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                                                                               2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны  
өдрийн 1/523 тоот албан бичгийн хавсралт 

 

 
ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 

 2016 ОНЫ ТАЙЛАН 
 

Нэг. Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2016 онд Төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр дараах ажлыг хийж  
гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

 
1.1. Төвийн салбарын улсын өмгөөлөгчид 2016 онд эрэгтэй 3572,  эмэгтэй 

3059 нийт 6631 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. 
2016 онд нийт 2482 хэргийн 2749 холбогдогчид өмгөөллийн үйлчилгээ 

үзүүлсэнээс 1439 хэргийг шүүхээр, 264 хэргийг шүүхийн өмнөх шатанд 
шийдвэрлүүлсэн байна. 

Үүнээс төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдсон 160, харьяаллын биш 51, 
өмгөөлөгчөөс татгалзсан 4 хэрэг, бусад шалтгаанаар 30 хэргийн холбогдогчид 
өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзаж, 582 хэрэг шийдвэрлэх шатандаа явж 
байна.  

2016 онд Шүүхээр болон шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлэсэн нийт 1703 
хэргээс насанд хүрээгүй хүүхэд 183, бичиг үсэг мэддэггүй 234, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
79 харьяалалгүй хүн болон гадаадын иргэн 3 байна. 

Шүүхийн шатанд улсын өмгөөлөгчийн саналаар хэрэг нь бүхэлдээ, үйлдэл 
холбогдол нь хэрэгсэхгүй болсон, зүйл анги нь хөнгөрч өөрчлөгдсөн, улсын 
яллагчийн тавьсан саналаас хөнгөн ял оноосон яллагдагч 866, хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын шатанд улсын өмгөөлөгчийн санаачилгаар хэрэг нь бүхэлдээ, 
үйлдэл холбогдол нь хэрэгсэхгүй болсон, зүйл анги хөнгөрч өөрчлөгдсөн яллагдагч 
412 байна. 

 
1.2. Төвийн салбаруудын өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээр хүлээн 

авсан хэргийн тоон үзүүлэлт 
 

№ 
Салбарын байршил 

Хүлээн авсан 
хэргийн тоо 

Холбогдогчийн 
тоо 

1 Баянзүрх дүүрэг 287 305 

2 Сонгинохайрхан дүүрэг 239 250 

3 Чингэлтэй дүүрэг 187 214 

4 Баянгол дүүрэг 161 170 

5 Сүхбаатар дүүрэг 144 148 

6 Хөвсгөл аймаг 140 154 

7 Хан-Уул дүүрэг 126 137 

8 Төв аймаг 128 128 
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9 Дорнод аймаг 109 156 

10 Налайх дүүрэг 81 81 

11 Дархан-Уул аймаг 74 74 

12 Сэлэнгэ аймаг 73 99 

13 Баянхонгор аймаг 73 85 

14 Архангай аймаг 72 86 

15 Дорноговь аймгийн /Замын-Үүд сум/ 56 63 

16 Дорноговь аймаг 50 55 

17 Увс аймаг 48 56 

18 Булган аймаг 47 48 

19 Орхон аймаг 44 49 

20 Өвөрхангай аймаг 44 55 

21 Завхан аймаг 42 48 

22 Багануур дүүрэг 40 45 

23 Хэнтий аймаг 38 41 

24 Баян-Өлгий аймаг 35 41 

25 Дундговь аймаг 26 29 

26 Говьсүмбэр аймаг            24        25 

27 Сэлэнгэ аймгийн /Мандал сум/ 23 27 

28 Говь-Алтай аймаг 22 25 

29 Ховд аймаг 22 24 

30 Өмнөговь аймаг 20 22 

31 Сүхбаатар аймаг 7 9 
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1.3. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны аль шатнаас эхлэн 
өмгөөлөгч оролцон үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах ажиллагаа 
явуулсныг тоогоор харуулбал: 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны шат Хэргийн тоо 

Хэрэг бүртгэх шат 153 

Мөрдөн байцаах шат 1429 

Прокурорын шат 103 

Анхан шатны шүүх 782 

Давж заалдах шатны шүүх 13 

Хяналтын шатны шүүх 2 

 
Дээр дурьдсан тоон үзүүлэлтээс харахад үйлчлүүлэгчдийн 63,7 % нь хэрэгт 

хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах шатнаас, 32,1 % нь шүүхийн шатнаас, 4,2 % нь 
прокурорын шатнаас өмгөөллийн туслалцаа авахаар хандсан байна. Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх ажиллагааны эхний үеэс өмгөөлөгч оролцоогүй байгаа нь тухайн 
шатанд хүний эрх зөрчигдөх, иргэн өмгөөлүүлэх эрхээ эдэлж чадахгүй байх зэрэг 
сөрөг үр дагавартай юм. Цаашид хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бүхий л 
шатанд хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг нэмэгдүүлэх, холбогдох 
хууль, хяналтын байгууллагын уялдаа холбоог улам сайжруулах шаардлага 
харагдаж байна.  

1.4. Улсын өмгөөлөгчдийн шүүхийн өмнөх шатанд болон шүүхээр 
шийдвэрлүүлсэн хэргийг ангиллаар нь авч үзвэл:  

 
 
Хууль зүйн туслалцааны төвөөс өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлсэн нийт 

эрүүгийн хэргийн 62 хувийг хүндэвтэр гэмт хэрэг эзэлж байна. 

6.2%

17.4%

62%

14.4%

Хэргийн ангилал

Онц хүнд

Хүнд

Хүндэвтэр

Хөнгөн
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Өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүгийн хэргийг ангиллаар нь сүүлийн 3 

жилийн байдлаар харьцуулвал: 

 
 

1.5. Үйлчлүүлэгчийн өргөдлийг улсын өмгөөлөгч хаанаас хүлээн авсан 
талаарх мэдээ: 

 
 
Нээлттэй хаалганы өдөрлөг болон хууль сурталчлах ажлуудыг тогтмол зохион 

байгуулсаны үр дүнд Төвийн үйл ажиллагаа, чиг үүргийн талаар иргэдийн мэдээлэл 
нэмэгдэж улмаар үйлчлүүлэгчдийн дийлэнх нь өөрөө болон төлөөллийн хүнээр 
дамжуулан улсын өмгөөлөгчид шууд хандах нь нэмэгдэж байна. 
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1.6. Улсын өмгөөлөгчийн өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж ажилласан 
хэргийн төрөл:  

 
 

 Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах 652 буюу 38,3% 
 Бусдын бие махбодид хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэмтэл санаатай учруулах 352 

буюу 21% 
 Танхайрах 110 буюу 6,4% 
 Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх 107 буюу 6,3% 
 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын 

журам зөрчих 87 буюу 5,1% 
 Хүнийг санаатай алах 87 буюу 3.8% 
 Бусад гэмт хэрэг 330 буюу 19,1%-ийг эзэлсэн байна. 

Үзүүлэлтээс харахад үнэ төлбөргүй өмгөөлөлийг үйлчилгээ авсан иргэдийн 
дийлэх нь буюу 38,3% нь өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт холбогдсон байгаа нь 
тэдгээр иргэд эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, тогтмол орлогогүй, зав чөлөө ихтэй, 
амьдралын түвшин дооргуур байгаатай шууд хамааралтай байна. 

Нөгөө талаас боловсрол, хуулийн мэдлэг багатайгаас өөрийн үйлдлийн учир 
холбогдол, хариуцлагыг ухамсарлах чадвар сул байгааг харуулж байна.  

Хууль зүйн туслалцааны төвөөс өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар сургалт, сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. 
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Энэ онд 2014, 2015 онтой харьцуулахад бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх, 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам 
зөрчих, танхайн гэмт хэргүүдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн тоо буурч, хулгайн 
гэмт хэрэг өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 
1.7. Шийдвэрлэгдсэн 1703 хэргээс өмгөөлөгч доорх хугацаагаар тухайн 

хэрэгт оролцсон байна.  

 317 хэрэгт 14 хоног хүртэл  

 948 хэрэгт 15-90 хоног хүртэл  

 335 хэрэгт 91-150 хоног хүртэл  

 103 хэрэгт 151 хоногоос дээш хугацаагаар тус тус оролцжээ.  
Үүнээс үзэхэд 948 хэрэгт 15-90 хоног хүртэл хугацааг зарцуулан оролцсон нь 

улсын өмгөөлөгч нэг хэргийг шийдвэрлүүлэхийн тулд маш их цаг хугацаа зарцуулдаг 
буюу ажлын ачаалал их байгаа нь харагдаж байна. 

 
Хоёр. Холбогдох дүрэм, журмыг боловсруулах чиглэлээр: 
1. Хууль зүйн туслалцааны төвийн хөгжлийн стратегийг боловсруулан Хууль 

зүйн туслалцааны төвийн захирлын 2016 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 2/81 
тоот албан бичгээр Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. 

2. Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйлчилгээний стандартыг боловсруулж, 
захирлын 2016 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/07 тоот тушаалаар батлуулсан. 

3. Залуу өмгөөлөгч болон туслахууд туршлагатай, ахмад өмгөөлөгчдөөс 
суралцах, туршлага судлах "Менторшип" арга хэмжээний удирдамжийг 
боловсруулан Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлаар 2016 оны 03 дугаар сард 
батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Уг хөтөлбөр нь тус байгууллагын албан хаагчдыг ментор болон менти болгон 
хувиарлаж дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан хүний нөөцийг чадавхжуулж, ажлын 
дадлага, туршлагыг богино хугацаанд олгох, мэргэшүүлэн бэлтгэхэд чиглэсэн үйл 
ажиллагаа юм. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байна. 
Үүнд:  

Тус байгууллагын “Менторшип” хөтөлбөрийн хүрээнд нийт албан хаагчдыг 
хамруулан хэлэлцүүлэг, ярилцлага, харилцан туршлага солилцох уулзалтыг тогтмол 
зохион байгуулж байна. 
  Уг хөтөлбөрийн хүрээнд тухайн салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
мэргэжилтэн, манлайлагчдыг урьж цуврал сургалт, уулзалт ярилцлага зэргийг 
зохион байгуулж байна. Тухайлбал:  
  Удирдлагын академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институтын захирал 
Я.Бямбасүрэн (Ph.D) доктор, багш Ж.Баярцэцэг, багш Н.Цогжавхлан нарыг урьж 
ментор буюу зөвлөгч, халамжлан хүмүүжүүлэгч нь менти болсон залуу хуульчтай 
хэрхэн харилцах, ажил, мэргэжлийн туршлага, мэдлэг, чадвараа хэрхэн бусадтай 
хуваалцах болон хамтран ажиллах, бусдын мэдлэг, чадвар хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд сурах үйл явцыг нь дэмжих, чиглүүлэх, менторууд ёс зүйт 
манлайллыг хэрхэн зөв хэрэгжүүлэх зэрэг чиглэлээр болон олон улсад нэвтэрч буй 
мэдлэгтэй, туршлагатай, мэргэшсэн, тогтвортой, чадварлаг албан хаагчдын хүчээр 
төрийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд ойр, хэрэгцээг нь хангасан чанартай 
төрийн үйлчилгээг үзүүлэх, мэдлэг чадвар бүхий хүний нөөцтэй байх, хүний нөөцөө 
тасралтгүй хөгжүүлэх ач холбогдол бүхий “Менторшип” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөв.  
  Налайх, Баянгол, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг дэх 
салбарын улсын өмгөөлөгч, туслахууд хамтран хэрхэн үр дүнтэй өмгөөлөл хийх, арга 
барил, туршлага, харилцааны ур чадвар, бусад салбаруудтай уялдаатай ажиллаж 
улсын өмгөөлөгчдийн мэргэжлийн чадварыг дээшлүүлэх, туслахуудын хувьд 
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өмгөөлөгч болоход хэрхэн бэлдэх зэрэг сэдэвт сургалтыг хамтран зохион байгуулсан 
байна.  
  Уг хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажиллагааг эрх тэгш 
бүхий яллах, өмгөөлөх талын мэтгэлцээний үндсэн дээр явуулж, шүүгдэгчид 
сонсгосон ялыг нотлох үүргийг прокурорт хүлээлгэж, шүүгдэгчийг өмгөөлөхийн тулд 
хуульд заасан бүхий л арга хэрэгслэлээр хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үүргийг 
өмгөөлөгчид хариуцуулахаар анхан, давах, хяналтын шатны загвар шүүх хурлыг 
улсын өмгөөлөгчдийн дунд зохион байгуулж өөрсдийн мэдлэг, туршлагаа харилцан 
солилцсон болно. 
  Түүнчлэн менти нь ажлын болон хувь хүний хувьд ахиж дэвших, өдөр тутмын 
үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлаараа ментортойгоо тогтмол зөвлөлдөн 
ажиллаж байна. 

4. “Үйлчлүүлэгчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны чанар, үр нөлөөг 
тооцоолох, үнэлэх үйл ажиллагаа, шалгуур үзүүлэлт”-ийг батлуулах Хууль зүйн 
сайдын тушаалийн төслийг боловсруулан 2014 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
1/247 албан бичгийг Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. Мөн Хууль зүйн сайдаар 
батлуулах дээрх тушаалыг шуурхай шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг 2015 оны 09 дүгээр 
сарын 10-ны өдрийн 1/248 тоот албан бичгээр, 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 1/63 тоот албан бичгээр тус тус Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. 

5. Тус төвийн захирлын 2016 оны А/05 тушаалаар Төлбөрийн чадваргүй 
иргэдэд үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны хүртээмжийн судалгаа хийх ажлын хэсгийг 
байгуулан тайланг Хууль зүйн яаманд 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 1/132 
тоот албан бичгээр хүргүүлж ажилласан. 

 
Гурав. Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, 

хүсэлтийг хүлээн авч, хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх ажлын 
хүрээнд: 

1. Хууль зүйн туслалцааны төвд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн 
авч 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 2935 хууль зүйн туслалцаа хүссэн өргөдөл, 
гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн ажилласан. 

2. Хууль зүйн туслалцааны төвд хандан нийт 196 албан бичиг ирүүлсэнээс 109 
албан бичгийн хариуг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн ажилласан бөгөөд хариугүй 87 
албан бичгийн дагуу тус төвийн үйл ажиллагаанд хэрэгжилтийг ханган ажиллаж  
байна. Тайлант хугацаанд нийт 512 албан бичгийг боловсруулан холбогдох 
байгууллагад хүргүүлэн ажиллаж байна. 

3. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 1900-1982 тусгай дугаарыг тус 
байгууллагын нэр дээр шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэсэн. Баянгол дүүрэг дэх 
салбарын улсын өмгөөлөгчид уг тусгай дугаарт залгасан иргэдэд зөвлөгөө өгч 
ажиллаж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 1900-1982 тусгай дугаарт 70 иргэн 
хандан хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл авсан байна.  

4. Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчдийн шүүхээр 
шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийн статистик мэдээг улсын хэмжээнд нэгтгэн гаргаж 
дүнг тайлангийн хугацаанд Хууль зүйн яаманд 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний 
өдрийн 1/130 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 
Дөрөв. Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

 Тайлант хугацаанд Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн 
туслалцааны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу legalinfo.mn, Монголын 
Хуульчийн холбоо ТББ-ын масс мессэж болон Хууль зүйн туслалцааны төвийн 
албан ёсны вэбсайтад улсын өмгөөлөгч, өмгөөлөгчийн туслахын сонгон 
шалгаруулалтын дараах зарыг байршуулсан. Үүнд:  
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 Сүхбаатар, Баянгол, Налайх дүүрэг дэх салбар, Хэнтий, Говьсүмбэр, 
Өвөрхангай, Дундговь, Сүхбаатар, Булган  аймаг дахь салбарт 2016 оны 01 
дүгээр сарын 06-наас 13,  
 Ховд, Говьсүмбэр, Дорноговь, Төв аймаг дах салбарт 2016 оны 05 дугаар 
сарын 17-ноос 05 дугаар сарын 24, 
 Чингэлтэй, Хан-Уул дүүрэг, Дорнод, Сүхбаатар аймаг дахь салбар 2016 оны 
09 дүгээр сарын 01-нээс 09, 
 Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүрэг, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Завхан, 
Дорноговь, Сэлэнгэ аймаг дахь салбарт 2016 оны 10 дугаар сарын 14-нөөс 21,  
 Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүрэг, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, 
Завхан, Дорноговь, Сэлэнгэ аймаг дахь салбарт 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-
нөөс 21-ний өдрийг дуустал хугацаанд улсын өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгчийн 
туслахыг сонгон шалгаруулах ажлын зарыг байршуулан нийтэд мэдээлсэн.  
Тус сонгон шалгаруулалтын үр дүнд  улсын өмгөөлөгч 17, улсын өмгөөлөгчийн 

туслах 2-той шинээр хөдөлмөрийн гэрээг шинээр байгуулах ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан.  

 Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.3, 37.4, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2004 оны 17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн тоо 
бүртгэл хөтлөх журам”-ын 13-т заасны дагуу тус байгууллагын 68 албан хаагчийн 
“Бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан”-г албан хаагчдын 1.3 насны ангилал, 1.4 
боловсрол, 2.3 цалингийн тайлан байгууллагаар, 4.1 төрийн алба хаагчийн ангилал, 
зэрэглэлд хамаарах төрийн албан хаагчийн тоо, 4.2 ХЗТТ-ийн албан тушаалын дэд 
ангиллын албан хаагчийн тоо гэсэн мэдээллээр гаргаж 2016 оны 12 дугаар сарын 
22-ны өдрийн 1/518 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 
хүргүүлсэн. 

 Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийт албан хаагчдаас 2016 оны ээлжийн 
амралтын саналыг авч төвийн захирлын 2016 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
Б/07 тоот тушаалаар албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг баталсаны дагуу 
албан хаагчдын ээлжийн амралтыг эдлүүлж байна. Жилийн эцсийн байдлаар 
хуваарийн дагуу 69 албан хаагчид ээлжийн амралтын мэдэгдэл олгосон байна. 

 Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2 удирдлага, ажлын албаны 11 албан 
хаагчийн болон салбарт ажиллаж буй 49 улсын өмгөөлөгч, 10 улсын өмгөөлөгчийн 
туслахын нэгдсэн бүртгэлийн сан бүрдүүлсэн. Энэхүү нэгдсэн мэдээллийн санд 
тулгуурлан хүүхдийн, ажилласан жил, дэлгэрэнгүй, зэрэг дэв, шүүхэд төлөөлөх 
эрхийн үнэмлэхний дугаар, нас, хүйсийн зэрэг судалгааг шинэчлэн гаргаж нэгдсэн 
бүртгэлийн санг бий болгон ажиллаж байна. 

 Төвд шинээр томилогдсон албан хаагчдад хувийн хэрэг нээж, төвийн 
Хөдөлмөрийн дотоод журам, Хууль зүйн туслалцааны төвийн албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, холбогдох бусад дүрэм 
журмыг танилцуулж, нийт албан хаагчдын хувийн хэргийн баяжилтыг нягтлан 
шалгаж, дутуу материалыг бүрдүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын дагуу 
төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хувийн хэргийн баяжилтыг тухай бүр хийж, хувийн 
хэргийг хавтасжуулан дугаарлаж, хувийн хэрэгт байгаа баримт бичгийн товьёог 
хөтөлж байна. 

 Хууль зүйн туслалцааны төвийн хүний нөөцтэй холбогдуулан гарсан 102, 
байгууллагын үндсэн чиглэлийн 15 тушаалын төслийг боловсруулан удирдлагад 
танилцуулж шийдвэрлэсэн. 

 
Тав. Хяналт, шалгалт хийх чиглэлээр: 
1. Байгууллагын 2016 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөг 

боловсруулан баталж, 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 1/20 тоот албан 
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бичгээр Хууль зүйн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт 
хүргүүлсэн. 

2. Тус төвийн захирлын 2016 оны А/05 тушаалаар Хууль зүйн туслалцааны 
төвийн үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийг арилгах, түүний уялдаа холбоонд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлын 
хэсгийг байгуулан ажилласан бөгөөд тус ажлын хэсгийн тайланг 2016 оны 03 дугаар 
сарын 10-ны 2/94 тоот албан бичгээр Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. 

3. Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2015 онд “Түгээмэл эрх” ТББ-тай гэрээ 
байгуулж Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайланг Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн бөгөөд 
2016 оны “Хэрэглэгчийн үнэлгээ”-г төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 12 дугаар сард 
хийлгэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

4. Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны тайланд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, тайланг 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1/32 тоот албан 
бичгээр Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. 

5. Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай 
хуулийн үр нөлөөг тооцож, хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхээр Хууль зүйн яамнаас ажлын 
хэсэг томилогдон ажиллаж байна. Тус асуудлын хүрээнд Хууль зүйн туслалцааны 
төвөөс Хууль зүйн яаманд 2016 оны 05 дугаар сарын 11-ний 1/192, 2016 оны 05 
дугаар сарын 31-ны өдрийн 2/218, 2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 2/222 
тоот албан бичгээр болон цахимаар  байгууллагын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 
тайлан, дүн мэдээ, дүрэм, журам, судалгааг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлсэн. 

 
Зургаа. Сургалт, сурталчилгаа олон нийтийн арга хэмжээ зохион 

байгуулах чиглэлээр: 
1. Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааг олон нийтэд 

сурталчлах, орон нутгийн ЗДТГ-тай хамтран Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр: 

Хууль зүйн туслалцааны төв 2014 оноос эхлэн МҮОНРТ-ийн Пи-3 радиотой 
хамтран баталсан хуваарийн дагуу Хууль бидний амьдарлд шууд нэвтрүүлгийг 7 
хоног бүр тогтмол сонсогчдод хүргэж байгаа бөгөөд 2016 оны 02 дугаар улиралд 
Эрүүгийн хууль /Хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэг/, Архины 
хор хөнөөл, архидан согтуурахын хор уршиг /Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хууль/, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, 
Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль, 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааны талаар зэрэг сэдвүүдээр нийт 21 
удаагийн давтамжтай  420 минутын дугаарыг хамтран бэлтгэж цацсан байна. 

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай 
хууль болон хууль зүйн туслалцааг хэрхэн авах талаар товч агуулга бүхий зурагт 
хуудсыг 400 ширхэг, танилцуулга хэвлэмэл хуудас 1000 ширхэг, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн агуулга бүхий 
зурагт хуудас 300 ширхэгийг тус тус хэвлүүлэн улсын хэмжээнд 21 аймаг, 8 дүүрэг, 
зарим сумдын ЗДТГ болон Ерөнхий боловсролын сургууль, Шүүх болон бусад 
холбогдох байгууллагаар түгээсэн. 

Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга номыг 110 ширхэгийг Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэнгээс худалдан авч улсын өмгөөлөгч нар болон өмгөөлөгчийн 
туслахуудын ажлын хэрэгцээнд түгээв. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хар тамхи, Архины хор хөнөөл, 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг зэрэг сэдвээр сургалт-
сурталчилгааны ажлыг Төвийн салбаруудын хүрээнд хийж гүйцэтгэв. Үүнд: 

Хар тамхи, мансууруулах бодисын хор хөнөөл сэдэвт сургалтыг Баянгол, 
Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Налайх, Сүхбаатар дүүрэг, Дархан-Уул, 
Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Баянхонгор, Булган, Баян-Өлгий, Дундговь, 
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Дорноговь, Дорнод, Архангай, Өмнөговь аймаг,  Дорногвь Замын-Үүд сумын Засаг 
даргын тамгын газар, Хуулийн хэлтэс, Цагдаагийн газартай хамтран Ерөнхий 
боловсролын сургуулын сурагчид, политехникийн коллежийн оюутнууд болон 
иргэдэд зориулан 3 удаагийн давтамжтай зохион байгуулж нийт 1870 хүн  
хамрагдсан байна. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба гэмт хэрэг сэдэвт сургалтыг Баянзүрх, 
Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Налайх, Сүхбаатар дүүрэг, Дархан-Уул, Орхон, 
Өвөрхангай, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Баянхонгор, Булган, Баян-Өлгий, Дундговь, 
Дорноговь, Дорнод, Архангай, Өмнөговь аймаг,  Дорногвь Замын-Үүд сумын Засаг 
даргын тамгын газар, Хуулийн хэлтэс, Цагдаагийн газартай хамтран Ерөнхий 
боловсролын сургуулын сурагчид, политехникийн коллежийн оюутнууд болон 
иргэдэд зориулан 3 удаагийн давтамжтай зохион байгуулж нийт 2305 хүн  
хамрагдсан байна. 

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалтыг 
Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Налайх, Сүхбаатар дүүрэг, Дархан-
Уул, Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Баянхонгор, Булган, Баян-Өлгий, 
Дундговь, Дорноговь, Дорнод, Архангай, Өмнөговь аймаг,  Дорногвь Замын-Үүд 
сумын Засаг даргын тамгын газар, Хуулийн хэлтэс, Цагдаагийн газартай хамтран 
Ерөнхий боловсролын сургуулын сурагчид, политехникийн коллежийн оюутнууд 
болон иргэдэд зориулан 3 удаагийн давтамжтай зохион байгуулж нийт 1682 хүн  
хамрагдсан байна. 

Архины хор хөнөөл, архидан согтуурахын хор уршиг сэдэвт сургалтыг 
Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Налайх, Сүхбаатар дүүрэг, Дархан-
Уул, Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Баянхонгор, Булган, Баян-Өлгий, 
Дундговь, Дорноговь, Дорнод, Архангай, Өмнөговь аймаг,  Дорногвь Замын-Үүд 
сумын Засаг даргын тамгын газар, Хуулийн хэлтэс, Цагдаагийн газартай хамтран 
Ерөнхий боловсролын сургуулын сурагчид, политехникийн коллежийн оюутнууд 
болон иргэдэд зориулан 3 удаагийн давтамжтай зохион байгуулж нийт 1604 хүн  
хамрагдсан байна. Төвийн албан хаагч, улсын өмгөөлөгч нарт Авлигатай тэмцэх 
газарын урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн мэргэжилтэн комиссар 
С.Баярцэцэг Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь сэдвээр мэдээлэл өгөв. 
2016 оны 6 дугаар сард зохион байгуулсан уг сургалтанд 25 албан хаагчид 
хамрагдсан байна. 

 Төвийн улсын өмгөөлөгч, өмгөөлөгчийн туслах, ажлын албаны 
мэргэжилтнүүдийн саналыг үндэслэн Англи хэлний мэдлэг сайжруулах 20 цагийн 
сургалтыг  зохион байгуулав.  

 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх Эрүүгийн 
хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, өөрчлөлт, уялдаа холбоо, шинэлэг 
зохицуулалтын талаар мэдлэг олгох зорилготой сургалт зохион байгуулав. Тус 
сургалтыг 2016 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Хууль зүйн яамны холбогдох 
мэргэжилтэнтэй хамтран ажлын албаны мэргэжилтнүүд, улсын өмгөөлөгч нарт 
амжилттай зохион байгуулж ажилласан байна. Сургалтанд нийт 27 албан хаагчид 
хамрагдсан. 

 Хууль зүйн туслалцааны төвийн ажилтан, албан хаагчид 3 дугаар сард 
“Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хууль”-ийн талаар сургалтанд хамрагдав. Уг 
сургалтаар тус хуулийн агуулга, үзэл баримтлал Захиргааны ерөнхий хуулийн 
үйлчлэх хүрээ, түүний эрх зүйн байдал, ангилал, үйл ажиллагааны зарчмууд, акт, 
гэрээ, шийдвэр гаргах шат дараалал гэх зэрэг Захиргааны ерөнхий хуулийн үзэл 
баримтлалын талаар мэдээллийг хүргэсэн юм. 

 Хууль зүйн туслалцааны төвөөс албан хаагчдаа мэргэшүүлэн сургах, 
дадлагажуулах, багаар хамтран ажиллах арга барилд сургах, хувь хүний хөгжлийг 
дэмжих зорилгоор менторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг хөтөлбөрийн 
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хүрээнд тухайн салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэн, манлайлагчдыг урьж 
цуврал сургалтыг 3, 5 дугаар сард зохион байгуулан ажиллав. 

 Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйлчилгээний стандартыг боловсруулан 
төслийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд мэдээлж, санал 
хүсэлтийг харгалзан, тэдгээрийн оролцоог хангах арга хэмжээ авч ажилласан.  

2. Төрийн албан хаагчдад хөгжлийн бэрхшээлээс болж алагчлах талаарх 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангах үүрэг 
болон боломжуудын талаар тохирох шаардлагатай сургалтыг зохион байгуулах 
/НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенци-5/ 

Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн мэдээллийн төв, Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнтэй хамтран 2016 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр сонсголын бэрхшээлтэй 
иргэдийн дунд сургалт зохион байгуулан ажилласан. 

Уг сургалтаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх явцад ажил 
олгогчоос гаргадаг нийтлэг зөрчил, ажлын цаг, хөдөлмөрийн гэрээ, цалин хөлстэй 
холбоотой эрх зүйн зарим зохицуулалт зэрэг сургалтад оролцогчдын сонирхсон 
сэдвээр улсын өмгөөлөгчид зөвлөгөө, мэдээлэл өгөв. 

Мөн төвийн албан хаагчдад хөгжлийн бэрхшээлээс болж алагчлах талаарх 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангах үүрэг болон 
боломжуудын талаар тохирох шаардлагатай сургалтыг зохион байгуулахаар бэлтгэл 
ажлыг ханган ажиллаж байна. 

 
Долоо. Мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд: 
Шилэн дансны хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан байгууллагын цахим 

хуудсанд хуулийн дагуу нууцад хамааруулснаас бусад бүх мэдээ, мэдээллийг цаг 
тухайд нь байршуулан ажиллаж байна. Дээрх сар бүрийн төсвийн хуваарь, ХЗТТ-ийн 
2016 оны төсвийн зарлагын хуваарилалт гэх мэт мэдээллүүдийг тогтмол шинэчилж, 
өөрчлөлт орсон тухай бүр өмнөх мэдээллийн санд нэвтрэх, татаж авах, хэвлэх 
боломжтойгоор байршуулсан. 

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор байгууллагын албан ёсны 
цахим хуудас болон олон нийтийн сүлжээг хөтлөн мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь 
байнга шинэчлэн ажиллаж байна.  

Мөн шинээр боловсруулсан Хууль зүйн туслалцааны төвийн хөгжлийн 
стратегийн төслийг цахим хуудсанд байршуулан иргэдээс санал авсан. 

www.lac.gov.mn.mn ХЗТТ-ийн албан ёсны цахим хуудсын мэдээ, мэдээлэл, 
холбогдох хууль тогтоомжийг тогтмол шинэчлэн байршуулж байна. Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгч сонгон шалгаруулалт, төвийн 2014, 2015, 2016 
оны тайлан, 2015, 2016 оны төсвийн хуваарь, 2014 оны жилийн эцсийн тайлан, Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулсан тухай мэдээлэл, Төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайлан зэрэг мэдээ мэдээллийг тухай бүрт нь байршуулан ажиллаж 
байна. 

www.facebook.com/legalaidcenter албан ёсны фэйсбүүк хуудсыг ажиллуулж 
эхлээд 2 жилийн хугацаанд 10850 дагагчтай болоод байна.  

www.twitter.com/LegalAidCenter1 албан ёсны твитер хуудас ажиллуулж байна. 
 

 Найм. Байгууллагын санхүүгийн ажлын чиглэлээр: 
Төсвийн хүрээнд: 
Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг бүртгэх, тайлагнах, үйл 

ажиллагаандаа Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, УСНББОУС -
д нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодлого, аргачлал, журам, Хууль зүйн яамны 
салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримтыг  удирдлага болгон 
ажиллалаа. 

Санхүүгийн тайлангийн талаар: 

http://www.lac.gov.mn.mn/
http://www.facebook.com/legalaidcenter
http://www.twitter.com/LegalAidCenter1
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1. Үндэсний аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.1.1, Төсвийн 
тухай хуулийн 8.9.1-д заасаны дагуу тус төвийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлт, төсвийн гүйцэтгэлийн 
тайлан болон бусад холбогдох тайлбар тодруулга бүхий санхүүгийн тайланд 
түүврийн хэлбэрийг ашиглан аудитын хяналт-шалгалтыг хийсэн. Энэхүү аудитын 
хяналт-шалгалтын дүнд зөрчилгүй санал дүгнэлтийг Үндэсний аудитын газраас 
ирүүлсэн. 

2. Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүр хугацаанд нь Хууль зүйн яамны 
Төрийн санд хүргүүлэн холбогдох хуулийн хүрээнд ажиллалаа.  

3. Төвийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гаргаж, хуулийн 
хугацаанд Хууль зүйн яамны Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтэст тушаасан.    

  Санхүүгийн тайлан нь: 
- Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг 

үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн тайланд үнэн илэрхийлсэн. 
- Бүх хөрөнгө, орлого зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын       

стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан. 
- Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн болно. 
 

 Ес. Тайлант хугацаанд бусад хийгдсэн ажлууд: 
1. Хууль зүйн яамны мэргэжилтэн, сургагч багшийн заасан 2016 оны 05 дугаар 

сарын 02-ны өдрийн Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга, Зөрчлийн тухай 
хуулийн үзэл баримтлал, өөрчлөлт, уялдаа холбоо, шинэлэг зохицуулалтын талаарх 
сургалтанд хамрагдсан.  

2. Төлбөрийн чадваргүй иргэнд үзүүлэх Хууль зүйн туслалцааны хүртээмжийг 
сайжруулах судалгааны санал асуулгын материал, удирдамжийг засварлан 
салбаруудад и-мэйл хаягаар илгээж ирсэн санлуудыг хүлээн авч Хяналт-шинжилгээ 
үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн.  

3. Байгууллагын цахим хуудсыг Үндэсний дата төвийн гэрээт домэйнд 
байршуулж олон нийтэд байгууллагын талаарх мэдээ, мэдээллийг оруулан бүрэн 
ажиллагаанд оруулав. 

Өгөгдлийн санг хуулан авч шинэ цахим хуудсанд байршуулав. 
 
Тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, санал дүгнэлт: 
Төлбөрийн чадваргүй иргэнд улсаас хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл 

ажиллагаа нь хүний эрхийг хамгаалах, шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг хангах, 
хууль зүйн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудлын салшгүй нэг хэсэг тул цаашид төвийн 
үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, сайжруулах, бэхжүүлэхэд дараах арга хэмжээг шат 
дараатай авах шаардлага тулгарч байна. Үүнд: 

- Тус байгууллагын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, албан хаагчдыг 
мэргэшүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах төсөв хөрөнгийг 
улсын төсөвт тусгуулах, улсын өмгөөлөгчдийг тогтвортой ажиллуулах, үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулахад тэдний цалин, урамшууллыг тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж 
бусад хуульчдын цалингийн жишигт ойртуулах  асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага 
тулгарч байна. Улсын өмгөөлөгчийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах, нийгмийн 
баталгааг хангах асуудлыг нэгдсэн зохицуулалтыг бий болгох;  

- Одоогоор Хууль зүйн туслалцааны төв өөрийн гэсэн ажлын байргүй ажлын 
албаны хувьд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд түрээс төлж байрладаг. Орон нутагт 
дийлэнх салбаруудад тухайн орон нутгийн Засаг даргын Тамгын газарт, нийслэлийн 
салбаруудыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын захиргаанаас байрлуулах 
боломжгүй гэсэн тул түрээсийн байранд байрлаж үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Техник, тоног төхөөрөмжийн хувьд 2008 онд "Хууль зүйн үйлчилгээний хүртээмж ба 
хүний эрх" НҮБ-ын төслийн санхүүжилтээр олгогдсон тул эдгээр компьютер, тавилга 
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хэрэгслийн ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн байгаа болно. Иймд салбаруудыг техник, 
тоног төхөөрөмжөөр, цаашилбал, ажлын байраар хангах, холбогдох зардлыг 
шийдвэрлэх шаардлага тулгарч байна; 

Тус төв нь тайлангийн хугацаанд Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх 
хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай 
зохион байгуулан хуулиар хүлээсэн үндсэн зорилго, чиг үүрэг, төлөвлөгөөгөө 
хангалттай биелүүлэн ажилласан гэж дүгнэж байна.  

 
---о0о--- 

 


