
 

1 
 

 
 

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2014 ОНЫ                                
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
Хууль зүйн сайд, Сангийн сайд нарын хамтарсан 2014 оны 01 сарын 20-ны 

өдрийн А/05/8 дугаар тушаалаар Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбаруудын орон 
тоо, байршлыг баталж, Хууль зүйн туслалцааны төв нь ажлын алба, 32 салбартайгаар 
улсын хэмжээнд нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймаг болон 3 суманд төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагчид хууль зүйн туслалцааг үнэ төлбөргүй үзүүлэн ажиллаж байна.  

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх 
чиглэлээр Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2014 онд дараах ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбарын улсын өмгөөлөгчид 2014 оны 2 дугаар 
сарын 01-ний өдрөөс нийт  7351 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 1891 хэргийн 2102 
холбогдогчид өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлсэн. Үүнээс насанд хүрээгүй хүүхэд 142 , 
харьяалалгүй хүн болон гадаадын иргэн 5 байна. 

Хүлээн авсан хэргээс 1254 хэргийг шүүхээр бүрэн шийдвэрлүүлж, 167 хэргийг 
шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлэн, 399 хэрэг шийдвэрлэх шатандаа явж байна.  

Төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдсон 75 хэрэг, харьяаллын биш 58 хэрэг, 
өмгөөлөгчөөс татгалзсан 30 хэрэг, бусад шалтгаанаар 169 хэргийн холбогдогчид 
өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзаж, нийт шийдвэрлэсэн 1254 хэргээс 767  
хэрэг нь улсын өмгөөлөгчийн саналаар хэрэг нь бүхэлдээ болон үйлдэл холбогдол 
хэрэгсэхгүй болж, зүйл анги хөнгөрүүлж, улсын яллагчийн тавьсан ялын саналаас 
хөнгөн ял оногдсон  байна. 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн Багануур дүүрэг дэх салбарт 61 хэргийн 68, 
Баянгол дүүрэг дэх салбарт 115 хэргийн 126, Баянзүрх дүүрэг дэх салбарт 212 хэргийн 
218, Налайх дүүрэг дэх салбарт 91 хэргийн 102, Чингэлтэй дүүрэг дэх салбарт 146 
хэргийн 171, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх салбарт 177 хэргийн 184, Сүхбаатар дүүрэг 
дэх салбарт 34 хэргийн 42, Хан-Уул дүүрэг дэх салбарт 122 хэргийн 122, Архангай 
аймаг дахь салбарт  46 хэргийн 47, Баян-Өлгий аймаг дахь салбар 54 хэргийн 65, 
Баянхонгор аймаг дахь салбар 54 хэргийн 65, Булган аймаг дахь салбар 22 хэргийн 26, 
Говь-Алтай аймаг дахь салбар 35 хэргийн 37, Говьсүмбэр  аймаг дахь салбар 26 
хэргийн 36, Дархан-Уул аймаг дахь салбар 48 хэргийн 51, Дорноговь аймаг дахь салбар 
34 хэргийн 44, Дорноговь аймаг дахь салбар (Замын-Үүд сум) 50 хэргийн 52, Дорнод 
аймаг дахь салбар 99 хэргийн 130, Дундговь аймаг дахь салбар 11 хэргийн 14, Завхан 
аймаг дахь салбар 42 хэргийн 44, Орхон аймаг дахь салбар 47 хэргийн 57, Өвөрхангай 
аймаг дахь салбар 27 хэргийн 29, Өмнөговь аймаг дахь салбар дахь салбарт 23 
хэргийн 26, Сүхбаатар аймаг дахь салбар 34 хэргийн 42, Сэлэнгэ аймаг дахь салбар 
54 хэргийн 68, Сэлэнгэ аймгийн (Мандал сум) дахь салбар 42 хэргийн 45, Төв аймаг 
дахь салбар 35 хэргийн 35, Увс аймаг дахь салбар 30 хэргийн 30, Ховд аймаг дахь 
салбар 5 хэргийн 5, Хөвсгөл аймаг дахь салбар 81 хэргийн 94, Хэнтий аймаг дахь 
салбар 11 хэргийн 14 үйлчлүүлэгч тус тус өмгөөллийн үйлчилгээ авахаар ханджээ. 

Үүнээс Баянзүрх, Налайх, Хан-Уул, Баянгол, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүрэг, 
Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Дорнод, Баянхонгор аймаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгчид бусад 
салбарын өмгөөлөгчидтэй харьцуулахад илүү ачаалалтай ажилласан байгаа бөгөөд 
бусад салбаруудтай харьцуулахад илүү олон иргэнд өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлсэн 
байна.   
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2014 оны жилийн эцсийн тайлангаас үзэхэд нэг өмгөөлөгчид ноогдох 
үйлчлүүлэгчийн тоо сард дунджаар 6-8 орчим байна.  

Шийдвэрлэгдсэн 1590 нийт хэргээс өмгөөлөгч доорх хугацаагаар тухайн 
хэрэгт оролцсон байна:  

 330 хэрэгт 14 хоног хүртэл  

 856 хэрэгт 15-90 хоног хүртэл  

 294 хэрэгт 91-150 хоног хүртэл  

 110хэрэгт 151 хоногоос дээш хугацаагаар тус тус оролцжээ. Үүнээс үзэхэд 
856 хэрэгт 15-90 хоног хүртэл хугацаагаар оролцсон нь улсын өмгөөлөгч нэг хэргийг 
шийдвэрлүүлэхийн тулд маш их цаг хугацаа зарцуулдаг болох нь харагдаж байна. 

 Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны аль шатнаас эхлэн өмгөөлөгч 
оролцон үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах ажиллагаа явуулсныг тоогоор 
харьцуулбал: 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны шат 

Хэргийн тоо Хувь 

Хэрэг бүртгэлт 125 6.33 % 

Мөрдөн байцаалт 932 47.2 % 

Прокурор  111 5.7 % 

Анхан шатны шүүх 758 38.43 % 

Давж заалдах шат 43 2.18 % 

Хяналтын шат 3 0.15 % 

 
Дээрх хүснэгтээс дүгнэхэд үйлчлүүлэгчдийн дийлэнх 47.2% нь мөрдөн байцаалтын, 

38.4% нь анхан шатны шүүхээс өмгөөллийн туслалцаа авахаар хандсан байна.  
Улсын өмгөөлөгчдийн шүүхээр шийдвэрлүүлсэн хэргийг ангиллаар нь авч 

үзвэл:  

 онц  хүнд гэмт хэрэг 93 буюу 7.2 %; 

 хүнд гэмт хэрэг 258 буюу 20.1 %; 

 хүндэвтэр  гэмт хэрэг 856 буюу 67.0 %; 

 хөнгөн гэмт хэрэг 76 буюу 5.9 %-ийг  тус тус эзэлжээ. 

 
 Хууль зүйн туслалцаа авсан эрүүгийн хэргийн дийлэнх 67.0 хувийг хүндэвтэр, 

20.1 хувийг хүнд гэмт хэрэг эзэлсэн байна. 
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 Үйлчлүүлэгчийн өргөдлийг улсын өмгөөлөгч хаанаас хүлээн авсан 
талаарх мэдээ: 

 
Дээрх тоон үзүүлэлтээс харахад 888 эрүүгийн хэрэг буюу 43.4%   үйлчлүүлэгч 

болон түүний төлөөллийн хүн  улсын өмгөөлөгчид шууд хандсан байна. Түүнчлэн шүүх, 
мөрдөн байцаах, цагдан хорих байгууллага зэрэг хууль хяналтын байгууллагууд 810 
/39.3%/, Хууль зүйн туслалцааны төвийн ажлын албанаас 239 /12.5%/, ШШГЕГ Цагдан 
хорих ангиас 70 /3.4%/, бусад 38 буюу 1.8 хувийг  тус тус эзэлж байна. 

 Улсын өмгөөлөгчийн өмгөөллийн туслалцаа үзүүлсэн хэргийн 
төрөл:  

Улсын өмгөөлөгчөөс хууль зүйн туслалцаа авсан гэмт хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл:  

 
 

 Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах 531 буюу 40%; 

 Бусдын бие махбодид хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэмтэл санаатай учруулах 
264 буюу 20%; 

  Танхайрах 133 буюу 10%; 

  Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх 67 буюу 5.1%; 

  Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэж авах  19 буюу 1.4%; 
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  Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын 
журам зөрчих 55 буюу 4.2%; 

 Бусад 256 буюу 19.3 %-ийг тус тус эзэлж байна. 
 

 Үүнээс харахад өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг дийлэнх хувийг эзэлж байх 
бөгөөд гэмт хэрэгт холбогдож байгаа төлбөрийн чадваргүй иргэд  ихэвчлэн эрхэлсэн 
тодорхой ажилгүй, тогтмол орлогогүй, оршин суух тодорхой хаяггүй, ам бүл олонтой 
өрхийн гишүүн байна. 

Сургалт, сурталчилгаа олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах  
чиглэлээр: 

Хууль зүйн туслалцааны төв байгууллагдаж, улсын өмгөөллөгчийн эрх зүйн 
байдал, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд баримтлах нийтлэг журам, эрх зүйн байдал 
стандартын талаар танилцуулах, зохион байгуулалтын нэгдсэн удирдлага заавар, арга 
зүйн чиглэл өгөх  “Улсын өмгөөлөгч нарын анхдугаар сургалт-семинарыг Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэнгийн хурлын танхимд 2014 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион 
байгуулсан. Энэхүү сургалт-семинарт Хууль зүйн туслалцааны төвийн 46 албан хаагч 
оролцсон бөгөөд сургалт-семинараар байгууллагын товч танилцуулга, үйл 
ажиллагааны чиглэлийг тусгасан нугалбар хуудас 1200 ширхэг, зурагт хуудас 50 
ширхэг, сарбаруудын өрөөний хаяг 32 ширхэг, Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид 
үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль болон бусад холбогдолтой хуулийг 
багтаасан гарын авлага-ном  500 ширхэг, байггууллагын чиг үүргийн талаар тусгасан 
номын хавчуурга 200 ширхэг, “Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгч” гэсэн 
улсын өмгөөлөгчийн гарын авлага-ном 150 ширхэг, ажлын үнэмлэх 50 ширхэгийг тус 
тус хэвлүүлэн тараасан байна.  

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид  үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай 
хуулийн 12 дугаар  зүйлийн 12.1.4-т “улсын өмгөөлөгчийн хуульчийн үргэлжилсэн 
сургалтыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах” гэж заасныг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор 2014 оны 12 дугаар сарын 01-04-ний хооронд Хууль зүйн 
туслалцааны төв нь “Нээлттэй нийгэм форум” ТББ, “Хуульчдын холбоо” ТББ-тай 
хамтран улсын өмгөөлөгчдөд багц цаг кридет олгох сургалтыг зохион байгуулж, 
сургалтанд Хууль зүйн туслалцааны төвийн 59 албан хаагч хамрагдсан байна. 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран “Хөдөлгөөнт цэг” хууль, эрх зүйн 
сурталчилгааны ажлыг 2014 оны 3, 5, 6, 9 дүгээр саруудад  Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг 
болон томоохон үйлчилгээний газрууд /Нарантуул, Хархорин, Сандэй, Бөмбөгөр, Да 
хүрээ, Ханын материал, Хангай зах/-аар зохион байгуулж иргэдэд хууль эрх зүйн 
чиглэлээр тулгамдаж байгаа асуудал, шинээр батлагдсан хуулиудын танилцуулга, эрх 
зүйн шинэтгэлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн.  

Хууль зүйн яамны “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг угтан “Эрх чөлөөтэй Монгол 
хүн” аяны хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих 407-р анги 
/Эмэгтэйчүүдийн хорих анги/-д хоригдож байгаа нийт 320 эмэгтэйчүүдэд “Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн нэрэмжит номын булан” байгуулж өгсөн. Мөн улсын өмгөөлөгчид 
407-р хорих ангид хоригдож буй 70 орчим ялтнуудад Эрүү, Иргэн, Гэр бүл, Нийгмийн 
халамжийн эрх зүйн хүрээнд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгсөн байна. 

Хууль зүйн яамнаас 2014 оны 9 дүгээр сарын 13-нд зохион байгуулсан “Нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг”-т нийслэлийн 7 дүүргийн 18 улсын өмгөөлөгч, ажлын албаны 8 
албан  хаагчид  2 ээлжээр ажиллан 350 хүнд хуулийн зөвлөгөө өгч, 3 хүний өргөдөл 
хүлээн авч улсын өмгөөлөгч томилон ажилласан.  

Мөн “MNC” телевизийн “Зочны цаг” шууд нэвтрүүлэг, Парламент телевиз, ТВ8 
телевизийн “No name” нэвтрүүлгүүдэд тус тус оролцож Төлбөрийн чадваргүй 
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яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн талаар болон хууль эрх 
зүйн асуудлаар иргэдэд зөвөлгөө, мэдээлэл хийсэн. 

Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, олон нийтэд мэдээлэл 
өгөх зорилгоор байгууллагын албан ёсны цахим хуудас http://www.legalaidcenter.mn, 
олон нийтийн сүлжээ /social network/-д www.facebook.com/legalaidcenter, 
www.twitter.com/LegalAidCenter1 зэрэг хуудсууд үүсгэн идэвхтэй ажиллуулж байна. 
 

1. Улсын өмгөөлөгч нарыг сонгон шалгаруулах хүний нөөцийн сан 
бүрдүүлэх ажлын хүрээнд: 

Хууль зүйн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 22-
ны өдрийн  А/06, Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын 2014 оны 04 дүгээр сарын 
02-ны өдрийн А/03 дугаар тушаалаар улсын өмгөөлөгчийг сонгон шалгаруулах  ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаж сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн 50 өмгөөлөгч 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
  Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам"-ын дагуу Төвийн Ажлын албаны албан 
хаагчид болон нийт улсын өмгөөлөгчдийн хувийн хэргийн баяжилтийг хийж, хувийн 
хэргийг хавтасжуулан, дугаарлаж, хувийн хэрэгт байгаа баримт бичгийн товьёог 
хөтөлж байна. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Ажлын албаны ажилтан болон салбарт 
ажиллаж буй улсын өмгөөлөгч нарын нэгдсэн бүртгэлийн санг судалгаанд үндэслэн 
бий болгосон. 

2. Холбогдох дүрэм, журмыг боловсруулах чиглэлээр: 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын А, Б нийлсэн 105 тушаал, үйл 

ажиллагаандаа баримтлах 7 журмыг боловсруулан баталж, мөрдөн ажиллаж байна. 
“Улсын өмгөөлөгчийн ажил үүргийн хуваарь”, “Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид 

хамаарах эрүүгийн хэргийг хуваарилах удирдамж”-ыг Хууль зүйн туслалцааны төвийн 
захирлын 2014 оны А/28,  Хувийн өмгөөлөгчийн гэрээний үүргийн биелэлтийн тайлан”-
ийн маягт, “Улсын өмгөөлөгчийн тайлан”-ийн маягтыг Хууль зүйн туслалцааны төвийн 
захирлын 2014 оны А/25, “Үйлчлүүлэгчтэй хийх ярилцлагын загвар”, “Өмгөөлөл 
үзүүлсэн эрүүгийн хэргийн тэмдэглэлийн загвар”-ыг боловсруулан 2014 оны А/26 
дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсан. 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн “Үйлчлүүлэгчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны 
чанар, үр нөлөөг тооцох, үнэлэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн төсөл, “Төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагчийн төлбөрийн чадваргүй болохоо тодорхойлох өргөдлийн загвар”-ын 
төслийг шинэчлэн боловсруулж, Хууль зүйн сайдаар батлуулахаар Хууль зүйн яаманд 
хүргүүлээд байна. 

3. Хяналт, шалгалт хийх чиглэлээр: 
Хэнтий, Дорноговь, Сүхбаатар, Дорнод, Төв, Говьсүмбэр аймгууд дах салбарын үйл 

ажиллагаа,  ажиллах нөхцөлөөр хангагдсан байдал, техник, тоног төхөөрөмжийн бүрэн 
бүтэн байдал, бүртгэлтэй эд хөрөнгийн жагсаалт зэргийг гаргасан байдалтай 
танилцаж, тус салбаруудын Засаг даргын Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга нар 
удирдлагуудтай тус төвийн үйл ажиллагаа нь тухайн аймгийн төлбөрийн чадваргүй 
иргэдийн хууль ёсны эрхийг хамгаалах, хууль зүйн туслалцааг тэгш, хүртээмжтэй, үр 
дүнтэй үзүүлдэг талаар ярилцан цаашид Засаг даргын Тамгын газраас ажлын байраар 
ханган хамтран ажиллахыг хүссэн. 

Санал дүгнэлт, тулгарч буй бэрхшээл: 
Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2014 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр 

байгуулагдсанаас хойш Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн 

http://www.legalaidcenter.mn/
http://www.facebook.com/legalaidcenter
http://www.twitter.com/LegalAidCenter1
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туслалцааны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа хэвийн, үр дүнтэй  явуулж, 
үндсэн зорилго, чиг үүрэг, төлөвлөгөөгөө амжилттай биелүүлэн ажиллалаа.  

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: 

- Эдийн засгийн нөхцөл, иргэдийн амьжиргааны түвшин, ажилгүйдэл зэрэг хүчин 
зүйлүүдтэй холбоотойгоор орлогогүй, төлбөрийн чадваргүй болсон, хувийн 
өмгөөлөгчийн хөлс төлөх боломжгүй тул өмгөөллийн үйлчилгээгээр үнэ төлбөргүй 
хангаж өгөхийг хүссэн иргэдийн өргөдөл, хүсэлт ихээр ирж байна. Баг, хорооны Засаг 
дарга хүссэн иргэд бүрт төлбөрийн чадваргүй болох тухай тодорхойлолтыг  
хариуцлагагүйгээр хийж өгч байгаа, хуулийн байгууллагууд хэрэгт холбогдсон иргэн 
өмгөөлөгчгүйн улмаас байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулж чадахгүйд хүрэх тохиолдол 
бүрт улсын өмгөөлөгч томилуулах хүсэлт ирүүлж байгаа зэргээс үүдэн улсын 
өмгөөлөгчдийн ачаалал их байна. Иймд “Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх 
хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн    7.1.1-д 
зааснаар Үндэсний статистикийн хороо, нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага хамтран баталсан аргачлалын дагуу өрхийн мэдээллийн 
нэгдсэн санд орсон, амьжиргааны түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур 
өрхийн гишүүний талаарх цахим мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн албан хаагчдад нээлттэй байдлаар харах боломжийг бүрдүүлэх, 
хуурамч тодорхойлолт гаргасан албан тушаалтан, иргэнд хүлээлгэх хариуцлагыг 
тодорхой заах мөн тодорхой оршин суух хаяггүй тул өрхийн мэдээлэлд бүртгэгдээгүй 
орон гэргүй иргэд, гадаадын иргэд нилээд хандаж байгаа тул төлбөрийн чадваргүй 
эсэхийг хэрхэн тогтоох зэрэг асуудлыг тодорхой болгох. 

- Нэг өмгөөлөгчийн орон тоотой ажиллаж байгаа аймаг, сумдад ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй хэд хэдэн холбогдогчтой, тухайн улсын өмгөөлөгчөөс татгалзсан зэрэг 
хэрэгт улсын өмгөөлөгчөөс гадна гэрээт хувийн өмгөөлөгч оролцуулах хэрэгцээ 
шаардлага ихээр гарч байгаа тул хуульд заасны дагуу Хууль зүйн сайд, Сангийн 
сайдын хамтарсан тушаалаар батлуулах хувийн өмгөөлөгчийн ажлын хөлсний 
жишгийг тогтоох тушаалыг нэн даруй батлуулах шаардлагатай байна. 

- Тус төвийн салбарууд нь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр төслийн хүрээнд 2008 
оноос эхлэн Эрх зүйн туслалцааны төв нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлэн явуулсан 
техник, тоног төхөөрөмж, эд хогшилд түшиглэн ажиллаж байгаа тул зарим эд хөрөнгө 
нь тухайн Засаг даргын Тамгын газарт данслагдсан, компьютер, принтерийн элэгдэл 
их, ашиглалтын хугацаа дууссан зэрэг байдалтай байна.  

- Тус байгууллагын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, албан хаагчдыг 
мэргэшүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах төсөв хөрөнгийг 
улсын төсөвт тусгуулах шаардлагатай байна. 

- Улсын өмгөөлөгчдийг тогтвортой ажиллуулах, үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулахад тэдний цалин, урамшууллыг тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж бусад 
хуульчдын цалингийн жишигт ойртуулах  асуудлыг судлах  

- Хууль зүйн туслалцааны төвийн Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргүүд ажлын 
байргүй байгаа нь үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах, иргэдэд шуурхай үйлчлэхэд 
ихээхэн хүндрэлтэй байгаа болно. Эдгээр дүүргүүдийн удирдлагуудад хандан хүсэлт 
тавьсан боловч өөрсдийнх нь үндсэн албан хаагчдад ч өрөө байр дутагдалтай байгаа 
тул шийдвэрлэх боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. 
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Түүнчлэн Засаг даргын Тамгын газарт байрлаж байгаа салбаруудын ихэнхээс нь 
2015 оноос эхлэн байрны түрээс, урсгал зардал төлж эхлэхийг тухайн нутаг дэвсгэрийн 
удирдлагаас шаардаж эхэлсэн.  

Иймд цаашид 32 салбарыг албан байраар хангахад шаардагдах зардлыг төсөвт 
бүрэн тусгуулах шаардлага тулгараад байна. 
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