
 

 

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 2018 
ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
 

Нэг. Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа буюу Төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр хийгдэх ажлын хүрээнд: 

 
Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн  

байдлаар 2781 эрүүгийн хэргийн 3003 холбогдогчид өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлснээс 
1711 хэргийг шүүхээр, 103 хэргийг шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлүүлсэн байна.  

Үүнээс төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдсон 214, харьяаллын биш 86, 

өмгөөлөгчөөс татгалзсан 6, бусад шалтгаанаар 31 нийт 337 хэргийн холбогдогчид 

өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзаж, 630 хэрэг шийдвэрлэх шатандаа явж 

байна.  

Шүүхээр болон шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлэсэн нийт 1814 хэргийн  

холбогдогчдоос: 

 Насанд хүрээгүй 286 

 Бичиг үсэг тайлагдаагүй 444 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 110 

 Гадаадын иргэн 4 

 Оршин суух тодорхой хаяггүй Монгол Улсын 8 иргэн тус тус үйлчлүүлсэн 

байна. 

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар хүлээн авсан хэрэг, холбогдогчийн 

тоог  2017 оны жилийн эцэстэй харьцуулан харуулбал:  
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Хэрэг 2687 2781

Холбогдогч 2904 3003



Төвийн салбаруудын өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээр хүлээн авсан   

хэрэг болон холбогдогчийг салбар тус бүрээр харуулбал: 

№ 

Салбарын байршил 
Хүлээн авсан хэргийн 

тоо 
Холбогдогчийн тоо 

1
1 

Сонгинохайрхан дүүрэг 
296 319 

2 Баянзүрх дүүрэг 272 290 

3 Чингэлтэй дүүрэг 222 229 

4 Сүхбаатар дүүрэг 202 209 

5 Хан-Уул дүүрэг 187 191 

6 Баянгол дүүрэг 166 166 

7 Төв аймаг 141 151 

8 Хөвсгөл аймаг 111 113 

9 Налайх дүүрэг 101 101 

10 Архангай аймаг 100 106 

11 Дархан-Уул аймаг 96 108 

12 Дорнод аймаг 85 113 

13 Булган аймаг 67 75 

14 Баянхонгор аймаг 67 70 

15 Орхон аймаг 65 75 

16 Өвөрхангай аймаг 58 74 

17 Багануур дүүрэг 56 58 

18 Сэлэнгэ аймаг /Мандал сум/ 55 59 

19 Сэлэнгэ аймаг 53 65 

20 Баян-Өлгий аймаг 52 68 

21 Дундговь аймаг 52 53 

22 Сүхбаатар аймаг 41 46 

23 Увс аймаг 40 46 

24 Говь-Алтай аймаг 40 54 

25 Дорноговь аймаг 31 33 

26 Хэнтий аймаг 30 31 

27 Дорноговь аймгийн /Замын-Үүд сум/ 25 26 

28 Ховд аймаг 24 25 

29 Завхан аймаг 23 24 

30 Говьсүмбэр аймаг 20 22 

31 Өмнөговь аймаг  3 3 

Нийт 2781      3003 



Улсын өмгөөлөгч Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд аль 

шатнаас оролцож эхэлсэн тоон үзүүлэлт: 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны шат Хэргийн тоо 

Хэрэг бүртгэх шат 291 

Мөрдөн байцаах шат 1505 

Прокурорын шат 111 

Анхан шатны шүүх 860 

Давж заалдах шатны шүүх 11 

Хяналтын шатны шүүх 3 

Дээр дурдсан тоон үзүүлэлтээс харахад 2781 эрүүгийн хэргийн 54.1 %-д хэрэг 

бүртгэх, мөрдөн байцаах шатнаас өмгөөллийн туслалцаа авахаар хүсэлт гаргасан 

байна. Энэ нь төлбөрийн чадваргүй эрүүгийн хэргийн холбогдогчдод эрүүгийн хэрэг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эхний үе шатнаас цаг алдалгүй хууль зүйн туслалцааг 

үзүүлж, иргэний хуулиар олгогдсон эрхийг төрөөс хангаж ажилласан нь харагдаж 

байна.  

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны аль шатнаас эхлэн улсын 

өмгөөлөгч оролцон үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах ажиллагаа явуулсан 

тоог 2014-2018 оны байдлаар харьцуулбал: /Нийт хүлээн авсан хэргээс/ 

Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагааны шат 

Хэргийн тоо 

2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 

Хэрэг бүртгэх шат, мөрдөн 
байцаах шат 

1057 
1842 

1582 1620 1796 

Прокурорын шат 111 
134 103 93 111 

Анхан шатны шүүх 758 
875 782 956 860 

Давж заалдах шатны шүүх 43 
38 13 18 11 

Хяналтын шатны шүүх 3 
2 2 

0 3 

Улсын өмгөөлөгчдийн шүүхийн өмнөх шатанд болон шүүхээр 

шийдвэрлүүлсэн нийт 1814 хэргийг гэмт хэргийг хэргийн ангиллаар нь гаргавал:   

 994 буюу 55 хувийг хөнгөн гэмт хэрэг 

 820 буюу 45 хувийг хүнд гэмт хэрэг тус тус эзэлж байна. 

 

 

 



2018 онд Хууль зүйн туслалцааны төв нь Үйлчлүүлэгчийн өргөдлийг 

хаанаас хүлээн авсан талаарх тоон үзүүлэлтийг графикаар харуулбал: 

 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчдөөс өмгөөллийн үйлчилгээ 

авахаар хандсан иргэдийн ихэнх нь өөрийн биеэр болон төлөөллийн хүнээрээ 

дамжуулан ирсэн нь Төвийн чиг үүрэг үйл ажиллагаа олон нийтэд танигдаж иргэдэд 

хүрч ажиллаж байгааг харуулж байна.  

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар шийдвэрлэгдсэн 1814 хэргээс 

өмгөөлөгч доорх хугацаагаар тухайн хэрэгт оролцсон байна:  

 470 хэрэгт 14 хоног хүртэл; 

 912 хэрэгт 15-90 хоног хүртэл;  

 289 хэрэгт 91-150 хоног хүртэл; 

 143 хэрэгт 151 хоногоос дээш хугацаагаар тус тус оролцсон байна.  

 

Үүнээс үзэхэд улсын өмгөөлөгчид шүүхээр болон шүүхийн өмнөх шатанд 

шийдвэрлэгдсэн нийт 1814 хэрэг мар гааны 26 хувьд 14 хоног хүртэл, 50 хувьд  15-90 

хүртэл хоног, 16 хувьд 91-150 хүртэл хоног, үлдсэн 8 хувьд 151-ээс дээш хоногийн 

хугацааг зарцуулж ажилласан байна. 

 

Өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулж буй хугацааг өнгөрсөн оны мөн 

үеийнхтэй харьцуулахад Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид нийт 

шийдвэрлэгдсэн хэргийн дийлэнх хувийг 15-90 хоногт буюу хуулийн хугацаанд нь 

хэргийг шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

Тайлант хугацаанд Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчдийн 

шүүхийн болон шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлүүлсэн нийт хэргийг төрлөөр нь 

ангилан үзвэл: 

 Хулгайлах гэмт хэрэг  723 буюу 40%; 

 Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд хохирол санаатай учруулах гэмт 

хэрэг 461 буюу 25%; 

 Олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг 24 буюу 1.3%; 
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 Дээрэмдэх гэмт хэрэг 91 буюу 5%; 

 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам 

зөрчих гэмт хэрэг 70 буюу 4%; 

 Хүнийг алах гэмт хэрэг 48 буюу 3%; 

 Бусад гэмт хэрэг 397 буюу 22%-ийг тус тус эзэлж байна. 

Үзүүлэлтээс харахад үнэ төлбөргүй өмгөөллийн үйлчилгээ авсан иргэдийн 45 

хувь нь өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт холбогдсон байгаа нь улсын өмгөөлөгчид 

хандаж байгаа иргэд нэг талаас амьжиргааны түвшин доогуур, эрхэлсэн тодорхой 

ажилгүй, тогтмол орлогогүй, зав чөлөө ихтэй, нөгөө талаас боловсролын түвшин 

доогуур, хуулийн мэдлэг багатайгаас өөрийн үйлдлийн учир холбогдол, хариуцлагыг 

ухамсарлах чадвар сул байгаатай шууд хамааралтай байна. 

Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар эрэгтэй 8802,  

эмэгтэй 3968 иргэн буюу нийт 12770 иргэнд хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, 

мэдээлэл өгсөнөөс төвийн ажлын албанаас Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий 

газартай хамтран зохион байгуулсан сургалтын хүрээнд БНСУ-д хөдөлмөрийн 

гэрээгээр зорчих гэж буй 625 иргэнд, Хууль зүйн лавлах утас 70001982 утсаар 116 

иргэнд, бусад хуулийн байгууллагуудтай хамтран нийслэлийн иргэдэд зориулсан 

нээлттэй өдөрлөгийн хүрээнд 143 иргэнд тус тус зөвлөгөө  мэдээлэл өгч ажилласан.  

Тус төвийн улсын өмгөөлөгчдийн нийт зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн иргэдээс гэр 

бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн төлбөрийн чадваргүй 415 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө 

мэдээлэл өгч ажилласан нь тайлангаас харагдаж байна. 

 

Тайлант хугацаанд Хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн нийт иргэдийн тоог өнгөрсөн 

жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулахад 6111 иргэн буюу 91.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 

байна. 

 
2018 онд хувийн өмгөөлөгчийн хэрэгцээ шаардлага гарсан Говьсүмбэр, 

Өмнөговь, Говь-Алтай, Өвөрхангай аймгуудад хувийн өмгөөлөгчтэй гэрээ байгуулан 
ажилласан бөгөөд төлбөрийн чадваргүй 33 яллагдагчид өмгөөллийн үйлчилгээ 
үзүүлж, 75 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан байна. 
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Тайлант хугацаанд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл 
өгсөн нийт иргэдийг 2017 оны мөн үеийнхтэй 

харьцуулан харуулбал /хүйсээр/:

Хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн нийт иргэд Эрэгтэй Эмэгтэй



 
 Эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх энгийн тарифтай 7000-1982 утас 

ажиллуулан 2018 оны 01 дүгээр сараас хойш 116 иргэнд хууль эрх зүйн  зөвлөгөө 
мэдээлэл өгч ажилласан байна. 

 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийслэл дэх салбаруудыг Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу 11 дүгээр сард тухайн дүүргийн нутагт дэвсгэр 
/Хан-Уул, Чингэлтэй, Баянгол, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар/-т байршуулж үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 
        

Хоёр. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт тусгагдсан ажлын хүрээнд: 

 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөнд Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлэх хөтөлбөр боловсруулахаар тусгагдсан бөгөөд тус хөтөлбөрийн 
төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг захирлын 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах” тухай А/23 тушаалаар  баталсан. 

Хөтөлбөрийн төслийг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа болон бусад 
холбогдох мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах чиглэлээр дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд: 

- Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын 
хүрээлэнгээс Монгол улсын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр хянан 
шийдвэрлэгдсэн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн тоо, гэр бүлийн 
хүчирхийллийн улмаас амь хохирсон эрүүл мэндээр хохирсон хэргийн мэдээ, 
Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулахтай холбоотой шүүхэд ирсэн нэхэмжлэл болон 
шийдвэрийн тоо /Гэр бүлийн тухай хуулийн 38-42 дугаар зүйл/, Иргэний болон 
захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрлэсэн газрын маргааны тоон мэдээ, Нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газраас Хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс дээш хувиар алдаж 
нийгмийн даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчдын тоон мэдээг сүүлийн 
5 жилээр, Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооноос Хүн амын амьжиргааны 
доод түвшин, нэг хүнд сард ногдохоор, бүсээр 2014-2018 он, Ядуурлын үндсэн 
үзүүлэлт, хот, хөдөө, бүс, суурьшлаар 2010-2016 он, Ядуурлын үндсэн үзүүлэлт аймаг, 
нийслэлээр 2016 он, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо, аймаг, нийслэлээр 2013-2017 
он, Өрх толгойлсон эцэг, эхийн тоо, өрхийн гишүүдийн тоогоор 2013-2017 он, Гэр бүл 
цуцлалтын тоо 2013-2017 оны байдлаар тус тус гаргуулж мэдээллийг нэгтгэж хуулийн 
болон хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт гарын авлагаар бэлтгэн 
хүргүүлсэн. 

-Мөн “Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх хөтөлбөр” төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн хэрэгцээнд зориулан 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнд 2018 
оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 2/163, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт 2018 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1/78, Монгол Улсын Үндэсний статистикийн 
хорооноос 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1/110 тоот албан бичгээр хандан 
шаардлагатай тоон мэдээлэл судалгааг гаргуулан авч мэдээллийг нэгтгэн үндэсний 
хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах хэрэгцээ шаардлагын үндэслэлд тусгасан. 

 Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төсөл, “Нийгмийн зорилтот бүлгийн 
иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх хөтөлбөр” боловсруулагдаж 
байгаатай холбогдуулан 2017 онд “Хууль зүйн туслалцаа авах шаардлагатай 
нийгмийн зорилтот бүлгийн судалгаа”-г “Нээлттэй нийгэм форум”-ын 



дэмжлэгтэйгээр, 2018 онд “Хууль зүйн туслалцааны төвөөр үйлчлүүлэх зорилтот 
бүлгийн иргэдэд тавигдах олон талт шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох”, “Хууль 
зүйн туслалцааны эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа”-ны ажлыг 
гүйцэтгүүлж, судалгааны дүнг Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төсөл болон 
үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд тусгаж ажиллаж байна. 

Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулах ажлын хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн туслалцааны 
төв, Азийн хөгжлийн банк, БНСУ-ын Хууль зүйн яам, Хууль зүйн туслалцааны 
корпораци, Күүкминий их сургууль хамтран “Төрөөс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх 
үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх нь”, “Төрөөс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний 
тогтолцоо, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2018 оны 
04 дүгээр сарын 11, 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.  Дээрх хэлэлцүүлэг арга 
хэмжээнд хууль сахиулах байгууллага болон нийслэл, орон нутгийн төрийн 
захиргааны байгууллага, улсын өмгөөлөгч, иргэдийн төлөөллийг оролцуулан “Үнэ 
төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа авах эрх бүхий этгээд, түүний төрөл”, “Хохирогчийн   
эрх   ашгийг хамгаалахад төрөөс үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээ”, “Хүний эрхийг хангахад 
улсын өмгөөлөгчийн оролцоо”, “Төрөөс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний 
тогтолцоог бэхжүүлэхэд клиник сургалтын төвийн хамтын ажиллагаа”, “Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэхэд хууль зүйн туслалцааны төвийн чиг үүрэг”, “Төрөөс хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлэх үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зэрэг сэдвүүдээр илтгэл 
хэлэлцүүлж, оролцогчдын санал болон илтгэлийг хуулийн төсөл бэлтгэх ажлын хэсэгт 
хүргүүлсэн. 
 

Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 7 
дугаар зүйлд Эрүүгийн хуулийн 12 дугаар бүлэг /Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг/-ийн арван найман насанд хүрээгүй хохирогч, 11.7 /гэр 
бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх/, 16 дугаар бүлэг /Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг/-т заасан гэмт 
хэргийн хохирогч, төлбөрийн чадваргүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хүүхдийн 
тэтгэлэг гаргуулах нэхэмжлэл гаргасан иргэн төлбөрийн чадваргүй бол, газар өмчлөх 
эрх нь зөрчигдсөн иргэн төлбөрийн чадваргүй бол, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 
4.1.1-д заасан эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд, ахмад настан, хөдөлмөрийн чадвараа 
бүрэн алдсан хүн, өрх толгойлсон олон хүүхэдтэй эцэг/эх энэ хуулийн 7.1.3, 7.1.4-т 
заасан хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа авах, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн 
хамаарахаар тусгагдаад байна. Хуулийн төсөлд тусгагдсан мэдээллийг 
http://lac.gov.mn/?p=62767 линкээр татаж үзэх. 
 

Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төсөл батлагдан хэрэгжүүлэхэд үүсэх 
зардлыг урьдчилан тооцож, улсын төсвөөс нэмж санхүүжүүлэх зардлыг тооцоолон 
Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төсөлтэй хамт Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яаманд 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/210 тоот албан бичгээр, Хууль зүйн 
туслалцааны тухай хуулийн төслийн хүрээнд Төвийн бүтэц орон тоо, зохион 
байгуулалтын зураглал /схем/, санхүүгийн урьдчилсан  тооцоог гаргаж  
narmandakh@mojha.gov.mn email хаягаар хуулийн төслийн ажлын хэсэгт 2018 оны 10 
дугаар сарын 25, 12 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд тус тус  хүргүүлсэн.    
 

Гурав. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

 
Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 45 дугаар 

тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 5.3.7-д “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг батлахаар заасан. Энэ дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 2 

http://lac.gov.mn/?p=62767
mailto:narmandakh@mojha.gov.mn


дугаар сарын 14-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолоор “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан. 

 
Засгийн газрын 2018 оны 105 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсны 

дагуу хөтөлбөрийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх салбар дундын үйл ажиллагааг 
уялдуулан зохицуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих үүрэг бүхий Үндэсний зөвлөлийн 
гишүүнээр ХЗТТ-ийн захирал ажиллаж байна.  

 
Хөтөлбөрийн 3.1.6 дахь хэсэгт Хууль зүйн туслалцааны 2 шатлалтай үйлчилгээг 

хөгжүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө өгөх, зорилтод 
бүлэгт өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны чанар, хүртээмжийг 
сайжруулах, 3.3.3 дахь хэсэгт Эрх зүйн болон хүний эрхийн сургалт, сурталчилгаанд 
орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, Хууль зүйн туслалцааны төвийн орон 
нутаг дахь салбар болон бусад холбогдох этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээ тусгагдсан.   

 
Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд санал авах чиглэл ирүүлсний дагуу 2018 
оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр tsetsgee@lac.gov.mn хаягаар саналаа тусган 
хүргүүлсэн. 

 
 “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” /2018-2019/ Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдаас батлан ирүүлсэн бөгөөд тус төлөвлөгөө нь 3 зорилтын хүрээнд 60 арга хэмжээ 
тусгагдсан бөгөөд Хууль зүйн туслалцааны төвд хамаарах 6 арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр байна.  

 
Үндэсний хөтөлбөрийн дагуу Хууль зүйн туслалцааны төвөөс дараах ажлыг 

хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 
 
-Иргэдэд эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлж, нэг цэгээс шуурхай хүртээмжтэй хүргэх, иргэд шаардлагатай 
үедээ, оршин суугаа газраасаа хууль зүйн туслалцаа авах нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлэх зорилгоор 2018 онд Сүхбаатар дүүрэг дэх салбарын “Иргэдэд үйлчлэх 
танхим”-ыг ашиглалтанд оруулж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

 
Сүхбаатар дүүрэг дэх салбарын “Иргэдэд үйлчлэх танхим”-д эрх зүйн зөвлөгөө, 

мэдээлэл өгөх энгийн тарифтай 7000-1982 утас ажиллуулан 2018 оны 12 дугаар сарын 
10-ны байдлаар 116 иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан байна.  

 
Цаашид 7000-1982 дугаарын утсыг Сүхбаатар дүүрэг дэх “Иргэдэд үйлчлэх 

танхим”-д ажиллуулах бөгөөд “CALL PRO” үйлчилгээнд холбох ажлыг 2018 оны 12 
дугаар сарын 04-ний өдөр эхлүүлж нийслэл дэх дүүргийн улсын ахлах өмгөөлөгчийн 
гар утсанд шууд холбогдож иргэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө мэдээллийг ажлын цагаар 
байнга авч байхаар зохицуулалт хийгдэж байна. 

 
-Монголын Хуульчдын холбоотой 2018 оны 03  сарын 14-ны өдөр хамтран 

ажиллах санамж бичгийг байгуулж орон нутаг дахь хуульч өмгөөлөгч нарыг Пробоно 
буюу нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаанд оролцуулах хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх, мөн Хуульчдын холбооны гишүүн хуульч, өмгөөлөгчидтэй гэрээ байгуулж 
Сүхбаатар дүүргийн “Иргэдэд үйлчлэх танхим”-д Англи, Солонгос, Орос, Япон, Хятад 



хэлтэй хуульч, өмгөөлөгчид Даваа-Баасан гарагуудад 09-17 цагийн хооронд гадаадын 
иргэдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх ажлыг хийж байна. 

 
-Мөн 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр Сэлэнгэ аймаг дахь салбарт 

“Иргэдэд үйлчлэх танхим”-ын нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулж эхлүүлээд 
байна. Цаашид 29 салбарт “Иргэдэд үйлчлэх танхим”-ыг нээн ажиллуулахаар өрөө 
тасалгааг тухайн орон нутгийн удирдлагаар шийдвэрлүүлж бэлтгэл ажлыг ханган 
ажиллаж байна. 

 
-Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр “Бүх 

нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд 
хамтран ажиллах санал танилцуулах зорилгоор “Донор” байгууллагуудтай уулзалт 
зохион байгуулсан бөгөөд уг уулзалтад ирсэн үндэсний зөвлөлийн гишүүд, Элчин 
сайдын яамд, Олон улсын байгууллагуудын төлөөллүүдэд 200 ширхэг англи монгол 
хэл дээр хийгдсэн байгууллагын тухай танилцуулга, хууль болон бусад гарын авлага 
материалыг тараасан. 

 
-Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үүднээс 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1/318 тоот албан 
бичгээр нийт салбарын улсын өмгөөлөгчдөд чиглэл, үүрэг даалгавар өгч сар бүр 
хэрэгжилтийн тайланг хүлээн авч  ажиллаж байна. Салбарын улсын өмгөөлөгчид 
нийслэлийн дүүрэг болон орон нутгийн иргэдэд хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааг 
хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж,  иргэдэд үнэ төлбөргүй 
зөвлөгөө мэдээлэл өгөх тоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. 

 
-2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр МҮОНРТ-ийн Эрх зүйн хөтөч 

нэвтрүүлгээр Хууль зүйн туслалцааны төвийн танилцуулга болон үндэсний 
хөтөлбөрийн талаар мэдээллийг иргэдэд хүргэн ажилласан. 

 
Дөрөв. Эрх зүйн мэдээ мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр: 

 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн Улсын өмгөөлөгч, өмгөөлөгчийн туслах, ажлын 

албаны мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх, давтан сургалтад 
төлөвлөгөөний дагуу тогтмол хамруулсан. Үүнд: 
 

-Хууль зүйн туслалцааны төвөөс Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран 2018 
оны 04 дүгээр сарын 09, 10-ны өдрүүдэд Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын 
өмгөөлөгч нарт Хуульчийн үргэлжилсэн багц цаг хангах сургалтыг зохион байгуулж, 
тус төвийн 52 хуульчийг хамруулж 4 кредит цагийг хангуулсан.  

-Эйбл ХХК-д Able програмыг ашиглах аргачлалын тухай хичээлийг дахин 
заалгах тухай э-шуудан хүргүүлж, 2018 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр тус сургалтыг 
зохион байгуулав. Сургалтад Ажлын албаны ажилтнууд бүрэн хамрагдсан. 

-Төвийн ажлын алба болон салбарын улсын өмгөөлөгч, түүний туслахуудад 
Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах 
ажилтан, ахлах комиссар Д.Цэнд-Аюуш “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
таниулах нь”, Архивын ерөнхий газрын сургалтын төвийн багш магистр Б.Алтанцэцэг 
“Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах арга зүй”, “Архивын тухай 
арга зүйн ойлголт” сэдэвт сургалтуудыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион 
байгуулж нийт 60 албан хаагч хамрагдсан. 



-Төвийн албан хаагчдад ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, ёс зүйн зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх сургалтыг авахаар Төрийн албаны зөвлөлд хандсаны дагуу 
Төрийн албаны зөвлөлийн шинжээч Г.Эрдэнэчимэгийг урьж 2018 оны 06 дугаар сарын 
05-ны өдөр “Төрийн албаны ёс зүй” сэдвээр тус сургалтыг зохион байгуулж нийт албан 
хаагчид хамрагдсан. 

-“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай” хуулийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг 
олгох  “А3” сургалтад 2 албан хаагч хамрагдаж сертификат авсан. 

-Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас зарласан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн сарын аян-2018” арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 
эрүүл ахуйн чиглэлээр МХГ-ын Хөдөлмөр, хяналтын улсын ахлах байцаагч 
Д.Бямбасүрэн төвийн алба  хаагчдад сургалт зохион байгуулж нийт 18 алба хаагч 
хамрагдсан. 

-Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (IDLO), АНУ-ын төрийн 
департментийн дэргэдэх Мансууруулах бодистой тэмцэх, хууль сахиулах асуудал 
эрхэлсэн олон улсын товчооны дэмжлэгтэй хэрэгжүүлсэн “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэхэд хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн байгууллагын хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх” нь сэдэвт сургалтад орон нутгийн зарим салбарын улсын өмгөөлөгч нарыг 
хамруулсан.  

-“Нээлттэй нийгэм форум”-ийн санхүүжилтээр Төвийн салбарын улсын 
өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгчийн туслахуудад “Компьютерийн хэрэглээний дадлага 
чадвар олгох, мэдээллийн технологийн сургалт”-ыг 2018 оны 10 дугаар сарын 29-31-
ний өдрүүдэд зохион байгуулж нийт 60 албан хаагч хамрагдав. 

-2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ 
хууль, Үндсэн хуулийн эрх зүйн сургалт болон Компьютерын хэрэглээний чадвар олгох 
сургалтыг зохион байгуулж ажлын албаны 10 албан хаагчийг хамрууллаа. 

ХЗДХЯ болон бусад байгууллагуудаас зохион байгуулж буй сургалтад 
тухай бүр холбогдох мэргэжилтнүүдийг хамруулсан байна. Үүнд: 

 ХЗДХЯ-ны харьяа агентлаг байгууллагуудын хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй 
харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 05 дугаар сарын 11, 12-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтад хэвлэл мэдээлэл, мэдээлэл технологи 
хариуцсан мэргэжилтэн, 

 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан албан хаагчдыг чадавхжуулах 2 
удаагийн сургалтад 05 дугаар сарын 16, 21-ний өдрүүдэд байгууллагын хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан 1 мэргэжилтэнг,  

  “Хууль сахиулах байгууллагын албан хаагчдад “ЛГБТ хүмүүсийн эрхийн 
талаарх” сургалтад Хууль зүйн туслалцааны төвийн 7 албан хаагч, 

 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хамтран 
зохион байгуулсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тайлбарлах, хөтөч бэлтгэх 
сургалтад 2 албан хаагчийг хамруулж мэргэжлийн сертификат олгох,  

 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр зохион байгуулагдсан Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамны харьяа агентлаг байгууллагуудын “Төрийн тусгай албан 
хаагчдын нийгэм, сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал сэдэвт сертификаттай 
сургалтад 1 албан хаагч, 

 ХЗДХЯ, Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр 
зохион байгуулсан “Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн эрх зүйн сургалт, 
өдөрлөгийн арга хэмжээнд хариуцсан 1  мэргэжилтэн,  



 Гадаад харилцааны яам, Европын холбооноос Монгол улсын хүний эрхийн 
хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны 
өдөр “Хүүхдэд ээлтэй эрүүгийн эрх зүйн тогтолцоо: Өсвөр насны хүний хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт бага хуралд 2 албан хаагч,  

 Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Гадаад харилцааны яамтай 
хамтран НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 2018 оны 12 дугаар 
сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан “Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх нь” Хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа” онол 
практикийн бага хуралд 2 албан хаагч, 

 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ны өдөр Хуульчдын холбоо, Хууль зүйн 
туслалцааны төв, Нээлттэй нийгэм форумаас хамтран зохион байгуулсан 
“Хуульчийн нийгмийн хариуцлага про-боно” хэлэлцүүлэгт 9 албан хаагч, 

 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион 
байгуулсан “Төрийн захиргааны байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 
хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэгдсэн сургалтад 1 албан хаагч,  

 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр “Хууль дээдлэх ёс ба авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил сэдэвт” сургалтад 2 албан хаагч хамрагдсан. 
Хууль зүйн туслалцааны төв 2018 онд нийт 11 удаагийн сургалтад 29 албан 

хаагчийг хамруулсан байна. 

 
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах, олон нийтэд 

байгууллагын үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийг сурталчлах, цахим 
хуудасны хэвийн ажиллагааг хангах чиглэлээр: 

 
Хууль зүйн туслалцааны төвөөс иргэдэд үзүүлдэг хууль зүйн үнэ төлбөргүй 

үйлчилгээний талаарх мэдээлэл болон улсын өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой тоон мэдээ, судалгаа, үйл ажиллагааны талаарх үнэн бодит мэдээллийг 
олон нийтэд шуурхай хүргэх зорилгоор МҮОНРТ-тэй 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний 
өдөр, Үндэсний өдөр тутмын “Монголын мэдээ” сонинтой 2017 оны 04 дүгээр сарын 
28-ны өдөр хамтын ажиллагааны санамж бичгийг тус тус байгуулсны дагуу 2018 онд 
хамтран ажиллаж байна. 

-2018 онд  МҮОНРТ-ийн “Өдрийн мэдээ”, “Цагийн хүрд” нэвтрүүлэг, UBS 
телевизийн “City news”  мэдээллийн хөтөлбөр, “C1” телевизийн “Оройн мэдээ” 
хөтөлбөр, “TV9”, “SBN”  телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрүүдэд 11 удаагийн мэдээ өгч 
иргэдэд хууль тогтоомж, төвийн үйл ажиллагааны талаар сурталчлан хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. 

-Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгч нар МҮОНРТВ-ийн “Олон 
нийтийн цаг”, радиогийн “Хуулийн цаг” шууд нэвтрүүлэгт оролцож “Төлбөрийн 
чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль”-ийг сурталчлан, 
иргэдээс ирүүлсэн асуултад хууль тогтоомжийн хүрээнд хариулт мэдээлэл өгч 
оролцсон.   

-Гадаад харилцааны яам, Хууль сахиулах Их сургууль, Монголын Хуульчдын 
холбоо, Гадаадын иргэдийн харьяатын газартай хамтран Монгол улсад суугаа гадаад 
улсын  элчин сайдын яам, консулын газрын  төлөөлөгчдийг оролцуулсан 2018 оны 03 
дугаар сарын 01-ний өдөр “Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааны 
танилцуулга, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдэвт уулзалтыг зохион 
байгуулсан бөгөөд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн радиод 
төвийн захирал тус арга хэмжээний талаар ярилцлага өгсөн. Мөн 2018 оны 3 дугаар 
сарын 01-ний өдөр төвийн “Иргэдэд үйлчлэх танхим”-ын үйл ажиллагааг иргэд, олон 
нийтэд сурталчлах зорилгоор MNT-телевизийн мэдээний албанд байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаар мэдээлэл өгсөн.  



 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбаруудаас хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай 

хамтран ажилласан талаар: 
 

 Баян-Өлгий аймаг дахь салбар нь Саян телевизэд 3 удаа мэдээний цагаар, 
Баян-Өлгий аймгийн радиогоор 2 удаа,  

 Баянхонгор аймаг дахь салбар нь Гэр бүлийн радио 106.5-ийн Хөгжлийн цуурай 
нэвтрүүлэгт 2 удаа оролцож байгууллагын танилцуулга, Эрүүгийн хуулийн 
талаар иргэдэд зөвлөгөө өгч оролцсон. 

 Булган аймаг дахь салбар нь иргэдэд хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох зорилгоор 
2018 онд Гэр бүлийн FM 106.5 радиотой хамтран “Хуулийн хөтөч” шууд 
нэвтрүүлэгт оролцож байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан иргэдэд шууд 
утсаар хуулийн зөвлөгөө өгч оролцсон. 

 Дархан-Уул аймаг дахь салбар нь иргэдэд эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө өгөх 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор  Дархан-Уул аймгийн “Радио 
98.9”-тэй хамтарч “Эрх зүйн хөтөч” нэвтрүүлгийг 14 хоногт 1 удаа Пүрэв гарагт 
19 цагаас иргэдтэй шууд утсаар хууль зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна.  

 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар “Иргэдэд үйлчлэх танхим”-ийн нээлтийн арга 
хэмжээг 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж хууль зүйн 
зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн бөгөөд тус арга хэмжээг орон нутгийн телевиз болох 
“Миний Монгол” КаТВ, “МОНЦАМЭ” мэдээний агентлагтай  хамтран иргэдэд 
салбарын үйл ажиллагааны талаар мэдээ мэдээлэл өгч ажилласан. 

 Хөвсгөл аймаг дахь салбар Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Эрх зүйн боловсрол мэдээллийн төв ТББ, 
Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэс, аймгийн Өмгөөлөгчдийн зөвлөл, ХЗТТ-
ийн Хөвсгөл аймаг дахь салбар хамтран санаачилсан “Хуулийн цаг” 
нэвтрүүлгийг орон нутгийн “Мөрөн” телевизрээр 7 хоног бүрийн нэвтрүүлгээр 
мэдээлэл өгч ажилласан. 

 МҮОНТВ-ийн ММ агентлагийн Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн Хууль зүйн 
булан нэвтрүүлгээр төвийн захирал, Сүхбаатар дүүрэг дэх салбарын ахлах 
өмгөөлөгч нар байгууллагын талаар ярилцлага өгч оролцсон. 

 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр МҮОНРТ-ийн Эрх зүйн хөтөч нэвтрүүлгээр 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн танилцуулга болон Сүхбаатар дүүрэг дэх 
“Иргэдэд үйлчлэх танхим”, хууль эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 7001982 
дугаар, Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 
талаар мэдээллийг хүргэх зорилгоор 20 минутын нэвтрүүлгийг  олон нийтэд 
хүргэж ажилласан. 

 
Олон нийтэд байгууллагын үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийг сурталчилах: 

 
- Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд 2018 
оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр Хил хамгаалах ерөнхий газрын спорт зааланд  зохион 
байгуулагдсан арга хэмжээнд тус төвөөс улсын өмгөөлөгч, албан хаагчид оролцож 
байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдэд гарын авлага тарааж хууль зүйн анхан 
шатны зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн. 
 

-Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Төв, Дорноговь, Говьсүмбэр, 
Орхон, Булган, Хөвсгөл, Говь-Алтай, Ховд, Завхан, Баян-Өлгий, Увс, Архангай, 
Өвөрхангай аймаг дахь салбаруудад албан томилолтоор ажиллаж орон нутгийн 
иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө мэдээллийг 1292 иргэнд өгч, төвийн 



танилцуулга, хууль тогтоомжийн гарын авлага материалыг орон нутгийн иргэдэд  
тараасан. 
 

-Гадаад харилцааны яам, Гадаадын иргэдийн харьяатын газар, Хууль сахиулах 
Их сургууль, Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран “Хууль зүйн туслалцааны 
төвийн үйл ажиллагааны танилцуулга, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдэвт 
xэлэлцүүлгийг 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр зоxион байгуулж Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн үйл ажиллагааны талаар Монгол Улсад байнга оршин суугаа 
гадаад улсын дипломат болон консулын төлөөлөгчийн газруудын төлөөлөгчдөд  
танилцуулсан. 

-Монголын Хуульчдын холбооноос зохион байгуулсан “Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтууд-Хуульчдын оролцоо” хуульчдын форумд Хууль зүйн туслалцааны төвийн 
захирал Т.Уранболор “Хил хязгааргүй хууль зүйн туслалцаа” салбар хуралдаанд 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааны талаар илтгэл тавьсан.  

-Монгол Улсад Өмгөөлөгчдийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн 
ойг тохиолдуулан Нийслэлийн 6 дүүрэг, 21-н аймагт Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо, 
ЗДТГазартай хамтран зохион байгуулсан “Өмгөөлөгч-Танд тусалъя” өдөрлөгийн арга 
хэмжээнд Хууль зүйн туслалцааны төвийн ажлын албаны албан хаагч, улсын 
өмгөөлөгч нар оролцож иргэдэд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгч, Төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль болон байгууллагын 
танилцуулга материал, гарын авлагыг иргэдэд тараасан. 
 

-Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр “Бүх 
нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд 
хамтран ажиллах санал танилцуулах зорилгоор Донор байгууллагуудтай уулзалт 
зохион байгуулсан бөгөөд уг уулзалтад ирсэн үндэсний зөвлөлийн гишүүд, Элчин 
сайдын яамд, Олон улсын байгууллагуудын төлөөллүүдэд 200 ширхэг байгууллагын 
танилцуулга, хууль болон бусад гарын авлага материалыг тараасан. 
 

-Хуульчдын форум-2018 арга хэмжээнд оролцож 100 хуульчдад  байгууллагын 
танилцуулга, хууль болон бусад гарын авлага материалыг тараасан. 
 

-Хууль зүйн туслалцааны төв, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Монголын 
Хуульчдын холбоотой хамтран 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр хууль 
сурталчлах, иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх нээлттэй 
өдөрлөгийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн гадна талбайд зохион байгуулсан. Тус 
өдөрлөгт Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид тодорхой цагийн 
хуваарийн дагуу ажиллаж нийт 110 иргэнд үнэ төлбөргүй хууль эрх зүйн зөвлөгөө 
мэдээлэл өгч ажилласан. 

Хууль зүйн туслалцааны төвөөс БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр явж буй 
иргэдэд тухайн орны “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай”, “Хөнгөн гэмт 
хэрэг ба түүний шийтгэл” зэрэг сэдвүүдээр 2018 оны 01 дүгээр сараас эхлэн долоо 
хоногийн мягмар гараг бүр нийт 48  удаа сургалт зохион байгуулж, 625 иргэнд хууль 
зүйн анхан шатны мэдлэг, мэдээлэл өгч ажилласан байна. 

 
-Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааны 2014-2017 оны үйлчилгээний 

тоон мэдээлэл бүхий танилцуулга, брошур, номын эх бэлтгэлийг шинэчлэн Англи, 
Монгол хэл дээр  800 ширхэг, байгууллагын танилцуулга бүхий брошур 1000 ширхэг, 
стэнт 5 ширхэгийг тус тус хэвлүүлж хурал, уулзалт арга хэмжээнд оролцогчдод гарын 
авлага болгон тараасан байна. 



Тав. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, албан бичгийн 
эргэлтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд: 

 “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай” хууль болон “Хууль зүйн туслалцааны төвд хандаж иргэдээс 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын хүрээнд иргэдээс гаргаж буй 
өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж байна.  
 

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай” хууль болон “Хууль зүйн туслалцааны төвд хандаж иргэдээс 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын хүрээнд иргэдээс гаргаж буй 
өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж байна. Хууль зүйн туслалцааны 
төвийн ажлын алба болон салбаруудад иргэд, байгууллагаас 2018 оны 12 дугаар 
сарын 10-ны өдрийн байдлаар хууль зүйн туслалцаа хүссэн өргөдөл 3025, хүний 
нөөцийн асуудлаар /ажилд орох, ажлаас чөлөөлүүлэх тухай/ 45, харьяаллын бус 
асуудлаар хандсан 28, улсын өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой ирүүлсэн 
гомдол 5, албан хаагчдаас ирүүлсэн санал хүсэлт 42 ирсэн бөгөөд нийт 3145 өргөдөл 
гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч, хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэсэн. Хуулийн 
хугацаа хоцорсон өргөдөл гомдол байхгүй  хуулийн хугацаанд судлагдаж байгаа 2 
өргөдөл байна. 

Ажлын албанд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 236 албан бичиг 
ирсэнээс шууд буюу хариугүй 102 албан бичиг, хариутай 134 албан бичиг ирж 
холбогдох хариуг хугацаанд нь хүргүүлсэн ажилласан. Мөн төвийн хүний нөөцтэй 
холбогдох 90 тушаал, байгууллагын үндсэн чиг үүрэгтэй холбогдох 47 тушаал гарсан 
байна. 

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 3145 өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг 
хүлээн авч, хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэн ажилласан байна. Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн 2018 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг 
2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 1/133 тоот, 2-р улирлын өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн мэдээг 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2/255, 3-р улирлын 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
2/336 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 4 дүгээр 
улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг 1 дүгээр сарын 05-ны дотор Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

Зургаа. Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд: 
 

Тайлант хугацаанд Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн 
туслалцааны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу www.legalinfo.mn, Монголын 
Хуульчдын холбоо ТББ-ын масс цахим шуудан болон Хууль зүйн туслалцааны төвийн 
албан ёсны цахим хуудсанд улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалтын зарыг 5 удаа 
байршуулан нийтэд мэдээлсэн.  

Хууль зүйн туслалцааны төвийн ажлын албаны төрийн жинхэнэ албан 
тушаалын сул орон тооны нөөцөөс нөхөх зарыг Төрийн албаны зөвлөлийн 
www.csc.gov.mn сайтаар 2 удаа, мөн удирдах албан тушаалын сонгон 
шалгаруулалтын зарыг 1 удаа иргэдэд нээлттэй зарласан. Мөн Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн салбарын улсын өмгөөлөгчдийн сул орон тооны болон нөөц 
бүрдүүлэх сонгон шалгаруулалтын зарыг 5 удаа байгууллагын цахим сайт 

http://www.csc.gov.mn/


/www.lac.gov.mn/-д байршуулж, иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэж, байгууллагын 
ажлын байрны сул орон тооны мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажилласан. 
Түүнчлэн 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 14-ны өдрийг 
дуустал хугацаанд ахлах улсын өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгчийн 
туслахын нөөцийн сан бүрдүүлэх сонгон шалгаруулалтын зарыг 31 салбарт 
байгууллагын цахим сайт /www.lac.gov.mn/, www.Legalinfo.mn, www.mglbar.mn сайтад 
байршуулан зарлаад байна. 

2018 оны байдлаар Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбарын улсын 
өмгөөлөгчдийн сул орон тооны ажлын байранд /Сүхбаатар, Өвөрхангай, Говьсүмбэр, 
Өмнөговь, Налайх, Сүхбаатар дүүрэг, Завхан, Сэлэнгэ, Дорнод аймаг/ давхардсан 
тоогоор 12 ажлын байранд, ахлах улсын өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгч, улсын 
өмгөөлөгчийн туслахын нөөцийн сан бүрдүүлэх сонгон шалгаруулалтын зарыг 31 
салбарт байгууллагын цахим сайт /www.lac.gov.mn/, www.Legalinfo.mn, www.mglbar.mn 
сайтад байршуулан олон нийтэд нээлттэй зарлаж сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулсан. Сонгон шалгаруулалтад 8 иргэн тэнцэж салбарын улсын өмгөөлөгчөөр 
томилогдон хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
 
          Төвийн захирлын 2016 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/10 тушаалаар 
баталсан Хууль зүйн туслалцааны төвийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2017-2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд:  
 

Эдийн засгийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд: 

 Ажлын 1-5 хоногийн цалинтай чөлөөг давхардсан тоогоор 22 албан хаагчид, 

 Үр дүнгийн гэрээ болон хөдөлмөрийн гэрээг хагас бүтэн жилээр үнэлж дүгнэн 
урамшууллыг давхардсан тоогоор 139 албан хаагчдад, хоол унааны зардлыг 16 
албан хаагчид олгож байна. 

 4 албан хаагчийн гэр бүлийн гишүүн, төрөл садангийн хүн нас барахад 
буцалтгүй тусламж олгож дэмжлэг үзүүлсэн. 

 Ар гэрийн нөхцөл байдал болон, эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор 3 албан 
хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийн дэмжлэг үзүүлсэн. 
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, аятай нөхцөлөөр хангах ажлын хүрээнд: 

 Хууль тогтоомжид заасан албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
бичгийн хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмж, багаж, техник хэрэгслээр нийт албан 
хаагчийг бүрэн хангаж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 

 Төвийн захирлын 2017 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/04 тоот тушаалаар 
баталсан чиглэл, хуваарийн дагуу Нийслэлийн 6 дүүргийн 18 улсын 
өмгөөлөгчид албан үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь буюу Цагдан хорих 461-р ангид 
хоригдож буй тус байгууллагын үйлчлүүлэгчтэй уулзахад албаны унаагаар 
тогтмол ханган ажиллаж байна. 

 2018 онд Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагаанд Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамнаас 216.000 сая төгрөгийн өртөг бүхий компьютер, техник тоног 
төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлэж техник тоног төхөөрөмжийг албан 
хаагчдад эд хөрөнгийн бүртгэлийн картаар хүлээлгэн өгсөн.   

 Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбарын үйл ажиллагааны xүртээмжийг 
нэмэгдүүлэx, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай нэг цэгээс хүргэх 
зорилгоор Сүхбаатар дүүрэг болон Сэлэнгэ аймагт “Иргэдэд үйлчлэx танxим”-
ыг нээж үйл ажиллагаа явуулж байна.  
 



Орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах, орон сууцаар  хангахад дэмжлэг үзүүлэх ажлын 
хүрээнд: 

 

 Албан хаагчид цалингийн зээл авахад нь байгууллагаас шаардагдах баримт 
бичиг, цалингийн тодорхойлолтыг тухай бүр нь гаргаж өгч байна. 

 Орон сууц худалдан авахад зориулж 1 албан хаагчид холбогдох хууль, дүрэм 
журмын дагуу дэмжлэг, туслалцаа үзүүлсэн. 

 Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын “Албан хаагч бүрт-орон сууц” хөтөлбөрийн 
хүрээнд байгууллагад ажиллаж буй нийт албан хаагчдын орон сууцны судалгаа 
болон орон сууцанд хамрагдах албан хаагчдын мэдээллийг ХЗДХЯ-наас 
ирүүлсэн чиглэлийн дагуу тухай бүр нь гарган хүргүүлсэн.  

 Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас санаачлан бариулж буй орон сууцанд 10 
хүний тодорхойлолт хүргүүлж 6 албан хаагч орон сууц захиалгын гэрээ 
байгуулсан байна.  
 

Амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 
 ажиллах идэвх санаачилгыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд: 

 

 Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн 4-ний өдөр Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн 11 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн. 

 Хүүхдийн баяр буюу 06 дугаар сарын 01-ний өдрийг тохиолдуулан байгууллагын 
албан хаагчдын 0-18 насны  48 хүүхдэд, 

 Шинэ жилийн баяраар албан хаагчдын 0-18 насны 44 хүүхдэд  баярын бэлэг 
гардуулан өгсөн. 

 Үр бүтээлтэй ажиллаж буй албан хаагчдад төрийн дээд болон Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамны салбарын шагналд нэр дэвшүүлж Монгол Улсын Засгийн газрын 
“Хүндэт өргөмжлөл” шагналаар шагнуулахаар 1 албан хаагчийн материалыг 
2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1/210, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамны “Хүндэт жуух” бичгээр 4 албан хаагчийг шагнуулахаар материалыг 2018 
оны 06 дугаар сарын 13-ний өдрийн 1/235, “Хууль зүйн албаны тэргүүн" 
тэмдгээр 2, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух” бичгээр 6 албан 
хаагчийг 1/408 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 
хүргүүлсэн. Мөн Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, Хөдөлмөр нийгэм 
хамгааллын ерөнхий газар, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо, Монголын 
Хуульчдын холбоо, Гадаадын иргэн харьяатын газар, Төрийн тусгай албан 
хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Хууль 
сахиулахын их сургууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэн зэрэг байгууллагын шагналаар шагнуулахаар албан бичгээр 
45 /давхардсан тоогоор/ албан хаагчдыг тодорхойлж нийт 22 албан хаагч 
шагнуулсан. 

 Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас зохион байгуулсан спортын арга хэмжээнд 
нийт албан хаагчид идэвх санаачлагатай оролцсон. Мөн байгууллагаас албан 
хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор ууланд алхах 
өдөрлөгийг зохион байгуулав.  

  Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооноос 2018.11.23-25-ны өдрийн хооронд 
зохион байгуулсан Хуулийн төв байгууллагуудын спортын наадамд албан 
хаагчид идэвхтэй оролцсон. 

 Байгууллагаас албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 
зорилгоор 5 дугаар сургуульд албан хаагчдыг Даваа гараг бүрт спорт залыг 2 
цагаар түрээслэн албан хаагчдын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэн 
спортоор хичээллэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  



 Ажлын албаны албан хаагчдын спортын хувцсыг Monline компаниар хийлгэн 
жигдрүүлсэн. 

 
                           Долоо. Байгууллагын төсөв, санхүүгийн чиглэлээр: 
 

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг бүртгэх, тайлагнах, үйл ажиллагааг 
Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж 
ажилласан бөгөөд Сангийн сайдын баталсан бодлого, аргачлал, журам, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг 
удирдлага болгон ажиллалаа. 

 
2018 оны  12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар тус төв нь улсын төсвөөс 

907,395.8 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч 907,395.8  мянган төгрөгийн зардал 
гаргаад байна. Үүнээс ажилчдын цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 
зардалд 731,839,900 төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 10,792,800 мянган төгрөг, тээвэр 
шатахууны зардалд 7,730,800 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 6,171,300 эд 
хогшил худалдан авах зардалд 3,597,400 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 
3,806,100 мянган төгрөг, байрны түрээсийн төлбөрт 5,1600,000 мянган төгрөг, 
БҮТЭЗ-ийн зардалд 2,936,600 мянган төгрөг, өмгөөлөл хуулийн зөвлөхийн хөлсөнд 
6,047,100 мянган төгрөг, аудит, баталгаажуулах зардалд 5,989,000 мянган төгрөг, 
хичээл үйлдвэрлэлийн зардалд 20,886,200 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын 
зардалд 13,405,900 мянган төгрөг, мэдээлэл технологийн зардалд 4,116,400 мянган 
төгрөг, биеийн тамирын уралдаан тэмцээний зардалд 4,960,000 мянган төгрөг, нэг 
удаагийн тэтгэмжийн зардалд 6,540,000 мянган төгрөгийг зарцуулаад байна.  
 

Байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 2018 оны 01 сарын 
25-ны өдрийн 1/39 тоот албан бичгээр Үндэсний аудитын газарт хүргүүлсэн. Мөн 2017 
оны жилийн эцсийн санхүүгийн болон хөрөнгийн хөдлөл, өөрчлөлтийн тайланг Төрийн 
өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 1/94 
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Төвийн 2018 оны 01 дүгээр улирлын санхүүгийн 
тайланг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 1/50 тоот, 02 дугаар улирлын 
санхүүгийн тайланг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гаргаж  2018 оны 07 сарын 16-
ны өдрийн 1/284,  3 дугаар улирлын тайланг 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
1/362 тоот албан бичгээр тус тус Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.  
 

2019 оны төсвийн төсөл болон 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийг боловсруулж 
2018 оны 07 сарын 31-ний өдрийн 1/294 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/25 

дугаар тушаалаар хагас жилийн тооллогын комиссыг, 2018 оны 12 дугаар сарын 12-
ны өдөр А/47 дугаар тушаалаар жилийн эцсийн тооллогын комиссыг байгуулан 
тооллогыг 2 удаа зохион байгууллаа. Тус тооллогоор Нийслэлийн 8 дүүрэг, орон 
нутгийн 23 салбар болон ажлын албаны албан хаагчдын эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлж 
салбар бүрт эзэмшигчийн картыг шинэчлэн, коджуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлийг 
удирдлагад танилцуулсан. Нийслэлийн 8 дүүрэг, орон нутгийн 23 салбар болон ажлын 
албаны албан хаагчдын эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлж салбар бүрт эзэмшигчийн картыг 
шинэчлэн, эд хогшил, техник хэрэгслийг коджуулах ажлыг тухай бүр хийж 
бүртгэлжүүлсэн. 

 
2018 онд Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагаанд Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яамнаас компьютер, техник тоног төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлэсэн 



бөгөөд нийслэлийн 8 дүүрэг, орон нутгийн 23 салбар болон ажлын албаны албан 
хаагчдын техник тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн.  Мөн Хууль зүйн туслалцааны 
төвийн салбарын үйл ажиллагааны xүртээмжийг нэмэгдүүлэx, төрийн үйлчилгээг 
иргэдэд түргэн шуурхай нэг цэгээс хүргэх зорилгоор Сүхбаатар дүүрэг болон Сэлэнгэ 
аймагт дахь салбарт “Иргэдэд үйлчлэx танxим”-д засвар үйлчилгээ хийж тохижуулаад 
байна. Мөн ХЗТТ-ын захирлын өрөө болон санхүүгийн өрөөний засварын ажлыг хийж 
тохижуулсан. 

 
Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэх үүднээс байгууллагын цахим хуудас 

www.lac.gov.mn болон шилэн дансны нэгдсэн системд байгууллагын жилийн төсөв, 
эхний 01-12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг тухай бүр нь байршуулж байна.  
 

Найм. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдох бүх төрлийн 
мэдээллийг олон нийтэд ил тод, ойлгомжтой байдлаар түгээх ажлын хүрээнд: 

 
Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор байгууллагын албан ёсны цахим 

хуудас болон олон нийтийн сүлжээг хөтлөн мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь байнга 
шинэчлэн Хууль зүйн туслалцааны төвийн албан ёсны цахим хуудас www.lac.gov.mn, 
фэйсбүүк хуудас www.facebook.com/legalaidcenter, твитер хуудас 
www.twitter.com/LegalAidCenter1-д мэдээ, мэдээлэл, холбогдох хууль тогтоомжийн 
талаар тогтмол шинэчлэн байршуулж мэдээллийн  ил тод байдлыг хангаж байна. 2018 
оны байдлаар нийт 39 мэдээ мэдээллийг байгууллагын www.lac.gov.mn цахим хаягт 
тухай бүр оруулсан байна. 
 

Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, зохион байгуулалтын бүтэц, төрийн үйлчилгээ авахтай холбоотой 
материалын жагсаалт, байгууллагын 2018 оны батлагдсан төлөвлөгөө, мөрдөж байгаа 
хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг  цахим хуудас www.lac.gov.mn болон 
байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулан мэдээллийн ил тод байдлыг ханган 
ажиллаж байна. 

 
Байгууллагын санхүүгийн дараах мэдээллийг цахим хуудас 

http://lac.gov.mn/?page_id=486 шилэн дансны нэгдсэн системд тухай бүр байршуулж 
мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. Үүнд:  
-Тухайн жилийн батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл; 
-Дараа жилийн төсвийн төсөл; 
-Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт; 
-Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, урамшуулалд зарцуулсан тайлан; 
-Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого 
зарлагын мөнгөн гүйлгээ; 
-Санхүүгийн тайлан; 
-Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт; 
-Аудитын тайлан дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 
тайлан; 
-Байгууллагын батлагдсан орон тооны өөрчлөлт; 
-Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ; 
-Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарын улирлын мэдээлэл; 
-Шилэн дансны мэдээлэл, зарлагын гүйлгээ бүрд түүнд холбогдох эрх бүхий этгээдийн 
шийдвэрийн эх хуулбар. 
 

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр улсын өмгөөлөгчийн 
сонгон шалгаруулалтын зарыг 5 удаа байршуулан нийтэд мэдээлж, ажилд 

http://www.lac.gov.mn./
http://www.facebook.com/legalaidcenter
http://www.twitter.com/LegalAidCenter1а
http://www.lac.gov.mn/
http://lac.gov.mn/?page_id=486


томилогдсон тушаалыг байгууллагын албан ёсны цахим хуудсанд 
http://lac.gov.mn/?cat=11 байрлуулан ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. 

 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн Ажлын алба, Сэлэнгэ аймаг дахь салбарт 

мэдээллийн самбарыг 782.000 төгрөгөөр шинээр хийлгэж мэдээ, мэдээллийг 
шинэчлэн байршуулаад байна. 
 

                   Ес. Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд: 

Дотооддоо хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, харилцан 
дэмжлэг үзүүлэх, гадаадын ижил төстэй чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлж, харилцан туршлага солилцож, олон улсын стандарт, жишгийг 
нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд: 

-Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай 
хуулийн хэрэгжилт, хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл 
ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль зүйн туслалцааны төвийн хамтын 
ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2018 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр Хууль 
сахиулахын Их сургууль, Гадаад харилцааны яам, Монголын Хуульчдын холбоо, 
Гадаадын иргэдийн харьяатын газартай хамтран Монгол Улсад байнга суугаа гадаад 
улсын дипломат болон консулын төлөөлөгчийн газруудын төлөөлөгчдийг оролцуулсан 
“Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааны танилцуулга, хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх нь” сэдэвт уулзалтыг зохион байгуулж, гадаад дотоодын  50 орчим 
төлөөлөгч оролцсон.  Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд уулзалтад ирсэн зочид, 
төлөөлөгчид Хууль зүйн туслалцааны төвийн Сүхбаатар дүүрэг дэх салбарын 
“Иргэдэд үйлчлэх танхим”-д зочлон гадаадын иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйл 
ажиллагаатай танилцлаа. 

-Бүгд Найрамдах Солонгос Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд У Сун тус 
элчин сайдын яамны Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Сү Жанг Хан, Ажлын албаны 
ажилтан З.Хэрлэн  нарын хамт 2018 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр  Хууль зүйн 
туслалцааны төвд хүрэлцэн ирж  үйл ажиллагаатай танилцсан.  

-Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр “Бүх 
нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд 
хамтран ажиллах  зорилгоор “Донор” байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулсан 
бөгөөд уг уулзалтад ирсэн үндэсний зөвлөлийн гишүүд, Элчин сайдын яамд, Олон 
улсын байгууллагуудын төлөөлөгчдөд Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагаа 
болон цаашдын зорилтын талаар  танилцуулга хийж илтгэл тавьсан. 

-Гадаад харилцааны яамны Консулын газар, Монголын Улаан Загалмай 
Нийгэмлэгтэй хамтран 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ний өдөр зохион байгуулсан 
Монгол Улсад суугаа болон хавсран суугаа гадаад улсын Дипломат төлөөлөгчийн 
газрын консулын ажилтнуудын ээлжит уулзалтад Хууль зүйн туслалцааны  төвийн үйл 
ажиллагааны талаар танилцуулж  илтгэл тавьсан. Энэхүү уулзалтад  70 гаруй зочид 
төлөөлөгчид оролцсон.  

-Гүрж Улсын парламент, Гүрж Улсын Хууль зүйн туслалцааны газрын урилгаар  
захирал Т.Уранболор “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тогтолцоонд хууль зүйн 
туслалцаа авах тухай” олон улсын гуравдугаар бага хуралд 2018 оны 11 дүгээр сарын 
11-16-ны хооронд оролцож, арга хэмжээний мэдээллийг илтгэх хуудсаар ХЗДХЯ-нд 
хүргүүлсэн.  

http://lac.gov.mn/?cat=11


-Гадаадын ижил төстэй байгууллагатай харилцаа тогтоож, хамтран ажиллах 
зорилгоор Канад улсын Хууль зүйн яамны Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх хөтөлбөр, 
Онтариогын Хууль зүйн туслалцааны төв  /Legal aid Ontario/-ийн эрх зүйн тогтолцоо, 
практиктай танилцах, туршлага солилцох, харилцаа холбоо тогтоож хамтран ажиллах 
саналаа 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны 1/398 тоот албан хүсэлтээр Монгол Улсын 
Гадаад Харилцааны Яамны Америк, Ойрхи Дорнод, Африкийн газраар дамжуулан 
Оттава дахь Элчин Сайдын Яаманд хүргүүлэн ажиллаж байна. Мөн Украйн улсын 
Хууль зүйн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвд хамтран ажиллах хүсэлтээ 
илгээсэн. 

-Зээл тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр, төслүүдэд хамрагдах 
чиглэлээр: 

-“Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай” 
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг боловсруулахад дэмжлэг авах зорилгоор Азийн 
хөгжлийн банкны /ADB/ хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахаар Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамаар дамжуулан хүсэлт хүргүүлж тус банкнаас санхүүжүүлж буй “Нийгмийн 
хамгааллыг дэмжих хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатны бодлогын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх дэд хөтөлбөрийн төсөлд хамрагдсан. Төслийн 
хүрээнд “Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулах ажлын хүрээнд Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төслийг бэлтгэх 
зорилгоор тус хуулийн төслийн ажлын хэсгийн гишүүдийн вакум сургалтыг 2018 оны 4 
дүгээр сарын 23-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 2018 оны 10 дугаар сарын 29-31-
ны өдрүүдэд “Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгыг  нийт 
албан хаагчдад танилцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж хуулийн төсөлд санал авч 
ажлын хэсэгт хүргүүлсэн. Мөн 2018 оны 11 дүгээр сарын 5-7 хооронд хуулийн ажлын 
хэсэг хуралдсан. 

-Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулах ажлын хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн туслалцааны 
төв, Азийн хөгжлийн банк, БНСУ-ын Хууль зүйн яам, Хууль зүйн туслалцааны 
корпораци, Күүкминий их сургууль хамтран “Төрөөс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх 
үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх нь”, “Төрөөс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний 
тогтолцоо, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2018 оны 
04 дүгээр сарын 11, 12-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

Дээрх хэлэлцүүлэг арга хэмжээнд хууль сахиулах байгууллага болон нийслэл, 
орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага, улсын өмгөөлөгч, иргэдийн төлөөлөл 
бүхий 250 гаруй төлөөлөгчдийг оролцуулан зохион байгуулж “Үнэ төлбөргүй хууль зүйн 
туслалцаа авах эрх бүхий этгээд, түүний төрөл”, “Хохирогчийн   эрх   ашгийг 
хамгаалахад төрөөс үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээ”, “Хүний эрхийг хангахад улсын 
өмгөөлөгчийн оролцоо”, “Төрөөс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний тогтолцоог 
бэхжүүлэхэд клиник сургалтын төвийн хамтын ажиллагаа”, “Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэхэд хууль зүйн туслалцааны төвийн чиг үүрэг”, “Төрөөс хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зэрэг сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлж, 
оролцогчдын санал болон илтгэлийг хуулийн төсөл бэлтгэх ажлын хэсэгт хүргүүлсэн. 

- Нээлттэй нийгэм форумаас Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 
хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан албан хаагчдын ажил, үйлчилгээг өргөжүүлэхээр 
“Мэдээллийн нэгдсэн сан, вебд суурилсан програм хангамж”-ийг хийж гүйцэтгэх ажлыг 
2018 оны 01 дүгээр сараас 2018 оны 12 дугаар сарыг  хүртэл хугацаанд “Супер ассист 
системс” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, программын гүйцэтгэл 100 хувь 



хийгдэж дууссан. “Мэдээллийн нэгдсэн сан, вебд суурилсан программ хангамж, 
Компьютерын хэрэглээний программын анхан, дунд шатны мэдлэг, ур чадвар олгох 
сургалтыг зохион байгуулж нийт алба хаагчдыг хамруулсан. 

 -“Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль”-ийн төсөл боловсруулж байгаатай 
холбогдуулан “Хууль зүйн туслалцааны төвөөр үйлчлүүлэх зорилтот бүлгийн иргэдэд 
тавигдах олон талт шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох”, “Хууль зүйн туслалцааны эрх 
зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа”-г  хийж ХЗДХЯ-ны хуулийн төсөл 
боловсруулах ажлын хэсэгт хүргүүлсэн.  

 
Арав. Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

Улсын Их хурал болон Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдын тушаал шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллахаар Хууль зүйн 
туслалцааны төвийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан Төвийн 
захирлаар тухай бүр нь батлуулан хэрэгжилтийг ханган тайланг тогтоосон хугацаанд 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн ажиллав.  

 2018 онд Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 45 
дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр,  

 Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 51 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, 

 АТГ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/8836 тоот “Авлигын 
эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж”,  

 Засгийн газрын 2018 оны 32 дугаар тогтоолоор “Хариуцлагын жил” болгон 
зарласантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын А/46 тушаал, 

 Засгийн газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2017 оны 01 
дүгээр албан даалгавар, 

 Засгийн газрын 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдааны 31 дүгээр 
тэмдэглэл, 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр, 
 Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Төрийн албаны 

сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах” 258 дугаар тогтоолыг хяналтанд авч 
төлөвлөгөө гарган тухай бүр Төвийн захирлаар батлуулж биелэлтийн тайланг 
улирал бүр гарган ХЗДХЯ-нд хүргүүлсэн. 

 

-2018 онд Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 45 
дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний 5.3.10 дахь хэсэгт тусгагдсан арга хэмжээг 
байгууллагын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ажлын хүрээнд хийсэн ажлын 1 дүгээр 
улирлын хэрэгжилтийн тайланг 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1/142,  2 
дугаар улирлын  хэрэгжилтийн тайланг 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1/233, 
3 дугаар улирлын хэрэгжилтийн тайланг Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 3 дугаар 
хавсралтын дагуу тус тус  гаргаж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 
 

-Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 51 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, АТГ-ын 2017 оны 12 
дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/8836 тоот “Авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөмж”-ийн дагуу Хууль зүйн туслалцааны төвөөс 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл 



ажиллагааны төлөвлөгөөг захирлаар 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр батлуулан 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хагас 
жилийн тайланг 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1/212, жилийн эцсийн 
тайланг 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1/444 тоот албан бичгээр Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 

-Засгийн газрын 2018 оны 32 дугаар тогтоолоор “Хариуцлагын жил” болгон 
зарласантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын А/46 тушаалаар  
төлөвлөгөөг батлан ирүүлсэний дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр Төвийн 
захирлаар Хууль зүйн туслалцааны төвд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан. 
Тус төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлангийн 1 дүгээр улирлын тайланг 2018 оны 04 
дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1/142, 2 дугаар улирлын  хэрэгжилтийн тайланг 2018 оны 
07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 1/264, 3 дугаар улирлын хэрэгжилтийн тайланг 2018 
оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1/34, жилийн эцсийн тайланг 2018 оны 12 дугаар 
сарын 10-ны өдрийн 1/440  тоот албан бичгээр тус тус Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

-Засгийн газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2017 оны 01 
дүгээр албан даалгаврын хэрэгжүүлэх үүднээс Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын А/32 
дугаар тушаалаар батлан ирүүлсэн төлөвлөгөөний дагуу Хууль зүйн туслалцааны 
төвд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг Төвийн захирлаар 2018 оны 03 дугаар сарын 01-
ний өдөр батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан. “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийн 1 дүгээр 
улирлын тайланг 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1/141, 2 дугаар улирлын 
тайланг 2018 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 1/263, 3 дугаар улирлын 
хэрэгжилтийн тайланг 2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1/342, жилийн эцсийн 
тайланг 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/440  тоот албан бичгээр тус тус 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 

- Засгийн газрын “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 
тухай” 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоолыг хяналтанд авч 
төлөвлөгөө гарган Төвийн захирлаар 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр батлуулан 
хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Тус тогтоолын хэрэгжилтийн тайланг 2018 оны 12 
дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/440 тоот албан бичгээр Хууль зүй дотоод хэргийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

-Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдааны 31 дүгээр 
тэмдэглэлийн дагуу Хууль зүйн туслалцааны төвөөс хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 
захирлаар 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр батлуулан хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. Хуралдааны тэмдэглэл тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн тайланг 
2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 1/437 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 

-Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдрийн 
хурлаас өгсөн үүрэг, даалгавар, 2018 оны  08 дугаар сарын 10-ний өдрийн  
хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгавар, 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр өгсөн 
үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хяналтандаа авч тухай бүр нь хэрэгжилтийн тайланг 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн ажилласан. 

-Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/24 тушаалаар баталсан 
Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журмыг 
баталсан бөгөөд хэрэгжилтийг ханган сар бүр статистик мэдээг Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яаманд маягтын дагуу гаргаж хүргүүлсэн. 
 

 



Арван нэг . Байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хүрээнд:  

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомж, 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, “Авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөмж”-ийн дагуу “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны байгууллагын 2018 оны 
төлөвлөгөөг боловсруулан захирлаар 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр 
батлуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2017 оны ХАСХОМ-ын тайланг 2018 оны 02 
дугаар сарын 23-ны өдрийн 1/79 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яаманд хүргүүлсэн. 
 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах 
талаарх албан бичгийг Авлигатай тэмцэх газарт 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний 
өдрийн 1/104 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд төвийн ажлын алба болон 
салбарын улсын өмгөөлөгч, түүний туслахуудад Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах ажилтан, ахлах комиссар Д.Цэнд-Аюуш 
“Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр 
сарын 12-ны өдөр зохион байгуулж нийт 60 албан хаагч хамрагдан оролцсон. Мөн 
Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн сурталчилгааны материал, брошурыг албан 
хаагчдад түгээж ажилласан. 

 
2017 оны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг холбогдох хууль 

тогтоомж, журмын дагуу гаргаж тайлагнах нийт 4 албан хаагчдын мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд хүлээн авч 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор баталгаажуулалт 
хийж холбогдох бүртгэлийг хөтлөн ажилласан.  

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж 2018 онд шинээр томилогдохоор нэр дэвшсэн 3 албан хаагчийн 
ХАСУМ-ыг АТГ-т хүргүүлэн хянуулж, дүгнэлтийг үндэслэн албан тушаалд томилон 30 
хоногийн дотор мэдүүлгийг хүлээн авч баталгаажуулан ажиллав. 

-Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 51 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, АТГ-ын 2017 оны 12 
дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/8836 тоот “Авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөмж”-ийн дагуу Хууль зүйн туслалцааны төвөөс 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг захирлаар 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр батлуулан 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хагас 
жилийн тайланг 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1/212, жилийн эцсийн 
тайланг 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1/444 тоот албан бичгээр Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 

Арван хоёр. Бусад ажил: 
 
Тайлангийн хугацаанд удирдлагаас дараах шинэ санал, санаачлага гарган 

бусад байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулан ажиллалаа. 
Үүнд: 

 
  Монголын Хуульчдын холбоотой 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр 
 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргатай 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр 

тус тус хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулаад байна. 



 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын орон нутагт ажиллах хяналт шалгалтын 

удирдамж, Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын тушаалаар 2018 оны 3 дугаар 
сараас эхлэн Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Булган, Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, 
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дорноговь аймгийн Замын-Үүд 
сум, Хөвсгөл, Завхан, Увс, Ховд, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Архангай, 
Баянхонгор аймгийн нийт 21 салбарт томилолтоор ажилласан. Дээрх салбаруудад 
улсын өмгөөлөгчийн ажлын байрны ажиллах нөхцөл боломжтой танилцах, орон 
нутгийн удирдлагуудтай уулзалт хийх, техник тоног төхөөрөмжийн хангалт, бүрэн 
бүтэн байдлыг судлах, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, хөтлөлтөд хяналт шалгалт хийж 
холбогдох чиглэл, зөвлөмж өгч ажилласан. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгах, үйл ажиллагааг нь сайжруулах зорилгоор  ХЗТТ-ийн захирлын 
2018 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/295, 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн 1/438 тоот албан бичгээр хяналт шалгалтаар ажилласан салбаруудад 
хугацаатай үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хүргүүлж, хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэн авч, 
зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж байна.  

 
Томилолтоор ажиллах хугацаанд Булган, Сэлэнгэ, Дорноговь, Завхан, Увс, 

Ховд, Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, 
Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга нартай биечлэн уулзаж орон нутаг дахь салбарын 
ажлын байрны нөхцөл байдлыг сайжруулсан. 
           2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр Сэлэнгэ аймаг дахь салбарт “Иргэдэд 
үйлчлэх танхим”-ын нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулж үйл ажиллагааг 
эхлүүлсэн. Баян-Өлгий, Дорноговь аймаг дахь салбаруудад “Иргэдэд үйлчлэх танхим”-
ийг 2019 оны 01 дүгээр сард багтаан ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. 
Цаашид 29 салбарт “Иргэдэд үйлчлэх танхим”-ыг нээн ажиллуулахаар өрөө тасалгааг 
тухайн орон нутгийн удирдлагаар шийдвэрлүүлж бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж 
байна. 

 
-Хууль зүйн туслалцааны төвийн  “Төрийн болон албаны нууцыг хадгалах тухай 

журам”-ыг шинэчилэн боловсруулж 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/42 
дугаар тушаалаар батлуулсан. 

-Захирлын зөвлөлийн ажиллах журмыг шинээр боловсруулан 2018 оны 10 
дугаар сарын 25-ны өдрийн А/41 тушаалаар батлагдсан. 

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны “Загвар, зааврыг батлах тухай” 34 дүгээр 
тогтоолын дагуу нийт 12 албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтыг 2018 оны 
“Ажлын байр (албан тушаал)-ын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/35 дугаар 
тушаалаар шинэчлэн баталсан. 
 

-Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны 
өдрийн А/09 дугаар тушаалаар албан хаагчдын сахилга, дэг журмыг сахиулах талаар 
“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулан батлуулсан. 

 
Сүхбаатар дүүрэг дэх “Иргэдэд үйлчлэх танхим”-д ажиллах 7000-1982 дугаарын 

утсыг “CALLPRO” үйлчилгээнд холбох ажлыг 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр 
эхлүүлж нийслэл дэх дүүргийн улсын ахлах өмгөөлөгчийн гар утсанд шууд холбогдож 
иргэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө мэдээллийг ажлын цагаар байнга авч байхаар 
зохицуулалт хийж эхлүүлээд байна. Иргэдэд 7000-1982 дугаарын утсаар үнэ 
төлбөргүй  хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл авах боломжтой талаарх сурталчилгааг 
байгууллагын www.lac.gov.mn сайт болон тараах материал бэлтгэн иргэдэд тарааж 
сурталчлах ажлыг хийсэн. Мөн 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр МҮОНРТ-ийн 

http://www.lac.gov.mn/


Эрх зүйн хөтөч нэвтрүүлгээр Хууль зүйн туслалцааны төвийн танилцуулга болон 7000-
1982 утсыг олон нийтэд сурталчилж ажилласан. Цаашид 31 салбарын 52 улсын 
өмгөөлөгчийн гар утсанд холбох ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон бусад байгууллагуудаас зохион 
байгуулдаг олон нийтийн арга хэмжээнд байгууллагын албан хаагчид идэвхтэй 
оролцож байна. Үүнд: 

 
 ХЗДХ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа агентлаг, байгууллагуудын 

дунд жил зохион байгуулсан спортын наадамд албан хаагчид спортын 5 төрөлд 
идэвхитэй хамрагдан оролцсон. 

 
 2018 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр  зохион байгуулагдсан “Next stop” Оны 

залуу” лекцэд 2 албан хаагч оролцсон.   
 

 Хуулийн төв байгууллагуудын дунд 2018.11.23-25-ны өдөр зохион байгуулсан 
спортын арга хэмжээнд албан хаагчид идэвхтэй хамрагдан оролцов. 
 

 

---оОо--- 

 


