдлаар 

хамтран ажиллав. 

2.13.ЭЗМНСанг интернетгүй үед хэрэглэх хувилбар буюу DVD-нд буулгах 

(ХЗҮХ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 23.5) 

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийг СD хувилбарыг худалдаанд гаргах ажлын 

бэлтгэл ажлыг хийсэн. Үндсэн кодыг СD-нд хуулсанаар хамгаалах боломж багасаж 

алдагдах эрсдэл үүсэхээр байгаа тул  CD хувилбарыг хойшлуулсан болно. 

2.14.Хууль зүйн мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр хийсэн бусад ажил  

- ТВ-Зоне сэтгүүлд 7 хоног бүр мэдээ материал бэлтгэн нийтлүүлж байна. Эхний хагас жилд нийт 

24 материал бэлтгэн тус сэтгүүлд хэвлүүлэв. 

- SBN телевизийн 7/17 өдрийн хөтөлбөртэй хамтран ажиллахаар тохиролцон “Хуулийн цаг” 

буланг ХЗҮХ-ээс хариуцан ажиллаж байна. Өнөөдрийг хүртэл 8 удаагийн булангаар/ 1 удаа 40 

минут/ зочин оруулж зөвлөгөө, мэдээлэл өгүүлэв. 

- Казак хэл дээр хэвлэгддэг “Тарлан Тагзым” сэтгүүлтэй хамтран ажиллаж тус сэтгүүлд эрх зүйн 

мэдээлэл нийтлүүлж байна. Улиралд нэг удаа материал бэлтгэн нийтлүүлнэ.  

- 2015 оны 2 дугаар сард НЗДТГ болон нийслэлийн харьяа байгууллагуудын сургалт, 

сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтнүүдэд /нийт 50 орчим/ “Эрх зүйн мэдээлэл, сурталчилгаа” 

сэдвээр мэдээлэл хийв. 

- Royal телевизэд “Хуулийн цаг” теле сериалын цувралыг гаргуулахаар тохиролцож  шилжүүлэн 

өгөв.  

- Хууль, түүнийг хэлбэрэлтгүй сахих, хуулийн мөн чанар зэрэг агуулгатай гадаадын болон 

дотоодын нэртэй сэтгэгчдийн хэлсэн үгээр постер бэлтгэж байна. 

- ХЗЯ-ны БХЗГ-ын дарга Б.Үнэнбат тус хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцах үеэр үзүүлсэн 

ХЗҮХ-ийн танилцуулга, мэдээллийг  бэлтгэв. 

- Хуульчдын өдрийг зохион байгуулан, тэмдэглэх ажлыг зохион байгуулав. Энэ ажлын хүрээнд 

Хуульчдын өдрөөр мэдээлэл хүргэх арга хэлбэрүүд болон www.legalinfo.mn сайтын 

шинэчлэгдсэн хувилбар, Эрүүгийн хуулийн төсөл, Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай 

хуулийн төсөл, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, 

Өмгөөллийн тухай хуулийн төслийн талаар танилцуулга мэдээлэл хийж, Хууль зүйн чиглэлээр 

хамтран ажилладаг хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудад Хууль сурталчлагч шагнал гардуулах 
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зэрэг ажиллагааг зохион байгуулж ажиллав. “Хууль сурталчлагч түнш” шагналыг Өдрийн сонин, 

SBN телевиз, www.itoim.mn, “Интерактив” ХХК-т өгөв. 

- Хуульчдын өдрөөр зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар МҮОНТ, SBN телевиз, Royal 

телевиз, 25-р суваг телевиз,  ETV телевиз, Парламент суваг, Монголын Радио зэргээр 

хэвлэлийн мэдээ, ярилцлага өгөв. 

- Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн 

газар болон ЖАЙКА-ийн “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах” төслийн удирдлагын 

төлөөлөл 2015 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд уулзаж 

эвлэрүүлэн зуучлалын тогтолцоо, үр ашгийн талаар олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг 

нэмэгдүүлэх, мэдээлэх, сурталчилан таниулах чиглэлээр хамтран ажиллах талаар санал 

солилцов. 

- ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, түүний “Эрх зүйн 

боловсрол” академийн гүйцэтгэх захиралтай уулзаж, Захиргааны ерөнхий хуулийг 

хэрэгжүүлэх, иргэд, олон нийтэд хүргэх чиглэлээр хамтран ажиллах талаар санал солилцов.   
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Эрх зүйн мэдээллийг иргэдэд хүргэх чиглэлд ХЗҮХ-тэй хамтран ажилладаг хэвлэл, 
мэдээллийн байгууллагад “Хууль сурталчлагч түнш” шагналыг гардуулав. Тус 
шагналыг  Өдрийн сонин, SBN телевиз, www.itoim.mn, “Интерактив” ХХК-т олгов. 
/2015.06.26/ 

“Тв-Зоне” сэтгүүлийн 2015 оны №6, 7 /364, 365/ 
 

 

 

 

/Казах хэл дээр хэвлэгдэн гардаг “Тарлан тагзым” сэтгүүл/ 
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SBN телевизийн 7/17 өдрийн хөтөлбөрийн 2015 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 
шууд нэвтрүүлэгт /50 минут/ оролцож ХЗҮХ-ээс эрх зүйн мэдээлэл иргэдэд хүргэж буй 
арга хэлбэр, үйл ажиллагааны талаар болон Захиргааны хариуцлага, Захиргааны хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Захиргааны хэргийн шүүх, Хөдөлмөрийн эрх зүйн 
асуудлаар иргэдэд эрх зүйн мэдээлэл өгөв. 
 

 
 

/Сошиал медиагаар олон нийтэд хүргэж буй 
гадаадын болон дотоодын сэтгэгчдийн хэлсэн үг/ 
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ГУРАВ. НОМ ТОВХИМОЛ ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ АЖИЛ /ХЭВЛЭХ ҮЙЛДВЭР/ 

- Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл XIX ботийг (2012 оны 7 дугаар сараас 

2013 оны 7 дугаар сарын хооронд батлагдан гарсан Монгол Улсын хууль, Улсын Их 

хурлын тогтоол) 19 дүгээр ботийг бэлтгэж хэвлэлтэнд шилжүүлсэн.   

-Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл XX ботийг /2013 оны. 7 дугаар сараас 

2014 оны 7 дугаар сарын хооронд батлагдан гарсан Монгол Улсын хууль, Улсын Их 

хурлын тогтоол) бэлтгэж хэвлэлтэд шилжүүлсэн.  

-Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Дээд шүүхийн тайлбар, Дээд 

шүүхийн зөвлөмж” эмхэтгэлийг хэвлүүлсэн. 

-  “Хууль зүйн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 17 

дугаарыг эрхлэн хэвлүүлэн, захиалгын дагуу тараасан. Тус эмхэтгэлд нийт 33 эрх зүйн 

акт нийтлэгдээд байна.  

- “Посткоммунист орнуудын эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлага ба Монголын эрх зүйн 

тогтолцооны төлөвшил, онцлог” олон улсын бага хурлын эмхтгэлийг бэлтгэн хэвлэлтэд 

шилжүүлсэн. 

- Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу “Ургамал, хорио цээрийн 

холбогдолтой олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн эмхтгэл эрхлэн гаргахаар ХХААЯ, ГХЯ-тай 

хамтран ажиллаж байна.  

- Хөдөлмөрийн яамтай хамтран хөдөлмөрийн салбар дахь дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагаанд мөрдөх “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, санхүүгийн ажилтанд зориулсан 

эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл номыг эрхлэн хэвлүүлэв. /350 ширхэг хэвлэгдсэн/ 

- Автотээврийн үндэсний төвөөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Автотээврийн салбарт мөрдөх эрх 

зүйн актын эмхтгэл эрхлэн гаргахаар хамтран ажиллаж, Автотээвэр /олон улсын гэрээ, 

хэлэлцээрийн эмхэтгэл, Автотээвэр /эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл/ хоёр номыг хэвлэхэд 

бэлэн болгоод байна. 

- Их засгийг эрэн сурвалжлах нь /эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэлийг 

хэвлүүлэв. /200 ширхэг/ 

 

ХЭВЛЭХ ҮЙЛДВЭРИЙН АЖИЛ 

Тус байгууллагын хэвлэх үйлдвэр нь 2015 онд хэвлэх төлөвлөгөөт ажлаас гадна 

ХЗЯ-ны харьяа байгууллага болон гадны байгууллагын захиалгыг хүлээн авч гүйцэтгэж 

байна.  Хэвлэх үйлдвэрт хэвлэж болох хамгийн том хэмжээ болох В3 форматад 

тохируулан ном болон бусад ажлын эх бэлтгэлийг хийж гүйцэтгэж байна.   
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2015 оны 1 дүгээр улиралд 44 нэр төрлийн 19.180 ширхэг ном, гарын авлага, 

тараах материал зэргийг үйлдвэрлэн тус байгууллагын нярав болон захиалагч 

байгууллагуудад хүлээлгэн өгсөн. ХЗҮХ-ийн захиалгат ажилаас гадна харъяа болон 

гадны байгууллагын 11 нэр төрлийн ажлыг гүйцэтгэж 11.240.000 төгрөгийн орлого 

оруулсан.   

2015 оны 1-5 дугаар сарын хугацаанд ХЗҮХ-ийн хэвлэх үйлдвэр хэвлэгдсэн ном, 

товхимол болон бусад хэвлэмэл бүтээгдэхүүний жагсаалт 

¹ Íîìûí íýð, õóóäàñíû òîî, õýâëýëèéí õóóäàñ, 
ôîðìàò õýìæýý  

Õýâëýñýí 
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эс
эн

 сà
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Á¿
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¯íä
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÷ ÕÇ¯Õ 

1 Хууль зүйн мэдээлэл №34 625   625 I 
2 Монгол улсын эрх зүйн шинэтгэл ба 

харьцуулсан эрх зүй ном 
200   

200 
I 

3 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл №04 310   310 I 
4 Хуульчийн ёс зүй гарын авлага 500   500 I 
5 Албан бланк 500   500   
6 Хууль зүйн мэдээлэл №35 625   625 II 
7 Хууль зүйн мэдээлэл №36 625   625 II 
8 Эрүүгийн хуулийн төсөл 200 200    II 
9 Зөрчлийн тухай хуулийн төсөл 200 200    II 

10 Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, 
хүн худалдаалахын эсрэг 

1000 1000 
  

II 

11 Хууль зүйн мэдээлэл №01 540   540 II 
12 Хууль зүйн мэдээлэл №02 540   540 II 
13 Хууль зүйн мэдээлэл №03 540   540 II 
14 Хууль зүйн мэдээлэл №4 650   650 III 
15 Хууль зүйн мэдээлэл №5 650   650 III 
16 Хууль зүйн мэдээлэл №6 650   650 III 
17 Хууль зүйн Англи хэлний орчуулгын 

гарын авлага 
300   

300 
III 

18 Монгол улсын Эрүүгийн хууль 500   500 III 
19 Эрх зүйн туслалцааны төв бүртгэлийн 

дэвтэр 
500 500 

  
III 

20 “Эгийн эх” ХХК танилцуулга 500 500   III 
21 Хууль зүйн мэдээлэл №7,8 560   560 IV 
22 Хууль зүйн мэдээлэл №9 560   560 IV 
23 Хууль зүйн мэдээлэл №10 500   500 IV 
24 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл №1 300   300 IV 
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25 Хууль зүйн мэдээлэл №11 500   500 IV 
26 Хууль зүйн мэдээлэл №12 500   500 IV 
27 МУ-ын иргэний хууль, ИХШХШТХ 500   500 IV 
28 Хууль зүйн мэдээлэл №13 560   560 V 
29 Монгол улсын үндсэн хууль /Өврийн/ 1000   1000 V 
30 Тахарын ерөнхий газар ЭЗББЭ 300 300    V 
31 Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай 

хуулийн төсөл /ХЗЯ/ 
200 200    V 

32 ШШГТ тухай хуулийн төсөл /ХЗЯ/ 200 200   V 
33 Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай 

хуулийн төсөл /УИХ-ын ТГ/ 
100 100   V 

34 Посткоммунист орнуудын эрх зүйн 
хөгжлийн чиг хандлага илтгэлийн эмхтгэл 

100   100 V 

35 МУ-ын хууль 22 100   100 V 
36 НҮБ-ын хүүхдийн сан сургалтын гарын 

авлага 
35 35   V 

37 Хууль зүйн мэдээлэл №14 510   510 Vl 
38 Хууль зүйн мэдээлэл №15 510   510 Vl 
39 Хууль зүйн мэдээлэл №16 510   510 Vl 
40 Хөдөлмөрийн яам ЭЗББЭ 380 380    Vl 
41 Их засгийн эхийг эрэн сурвалхурлын 

эмхэтгэл 
200 200   Vl 

42 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл №2 300   300 Vl 
43 Хууль зүйн мэдээ сонин 100   100 Vl 
44 Анкет 500 500   Vl 

   НИЙТ 19180 4315 14865   
 

Эх бэлтгэсэн ажил 

¹ Íîìûí íýð Àæèë 
ã¿éöýòãýñýí 

äàðààëàë 

çàñâàð 
îðóóëñàí 

тоо 

Õ
ýì

æ
ýý

 

 Í
¿

¿
ð

íè
é 

ò
îî 

1 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №34 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 52 

2 

Монгол улсын эрх зүйн 
шинэтгэл ба харьцуулсан 
эрх зүй 

Эх бэлтгэл Хавтас 
Монтаж 

2 óäàà А5 116 

3 
Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 
№4 

Эх бэлтгэл  
Монтаж 

2 óäàà В5 74 

4 
Хуульчийн ёс зүй гарын 
авлага 

Эх бэлтгэл Хавтас 
Монтаж 

 3 óäàà В5 90 

5 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №35 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 186 
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6 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №36 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 80 

7 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №1 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 24 

8 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №2 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 16 

9 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №3 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 12 

10 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №4 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 244 

11 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №5 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 4 

12 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №6 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 24 

13 
Хууль зүйн мэдээлэл 
эмхэтгэл №7,8 

Эх бэлтгэл Кальк 
хэвлэлт 

2 óäàà А5 520 

14 

Эрүүгийн хуулийн төсөл Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа В5 114 

15 

Зөрчлийн тухай хуулийн 
төсөл 

Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа В5 308 

16 

Гэрч хохирогчийг хамгаалах 
тухай хууль 

Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа А6 36 

17 

English translation handbook-
орчуулгын гарын авлага 

Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

1 удаа В5 264 

18 
Хууль зүйн туслалцааны төв 
бүртгэлийн дэвтэр 

Эх бэлтгэл           
Хавтас 

1 удаа А4 120 

19 

Эрүүгийн хууль Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа В5 342 

20 
“Эгийн эх” ХХК танилцуулга 

Эх бэлтгэл 
Монтаж             1 удаа А4 

2 

21 
Хууль зүйн мэдээлэл №9 Эх бэлтгэл Кальк 

хэвлэлт 
2 óäàà А5 56 

22 
Хууль зүйн мэдээлэл №10 Эх бэлтгэл Кальк 

хэвлэлт 
2 óäàà А5 52 

23 
Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 
№1 

Эх бэлтгэл 
Монтаж             2 удаа В5 

130 

24 
Хууль зүйн мэдээлэл №11 Эх бэлтгэл Кальк 

хэвлэлт 
2 óäàà А5 12 

25 
Хууль зүйн мэдээлэл №12 Эх бэлтгэл Кальк 

хэвлэлт 
2 óäàà А5 164  



                        ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН            

  
 

56 
 

26 
МУ-ын иргэний хууль, 
ИХШХШТХ 

Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа В5 416 

27 
Хууль зүйн мэдээлэл №13 Эх бэлтгэл Кальк 

хэвлэлт 
2 óäàà А5 32 

28 
Монгол улсын үндсэн хууль 
/Өврийн/ Монтаж,  2 удаа А6 

74 

29 
Тахарын ерөнхий газар 
ЭЗББЭ 

Эх бэлтгэл               
Монтаж 

2 удаа А5 172 

30 

Эрүүгийн хэрэг шалган 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 
төсөл /ХЗЯ/ 

Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа В5 158 

31 

ШШГТ тухай хуулийн төсөл 
/ХЗЯ/ 

Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа В5 120 

32 

Посткоммунист орнуудын 
эрх зүйн хөгжлийн чиг 
хандлага илтгэлийн эмхтгэл 

Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа А5 172 

33 

МУ-ын хууль 22 Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа А5 156 

34 

НҮБ-ын хүүхдийн сан 
сургалтын гарын авлага 

Эх бэлтгэл 
Монтаж            
Хавтас 

2 удаа А5 160 

35 
Хууль зүйн мэдээлэл №14 Эх бэлтгэл Кальк     

Хавтас 
1 удаа А5  

36 
Хууль зүйн мэдээлэл №15 Эх бэлтгэл Кальк     

Хавтас 
1 удаа А5  

37 
Хууль зүйн мэдээлэл №16 Эх бэлтгэл Кальк     

Хавтас 
1 удаа А5  

38 

Хөдөлмөрийн яам ЭЗББЭ Эх бэлтгэл 
Монтаж      Хавтас 

2 удаа В5 388 

39 

Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 
№2 

Эх бэлтгэл 
Монтаж      Хавтас 

2 удаа В5 116 

 

 

--оОо-- 
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Товчилсон үгийн тайлал 

ХЗҮХ-Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 

ХЗЯ-Хууль зүйн яам 

БСШЯ-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам 

БХЗГ-Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 

ГХЯ-Гадаад хэргийн яам 

ЗГХЭГ-Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 

ЗТЯ-Зам, тээврийн яам 

ЕБС-Ерөнхий боловсролын сургууль 

НҮБ-Нэгдсэн үндэстний байгууллага 

НЗДТГ-Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 

МУ-Монгол улс 

ШШГТ хууль-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль 

ИХШХШТХ-Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 

СЯ-Сангийн яам 

ТББ-Төрийн бус байгууллага 

ТӨҮГ-Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 

ХБНГУ-Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс 

ХХК-Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 
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ХЗҮХ-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУДАЛГААНЫ  
ТӨВИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хавсралт  
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ХУУЛЬ ЗҮЙН 
 СУДАЛГААНЫ ТӨВ

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН 
ГЭРЭЭГ ШҮҮХЭД ХЭРЭГЛЭХ 

АСУУДАЛ 
БОДЛОГЫН СУДАЛГАА 

2015

ХУУЛЬ ЗҮЙН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. БОДЛОГЫН БА БУСАД СУДАЛГАА  
2.1.2.  
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ХУУЛЬ ЗҮЙН 
 СУДАЛГААНЫ ТӨВ

ЭРХ ЗҮЙН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ 
СУРГАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ 

БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ 
БОДЛОГЫН СУДАЛГАА 

2015

ХУУЛЬ ЗҮЙН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН 

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ 
АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТ 2015

ХУУЛЬ ЗҮЙН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Улаанбаатар хот 

Улаанбаатар хот 
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ХУУЛЬ ЗҮЙН 
 СУДАЛГААНЫ ТӨВ

ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА 

ХУУЛЬ ЗҮЙН 
 СУДАЛГААНЫ ТӨВ

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛ, ХУУЛЬ ЭРХ 

ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

 
ЛАВЛАГАА 

2015

ХУУЛЬ ЗҮЙН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН 

2015

ХУУЛЬ ЗҮЙН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

Улаанбаатар хот 

Улаанбаатар хот 
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ХУУЛЬ ЗҮЙН 
 СУДАЛГААНЫ ТӨВ

“УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙ 
ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ” 

ЛАВЛАГАА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хавсралт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ, САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 
 

Улаанбаатар хот 
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Төсөл 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

2015 оны ...дугаар        Улаанбаатар  
сарын ...-ны өдөр.        хот 
 
 

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЧУУЛГАНЫ ХУРАЛДААНЫ ДЭГИЙН ТУХАЙ 
ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
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1 дүгээр зүйл. Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд дор 
дурдсан агуулгатай дараахь заалт нэмсүгэй: 
 

1) 4 дүгээр зүйлд “4.14. Гишүүн ээлжит чуулганы хугацаанд тухайн сард хэлэлцэх 
асуудлын жагсаалтад орсон асуудлаар явуулсан санал хураалтын гуравны нэгд 
хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр оролцоогүй тохиолдолд торгох, албан 
тушаалын цалинг бууруулах арга хэмжээ авна.” 
 

2 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд дор 
дурдсан агуулгатай дараахьхэсэг нэмсүгэй: 
 

1) 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэгт “хүрэлцэн ирэх” гэсний ард “хуралдааны үйл 
ажиллагаанд идэвхитэй оролцох” , 

2) 4 дүгээр зүйлийн 4.9 дэх хэсэгт “эдгээр шалтгаан байхгүй бол” гэсний ард “эсхүл 
хуралдаан эхлэх цагаас 30 минут хоцорсон”, 

3) 8 дугаар зүйлийн 8.1.3 дахь хэсэгт “бүдүүлэг үг хэллэг” гэсний ард “үйл хөдлөл”  
 
3 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 10¹ 
дүгээр зүйлддор дурдсан нэмэлт, өөрчлөлторуулсугай: 

10¹.1.1. Сануулах: 
а. Гишүүн энэ хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.3 дахь хэсгийг зөрчиж хуралдаан 

даргалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр үг хэлсэн, асуулт асуусан, Улсын Их Хурлын нэр 
хүндийг унагасан эсхүл бусдыг үг хэл, үйл хөдлөлөөрөө доромжилсон, басамжилсан, 
гутаасан, үгийг нь тасалсан, бүдүүлэг үг хэрэглэсэн бол энэ үйлдлээ зогсоох тухай 
сануулах арга хэмжээ авна,   

б.  Гишүүн энэ хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 4 дүгээр зүйлийн 10 дахь 
хэсгийг зөрчиж, 4 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасны дагуу чуулганы нэгдсэнболон 
байнгын хорооны хуралдаан тасалсан бол сануулах арга хэмжээ авна.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Төсөл  
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН, 
БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН АКАДЕМИ ХООРОНДЫН  

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ 
 

 2015 оны ... сарын ... өдөр                                                                          ............. хот 
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Монгол Улсын Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Хууль 

зүйн академи / цаашид “талууд” гэх/ хооронд,  
Талууд эрх тэгш, харилцан ашигтай байх зарчмыг харилцан хүндэтгэх үндсэн 

дээр,  
Хууль зүйн салбарт хамтран ажиллах нь Талуудын эрх ашигт нийцэхийг 

тэмдэглэн,  
Хоорондын найрсаг харилцааг дэмжихийг эрмэлзэн,  
Талуудын хооронд хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, эрх зүйн мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр хамтын ажиллагаа тогтоох, гүнзгийрүүлэн 
хөгжүүлэх болон үр нөлөөтэй хамтын ажиллагааны цар хүрээг бий болгох зорилгоор,  

Тус тусын улсын дотоодын хууль тогтоомж болон талуудын эрхлэх асуудлын 
хүрээ, чиг үүрэг, бүрэн эрхийн хүрээнд,  

Дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов.  
 
 

1 дүгээр зүйл.  
Хамтын ажиллагааны чиглэл 

 
Талууд нэгдмэл сонирхлын асуудлаар дараах чиглэлийн хамтын ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх ба хоорондын хамтын ажиллагаа зөвхөн үүгээр хязгаарлагдахгүй. Үүнд: 
1.1 Хууль зүйн судалгаа; 
1.2 Хууль зүйн сургалт; 
1.2  Эрх зүйн мэдээлэл, сурталчилгаа ба эрх зүйн мэдлэгийг хүртээмжтэй болгох; 

 1.3 Байгууллагын үйл ажиллагааны удирдлага болон техникийн дэмжлэг 
үзүүлэх;  

1.4  Талуудын ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх, туршлага солилцох. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draft  
2 дугаар зүйл 

 Хамтын ажиллагааны хэлбэр 
 

THE MEMORANDUM OF COOPERATION BETWEEN THE NATIONAL LEGAL 
INSTITUTE OF MONGOLIA AND THE JUSTICE ACADEMY OF THE REPUBLIC OF 

TURKEY 
 
 
…day…month…year     ......city 
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Whereas, the National Legal Institute of Mongolia and the JusticeAcademy of the Republic 
of Turkey (hereinafter collectively referred to as the “Parties” or individually as the “Party”) 
have a common purpose to cooperate within the national laws and regulations, their functions 
and competences, and scope of their activities 
Whereas, the Parties emphasize the their cooperation in the field of law shall be complied 
with the interests of the Parties on the basis of the principle of equality and mutual benefits; 
Whereas, the Parties seek to promote their friendly relationships; and  
Whereas, the Parties desire to establish and develop cooperation in legal academic 
research, legal information and legal training between the Parties, and create the effective 
scope of cooperation in this field; 
IT IS AGREED AS FOLLOWS. 

Article 1. 
Directions of the Cooperation 

 
The Parties shall cooperate under the following directions of the integrated interest, and the 
cooperation between the Parties shall not limited by the followings: 

1.1 Legal research; 
1.2 Legal training; 
1.3 Disseminate legal information and advertisement, and legal knowledge; 
1.4 Provide the organizational management and technical support; and  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ 
БОЛГОХТОЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛ 

 
Монгол Улсын гадаад бодлого нь цогц байдлаар тодорхойлогддог ба үндсэн гол 

үзэл баримтлал нь Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 10 дугаар зүйлээр томъёологдсон. 
Олон улсын гэрээний тухай хууль нь уг үзэл баримтлалын дагуу батлагдсан боловч 
батлагдсанаас хойш 20 гаруй жилийн дараа  ойлголт, нэр томьёо, зохицуулалтын хувьд 
зарим талаар нийгмийн хурдтай хөгжлөөс хоцорч, хэрэгжүүлэх түвшинд тодорхой 
бэрхшээлүүд байгаа учраас хуулийг өөрчлөн шинэчилж, боловсронгуй болгох хэрэгцээ 
шаардлага тулгарч байна. Олон улсын эрх зүй нь улс орнуудын харилцааг улс төрөөс 
ангид үр дүнтэй зохицуулах хэрэгсэл төдийлөн болж чадахгүй байгааг анхааралдаа 



                        ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН            

  
 

67 
 

авч, орчин үеийн гадаад бодлогын үзэл хандлагад Монгол Улсын нөлөөг бэхжүүлэх 
үүднээс аливаа гэрээ, хэлэлцээрт тодорхой нэг үзэл баримтлалаар хандах, үүсэх үр 
нөлөө нь гадаадад болон дотооддоо зөрчил гаргахгүй байх үндэс нь олон улсын 
гэрээний тухай хууль юм.  

Тус хуулийг боловсронгуй болгох чиглэлээр санал, үндэслэлийг богино 
хугацаанд товч гаргахдаа үзэл баримтлал болоод зарчмын байр суурьтай байгаа 
саналаа Ерөнхий санал хэсэгт, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулийн заалтыг иш 
татан гаргаж буй саналаа Тухайлсан санал хэсэгт тусгав. Мөн Олон улсын гэрээний эрх 
зүйн тухай Венийн конвенц ба Олон улсын гэрээний тухай Монгол Улсын хуулийн 
зарим харьцуулалтыг хавсаргалаа. 

 
Нэг. Ерөнхий санал 
Олон улсын гэрээний тухай Монгол Улсын хууль нь функционал процедур 

тодорхойлсон хууль учир хууль зүйн техникийн хувьд хэм хэмжээнүүд нь тодорхой, 
дэлгэрэнгүй бичигдсэн байх шаардлагатай гэж үзэж байна. Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ НЬ” төрийн үйл  

 
 

 
ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ 

БОЛГОХТОЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛЫГ  
АЖЛЫН ХЭСЭГТ ЦАХИМААР ХҮРГҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 
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2.1.3 Ном, гарын авлага, бусад бүтээгдэхүүн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС” СЭТГҮҮЛИЙН 2015 ОНЫ №1 ДУГААР 
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“ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС” СЭТГҮҮЛИЙН 2015 ОНЫ №2 ДУГААР 
 
 
 

ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН 
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ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС 
Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, практикийн улирал тутмын сэтгүүл 

 
 

2015 он, Цуврал 2 (52)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улаанбаатар хот 2015 
“ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС” СЭТГҮҮЛИЙН 2015 ОНЫ №2 ДУГААР 

 
СЭТГҮҮЛИЙН ЗӨВЛӨЛ 

 
Ж.Амарсанаа            Академич 
Б.Амарсанаа             Хууль зүйн доктор  
Ж.Батзандан              Хууль зүйн доктор                                               
Ж.Баярцэцэг              Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
Б.Болдбаатар            Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн 

бичгийн дарга  
Ж.Бямбадорж            Хууль зүйн доктор 
Д.Ганбат                     Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны дарга 
Б.Гүнбилэг                 Хууль зүйн доктор 
Д.Дорлигжав              Хууль зүйн сайд 
Ц.Зориг                       Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 
О.Мөнхсайхан           Хууль зүйн доктор 
С.Нарангэрэл            Академич 
Ч.Өнөрбаяр               Хууль зүйн доктор 
Д.Солонго                  Хууль зүйн доктор  
Х.Тэмүүжин              Улсын их хурлын гишүүн 
Б.Тэмүүлэн                Хууль зүйн доктор  
П.Цагаан                    Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 
Ш.Цогтоо                   Хууль зүйн доктор  
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Ч.Энхбаатар              Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор 
 

Ерөнхий эрхлэгч 
Э.Батбаяр 

Хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга 
Б.Гончигсумлаа 
Хэвлэлийн эхийг 

    Д.Мөнхжаргал 
 
 
 
 
 
 
 

ХУУЛЬ ЗҮЙН  
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН 

 
 
 
 
 
 
 
 

СУДЛААЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УЛААНБААТАР ХОТ 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хаяг: Улаанбаатар – 46,  
Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай -7 
Утас: +(976)-11-315735 
Факс: 315735 
Цахим хуудас: www.legalinstitute.mn 
Цахим хаяг: lawjournal@legalinstitute.mn 
 

Улсын бүртгэлийн 
дугаар:279 
ISSN:2226-9185 
Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнгээс  
эрхлэн гаргав. Жилд 5 

дугаар  
гарна. 
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Илтгэл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл 
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ИЛТГЭЛИЙН АГУУЛГА
1. Оршил хэсэг;
2. Хятад дахь “Их Засаг” судлалын чиглэл, 

судалгааны арга, эх сурвалж, онцлог;
3. Хятад дахь “Их Засаг”-ийн судалгааны үндсэн 

асуудал;
4. Хятад дахь “Их Засаг” судлалын зарим асуудал;
5. Хятад дахь “Их Засаг”-ийн судалгаа хийж буй 

байгууллага, судлаач, зарим бүтээл;
6.  Дүгнэлт хэсэг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

БНХАУ ДАХЬ 
“ИХ ЗАСАГ”-ИЙН СУДАЛГААНЫ ТОЙМ 

中国的《大札撒》研究概况

НАРАНЦОГТ
- БНХАУ, Өвөрмонголын их сургуулийн Хууль зүйн 

сургуулийн Үндэстний хууль тогтоомж судлалын 
төвийн эрхлэгч, түүхийн ухааны доктор, хууль 
зүйн доктор, профессор

Б.ЭНХ-АМГАЛАН
- МУ, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн 

судалгааны төвийн Бодлогын ахлах судлаач

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН 
ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ: 

ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН ХАНДЛАГА

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 
Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан

2015.05.27

Үндэсний аюулгүй байдал ба олон улсын гэрээ

Хүнсний аюулгүй байдал ба олон улсын эрх зүйн 
зохицуулалт

Хүний эрхийн хамгаалал 

Хүний эрхэд суурилсан хандлага
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C 
 
 

ГЭМТ ХЭРЭГТНИЙГ НИЙГЭМД НЬ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХЭД НИЙТИЙН  
ОРОЛЦОО ЧУХАЛ БОЛОХ НЬ  

(PUBLIC PARTICIPATION IN THE COMMUNITY CORRECTIONS)2 
 
 

Б.Одонгэрэл  
ХЗҮХ-ийн Хууль зүйн судалгааны төвийн  

бодлогын ахлах судлаач (Хуулийн магистр)  
 

Товч агуулга: Тус илтгэлд гэмт хэрэгтнийг нийгэмд нь хүмүүжүүлэх ажлыг Монгол 
Улсад амжилттай хэрэгжүүлж мөн үйл ажиллагааг шинэчлэхэд нийтийн оролцооны 
чухлыг өгүүлсэн болно. Гэмт хэрэгтэнд хорих ял оногдуулахгүй хорихоос өөр 
төрлийн альтернатив ялыг хэрэглэх, тэдгээр ялыг тусгайлсан Пробацийн алба 
хяналт тавьж гүйцэтгэдэг байх, түүнчлэн хорих ял эдэлж байгаа болон суллагдсан 
гэмт хэрэгтнүүдийг нийгэмшүүлэх, нийгэмд эргэн нэгтгэх ажлуудыг эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэн төрийн зүгээс анхааран ажиллах талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Мөн 
илтгэлийн сэдвийн талаарх олон улсын болон дотоодын баримт бичигт анализ 
хийж, гадны улсын туршлагаас хуваалцан дүгнэлт саналаа гаргасан болно. 

 
 

УДИРТГАЛ 
 
 

Гэмт хэрэгтнийг нийгэмд нь хүмүүжүүлэх гэдэг энэхүү ойлголт нь  гэмт хэрэгтэн 
бие хүнийг нийгмээс тусгаарлан хорихгүйгээр амьдран буй орчинд нь засан 
хүмүүжүүлэх, эргэн нэгтгэх, нийгэмшүүлэх ажлын цогц асуудал юм. Ихэнх улс оронд 
хорих ангид ял эдлүүлэхээс үүдэлтэй санхүүгийн дарамт, хорих ангийн ачааллын 
асуудал нүүрэлсээр байна. Монгол Улсад ч энэ асуудал шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
салбарын “толгойны өвчин” болсоор олон жил болж байна. Гэмт хэрэгтнийг хорих ангид 
бус нийгэмд нь засан хүмүүжүүлэх нь хорих ангийн дүүргэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх 
төдийгүй нийгэмд рецидев гэмт хэрэгтнийг бууруулах чухал ач холбогдолтой. Монгол 
Улсад гэмт хэрэгт ял шийтгүүлэн хорих ангид байгаа нийт ялтнуудын 47.8 хувь нь 

                                                 
2 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс эрхлэн гаргадаг “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүлд нийтлэгдсэн   
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давтан гэмт хэрэг үйлдсэн ялтнууд байгаагаас3 бид ялтныг нийгэмд нь эргэн нэгтгэх 
ажил манай улсад ямархуу түвшинд байгааг харж болно.  
Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн хэмжээнд гэмт хэрэгтнийг нийгэмд нь хүмүүжүүлэх 
асуудал эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хамгийн анхаарал татсан 
асуудлын нэг болоод байгаа бөгөөд энэ чиглэлээр эрдэм  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ЭРХ ЗҮЙН ТОГТОЛЦООНЫ 
ОНЦЛОГ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ4 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн  
Хууль зүйн судалгааны төвийн бодлогын судлаач Б.Одонгэрэл 

 
1 хүнийг хилсээр шийтгэсэнээс 100 хүнийг ял завшуулсан нь дээр. 

УДИРТГАЛ 
Монгол Улсад хуулиар эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зорилт нь аливаа гэмт 
хэргийг шуурхай, бүрэн илрүүлж, гэмт этгээдийг олж тогтоох, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд 
нэг бүрт зохих ялыг шударгаар оногдуулах, гэм буруугүй хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн 
гэм буруутайд тооцохгүй байх явдлыг хангахад оршино гэсэн байна.5 Тэгвэл 2015 оны 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд “Эрүүгийн 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилт нь гэм буруугүй хэнийг ч гэмт хэрэг 
үйлдсэн гэм буруутайд тооцохгүй байх, гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай хүн, хуулийн 
этгээдэд ял шийтгэл хүлээлгэхэд тэдгээрийн хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, 
халдашгүй чөлөөтэй байх, хугацаа алдахгүй шударгаар шүүлгэх эрхийг хангахад 
оршино.” гэсэн нь 2002 оны хуулийн зорилтод заасан гэмт хэргийг илрүүлж ялыг 
шударгаар оногдуулах гэсэн үзэл баримтлалаас бүрэн татгалзаж гэмт хэрэг үйлдсэн 
хувь хүн, хуулийн этгээдийг шударгаар шүүх ажиллагааг хангах ёстойг тунхагласан 
байна.  

АНУ-ын эрдэмтэн Хеберт Пакерийн ангилснаар Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааг үндсэнд нь: 

 гэмт хэргийг хянах загвар (crime control model) 
 зүй ёсны процессын загвар (due process model) гэж 2 ангилсан байна.6 

 

                                                 
3 Монгол Улсад ял эдэлж буй хүмүүсийн хүний эрхийн өнөөгийн байдал судалгааны тайлангаас иш 
татав. 2014 он, УБ хот, 16 дах тал 
4 ХБНГУ-ын Хансс-Зайделийн сан, Суурийн Жанцан сан хамтран магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй 
судлаачид, практик ажилтнуудын дунд зарласан “Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа-Онол ба 
практик” эрдэм шинжилгээний уралдаанд хэлэлцүүлж тусгай байр эзэлсэн. 
5 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 6 дугаар зүйл. 
6  http://www.sagepub.com/haganintrocrim7e/study/resources/AmericanCJSystem.pdf сүүлд зочилсон 2015 
оны 4 сар. 
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ХБНГУ-ЫН ХАНСС-ЗАЙДЕЛИЙН САН, СУУРИЙН ЖАНЦАН САН ХАМТРАН ЗОХИОН 
БАЙГУУЛСАН “ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГАА-ОНОЛ БА ПРАКТИК” 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ  
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ТӨРӨӨС УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭГ ҮНДЭСЛЭН ИРГЭНИЙ ЭЗЭМШЛИЙН 
БОЛОН ӨМЧЛӨЛИЙН ГАЗРЫГ НӨХӨХ ОЛГОВОРТОЙГООР СОЛИХ БУЮУ 

ЭРГҮҮЛЭН АВАХ, ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 
 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн  
Хууль зүйн судалгааны төвийн судлаач Б.Гончигсумлаа 

 
Удиртгал 
 
Монгол улсад 1990 оны Ардчилсан хувьсгалын үр нөлөөгөөр 1992 оны шинэ 

Үндсэн хууль батлагдаж улмаар чөлөөт эдийн засгийн тогтолцоо бүрэлдэн тогтох, 
үндэсний эдийн засаг эрчимтэй хөгжих үндэс суурийг тавьсан билээ. 

Үндсэн хуулиар газрын харилцааг шинэчлэн тогтоосны дагуу  “Газрын тухай 
хууль”, “Монгол Улсын Иргэнд Газар өмчлүүлэх тухай хууль”-иуд батлагдан гарснаар 
газар эзэмших, ашиглах харилцаанд шинэ зохицуулалтууд бий болж, анх удаа Монгол 
улсын иргэн газар өмчлөх боломжтой болсон юм. Нийслэл Улаанбаатар хот болон 
бусад хот, суурин газрын хотын төлөвлөлт 1940-өөд онд хийгдсэн тул эдийн засгийн 
өсөлт, хүн амын нягтрал, шилжин суурьшил, иргэдийн хувийн өмчийн газар нэмэгдэх 
зэрэг шалтгаанаар газрын дахин төлөвлөлт хийх, дэд бүтцийг сайжруулах зэрэг 
зайлшгүй шаардлага бий болсон. 

Иймд төрийн зүгээс иргэдийн эзэмшил, өмчлөлд байгаа газрыг өөр газраар 
солих буюу шилжүүлэх, эсхүл нөхөн олговортойгоор буцаан авах /худалдан авах/ үйл 
ажиллагаа эрчимтэй хэрэгжиж байна.      

Иргэний эзэмшил, өмчлөлийн газрыг төрийн өмчлөлд буцаан шилжүүлэх 
үндэслэлд зөвхөн шинээр зам, шугам сүлжээ тавих, нийтийн эдэлбэр газарт шилжүүлэх 
зэргээр хязгаарлагдахгүй бөгөөд улсын тусгай хэрэгцээнд хамрагдаж болох судалгаа 
шинжилгээ явуулах, тусгай хамгаалалтад авах, дипломат төлөөлөгчийн газарт оруулах 
зэрэг хэрэгцээ шаардлага бий болдог. 

Иргэдийн эзэмшил, өмчлөлийн газрыг төрөөс эргүүлэн авч буй ажиллагаа нь 
иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг нийтийн эрх ашгийн үүднээс хязгаарлаж буй онцгой 
тохиолдол бөгөөд уг газар чөлөөлөлтөд өртөгдөж байгаа иргэд болон түүнтэй 
холбогдох бусад харилцааг нарийвчлан тодорхойлсон эрх зүйн хийгээд эдийн засгийн 
орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай юм.      

 
НЭГ. ТӨРӨӨС УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭГ ҮНДЭСЛЭН  

ГАЗРЫГ НӨХӨХ ОЛГОВОРТОЙГООР СОЛИХ БУЮУ  
   ЭРГҮҮЛЭН АВАХ ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС 
 

1.1 Тусгай хэрэгцээний газрын тухай ойлголт 
Тусгай хэрэгцээний газар нь газрын нэгдмэл сангийн нэгэн бүрэлдэхүүнд ордог 

бөгөөд энэ төрлийн газар нь ердийн хэрэгцээнийх буюу түгээмэл шинжтэй бус тусгай 
хэрэгцээнд тогтоосон журмаар олгон эдлүүлэхээр хуульчлагдсан газрыг ойлгоно.  
  
 
 
 
Газрын тухай хуулинд газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллыг тогтоосон. Үүнд7:  

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ  

                                                 
7 Газрын тухай хууль, 2002 он, 10 дугаар зүйлийн 10.1 заалт 
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(ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОН ДОТООДЫН ЭРХ ЗҮЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР)8 
 

  
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн бодлогын судлаач Э.Туулайхүү 

 
Удиртгал 
 

Олон улсын эрх зүйн субьект (subject of international law)-ын 
тухай ойлголт нь олон улсын эрх зүйн үндсэн ойлголтуудын нэг юм. 
Уламжлалт байдлаар үүнд зөвхөн улсыг хамааруулан ойлгох 
туйлын бүрэн эрхт байдлын үзэл санаа олон улсын эрх зүйд 
зонхилж байв. Үүний улмаас олон улсын эрх зүйн субьектэд 

тавигдах шалгуур нь гол төлөв улсын онцлогт тулгуурлаж байсан бөгөөд энэ үзэл санаа 
19 дүгээр зууны сүүл үе хүртэл үргэлжилсэн байна. Олон улсын эрх зүйн хөгжилд олон 
улсын амьдралын хэрэгцээ шаардлага нөлөөлж ирсэн бөгөөд  энэ зүй тогтлын дагуу 
улсуудын хоорондын хамтын ажиллагааны хөгжил нь олон улсын байгууллага гэх “улс 
биш” этгээд олон улсын харилцаанд институтын хувьд гарч ирэхэд хүргэсэн байна.  

 
Олон улсын байгууллага нь олон улсын эрх зүйн дагуу үүссэн (үүсмэл) нэгдэл 

юм. Үндэсний эрх зүйгээр эрх зүйн үүсмэл этгээдүүд болох компани, сан, нийгэмлэг, 
нөхөрлөл зэргийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлдог бөгөөд эдгээрийн заримд хуулийн 
этгээдийн статус олгосноор гишүүдээсээ тусдаа эрх эдэлж, үүрэг хүлээх, байгууллага 
болон гишүүдийн хүлээх хариуцлагыг зааглах боломжтой болдог. Олон улсын эрх зүйн 
хувьд үндэсний эрх зүйн тогтолцоотой адил ийм эрх зүйн процесс байдаггүй нь олон 
улсын эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын эрх зүйн харилцаанд хэрхэн оролцох 
асуудлыг авч үзэх шаардлагагүй гэсэн үг биш юм.  

Олон улсын байгууллагын эрх зүйн байдал, хариуцлагын асуудал энэ хүрээнд 
хөндөгдөх асуудал бөгөөд олон улсын эрх зүйн өнөөгийн практикаас харахад гишүүн 
болон гишүүн бус улстай үүссэн эрх зүйн харилцаанд олон улсын байгууллага ямар 
статустай байх нь харилцан адилгүй асуудал байна. Мөн гишүүн улс олон улсын эрх 
зүй ба дотоодын эрх зүйн харилцан хамаарлын ямар хандлага баримталдаг нь үүнд 
нөлөөлж байна. 
 

Судалгааны хүрээнд олон улсын байгууллагын эрх зүйн байдал, хариуцлагын 
асуудлыг олон улсын эрх зүйн субьект (олон улсын эрх зүйн дагуу өөрийн нэрээр эрх 
эдэлж, үүрэг хүлээн, шүүхэд нэхэмжлэгч, хариуцагч байх чадвартай этгээд) болох 
үүднээс  

 
 

                                                 
8Энэ өгүүлэл нь судлаачийн энэ сэдвээр бичсэн 2 дахь өгүүлэл бөгөөд эхнийх нь Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 
2014 оны №04/50 дахь дугаарт International Legal Personality of International Organizations: International Law 
Perspectiveсэдвээр нийтлэгдсэн.Энэ асуудалтай холбоотойгоор Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалт, шүүхийн 
практик, олон улсын байгууллагын эрх ямба, дархан эрхийн асуудлыг тусгайлан судалж байгаа болно. 
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МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ 
ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН 

ТАЛААРХ ҮНДЭСНИЙ 
ХОЁРДУГААР ИЛТГЭЛ БЭЛТГЭЖ 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ТУХАЙ 
ТАНИЛЦУУЛГА 

/тайлан нэгтгэх ажлын явц/

ХЗҮХ-ийн Бодлогын ахлах судлаач
Б.Энх-Амгалан

 
 

 
Монгол Улс дахь Хүний 

эрхийн төлөв байдлын талаарх 
Үндэсний хоёрдугаар илтгэл 
НҮБ-ын Хүний эрхийн 
зөвлөлийн ээлжит нэгдсэн 
хэлэлцүүлгийн Ажлын хэсгийн 
22 дугаар хуралдаанаар 2015 
оны 5 дугаар сарын 05-ны өдөр 
хэлэлцэгдсэн. Тус илтгэлийг 
боловсруулах, тайлан нэгтгэх 
ажилд ХЗҮХ-ийн Хууль зүйн 
судалгааны төвийн Бодлогын 
ахлах судлаач Б.Энх-Амгалан, 
Бодлогын судлаач 
Ж.Бариаширсүрэн, Т.Саруул 
нар оролцсон.  
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МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭГ ШҮҮХЭД ХЭРЭГЛЭХ АСУУДАЛ9 

(бодлогын судалгааны товч тайлан) 
 

Оршил 
 

Орчин үед олон улсын шинжтэй эрх зүйн маргаанд олон улсын эрх зүйн 
уламжлалт субьект болох улсаас гадна хувь хүн, хуулийн этгээд, төрийн бус 
байгууллага зэрэг төрөл бүрийн субьект татагдан орох асуудал нь онолын хүрээнээс 
хальж эрх зүйн практикт олонтоо тохиолдох болсон бөгөөд хувь этгээдийн эрх ашиг 
олон улсын гэрээнд хөндөгдсөн жишээг хэдэн зууны өмнөх гэрээнээс ч олж харж болох 
хэдий ч хувь этгээд олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг үндэслэн дотоодын шүүхэд эрх 
ашгаа хамгаалах зорилгоор хандах асуудал ийнхүү олон улсын эрх зүйн хүрээнд 
өргөнөөр яригдах болсон нь харьцангүй шинэ үзэгдэл юм. Үүнийг дэлхийн улс төрийн 
бодлогод нөлөөлж байсан 2 туйлт тэмцэл үеэ өнгөрөөж олон улсын эрх зүйн практикт 
өргөн хүрээний өөрчлөлт, шинэчлэлт гарах болсонтой холбон үзэж болох юм. НҮБ-ын 
Ерөнхий Ассамблейгаас 1990-1999 оныг олон улсын эрх зүйн хөгжлийн 10 жил болгон 
зарласан нь ч үүнтэй холбоотой юм. Хэдийгээр энэхүү 10 жилийн хүрээнд хийгдсэн гол 
ажлууд нь дотоодын шүүхэд олон улсын гэрээг хэрэглэх асуудалд шууд чиглээгүй 
боловч түүний үзүүлсэн дам нөлөөг үгүйсгэх аргагүй. Тухайлбал, энэхүү 10 жилийн 
хүрээнд олон улсын эрх зүйг сурталчлах, танин мэдэх зэрэг хэд хэдэн тодорхой зорилт 
тавьсны дотор олон улсын эрүүгийн шүүхийн асуудал эрчимтэй яригдсан ба үр дүнд нь 
Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм 2002 онд батлагджээ. Ромын дүрмийг энд 
онцлох шалтгаан нь хувь этгээд олон улсын эрүүгийн эрх зүйн субьект байх тухай 
асуудал юм. Энэ нь олон улсын эрх зүй дэх хувь этгээдийн оролцоог илүү нээлттэй авч 
үзэх байр суурийг тууштай илэрхийлсэн хэрэг болсон юм. Өөрөөр хэлбэл хувь этгээд 
олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу шүүхэд хариуцагч болж байгаа бол түүний 
нэхэмжлэгч байх эрхийг хэрхэн авч үзэх асуудал судлаачдын сонирхлыг дахин татах 
болсон байна. Үүний нэг жишээ нь олон улсын эрх зүй судлаач, хуульч, шүүгч, их 
сургуулийн профессор нийт 9 хүн оролцож Австрали, Канад, Герман, Энэтхэг, Израиль, 
Нидерланд, Польш, Орос, Өмнөд Африк, Их Британи, АНУ гэсэн 11 улсын шүүхийн 
практикт үндэслэсэн судалгаа бөгөөд 2009  онд “Олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэхэд 
дотоодын шүүхүүдийн гүйцэтгэх үүрэг” гэсэн нэрээр хэвлэгдсэн байна10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9Энэхүү судалгааг Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэнгийн бодлогын судлаач Т.Саруул ахлан бодлогын судлаач  
Ж.Алтансүх, С.Бүжинлхам, Э.Туулайхүү, социологич судлаач Б.Доржпагма нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр гүйцэтгэв. 
Мөн МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Олон улсын эрх зүйн тэнхимийн багш М.Мөнхбатын санал, зөвлөгөө, 
өмгөөлөгч Ц.Жавхлантөгсийн судалгааны ажлаас судалгааны тайланд тусгасан болно.   
10David Sloss (ed.),The Role of Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study. Cambridge University Press.2009. 



                        ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН            

  
 

86 
 

 
 
 
 
 

2.2.Номын сангийн үйл ажиллагаа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН            

  
 

87 
 

ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН НОМЫН САНГИЙН FACEBOOK ХУУДАС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Уншигч, зохиогч, номын сангийн эргэх холбоог сайжруулах зорилгоор "social 
media" буюу нийгмийн сүлжээг ашиглан уншигч, судлаачдад шинэ номын мэдээ, 
сэтгүүл болон бусад мэдээллийг хүргэж байна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХУУЛЬ 
ЗҮЙН 

ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН НОМЫН САНГИЙН TWITTER ХУУДАС 
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“ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС” СЭТГҮҮЛИЙН ЦАХИМ ХУВИЛБАР /2008-2014 он/ 
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2.3.Эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг, лекц, сургалт,семинар 
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“МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ” 
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ 
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ХЗҮХ-ЭЭС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ХУУЛЬ ЗҮЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ 
ОРЧУУЛГЫН СУРГАЛТАД БОДЛОГЫН СУДЛААЧ Э.ТУУЛАЙХҮҮГИЙН 

БЭЛТГЭН ЗААСАН “БИЗНЕСИЙН МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ ТОГТОЛЦОО, 
ОЛОН УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙ” ХИЧЭЭЛИЙН ИЛТГЭЛ-I 
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ХЗҮХ-
ЭЭС 

ЗОХИОН 

БАЙГУУЛСАН ХУУЛЬ ЗҮЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГЫН СУРГАЛТАД 
БОДЛОГЫН СУДЛААЧ Э.ТУУЛАЙХҮҮГИЙН БЭЛТГЭН ЗААСАН 

“БИЗНЕСИЙН МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ ТОГТОЛЦОО, ОЛОН УЛСЫН 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙ” ХИЧЭЭЛИЙН ИЛТГЭЛ-II 
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/Сошиал медиагаар олон нийтэд хүргэж буй 
гадаадын болон дотоодын сэтгэгчдийн хэлсэн үг/ 
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ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН 

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ЭХНИЙ ХАГАС  
ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Улаанбаатар хот 
2015.06.30. 
 

Захиргааны хэлтэс нь Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн бодлого төлөвлөлт, 
түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хүний нөөц, санхүү, аж ахуй,  дотоод дэг журам, 
архив бичиг хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, байгууллагын 
өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон салбар нэгжүүдийн үйл ажиллагааны уялдаа 
холбоог ханган хүрээлэнгийн захиралд мэдээлэл өгч ажилласан болно. 2015.01.05-
наас 2015.06.30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийгдсэн ажлыг дор дурдсан 
бүтэцтэйгээр тайланд тусгалаа. 

 
Тайлангийн бүтэц: 
Нэг. Төлөвлөгөө, тайлан, захиргааны бусад үйл ажиллагаа 

 Төлөвлөгөө, тайлан, хэрэгжилт 
 Захиргааны бусад үйл ажиллагаа  
 Байгууллагын мэдээллийн технологи, аюулгүй ажиллагаа 

Хоёр. Хүний нөөц 
 Хүний нөөцийн 2015 оны бүрэлдэхүүн 
 Дотоод дэг журам, ажлын цаг ашиглалт 
 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдол 

Гурав. Санхүү, аж ахуй 
 Санхүүжилт, зардал, орлого, авлага, өглөг, үндсэн хөрөнгө 
 Аж ахуй, нярав, нийтлэг үйлчилгээ 

 
 Нэг. Төлөвлөгөө, тайлан, захиргааны бусад үйл ажиллагаа 
 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг 2015 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/44 тоот 
албан бичгээр Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн.     
 Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах 
журмын дагуу хавсралт ёсоор 2015 оны 1- 5 дугаар саруудын  статистик мэдээллийг 
02/41, 01/64, 01/110, 01/141, 01/172 тоот албан бичгээр Хууль зүйн яаманд хүргүүлэв.    

Төвүүдийн үйл ажиллагааны журам хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хууль зүйн 
Судалгааны төвийн ажиллах журам болон Номын сангийн ажиллах журмыг шинэчлэн 
батлуулсан. 

Мөн “Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр /2015-
2017/”-ийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2015 оны 6 дугаар сарын 02-
ны өдрийн А-07 тоот тушаалаар, “Хууль дээдлэх ёс”  сэтгүүлийн журмыг 2015 оны 5 
дугаар сарын 02-ны өдрийн А-05 тоот тушаалаар тус тус шинэчлэн баталсан.  
 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн талаар 7 хоног бүрийн Даваа 
гарагийн  захиргааны зөвлөлийн хурал болон шуурхай зөвлөгөөнд тогтмол таницуулж, 
үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. Нийт ажилтнуудын 
байгууллагын үнэмлэхийг шинэчлэн хэвлүүлж олгосон. 
      Мөн “Хуульчдын өдөр”-ийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, үр 
бүтээлтэй ажилласан ажилтнууд Хууль зүйн яамны сайдын 2015 оны 6 сарын дугаар 
18-ны өдрийн А/130 тоот тушаалаар Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны 
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төвийн эрхлэгч А.Түвшинтулга, Судалгааны төвийн Бодлогын ахлах судлаач Б.Энх-
Амгалан, Бодлогын судлаач Б.Одонгэрэл нар “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” 
тэмдэг, Номын сангийн менежер, судлаач Х.Ариунсүрэн, Бодлогын судлаач Э.Уянга, 
Эрх зүйн мэдээллийн мэргэжилтэн М.Уянга нар “Хүндэт жуух” бичгээр, түүнчлэн бусад 
мэргэжлийн холбоодын шагналаар Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан  
мэргэжилтэн Г.Билгүүн “Хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтан”, Хэвлэх үйлдвэрийн 
менежер Л.Гүрдорж Хөнгөн үйлдвэрийн 80 жилийн ойн медаль, Хэвлэх үйлдвэрийн 
офсет машины хэвлэгч Д.Аранжамба “Хэвлэлийн тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр тус 
тус шагнагдав.   
 

 Байгууллагын мэдээллийн технологи, аюулгүй ажиллагаа 
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2015 оны төлөвлөгөөний хүрээнд 
Зорилт 26.1. Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн 
тайланг байгууллагын цахим хуудаст ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж, 
иргэд, иргэний нийгмийн зүгээс төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих боломжийг 
хангасан байх 
         Шилэн дансны тухай хууль батлагдаж 2015 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан Засгийн газрын шилэн дансны портал сайтад байгууллагын 
төсвийн мэдээллийг оруулав. 2015 оны 1-5 дугаар саруудын санхүүгийн тайланг Шилэн 
дансны порталд өссөн дүнгээр оруулж, маягтаар сайтад мэдээ хэлбэрээр оруулсан.  
Зорилт 28.1. Байгууллагын цахим хуудсыг технологийн хувьд цаг алдалгүй 
хөгжүүлэх, удирдлагын шаардлагад нийцсэн модуль, програмчлалыг тухай бүр хийж 
гүйцэтгэх, хураангуй англи хувилбарыг ажиллагаанд оруулах 

ХЗҮХ-ийн цахим хуудаст “Хууль зүйн мэдээ сонин”-ы 29 дугаарыг цахим 
хувилбарт холбосон. Цаг үеийн үйл явдалтай холбоотой зарлал, мэдээллийг тогтмол 
оруулж байгаа бөгөөд зарим хариуцсан ажилтан мэдэгдээгүйн улмаас мэдээлэл 
хоцорсон тохиолдол цөөнгүй. Байгууллагын дүрэм, “Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл”-ийн 
журам шинэчлэн батлагдаж, бүтэц орон тоо өөрчлөгдсөн тул цахим хуудас дахь 
танилцуулга мэдээллүүдийг нэг бүрчлэн шинэчлэв.  

Мөн шинээр гарсан ном товхимлын талаар нийтэд мэдээлэх үүднээс нүүр 
хуудаст “Шинэ номын булан” нээсэн. Мэдээ, мэдээллийг шууд гарчигаар нь жиргэх, 
фэйсбүүкээр шэйрлэх боломжуудыг нэмсэн. Хамгаалалтыг сайжруулах үүднээс 
нэвтрэх эрхийн түлхүүрийг 5 удаа шинэчилж, мөн скриптүүд дээр тохиргоо хийсэн.  
Зорилт 29.1. ХЗҮХ-ийн нийт ажилтнуудын компьютерийн засвар үйлчилгээг хийж 
гүйцэтгэх 
Эх хавтангийн гэмтэл 1, вирус 35, үйлдлийн системийн 32, хэрэглээний програмын 
тодорхой тооны доголдол гарч тухай бүр засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсэн. 
Сүлжээний төв свичийн доголдлыг тухай бүр засч хэвийн ажилагааг хангаж 
ажиллуулсан.  
Захирлаас өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд: 
1. Хуульчийн шалгалтын бүртгэлийн системийг бэлэн болгох шаардагдах зардлыг 
гаргах 
Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт зохион байгуулах, ХЗЯ-нд мэдээлэл хүргэх үүднээс 
үйл ажиллагааны болон санхүүгийн танилцуулга боловсруулсан. Арилжааны 
банкуудтай байгуулсан гэрээнүүдийг дүгнэж гэрээ дуусгавар болсон банкны 
үйлчилгээнүүдийг сэргээж, Хаан банк болон бусад банкуудтай гэрээг шинэчилж хийсэн. 
Мөн шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргасан. 
2. Сургалтын танхимын хуанли хөтлөх 
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Google Calendar-ыг ашиглан сургалтын танхимын түрээсийн хуанлийг тогтмол хөтөлж 
байгаа бөгөөд энд оруулснаар удирдлага болон холбогдох хүмүүс хаана ч, хэзээ ч 
танхимын хуваарийг харах боломжтой болсон. 
3. ХЗҮХ-ийн 2015 оны төлөвлөгөөг хэвлэмэл самбар байдлаар хийх 
Удирдлага болон нэгж тус бүрээр ХЗҮХ-ийн 2015 оны төлөвлөгөөг цаасан хэлбэрээр 
гаргахад тохиромжтой хуанли боловсруулан хэвлүүлж, захирал, эрхлэгч нарт 
хүлээлгэн өгөв. 
4. Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн шинэ загвар санал болгох 
Орчин үеийн болон өнгө хийцийн хувьд шинэчилж болохуйц дизайны зураглал хийж 
танилцуулав. 
     
Хоёр. Хүний нөөц:  

 2015 оны хүний нөөцийн бүрэлдэхүүн 
 

Хууль зүйн сайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэнгийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлах тухай” 
А/44 дүгээр тушаалын хавсралт, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлын  2015 
оны 3 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б-13 дугаар тушаалын дагуу 2015 оны 5 дугаар 
сарын 31-ний байдлаар нийт 33 албан хаагчийн орон тоо, бүтэцтэй ажиллаж байна. 
Нийт албан хаагчтай Хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгуулсан.   
 Мөн “Ажлын байрны тодорхойлолт”-ыг шинэчлэн боловсруулж ХЗҮХ-ийн 
захирлын  2015 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б-14 дүгээр тушаалаар батлуулав.  

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйл, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын 
сайдын 2000 оны 166 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт, Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнгийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 7.11-д заасны дагуу нийт ажилчдаас санал 
авч 2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийг ажлын зохион байгуулалтыг харгалзан 
шмнэчлэн батлуулсан.  

Хүний нөөцийн чиглэлээр нийт 80 /А-01-08/, /Б-01-72/ тушаалын төсөл 
боловсруулж батлуулсан. Энэ хугацаанд 7 ажилтан өөрийн хүсэлтээр ажлаас 
чөлөөлөгдсөн, 4 ажилтан ажилд томилогдсон. Жирэмсний болон амаржсаны 
амралттай ажилтан 5 байна.  

 Дотоод дэг журам, ажлын цаг ашиглалт 
Тус хүрээлэнгийн бүтэц, орон тоо өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан “Хөдөлмөрийн 

дотоод журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж 2015 оны 03 сарын 30-ны өдрийн А-02 
тушаалаар батлуулсан ба өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажиллаж 
байна.     

Ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах болон “Хөдөлмөрийн дотоод журам” шинэчлэн 
батлагдсантай холбогдуулан нийт албан хаагчдын хурал хийж, журмын өөрчлөлтийн 
талаар танилцуулсан.  

Нийт албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавьж, албан хаагчдад цагийн 
бүртгэл, ажлын цаг ашиглалтад анхаарах тухай яриа хийж ажилласан. Хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн хүрээнд удаа дараа хоцорсон хүмүүст сануулах, цалингийн тодорхой 
хувийг бууруулах шийтгэл ногдуулах зэрэг зохих арга хэмжээ авахыг сануулав.  

2 ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай тушаал гарсан.  
 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдол  

 Ирсэн, явсан албан бичгийг хөтлөх, удирдах ажилтанд танилцуулах, 
удирдлагаас өгсөн зааврын дагуу холбогдох ажилтанд хүргэх, бүртгэл хяналтын карт 
хөтлөх, явуулах баримт бичигт дугаар олгох, шуудангаар явуулах зэрэг бичиг хэргийн 
урсгалын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан.  
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 Хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавин, холбогдох 
нэгжийн удирдлагад тухай бүр нь танилцуулж, удирдлагад мэдээлэл өгч ажилласан.  

Энэ хугацаанд хүрээлэнгээс нийт 205 албан бичиг явсан, 220 албан бичиг гадны 
байгууллагаас ирсэн. Шуудангаар 6 албан бичгийг хүргүүлсэн ба бусад бичгийг 
биечлэн хүргүүлсэн байна. 

Хугацаатай буюу хариу шаардсан 70 албан тоот байсан ба хугацаа хэтэрсэн  
албан бичиг байхгүй болно. 
 Нийт ирсэн албан бичгээс 85 албан бичигт хариу явуулсан. Мөн 4 албан бичигт 
хүсэлтийн дагуу имэйл-ээр, утсаар буюу амаар хариу  өгсөн 2 байна. 
  Өргөдөл, гомдол:   
 Энэ хугацаанд нийт 31 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:  

 Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 4, 
 Ажилд орох 1,  
 чөлөө хүссэн 10,  
 Тэтгэмж хүссэн 2, 
 Бусад 6 өргөдөл ирсэн . 

Шийдвэрлэгдээгүй  өргөдөл, хүсэлт байхгүй болно.  
     Өргөдлийн дагуу Захирлын тушаал 8 гарсан, бусад өргөдлийг цаг тухайд 
шийдвэрлэсэн байна. 
 

Гурав. Санхүү, аж ахуй: 
 

2015 ÎÍÛ 6 ÄÓÃÀÀÐ ÑÀÐÛÍ 30 БАЙДЛААРХ ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ  
¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÒÀÉËÀÍ 

 
Хууль зүйн сайдын 2015 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/44 дугаар тушаалын 

хавсралтаар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн орон тоо, албан тушаалын ангилал 

зэрэглэлийг нийт 33 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр áàòалсан. Îдоогоор 33 õ¿íèé 

á¿ðýëäýõ¿¿íòýé àæèëëàæ  áàéíà.  

I. Ñàíõ¿¿æèëò 

2015 îíä Óëñûí òºñâèéí ñàíõ¿¿æèëòààñ 500,000,000.0 сая òºãðºã батлуулсан. 

Үндсэн ¿éë àæèëëàãààíû (íîì áîðëóóëàëòûí îðëîãî, çààëíû ò¿ðýýñ, íîìûí ñàíãèéí 

¿éë÷èëãýý,  ñóðòàë÷èëãàà ) çýðýã  îðëîãîîñ 120,000.000.0 сая òºãðºгийн орлого 

бүрдүүлэхээр төлөвлөв. 

Îðëîãûí òºðºë 

/õóãàöàà/ 
Òºëºâëºãºº   Ã¿éöýòãýë   Õýìíýëò.õýòðýëò õóâü  

Òºñâèéí óðñãàë 

ñàíõ¿¿æèëò 
228,662,100.0 228,662,100.0  

  

Íèéò îðëîãî  228,662,100.0 228,662,100.0   
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Д/д 
Үндсэн үйл ажиллагааны 
орлогын төрөл   

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл  Хэмнэлт 

1 Ном борлуулалтын орлого 16,522,152.0 13,231,492.0 3,290,660.0 

2 Сэтгүүл борлуулалтын орлого 17,001.240.0 20,924,369.0 (3,923,129.0)

3 Заалны түрээсийн орлого 6,000,000.0 11,690,000.0 (5,690,000.0)

4 
Номын сангийн үйлчилгээний 
орлого 

2,757,000.0 896,500.0 1,860,500.0 

5 
Видео шторк, лед дэлгэцийн 
орлого 

6,500,000.0 2,850,000.0 3,650,000.0 

6 Байрны түрээс 10,000,000.0 7,000,000.0 3,000,000.0 
    
7      

Төлбөртэй сургалт з/б орлого 6,000,000.0 6,150,000.0 (150,000.0) 

  Нийт дүн  64,780,392.0 62,742,361.0 2,038,031.09

 

II. Çàðäàë 

  ¯éë àæèëëàãààíû çàðäëûí òºñºв 228,662,100.0 òºãðºã áºãººä 6 äóãààð ñàðûí 31--

íèéã дуустал 228,660,300.0 òºãðºãèéí çàðäàë ãàðãàñàí íü òºñâèéí çàðëàãûí çàðöóóëàëò  

99,9  õóâüòàé áàéíà.. Ñàíãèéí ñàéäûí 2010 îíû 3 äóãààð ñàðûí 9-íèé ºäðèéí 48 äóãààð 

òóøààëûí 5 äóãààð ç¿éëä çààñíû äàãóó çàðäëûí á¿ëãèéí ä¿íãýýñ õýòð¿¿ëñýí çàðäàë 

áàéõã¿é áîëíî. 

      
      

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 

      
      
 Õóãàöàà: 15.06.30     
      
SORT_ID ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ Дүн Хувь 

1 
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА 
ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 

         
228,662,100.00 

     
228,660,300.00  

             
1,800.00  

  
100.00 

2 
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН 
ДҮН 

         
228,662,100.00 

     
228,660,300.00  

             
1,800.00  

  
100.00 

3 
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН 
ДҮН 

         
228,662,100.00 

     
228,660,300.00  

             
1,800.00  

  
100.00 

4 
Бараа, үйлчилгээний 
зардал  

         
183,953,200.00 

     
183,951,400.00  

             
1,800.00  

  
100.00 

5 
Цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшил 

         
132,229,600.00 

     
132,229,600.00                         -   

  
100.00 

6 Үндсэн цалин 
         
107,491,200.00 

     
103,371,290.00  

      
4,119,910.00  

    
96.17  
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7 Нэмэгдэл цалин 
           
16,944,400.00  

       
24,803,270.00  

    
(7,858,870.00) 

  
146.38 

8 
Унаа, болон бусад 
нөхөн олговор 

             
7,794,000.00  

         
4,055,040.00  

      
3,738,960.00  

    
52.03  

17 

Байр ашиглалттай 
холбоотой тогтмол 
зардал 

           
15,751,000.00  

       
15,751,000.00                         -   

  
100.00 

18 Гэрэл цахилгаан 
             
9,430,000.00  

         
8,947,818.00  

         
482,182.00  

    
94.89  

19 Түлш, халаалт 
             
5,371,200.00  

         
3,804,073.00  

      
1,567,127.00  

    
70.82  

20 Цэвэр, бохир ус 
                
949,800.00  

         
2,999,109.00  

    
(2,049,309.00) 

  
315.76 

22 
Хангамж, бараа 
материалын зардал 

           
19,732,000.00  

       
19,732,000.00                         -   

  
100.00 

23 Бичиг хэрэг 
             
1,796,400.00  

         
2,177,800.00  

       
(381,400.00) 

  
121.23 

24 Тээвэр (шатахуун) 
             
1,760,400.00  

         
1,760,400.00                         -   

  
100.00 

25 Шуудан  холбоо 
             
1,113,200.00  

         
1,441,944.00  

       
(328,744.00) 

  
129.53 

26 Ном хэвлэл авах 
           
13,421,200.00  

       
12,869,896.00  

         
551,304.00  

    
95.89  

27 
Хог хаягдал устгах 
цэвэрлэх 

                
390,000.00  

            
360,000.00  

           
30,000.00  

    
92.31  

28 

Бага үнэтэй, түргэн 
элэгдэх, аж ахуйн эд 
зүйлс 

             
1,250,800.00  

         
1,121,960.00  

         
128,840.00  

    
89.70  

29 Нормативт зардал 
                
196,800.00  

            
195,000.00  

             
1,800.00  

    
99.09  

32 
Нормын хувцас зөөлөн 
эдлэл 

                
196,800.00  

            
195,000.00  

             
1,800.00  

    
99.09  

33 
Эд хогшил худалдан 
авах 

             
2,431,200.00  

         
2,431,200.00                         -   

  
100.00 

36 
Хөдөлмөр хамгааллын 
хэрэгсэл 

                
718,800.00  

            
710,750.00  

             
8,050.00  

    
98.88  

37 Урсгал засвар 
             
1,712,400.00  

         
1,720,450.00  

           
(8,050.00) 

  
100.47 

42 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 
ажил, үйлчилгээний 
төлбөр 

             
4,989,800.00  

         
4,989,800.00                         -   

  
100.00 

42 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 
ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 

             
2,508,800.00  

         
2,508,800.00                         -   

  
100.00 

43 Даатгалын үйлчилгээ 
             
1,000,000.00  

         
1,000,000.00                         -   

  
100.00 

44 
Тээврийн хэрэгслийн 
татвар 

                
176,000.00  

            
176,000.00                         -   

  
100.00 
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45 
Тээврийн хэрэгслийн 
оношилгоо 

                
255,000.00  

            
255,000.00                         -   

  
100.00 

47 Газрын төлбөр 
             
1,050,000.00  

         
1,050,000.00                         -   

  
100.00 

50 
Бараа үйлчилгээний 
бусад зардал 

             
8,622,800.00  

         
8,622,800.00                         -   

  
100.00 

51 
Бараа үйлчилгээний 
бусад зардал 

             
5,794,400.00  

         
5,794,400.00                         -   

  
100.00 

52 
Хичээл үйлдвэрлэлийн 
дадлага хийх 

             
2,828,400.00  

         
2,828,400.00                         -   

  
100.00 

59 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 
           
44,708,900.00  

       
44,708,900.00                         -   

  
100.00 

63 
Бусад урсгал 
шилжүүлэг 

           
44,708,900.00  

       
44,708,900.00                         -   

  
100.00 

66 
Ажил олгогчоос олгох 
тэтгэмж, урамшуулал 

           
43,748,900.00  

       
43,748,900.00                         -   

  
100.00 

71 
Нэг удаагийн тэтгэмж 
урамшуулал 

                
960,000.00  

            
960,000.00                         -   

  
100.00 

87 

ЗАРДЛЫГ 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ 
ҮҮСВЭР 

         
228,662,100.00 

     
291,404,461.00  

  
(62,742,361.00)

  
127.44 

93 

Туслах үйл 
ажиллагааны орлогоос 
санхүүжих 

                          
-    

       
62,742,361.00  

  
(62,742,361.00)

          
-    

96 Төсвөөс санхүүжих 
         
228,662,100.00 

     
228,662,100.00                         -   

  
100.00 

104 
Мөнгөн хөрөнгийн 
эхний үлдэгдэл 

                          
-    

                   
100.01  

              
(100.01) 

          
-    

105 
Мөнгөн хөрөнгийн 
эцсийн үлдэгдэл 

                          
-    

       
62,744,261.01  

  
(62,744,261.01)

          
-    

106 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 
                          
-    

                          
-                           -   

          
-    

107 АЖИЛЛАГСАД БҮГД  
                         
33.00  

                     
33.00                         -   

  
100.00 

108 Удирдах ажилтан 
                          
1.00  

                       
1.00                         -   

  
100.00 

109 Гүйцэтгэх ажилтан 
                         
12.00  

                     
12.00                         -   

  
100.00 

110 Үйлчлэх ажилтан 
                         
20.00  

                     
20.00                         -   

  
100.00 

111 
СУРАЛЦАГСАД 
/жилийн дунджаар/ 

                          
-    

                          
-                           -   

          
-    

112 
Ерөнхий боловсролын 
сургуульд суралцагсад 

                          
-    

                          
-                           -   

          
-    

 

III. Àâëàãà 
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2015 îíû ýõýíä àâëàãûí á¿ðòãýëä 47,627,305.13 òºãðºã áàéñàí áºãººä òóõàéí òàéëàíò 

õóãàöààíä 43,005,954.0 òºãðºã áîëæ өссөн áàéíà. Ýíý àâëàãà íü äàðàà òîîöîîãîîð ¿¿ñãýñýí 

тус х¿ðýýëýíãèéí ãýðýýò áîðëóóëàã÷, ãàäíû ãýðýýò áîðëóóëàã÷ íàðò áîðëóóëóóëàõààð 

ºãñºí íîì, сэтгүүлийн àâëàãà þì. 

IV. ªãëºã 

Õууль зүйн үндэсний хүрээлэн íü 44,621.0 төгрөгийн өглөгтэй байна. 

Áàðàà ìàòåðèàëûí õóâüä оны эхнээс 29,731,395.0 төгрөгийн бараа материал орлого 

авч 27,697,315.0 төгрөгийн зарцуулалт хийгдсэн байна. 5 дугаар ñàðûí áàéäëààð 

131,645,119.15 òºãðºãèéí áàðàà ìàòåðèàëûí ¿ëäýãäýëòýé áàéна.  

.    V.¯íäñýí õºðºíãº. 

        Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11 дугаар 

тогтоолын дагуу үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй 02-04 УБЗ улсын дугаартай 8,216,959.74 

төгрөгийн өртөгтэй Тоёото Надиа суудлын автомашиныг Хууль зүйн туслалцааны төвд 

балансаас балансад зохих журмын дагуу автомашин хүлээлцэх акт үйлдэн 

шилжүүлсэн.  

     Жижиг мөнгөн санг 500,000.0 төгрөгт багтаан авсан. Тайланг тухай бүр гаргуулж, 

төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан болон 

Татварын тайланг улирал, сар бүр гаргаж цаг хугацаанд нь тайлагнаж байна. 

Тус хүрээлэн Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд байгууллагын 

санхүүгийн  тайланг Шилэн дансны нэгдсэн портал сайт, болон маягтын дагуу  

байгууллагын цахим хуудаст байршуулж ажиллаж байна.                                 

 
Аж ахуй, нийтлэг үйлчилгээ:  
 

2015 оны эхний хагас жилийн  
  ажлын тайлан. 

 
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн барилга, инженерийн шугам сүлжээ, тоног 

төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж, урсгал засвар, засвар 
үйлчилгээ, харуул үйлчилгээний ажилчдын өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулж 
зааварчилгаа өгөх, ажлын журамтай танилцуулах, өдөр бүр рапорттай танилцах, 
илэрсэн зөрчлийг арилгуулан, гадна дотор цэвэрлэгээ, байгууллагын доторх эмх цэгц, 
эд аж ахуйн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган, хүрээлэнгийн 
ажилтнуудын тав тухтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.  

 
 2015 оны эхний хагас жилд  хийж гүйцэтгэсэн ажлууд:   
  
1. Бэлэн бүтээгдэхүүн: 14 нэр төрлийн 788 ширхэг 10.301.500.00 төгрөгний ном 
худалдаанд гаргасан. 
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Захиалгат сэтгүүл “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлийн 12 дугаар буюу нийт 7216 
ш, 10.102.400 төгрөгний сэтгүүлийг захиалгын дагуу шуудангаар хүргүүлсэн.  
2.Үндсэн хөрөнгө: Ажлаас чөлөөлөгдсөн нийт 22 хүний картлагдсан эд хөрөнгийг 
картын дагуу хүлээн авч холбогдох тооцоо дуусгасан. 
3.Урсгал засвараар ажлын төлөвлөгөөний дагуу 3 фазын цахилгааны тоолуур 
баталгаажуулж, гадна талбайд камер 2ш, дотор зааланд 2ш камерыг шинээр сольж 
тавьсан, 50ш өдрийн гэрэл, 25ш гэрлийн өдөөгчийг сольж, агуулахын дээврийн засвар 
хийсэн. Сантехникийн засвар үйлчилгээний дагуу 1 болон 4 давхрын цайны өрөөний 
холигч 2 ш, хүйтэн усны винтель 2 ш сольсон, 3 ш 15 см.диаметр бүхий уян шланг 
сольж,  8 удаа бохирын бөглөрөлт гаргасан. Дээврийн 5 м.кв газарт хар цаас нааж 
янзалсан. 

Мөн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 2015 оны 5 дугаар 18-ны 
өдөр  зохион байгуулсан бүх нийтийн цэвэрлэгээнд нийт ажилтнууд оролцож, гадна 
тохижилтын ажлыг хийсэн. Авто зогсоолын тэмдэглэгээ шинээр хийж, орж гарах 
хаалганы шонг будаж, байгууллагын гадна фасадны ховхорч унасан чулуун хавтанг 
нааж, дээврийн ус алдалтыг зогсоож, гадна талбайн цэцэрлэгжилтэнд 40ш 
хайлаас,120ш шар хуайс мод суулгасан.  

Халаалт болон халуун усны тохиргоог тухай бүрт нь хийж ус, дулаан, цахилгааны 
талаар ямар нэгэн доголдолгүй ажиллалаа. 

 
5. Жижиг мөнгөн сан: 2015.01.05-2015.06.30 хүртэл нийт 4 удаа нийт 2.000.000 төгрөг 
авч тайланг гаргасан.  

 

  
Санхүүгийн тайлан тооцоо орлого зардлын тайланг  тухай бүр  гаргаж байна. 

Ажилтнуудын эзэмшиж байгаа эд хөрөнгө, бусад материалын бүртгэл картаар 
хөтлөж, шилжилт хөдөлгөөн тухай бүрт хүлээлцсэн. 

Харуул, үйлчлэгч, цахилгаанчин нарт хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа өгч, гарын үсэг зуруулж ажилласан. 
 

Товч дүгнэвэл: Захиргааны хэлтэс нь Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 
төлөвлөгөө, дээд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, 
биелэлтийн мэдээг Хууль зүйн яаманд тогтоосон хугацаанд мэдээлж, хүний нөөцийн 
бүртгэл, хөдөлгөөн, материал бүрдүүлэлт, албан хаагчдын нийгмийн байдалд дэмжлэг 
үзүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хэвийн ажиллагааг хангаж, цалин хөлсийг 
хугацаанд нь олгож, байгууллагын санхүүгийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажилласан.  

  Үзүүлэлт зарлага 

1 Бичиг хэрэг, аж ахуй 
            
110.400,00төг 

2 Ном, Хэвлэл захиалах зардал 207.300.00төг 
3 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 463.250.00төг 
4 Урсгал засвар 489.380.00 төг 

5 
Бага үнэтэй,түргэн элэгдэх,ахуйн 
эд зүйлс 553.970.00 төг 

6 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 85.000.00төг 
7 Шуудан холбоо, интернет  3,000 төг 

8 
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 
хийх 37,700 төг 

9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 50,000 төг 
 Дүн 2,000.000.00 төг
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Түүнчлэн байгууллагын барилга, инженерийн байгууламж, шугам сүлжээ, тоног 
төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган, засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь 
хийж, ашиглалтын явцад үүссэн гэмтлийг шуурхай засварлан, ус дулаан, цахилгааны 
ямар нэг доголдолгүй ажилласан.  

Харуул, үйлчилгээний ажилчдын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулж, байгууллагын эмх цэгц, аж ахуйн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагаа, 
ажилтнуудын тав тухтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажилласан.  
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ХЗҮХ-ийн барилга, инженерийн шугам сүлжээ,тоног төхөөрөмжийн 
2015 оны урсгал засварын ажлын төлөвлөгөө 

    

№ Хийж гүйцэтгэх ажил Хугцаа 
Зардал 
/мян.төг 

Биелэл
т 

1 

Барилга байгууламж, шугам сүлжээ, 
тоног төхөөрөмжид урьдчилсан 
төлөвлөгөөт үзлэг хийж түүний дагуу 
засвар үйлчилгээ хийх 

Сар бүр  100.000 төгрөг    

2 Шилэн хаалга, цонхны тохиргоо хийх 
Улирал 
бүр 

 200.000 төгрөг    

3 

Дулааны худаг болон узельд 4 ширхэг 
хаалтанд сальник шахах,3 ширхэг хог 
шүүгч, хүйтэн усны 2 ширхэг хог 
шүүгчийг цэвэрлэх 

3-р 
улиралд 

 300.000 төгрөг    

4 
Хэрэгцээний усны хаалт холбох 
хэрэгсэл солих,  хаалт 5 ширхэг, 
холбох хэрэгсэл 10 ширхэг 

Үзлэгийн 
дагуу 

 175.000 төгрөг    

5 
Цахилгааны шугам, монтажид завсар 
үйлчилгээ хийх, шалгах 

Сар бүр  200.000 төгрөг    

6 
Ламп солих /Өдрийн гэрэл, цэгэн 
гэрэл/ 

Тухай бүр  150.000 төгрөг    

7 Салхивчны сорох хэсгийн шүүр солих
Улирал 
тутам 

 40.000төгрөг    

8 Зүлэгжүүлэлт, цэцэрлэгжүүлэлт хийх 
2-р 
улиралд 

 200.000төгрөг    

9 
Дотор холбоо сүлжээний үзлэг засвар 
хийх 

Сар тутам 100.000төгрөг   

1
0 

Шалны розетка солих 10 ширхэг 
2-р 
улиралд 

100.000төгрөг   

1
1 

00 өрөөнүүдийн агааржуулалтын 
сорох сэнс 2 ширхэг 

2-р 
улиралд 

30.000төгрөг   

1
2 

Узельд халаалтын болон хэрэгцээний 
халуун усны бойлер угааж цэвэрлэх 

3-р 
улиралд 

550.000төгрөг   

1
3 

Ариутгах татуургын 4 ширхэг худаг 
лайдах, шугам цэвэрлэх 

2-р 
улиралд 

120.000төгрөг   

1
4 

Барилгын дотор хананд хэсэгчилсэн 
засвар хийх /замаска, эмульс/ 

Жилдээ 300.000төгрөг   

1
5 

Өдрийн гэрэл 100, өдөөгч 100 ширхэг 
солих 

Жилдээ 285.000төгрөг   

1
6 

Дохиолол хамгаалал, камерын 
тэжээлийн блокд аккуммулятор, гал 
хамгаалагч солих 

2-р 
улиралд 

200.000төгрөг   

1
7 

Хүйтэн усны 50-ын шугамд скон, 
муфта солих  /узельд/ 

3-р 
улиралд 

50.000төгрөг   
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1
8 

00 өрөөнүүдийн ус хураагуурын 
тохиргоо хийх, шугам сэтгэх 

1-р 
улиралд 

30.000төгрөг   

1
9 

Цахилгааны 3 фазын тоолуур 
баталгаажуулах 

1-р 
улиралд 

75.000төгрөг   

2
0 

Агуулахын дээврийн засвар хийх 
25м2 

2-р 
улиралд 

350.000төгрөг   

2
1 

Проектор 
2-р 
улиралд 

1800.000төгрөг   

  Дүн   
5.355.000төгрө
г 

  

     

     Төлөвлөгөө гаргасан                            Нярав  /Н.Энхбат/  
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЛААНБААТАР 
 
 
 

Хуульчдийн танхим 2015 оны 3 дугаар сарын 30/ 
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/Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хан-гарьд ордон 3 дугаар сарын 21-ний 
өдөр/ 
 


