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ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
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ЗОРИЛГО. ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ ИРГЭДЭД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ, ЧАНАР
ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ, ЯЛТАН, ЗАРИМ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН
ХОХИРОГЧ, ИРГЭНИЙ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ ХЭРГИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ ОРОЛЦОГЧИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХ
ЭРХИЙГ ХАНГАХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАСАН ЦАХИМ ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ.
“Алсын хараа-2050” зорилт 7.4, “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-ийн 7.4, “Монгол Улсын Засгийн газрын 20202024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг 4.4.5, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2021-2024 оны үйл ажиллагааны
стратеги төлөвлөгөөний 4.1.1, 2, Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө/
Зорилт 1. Гэмт хэргийн хохирогч болсон хүүхэд, хүүхдийн тэтгэмж тогтоох болон газар өмчлөх эрх нь хөндөгдсөн
төлбөрийн чадваргүй иргэний хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

1.1

Хууль
зүйн
туслалцааны
тухай
хууль
шинэчлэн
батлагдсантай
холбогдуулан
байгууллагын
бүтэц, чиг үүрэг,
салбарын
байршил,
орон
тоог
тогтоох,
салбарыг шинээр
болон
өөрчлөн
байгуулах, татан
буулгах
талаар
дээд
шатны

-

Хууль
зүйн
туслалцааны
Дээд шатны
төвийн
Ажлын
байгууллагад
албанаас тухайн
шаардлага
нутаг
дэвсгэрт
хангахуйц
оршин суугаа хүн
судалгаа,
амын тоо, гэмт
мэдээллийг
хэргийн
гаралт,
тухай
бүрт
төлбөрийн
түргэн
чадваргүй
шуурхай
яллагдагчийн
хүргүүлж
эзлэх хувь, улсын
ажилласан
өмгөөлөгчийн
эсэх
ажлын ачааллын
судалгааг

Төв нь Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль
шинэчлэн батлагдахтай холбогдуулан аймаг,
нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороонд оршин суудаг
хүн амын тоо, өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд
Дээд
шатны орсон, амьжиргааны түвшин нь тухай үеийн
байгууллагыг
ядуурлын шугамаас доогуур өрх, гишүүний тоо
шаардлагатай
мэдээнд үндэслэн салбарын бүтэц, орон тоог
мэдээллээр
шинэчлэн тогтоох хэрэгцээ шаардлагын дагуу
тухай бүрт түргэн дараах судалгаа, мэдээллийг гаргасан. Үүнд:
шуурхай хангаж,
ажилласан
- Үндэсний статистикийн хорооноос ядуурлын
байна.
шугамаас доогуур өрхийн мэдээлэл болох
“Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны
тайлан”-г;
- Цагдаагийн Ерөнхий газрын Мэдээлэл,
дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын
1
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байгууллагыг
шаардлагатай
судалгаа,
мэдээллээр
хангах

1.2

Хууль
зүйн
туслалцааны
тухай
хууль
шинэчлэн
батлагдсантай
холбогдуулан
үйлчлүүлэгчтэй
болон
хувийн
өмгөөлөгчтэй
байгуулах

боловсруулж
байна.

-

Үйлчлүүлэгчтэ
й
болон
хувийн
өмгөөлөгчтэй
байгуулах
гэрээний
загвар, хууль
зүйн
туслалцаа
үзүүлэхээс

Үйлчлүүлэгчтэй
болон
хувийн
өмгөөлөгчтэй
байгуулах
гэрээний загвар,
хууль
зүйн
туслалцаа
үзүүлэхээс
татгалзах

албанаас 2020, 2021 оны эхний 10 сарын
байдлаар
цагдаагийн
байгууллагад
бүртгэгдсэн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг,
баг
хорооны
гэмт
хэргийн
тоон
мэдээллийг;
- Төвийн салбарын улсын өмгөөлөгчийн
ажлын
ачааллыг
харгалзан
улсын
өмгөөлөгч, туслахын орон тоог шинэчлэн
тогтоохоор;
Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль
зүйн туслалцааны тухай хуулийн 11 дүгээр
зүйлийн 11.2-т заасны дагуу салбаруудаас санал
авсан.
- Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Сум
дундын шүүхийн Тамгын газраас тухайн
суманд салбарыг шинээр байгуулах тухай
хүсэлт ирүүлсэн.
Тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн амын
тоо, гэмт хэргийн гаралт, төлбөрийн чадваргүй
яллагдагчийн эзлэх хувь, улсын өмгөөлөгчийн
ажлын ачаалал зэргийг харгалзан Төвийн
салбарт ажиллах улсын өмгөөлөгчийн орон тоог
шинэчлэн тогтоох, салбар байгуулах тухай
саналыг 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн
1/76 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод
хэргийн сайд Х.Нямбаатарт хүргүүлсэн.
Үйлчлүүлэгчтэй
болон
хувийн
өмгөөлөгчтэй
байгуулах
гэрээний загвар,
хууль
зүйн
туслалцаа
үзүүлэхээс
татгалзах
шийдвэрийн
2

Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулга УИХ-аар хэлэлцэн
батлагдсаны дараа үйлчлүүлэгчтэй болон
хувийн өмгөөлөгчтэй байгуулах гэрээний загвар,
хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхээс татгалзах
шийдвэрийн загварын төслийг боловсруулах
ажлыг эрдэмтэн, судлаачдын оролцоотойгоор
гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
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гэрээний загвар,
хууль
зүйн
туслалцаа
үзүүлэхээс
татгалзах
шийдвэрийн
загварын
төсөл
боловсруулах

1.3

Хууль
зүйн
туслалцааны
тухай
хууль
шинэчлэн
батлагдсантай
холбогдуулан
байгууллагын
дүрэм,
улсын
өмгөөлөгчийг
сонгон
шалгаруулах
журам
болон
хууль
зүйн
туслалцаа үзүүлэх
үйл ажиллагаанд
баримтлах
журмын төслийг
боловсруулах

-

татгалзах
шийдвэрийн
шийдвэрийн
загвар байхгүй.
загварын
төсөл
боловсруулах
,
албан
хаагчдаас
санал
авах
ажлыг
хийж
гүйцэтгэсэн
эсэх
Хууль
зүйн
туслалцааны
тухай
хуулийг
дагаж
гарах
Хууль
зүйн дүрэм,
журмын
туслалцааны
жагсаалтыг
тухай
хууль гаргаж,
“Хууль
шинэчлэн
зүйн туслалцааны
батлагдахтай төвийн
дүрэм”,
холбогдуулан “Улсын
хуулийг дагаж өмгөөлөгчийг
гарах дүрэм, сонгон
журмын
шалгаруулах
жагсаалтыг
журам”,
“Хууль
гаргаж, албан зүйн
туслалцаа
хаагчдаас
үзүүлэх
үйл
санал
авч, ажиллагаанд
журмын
баримтлах
төслийг
журам”-ын
боловсруулса төслийг тус тус
н эсэх
боловсруулан
нийт
албан
хаагчид
болон
захирлын
зөвлөлийн

загварыг
боловсруулж
батлах эрх бүхий
албан
тушаалтанд
танилцуулсан
байна.

Боловсруулсан
дүрэм
журмуудын
төслийг
Хууль
зүйн
асуудал
эрхэлсэн
Засгийн газрын
гишүүнд
хүргүүлсэн
байна.

3

Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулга УИХ-аар хэлэлцэн
батлагдаагүй байгаа тул байгууллагын дүрэм,
улсын өмгөөлөгчийг сонгон шалгаруулах журам
болон хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл
ажиллагаанд баримтлах журмын төслийг
боловсруулах ажлыг эрдэмтэн, судлаачдын
оролцоотойгоор гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж
байна.

0
хувь

хурлаар
хэлэлцүүлж,
санал авах ажлыг
зохион
байгуулсан.

1.4

Хууль
зүйн
туслалцааны
тухай
хууль
шинэчлэн
батлагдахтай
холбогдуулан
байгууллагын үйл
ажиллагааны үр
дүнг үнэлж дүгнэх,
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийх
аргачлалын
төслийг шинэчлэн
боловсруулах.

-

Хууль
зүйн
туслалцаа
үзүүлэх
байгууллагын
үйл
ажиллагааны
үр дүнг үнэлж
дүгнэх,
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ хийх
аргачлалын
төслийг
боловсруулса
н эсэх.

Байгууллагын үйл
ажиллагааны үр
дүнг үнэлж дүгнэх,
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийх
аргачлал байхгүй.

Байгууллагын
үйл
ажиллагааны үр
дүнг
үнэлж
дүгнэх, хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийх
аргачлалын
төслийг
боловсруулж,
Хууль
зүйн
асуудал
эрхэлсэн
Засгийн газрын
гишүүнд
хүргүүлсэн
байна.

Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж
дүгнэх,
хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ
хийх
аргачлалын төслийг боловсруулах шатандаа явж
байна.
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Зорилт 2. Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тогтолцоог бэхжүүлэх, үйлчилгээний санар, үр нөлөөг сайжруулах

2.1

Орон нутаг дахь
салбарын ажлын
байрны асуудлыг
шийдвэрлүүлэх,
ажлын
байрны
нөхцөлийг
сайжруулах
талаар
арга
хэмжээг авах.

-

Дорноговь
аймгийн
Замын-Үүд
сумын Засаг
даргатай
албан уулзалт
зохион
байгуулж,
ХЗДХ-ийн
сайд,
Засаг
даргатай

Дорноговь
аймгийн ЗамынҮүд сумын Засаг
даргын
Тамгын
газрын нэг цонхны
үйлчилгээний
байранд
үйл
ажиллагаа
явуулдаг. Улсын
өмгөөлөгч ажлын
онцлогтоо

Дорноговь
аймгийн ЗамынҮүд сум дахь
салбарыг
стандартын
шаардлага
хангасан ажлын
байрны
нөхцөлөөр
хангуулсан
байна.
4

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь
салбарын
ажлын
байрны
асуудлыг
шийдвэрлүүлэх, ажлын байрны нөхцөлийг
сайжруулах, ХЗДХ-ийн сайд, Дорноговь аймгийн
Засаг даргатай байгуулсан 2022 онд хамтран
ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлын
хүрээнд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын
Засаг даргад 2022 оны 1/135 тоотоор хамтран
ажиллах, дэмжлэг хүсэх тухай албан бичиг
хүргүүлсэн.
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2.2

Гадаад хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэх.

байгуулсан
хамтран
ажиллах
гэрээний
хэрэгжилтийг
хангуулах
талаар хүсэлт
хүргүүлсэн
эсэх

тохирсон
үйлчлүүлэгчтэй
ганцаарчлан
уулзах уулзалтын
өрөө /хувь хүний
нууцыг хамгаалах
зорилгоор/,
стандартад
нийцсэн
ажлын
байргүй.

Олон Улсын
байгууллагата
й
хамтран
улсын
өмгөөлөгчийн
мэдлэг,
ур
чадварыг
дээшлүүлэх
чиглэлээр 12
удаагийн
сургалтыг
зохион

Албан хаагчдын
мэдлэг,
ур
чадварыг
дээшлүүлэх
зорилгоор Олон
Улсын эрх зүйн
сан /ILF/, Олон
Улсын хөгжлийн
эрх
зүйн
байгууллага
/IDLO/-тай
хамтран сургалт

ХБНГУ-ын
ХаннсЗайделийн
сантай хамтран
албан хаагчдын
мэдлэг,
ур
чадварыг
дээшлүүлэх
сургалтыг зохион
байгуулах,
төрийн
байгууллага
хоорондын
5

Говьсүмбэр
аймаг,
Дорноговь
аймгийн
Сайншанд,
Замын-Үүд
сумдад
албан
томилолтоор ажиллаж тухайн орон нутгийн Засаг
дарга болон хууль хяналтын байгууллагын
удирдлагуудтай дээрх асуудлын хүрээнд санал
солилцох уулзалт зохион байгуулсан.
Орон нутгийн удирдлагын зүгээс төлбөрийн
чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
чиг үүрэгт дэмжлэг үзүүлж Говьсүмбэр,
Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт
улсын өмгөөлөгчийг ажлын байраар хангасан
байна.
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь
салбарыг нэг цонхны үйлчилгээний газраас
шилжүүлэн ажлыг байрны нөхцөлийг сайжруулан
Засаг даргын Тамгын газарт тусдаа ажлын байр
хангасан. Цаашид Засаг даргын Тамгын газраас
улсын өмгөөлөгчийн ажлын онцлогт тохирсон
үйлчлүүлэгчтэй ганцаарчлан уулзах уулзалтын
өрөө /хувь хүний нууцыг хамгаалах зорилгоор/
хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, үйлчилгээ
үзүүлэхэд шаардлагатай орчин нөхцөлийг
бүрдүүлэн ажиллахаар тохиролцсон.
2021 онд Завхан аймаг дахь нутгийн өөрөө
удирдах байгууллага, Шүүх, Прокурор, Цагдаа,
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад Хууль
зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааг
сурталчлан таниулах, төрийн байгууллага
хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулах,
салбарын ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах,
салбарын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг
хэрэгжүүлэх албан томилолтын зардлыг ХБНГУын Ханнс Зайделийн сангаас бүрэн санхүүжүүлж
дэмжлэг үзүүлсэн.
Хууль зүйн туслалцааны төв Ханнс Зайделийн
сангийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлын

100
хувь

байгуулсан
байна.

2.3

Дотоод хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэх

-

Улсын
Ерөнхий
Прокурорын
газар,
Гэмт
хэргээс
урьдчилан
сэргийлэх
ажлыг
зохицуулах
зөвлөлийн
ажлын
албатай
хамтран
сургалт
зохион

зохион
байгуулсан.

Аймаг нийслэлийн
Засаг
даргын
тамгын
газар,
Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх ерөнхий
газартай
үйл
ажиллагаагаа
уялдуулан
зохицуулж
хамтран ажиллаж
байна.

хамтын
ажиллагааг
сайжруулах
чиглэлээр албан
уулзалт зохион
байгуулсан
байна.

2022
оны
хуульчийн багц
цаг хангах 1
кредитийн
сургалтыг
ГХУСАЗЗАА-тай
хамтран зохион
байгуулсан
байна.
УЕПГ-ын
сургалт,
судалгааны
төвөөр судалгаа
хийлгэж,
хамтран сургалт
6

хүрээнд Ханнс Зайделийн сангийн Монгол дахь
төлөөлөгчийн газрын тэргүүн Феликс Гленктэй
2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Төвийн
албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх
сургалтыг зохион байгуулах, хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх талаар уулзалт зохион байгуулсан.
Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгагдсан
улсын өмгөөлөгчийн албан тушаалын цалингийн
хэмжээ, нийгмийн баталгааны зохицуулалтыг
боловсронгуй болгох, хуулийн төслийг дагаж
гарах дүрэм, журмыг мэргэжлийн түвшинд
боловсруулах чиглэлээр хамтран ажиллах,
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллахаа Ханнс
Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн
газрын тэргүүн илэрхийлсэн.
Ханнс Зайделийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 2022
оны 05 дугаар сарын 20-ноос 21-ний өдрүүдэд
Хуульчийн багц цаг тооцох 2 кредитийн
сургалтыг Дотоод хэргийн их сургуульд зохион
байгуулсан.

Арга хэмжээний хүрээнд 2022 оны хуульчийн
багц цаг хангах сургалтыг Нийслэл болон орон
нутаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгч,
хуульчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн
сургалтын сэдвийг сонгохыг зорьсон. Энэхүү
ажлын хүрээнд УЕПГ-ын дэргэдэх Сургалт,
судалгааны төвийн прокурор буюу сургагч
багшаар 2022 оны 9 дүгээр сард хуульчийн багц
цаг хангах сургалтыг зохион байгуулахаар
төлөвлөн ажиллаж байна.

70
хувь

байгуулж,
судалгаа
хийлгэсэн
эсэх.

2.4

Салбар
болон
улсын
өмгөөлөгчийн
үйл ажиллагаанд
хяналт шалгалт
хийж, мэргэжил
арга
зүйн
удирдлагаар
хангах

-

Салбаруудад
хяналт
шалгалт хийж,
мэргэжил арга
зүйн зөвлөмж,
зөвлөгөө
өгсөн эсэх

зохион
байгуулсан
байна.

2021 онд хяналт
шалгалт
хийсэн
салбарын
тоо-3
/Дорнод,
Сүхбаатар,
Завхан аймаг/

Увс аймаг болон
Дорноговь
аймгийн ЗамынҮүд сум дахь
салбарын
үйл
ажиллагаанд
хяналт шалгалт
хийсэн байна.

7

Төлбөрийн чадваргүй ялагдагчид үзүүлэх хууль
зүйн туслалцааны тухай хуулийн 13 дугаар
зүйлийн 13.4.2-т заасан чиг үүргийн хүрээнд:
1/ 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ноос 06-ны
өдрүүдэд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум
дахь салбарт албан томилолтоор ажилласан.
Тус салбар нь Төвийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй
дүрэм журмыг баримталж, хэргийн товъёог
хөтлөн дугаарлан албан хэрэг хөтлөлт, хэргийн
бүрдүүлбэрийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан
байна. Төвийн хэрэг бүртгэлийн программ
хангамжийн мэдээллийн нэгдсэн санг цаг тухай
бүр
бүртгэн
хөтөлж,
өмгөөллийн
үйл
ажиллагаанд хууль тогтоомж болон мэргэжлийн
ёс зүйн дүрмийг хэрэг хянан шийдвэрлэх
ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажилласан. Шүүх
хуралдаанд товлосон цагт оролцож, шүүх
хуралдааныг
хууль
зааснаас
бусад
үндэлслэлээр хойшлуулсан тохиолдол гаргаагүй
ажилласан байна.
2/ 2022 оны 06 дугаар сарын 06-наас 07-ны
өдрүүдэд Увс аймаг дахь салбарт албан
томилолтоор ажилласан.
Тус салбар нь Төвийн хэмжээнд мөрдөгдөж
буй дүрэм журмыг баримталж, хэргийн товъёог
хөтлөн дугаарлан албан хэрэг хөтлөлт, хэргийн
бүрдүүлбэрийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан
байна. Төвийн хэрэг бүртгэлийн программ
хангамжийн мэдээллийн нэгдсэн санг цаг тухай
бүр
бүртгэн
хөтөлж,
өмгөөллийн
үйл
ажиллагаанд хууль тогтоомж болон мэргэжлийн
ёс зүйн дүрмийг мөрдлөг болгон ажилласан

100
хувь

байна. Шүүх хуралдаанд товлосон цагт оролцож,
шүүх хуралдааныг хууль зааснаас бусад
үндэлслэлээр хойшлуулсан тохиолдол илрээгүй.
Өмгөөллийн тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан
шийдвэрлэх
тухай
хуулиар
хүлээсэн
өмгөөлөгчийн үүргийг биелүүлэн хэрэг маргаанд
оролцдог нь Шүүх, Прокурор, Цагдаа, Шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдлагатай
хийсэн уулзалтын үеэр тогтоогдсон.

2.5

Байгууллагын
үйл ажиллагаанд
хөндлөнгийн
байгууллагаар
“Хэрэглэгчийн
үнэлгээ” хийлгэж,
гарсан
зөвлөмжийн
хэрэгжилтийг
хангаж
ажиллана.

Эхний хагас жил:
2021
оны
“Хэрэглэгчийн
Байгууллагын
үнэлгээ”-ний
2021 оны үйл
тайланд туссан
ажиллагаанд
зөвлөмжийг
хэрэглэгчийн
хэрэгжүүлэх
үнэлгээг
ажлын
“Иргэдийн
Хэрэглэгчийн
төлөвлөгөөний
нээлттэй
үнэлгээний
төслийг
боловсрол”
тайлангийн
батлуулж,
НҮТББ-аар
3,0
зөвлөмжийг
хэрэгжилтийг
хэрэглэгчийн
сая
хэрэгжүүлэх
хангаж
үнэлгээг
төгрөг ажлын
ажиллана.
хийлгэсэн бөгөөд
төлөвлөгөөни
тайланд
туссан
й биелэлтийн
Жилийн эцэст:
зөвлөмжийг
хувь
2021
оны
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөний
ажлын
биелэлтийг
төлөвлөгөөний
дүгнэж, 2022 оны
төслийг
үйл ажиллагаанд
боловсруулж
хэрэглэгчийн
байна.
үнэлгээ
хийлгэсэн байна.

Байгууллагын үйл ажиллагаанд 2021 оны
“Хэрэглэгчийн үнэлгээ”-ний тайланд тусгасан
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллаж
байна.

Зорилт 3. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан цахим шинэчлэлтийг хэрэгжүүлнэ.
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100
хувь

3.1

Байгууллагын
архивт 2021 оны
баримтыг хүлээн
авч,
бүртгэл
хөтлөн,
байгууллагын
архивын
хадгаламжийн
нэгж үүсгэж цахим
санг баяжуулна.

3.2

Байгууллагын
мэдээллийн
нэгдсэн
санд
суурилсан
программ
хангамжийн
хөгжүүлэлтийг
хийх

-

Архив, албан
хэрэг
хөтлөлтийн
тухай хууль,
“Байгууллагы
н
архивын
ажлын үндсэн
заавар”-ын
хэрэгжилтийг
хангаж
ажилласан
байна.

Байгууллагын
дотоод
сүлжээний
прорграмм
хангамжийн
хөгжүүлэлт
хийгдсэн эсэх

2020
онд
байгууллагын
байнга хадгалах
хадгаламжийн тоо
20, түр хадгалах
хадгаламжийн
нэгжийн тоо 144,
цахим
санд
шилжүүлсэн
хадгаламжийн
нэгжийн
тоо
AMSG программ1129
Архивын ерөнхий
газрын даргатай
2021 оны 9 дүгээр
сарын 22-ны өдөр
уулзалт
зохион
байгуулсан. Орон
нутгийн салбарын
хадгаламжийн
нэгжийг архивын
хөмрөг
үүсгэж
тухайн орон нутагт
хадгалахыг
зөвшөөрсөн.
“Дижитал
индустри” ХХК-тай
хамтран ажиллах
гэрээ
байгуулж,
байгууллагын
мэдээллийн
нэгдсан
санд
суурилсан
программ
хангамжийн

Хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах,
хэрэгжилтийг
100
хувьтай
гүйцэтгэсэн
байна.

Байгууллагын
мэдээллийн
нэгдсэн
санд
суурилсан
программ
хэрэглэхэд
хялбар,
ойлгомжтой
болж,
бүртгэл
сайжирч, мэдээ
9

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн
ABLE цахим программд төвийн бүх төрлийн
албан бичиг, өргөдөл, гомдол хүсэлтийг бүрэн
оруулж, цахим сан
D дискэнд хадгалан цахим сан үүсгэн ажиллаж
байна.

Төрийн байгууллагын мэдээлэл солилцооны
“Хур” системд холбогдох ажил бүрэн дуусч,
улсын өмгөөлөгчид цахим программаар өөрсдөө
цаг
алдалгүй
үйлчлүүлэгчийн
өрхийн
мэдээллийн нэгдсэн сан дахь амьжиргааны
түвшний мэдээллийг шүүж харах нөхцөл боломж
бүрдсэн.

85.7
хувь

100
хувь

хөгжүүлэлтийн
тайлан үнэн зөв
ажил
хийгдэж гарч,
архив
байна.
цахим
болсон
байна.

3.3

Хууль
зүйн туслалцааг
иргэдэд шуурхай
хүргэх, мэдээлэл
солилцох
урсгалыг
хурдасгах, албан
хаагчдын ажиллах
нөхцөлийг
сайжруулах
зорилгоор
проргамм

Иргэн хууль
зүйн
туслалцаа
хүссэн
өргөдлийг
цахимаар
ирүүлж
шийдвэрлүүл
эх
боломж
бүрдсэн эсэх

И-Монголиа
портал
сайтад
цахим бүртгэлийн
жагсаалтад
оруулах хүсэлтээ
Харилцаа, холбоо
мэдээллийн
технологийн
газар, Нийслэлийн
ЗДТГазарт
хүргүүлсэн.

Эхний
хагас
жилд:
Цахим
программд
хөгжүүлэлт
хийгдэж, хууль
зүйн туслалцаа
хүссэн өргөдлийг
цахимаар
ирүүлж
шийдвэрлүүлэх
10

Программ хангамжийн ажиллагаа хэвийн
явагдаж байгаа бөгөөд ямар нэг гомдол, асуудал
гараагүй байна.
Цахим программ хөгжүүлэлт, “Хур” систем
ашиглах талаар заавар видео бэлтгэн нийт
албан хаагчдад 2022 оны 05 дугаар сарын 10-ны
өдөр албаны “Лак” вайбер группээр дамжуулан
хүргэсэн.
Программ хөгжүүлэлттэй холбоотой ойлгохгүй
байгаа болон хэрхэн ашиглах талаар асуух
тодруулах зааврыг өгч, заавар зөвлөгөөг тухайн
хугацаанд нь нэн даруй өгч ажиллаж байна.
Төвийн мэдээллийн нэгдсэн санд суурилсан
программ хангамж хөгжүүлэлтийг хийж улсын
өмгөөлөгчийн хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн
үйлчилгээ үзүүлсэн талаарх цахим хэргийн
архивын сан бүрдсэн. Ингэснээр хэргийн бүртгэл
сайжирч, инфо болон статистик мэдээг
программаас шууд гаргахад бэлэн болсон.
Программын
хөгжүүлэлтыг
боловсронгуй
болгоход нэмэлтээр зарим хөгжүүлэлтийг хийж
байгаад бөгөөд 2022 оны 07 дугаар сард бүрэн
ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.
-Цахим программ хөгжүүлэлтийн ажил бүрэн
дуусч ашиглалтад оруулсан ба 2-3 үйлдлийн
алдаа заалтыг засварлах, дата хуулалт зэргийг
засварлах ажил явагдаж байна.
-И-Монголиа системээр хууль зүйн туслалцаа
хүссэн өргөдлийг хүлээн авахад бэлэн болсон
тул үйлчилгээг 2022 оны 05 дугаар сарын 25-нд
нээж ашиглалтад оруулсан бөгөөд хэвийн
ажиллаж байна.

100
хувь

хангамж,
цахим
үйлчилгээг
хөгжүүлнэ.

3.4

Нийтийн
мэдээллийн
ил
тод
байдлын
тухай хуулийн 8
дугаар
зүйлд
заасан нээлттэй
мэдээллийг
ил
болгож
цахим
хуудаст тогтмол
байршуулах

“Дижитал
индустри” ХХК-тай
хамтран ажиллах
гэрээ
байгуулж,
байгууллагын
мэдээллийн
нэгдсэн
санд
суурилсан
программ
хангамжийн
хөгжүүлэлтийн
ажил
хийгдэж
байна.
Хуульд заасан
холбогдох
мэдээллийг
ил
болгож,
цахим хуудаст
байршуулсан
эсэх

боломж бүрдсэн
байна.
Жилийн эцэст:
Хур, И-Монголиа
системд
холбогдож,
иргэдэд цахим
хэлбэрээр
үйлчилгээ
үзүүлэх нөхцөл
боломжийг
бүрдүүлсэн
байна.

Нийтийн
мэдээллийн
ил
Хуульд заасан
тод
байдлын
холбогдох
тухай
хууль
мэдээллийг ил
батлагдсан.
болгож,
цахим
хуудаст
байршуулсан
байна.

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай
хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан нээлттэй
мэдээллийг Төвийн “Хууль зүйн туслалцааны
төв” Фэйсбүүк хуудсаар
нийтэд түгээн
байршуулсан.

100
хувь

Зорилт 4. Хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлж, нийгмийн баталгааг хангах

4.1

Мэргэжлийн
чиг
үүрэг
Улсын
бүхий төрийн
Улсы
өмгөөлөгчийг
болон төрийн
н
хуульчийн
багц
бус
төсөв
цаг
цагийн
байгууллагата
11.8
сургалтад
й
хамтран
сая
хамруулах ажлыг
хуульчийн
төгрөг
зохион байгуулах
багц
цагийн
сургалтыг
зохион

Монгол
Улс
гамшгаас
хамгаалах
өндөржүүлсэн
бэлэн
байдлын
зэрэгт
шилжсэнтэй
холбогдуулан
2021
онд
хуульчийн
үргэлжилсэн

Нийт
хуульчийг
сургалтад
хамруулсан
байна.

11

Төвийн улсын өмгөөлөгчийн 2022 оны хуульчийн
багц цаг тооцох 2 кредит сургалтыг орон нутаг
болон нийслэлийн нийт 52 улсын өмгөөлөгч,
54 хуульчдад Эрүүгийн хуулийн 17.10 дугаар зүйл
“Өмчлөгчийн эрхийг зөрчих”, “Өвлөх харилцаа”,
“Шүүхийн мэтгэлцээн дэх өмгөөлөгчийн оролцоо”
сэдвүүдээр 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ноос
21-ний өдрүүдэд ДХИС-ийн сургалтын танхимд
зохион байгуулсан.
Сургалтын төлбөрт 3,580,000 /гурван сая таван
зуун наян мянга/ төгрөгийг зарцуулсан бөгөөд

100
хувь

байгуулж,
өмгөөлөгчдий
г
сургалтад
хамруулсан
эсэх

4.2

Өмгөөлөгч шүүх
хуралдаанд
үйлчлүүлэгчийн
эрх, хууль ёсны
ашиг
сонирхлыг
хамгаалахад
чиглэсэн
зохих
мэдээлэл,
судалгаа,
бэлтгэлтэй
оролцох
тухай
хуулийн
шаардлагыг
хангах зорилгоор
арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх

-

Улсын
өмгөөлөгчийн
шийдвэрлүүл
сэн
хэргийн
шүүхийн
шийдвэр,
магадлал,
тогтоолын сан
бүрдүүлсэн
эсэх,
улсын
өмгөөлөгчийн
үйл
ажиллагаа, үр
дүн
ур
чадварыг
дүгнэхэд санг
ашигласан
эсэх

сургалтын
багц
цагийг
3-аас
доошгүй байхаар
МХХ-ны
зөвлөл
шийдвэрлэсний
дагуу
сургалтыг
зохих
байгууллагуудтай
хамтран
зохион
байгуулж нийт 54
хуульчийг
хамруулсан.

-

үлдэх 6,409,300 төгрөгийн төсвийг III улиралд
зохион байгуулах 2 багц цаг хангах сургалтад
зарцуулахаар төлөвлөсөн.

Улсын
өмгөөлөгчийн
оролцсон шүүх
хурлын шийдвэр,
магадлал,
тогтоолын
сан
бий
болгож
шийдвэрлүүлсэн
хэргийн тоо, үр
дүн
(цагаатгасан,
зүйлчлэл
өөрчлөгдсөн
зэрэг)
ажлын
үзүүлэлт,
ур
чадварыг
бодитой
дүгнэхэд
шаардлагатай
баримт
бүрдүүлэх
ба
улсын өмгөөлөгч
шүүх
хуралдаанд
12

Төвийн улсын өмгөөлөгчдөд мэдээлэл өгөх
зорилгоор Вайбер дахь “Лак” групп болон
Фэйсбүүк цахим хуудсаар дамжуулан Эрүүгийн
хуулийн 1.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг
хэрэглэх талаар Монгол Улсын дээд шүүхийн
нийт шүүгчийн хуралдааны 2022 оны 11 дүгээр
тогтоол, Эрүүгийн хуулийн 15 дугаар бүлгийн
зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай Монгол
Улсын дээд шүүхийн
2010 оны 13 дугаар
тогтоол, Эрүүгийн хуулийн 17 дугаар бүлгийн
зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай Монгол
улсын дээд шүүхийн 2009 оны 22 дугаар
тогтоолуудыг тус тус хүргэсэн.

90
хувь

4.3

Архив,
бичиг
хэрэг,
өргөдөл
гомдол хариуцсан
мэргэжилтнийг
үйл ажиллагаагаа
хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай
тоног төхөөрөмж,
техник хэрэгслээр
хангах

Улсы
н
төсөв

Шаардлагата й
өндөр
үзүүлэлт
бүхий орчиин
3,5
үеийн
тоног
сая
төхөөрөмжийг
төгрөг үйл
ажиллагаанда
а нэвтрүүлсэн
эсэх

4.4

Улсын өмгөөлөгч,
улсын
Улсын
Улсын
өмгөөлөгчийн
өмгөөлөгчийн
өмгөөлөгчдийн
Улсы
туслахад
ур
ажлын үр дүнг
цалин
хөлс,
н
чадварын
үнэлэх
урамшууллын
төсөв
нэмэгдэл
олгох
шалгуур
тогтолцоо,
211.2
шалгуур
үзүүлэлтийг
нийгмийн
сая
үзүлэлтийн
батлуулж,
баталгааг
төгрөг
төслийг
хэрэгжилтийг
сайжруулах
батлуулахаар
хангасан эсэх
ХЗДХЯ-нд
хүргүүлсэн.

мэдээлэл,
судалгаатай
бэлтгэлтэй
оролцдог болсон
байна.
Өмгөөллийн
дүгнэлтийг
шүүхийн
шийдвэртэй
хавсаргаж
архивлаж,
ашигладаг
болсон байна.
Өндөр үзүүлэлт
бүхий
орчин
үеийн иж бүрэн
суурин
компьютер-1

Улсын
өмгөөлөгчдийн
нийгмийн
баталгааг хангах
чиглэлээр
төлөвлөгөө
боловсруулан
ажилласан
байна.
Төвийн
албан хаагчийн
ажлын үр дүнг
шалгуурын дагуу
үнэлж,
13

Төвийн архив, бичиг хэрэг, өргөдөл гомдол
хариуцсан мэргэжилтний үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхэд өндөр үзүүлэлт бүхий иж бүрэн
суурин компьютер авахаар 2022 оны төсвийн
төсөлд 3,5 сая төгрөгийг тусгасан боловч үүнээс
Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу
төсөвлөсөн үнийн дүнгээс доогуур үнээр авахаар
судалж, 4-5 цахилгаан барааны дэлгүүрээс
үнийн судалгаа хийж, үнийн саналыг гаргасан.
Төвийн
улсын
өмгөөлөгч
болон
улсын
өмгөөлөгчийн туслахад ур чадварын нэмэгдэл
олгуулах тухай 2020 оны 1/317, 2021 оны 1/175
тоот албан бичгийг ХЗДХ-ийн сайд Х.Нямбаатарт
2 удаа хүргүүлсэн.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын
2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
хамтарсан А/104, А/83, 88 тушаалаар “Улсын
өмгөөлөгч болон улсын өмгөөлөгчийн туслахад
ур чадварын нэмэгдэл олгох шалгуур үзүүлэлт”ийг баталсан. Тушаалын хэрэгжилтийг 2022 оны

0
хувь

85.7
хувь

хэрэгжилтийг
хангаж
ажилласан
байна.

4.5

Албан
хаагчдыг
эрүүл
мэндийн
урьдчилан
сэргийлэх үзлэгт
хамруулах

-

ТТАХНЭ-тай
гэрээ
байгуулж,
нийт
албан
хаагчдыг
эрүүл
мэндмйн
урьдчилан
сэргйлэх
үзлэгт
хамруулсан
байна.

4.6

Албан
Албан хаагчдын
хаагчдад
нийгмийн
холбогдох
баталгааг хангах
хууль
Улсы
хөтөлбөрийг
тогтоомжийн
н
шинэчлэн
дагуу
нөхөх
төсөв
боловсруулах,
төлбөр,
нэг
2.4
албан
хаагчдад
удаагийн
сая
хууль
буцалтгүй
төгрөг
тогтоомжийн
тусламж,
дагуу
тусламж,
дэмжлэг
дэмжлэг олгох
олгосон
байна.

4.7

Албан хаагчдын
стрессийн
түвшингийн

-

Цаг үеийн нөхцөл
байдал /ковид-19/тай холбогдуулан
нийслэлийн
27
албан
хаагчийг
эрүүл
мэндийн
урьдчилан
сэргийлэх үзлэгт
хамруулсан.

“Хууль
зүйн
туслалцааны
төвийн
албан
хаагчдын ажиллах
нөхцөл, нийгмийн
баталгааг хангах
хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх 2021
оны
төлөвлөгөөний
хэрэгжилт-100%

Албан хаагчид
эрүүл мэндийн
үзлэгт
хамрагдсан
байна.

Албан хаагчдын
нийгмийн
баталгааг
холбогдох хууль
тогтоомжийн
хүрээнд ханган
ажиллаж,
хэрэгжилтийг
100
хувьтай
гүйцэтгэсэн
байна.

Хөндлөнгийн
Хууль
зүйн Албан хаагчдын
байгууллагаа туслалцааны
эрүүл мэндийн
р
албан төвийн
албан боловсролыг
14

хагас жилийн байдлаар үнэлж, нэмэгдлийг сар
бүр олгохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

Төвийн албан хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх, эрт
илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд
хамрагдах албан хаагчдын судалгааг гаргасан ба
ТТАХНЭ-ийн
холбогдох
мэргэжилтэнтэй
холбогдон
үзлэг шинжилгээнд
хамрагдах
саналаа хүргүүлсэн.

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 2022
оны
хөтөлбөрыг
шинэчлэн
боловсруулж,
батлуулсан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах
хүрээнд 2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр
А/04 тоот
тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод
журам шинэчлэн баталсан. 2022 оны 5 сарын
байдлаар хоёр албан хаагчид нэг удаагийн
буцалтгүй тусламж олгосон.
-Ахлах мэргэжилтэн Ч.Гантуяад ар гэрийн
гачигдал гарсан тул 200,000 /хоёр зуун мянга/
төгрөгийг 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр;
-Говь-Алтай аймаг дахь салбарын ахлах улсын
өмгөөлөгч Б.Болормаад хүндээр өвчилсний
улмаас эмчилгээний зардалд 200,000 /хоёр зуун
мянга/ төгрөг болон нэг сарын цалинтай чөлөөг
2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр тус тус
олгож шийдвэрлэсэн.
Албан хаагчдын эрүүл мэндийн боловсролыг
дээшлүүлэх зөв дадал, эерэг сэтгэлгээтэй хамт
олныг
бүрдүүлэхэд
анхаарч,
стрессийн

50
хувь

100
хувь

57,1
хувь

судалгааг гаргах,
зөвлөмжийн дагуу
арга хэмжээг үе
шаттайгаар
хэрэгжүүлэх
ажиллах.

5.1

Өмгөөллийн
үйлчилгээ үзүүлэх
үйл
ажиллагааг
зохион байгуулах

хаагчдын
стрессийн
түвшингийн
судалгааг
хийлгэж, арга
хэмжээ авсан
байна.

-

хаагчдын ажиллах дээшлүүлэх зөв түвшингийн
судалгааг
хөндлөнгийн
нөхцөл,
сэтгэл дадал,
эерэг байгууллагаар 2022 оны III улиралд хийлгэхээр
ханамжийн
сэтгэлгээтэй
төлөвлөн ажиллаж байна.
судалгаа
болон хамт
олныг
албан хаагчдын бүрдүүлэх арга
стрессийн
хэмжээ
авч
түвшингийн
хэрэгжүүлсэн
судалгааг
байна.
“Иргэний нээлттэй
боловсрол”
НҮТББ-аар
гүйцэтгүүлэх
ажлын
хугацааг
өндөржүүлсэн
бэлэн
байдлын
зэрэгт
шилжүүлсэн
хугацааг
дуусгавар болсны
дараа
зохион
байгуулахаар
төлөвлөн
ажиллаж байна.
Зорилт 5. Хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
Төлбөрийн
2021 оны эхний Эхний
хагас
чадваргүй
хагас
жилийн жилд:
Төв нь 2022 оны 5 дугаар сарын байдлаар 1534
яллагдагчид
байдлаар
1363 Төлбөрийн
эрүүгийн хэргийн 1594 төлбөрийн чадваргүй
үзүүлэх хууль эрүүгийн хэргийн чадваргүй
холбогдогчид
үнэ
төлбөргүй
өмгөөллийн
зүйн
1428
холбогдогчид
үйлчилгээ үзүүлсэн.
туслалцааны
холбогдогчид,
үнэ
төлбөргүй
Нийт хүлээн авсан эрүүгийн хэргээс шүүхээр 797,
тухай хуулийн
өмгөөллийн
шүүхийн өмнөх шатанд 38 эрүүгийн хэргийг
5
дугаар 2021 оны жилийн үйлчилгээ
шийдвэрлүүлж,
102
хэргийг
үйлчлүүлэгч
зүйлийн 5.1.2 эцэст
2292 үзүүлсэн
төлбөрийн чадвартай нь тогтоодсон болон бусад
дахь заалтад эрүүгийн хэргийн холбогдогчийн
шалтгааны улмаас хүлээн авахаас татгалзан
тусгагдсан
2399
төлбөрийн тоо-1500
шийдвэрлэсэн.
байгууллагын чадваргүй
15

100
хувь

үндсэн
чиг
үүргийг
хэрэгжүүлж
ажилласан
эсэх.

5.2

5.3

Хууль
зүйн
зөвлөгөө,
мэдээлэл
өгөх
ажлыг
зохион
байгуулах

Улсын
өмгөөлөгчийг
сонгон
шалгаруулах
ажлын
зохион
байгуулах

-

-

Төлбөрийн
чадваргүй
яллагдагчид
үзүүлэх хууль
зүйн
туслалцааны
тухай хуулийн
5
дугаар
зүйлийн 5.1.1
дэх заалтад
тусгагдсан
байгууллагын
үндсэн
чиг
үүргийг
хэрэгжүүлж
ажилласан
эсэх
МӨХ-ны
өмгөөлөгчийн
нэгдсэн санд
бүртгэлтэй,
тогтвортой
ажиллах,
төлбөрийн
чадваргүй
гэмт
хэрэгт
холбогдсон
иргэдэд хууль

холбогдогчид үнэ Жилийн
төлбөргүй
нийт:
өмгөөллийн
Хууль
үйлчилгээ
зөвлөгөө,
үзүүлсэн.
мэдээлэл
иргэдийн
8000
байна.
Эхний
жилд:
Хууль
зөвлөгөө,
мэдээлэл
иргэдийн
2021 оны жилийн
3500
эцсийн байдлаар
байна.
7974 иргэнд үнэ
Жилийн
төлбөргүй хууль
нийт:
зүйн
зөвлөгөө,
Хууль
мэдээлэл өгсөн.
зөвлөгөө,
мэдээлэл
иргэдийн
8000
байна.

2021
онд
3
удаагийн сонгон
шалгаруулалтыг
зохион байгуулж,
9
өмгөөлөгчийг
улсын
өмгөөлөгчөөр
томилсон

эцэст Шүүхээр шийдвэрлэгдээгүй 597 эрүүгийн хэрэгт
өмгөөллийн үнэ төлбөргүй үйлчилгээг үзүүлэн
зүйн ажиллаж байна.
Шүүхийн шатанд болон шүүхийн өмнөх шатанд
авсан шүүхийн эцэслэн шийдвэрлүүлсэн 835 эрүүгийн
тоо хэргээс хүнд 340, хөнгөн 495 хэрэг байна.
хүрсэн
хагас
зүйн

Төв нь хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх ажлыг
төлбөрийн чадваргүй байдлыг үл харгалзан өгч
авсан
байгаа бөгөөд 2022 оны 5 дугаар сарын
тоо
байдлаар эмэгтэй 1550, эрэгтэй 2403 буюу нийт
хүрсэн
3953 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч
ажилласан.
эцэст
зүйн
авсан
тоо
хүрсэн

Улсын
өмгөөлөгчийн
сул орон тоо
гарсан салбарт
тухай бүрт
сонгон
шалгаруулалт
зохион
байгуулж, улсын
өмгөөлөгчийг
томилох
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100
хувь

Төвийн хэмжээнд улсын өмгөөлөгчийн сул орон
тоо Нийслэл дэх салбарт улсын өмгөөлөгчийн 2,
улсын өмгөөлөгчийн туслахын 1 сул орон тоо
гарсантай холбогдуулан улсын өмгөөлөгч сонгон
шалгаруулах ажлыг Төвийн захирлын 2022 оны
02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/05 тоот
тушаалын дагуу зохион байгуулсан. Сонгон
шалгаруулалтад нийт 3 оролцогч бүртгүүлж,
сонгон шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон
боловч тэнцсэн оролцогч гараагүй.

80
хувь

5.4

5.5

Хөдөлмөрийн
тухай
хууль
/шинэчилсэн
найруулга/-д
нийцүүлэн
хөдөлмөрийн
дотоод
журам
болон
хөдөлмөрийн
гэрээг шинэчлэх

Хууль тогтоомж,
байгууллагын чиг
үүргийг
сурталчлах ажлыг
зохион байгуулах

-

-

зүйн
туслалцаа
үзүүлэх
өмгөөлөгчийг
улсын
өмгөөлөгчөөр
сонгон
шалгаруулж
ажиллуулах
Байгууллагын
дотоод
журмыг
шинэчлэн
боловсруулж,
батлуулсан
эсэх,
хөдөлмөрийн
гэрээг
шинэчлэн
байгуулж,
баталгаажуул
сан эсэх
Байгууллагын
чиг үүрэг, үйл
ажиллагаа,
хууль
тогтоомжийг
сурталчлах
иргэдэд
хүргэх
чиглэлээр
хэвлэл
мэдээллийн
байгууллагата
й
хамтран

2022 оны 6 дугаар сард багтаан Нийслэл дэх
салбарт улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоонд 2,
орон нутгийн салбарт улсын өмгөөлөгчийн 3 сул
орон тоонд сонгон шалгаруулалт зохион
байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Байгууллагын
дотоод журам,
хөдөлмөрийн
гэрээг
албан
хаагч
бүртэй
шинэчлэн
байгуулж,
1
дүгээр
сард
багтаан
баталгаажуулса
н байна.

2021 онд ХЗҮХ
болон Ийгл, ТВ8
телевизүүдийн
нэвтрүүлэг,
подкастад
оролцож, Zindaa,
Breakingnews,
Zaluucom.mn зэрэг
сайтад мэдээлэл
бэлтгэн
нийтэлсэн. Мөн 2
видео
танилцуулга

Эхний хагас жил:
Телевизийн
нэвтрүүлэгт-1,
өдөр
тутмын
сонин-1,
орон
нутгийн
3-аас
доошгүй хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгсэлтэй
хамтран
ажилласан
байна.
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Хөдөлмөрийн
тухай
хууль
/шинэчилсэн
найруулга/ 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний
өдрөөс хүчин төгөлдөр болж дагаж мөрдөхтэй
холбогдуулан Төвийн төрийн үйлчилгээний
албан хаагчидтай байгуулах Хөдөлмөрийн гэрээг
шинэчлэн найруулж, төрийн үйлчилгээний албан
хаагчид болох улсын өмгөөлөгч, улсын
өмгөөлөгчийн туслах, гэрээтээр ажилладаг
зарим
албан
хаагчидтай
нэг
бүрчлэн
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, баталгаажуулсан.
Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг 2022
оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/04 тоот
тушаалаар
шинэчлэн
найруулж
баталгаажуулсан.
-Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх
хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн талаарх
мэдээлэл агуулсан видео шторк, дохионы хэлтэй
мэдээ /дохионы хэлмэрчийг оролцуулсан/ видео,
байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийг
агуулсан постерууд, инфографик байдлаар
хийсэн видео контент зэргийг DVD-нд буулган
ТВ8, UBS, МҮОНРТ, Ийгл ТВ, Боловсрол суваг
телевизүүдэд сурталчлах, хамтран ажиллах
албан бичгийн хамт хүргүүлсэн.
-Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх
хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн зарим
хэсгийг постер болгон тайлант хугацаанд нийт 8,

100
хувь

100
хувь

ажиллаж
бүтээгдэхүүн
гаргасан эсэх,
олон нийтийн
цахим сүлжээ
болон бусад
төрлийн
хэрэгсэл
ашиглан
мэдээлэл
түгээн
тархаасан
эсэх

5.6

Тухайн
жилийн
төсвийн
төсөл
боловсруулах,
зарцуулалтын үр
ашгийг
сайжруулах,
гүйцэтгэлийн
болон санхүүгийн
тайлан
гаргах,
мэдээллийн
ил

-

Төсвийн
зарцуулалтын
тайлан мэдээг
хуулийн
хугацаанд нь
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлсэн
эсэх,
санхүүгийн

бэлтгэж Youtube
суваг, МХХ, ХЗҮХ
болон 15 аймаг, 2
сумын
ЗДТГ-ын
цахим
хуудсанд
байршуулсан.

Байгууллагын ил
тод
байдлын
үнэлгээ 100%
Шилэн
дансны
тухай
хуулийн
хэрэгжилт 100%

Жилийн
эцэст
нийт:
Телевизийн
нэвтрүүлэгт-2,
өдөр
тутмын
сонин-2,
орон
нутгийн
5-аас
доошгүй хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгсэлтэй
хамтран
ажилласан
байна.
Шүүх, прокурор,
цагдаа болон бүх
шатны ЗДТГ-ын
цахим
хуудас,
бусад хэлбэрээр
байгууллагын
үйл
ажиллагааны
талаарх видео,
постер,
гарын
авлага
зэрэг
материалыг
түгээнэ.

иргэд хууль зүйн туслалцаа авах хүсэлтийг ИМонголиа системээр дамжуулан ирүүлэх нөхцөл
боломж бүрдсэн талаарх мэдээлэл бүхий постер
2, иргэнд хүргэх заавар видео 1, Хууль зүйн
туслалцааны
тухай
хуулийн
шинэчилсэн
найруулгын
төслийн
агуулга
постер
1,
байгууллагын талаарх мэдээллийг агуулсан 1
видео шторкийг
тус тус Фэйсбүүк цахим
хуудсаар түгээсэн.
-Монголын Үндэсний олон нийтийн радио
телевизээс бэлтгэн хүргэдэг “Эрх зүйн хөтөч”
нэвтрүүлгийн 2022 оны 05 дугаар сарын эхний
дугаарт оролцож, Хууль зүйн туслалцааны
төвийн үйл ажиллагаа, хууль зүйн туслалцааг
хэрхэн авах, улсын өмгөөлөгчийн ажлын 1
өдрийг харуулсан контентийг бэлтгэх ажлыг
зохион байгуулж хамтран ажилласан.

Төвийн 2023 оны төсвийн хязгаарт тусгах
саналыг
боловсруулж,
ХЗДХ-ийн
сайд
Холбогдох хууль Х.Нямбаатарт 2022 оны 1/174 тоот албан бичгээр
тогтоомжийн
хүргүүлсэн.
хэрэгжилтийг
Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг
100 хувь хангаж бүртгэх, тайлагнах үйл ажиллагаанд Төсвийн
ажилласан
тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль,
байна.
УСНББОУС-д нийцүүлж, Сангийн сайдын
баталсан бодлого, аргачлал, журам, Хууль зүй,
дотоод хэргийн яамны салбарын нягтлан бодох
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100
хувь

тод ба мэдээлэл
авах эрхийн тухай
хууль,
Шилэн
дансны
тухай
хуулийн
хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах

5.7

5.8

5.9

Хууль
зүйн
туслалцааны
төвийн
Ажлын
алба
болон
салбаруудад
эд
хөрөнгийн
тооллого хийнэ.
Байгууллагын
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлж,
хэрэгжилтэд
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийж
тайланг ХЗДХЯ-д
хүргүүлнэ.
Иргэн, аж ахуйн
нэгж,
байгууллагаас

тайлан
гаргаж,
мэдээллийн
ил
тод
байдлыг
хангаж
ажилласан
эсэх

бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг удирдлага
болгон батлагдсан төсвийн хүрээнд төсвийг
зарцуулан өр, авлага үүсгэлгүй ажилласан.
Төсвийн гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн тайланг
хуулийн хугацаанд гаргаж, тухай бүр нь ХЗДХЯ-д
хүргүүлсэн.
Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай
хууль болон Шилэн дансны тухай хуулийн
хэрэгжилтийг хангаж сар бүр мэдээллийг тогтмол
шинэчилж мэдээллийг бүрэн тусган ажиллаж
байна.
Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг
хангаж ажиллаж байна.

Хууль
зүйн
туслалцааны
төвийн захирлын
2021 оны А/25
Эд хөрөнгийн
дугаар тушаалын
тооллого
дагуу
хагас
хийсэн эсэх
жилийн
эд
хөрөнгийн бүрэн
бүтэн
байдалд
тооллого хийсэн.

Байгууллагын эд
хөрөнгийн
тооллогыг
зохион байгуулж,
тайланг нэгтгэж
танилцуулсан
байна.

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн
улсын үзлэг тооллогыг 2022 онд цахим бүртгэлд
шилжүүлэх болсонтой холбогдуулан сургалт
хэлэлцүүлэгт хамрагдсан. Төвийн эд хөрөнгийн
тооллогыг 2022 оны 06 дугаар сарын 01-ний
дотор зохион байгуулж цахим бүртгэлд оруулах
ажлыг гүйцэтгэсэн.

-

Төлөвлөгөөни
й
хэрэгжилтийн
хувь

Байгууллагын
2021
оны
Гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн
тайланг ХЗДХ-нд
хүргүүлсэн.
Хэрэгжилт-94,7
хувь

Төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
100
хувьтай
гүйцэтгэсэн
байна.

Эхний хагас жилийн байдлаар Байгууллагын
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүрэн
хангалттай хийж гүйцэтгэж хүрэх түвшинд
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

100
хувь

-

Өргөдөл,
гомдол,

2021 онд Хууль Өргөдөл,
Төвийн 2022 оны 2 дугаар улирлын байдлаар
зүйн туслалцааны гомдлын мэдээ, хууль зүйн туслалцаа хүссэн өргөдөл 1576, хүний
төвд
ирүүлсэн тайланг үнэн зөв нөөцийн асуудлаар /ажилд орох, ажлаас

100
хувь

-
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90
хувь

ирүүлсэн өргөдөл,
шийдвэрлэлт өргөдөл, гомдлын нэгтгэн
чөлөөлөгдөх тухай/ 29, улсын өмгөөлөгчийн үйл
гомдол, хүсэлтийг
ийн тоо, хувь
тоо-2490,
холбогдох
ажиллагаатай холбоотой ирүүлсэн гомдол 2
холбогдох хууль
шийдвэрлэлт-100 байгууллагад
буюу нийт 1603 өргөдөл, 1 гомдол, 15 хүсэлт
тогтоомжийн
хувь
хүргүүлж,
ирсэн.
дагуу
шуурхай
шийдвэрлэлтийг Ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг 100%
шийдвэрлэж,
ил
тод шийдвэрлэж хариу өгсөн.
тодорхой
арга
мэдээлэсэн
Шийдвэрлэлтийн хуулийн хугацаа хэтэрсэн
хэмжээ
авч
байна.
өргөдөл гомдол байхгүй.
хэрэгжүүлэх
Зорилт 6. Эх дэлхий, байгал, орчноо хайрлах, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн

6.1

Мод
тарих,
цэцэрлэгжүүлэх

Тарьсан
модны
тоо, Мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх газрыг
албан
товлох, план зураг үйлдэн, модны
хаагчдын
суулгац тарих талаар диндерлогийн
идэвх
мэргэжилтнээс зөвлөмж, мэдээлэл
оролцоо
авч, 70 ширхэг мод тарьсан байна.
НИЙТ ОНОО

-оОо-
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“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”, “Тэрбум
мод” үндэсний хөдөлгөөн мөн жил бүрийн 5
болон 10 дугаар сард мод тарих ажлын дагуу
Төвийн албан хаагчид 2022 оны 05 дугаар сарын
17-ны өдөр Хан-Уул дүүрэг “Хөшигийн хөндийн
нисэл онгоцын буудал”-ийн зам дагуу “Ногоон
хэрэм” төслийн талбайд нийт 20ш мод тарьсан.

100
хувь

82.6
хувь

