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БНСУ-ЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЯАМТАЙ 
ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО

Б.ЧИМИДИЙН НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛИЙН 

УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Б.ЧИМИДИЙН НЭРЭМЖИТ ШАТРЫН 14 
ДЭХ УДААГИЙН ТЭМЦЭЭН АМЖИЛТТАЙ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ 
ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
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БНСУ-ЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЯАМТАЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО

Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнгийн захирал 
Х.Эрдэм-Ундрах (Dr.jur.) 
болон БНСУ-ын Хууль 
тогтоомжийн яамны Бодлого 
төлөвлөлтийн газрын дарга 
Чой Юун Чан, Хамтын 
ажиллагааны газрын дарга 

Пак Жи Ён, Эрх зүйн 
мэдээллийн газрын дэд 
дарга Вү Сэнг Ки, Эрх 
зүйн боловсролын газрын 
ахлах дэд дарга Чо Жи Үн 
нар хоёр байгууллагын үйл 
ажиллагааг танилцуулах 
уулзалтыг 2023 оны 01 дүгээр 
сарын 10-ны өдөр Хууль 
тогтоомжийн яаманд зохион 
байгууллаа. БНСУ-ын Хууль 
тогтоомжийн сайд И Ва Гюу 
болон тус яамны төлөөлөлтэй 
хийсэн уулзалтын үеэр Хууль 
зүйн нэгдсэн цахим систем 
хөгжүүлэх, бүх нийтийн 

эрх зүйн боловсрол, тэр 
дундаа бага насны хүүхдийн 
эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх хөтөлбөр, үйл 
ажиллагаатай танилцав. 
Энэхүү уулзалтын үр дүнд 
БНСУ-ын Хууль тогтоомжийн 
яамтай хамтран Хууль зүйн 
мэдээллийн нэгдсэн сан 
болох legalinfo.mn сайтын 
хөгжүүлэлтэд хиймэл оюун 
ухааныг ашиглан шинэ 
төвшинд гаргах, бүх нийтийн 
эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх чиглэлд 
хамтарч ажиллахаар боллоо.

БНСУ-ЫН СОЛОНГОСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН СУДАЛГААНЫ ХҮРЭЭЛЭНТЭЙ ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА

Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнгийн захирал 
Х.Эрдэм-Ундрах (Dr.jur.) 
болон Солонгосын хууль 
тогтоомжийн судалгааны 
хүрээлэнгийн захирал Ким 
Кэ Хонг нар 2023 оны 01 
дүгээр сарын 09-ний өдөр 
Хамтын ажиллагааны санамж 
бичигт гарын үсэг зурлаа.

Тус Хамтын ажиллагааны 
санамж бичгийн хүрээнд:
• Эрх зүйн мэдээ, 
мэдээлэл солилцох;
• Хууль зүйн эрдэм 
шинжилгээний хурал, эрх 
зүйн хамтарсан судалгаа хийх;
• Судлаач солилцох, 
сургах чиглэлээр хамтарч 
ажиллахаар боллоо.

Мөн Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнгийн төлөөлөл 
Солонгосын хууль 
тогтоомжийн судалгааны 
хүрээлэнгийн үйл 
ажиллагаатай биечлэн 
танилцаж, хамтын 
ажиллагааг цаашид 
эрчимжүүлэхээр тохиролцов.
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“МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТАЙЛБАР” НОМЫН НЭЭЛТ 

БОЛЛОО

Монгол Улсын шинжлэх 
ухааны гавьяат зүтгэлтэн, 
Хууль зүйн шинжлэх ухааны 
доктор (ScD), философийн 
ухааны доктор (PhD), 
проф. Н.Лүндэндоржийн 
туурвисан “Монгол 
Улсын Үндсэн хууль 
шинжлэх ухааны тайлбар” 
номын нээлт  өнөөдөр 
/2023.01.11/ ХЗҮХ-ийн 
Хуульчдын танхимд боллоо.

Номын нээлтийн ёслолын 
арга хэмжээнд Монгол 
Улсын Их хурлын дэд дарга 
Л.Мөнхбаатар, УИХ-ын 
гишүүн Ж.Чинбүрэн, Ж.Бат-
Эрдэнэ, Ц.Анандбазар, 
Монгол Улсын сайд Б.Бат-
Эрдэнэ, Ж.Сүхбаатар, Үндсэн 
хуулийн цэцийн гишүүн 
Д.Одбаяр, Ж.Эрдэнэбулган, 
Д.Гангабаатар, Хууль 
зүй, дотоод хэргийн 
сайдын зөвлөх, Хууль 
зүйн шинжлэх ухааны 
доктор (ScD), академич 
С.Нарангэрэл, Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Хууль зүйн бодлогын 
зөвлөх А.Бямбажаргал, 
УИХ-ын Тамгын газрын 
Ерөнхий нарийн бичгийн 
дарга Л.Өлзийсайхан болон 

Шүүхийн сахилгын хорооны 
гишүүд, шүүгч нар, хууль 
зүйн салбарын нэрт эрдэмтэн 
судлаачид тэргүүтэй 
хүндтэй зочид хүрэлцэн 
ирж, мэндчилгээ дэвшүүлэв.
Тус бүтээлийг хянан 
тохиолдуулсан Монгол 
Улсын Хөдөлмөрийн баатар, 
Гавьяат хуульч, Хууль 
зүйн ухааны доктор (PhD), 
проф. Н.Жанцан “Энэхүү 
Монгол Улсын Үндсэн хууль 

шинжлэх ухааны тайлбар 
нь урьд өмнө нь гарч байсан
 тайлбаруудаас тохой илүү 
болсон” хэмээн онцоллоо.
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Монгол Улсын 
Хөдөлмөрийн баатар, ардын 
багш, гавьяат хуульч, доктор, 
профессор Б.Чимидийн 
нэрэмжит “Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн үндсэн 
бүтэц, суурь үзэл баримтлал: 
тулгамдсан асуудал” сэдэвт 
судлаач, оюутны эрдэм 
шинжилгээний шилдэг 
илтгэлийн уралдаан 14 дэх 
жилдээ ажилттай зохион 
байгуулагдаж шилдгүүддээ 
шагналаа гардууллаа. Энэ 
удаагийн шилдэг илтгэл 
шалгаруулах уралдаанд 
судлаач, оюутнууд нийт 40 
бүтээл ирүүлсэн байна.

Уралдааны эцсийн шатны 
шалгаруулалтын дүнгээр 
судлаачийн салбарт:

Тэргүүн байрт: “Улсын 
Дээд шүүхийн хууль 
тайлбарлах бүрэн эрхийг 
Үндсэн хуулийн үндсэн бүтэц, 
суурь үзэл баримтлалын 
үүднээс шинжлэх нь” сэдвээр 

Р.Оюундэлгэр;
Дэд байрт: “Үндсэн 

хуулийн “оршил”-ын хууль 
зүйн хүчин чадал, түүний 
Үндсэн хуулийн үндсэн бүтцэд 
эзлэх байр суурь” сэдвээр 
С.Цэрэндолгор, О.Төрболд 
нар;

Гутгаар байрт:  “Үндсэн 
хуулийн цэц субъектив 
эрхийг хамгаалах нь” сэдвээр 
О.Энххүслэн, Х.Гэрэлчимэг 
нар;

Тусгай байрт:  “Үндсэн 
хуулийн Үндсэн бүтцийн 
онолын чиг үүрэг” сэдвээр 
А.Бодьбилэг;

Тусгай байрт:  “Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн эдийн 
засгийн суурь үзэл баримтлал 
нь хүнд үеийг даван гарах гарц 
болох нь” сэдвээр Х.Буянбат;

Оюутны салбарт:

Тэргүүн байрт:  “Үндсэн 
хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 
агуулгыг Үндсэн хуулийн 

суурь зарчимд нийцүүлэн 
хянах асуудал: харьцуулсан 
судалгаа” сэдвээр Б.Ариунзаяа;

Дэд байрт: “Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад 
тавигдах агуулгын хязгаарлалт 
– Үндсэн хуулийн цэцийн 
хяналтын хүрээ” сэдвээр 
Т.Эмүжин;

Гутгаар байрт:  “Үндсэн 
хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 
Үндсэн хуулийн шүүх хянах 
нь: Хяналтыг хүрээг Үндсэн 
хуулийн үзэл баримтлалд 
нийцүүлэх боломж, чиг 
хандлага” сэдвээр Т.Билгүүн, 
Т.Биндэръяа нар;

Тусгай байрт: “Төрийн 
өрийн бодлого ба Үндсэн 
хуулийн үзэл баримтлал” 
сэдвээр Б.Билгүүн;

Тусгай байрт: “Үндсэн 
хуулийн цэц шүүхийн 
шийдвэрийг хянах шалгуур 
ба түүний хүрээ” сэдвээр 
Б.Сонор, Б.Билгүүн нар тус 
тус шалгарлаа.

Б.ЧИМИДИЙН НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛИЙН 
УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА

КҮҮКМИН ИХ СУРГУУЛИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГААГАА БЭХЖҮҮЛЭВ

Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнгийн захирал 
Х.Эрдэм-Ундрах (Dr.
jur.) болон Күүкмин Их 
Сургуулийн Хууль зүйн 
сургуулийн захирал Пак Жон 

Вун (Ph.D.) нар хамтарсан 
эрдэм шинжилгээний хурал, 
хамтарсан судалгааг тогтмол 
зохион байгуулж, мөн зочин 
судлаач солилцох талаар 
харилцан санал солилцлоо.
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Б.ЧИМИДИЙН НЭРЭМЖИТ ШАТРЫН 14 ДЭХ УДААГИЙН ТЭМЦЭЭН 

АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Монгол Улсын төр, 
нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, 
Ардчилсан Үндсэн хуулийн 
эхийг баригч, Хөдөлмөрийн 
баатар, Ардын багш, 
гавьяат хуульч, доктор, 
профессор Б.Чимидийн 
нэрэмжит шатрын 14 дэх 
удаагийн тэмцээн өнөөдөр 
(2023.01.14) ХЗҮХ-ийн 
Хуульчдын танхимд зохион 
байгуулагдлаа. Тэмцээнд нийт 
70 хүн бүртгүүлснээс 55 нь 
оролцож Швейцарь системээр 

8 тавил, цагийн хяналт нэг 
талдаа 15 минутаар тоглов.

Тэмцээний дүнг 
танилцуулбал:

Тээврийн ерөнхий прокурор, 
спортын мастер Т.Баярсайхан 
нэгдүгээр байрт;

Монголын Өмгөөлөгчдийн 
Холбооны гишүүн өмгөөлөгч, 
спортын мастер М.Мөнгөнхүү  
хоёрдугаар байрт;

Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 
тамирчин, спортын мастер 
Г.Идэрбаатар гуравдугаар 

байрт;
Улсын Их хурлын тамгын 

газрын ахмад настан, спортын 
мастер, иргэн Д.Ламжав  
тусгай байрт;

Монголын Өмгөөлөгчдийн 
Холбооны гишүүн өмгөөлөгч, 
спортын дэд мастер Б.Дамба 
тусгай байрт;

Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 
ахмад настан, спортын мастер 
М.Хишигбаяр тусгай байрт тус 
тус шалгарлаа.

                “ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС” СЭТГҮҮЛД БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТӨГСГӨЛИЙН НҮҮРНЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ.                “ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС” СЭТГҮҮЛД БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТӨГСГӨЛИЙН НҮҮРНЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ.
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ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2022 ОНЫ 12 ДУГААР 
САРЫН ИНФОГРАФИК МЭДЭЭ 

 

Д/д Мэдээ 2022 оны 12 
дугаар сард 

2022 онд 
өссөн дүн 

Хууль зүйн эрдэм шинжилгээний ажил 

1 

 

Хууль зүйн төлөвлөгөөт судалгаа 6 

Дууссан төлөвлөгөөт судалгаа 6 14 

Үргэлжилж байгаа төлөвлөгөөт судалгаа - 6 

Дууссан захиалгат судалгаа 6 13 

Үргэлжилж байгаа захиалгат судалгаа 1 

2 

 

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, хэлэлцүүлэг, 
лекц, семинар зохион байгуулсан, оролцсон 3 34 

3 

 

Хуулийн төсөл, бодлогын баримт бичигт 
өгсөн санал - 4 

4 

 

Номын сангийн үйлчилгээнд хамрагдсан 
уншигчдын тоо 109 989 

Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр 

5 

 

Монгол Улсын хууль тогтоомжийн албан бус 
орчуулга  57 18 

6 

 

Эрх зүйн албан бус сургалт, (хамрагдсан 
хүний тоо) 

3 
(190) 57 

(1,250) Дотоод сургалт, (хамрагдсан хүний тоо 
давхардсан байдлаар) - 

“1800-1202” зөвлөгөө, мэдээлэл 211 1,570 

7 

 

Цахим хуудаст оруулсан мэдээ /ХЗҮХ-ийн 
цахим хуудас, www.legalinfo.mn, фэйсбүүк 
болон твиттер хуудас/ 

59 562 

8 
 

БНЭЗБДҮХ-ийн хүрээнд хийсэн “1800-1202” 
подкаст нэвтрүүлэг 4 39 
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9 
 

Хуульчдын подкаст - 3 

10 

 

“Хууль зүйн мэдээ” цахим сонин № 12 №1-12 

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем 

 

12 
 

 

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системд 
нэвтэрсэн хэрэглэгчдийн хандалтын тоо 182,026 1,984,106 

13 Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системд 
оруулсан хууль, эрх зүйн акт 132 1,,468 

 
14 

 
Засвар хийсэн хууль, эрх зүйн акт 13 1,518 

 
15 

 

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын 
нэгдсэн санд шинээр бүртгэгдсэн акт 59 473 

16 Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэлд 
нийтлэгдсэн эрх зүйн акт 103 734 

17 Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан эрх зүйн акт 8 82 

18 Хүчингүй болгосон эрх зүйн акт  36 209 

Хэвлэх үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 
 

600 ширхэг 6760 ширхэг 

19 
 

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл №34-37 
800 ширхэг 

№1-37 
8,160 ширхэг 

20 

 

Хэвлэгдсэн сэтгүүл 
/Хууль дээдлэх ёс/ 

№90 
350 ширхэг 

№87, №88, 
№89, №90 

1,450 ширхэг 

21 

 

Захиалгат хэвлэл, бусад 2 
350 ширхэг 

Нэр төрөл – 20  
6,407 ширхэг 

 
 

 

 

Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, 
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. 

11-315789

www.nli.gov.mn                                             Бэлтгэсэн Ц.Энхжин
Улсын бүртгэлийн дугаар 1197
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