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Г.СОВДЫН НЭРЭМЖИТ ХУУЛЬ ЗҮЙН СЭДЭВТ 
ШИЛДЭГ ӨГҮҮЛЛИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛЛОО

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 
СУРАГЧДАД “ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН 

БАЙГУУЛЛАА

ТА ҮҮНИЙГ МЭДЭХ ҮҮ?
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Г.СОВДЫН НЭРЭМЖИТ ХУУЛЬ ЗҮЙН СЭДЭВТ ШИЛДЭГ ӨГҮҮЛЛИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ 

БОЛЛОО

Үндсэн хуулийн 
Цэцийн анхны дарга, 
гавьяат хуульч, хууль 

зүйн шинжлэх ухааны доктор, 
профессор Галдангийн 
Совдын нэрэмжит хууль 
зүйн сэдэвт шилдэг өгүүлэл 
шалгаруулах уралдааныг 
Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Цэцийн Судалгааны 
төв, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, 
Улсын ерөнхий прокурорын 
дэргэдэх Сургалт, судалгааны 
хүрээлэн, Монгол Улсын 

Их Сургуулийн Хууль 
зүйн сургууль, Хууль 
зүйн үндэсний хүрээлэн 
хамтран амжилттай 
зохион байгууллаа. Энэ 
жилийн уралдаанд нийт 13 
өгүүлэл ирүүлснээс зохион 
байгуулагчдын зүгээс тус 
бүр доктор эрдэмтдийн 
багаар шалгаруулалтыг 
явуулж, нэгдсэн дүнгээр 
Р . М а н д у х а й г и й н 
“Санхүүгийн түрээсийн 
гэрээг зээлээр худалдах 

худалдан авах гэрээнээс 
ялгахад тулгарч буй асуудал 
болон Санхүүгийн түрээсийн 
тухай хуулийг шинэчлэх 
шаардлага” сэдэвт өгүүлэл 
2022 оны хууль зүйн сэдэвт 
шилдэг өгүүллээр шалгарав. 
Шагналыг Үндсэн хуулийн 
цэцийн судалгааны төвийн 
Захирал Р.Мухийт, ХЗҮХ-
ийн Эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга Г.Давааням 
нар гардууллаа.

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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ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДАД “ГЭМТ ХЭРГЭЭС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэн нь “Бүх 
нийтийн эрх зүйн 
боловсролыг дээшлүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”-
ийг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд сурагчдад 
“Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх” сэдвээр 
цуврал сургалт зохион 
байгуулдаг. Энэ удаад  55 
дугаар тусгай сургуулийн 
ахлах ангийн 50 сурагчдыг 
хамрууллаа. Сургалтад 
Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнгийн арга зүйч 

багш Д.Цэцэгдарь, сургалт 
хариуцсан мэргэжилтэн 
П.Аззаяа нар хичээл заав. 
Сургалтаар:
-Зөв хандлага 
төлөвшүүлэх;
-Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх /хулгай, дээрэм, 
танхайрах гэмт хэрэг, 
мансууруулах бодисын 
хор хөнөөл/-ийн ойлголт;
-Цахим гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 
сэдвээр анхан шатны 
ойлголт, мэдээллийг тус 
тус хүргэлээ.
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ТА ҮҮНИЙГ МЭДЭХ ҮҮ?
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