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                                  ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2015  
ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг бүхий Хууль зүйн туслалцааны төв нь 72 орон 
тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Улсын хэмжээнд бүх аймаг, нийслэлийн 8 
дүүрэг, 2 суманд нийт 31 салбарт 47 улсын өмгөөлөгч, 10 өмгөөлөгчийн туслах 
ажиллаж байна.  

Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2015 онд Төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр дараах ажлыг хийж  
гүйцэтгэсэн. 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбарын улсын өмгөөлөгчид 2015 онд 
эрэгтэй 4714,  эмэгтэй 3649 нийт 8363 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. 

2015 онд нийт 2888 хэргийн 3145 холбогдогчид өмгөөллийн үйлчилгээ 
үзүүлсэнээс 1787 хэргийг шүүхээр, 307 хэргийг шүүхийн өмнөх шатанд 
шийдвэрлүүлсэн байна. 

Үүнээс төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдсон 185, харьяаллын биш 55, 
өмгөөлөгчөөс татгалзсан 0 хэрэг, бусад шалтгаанаар 25 хэргийн холбогдогчид 
өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзаж, 530 хэрэг шийдвэрлэх шатандаа явж 
байна.  

Шүүхээр болон шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлэсэн нийт 2094 хэргээс 
насанд хүрээгүй хүүхэд 221, бичиг үсэг мэддэггүй 280, хөгжлийн бэрхшээлтэй 83 
харьяалалгүй хүн болон гадаадын иргэн 5 байсан. 

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 1150, хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын шатанд улсын өмгөөлөгчийн санаачилгаар хэрэг нь бүхэлдээ, 
үйлдэл холбогдол нь хэрэгсэхгүй болсон, зүйл анги хөнгөрч өөрчлөгдсөн яллагдагч 
341 байна. 

2015 онд хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн хэргийн тоо 2014 онтой харьцуулахад 
34,6%-р өссөн үзүүлэлттэй байна.  
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Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбаруудын өмгөөллийн үйлчилгээ 
үзүүлэхээр хүлээн авсан хэргийн тоон үзүүлэлт 

№ 
Салбарын байршил 

Хүлээн авсан 
хэргийн тоо 

Холбогдогчийн 
тоо 

1 Баянзүрх дүүрэг 417 417 

2 Сонгинохайрхан дүүрэг 244 251 

3 Баянгол дүүрэг 210 231 

4 Чингэлтэй дүүрэг 196 210 

5 Сүхбаатар дүүрэг 175 184 

6 Хан-Уул дүүрэг 133 140 

7 Дорнод аймаг 129 155 

8 Хөвсгөл аймаг 122 145 

9 Налайх дүүрэг 118 118 

10 Төв аймаг 93 104 

11 Сэлэнгэ аймаг 87 119 

12 Дорноговь аймаг 86 95 

13 Баянхонгор аймаг 82 88 

14 Багануур дүүрэг 77 85 

15 Дархан-Уул аймаг 72 83 

16 Увс аймаг 68 76 

17 Завхан аймаг 67 76 

18 Архангай аймаг 64 66 

19 Орхон аймаг 59 67 

20 Хэнтий аймаг 55 58 

21 Говь-Алтай аймаг 43 55 

22 Сүхбаатар аймаг 43 48 

23 Өвөрхангай аймаг 36 39 

24 Баян-Өлгий аймаг 35 46 
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25 Дорноговь аймгийн /Замын-Үүд 
сум/ 

33 33 

26 Ховд аймаг 32 38 

27 Булган аймаг 31 31 

28 Говьсүмбэр аймаг 29 31 

29 Дундговь аймаг 22 22 

30 Өмнөговь аймаг 18 21 

31 Сэлэнгэ аймгийн /Мандал сум/ 12 13 

 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 200 

Мөрдөн байцаах шат 1642 

Прокурорын шат 134 

Анхан шатны шүүх 875 

Давж заалдах шатны шүүх 38 

Хяналтын шатны шүүх 2 

Үйлчлүүлэгчдийн дийлэнх буюу 1842 хэрэгт хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах 
шатнаас, 915 хэрэгт шүүхийн шатнаас, 134 хэрэгт прокурорын шатнаас өмгөөллийн 
туслалцаа авахаар хандсан. 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.  

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

 
 онц  хүнд гэмт хэрэг 119 буюу 5.7% 
 хүнд гэмт хэрэг 356 буюу 17.1% 
 хүндэвтэр  гэмт хэрэг 1261 буюу 60.2 % 
 хөнгөн гэмт хэрэг 358 буюу 17% 
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 Хууль зүйн туслалцааны төвөөс үйлчилгээ үзүүлж ажилласан нийт хэргийн 
60.2 хувийг хүндэвтэр гэмт хэрэг эзэлж байна. 

 

Өмнөх онтой харьцуулахад Улсын өмгөөлөгчөөс үнэ төлбөргүй хууль зүйн 
үйлчилгээ үзүүлж ажилласан хэргийн тоо 997-оор нэмэгдсэн буюу 34.6 хувь өссөн 
хэдий ч нийт хүлээн авсан хэрэгтэй харьцуулахад онц хүнд, хүнд, хүндэвтэр 
ангиллын хэрэг 12 хувиар буурсан дүнтэй байна.  
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 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 нэмэгдэх хандлагатай байна. 

 

 Улсын өмгөөлөгчийн хууль зүйн туслалцаа үзүүлж ажилласан 
хэргийн төрөл:  

 

 Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах 836 буюу 40% 
 Бусдын бие махбодид хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэмтэл санаатай учруулах 421 

буюу 20,1% 
 Танхайрах 189 буюу 9% 
  Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх 144 буюу 6,9% 
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 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын 
журам зөрчих 123 буюу 5,8% 

 Хүнийг санаатай алах 51 буюу 2,5% 
 Бусад гэмт хэрэг 330 буюу 15,7%-ийг эзэлсэн байна. 

Үзүүлэлтээс харахад үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа авсан иргэдийн дийлэх 
нь буюу 47% 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 суралт, сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 

2014 онтой харьцуулахад бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх, тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих, 
танхайн гэмт хэргүүдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн тоо өссөн байна. 

Шийдвэрлэгдсэн 2094 хэргээс өмгөөлөгч доорх хугацаагаар тухайн 
хэрэгт оролцсон байна:  

 508 хэрэгт 14 хоног хүртэл  

 1029 хэрэгт 15-90 хоног хүртэл  

 376 эрэгт 91-150 хоног хүртэл  

 181 хэрэгт 151 хоногоос дээш хугацаагаар тус тус оролцжээ.  
Үүнээс үзэхэд 1029 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. 

 
Холбогдох дүрэм, журмыг боловсруулах чиглэлээр: 

 
1. Хууль зүйн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 04 дүгээр сарын 23-

ны өдрийн А/85/95 дугаар тушаалаар тус төвийн бүтэц, орон тоо цалин хөлсний 
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жишгийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан ажлын албаны албан хаагчийн ажлын 
байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, захирлын 2015 
оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/17 дугаар тушаалаар батлуулсан. Мөн Хууль 
зүйн туслалцааны төвийн захирлын 2015 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/17 
дугаар тушаалаар иргэдээс өргөдөл гомдлыг хүлээн авах, иргэдийг хүлээн авч 
салбарын байршил, хаяг, улсын өмгөөлөгчийн мэдээлэл болон холбогдох мэдээлэл, 
зөвлөгөөг өгөх ажлыг хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр (албан тушаал)-ны 
тодорхойлолтыг шинэчлэн баталж нэг цонхоор иргэдэд чирэгдэлгүй үйлчлэх нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлэн ажиллалаа. 

 
2. “Хууль зүйн туслалцааны төвийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, 

нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг боловсруулан тус төвийн захирлын 2015 
оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/10  тоот тушаалаар батлуулсан. 
  

3. Төвийн нийт албан хаагчдаас Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах журмын төсөлд санал авсаны дагуу тэдний саналыг тусган Хууль 
зүйн туслалцааны төвийн захирлын 2015 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/09, 
2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/31 тоот тушаалаар тус тус Хөдөлмөрийн 
дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тушаалыг боловсруулан батлуулж 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллахаар 31 салбарын өмгөөлөгч нарт цахим хэлбэрээр 
илгээсэн бөгөөд байгууллагын хурал, улсын өмгөөлөгчдийн нэгдсэн сургалтаар 
байгууллагын нийт албан хаагчдад танилцуулан мөрдөж ажиллах талаар 
зааварчилгаа өгч ажилласан. 
 

4. Улсын өмгөөлөгчийн үйлчлүүлэгчтэй болон хувийн өмгөөлөгчтэй байгуулах 
гэрээний загварыг боловсруулан Хууль зүйн сайдын 2014 оны 02 дугаар сарын 17-
ны өдрийн  А/19 дүгээр тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлуулсан. 
 

5. Төлбөрийн чадваргүй болохоо тодорхойлох өргөдлийн загварыг шинэчлэн 
боловсруулж, Хууль зүйн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/113 
дугаар тушаалаар батлуулсан. 

 
6. Хувийн өмгөөлөгчийн өмгөөллийн үйлчилгээний ажлын хөлсний жишгийг 

боловсруулж Хууль зүйн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 3 дугаар сарын 
13-ны өдрийн А/54/54 тоот тушаалаар батлуулсан. 
 
Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр: 

 
1. Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбар байхгүй Өвөрхангай, Говьсүмбэр, 

Говь-Алтай аймгуудад хувийн өмгөөлөгчтэй гэрээ байгуулан төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагчид хууль зүйн туслалцааг үнэ төлбөргүй үзүүлэх ажлыг зохион байгуулан 
ажиллаж байна. 

2. Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын 2014 оны 11 дүгээр сарын 06-
ны өдрийн А/37 тоот тушаалаар Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын 
өмгөөлөгчдийн шүүхээр шийдвэрлүүлсэн эрүүгийн хэргийн статистик мэдээг гарган 
дүн шинжилгээ хийх ажлын хэсэг  байгуулагдсан. Уг ажлын хэсэг нь Шүүх, Прокурор, 
Цагдаагийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, шаардлагатай мэдээллийг авч 
нэгтгэн дүн шинжилгээ хийж 2015 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1/167 тоот 
албан бичгээр Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. Судалгаанаас үзэхэд 2014 онд улсын 
хэмжээнд  6375 эрүүгийн хэрэг шүүхээр шийдвэрлэгдсэн бөгөөд үүнээс тус төвийн 
улсын өмгөөлөгчд 1895 эрүүгийн хэргийг шүүхээр шийдвэрлүүлсэн байна. Энэ нь 
нийт шүүхээр шийдвэрлүүлсэн хэргийн 30%-ийг эзэлж байна.  
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3. Хууль зүйн туслалцааны төвийн хүлээн авсан өргөдөл, гомдол  

Хууль зүйн туслалцаа хүссэн өргөдөл 

Иргэдээс Хууль зүйн туслалцаа авахаар 2015 онд нийт 3299 өргөдөл, гомдол 
ирүүлсэн байна. Үүнийг 2014 оны оны жилийн эцсийн үзүүлэлттэй харьцуулбал 30.3 
хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Иргэдээс хүлээн авсан нийт өргөдөл, гомдол 

 

Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2015 онд нийт 3387 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан 
байна. Өмнөх онтой харьцуулахад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын тоо 27,4 
хувиар өссөн байна. 

Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 
 
1. Тайлант хугацаанд Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн 

туслалцааны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу legalinfo.mn болон Хууль 
зүйн туслалцааны төвийн албан ёсны вэбсайтаар:  

 Сонгинохайрхан, Налайх, Багануур, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Өмнөговь, 
Говьсүмбэр, Ховд, Дархан-Уул, Булган, Сэлэнгэ, Баян-Өлгий, Баянхонгор, 
Өвөрхангай аймаг, Ховд аймгийн Булган сум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум,   
дахь салбарт улсын өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгчийн туслахыг сонгон 
шалгаруулах ажлын зарыг 5 удаа байршуулан нийтэд мэдээлсэн. Тус сонгон 
шалгаруулалтын үр дүнд 7 улсын өмгөөлөгч, 4 улсын өмгөөлөгчийн туслахтай 
хөдөлмөрийн гэрээг шинээр байгуулан ажиллаж байна. 
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2. Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2 удирдлага, ажлын албаны 11 албан 
хаагчдын болон салбарт ажиллаж буй 48 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. 

 
3. Байгууллагын “Бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан”-г албан хаагчдын 

боловсрол, цалингийн тайлан, төрийн алба хаагчийн ангилал, зэрэглэлд хамаарах 
төрийн албан хаагчийн тоо, ХЗТТ-ийн албан тушаалын дэд ангилалын албан 
хаагчийн тоо зэрэг шалгуур үзүүлэлтээр нэгтгэн 2014 онд ажилласан нийт 66 албан 
хаагчийг хамруулан гаргасан. Тайланг 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1/14 
тоот албан бичгээр Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. 

 
Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, 
мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах чиглэлээр: 

 
1. Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын 2015 оны 04 дүгээр сарын 21-ний 

өдөр А/16 дугаар тушаалын дагуу Орхон, Дархан-Уул, Булган, Сэлэнгэ, Төв аймаг 
дахь салбаруудад 2015 оны 05 дугаар сарын 27-30-ны хооронд, тус төвийн захирлын 
2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/27 дугаар тушаалын дагуу 2015 оны 10 
дугаар сарын 07-ноос 09-ний өдрүүдэд Архангай, Өвөрхангай аймаг дахь салбарын 
үйл ажиллагаатай танилцаж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажилласан. 

2. Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын 2015 оны 04 дүгээр сарын 03-ны 
өдрийн 1/111 тоот албан бичгээр Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 4, Сум 
дундын 29, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10, Захиргааны хэргийн анхан 
шатны 20, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх зэрэг нийт 64 шүүхэд 
улсын өмгөөлөгчийн ажлын чиг үүргийн талаарх мэдээллийг агуулсан хамтран 
ажиллах тухай дурдсан албан бичгийг хүргүүлэн ажилласан.  
 
Хяналт, шалгалт хийх чиглэлээр: 

 
1. Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 тоот тушаалаар баталсан “Хууль зүйн 

сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний аргачлал”-ын 3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Хууль зүйн туслалцааны 
төвийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 2014 оны тайланг гаргаж 2015 оны 02 
дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/53 тоот албан бичгээр Хууль зүйн яамны Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт хүргүүлэв. Хууль зүйн туслалцааны 
төвийн 2014 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийн биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайланг Хууль зүйн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудитын газраас 82.4 үнэлгээний оноог өгсөн байна. 

 
2. Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 04 дүгээр 

сарын 27-ны өдрийн 3/1552 тоот албан бичгээр ирүүлсэн Хууль зүйн туслалцааны 
төвийн 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн, зөвлөмжийн 
дагуу “Хууль зүйн яамнаас Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2014 оны үйл 
ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг гүйцэтгэлийг 
сайжруулах төлөвлөгөө”-г боловсруулан захирлаар батлуулж хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллаж байна. 

 
3. Хууль зүйн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 

даргаас 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 9/3814 тоот “Хэрэглэгчийн 
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үнэлгээ хийлгэх тухай” албан бичгийг ирүүлсэн.  Үүний дагуу Хууль зүйн яамны 
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 онд баталсан “Хууль зүйн яам, түүний харьяа 
агентлаг, байгууллагаас иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээний талаар хөндлөнгийн 
судалгаа хийлгэх ажлын удирдамж”-ийг үндэслэн Хууль зүйн туслалцааны төвөөс 
иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээний талаар хэрэглэгчийн үнэлгээг  “Түгээмэл эрх” ТББ-
аар хийлгэж судалгааны  тайланг Хууль зүйн яаманд 2015 оны 12 дугаар сайрын 
24-ний өдөр хүргүүлсэн.  

 
Сургалт, сурталчилгаа олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах чиглэлээр: 

1. Хуульчийн үргэлжилсэн багц цаг хангах улсын өмгөөлөгчийн нэгдсэн 
сургалтыг "Ханнс-Зайделийн сан", "Монголын Хуульчдын холбоо" ТББ-тай хамтран 
2015 оны 11 дүгээр сарын 30-наас 12 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулсан. "Монголын Хуульчдын холбоо" ТББ-ын Сургалтын хороогоор 32 цагийн 
магадлан итгэмжлүүлсэн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 57 албан хаагчид хамрагдсан 
байна. 

 
2. МҮОНРТ-ийн Пи-3 радиотой хамтран долоо хоног бүрийн Мягмар гарагийн 

10:00 цагт шууд нэвтрүүлгээр улсын өмгөөлөгчид батлагдсан  төлөвлөгөөний дагуу, 
иргэдийн сонирхсон асуултад хариулт өгөн оролцсон байна. Тайлант хугацаанд нийт 
28 удаагийн 560 минутын “Хууль бидний амьдралд” нэвтрүүлэгт оролцон “Төлбөрийн 
чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль, Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн үйл ажиллагаа”, “Эрүүгийн тухай хууль” бүлэг тус бүрээр, 
“Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль”, “Хүний эрхийн чиглэл, Гэр бүлийн хүчирхийлэл” 
сэдвээр 2 удаа, “Захиргааны эрх зүй”, “Нийгмийн халамж, Нийгмийн даатгал”, 
“Хөдөлмөрийн тухай хууль”, “Архины хор хөнөөл, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хууль”, “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт эмийн тухай, түүний хор хөнөөл” зэрэг 
сэдвүүдийн хүрээнд зөвлөгөө ярилцлага өгсөн ба 6 удаа МҮОНРТ-ийн радиогийн 3 
сувгаар орон даяар цацагддаг “Бид нэг дэлхий” цэнгээнт нэвтрүүлэгт оролцон 
төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааны 
талаар олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл өгч ажиллалаа.  
 

3. Хууль зүйн яамны харьяа агентлаг, байгууллагуудын “Хууль сурталчлах 
нэгдсэн арга хэмжээ”-нд Хууль зүйн туслалцааны төвийн 20 улсын өмгөөлөгч, 3 

өмгөөлөгчийн туслах, 3 мэргэжилтэн төлөвлөгөөний дагуу 2015 оны 09 дүгээр сарын 
07-11, 14-ний нийт 6 өдрийн арга хэмжээнд идэвх, санаачлагатай оролцсон бөгөөд 
энэхүү арга хэмжээнд нийт 807 иргэнд Эрүүгийн тухай, Иргэний хууль, Гэр бүлийн 
тухай, Захиргаа, Газрын тухай, Өршөөлийн тухай, Нийгмийн халамжийн тухай 
хуулиудын хүрээнд зөвлөгөө өгч, иргэдийн хүсэлтээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл, 
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тайлбар зэргийг бичиж хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн байна.              Мөн төвийн үйл 
ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомжуудыг сурталчилсан агуулга бүхий 2000 гаруй 
хэвлэмэл хуудас, танилцуулах материалыг иргэдэд түгээсэн байна. 

4. Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх Хууль зүйн туслалцааны 
төвийн улсын өмгөөлөгч нарт зориулсан хуульчийн багц цаг хангах сургалт, 
семинарыг “Хайнс-Зайделийн сан”, “Монголын Хуульчдын холбоо“ ТББ-тай хамтран 
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн “Хуульчдын танхим”-д 4 өдрийн сургалтыг зохион 
байгуулж ажилласан. 

Тус сургалтанд нийт 61 албан хаагч хамрагдсан бөгөөд хуульчийн багц цаг 
хангахаар болсон юм. Уг сургалтаар "Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай 
хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, өмгөөлөгчдийн оролцоо" 4, "Хүүхэд, гэр бүл, 
нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, зүйлчлэлийн асуудал" 4, 
"Өмчийн эсрэг гэмт хэрэг" 4, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйл, сэтгэл 
зүйн асуудал” 2, “Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ур чадвар, арга зүй” 2, “Захиргааны 
ерөнхий хууль” 4, “Ажил болон харилцаанаас хамаарах стрессийг зохицуулах арга 
зүй” 2, “Өршөөлийн тухай хууль, Эдийн засгийн ил тод байдлыг хангах тухай хууль” 
2, “Үндсэн хуулийн эрх зүй” 8 нийт 32 цагийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, 
хичээлийн түүх, багш нарын нэрсийг агуулсан мэдээллийн сангаа өргөтгөж 
ажилласан байна. 

5. Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Булган, Дархан-Уул, Дорноговь, Ховд, 
Хөвсгөл, Булган, Дорнод, Хөвсгөл, Өмнөговь аймаг, Сэлэнгэ аймгийн мандал, 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум, Налайх, Сонгинохайрхан, Баянгол, Баянзүрх, 
Багануур дүүрэг дэх салбаруудад Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлэх тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, Нийгмийн 
даатгалын тухай хууль, “Залуу гэр бүлийг бие даан амьдрахад тусалъя”, “Хүүхэд 
хүмүүжүүлэх эерэг арга”, “Хүнд хэцүү нөхцөлд амьдарч байгаа өсвөр үе, залуучуудыг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”, “Архины хор хөнөөл, архидан согтуурахын хор 
уршиг”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”, “Хар тамхи, мансууруулах 
бодисын хор хөнөөл”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба гэмт хэрэг” зэрэг сэдвийн хүрээнд 
нийт 46 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад 2000-аад иргэн 
оролцсон байна. 

Мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд: 

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор байгууллагын албан ёсны цахим 
хуудас болон олон нийтийн сүлжээг хөтлөн ажиллаж байна. Шилэн дансны хууль 
хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан  цахим хуудсанд шилэн дансны цэсийг үүсгэж 
холбогдох мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь байршуулан ажиллаж байна. Үүнд: 

www.legalaidcenter.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 2015 оны 1 
дүгээр улирлын тайлан, хагас жилийн тайлан, 3 дугаар улирлын тайлан, 2015 оны 
төсвийн хуваарь сар бүрээр, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион 
байгуулсан тухай мэдээлэл, Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан болон бусад цаг үеийн 
мэдээ мэдээллийг тухай бүрт нь байршуулан ажиллаж байна. 

www.facebook.com/legalaidcenter албан ёсны фэйсбүүк хуудсыг ажиллуулж эхлэсэн 
жилийн хугацаанд 9583 дагагчтай болоод байна. Мэдээлэл оруулах бүрд тогтмол 
300-1800 хүн үзэж танилцдаг нь статистик үзүүлэлтээс харагдаж байна. 

http://www.legalaidcenter.mn/
http://www.facebook.com/legalaidcenter
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www.twitter.com/LegalAidCenter1 албан ёсны твитер хуудас ажиллаж эхлээд хагас 
жил хүрэхгүй хугацаанд 62 дагагчтай болсон байна. 

Мөн шилэн дансны хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулж байгууллагын 
цахим хуудсанд Шилэн данс цэсийг үүсгэн холбоотой мэдээ, мэдээллийг тухай бүрт 
нь нийтлэн ажиллаж байна. 

Байгууллагын санхүүгийн ажлын чиглэлээр: 

1.Үндэсний аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.1.1, Төсвийн 
тухай хуулийн 8.9.1-д заасаны дагуу төвийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлт ,төсвийн гүйцэтгэлийн 
тайлан болон холбогдох бусад тайлбар тодруулга бүхий санхүүгийн тайланд аудит 
хийсэн. Аудит зөрчилгүй санал дүгнэлт өгсөн. 

2. Хууль зүйн сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/184 дүгээр 
тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу төвийн үйл ажиллагаанд дотоод аудитын 
шалгалт хийлээ. Уг шалтгалтын хүрээнд Хууль зүйн яамнаас  зөвлөмж чиглэл 
ирүүлсэн. Зөвлөмжийн хүрээнд төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэлийн систем шинэчлэгдэж 
программтай болсноор төвийн 2014 оны жилийн эцсийн байдлаарх санхүүгийн 
тайлан,  үндсэн хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийн тайланг Төрийн өмчийн хорооны 
нэгдсэн системд оруулсан.   

Тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл: 

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, Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны 
тухай хуулийн 18-р зүйлийн 18.1.1-д улсын өмгөөлөгч Хуульчийн үргэлжилсэн 
сургалтад хамрагдах нөхцөлөөр хангагдахаар заасан тул сургалтын төсвийг улсын 
төсөвт бүрэн тусгуулах;  

- Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий 
хуульчдыг Улсын өмгөөлөгчөөр авч ажиллуулж төрийн тодорхой чиг үүргийг 
хэрэгжүүлдэг. Улсын өмгөөлөгч нь ашгийн төлөө үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй, цалин 
бага нөхцөл байдлыг нь харгалзан үзэж улсын өмгөөлөгч нарын Монголын 
Хуульчдын холбооны гишүүний татвар болон мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын 
зардлыг  төсөвт тусгуулан шийдвэрлэх; 

- Улсын өмгөөлөгчдийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулахад тэдний цалин, урамшууллыг тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж 
бусад хуульчдын цалингийн жишигт ойртуулах, ур чадварын нэмэгдэл олгох 
асуудлыг шийдвэрлэх; 

- Тус төв нь Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 4 өрөөг түрээслэж 13 албан 
хаагч үйл ажиллага явуулдаг. Иймд манай байгууллага нь архивын сан, хөмрөг 
үүсгэх зориулалтын өрөө тасалгаа гаргах боломжгүй байна. Цаашид салбаруудын 
архивын баримт материалыг татан авахтай холбоотойгоор тусгай өрөө тасалгаатай 
болох; 

http://www.twitter.com/LegalAidCenter1
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- Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбаруудын техник, тоног төхөөрөмжийн 
хувьд 2008 онд "Хууль зүйн үйлчилгээний хүртээмж ба хүний эрх" НҮБ-ын төслийн 
санхүүжилтээр олгогдсон тул эдгээр компьютер, тавилга хэрэгслийн ашиглалтын 
хугацаа хэтэрч, элэгдэж хоргодсон тул тоног төхөөрөмж хүрэлцээгүй байна. Иймд 
салбаруудыг техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах холбогдох зардлыг шийдвэрлэх; 

- Хууль зүйн туслалцааны төвийн Баянгол, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, 
Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүрэг, Дорноговь /Замын-Үүд/ сум дахь салбаруудыг 
түрээсийн ажлын байраар хангасан түүнчлэн Засаг даргын Тамгын газарт байрлаж 
байгаа салбаруудын ихэнхээс нь байрны түрээс, урсгал зардал төлөх, эсвэл 
байрнаас гарах тухайн нутаг дэвсгэрийн удирдлагаас шаардаж эхлээд байгаа тул 31 
салбарыг албан байраар хангахад шаардагдах зардлыг төсөвт бүрэн тусгуулах; 

- Тус байгууллага нь Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд ашиглаж байсан 1998 онд 
үйлдвэрлэгдсэн Тоёото надиа маркын авто машиныг албан хэрэгцээнд ашиглахаар 
2015 оны 01 дүгээр сард шилжүүлэн авсан. Төвийн машинаар  ШШГЕГ-ын харьяа 
Цагдан хорих 461 анги руу нийслэлийн дүүрэг дэх салбаруудын улсын өмгөөлөгчид 
ажлын өдрүүдэд хуваарийн дагуу явж үйлчлүүлэгчтэй уулздаг бөгөөд зарим 
өмгөөлөгч төвийн авто машины хүрэлцээ муу тул явах боломжгүй, орон нутгийн 
салбаруудад томилолтоор ажиллах боломжгүй байдалд хүрдэг. Иймд албан 
хэрэгцээнд дахин нэг машин шаардлагатай байгааг шийдвэрлүүлэх.                                         


