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  ӨМНӨХ ҮГ 

Их сургуулийн эрдмийн хамт олондоо 2015 
онд хийж бүтээсэн ажлаа энэхүү товхимлоор 
тайлагнаж байна. 

Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/147 
дугаар тушаалаар “Хууль сахиулахын их 
сургуулийн бүтэц”-ийг шинэчлэн баталснаар 
тус Их сургуулийн “эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны алба” Эрдмийн зөвлөл, Эрдмийн 
дэд зөвлөл, Шинжлэх ухаан, технологийн 
зөвлөл, Профессорын судалгааны баг, Эрдэм 
шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн, Эрдмийн 
зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын 
алба, Хэвлэл, редакцийн хэлтэс, Хууль 
сахиулахын удирдлагын академи, Ахисан 
шатны боловсролын сургууль, Цагдаагийн 
сургууль, Хилийн сургууль, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн сургууль, Онцгой байдлын 
сургууль, Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургууль, 
Ахлагчийн сургууль, Номын сан гэсэн 
нэгжтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

2015 онд эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын чиглэлээр олон талт, томоохон ажлуудыг 
зохион байгуулан хэрэгжүүллээ. Тухайлбал, 
“Хууль сахиулах салбарын инновацийн дэд 
бүтцийг 2015-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр”-
ийг боловсруулан Хууль зүйн сайдын 2015 
оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/210 
дугаар тушаалаар, Их сургуулийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх “Их сургуулийн инновацийн дэд 
бүтцийг 2015-2020 онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө”-г Их сургуулийн захирлын 2015 

оны 07 дугаар сарын 09-ний А/145 дугаар 
тушаалаар тус тус батлуулан хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж байна. 

Манай эрдэмтэн, судлаачид 2015 онд олон 
арван эрдмийн бүтээл туурвиж, 5 профессор 
багш, ажилтан доктор (Ph.D)-ын зэрэг 
амжилттай хамгааллаа. 

Их сургуулийн дээр дурдсан нэгжүүдээс 2015 
онд гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын үр дүнг нэгтгэн “Хууль сахиулахын их 
сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын тайлан-2015” товхимлыг нэгдмэл 
байдлаар анх удаа эрхлэн гаргаж байна. 

Энэхүү товхимлыг цаашид жил бүр эрхлэн 
гаргаснаар Их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлын үр дүнд дүгнэлт өгч, цаашид 
хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагаагаа 
тодорхойлох, төлөвлөх, профессор багш, 
судлаачдын ажлын үр дүнг үнэлэхэд ач 
холбогдолтой гэж үзэж байна. 

Их сургуулиас 2016 онд судлаачдыг 
чадавхжуулах, судалгааны ажлын чанарыг 
дээшлүүлэх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
байдлаар санхүүжилт бүрдүүлэх зэрэг зорилт 
дэвшүүлж байна. 

Эрдмийн хамт олондоо ирэх жил арвин 
их бүтээл туурвин, эрдмийн зэрэг, цолоо 
ахиулахыг хүсэн ерөөе!

СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ, 
ДОКТОР (Ph.D), ПРОФЕССОР, ДЭД КОМИССАР            Б.БАТ-ЭРДЭНЭ 
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НЭГ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, 
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН УДИРДЛАГА, 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ

Их сургуулийн эрдмийн хамт олон 
Засгийн газар, Хууль зүйн яам болон Их 
сургуулийн алсын хараа, эрхэм зорилго, 
стратегийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, удирдлагын үүрэг, албан 
даалгавар болон Их сургуулийн дүрэмд 
заасан хууль сахиулах, аюулгүй байдлыг 
хангах үйл ажиллагааны чиглэлээр шинжлэх 
ухааны суурь болон хэрэглээний судалгаа 
хийх, хууль зүйн салбарын инновацийн 
бодлогыг тодорхойлох, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны онол, арга зүйн үндэслэл, 
үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх чиг 
үүргийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. 

Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөнд заасан “Салбарын 
инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр” 
боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулах 
ажлыг Хууль сахиулахын их сургууль 
хариуцан гүйцэтгэхээр тусгагдсаны дагуу 
“Хууль сахиулахын салбарын инновацийн дэд 
бүтцийг 2015-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр”-
ийг боловсруулан Хууль зүйн сайдын 2015 оны 
9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/210 дугаар 
тушаалаар, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 
Их сургуулийн захирлаар батлуулан, Их 
сургуулийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх “Их 
сургуулийн инновацийн дэд бүтцийг 2015-2020 
онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г 
Их сургуулийн захирлын 2015 оны 07 дугаар 
сарын 09-ний А/145 дугаар тушаалаар тус тус 
батлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 
байна. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 
2015 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдрийн 
тушаалаар Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргын 
ажлын алба байгуулагдаж, Хууль зүйн сайдын 
2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/147 
дугаар “Хууль сахиулахын их сургуулийн 
бүтэц батлах тухай” тушаалаар Эрдмийн зэрэг 
хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба болон 
өргөжиж, Их сургуулийн Эрдмийн зөвлөл 
болон докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 
хэвийн үйл ажиллагааг хангах, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлж, үр өгөөжийг дээшлүүлэх зорилгын 
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хууль 
сахиулах үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны 

үндэслэлийг боловсруулах, Их сургуулийн 
эрдэм шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн 
холбоог нягт уялдуулан инновацийн бодлого 
тодорхойлох, судалгааны ажил зохион 
байгуулах, үр дүнг сургалт, үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэх зорилгоор ажиллах 17 профессорын 
багийг Их сургуулийн захирлын 2015 оны 9 
дүгээр сарын 14-ны А/166 дугаар тушаалаар 
баталж, үйл ажиллагааг эхлүүллээ. 

Санхүү, хангамж үйлчилгээний газрын 
харьяанд ажиллаж байсан Хэвлэх тасгийн 
4 орон тоон дээр Захиргааны удирдлагын 
газрын 2 сул орон тоог шилжүүлэн Их 
сургуулийн хэвлэл, редакцийн нэгдсэн 
бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, оюуны 
бүтээлд редакци хийх, дүгнэлт гаргах, дүгнэлт 
гаргах ажлыг зохион байгуулах, оюуны 
бүтээл туурвихад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 
чиг үүрэг бүхий Хэвлэл, редакцийн хэлтсийг 
Их сургуулийн захирлын 2015 оны 9 дүгээр 
сарын 15-ны өдрийн А/170 дугаар тушаалаар 
байгуулсан.  

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын эрх 
зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 
чиглэлээр: 

Шинээр боловсруулсан эрх зүйн акт
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 06 

дугаар сарын 25-ны өдрийн “Докторын зэрэг 
хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүний өмсгөлийн 
загвар батлах тухай” А/133 дугаар тушаал; 
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 09 

дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Профессорын 
судалгааны баг байгуулах тухай” А/166 дугаар 
тушаал; 
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 09 

дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Журам, загвар 
батлах тухай” А/168 дугаар тушаал (“Их 
сургуулийн Хүндэт цол олгох, хүндэт цолтны 
өмсгөл, хүзүүний зүүлт, тэмдгийн загвар”); 
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 10 дугаар 

сарын 12-ны өдрийн “Эрдмийн дэд зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай” 
А/183 дугаар тушаал; 
•	 Их сургуулийн захирлын 2015 оны 11 

дүгээр сарын 30-ны өдрийн “Сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын стандарт батлах 
тухай” А/211 дүгээр тушаал; 
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 12 

дугаар сарын 08-ны өдрийн “Профессор, дэд 
профессор эрдмийн цол олгох журам батлах 
тухай” А/221 дугаар тушаал;
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 12 дугаар 

сарын 08-ны өдрийн “Хууль сахиулахын их 
сургуулийн профессор, багшид бүтээлийн 
чөлөө олгох журам батлах тухай” А/222 дугаар 
тушаал; 
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 12 дугаар 

сарын 08-ны өдрийн “Хууль сахиулахын 
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прокурор М.Энх-Амгалан, Хууль зүйн яамны 
Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын газрын 
дарга Д.Бат-Өлзий, Их сургуулийн Хилийн 
сургуулийн захирал, доктор (Ph.D), хурандаа 
В.Жавхланцогт нар шинээр орж, нийт 17 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 
ажлын алба шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүнтэй 
Эрдмийн зөвлөлийн хуралдааныг 2015 
оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион 
байгуулж, хурлаар Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэнгийн боловсруулсан 
“Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын 
стратеги хөтөлбөр”, “Хууль сахиулахын их 
сургуулийн инновацийн хөтөлбөр”, “Гарааны 
компани” байгуулах санал, Сургалтын 
хэлтсийн боловсруулсан “Хууль сахиулахын 
их сургуулийн профессор, багшийн хөгжлийн 
хөтөлбөр”, “2016-2017 оны хичээлийн жилээс 
эхлэн сургалт явуулах шинэ мэргэжил, 
хөтөлбөр”, Ахисан шатны боловсролын 
сургуулийн Гадаад хэлний сургалтын багаас 
боловсруулсан “Хууль сахиулах салбарын 
албан хаагчдад гадаад хэлний боловсрол олгох 
“TRIO:2015-2020” хөтөлбөр”, Хууль сахиулахын 
удирдлагын академийн боловсруулсан “Хууль 
сахиулах байгууллагын албан хаагчдад 
зайны сургалт явуулах хөтөлбөр”, мөн 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгээс 
боловсруулсан Хууль сахиулахын их сургуулийн 
“Хүндэт доктор”, “Хүндэт профессор” цол 
олгох журам зэрэг хөтөлбөр, санал, эрх зүйн 
баримт бичгийн төслийг хэлэлцүүлж, гарсан 
шийдвэрийг Эрдмийн зөвлөлийн тогтоол, 
Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 
тушаалаар баталгаажуулан, хэрэгжилтийг 
ханган ажиллав. 

Эрдмийн зөвлөл Их сургуулийг хөгжүүлэх, 
аюулгүй байдал, хууль зүй, хууль сахиулах, 
боловсролын салбарт бодит хувь нэмэр 
оруулсан Монгол Улсын гавьяат хуульч, 
доктор, профессор, бэлтгэл хурандаа 
А.Лхагва, ОХУ-ын гавьяат хуульч, ОХУ-ын 
ДЯЯ-ны Москвагийн их сургуулийн профессор 
Майлис Надежда Павловна, ОХУ-ын гавьяат 
хуульч, ОХУ-ын Байгалийн шинжлэх ухааны 
академич, ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын 
академийн профессор, хууль зүйн ухааны 
доктор, профессор, хурандаа Атмажитов 
Валерий Михайлович нарт Хууль сахиулахын 
их сургуулийн “Хүндэт профессор” цол 
олгохоор шийдвэрлэж, улмаар Их сургуулийн 
захирлын 2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны 
өдрийн Б/554 дугаар тушаалаар дээрх нэр 
бүхий хүмүүст Хууль сахиулахын их сургуулийн  
“Хүндэт профессор”, ХБНГУ-ын Фрайбург хот 
дахь Макс-Планкийн нэрэмжит Гадаад болон 
олон улсын эрүүгийн эрх зүйн хүрээлэнгийн 

их сургуулийн Хэвлэл, редакцийн хэлтсийн 
ажиллах журам батлах тухай” А/223 дугаар 
тушаал. 

Шинэчлэн боловсруулсан эрх зүйн акт
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 06 

дугаар сарын 24-ний өдрийн “Эрдмийн 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах 
тухай” А/131 дүгээр тушаал; 
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 07 дугаар 

сарын 01-ний өдрийн “Хууль сахиулахын 
их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг 
хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм батлах тухай” 
А/138 дугаар тушаал; 
•Их сургуулийн захирлын 2015 оны 10 дугаар 

сарын 12-ны өдрийн “Эрдмийн зөвлөлийн 
ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай” 
А/182 дугаар тушаал. 

Түүнчлэн, Их сургуулийн захирлын 2015 
оны А/133 дугаар тушаалаар Их сургуулийн 
хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа эрх зүйн актыг 
нэгтгэх, системчлэх шаардлагатай эрх зүйн 
акт боловсруулах ажлын хүрээнд нийт 173, 
сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг 
зохицуулах 73 багц эрх зүйн акт шинэчлэн 
боловсруулж байна. 

1. Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа
Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдэм 

шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэл, эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийн үйл ажиллагааг 
боловсронгуй болгон хөгжүүлэх бодлого, 
зорилт, чиглэлийг тодорхойлох, түүний үр дүнг 
хэлэлцэж, дүгнэлт, зөвлөмж, шийдвэр гаргах 
эрх бүхий Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
Их сургуулийн захирлын 2015 оны 6 дугаар 
сарын 24-ний өдрийн А/131 дүгээр тушаалаар 
өөрчлөлт оруулж, ажиллах журмыг шинэчлэн 
боловсруулж, Их сургуулийн захирлын 2015 
оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/182 
дугаар тушаалаар батлуулсан.

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн 
даргаар Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 
доктор (Ph.D), цагдаагийн хурандаа О.Зоригт, 
гишүүнээр Төрийн албаны зөвлөлийн дарга, 
доктор (Ph.D) Б.Цогоо, Улсын Ерөнхий 
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бусад ажлыг гүйцэтгэхээр журамд заасан.
Эрдмийн дэд зөвлөлийг Их сургуулийн 

Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд 
захирал удирдах бөгөөд бүрэлдэхүүнд нь 
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, профессорын 
судалгааны багийн ахлагчид, бусад эрдэмтэн 
орсон.

Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 
ажлын алба Эрдмийн дэд зөвлөлийн анхдугаар 
хурлыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр 
амжилттай зохион байгуулж, хурлаар Хууль 
сахиулахын удирдлагын академийн сонсогчдын 
магистрын ажлын сэдэв, чиглэл, удирдагчийг 
батлах, Ахисан шатны боловсролын сургуулийн 
I дамжааны магистрантуудын харьяалагдах 
тэнхим, төв, профессорын судалгааны баг, 
удирдагчийг томилох, мөн сургуулийн II 
дамжааны магистрантуудын судалгааны ажлын 
сэдэв, чиглэл батлах, зарим магистрантын 
удирдагчийг өөрчлөн томилох тухай, практик 
байгууллагын ажилтнуудыг  Их сургуульд, Их 
сургуулийн профессор багш, судлаач нарыг 
практик байгууллагад сэлгэн ажиллуулах санал 
зэрэг асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.

3. Докторын зэрэг хамгаалуулах 
зөвлөлийн үйл ажиллагаа

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 
А/222 дугаар тушаалаар Докторын зэрэг 
хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
өөрчлөлт орж, хамгаалуулах зөвлөлийн орлогч 
даргаар доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Бат-
Эрдэнэ, нарийн бичгийн даргаар доктор (Ph.D) 
О.Зоригт, гишүүдээр доктор (Sc.D), профессор 
Ц.Сарантуяа, доктор (Ph.D) М.Цогтоо, доктор 
(Ph.D), дэд профессор Ж.Мөнхболд нар 
томилогдон ажиллаж байна.
Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 
ажиллах журмыг шинэчилж, горилогчийн 
эрдмийн ажлын чанар, хэрэглээний үр 
нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор профессорын 
судалгааны баг, урьдчилсан хамгаалалтаар 
хэлэлцүүлэх асуудлыг тодорхой болгон 
боловсруулж, Их сургуулийн захирлын 2015 
оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/138 дугаар 
тушаалаар “Хууль сахиулахын их сургуулийг 

захирал, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, 
профессор Ханнс Йорг Альбрехтэд Хууль 
сахиулахын их сургуулийн “Хүндэт доктор” цол 
олгохоор шийдвэрлэж, улмаар Их сургуулийн 
захирлын 2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны 
өдрийн Б/551 дугаар тушаалаар түүнд Хууль 
сахиулахын их сургуулийн “Хүндэт доктор” цол 
олгосон.

Их сургуулийн дүрэмд заасан чиг үүргийн 
дагуу профессор, дэд профессор эрдмийн цол 
олгох эрдэмтдийг судалж, эрдмийн зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэхэд 
бэлтгэсэн. Тухайлбал, эрдмийн цолд нэр 
дэвшиж, 13 эрдэмтэн материалаа Эрдмийн 
зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын 
албанд ирүүлснийг Эрдмийн зөвлөлийн 
Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор хянан магадлагаа 
хийж, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын 
хэсгийг томилж, ажиллуулав.

2. 
2. Эрдмийн дэд зөвлөлийн үйл ажиллагаа

Эрдмийн зөвлөлийн шийдвэрийг гардан 
хэрэгжүүлэх, явц байдалд дүгнэлт, санал-
зөвлөмж гаргах орон тооны бус удирдлага-
зохион байгуулалтын нэгж болох Эрдмийн 
дэд зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг 
Их сургуулийн захирлын 2015 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн А/183 дугаар тушаалаар 
баталлаа.

Эрдмийн дэд зөвлөл нь их сургуулийн 
сургалтын бодлогын баримт бичгийн төсөл, 
бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл-шинэ хөтөлбөртэй 
холбоотой дүгнэлт гаргах, профессор багш, 
судлаачийн эрдэм шинжилгээ, сургалтын 
бүтээлд санал, дүгнэлт, зөвлөмж, шүүмж, 
баталгаа гаргах, профессорын судалгааны 
багаас ирүүлсэн магистрын ажил, докторын 
диссертацийн сэдэв-чиглэлтэй холбогдсон 
дүгнэлт-шийдвэр гаргах, магистрант, 
докторантын эрдэм шинжилгээний ажлын 
сэдэв, удирдагч, профессорын судалгааны 
багийн судалгааны тэргүүлэх чиглэл, цөм 
технологитой холбогдсон дүгнэлт, шийдвэр 
гаргах болон Эрдмийн зөвлөлөөс даалгасан 
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түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах 
зөвлөлийн дүрэм”-ийг батлуулсан.

 
Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын 
алба 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр 
горилогч Б.Алтангэрэл, Д.Батсайхан нарын 
диссертацийн урьдчилсан хамгаалалтыг 
зохион байгуулж, докторын зэрэг хамгаалуулах 
зөвлөлийн тогтоолоор горилогч нарт жинхэнэ 
хамгаалалтад орох эрх олгов.

Улмаар 2015 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр 
горилогч Б.Алтангэрэлийн “Хорих ял эдлүүлэх 
ажиллагааны онол, арга зүйн асуудал” сэдэвт 
диссертацийн хамгаалалтыг зохион байгуулж, 
докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 04 
дүгээр тогтоолыг үндэслэн Их сургуулийн 
захирлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны 
өдрийн Б/679 дугаар тушаалаар хууль зүйн 
докторын зэрэг олгосон. 

4. 
4. Профессорын судалгааны багийн үйл 

ажиллагаа
Хууль сахиулахын их сургууль сонгодог 

их сургуулийн жишгээр мэдлэгийн тодорхой 
салбараар төрөлжсөн эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил эрхлэх чиг үүрэг бүхий 
профессорын судалгааны 17 багийг Их 
сургуулийн захирлын 2015 оны 09 дүгээр 
сарын 14-ний өдрийн А/166 дугаар тушаалаар 
байгуулж, ажиллах журмыг баталсан. 

Их сургуулийн профессорын судалгааны баг 
нь их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, сургалт, 
үйлдвэрлэлийн холбоог уялдуулах, төсөлт 
болон захиалгат эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

ажил явуулах, үр дүнг сургалт, үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэх үндсэн чиг үүрэг бүхий орон тооны 
бус нэгж бөгөөд их сургуулийн бүрэлдэхүүн 
сургуулиудын мэргэжлийн тэнхим, Эрдэм 
шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнтэй эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлыг илүү үр дүнтэй, 
оновчтой зохион байгуулан хөгжүүлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах юм.

Профессорын судалгааны багийн үйл 
ажиллагааны чиглэл, хэлбэр, зохион 
байгуулалт, бүтэц, тэргүүлэх профессор, 
гишүүдийн эрх, үүргийг “Профессорын багийн 
ажиллах журам”-аар зохицуулсан.

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухаан, эрх зүйн 
ухаан, удирдахуйн ухаан, хууль сахиулахуйн 
боловсрол судлал, ахлагч мэргэжил судлал, 
хэл шинжлэлийн ухаан, гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 
ухаан, шинжлэн магадлахуйн ухаан, хил судлал, 
гамшиг судлал, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 
судлал, гэмт явдал судлал, цагдаа судлал, 
мэдээллийн аюулгүй байдал судлал, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал судлал, галын 
бэлтгэл, тусгай тактик зүй, албаны бэлтгэл зүй 
гэсэн 17 чиглэлийн профессорын судалгааны 
багийн бүрэлдэхүүнд тухайн салбартаа хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн нэр хүнд бүхий эрдэмтэд, 
Хууль сахиулахын их сургуулийн мэргэжлийн 
тэнхмийн эрдэмтэн, багш, судлаачид орсон.

Хууль сахиулахын их сургуулийн түүхэнд 
анх удаа байгуулагдсан профессорын 
судалгааны багууд 2015 оны 10 дугаар сард 
анхдугаар хуралдаанаа зохион байгуулж, үйл 
ажиллагааны зорилго, зорилт, судалгааны 
тэргүүлэх болон үндсэн чиглэлээ тодорхойлж, 
2016 оны ажлын төлөвлөгөөний төсөл, ойрын 
3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөр, хамтран ажиллах аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын талаарх саналаа боловсруулсан 
байна.

Улмаар 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 
судалгааны багуудын тэргүүлэх профессор, 
тэргүүлэх профессорын орлогч, нарийн 
бичгийн дарга нарыг оролцуулан “Тэргүүлэх 
профессоруудын зөвлөгөөн”-ийг амжилттай 
зохион байгуулж, профессорын судалгааны 
баг тус бүрийн үйл ажиллагааны зорилго, 
зорилт, судалгааны тэргүүлэх болон үндсэн 
чиглэлийг баталж, үйл ажиллагааг албан ёсоор 
эхлүүллээ. Зөвлөгөөнд тус Их сургуулийн болон 
бусад их, дээд сургуулийн 36 эрдэмтэн судлаач 
тухайлбал, МУБИС-ийн Боловсрол судлалын 
төвийн профессор, доктор (Sc.D) Д.Нямжав, 
МУБИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн 
Математик, байгалийн ухааны заах арга зүйн 
тэнхимийн эрхлэгч, боловсрол судлалын 
доктор (Ph.D), профессор Ц.Лувсандорж, 
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Замын 
цагдаагийн газрын дарга, техникийн ухааны 
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доктор, цагдаагийн хурандаа Ч.Жаргалсайхан, 
МУИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухаан, 
инженерчлэлийн сургуулийн Мэдээлэл, 
компьютерийн ухааны тэнхимийн багш, доктор 
(Ph.D), дэд профессор Н.Оюун-Эрдэнэ нарын 
нэр хүндтэй эрдэмтэд оролцлоо. 

Их сургуулийн профессорын судалгааны 
багууд үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, 
судалгааны тэргүүлэх болон үндсэн чиглэл, 2016 
онд болон ойрын 3 жилд хийх ажлаа дараах 
байдлаар тодорхойлсон байна. Тухайлбал, 
•Доктор (Ph.D), профессор, хошууч генерал 

Б.Пүрэвээр ахлуулсан “Цагдаа судлалын 
профессорын судалгааны баг” цагдаагийн 
алба, түүний албан хаагчдын үйл ажиллагааны 
шинжлэх ухааны үндэслэлийг боловсронгуй 
болгох, цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны арга зүйг боловсруулах гэж 
зорилгоо тодорхойлж, дэвшүүлсэн зорилгоо 
ханган биелүүлэхийн тулд цагдаагийн үйл 
ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомжид 
судалгаа хийх, цагдаагийн байгууллагын 
менежментийг боловсронгуй болгох, 
цагдаагийн боловсрол судлалыг хөгжүүлэх, 
цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
инноваци, шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх 
гэсэн зорилт дэвшүүлжээ. Тус профессорын 
судалгааны баг “Цагдаагийн албаны 
тухай хуулийн шинжлэх ухааны тайлбар”, 
“Цагдаагийн байгууллагын түүх (1990-1996)” 
зэрэг томоохон бүтээл гаргах, Улаанбаатар 
хотын Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч 
нарын үйл ажиллагаанд судалгаа хийхээр;
•“Мэдээллийн	 аюулгүй	 байдал	 судлалын	

профессорын судалгааны баг” мэдээллийн 
аюулгүй байдлын чиглэлээр суурь судалгаа 
хийх, судалгааны үр дүнг үндэслэн цуврал 
уулзалт-семинар зохион байгуулах, багийн 
гишүүдийг чадавхжуулах, эрдмийн зэрэг 
хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх, “Мэдээллийн 
аюулгүй байдал-эрх зүй” мэргэжлийн 
хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх нөхцөл, 
боломжийг судлах зэрэг гэмт явдалтай тэмцэх 
онол, арга зүйг боловсронгуй болгоход 
ихээхэн ач холбогдолтой ажил, арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэхээр;
•“Хил	 судлалын	 профессорын	 судалгааны	

баг” Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй 
байдал, улсын хилийн аюулгүй байдал 
болон хил хамгаалах албаны үйл ажиллагааг 
хөгжлийн нэгдсэн бодлого бүхий эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлаар хангах үндсэн 
зорилготойгоор хил судлалын магистр, 
докторын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн 
боловсруулах, магистрын ажил, докторын 
диссертаци, эрдэмтдийн цахим сан бүрдүүлэх, 
“Хилийн аюулгүй байдалд экологийн асуудал 
нөлөөлөх нь” болон “Хил хамгаалалт зохион 

байгуулах инженер техникийн хэрэгслийн 
одоо ба хэтийн төлөв” эрдэм шинжилгээний 
хурал зохион байгуулахаар тус тус төлөвлөжээ.

ХОЁР. ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАРЫН ШИНЭТГЭЛ, 
ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛЖ, 

БАТЛУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦ ДАХЬ ПРОФЕССОР 
БАГШ, СУДЛААЧДЫН ОРОЛЦОО

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Цагдаа судлалын төвийн эрхлэгч, цагдаагийн 
ахмад Г.Оюунболд, Хэвлэл, редакцийн 
хэлтсийн дарга, доктор (Ph.D), цагдаагийн 
хошууч С.Гантулга нар Хууль зүйн сайдын 
тушаал болон УИХ-ын Хууль зүйн байнгын 
хорооны даргын тогтоолоор Эрүүгийн хууль, 
Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг шалган 
шийдвэрлэх тухай, Зөрчил хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль, Хохирлын сангийн тухай хуулийн 
төсөл боловсруулах, хуулийн төслүүдийг 
байнгын хорооны болон УИХ-ын чуулганы 
нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл 
хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах, 
УИХ-аар хэлэлцүүлж батлуулахад ажлын хэсэгт 
ажилласан. 

Хэвлэл, редакцийн хэлтсийн дарга, доктор 
(Ph.D), цагдаагийн хошууч С.Гантулгыг эрх 
зүйн шинэчлэлийн ажилд оролцсоныг нь 
үнэлж, Хууль зүйн сайдын 2015 оны 12 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн 1837 дугаар тушаалаар 
Хууль зүйн яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр 
шагнасан байна.

Мөн Их сургуулийн зарим профессор багш, 
судлаач Гүйцэтгэх ажлын тухай, Цагдаагийн 
албаны тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
тухай, Өмгөөллийн тухай, Хуульчийн эрх зүйн 
байдал, хуульчдын мэргэжлийн өөрөө удирдах 
байгууллагын тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах 
ажлын хэсэгт гишүүнээр, Хүүхдийн эрхийн 
тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 
төслийн зөвлөхөөр тус тус ажиллав. 

Их сургуулийн хэмжээнд Эрүүгийн хууль, 
Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг 
шалган шийдвэрлэх тухай, Хууль сахиулах 
үйл ажиллагааны тухай, Хилийн тухай, Хог 
хаягдлын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулан санал авч нэгтгэн Хууль зүйн 
яаманд хүргүүлсэн. 

Хил судлалын төвийн эрхлэгч, хурандаа, 
доктор (Ph.D) Ж.Өвгөнбүргэд Хил хамгаалах 
ерөнхий газрын Шинжлэх ухаан, технологийн 
зөвлөлийн хуралд оролцож, Хилийн түүх, 
стратеги судлалын секторын чиг үүрэг, хил 
хамгаалах байгууллагын хэмжээнд эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажил явуулах журмын 
төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллаа. 



9LAW ENFORCEMENT UNIVERSITY

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 
боловсруулах ажлын дэд хэсгийн хуралдаанд 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төвийн 
эрхлэгч, хурандаа Ц.Очгэрэл оролцож, уг хуульд 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
хүлээх үүрэг, зорчих эрх хязгаарлах, таслан 
сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан яллагдагчидтай 

харилцах эрх зүйн харилцааг зохицуулсан 
шинэ бүлгийг боловсруулан хүргүүлсэн байна. 

Цагдаагийн сургуулийн Цагдаагийн эрх 
зүйн тэнхимийн дэд профессор, цагдаагийн 
хошууч Б.Баянмөнх Нийслэлийн засаг даргын 
захирамжаар “Хөршийн хамгаалалтын журам” 
боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан.

Гүйцэтгэсэн судалгааны ажил (Complement research work)

№ Судалгааны сэдэв Хариуцсан нэгж Эхэлсэн, 
дууссан он

I. ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР:

1
“Шүүхээс хэрэг маргааныг хянан 
шийдвэрлэхэд шинжээчийн оролцоо” 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн Шинжлэн магадлахуй 

судлалын төв 
2015

II. ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР:

2.
“Хар тамхи, мансууруулах бодисын хууль бус 
эргэлттэй тэмцэх чадавхийг дээшлүүлэх нь” 
төслийн баримт бичиг 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн,  Их сургуулийн профессор, 

багш, практик байгууллагын 
ажилтнууд 

2015

III. ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР:

3.

“Цагдаагийн байгууллагын мөрдөн шалгах 
ажиллагааны онцлог, эрх зүйн зохицуулалтын 
олон улсын жишиг, хандлага” хэрэглээний 
судалгаа 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн Цагдаа судлалын төв, 
Их сургуулийн профессор, багш, 
практик байгууллагын ажилтнууд 

2014-20154.
“Цагдаагийн хууль сахиулах үйл ажиллагаанд 
хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх, шударга ёс, 
тэгш, хараат бус байх хэмжүүрийг бий болгох” 

5.

“Цагдаагийн байгууллагаас гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалт, бодлогын түвшинд 
анхаарах асуудал” 

IV. ИХ СУРГУУЛИЙН БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

6.
“Монгол Улсад үйлдэгдэж байгаа кибер гэмт 
хэргийн шалтгаан, нөхцөл, тэмцэх арга зам, 
үндсэн чиглэл” суурь судалгаа 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн Цагдаа судлалын төв 

2015

7.
“Цагдаагийн сургуулийн сонсогчдын эрх зүй, 
нийгмийн байдал, сургалтын орчин, нөхцөл, 
тулгамдсан асуудал” социологийн судалгаа 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн, Их сургуулийн зарим 

профессор, багш 
2015

8.
“Монгол Улс дахь гэмт явдлын шалтгаан, 
нөхцөл, түүний прогноз” 

Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх 
зүй, криминологийн тэнхим, Эрдэм 
шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 

Цагдаа судлалын төв 

2015

9.
“Гамшгийн үеийн нөхцөл байдал, зээрийн 
нүүдэл” 

Онцгой байдлын сургууль, Эрдэм 
шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 

Гамшиг судлалын төв 
2015

ГУРАВ. СУДАЛГААНЫ АЖИЛ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар, Хил хамгаалах 

ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын захиалга, Их сургуулийн 
бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хэд хэдэн судалгааны ажил гүйцэтгэж, үр дүнг холбогдох 
байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. 
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Гүйцэтгэж буй судалгааны ажил: (current research work)

№ Судалгааны ажлын сэдэв Хариуцсан сургууль, нэгж
Эхэлсэн, дуусах 

хугацаа

1.

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгээс санаачлан: 
- Монгол орны экосистемд онцгой үүрэг бүхий 

зарим зүйлийн амьтдын экофизиологийн судалгаа”; 
- “Дэлхийн зарим улс орны хорих ял эдлүүлэх 

ажиллагааны зүй тогтол, арга зүй, эрх зүйн зохицуулалт, 
чиг хандлага” харьцуулсан судалгаа;   

-“Гэмт хэргийн статистикийн тогтолцоо, онол, арга 
зүйн судалгаа”; 

- “Хууль сахиулах байгууллага дахь стрессийн 
судалгаа” зэрэг 4 төслийн баримт бичиг боловсруулан, 
Хууль зүйн яамаар уламжлуулан Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны яамны Шинжлэх ухаан, технологийн 
санд хүргүүлсэн бөгөөд одоогоор нэг төсөл 2016 оноос 
хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалтад ороод байна. 

Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн 

2015-2016 

2.
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, 

түүний хэрэгжилтэд мониторинг хийх”

Цагдаагийн ерөнхий 
газар,  Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Цагдаа судлалын төв 

2015-2016 

3.
“Зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан, урьдчилан 

сэргийлэхүй”;  
“Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны үүрэг оролцоо” 

Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн, 
Цагдаагийн сургууль 

2015-2016 

ТАВ. САНААЧЛАН БОЛОВСРУУЛСАН ТӨСӨЛ
Их сургуулийн захирлаас төслүүдийн баримт бичиг нэгтгэх, сан бүрдүүлэх чиглэлээр өгсөн 

үүргийн дагуу хэрэгжүүлэх боломжтой 24 төслийн баримт бичгийг бүрэлдэхүүн сургууль, 
нэгжүүдээс авч нэгтгэн цахим сан бүрдүүлсэн. 

Төслийн товч танилцуулгыг тодорхой үзүүлэлтээр бэлтгэн, англи хэлээр орчуулж, товхимол 
хэлбэрээр хэвлүүлэн төрийн болон төрийн бус, олон улсын байгууллагатай хамтын ажиллагаа 
тогтоох ажил зохион байгуулж байна. 

№ Төслийн нэр Санаачилсан нэгж

1 Хууль сахиулахуйн төв номын сан байгуулах 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн

2 Цахим гав 

3 Полиграфын үндэсний мэргэжилтэн бэлтгэх, лаборатори байгуулах 

4 Монгол гав

5 “Цагдаа дахь иргэний хяналт” судалгаа

6 “Криминологийн онол, урсгал” бүтээл бичиж, хэвлүүлэх

7
Профессорын түншлэлд суурилсан их, дээд сургуулийн хөгжлийн загвар 
(ХСИС-ийн жишээн дээр)

Сургалтын хэлтэс

ДӨРӨВ. ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ
1. Каритас Чех Репаблик байгууллагаас Европын сэргээн босголтын банкны санхүүжилтээр 

хэрэгжүүлсэн “Монголын хорих байгууллагад хүний эрх, ардчиллыг хөгжүүлэх, иргэний нийгмийг 
дэмжих” төслийн “Ял эдлэгсдэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх” дэд төслийг хэрэгжүүлэгч 
байгууллагаар тус Их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль шалгарч, уг төслийг 
“Хүний эрх, хөгжил төв”-тэй хамтран 2015 оны 01-04 дүгээр сард амжилттай хэрэгжүүлсэн. 

Төслийн хүрээнд төв, орон нутгийн 12 хорих ангийн зорилтот бүлгийн 1800 гаруй ялтан, 400 
гаруй албан хаагчдаас “Ялтны хэрэгцээг тодорхойлох” судалгааг анкетын, фокус ярилцлагын 
бүлгийн ажил (стандарт бус ярилцлага)-ын аргуудыг ашиглан явуулж, судалгааны үр дүнд 
тулгуурлан хорих ял эдлэгсдэд зориулсан “ТАНЫ ЗӨВЛӨГЧ” гарын авлага, суллагдагсдад 
зориулсан “ТАНЫ ХӨТӨЧ” тараах материал боловсруулж, төв, орон нутгийн 24 хорих ангийн 
нийгмийн ажлын хэрэгцээнд зориулан хүргүүлжээ. 

“Ял эдлэгсдэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх” дэд төсөл Хууль сахиулахын их сургуулийн 2015 
оны “Эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээл”-ээр шалгарсан.

2. “Монголын Юань улсын хууль цааз” төслийг хэрэгжүүлэх багт Ахисан шатны боловсролын 
сургуулийн хөтөлбөрийн менежер, түүхийн ухааны доктор (Ph.D) Ц.Минжин ажиллаж байна.  
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8 Гэмт хэргийн статистикийн тогтолцоо, онол, арга зүйн судалгаа

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн

9
Дэлхийн зарим улс орны хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны зүй тогтол, арга 
зүй, эрх зүйн зохицуулалт, чиг хандлагын харьцуулсан судалгаа

10 “ХН-15” хар нунтаг туршиж, үйлдвэрлэх 

11 Шүүх ДНХ-ийн лаборатори байгуулах 

12
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын шинжилгээ, судалгааны 
лаборатори байгуулах 

13 Графологийн шинжилгээнд Мастер графыг ашиглах нь 

14
Монгол орны эко системд онцгой үүрэг бүхий зарим зүйлийн амьтдын 
экофизиологийн судалгаа 

15
Монгол Улсын хил хамгаалах байгууллагын үндэстэн дамнасан аюултай 
тэмцэх чадавхийг нэмэгдүүлэх нь 

16 Мэргэн буудагчийн өмсгөл 

17 Тусгай томилгоот бүлгийн цүнх 

18
“Криминологийн шинэ хандлага ба гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
арга зам” судалгаа

19
Агаарын завь, чиргүүл үйлдвэрлэл (AIRNOVA tour №01 загвар туршин 
үйлдвэрлэх) 

Хууль сахиулахын Удирдлагын 
академи

20 Хууль сахиулахын их сургуулийн багшийн хөгжлийн хөтөлбөр Сургалтын хэлтэс

21 Чадамжид суурилсан (модуль) сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Ахлагчийн сургуулийн

22 Гадаад хэлний лингафоны танхим байгуулах 
Эрх зүй, нийгмийн ухааны 

сургууль

23 Суурин жолоодлогын төхөөрөмж (автосимулятор) Цагдаагийн сургууль

24 Монголын Юань улсын хууль цааз 
Ахисан шатны боловсролын 

сургууль

“Хууль сахиулахын төв номын сан байгуулах” 
төслийн SWOT шинжилгээ хийж, төслийн товч 
танилцуулга, санхүүжүүлэх хүсэлтийг ХБНГУ-
ын Ханнс Зайделын сангийн Монгол дахь 
төлөөлөгчдийн газарт хүргүүлсэн. 

“Цагдаа дахь иргэний хяналт”, “Криминологийн 
шинэ хандлага ба урьдчилан сэргийлэх арга 
зам”, “Хорих байгууллагаас суллагдагсдыг 
нийгэмшүүлэх ажлын эрх зүйн зохицуулалт 
тогтолцоо (Probation)-ны үндсийг бий болгох 
нь” сэдэвт хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх санал, 
хүсэлтийг ХБНГУ-ын Фрайбург хот дахь Макс-
Планкийн нэрэмжит Гадаад орнуудын болон олон 
улсын эрүүгийн эрх зүйн хүрээлэнд хүргүүлсэн. 

Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас 2016 онд 
хэрэгжүүлэх боломжтой төслийн нэмэлт саналыг 
төвүүдээс авч, 4 төслийн саналыг Хууль зүйн 
яамаар уламжлуулан Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яаманд хүргүүлснээс “Гэмт хэргийн 
статистикийн тогтолцоо, онол, арга зүйн судалгаа” 
төслийн санал нь урьдчилсан байдлаар хэлэлцэх 
төслийн жагсаалтад орохоор дэмжигдсэн. 

Гарааны компани байгуулах ажлын хүрээнд 
“Монгол гав”-ны загварыг судлан боловсруулж, 
“Сараа-наа ХХК”-ний тоног төхөөрөмжийг 
ашиглан үйлдвэрлэж, туршин, ашигтай загварыг 
оюуны өмчид бүртгүүлэх, патент авахад 
шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлэн 
холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.

Гарын мөр илрүүлэх хар нунтгийг практикт 

нийлүүлэх, хар пудрыг үйлдвэрлэх хүрээнд 
туршилт хийж, найрлагыг тогтоон, үйлдвэрлэх 
боломжтой болсон бөгөөд ОХУ-аас хийгдэх 
сав болон савлагч, шаардлагатай зарим тоног 
төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг хүлээж байна. 

“Хорих ял эдлүүлэх мэргэжлийн судлаачдыг 
чадавхжуулах нь” сургалтын төслийн саналыг 
англи, монгол хэлээр бэлтгэн БНСУ-ын Олон 
улсын хамтын ажиллагааны байгууллага 
(KOICA)-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт 
хүргүүлж, 2016 онд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж 
байна. 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Хил судлалын төвөөс Хил хамгаалах ерөнхий 
газар, Түүхийн хүрээлэнгийн судлаач нартай 
хамтран “Монгол Улсын хилийн зурвас, бүсэд 
түүх, археологийн соёлын дурсгалыг илрүүлэх, 
бүртгэх, судлах судалгааны төсөл”, “Шинэ зууны 
застав” төслийг боловсруулсан. 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамнаас 
2016 онд хэрэгжүүлэх суурь судалгааны төслийн 
саналыг “Гэмт хэргийн статистикийн онол, арга 
зүйн суурь судалгаа”, “Олон улсын хорих ял 
эдлүүлэх байгууллага, харьцуулсан судлал”, 
“Хорих байгууллагын нийгэмшүүлэх ажлын 
онолын судалгаа” үндсэн 2 чиглэлээр бэлтгэн 2015 
оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр нэгдсэн сайтад 
цахим хэлбэрээр (www.project.mn) бүртгүүлээд 
байна. 
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ЗУРГАА. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 
 

Их сургуулийн эрдмийн хамт олон 2015 онд 5 сурах бичиг, 75 гарын авлага, нэг 
сэдэвт бүтээл, эмхтгэл 345 эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл бичиж нийтийн хүртээл 
болгосон байна. 

 

№ Профессор багш, 
судлаач 

Бүтээлийн нэр Бүрэлдэхүүн 
сургууль, нэгж 

I. Сурах бичиг 

1.  Б.Баяр, Т.Оюунчимэг 
нар “Гэмт хэрэг илрүүлэхүй” I Хамтын бүтээл 

2.  
а/д Д.Сумъяацэрэн, 
судлаач Л.Цогтбаяр, 
д/х Б.Хишигтогтох 

“Цахим мэдээллийн орчинд үйлдэгдэх гэмт 
хэргийг мөрдөн шинжлэхүйн онол, арга зүйн 

үндэс” 

Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн, 
Цагдаагийн сургууль 

3.  Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн тэнхим 

“Иргэн, захиргааны хэргийн шийдвэр 
гүйцэтгэх эрх зүй” 

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн сургууль 

4.  х/ч Б.Лхагвасүрэн “Мөр” Цагдаагийн сургууль 

5.  а/х Д.Батцэцэг “Социологи” Эрх зүй, нийгмийн 
ухааны сургууль 

II. Гарын авлага, нэг сэдэвт бүтээл, эмхтгэл 

1.  х/а Ж.Өвгөнбүргэд “Тусгай хэрэгсэл хэрэглэх ажиллагаа” Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн 

2.  

х/а Б.Одбаатар 

“Удирдлагын социологи” 

Хууль сахиулахын 
удирдлагын академи 

3.  
“Онцгой нөхцөл байдлын үед Цагдаагийн 
байгууллагын гүйцэтгэх үйл ажиллагааны 

удирдлага, зохион байгуулалт” 

4.  “Хүний нөөцийн удирдлага” 

5.  

х/а Г.Эрдэмээ 

“Үндэсний аюулгүй байдал” гарын авлага 

6.  “Төрийн удирдлагын сэтгэлгээний түүх” 
гарын авлага 

7.  “Тогтоол гүйцэтгэх ажиллагааны зохион 
байгуулалт” гарын авлага 

8.  х/а Л.Алтансүх “Хууль сахиулах бодлого гадаад, дотоод 
орчин” гарын авлага 

9.  д/х Ж.Мөнхболд “Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын 
хууль бус эргэлттэй тэмцэх асуудал” 

Ахисан шатны 
боловсролын сургууль 

10.  а/д С.Алимаа “Англи хэлний үйл үгийн цаг” 

11.  х/ч О.Нарантуяа “Предлоги в тестах и текстах” 

12.  х/ч О.Нарантуяа “Русско-Монгольский краткий словарь для 
учебника”  “Поехали-1, 2” 

13.  
д/х Д.Энхжаргал 

“English A1 for Idependent learning” 

14.  “Эрдэм шинжилгээ, судалгааны арга зүй” 

15.  х/ч Б.Баянмөнх “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны гарын 
авлага” 

Цагдаагийн сургууль 

16.  

х/ч Б.Наргулан 

“Хүний эрх ба хууль сахиулах ажиллагаа” 

17.  
“Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, 
зөрчлийн тухай гомдол, мэдээллийг хүлээн 

авч шалгах аргачлал” 

18.  х/ч Р.Баярмагнай “Цагдаагийн байгууллагын эрүүгийн 
тагнуулын тактик” 

19.  х/ч С.Гантулга “Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” 
(нэмж засварласан 3 дахь хэвлэл) 

20.  Эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн 

тэнхим 

“Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг” 

21.  “Хүн амын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг” 

22.  С.Аюушбаатар “Шүүх эмнэлэг” 

23.  
д/ч Ч.Цэрэнчимэг 

“Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем 
хичээлийн дасгал ажлууд” 

24.  “Компьютерийн хэрэглээ” 

25.  а/х Н.Манлайбаатар “Гэмт хэргийн нотолгооны онол” 

д/х Б.Хишигтогтох 
а/х Я.Цэлмэн 

26.  
х/а Н.Гантулга 

“Хүний эрх ба хорих ял” эмхтгэл 

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн сургууль 

27.  “Цагдан хорих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа” 

28.  х/а Б.Алтангэрэл “Хөдлөх хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах 
ажиллагаа” гарын авлага 

29.  
а/х О.Пүрэвсүрэн 

“Таны хөтөч” гарын авлага 

30.  “Таны зөвлөгч” гарын авлага 

31.  Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн тэнхим “Тестийн эмхтгэл-2” гарын авлага 

32.  Харуул хамгаалалтын 
тэнхим 

“Хорих байгууллагын тусгай хэрэгсэл” гарын 
авлага 

33.  
Нийгмийн ажлын 

тэнхим 

“Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаа ба нийгмийн 
ажил” гарын авлага 

34.  
“Нийгэм, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх арга зүй” 

гарын авлага 

35.  х/а Б.Баясгалан “Ромын эрх зүйн тайлбар схем”  гарын 
авлага 

36.  
х/а Б.Баясгалан 

х/ч Б.Бямбабаатар 
а/х Р.Ууганбаяр 

“Хорих байгууллагын тусгай хэрэгсэл” 

37.  

х/а Ё.Хадхүү 

“Хилийн харуулын үүсэл, хөгжил” 

Хилийн сургууль 

38.  
“Хил зөрчигчийн тактик ажиллагааг 

урьдчилан тооцоолох нь хилийн эрэлд 
амжилт олохын үндэс мөн” 

39.  д/х Т.Баяраа “Хилийн тагнуулын ажил” 

40.  д/х Г.Мөнх-Ертөнц “Байр зүйн томьёолсон болон алба, 
байлдааны таних тэмдэг” 

41.  
х/ч Ч.Чулуунхүү 

“Ахлагчийн гарын авлага” 

42.  “Хилийн албаны сорилын хураангуй” 

43.  
х/ч Б.Мөнгөнбагана 

“Утаат болон химийн дуурайлган үзүүлэх 
хэрэгсэл” 

44.  “Гар буугаар буудах үндэс” 

45.  х/ч Ц.Отгонсүрэн “Галын бэлтгэл” 

46.  Цэргийн хэргийн 
тэнхим 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодисын хэрэглээ түүнд 
тавигдах шаардлага” эмхтгэл 

47.  х/а С.Нармандах, 
х/ч Б.Ганчимэг “English for Law Enforcement” толь бичиг 

Эрх зүй, нийгмийн 
ухааны сургууль 

48.  х/ч Б.Ганчимэг “Police 1, 2, 3” мэргэжлийн англи хэлний 
сорилын гарын авлага 

49.  х/ч Б.Энхмаа, 
а/х Ц.Дэлгэрцэцэг 

“Police 1, 3” оюутан, сонсогчдын дасгалын 
гарын авлага 

50.  а/х Б.Даваажав 
а/х Х.Эрдэнэ 

“Цагдаагийн байгууллагаас захиргааны 
зөрчилтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа” онол, практикийн асуудал 

51.  д/ч Ж.Ууганчимэг 
а/д С.Оюунчимэг “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүй” 

52.  а/х Ч.Мягмарбаяр “Захиргааны хяналт” 

53.  
а/х Д.Дэмбэрэл 

“Эдийн засгийн онолын тестүүд” 

54.  “Эдийн засгийн ухааны зарим нэр томъёоны 
тайлбар толь” 

55.  Л.Алтанцэцэг “Монгол хэл найруулга зүй- Албан хэрэг 
хөтлөлтийн нэр томьёоны тайлбар” 

56.  Л.Алтанцэцэг “Монгол хэлний зарим үгсийг утга зүй, 
бичих зүйн үүднээс тайлбарлах нь” 

57.  х/а Д.Эрдэнэбилэг “Шатлагын физик химийн үндэс” 

Онцгой байдлын 
сургууль 

58.  д/х У.Ганхөлөг, 
д/х Х.Сүхбаатар 

“Хүн ам, газар нутгийн инженерийн 
хамгаалалт” 

59.  д/х С.Баттөмөр 
“Аврагчдын сэтгэл зүй, бие бялдар, 
мэргэжлийн ур чадварын бэлтгэлийн 

харилцан хамаарал” 

60.  д/х С.Пүрэвдорж, 
а/д Э.Хэрлэн “Галын бэлтгэл” Ахлагчийн сургууль 

61.  х/ч Д.Мягмарсүрэн, “Ажлын байранд гарч болзошгүй 
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ЗУРГАА. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 
 

Их сургуулийн эрдмийн хамт олон 2015 онд 5 сурах бичиг, 75 гарын авлага, нэг 
сэдэвт бүтээл, эмхтгэл 345 эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл бичиж нийтийн хүртээл 
болгосон байна. 

 

№ Профессор багш, 
судлаач 

Бүтээлийн нэр Бүрэлдэхүүн 
сургууль, нэгж 

I. Сурах бичиг 

1.  Б.Баяр, Т.Оюунчимэг 
нар “Гэмт хэрэг илрүүлэхүй” I Хамтын бүтээл 

2.  
а/д Д.Сумъяацэрэн, 
судлаач Л.Цогтбаяр, 
д/х Б.Хишигтогтох 

“Цахим мэдээллийн орчинд үйлдэгдэх гэмт 
хэргийг мөрдөн шинжлэхүйн онол, арга зүйн 

үндэс” 

Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн, 
Цагдаагийн сургууль 

3.  Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн тэнхим 

“Иргэн, захиргааны хэргийн шийдвэр 
гүйцэтгэх эрх зүй” 

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн сургууль 

4.  х/ч Б.Лхагвасүрэн “Мөр” Цагдаагийн сургууль 

5.  а/х Д.Батцэцэг “Социологи” Эрх зүй, нийгмийн 
ухааны сургууль 

II. Гарын авлага, нэг сэдэвт бүтээл, эмхтгэл 

1.  х/а Ж.Өвгөнбүргэд “Тусгай хэрэгсэл хэрэглэх ажиллагаа” Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн 

2.  

х/а Б.Одбаатар 

“Удирдлагын социологи” 

Хууль сахиулахын 
удирдлагын академи 

3.  
“Онцгой нөхцөл байдлын үед Цагдаагийн 
байгууллагын гүйцэтгэх үйл ажиллагааны 

удирдлага, зохион байгуулалт” 

4.  “Хүний нөөцийн удирдлага” 

5.  

х/а Г.Эрдэмээ 

“Үндэсний аюулгүй байдал” гарын авлага 

6.  “Төрийн удирдлагын сэтгэлгээний түүх” 
гарын авлага 

7.  “Тогтоол гүйцэтгэх ажиллагааны зохион 
байгуулалт” гарын авлага 

8.  х/а Л.Алтансүх “Хууль сахиулах бодлого гадаад, дотоод 
орчин” гарын авлага 

9.  д/х Ж.Мөнхболд “Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын 
хууль бус эргэлттэй тэмцэх асуудал” 

Ахисан шатны 
боловсролын сургууль 

10.  а/д С.Алимаа “Англи хэлний үйл үгийн цаг” 

11.  х/ч О.Нарантуяа “Предлоги в тестах и текстах” 

12.  х/ч О.Нарантуяа “Русско-Монгольский краткий словарь для 
учебника”  “Поехали-1, 2” 

13.  
д/х Д.Энхжаргал 

“English A1 for Idependent learning” 

14.  “Эрдэм шинжилгээ, судалгааны арга зүй” 

15.  х/ч Б.Баянмөнх “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны гарын 
авлага” 

Цагдаагийн сургууль 

16.  

х/ч Б.Наргулан 

“Хүний эрх ба хууль сахиулах ажиллагаа” 

17.  
“Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, 
зөрчлийн тухай гомдол, мэдээллийг хүлээн 

авч шалгах аргачлал” 

18.  х/ч Р.Баярмагнай “Цагдаагийн байгууллагын эрүүгийн 
тагнуулын тактик” 

19.  х/ч С.Гантулга “Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” 
(нэмж засварласан 3 дахь хэвлэл) 

20.  Эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн 

тэнхим 

“Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг” 

21.  “Хүн амын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг” 

22.  С.Аюушбаатар “Шүүх эмнэлэг” 

23.  
д/ч Ч.Цэрэнчимэг 

“Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем 
хичээлийн дасгал ажлууд” 

24.  “Компьютерийн хэрэглээ” 

25.  а/х Н.Манлайбаатар “Гэмт хэргийн нотолгооны онол” 

д/х Б.Хишигтогтох 
а/х Я.Цэлмэн 

26.  
х/а Н.Гантулга 

“Хүний эрх ба хорих ял” эмхтгэл 

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн сургууль 

27.  “Цагдан хорих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа” 

28.  х/а Б.Алтангэрэл “Хөдлөх хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах 
ажиллагаа” гарын авлага 

29.  
а/х О.Пүрэвсүрэн 

“Таны хөтөч” гарын авлага 

30.  “Таны зөвлөгч” гарын авлага 

31.  Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн тэнхим “Тестийн эмхтгэл-2” гарын авлага 

32.  Харуул хамгаалалтын 
тэнхим 

“Хорих байгууллагын тусгай хэрэгсэл” гарын 
авлага 

33.  
Нийгмийн ажлын 

тэнхим 

“Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаа ба нийгмийн 
ажил” гарын авлага 

34.  
“Нийгэм, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх арга зүй” 

гарын авлага 

35.  х/а Б.Баясгалан “Ромын эрх зүйн тайлбар схем”  гарын 
авлага 

36.  
х/а Б.Баясгалан 

х/ч Б.Бямбабаатар 
а/х Р.Ууганбаяр 

“Хорих байгууллагын тусгай хэрэгсэл” 

37.  

х/а Ё.Хадхүү 

“Хилийн харуулын үүсэл, хөгжил” 

Хилийн сургууль 

38.  
“Хил зөрчигчийн тактик ажиллагааг 

урьдчилан тооцоолох нь хилийн эрэлд 
амжилт олохын үндэс мөн” 

39.  д/х Т.Баяраа “Хилийн тагнуулын ажил” 

40.  д/х Г.Мөнх-Ертөнц “Байр зүйн томьёолсон болон алба, 
байлдааны таних тэмдэг” 

41.  
х/ч Ч.Чулуунхүү 

“Ахлагчийн гарын авлага” 

42.  “Хилийн албаны сорилын хураангуй” 

43.  
х/ч Б.Мөнгөнбагана 

“Утаат болон химийн дуурайлган үзүүлэх 
хэрэгсэл” 

44.  “Гар буугаар буудах үндэс” 

45.  х/ч Ц.Отгонсүрэн “Галын бэлтгэл” 

46.  Цэргийн хэргийн 
тэнхим 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодисын хэрэглээ түүнд 
тавигдах шаардлага” эмхтгэл 

47.  х/а С.Нармандах, 
х/ч Б.Ганчимэг “English for Law Enforcement” толь бичиг 

Эрх зүй, нийгмийн 
ухааны сургууль 

48.  х/ч Б.Ганчимэг “Police 1, 2, 3” мэргэжлийн англи хэлний 
сорилын гарын авлага 

49.  х/ч Б.Энхмаа, 
а/х Ц.Дэлгэрцэцэг 

“Police 1, 3” оюутан, сонсогчдын дасгалын 
гарын авлага 

50.  а/х Б.Даваажав 
а/х Х.Эрдэнэ 

“Цагдаагийн байгууллагаас захиргааны 
зөрчилтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа” онол, практикийн асуудал 

51.  д/ч Ж.Ууганчимэг 
а/д С.Оюунчимэг “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүй” 

52.  а/х Ч.Мягмарбаяр “Захиргааны хяналт” 

53.  
а/х Д.Дэмбэрэл 

“Эдийн засгийн онолын тестүүд” 

54.  “Эдийн засгийн ухааны зарим нэр томъёоны 
тайлбар толь” 

55.  Л.Алтанцэцэг “Монгол хэл найруулга зүй- Албан хэрэг 
хөтлөлтийн нэр томьёоны тайлбар” 

56.  Л.Алтанцэцэг “Монгол хэлний зарим үгсийг утга зүй, 
бичих зүйн үүднээс тайлбарлах нь” 

57.  х/а Д.Эрдэнэбилэг “Шатлагын физик химийн үндэс” 

Онцгой байдлын 
сургууль 

58.  д/х У.Ганхөлөг, 
д/х Х.Сүхбаатар 

“Хүн ам, газар нутгийн инженерийн 
хамгаалалт” 

59.  д/х С.Баттөмөр 
“Аврагчдын сэтгэл зүй, бие бялдар, 
мэргэжлийн ур чадварын бэлтгэлийн 

харилцан хамаарал” 

60.  д/х С.Пүрэвдорж, 
а/д Э.Хэрлэн “Галын бэлтгэл” Ахлагчийн сургууль 

61.  х/ч Д.Мягмарсүрэн, “Ажлын байранд гарч болзошгүй 
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д/х Н.Батдорж алдаануудаас болгоомжлохуй” гарын авлага 

62.  х/ч Б.Амартүвшин, 
д/х С.Пүрэвдорж “Ахлагчийн гарын авлага” 

63.  х/ч С.Нямжав “Бие бялдраа гэрийн нөхцөлд хөгжүүлэх нь” 
гарын авлага 

64.  х/ч Д.Хадбаатар “Онцгой байдлын албаны холбоо мэдээлэл” 
гарын авлага 

65.  
а/д Ю.Ганзориг 

“Цацраг химийн ослын үед аврагч химичийн 
ажиллах гарын авлага” 

66.  “Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл” гарын 
авлага 

67.  а/х Ц.Алтансүх, 
х/ч Д.Хадбаатар 

“Онцгой байдлын байгууллагад ашиглагдаж 
буй гал унтраах автомашин” гарын авлага 

68.  х/ч Б.Амартүвшин, 
д/х С.Пүрэвдорж “Харуулын даргын гарын авлага” 

69.  д/х Н.Батдорж, 
а/д Д.Батдаваа “Амьдрах ухаан-2” гарын авлага 

70.  
а/д Д.Батдаваа 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
эрх зүйн үндэс” 

71.  “Алдаанаас суралцахуй-2” гарын авлага 
72.  “Сурах үйлийн зарим асуудал” 

Цахим гарын авлага 
73.  

д/а Ц.Эрдэнэбилэг 
Докторантын гарын авлага 

Ахисан шатны 
боловсролын сургууль 74.  Эрдмийн бичиг VIII (Эрдэм шинжилгээний 

бага хурлын цахим эмхтгэл) 

75.  д/ч З.Даваасүрэн 

“Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 
байгууллагын албан хаагч болон Онцгой 

байдлын сургуулийн төгсөгчдөд зориулсан 
тестийн эмхтгэл” гарын авлага 

Онцгой байдлын 
сургууль 

Өгүүлэл, илтгэл 

№ Сэтгүүл, 
эмхтгэлийн нэр 

Сэдэв Профессор багш, 
судлаач 

Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба 

1.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын өнөөгийн 

байдал, ойрын зорилт” 
х/а О.Зоригт 

2.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Монгол Улсад бүртгэгдэж буй гэмт хэргийн 
бүтцэд эзлэх хувийн жин өндөр зарим гэмт 

хэргийг Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд тусгасан байдал, 

харьцуулсан судалгаа” 

х/ч С.Гантулга 

3.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Монгол Улсын ялын бодлогын өөрчлөлт 
(Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

төслийн жишээн дээр)” 

х/а О.Зоригт 
х/ч С.Гантулга 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн 

4.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг 
зохицуулах эрх зүйн актын системчлэл, 
түүнийг боловсронгуй болгох асуудал” 

д/к Д.Эрдэнэбаатар 

5.  
“Хилийн аюулгүй байдлыг сахиулахад 

Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хил 
дээр гарч буй хилийн зөрчил нөлөөлөх нь” 

х/а Ж.Өвгөнбүргэд 

6.  
“Үндэсний аюулгүй байдалд хорих 

байгууллага дахь аюулгүй байдлыг хангах 
ажиллагааны эзлэх байр суурь” 

х/а Ц.Очгэрэл 

7.  
“Хорих байгууллага дахь нийгэмшүүлэх 
ажилд хууль сахиулах байгууллагуудын 

оролцоо, хамтын ажиллагаа” 
а/д Г.Галсанжамц 

8.  
“Цагдаагийн байгууллагын сургалтын 
тогтолцоо, түүнд анхаарах асуудал” д/ч О.Уулзахжаргал 

9.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Улаанбаатар хотын гэмт хэргийн төлөв 
байдлыг цахим газрын зураглалаар шинжлэх 

арга зүйн асуудалд” 
а/х Г.Оюунболд нар 

10.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Монгол Улс болон Оросын Холбооны 
Улсын хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны 

харьцуулалт, чиг хандлага” 

х/а Ц.Очгэрэл 

11.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Хорих байгууллагын аюулгүй байдлын 
онолын асуудал, ойлголт, мөн чанар” 

12.  

ОХУ-ын Буриад 
Улсын Олон улсын их 

сургуулийн эрдэм 
шинжилгээний төв 
хэвлэл “Журнал 

Пермского института 
ФСИН России 2015” 

“Нынешнее состояние и тенденция 
отбывания наказания в виде лишения 

свободы в Монголии” 

13.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
онол-арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Ялтан сэтгэл зүйн хямралд орох шалтгаан 
нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, даван 

туулах арга зам” 

х/а Ц.Очгэрэл 
а/д Б.Мөнхбаатар 

14.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Хорих байгууллагаас суллагдагсдыг 
нийгэмшүүлэх шаардлага, тогтолцооны 

шинэчлэл” 
х/а Ц.Очгэрэл 

15.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Гэмт хэргийг илрүүлэхэд криминалистикийн 
хэрэгцээ, шаардлага” 

х/а Б.Жаргалсайхан 

16.  

“Хууль сахиулах 
удирдлага” онол, 
арга зүйн сэтгүүл, 

2015 оны №01 

“Хилийн аюулгүй байдлыг хангахад хил 
орчмын бүсэд оршин суух иргэд, 

байгууллагын оролцоо” 
х/а Ж.Өвгөнбүргэд 

17.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Хууль сахиулахын их сургуульд 
инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх зарим 

асуудалд” 
д/х З.Цэрэнбат 

18.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Ялтан, хоригдогсдын харилцаан дахь хэл 
ярианы онцлог, этгээд үг хэллэг” а/д Г.Галсанжамц 

Сургалтын хэлтэс 

19.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Цогц чадамжид суурилсан сургалтын 
технологи ба хүний нөөцийн бодлогын 

асуудалд” 
а/х Б.Одончимэг 

20.  

“Хууль сахиулах 
удирдлага” онол, 
арга зүйн сэтгүүл, 
2015 оны №02, 03 

“Удирдах албан хаагчдыг бэлтгэх сургалтын 
арга зүйн шинэтгэлийн зарим асуудал” 

д/х А.Амарсайхан 
И.Ургамал 

Хууль сахиулахын удирдлагын академи 

21.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Байгууллага дахь зөрчил, түүний удирдлага” х/а Б.Одбаатар 

22.  “Даян дэлхийн аюулгүй байдлын төлөө 
хамтдаа зүтгэх асуудал” х/а Г.Буянтогтох 
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д/х Н.Батдорж алдаануудаас болгоомжлохуй” гарын авлага 

62.  х/ч Б.Амартүвшин, 
д/х С.Пүрэвдорж “Ахлагчийн гарын авлага” 

63.  х/ч С.Нямжав “Бие бялдраа гэрийн нөхцөлд хөгжүүлэх нь” 
гарын авлага 

64.  х/ч Д.Хадбаатар “Онцгой байдлын албаны холбоо мэдээлэл” 
гарын авлага 

65.  
а/д Ю.Ганзориг 

“Цацраг химийн ослын үед аврагч химичийн 
ажиллах гарын авлага” 

66.  “Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл” гарын 
авлага 

67.  а/х Ц.Алтансүх, 
х/ч Д.Хадбаатар 

“Онцгой байдлын байгууллагад ашиглагдаж 
буй гал унтраах автомашин” гарын авлага 

68.  х/ч Б.Амартүвшин, 
д/х С.Пүрэвдорж “Харуулын даргын гарын авлага” 

69.  д/х Н.Батдорж, 
а/д Д.Батдаваа “Амьдрах ухаан-2” гарын авлага 

70.  
а/д Д.Батдаваа 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
эрх зүйн үндэс” 

71.  “Алдаанаас суралцахуй-2” гарын авлага 
72.  “Сурах үйлийн зарим асуудал” 

Цахим гарын авлага 
73.  

д/а Ц.Эрдэнэбилэг 
Докторантын гарын авлага 

Ахисан шатны 
боловсролын сургууль 74.  Эрдмийн бичиг VIII (Эрдэм шинжилгээний 

бага хурлын цахим эмхтгэл) 

75.  д/ч З.Даваасүрэн 

“Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 
байгууллагын албан хаагч болон Онцгой 

байдлын сургуулийн төгсөгчдөд зориулсан 
тестийн эмхтгэл” гарын авлага 

Онцгой байдлын 
сургууль 

Өгүүлэл, илтгэл 

№ Сэтгүүл, 
эмхтгэлийн нэр 

Сэдэв Профессор багш, 
судлаач 

Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба 

1.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын өнөөгийн 

байдал, ойрын зорилт” 
х/а О.Зоригт 

2.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Монгол Улсад бүртгэгдэж буй гэмт хэргийн 
бүтцэд эзлэх хувийн жин өндөр зарим гэмт 

хэргийг Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд тусгасан байдал, 

харьцуулсан судалгаа” 

х/ч С.Гантулга 

3.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Монгол Улсын ялын бодлогын өөрчлөлт 
(Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

төслийн жишээн дээр)” 

х/а О.Зоригт 
х/ч С.Гантулга 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн 

4.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг 
зохицуулах эрх зүйн актын системчлэл, 
түүнийг боловсронгуй болгох асуудал” 

д/к Д.Эрдэнэбаатар 

5.  
“Хилийн аюулгүй байдлыг сахиулахад 

Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хил 
дээр гарч буй хилийн зөрчил нөлөөлөх нь” 

х/а Ж.Өвгөнбүргэд 

6.  
“Үндэсний аюулгүй байдалд хорих 

байгууллага дахь аюулгүй байдлыг хангах 
ажиллагааны эзлэх байр суурь” 

х/а Ц.Очгэрэл 

7.  
“Хорих байгууллага дахь нийгэмшүүлэх 
ажилд хууль сахиулах байгууллагуудын 

оролцоо, хамтын ажиллагаа” 
а/д Г.Галсанжамц 

8.  
“Цагдаагийн байгууллагын сургалтын 
тогтолцоо, түүнд анхаарах асуудал” д/ч О.Уулзахжаргал 

9.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Улаанбаатар хотын гэмт хэргийн төлөв 
байдлыг цахим газрын зураглалаар шинжлэх 

арга зүйн асуудалд” 
а/х Г.Оюунболд нар 

10.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Монгол Улс болон Оросын Холбооны 
Улсын хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны 

харьцуулалт, чиг хандлага” 

х/а Ц.Очгэрэл 

11.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Хорих байгууллагын аюулгүй байдлын 
онолын асуудал, ойлголт, мөн чанар” 

12.  

ОХУ-ын Буриад 
Улсын Олон улсын их 

сургуулийн эрдэм 
шинжилгээний төв 
хэвлэл “Журнал 

Пермского института 
ФСИН России 2015” 

“Нынешнее состояние и тенденция 
отбывания наказания в виде лишения 

свободы в Монголии” 

13.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
онол-арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Ялтан сэтгэл зүйн хямралд орох шалтгаан 
нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, даван 

туулах арга зам” 

х/а Ц.Очгэрэл 
а/д Б.Мөнхбаатар 

14.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Хорих байгууллагаас суллагдагсдыг 
нийгэмшүүлэх шаардлага, тогтолцооны 

шинэчлэл” 
х/а Ц.Очгэрэл 

15.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Гэмт хэргийг илрүүлэхэд криминалистикийн 
хэрэгцээ, шаардлага” 

х/а Б.Жаргалсайхан 

16.  

“Хууль сахиулах 
удирдлага” онол, 
арга зүйн сэтгүүл, 

2015 оны №01 

“Хилийн аюулгүй байдлыг хангахад хил 
орчмын бүсэд оршин суух иргэд, 

байгууллагын оролцоо” 
х/а Ж.Өвгөнбүргэд 

17.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Хууль сахиулахын их сургуульд 
инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх зарим 

асуудалд” 
д/х З.Цэрэнбат 

18.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Ялтан, хоригдогсдын харилцаан дахь хэл 
ярианы онцлог, этгээд үг хэллэг” а/д Г.Галсанжамц 

Сургалтын хэлтэс 

19.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Цогц чадамжид суурилсан сургалтын 
технологи ба хүний нөөцийн бодлогын 

асуудалд” 
а/х Б.Одончимэг 

20.  

“Хууль сахиулах 
удирдлага” онол, 
арга зүйн сэтгүүл, 
2015 оны №02, 03 

“Удирдах албан хаагчдыг бэлтгэх сургалтын 
арга зүйн шинэтгэлийн зарим асуудал” 

д/х А.Амарсайхан 
И.Ургамал 

Хууль сахиулахын удирдлагын академи 

21.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Байгууллага дахь зөрчил, түүний удирдлага” х/а Б.Одбаатар 

22.  “Даян дэлхийн аюулгүй байдлын төлөө 
хамтдаа зүтгэх асуудал” х/а Г.Буянтогтох 
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23.  
“Даяаршлын эринд Монгол Улс тусгаар 

тогтнолоо хадгалан үлдэх нь: геополитикийн 
асуудал” 

Д.Түмэндэлгэр 

24.  
“Хууль сахиулахуй” 

онол, арга зүйн 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02 
“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлын 
тулгамдсан асуудлууд” х/а Ц.Ганболд 

25.  “Монгол Улс дахь хар тамхины гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх онол, практикийн асуудлууд” х/а О.Зоригоо 

26.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Дахин сэргэж буй уламжлалт аюул заналын 
асуудал” х/а Г.Буянтогтох 

27.  “Үндэсний аюулгүй байдал” д/х Ж.Батболд 

28.  “Хууль сахиулах 
удирдлага” онол, 
арга зүйн сэтгүүл, 

2015 оны №01 

“Байгууллагын удирдлага, түүнийг 
хэрэгжүүлэхэд гадаад, дотоод орчны хүчин 

зүйлийн нөлөөлөл” 
х/а Б.Одбаатар 

29.  
“Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн 

сургалтад тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам” 

х/а Д.Мөнхбаяр 

30.  

“Хууль сахиулах 
удирдлага” онол, 
арга зүйн сэтгүүл, 
2015 оны №02, 03 

“Discretionary justice in law enforcement, the 
courts and corrections” т/д/к Ж.Ганбаатар 

31.  “Төрийн албаны удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд 
анхаарах зарим асуудал” 

х/а Б.Одбаатар 

32.  
“Хууль сахиулах салбарын удирдах албан 

тушаалтныг бэлтгэх, сургах, сонгон 
шалгаруулахад тулгамдаж буй асуудал” 

33.  “Төрийн албаны мерит тогтолцоо, түүний 
мөн чанар” 

х/а Д.Мөнхбаяр 

34.  “Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн 
төлөвшлийг сайжруулах арга зам” 

35.  
“Хил хамгаалалтын арга тактикийг 
боловсронгуй болгоход хилийн 

төлөөлөгчийн ажиллагаа” 
х/а Ц.Ганболд 

36.  “Ой тайгын бүсийн хил хамгаалалтын арга 
тактикийг боловсронгуй болгох” д/х В.Пүрэвбаасан 

37.  
“Онцгой байдлын албаны хүний нөөцийн 

менежементэд тулгамдаж буй зарим 
асуудал” 

х/а Г.Буянтогтох 

38.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
албаны сургалтын бодлого, чиг хандлага” х/а Л.Алтансүх 

39.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Шорон (хорих газар)-ийн үүсэл, хөгжлийн 
үечлэлийн асуудал” 

х/а Г.Эрдэмээ 

40.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 
шийдвэрлэх 

асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

“Эртний Египет, Месопотам, Ассир дахь 
шорон” 

41.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 

2015 оны 01-02/40-41 

“Проблемы мигрантов в сфере пограничной 
безопасности Монголии” х/а Ц.Ганболд 

42.  “Улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах 
тогтолцоо бүрдүүлэх нь” х/а Д.Нямдорж 

43.  “Хилийн боомтын аюулгүй байдлыг хангах 
зарим асуудал” 

д/х В.Пүрэвбаасан 

44.  “Сэтгэхүйгээ өөрчлөн асуудалд хандах нь” 

45.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Хил хамгаалалтын арга тактикийг 
боловсронгуй болгоход хилийн 

төлөөлөгчийн ажиллагаа” 
х/а Ц.Ганболд 

46.  
“Хилийн аюулгүй байдал: хаяарлан орших, 
хөрш орнуудын хилийн харилцааны загвар, 

гадаадын жишээн дээр” 
х/а Д.Нямдорж 

47.  
“Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийг 

хөгжүүлэх зарим асуудал” д/х В.Пүрэвбаасан 

48.  

“Гамшгийн эрсдэл 
судлал” онол-

мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны №1/2 

“Нийгмийн шинжтэй гамшигт байдал 
үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зарим 

асуудал” 
х/а Б.Одбаатар 

49.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Төрийн албанд стандарт-үйл ажиллагааны 
журмыг хөгжүүлэх нь” т/д/к Ж.Ганбаатар 

50.  “Онцгой байдлын албаны хүний нөөцийн 
менежментэд тулгамдаж буй зарим асуудал” х/а Г.Буянтогтох 

51.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 
дахь жендэрийн тэгш эрхийн зарим асуудал” х/а Л.Алтансүх 

52.  “Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийг 
хөгжүүлэх зарим асуудал” 

д/х Я.Ариунболд 
д/х В.Пүрэвбаасан 

53.  
“Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн 

төлөвшлийн өнөөгийн байдал, сайжруулах 
арга зам” 

х/а Д.Мөнхбаяр 

54.  

“Төрийн тусгай чиг үүрэгтэй байгууллагуудын 
удирдах албан тушаалтныг бэлтгэх, сургах, 

сонгон шалгаруулахад тулгамдаж буй 
асуудал, шийдвэрлэх арга зам” 

х/а Б.Одбаатар 

55.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
удирдах ажилтнуудыг Хууль сахиулахын 
удирдлагын академид сургаж бэлтгэх 

хэрэгцээ, шаардлага” 

х/а Г.Эрдэмээ 

Ахисан шатны боловсролын сургууль 

56.  
“Хууль сахиулахуй” 

онол, арга зүйн 
сэтгүүл, 2015 оны 

№03, 04 

“Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын чиг 

хандлага” 
д/ч Ц.Минжин 

57.  

“Оросын Холбооны Улсад 2020 он хүртэл 
мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, 
бэлдмэл, бодисын хууль бус эргэлттэй 

тэмцэх талаар баримтлах төрийн бодлого” 
(орчуулга) 

х/ч О.Нарантуяа 

58.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 
2015 оны №02 

“Цахим гэмт хэрэг гэж юу вэ?” а/д С.Алимаа 

59.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Гадаад орнуудын хууль тогтоомжид цахим 
гэмт хэргийн талаар тусгасан нь” х/ч О.Нарантуяа 

60.  “Гадаад хэлний заах 
арга-Инноваци” 

эрдэм шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл 

“Хууль сахиулахын их сургуулийн гадаад 
хэлний сургалтад цахим зайны сургалтыг 
нэвтрүүлж буй байдал, боломж, ололттой 

тал” 

д/х Д.Энхжаргал 

61.  “Угтвар хөдөлгөөн заасан үйл үгийг зураг 
ашиглан тайлбарлах нь” х/ч О.Нарантуяа 

62.  “Суралцагчдын 
гадаад хэлээр уншиж 

“Хятад хэлний сургалтын өнөөгийн байдал” Д.Баттүшиг 
63.  “Үр дүнтэй уншуулж сургах нь” а/д С. Алимаа 
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23.  
“Даяаршлын эринд Монгол Улс тусгаар 

тогтнолоо хадгалан үлдэх нь: геополитикийн 
асуудал” 

Д.Түмэндэлгэр 

24.  
“Хууль сахиулахуй” 

онол, арга зүйн 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02 
“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлын 
тулгамдсан асуудлууд” х/а Ц.Ганболд 

25.  “Монгол Улс дахь хар тамхины гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх онол, практикийн асуудлууд” х/а О.Зоригоо 

26.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Дахин сэргэж буй уламжлалт аюул заналын 
асуудал” х/а Г.Буянтогтох 

27.  “Үндэсний аюулгүй байдал” д/х Ж.Батболд 

28.  “Хууль сахиулах 
удирдлага” онол, 
арга зүйн сэтгүүл, 

2015 оны №01 

“Байгууллагын удирдлага, түүнийг 
хэрэгжүүлэхэд гадаад, дотоод орчны хүчин 

зүйлийн нөлөөлөл” 
х/а Б.Одбаатар 

29.  
“Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн 

сургалтад тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам” 

х/а Д.Мөнхбаяр 

30.  

“Хууль сахиулах 
удирдлага” онол, 
арга зүйн сэтгүүл, 
2015 оны №02, 03 

“Discretionary justice in law enforcement, the 
courts and corrections” т/д/к Ж.Ганбаатар 

31.  “Төрийн албаны удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд 
анхаарах зарим асуудал” 

х/а Б.Одбаатар 

32.  
“Хууль сахиулах салбарын удирдах албан 

тушаалтныг бэлтгэх, сургах, сонгон 
шалгаруулахад тулгамдаж буй асуудал” 

33.  “Төрийн албаны мерит тогтолцоо, түүний 
мөн чанар” 

х/а Д.Мөнхбаяр 

34.  “Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн 
төлөвшлийг сайжруулах арга зам” 

35.  
“Хил хамгаалалтын арга тактикийг 
боловсронгуй болгоход хилийн 

төлөөлөгчийн ажиллагаа” 
х/а Ц.Ганболд 

36.  “Ой тайгын бүсийн хил хамгаалалтын арга 
тактикийг боловсронгуй болгох” д/х В.Пүрэвбаасан 

37.  
“Онцгой байдлын албаны хүний нөөцийн 

менежементэд тулгамдаж буй зарим 
асуудал” 

х/а Г.Буянтогтох 

38.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
албаны сургалтын бодлого, чиг хандлага” х/а Л.Алтансүх 

39.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Шорон (хорих газар)-ийн үүсэл, хөгжлийн 
үечлэлийн асуудал” 

х/а Г.Эрдэмээ 

40.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 
шийдвэрлэх 

асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

“Эртний Египет, Месопотам, Ассир дахь 
шорон” 

41.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 

2015 оны 01-02/40-41 

“Проблемы мигрантов в сфере пограничной 
безопасности Монголии” х/а Ц.Ганболд 

42.  “Улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах 
тогтолцоо бүрдүүлэх нь” х/а Д.Нямдорж 

43.  “Хилийн боомтын аюулгүй байдлыг хангах 
зарим асуудал” 

д/х В.Пүрэвбаасан 

44.  “Сэтгэхүйгээ өөрчлөн асуудалд хандах нь” 

45.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Хил хамгаалалтын арга тактикийг 
боловсронгуй болгоход хилийн 

төлөөлөгчийн ажиллагаа” 
х/а Ц.Ганболд 

46.  
“Хилийн аюулгүй байдал: хаяарлан орших, 
хөрш орнуудын хилийн харилцааны загвар, 

гадаадын жишээн дээр” 
х/а Д.Нямдорж 

47.  
“Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийг 

хөгжүүлэх зарим асуудал” д/х В.Пүрэвбаасан 

48.  

“Гамшгийн эрсдэл 
судлал” онол-

мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны №1/2 

“Нийгмийн шинжтэй гамшигт байдал 
үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зарим 

асуудал” 
х/а Б.Одбаатар 

49.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Төрийн албанд стандарт-үйл ажиллагааны 
журмыг хөгжүүлэх нь” т/д/к Ж.Ганбаатар 

50.  “Онцгой байдлын албаны хүний нөөцийн 
менежментэд тулгамдаж буй зарим асуудал” х/а Г.Буянтогтох 

51.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 
дахь жендэрийн тэгш эрхийн зарим асуудал” х/а Л.Алтансүх 

52.  “Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийг 
хөгжүүлэх зарим асуудал” 

д/х Я.Ариунболд 
д/х В.Пүрэвбаасан 

53.  
“Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн 

төлөвшлийн өнөөгийн байдал, сайжруулах 
арга зам” 

х/а Д.Мөнхбаяр 

54.  

“Төрийн тусгай чиг үүрэгтэй байгууллагуудын 
удирдах албан тушаалтныг бэлтгэх, сургах, 

сонгон шалгаруулахад тулгамдаж буй 
асуудал, шийдвэрлэх арга зам” 

х/а Б.Одбаатар 

55.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
удирдах ажилтнуудыг Хууль сахиулахын 
удирдлагын академид сургаж бэлтгэх 

хэрэгцээ, шаардлага” 

х/а Г.Эрдэмээ 

Ахисан шатны боловсролын сургууль 

56.  
“Хууль сахиулахуй” 

онол, арга зүйн 
сэтгүүл, 2015 оны 

№03, 04 

“Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын чиг 

хандлага” 
д/ч Ц.Минжин 

57.  

“Оросын Холбооны Улсад 2020 он хүртэл 
мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, 
бэлдмэл, бодисын хууль бус эргэлттэй 

тэмцэх талаар баримтлах төрийн бодлого” 
(орчуулга) 

х/ч О.Нарантуяа 

58.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 
2015 оны №02 

“Цахим гэмт хэрэг гэж юу вэ?” а/д С.Алимаа 

59.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Гадаад орнуудын хууль тогтоомжид цахим 
гэмт хэргийн талаар тусгасан нь” х/ч О.Нарантуяа 

60.  “Гадаад хэлний заах 
арга-Инноваци” 

эрдэм шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл 

“Хууль сахиулахын их сургуулийн гадаад 
хэлний сургалтад цахим зайны сургалтыг 
нэвтрүүлж буй байдал, боломж, ололттой 

тал” 

д/х Д.Энхжаргал 

61.  “Угтвар хөдөлгөөн заасан үйл үгийг зураг 
ашиглан тайлбарлах нь” х/ч О.Нарантуяа 

62.  “Суралцагчдын 
гадаад хэлээр уншиж 

“Хятад хэлний сургалтын өнөөгийн байдал” Д.Баттүшиг 
63.  “Үр дүнтэй уншуулж сургах нь” а/д С. Алимаа 
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ойлгох чадварыг 
сайжруулах арга зам” 
эрдэм шинжилгээний 

хурлын эмхтгэл 

64.  “Хууль сахиулах 
байгууллагын үйл 

ажиллагаанд ахлагч 
бүрэлдэхүүний үүрэг 
оролцоо, тулгамдсан 

асуудал” эрдэм 
шинжилгээний хурал 

“Боловсролын шинэчлэлийн бодлогыг 
Ахлагчийн сургуулийн үйл ажиллагаатай 

уялдуулах нь” 
д/ч Ц.Минжин 

65.  
“Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн 
сургуульд мэргэжлийн анхан шатны англи 

хэлний сургалт явуулах боломж, шаардлага” 
д/ч Ц.Байгаль 

66.  
“Ахлагч бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн ном 
сурах бичигтэй ажиллуулах дадал чадварт 

сургахад анхаарах зарим зүйл” (орос хэлээр) 
а/д  Б.Батчимэг 

Цагдаагийн сургууль 

67.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Цагдаагийн албан хаагчийн ажиллах 
нөхцлийн аюулгүй байдал, түүнийг хангахад 

анхаарах асуудал” 

х/а З.Дашдаваа 68.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Төрийн албан хаагчийн аюулгүй байдалд 
төрийн албаны тогтвортой байдал нөлөөлөх 

нь” 

69.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Цагдаагийн байгууллагын дотоод хяналт 
аюулгүй байдлын албаны үүсэл хөгжил, эрх 

зүйн зохицуулалт, чиг хандлага” 

70.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Гадаад орнуудын цагдаагийн байгууллагын 
үүсэл, хөгжил” 

х/а Ю.Бадамханд 

71.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Цагдаагийн эрх зүй: Түүхэн хөгжил” 

72.  

МУИС-ийн Хууль 
зүйн сургуулийн “Эрх 
зүй” онол, арга зүй, 
мэдээллийн цуврал 

“Согтуурсан, мансуурсны улмаас биеэ авч 
явах чадваргүй болсон этгээдийг 

“эрүүлжүүлэх” үйл ажиллагааны зарим 
асуудал” 

73.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Цагдаагийн албан хаагчийн мэргэжлийн ёс 
зүйн асуудал” 

74.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд хэсгийн 

байцаагчийн эзлэх байр суурь” 

х/ч Б.Баянмөнх 
75.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Онцгой нөхцөл байдлын үеийн хууль 
сахиулах байгууллагуудын хамтын 

ажиллагаа, анхаарах зарим асуудал” 

76.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Цагдаагийн байгууллагын хууль 
тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн эрх зүйн 

уламжлал, шинэчлэл” 

77.  “Гэмт явдалтай “Орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын 

тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

нийтийн хэв журам сахиулах үйл 
ажиллагаанд тулгамдаж буй зарим асуудал” 

78.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Терроризм гэж юу вэ?” 

79.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Терроризмтай тэмцэх цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаа ба хэсгийн 

байцаагчийн үүрэг, оролцоо” 

80.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн үйл 
ажиллагаанд тулгарч буй зарим хүндрэл 

бэрхшээлийг шинжихүй” 

81.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, нутаг 
дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын хамтын 
ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлох 

нь” 

82.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Онцгой нөхцөл байдал үүсэхэд нөлөөлж буй 
хүчин зүйл, түүний шалтгаан, нөхцлийг 

тодорхойлох нь” 

83.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Хар тамхи, мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 

цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн оролцоо” 

84.  

2014 оны 10 дугаар 
сарын 20-ны өдөр 

БНХАУ-ын НАХЯ-ны 
их сургууль 

“Терроризмын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
зарим асуудал” 

85.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Удирдлагын манлайлал ба цагдаагийн 
байгууллагын менежмент” 

86.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодисын хадгалалт, 
хамгаалалтанд тавих хяналт, тулгамдаж буй 

асуудал” 

87.  

“Олон улсын 
терроризм ба 

аюулгүй байдал” 
эрдэм шинжилгээний 

хурлын эмхтгэл 

“Терроризмын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
ажил ба анхаарах зарим асуудал” 

88.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах 
ажлын эрх зүйн зохицуулалтын түүхэн 

хөгжилт” 

х/ч Д.Бямбахүү 
89.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн зарим 
асуудал” 

90.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах 
ажиллагааг боловсронгуй болгох зарим 

асуудал” 

91.  “Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

“Хулгайлагдсан тээврийн хэрэгсэл эрэн 
сурвалжлах ажиллагаанд анхаарах асуудал” 
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ойлгох чадварыг 
сайжруулах арга зам” 
эрдэм шинжилгээний 

хурлын эмхтгэл 

64.  “Хууль сахиулах 
байгууллагын үйл 

ажиллагаанд ахлагч 
бүрэлдэхүүний үүрэг 
оролцоо, тулгамдсан 

асуудал” эрдэм 
шинжилгээний хурал 

“Боловсролын шинэчлэлийн бодлогыг 
Ахлагчийн сургуулийн үйл ажиллагаатай 

уялдуулах нь” 
д/ч Ц.Минжин 

65.  
“Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн 
сургуульд мэргэжлийн анхан шатны англи 

хэлний сургалт явуулах боломж, шаардлага” 
д/ч Ц.Байгаль 

66.  
“Ахлагч бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн ном 
сурах бичигтэй ажиллуулах дадал чадварт 

сургахад анхаарах зарим зүйл” (орос хэлээр) 
а/д  Б.Батчимэг 

Цагдаагийн сургууль 

67.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Цагдаагийн албан хаагчийн ажиллах 
нөхцлийн аюулгүй байдал, түүнийг хангахад 

анхаарах асуудал” 

х/а З.Дашдаваа 68.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Төрийн албан хаагчийн аюулгүй байдалд 
төрийн албаны тогтвортой байдал нөлөөлөх 

нь” 

69.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Цагдаагийн байгууллагын дотоод хяналт 
аюулгүй байдлын албаны үүсэл хөгжил, эрх 

зүйн зохицуулалт, чиг хандлага” 

70.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Гадаад орнуудын цагдаагийн байгууллагын 
үүсэл, хөгжил” 

х/а Ю.Бадамханд 

71.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Цагдаагийн эрх зүй: Түүхэн хөгжил” 

72.  

МУИС-ийн Хууль 
зүйн сургуулийн “Эрх 
зүй” онол, арга зүй, 
мэдээллийн цуврал 

“Согтуурсан, мансуурсны улмаас биеэ авч 
явах чадваргүй болсон этгээдийг 

“эрүүлжүүлэх” үйл ажиллагааны зарим 
асуудал” 

73.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Цагдаагийн албан хаагчийн мэргэжлийн ёс 
зүйн асуудал” 

74.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд хэсгийн 

байцаагчийн эзлэх байр суурь” 

х/ч Б.Баянмөнх 
75.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Онцгой нөхцөл байдлын үеийн хууль 
сахиулах байгууллагуудын хамтын 

ажиллагаа, анхаарах зарим асуудал” 

76.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Цагдаагийн байгууллагын хууль 
тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн эрх зүйн 

уламжлал, шинэчлэл” 

77.  “Гэмт явдалтай “Орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын 

тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

нийтийн хэв журам сахиулах үйл 
ажиллагаанд тулгамдаж буй зарим асуудал” 

78.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Терроризм гэж юу вэ?” 

79.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Терроризмтай тэмцэх цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаа ба хэсгийн 

байцаагчийн үүрэг, оролцоо” 

80.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн үйл 
ажиллагаанд тулгарч буй зарим хүндрэл 

бэрхшээлийг шинжихүй” 

81.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, нутаг 
дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын хамтын 
ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлох 

нь” 

82.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Онцгой нөхцөл байдал үүсэхэд нөлөөлж буй 
хүчин зүйл, түүний шалтгаан, нөхцлийг 

тодорхойлох нь” 

83.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Хар тамхи, мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 

цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн оролцоо” 

84.  

2014 оны 10 дугаар 
сарын 20-ны өдөр 

БНХАУ-ын НАХЯ-ны 
их сургууль 

“Терроризмын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
зарим асуудал” 

85.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Удирдлагын манлайлал ба цагдаагийн 
байгууллагын менежмент” 

86.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодисын хадгалалт, 
хамгаалалтанд тавих хяналт, тулгамдаж буй 

асуудал” 

87.  

“Олон улсын 
терроризм ба 

аюулгүй байдал” 
эрдэм шинжилгээний 

хурлын эмхтгэл 

“Терроризмын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
ажил ба анхаарах зарим асуудал” 

88.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах 
ажлын эрх зүйн зохицуулалтын түүхэн 

хөгжилт” 

х/ч Д.Бямбахүү 
89.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн зарим 
асуудал” 

90.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах 
ажиллагааг боловсронгуй болгох зарим 

асуудал” 

91.  “Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

“Хулгайлагдсан тээврийн хэрэгсэл эрэн 
сурвалжлах ажиллагаанд анхаарах асуудал” 
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сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

92.  

“Хар тамхи 
мансууруулах 

бодисын хууль бус 
эргэлттэй тэмцэхэд 
бидний оролцоо” 

зөвлөгөөний эмхтгэл 

“Мансууруулах бодистой тэмцэхэд анхаарах 
зарим асуудал” 

93.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавихад 

сургалтын байгууллагын үүрэг” 

94.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 
2015 оны №01 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
“Taser X-26” загварын цахилгаан гүйдлээр 

цохигч бууг ашиглах хэрэгцээ шаардлага, эрх 
зүйн зохицуулалтын зарим асуудал” 

х/ч Ш.Чулуун 

95.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Цагдаагийн албан хаагчийн хүч хэрэглэх 
үндэслэл, журам, эрх зүйн зохицуулалтын 

зарим асуудал” 

96.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Жагсаал, цуглааны үед нийтийн хэв журам 
хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангах ажиллагаа, түүнийг удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангаж буй Их Британи улсын 

цагдаагийн байгууллагын туршлага” 

97.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Хууль бус жагсаал, цуглааныг албадан 
тараах үндэслэл, журам, түүнийг 
боловсронгуй болгох асуудал” 

98.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Цагдаагийн байгууллага, албан хаагчаас 
галт зэвсэг хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалтын 

зарим асуудал” 

99.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Жагсаал цуглаан, нийтийн эмх замбараагүй 
байдал бий болсон үед олон хүнд нөлөөлөх 
тусгай хэрэгслийг хэрэглэх үндэслэл журам, 

анхаарах зарим асуудал” 

100.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах байгууллагын албан хаагч 
болон бусад байгууллагын ажилтнаас нэг 
бүрийн тусгай хэрэгсэл хэрэглэх үндэслэл, 

журам” 

101.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Цагдаагийн албан хаагчаас нулимс 
асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч бодисыг 
хэрэглэх үндэслэл журам, анхаарах зарим 

асуудал” 

102.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодисын хэрэглээнд тавих 
хяналт, түүний эрх зүйн зохицуулалтын 

зарим асуудал” 

103.  

“Хар тамхи 
мансууруулах 

бодисын хууль бус 
эргэлттэй тэмцэхэд 
бидний оролцоо” 

зөвлөгөөний эмхтгэл 

“Хар тамхи, мансууруулах бодисын гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарим асуудал” 

104.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Цагдаагийн байгууллагаас нийтийг 
хамарсан арга хэмжээний үеийн дэг журам, 
аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа, түүний 

удирдлага зохион байгуулалт” д/х Э.Рэгдэндагва 

105.  
“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 

“Мал, амьтны гоц халдварт өвчин, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх зарим асуудал” 

№03 

106.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Тэсэрч дэлбэрэх, хорт бодис, шатах тослох 
материалын хамгаалалт, түүний онцлог” 

107.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
Иргэний зөвлөлөөс тавих хяналт,  тулгамдаж 

буй асуудлыг тодорхойлох нь” 

а/х Д.Булган 

108.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Аюулгүй байдлын дэглэм, дэг журмын 
талаарх эрх зүйн зохицуулалт” 

109.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Зөвшөөрлийн тогтолцоонд цагдаагийн 
байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, эрх зүйн 

үндэс” 

110.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Ялтныг нийгэмшүүлэх нь гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх арга мөн” 

111.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Цагдаагийн албан хаагчийн эрх зүйн 
хамгаалалт” 

112.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах талаар цагдаагийн байгууллагаас 

нийтийн захиргааны байгууллагатай хамтран 
ажиллах нь” 

113.  

Улсын Дээд шүүхийн 
“Монголын төр, эрх 

зүй” сэтгүүл, 
2015 оны №02 

“Иргэний зөвлөлийн орчин үеийн техник 
технологи ашиглах бодлогын хэрэгжилтэд 

хяналт тавих чиг үүрэг” 

а/х Г.Бямбадорж 

114.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 
2015 оны №01 

“Объектын судалгаа явуулах эрх зүйн үндэс, 
түүнийг бүрдүүлэхэд анхаарах зарим 

асуудал” 

115.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 
2015 оны №03 

“Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгох нь” 

116.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Согтуурах мансуурах донтой этгээдийг 
албадан эмчилгээнд хамруулах үйл 

ажиллагаа, анхаарах зарим асуудал” 

117.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл 
ажиллагаа” 

118.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм 
бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэрэг, 
түүнийг хэрэглэсэн этгээдийг тогтооход 

анхаарах зарим асуудал” 

119.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Гэр бүл дэх хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд 
тулгамдаж буй зарим асуудал” 

120.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Усны хаягдлын эрх зүйн зохицуулалтыг 
сайжруулахад анхаарах асуудал” 

х/ч Б.Наргулан 

121.  
“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 

“Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн 
төлөвлөлтөд анхаарах асуудал” д/х Д.Идэрмөнх 
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сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

92.  

“Хар тамхи 
мансууруулах 

бодисын хууль бус 
эргэлттэй тэмцэхэд 
бидний оролцоо” 

зөвлөгөөний эмхтгэл 

“Мансууруулах бодистой тэмцэхэд анхаарах 
зарим асуудал” 

93.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавихад 

сургалтын байгууллагын үүрэг” 

94.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 
2015 оны №01 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
“Taser X-26” загварын цахилгаан гүйдлээр 

цохигч бууг ашиглах хэрэгцээ шаардлага, эрх 
зүйн зохицуулалтын зарим асуудал” 

х/ч Ш.Чулуун 

95.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Цагдаагийн албан хаагчийн хүч хэрэглэх 
үндэслэл, журам, эрх зүйн зохицуулалтын 

зарим асуудал” 

96.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Жагсаал, цуглааны үед нийтийн хэв журам 
хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангах ажиллагаа, түүнийг удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангаж буй Их Британи улсын 

цагдаагийн байгууллагын туршлага” 

97.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Хууль бус жагсаал, цуглааныг албадан 
тараах үндэслэл, журам, түүнийг 
боловсронгуй болгох асуудал” 

98.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Цагдаагийн байгууллага, албан хаагчаас 
галт зэвсэг хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалтын 

зарим асуудал” 

99.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Жагсаал цуглаан, нийтийн эмх замбараагүй 
байдал бий болсон үед олон хүнд нөлөөлөх 
тусгай хэрэгслийг хэрэглэх үндэслэл журам, 

анхаарах зарим асуудал” 

100.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах байгууллагын албан хаагч 
болон бусад байгууллагын ажилтнаас нэг 
бүрийн тусгай хэрэгсэл хэрэглэх үндэслэл, 

журам” 

101.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Цагдаагийн албан хаагчаас нулимс 
асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч бодисыг 
хэрэглэх үндэслэл журам, анхаарах зарим 

асуудал” 

102.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Тэсэрч дэлбэрэх бодисын хэрэглээнд тавих 
хяналт, түүний эрх зүйн зохицуулалтын 

зарим асуудал” 

103.  

“Хар тамхи 
мансууруулах 

бодисын хууль бус 
эргэлттэй тэмцэхэд 
бидний оролцоо” 

зөвлөгөөний эмхтгэл 

“Хар тамхи, мансууруулах бодисын гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарим асуудал” 

104.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Цагдаагийн байгууллагаас нийтийг 
хамарсан арга хэмжээний үеийн дэг журам, 
аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа, түүний 

удирдлага зохион байгуулалт” д/х Э.Рэгдэндагва 

105.  
“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 

“Мал, амьтны гоц халдварт өвчин, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх зарим асуудал” 

№03 

106.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Тэсэрч дэлбэрэх, хорт бодис, шатах тослох 
материалын хамгаалалт, түүний онцлог” 

107.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
Иргэний зөвлөлөөс тавих хяналт,  тулгамдаж 

буй асуудлыг тодорхойлох нь” 

а/х Д.Булган 

108.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Аюулгүй байдлын дэглэм, дэг журмын 
талаарх эрх зүйн зохицуулалт” 

109.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Зөвшөөрлийн тогтолцоонд цагдаагийн 
байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, эрх зүйн 

үндэс” 

110.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Ялтныг нийгэмшүүлэх нь гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх арга мөн” 

111.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Цагдаагийн албан хаагчийн эрх зүйн 
хамгаалалт” 

112.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах талаар цагдаагийн байгууллагаас 

нийтийн захиргааны байгууллагатай хамтран 
ажиллах нь” 

113.  

Улсын Дээд шүүхийн 
“Монголын төр, эрх 

зүй” сэтгүүл, 
2015 оны №02 

“Иргэний зөвлөлийн орчин үеийн техник 
технологи ашиглах бодлогын хэрэгжилтэд 

хяналт тавих чиг үүрэг” 

а/х Г.Бямбадорж 

114.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 
2015 оны №01 

“Объектын судалгаа явуулах эрх зүйн үндэс, 
түүнийг бүрдүүлэхэд анхаарах зарим 

асуудал” 

115.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 
2015 оны №03 

“Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгох нь” 

116.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Согтуурах мансуурах донтой этгээдийг 
албадан эмчилгээнд хамруулах үйл 

ажиллагаа, анхаарах зарим асуудал” 

117.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл 
ажиллагаа” 

118.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм 
бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэрэг, 
түүнийг хэрэглэсэн этгээдийг тогтооход 

анхаарах зарим асуудал” 

119.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Гэр бүл дэх хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд 
тулгамдаж буй зарим асуудал” 

120.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Усны хаягдлын эрх зүйн зохицуулалтыг 
сайжруулахад анхаарах асуудал” 

х/ч Б.Наргулан 

121.  
“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 

“Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн 
төлөвлөлтөд анхаарах асуудал” д/х Д.Идэрмөнх 
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122.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Цагдаагийн албан хаагчийн ажлын үнэлгээ 
ба өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага” 

123.  

Шүүхийн 
шинжилгээний 

үндэсний хүрээлэн, 
Хууль сахиулахын их 

сургууль хамтран 
зохион байгуулсан 

“Нэр томьёоны 
асуудал” онол, 

практикийн бага 
хурал 

“Шүүхийн шинжилгээний нэршил, өөрчлөх 
үндэслэл” х/ч Б.Лхагвасүрэн 

124.  
“Шинжлэн 

магадлахуйн 
инноваци” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурал 

“Шинжээчийг байцаах эрх зүйн зохицуулалт” 

125.  “Шинжлэн магадлахуйн бакалаврын 
төгсөлтийн ажил бичих заавар” 

а/х Д.Сүхбат 

126.  “Хөлийн мөрний оношлолын арга зүйг 
практикт нэвтрүүлэх нь” а/х Д.Алтантуяа 

127.  “Монгол бичгийн шинжилгээний арга зүйг 
практикт нэвтрүүлэх нь” 

а/х З.Сүлд 

128.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Монгол бичгийн онцлог, шинж тэмдгийг 
шүүхийн шинжилгээний практикт нэвтрүүлэх 

нь” 

129.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Монгол бичигт хийх шүүх шинжилгээний 
адилтгалын мөн чанар” 

130.  
“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Хэргийн газрын үзлэгт криминалистикийн 
мэргэжилтний оролцоо, анхаарах асуудал” а/х Д.Алтантуяа 

131.  
“Бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэрэгт шүүх эмнэлгийн шинжилгээ 
хийхэд анхаарах нь” 

С.Аюушбаатар 

132.  “Мөр битүүмжлэхэд анхаарах асуудал” а/х Д.Сүхбат 

133.  “Шүүх сэтгэц гэм судлалын шинжилгээ 
нотлох баримтын эх сурвалж болох нь” а/д Б.Ерөөлт 

134.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Правовые основы международного 
сотрудничества правоохранительных 

органов государсв Азитско-Тихоокеанского 
региона” 

х/ч Ж.Нямдулам 

135.  

“Монголын уул 
уурхайн салбарын 

тулгамдсан асуудал” 
хэлэлцүүлэг 

“Ашигт малтмалын эрүүгийн эрх зүйн 
хамгаалал, түүний тулгамдсан асуудал” 

136.  

“Хүний эрх ба хууль 
сахиулах ажил” 

эрдэм шинжилгээний 
хурал 

“Ази, номхон далайн бүс нутгийн улс 
орнуудын хууль сахиулах байгууллагын 

хамтын ажиллагаа ба хүний эрхийн 
хамгаалалт” 

137.  

“Хил хамгаалах 
байгууллагын албан 
хаагчын эрх зүйн 

боловсролын 
хэрэгцээ шаардлага” 

“Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 89, 90, 175 
дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн 

бүрэлдэхүүн, тайлбар, зүйлчлэлийн асуудал” 

а/х Л.Бат-Очир 

138.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 

“Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах, 
саатуулах үед гэм хор учруулах институтыг 

гадаадын зарим орны эрүүгийн хуульд 
тусгасан байдал” 

олон улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

139.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Монгол улсад үйлдэгдэж буй халаасны 
хулгайн гэмт хэргийн өнөөгийн байдалд 

хийсэн дүн шинжилгээ” 

д/ч Б.Мөнхзул 

140.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх ял 
тэнсэх институцийн тухай” 

141.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Монгол Улс дахь гэмт хэргийн нөхцөл 
байдалд хийсэн дүн шинжилгээ” 

а/х Л.Бат-Очир 
д/ч Б.Мөнхзул 

142.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Хүүхдийг гэмт хэрэг үйлдэхэд татан оруулах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэж ирсэн уламжлал” 

д/ч Э.Золбоо 143.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Насанд хүрээгүй хүнд хүлээлгэх эрүүгийн 
хариуцлагын ойлголт, түүний онцлог” 

144.  

“Хүний эрх ба хууль 
сахиулах ажил” 

эрдэм шинжилгээний 
хурал 

“Хүний эрх ба эрх зүйн ухамсар” 

145.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Монгол Улсын төмөр замын салбар дахь 
хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэх үйл 

ажиллагаанд мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах зарим асуудлууд” 

х/а Д.Мягмарцэрэн 

146.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Иргэн, хүний үндсэн хуулиар хамгаалагдсан 
эрхийг хязгаарлах гүйцэтгэх ажлын зарим 

арга хэмжээний тухай” 

147.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Криминологическая характеристика убийств 
по законодательству монголии” 

148.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Криминологические особенности семейно- 
бытовых убийств в Монголий” 

149.  

“Недостатки 
реформы полиций 

монголий с 2013-2015 
годы” 

“Хабаровск хотын ДЯЯ-ны дээд сургуулиас 
зохион байгуулсан “Россий и страны 

Восточной Азий в контексте процессов 
модернизаций”  эрдэм шинжилгээний 
хуралд “К вопросу информационного 

обеспечения процесса раскрытия краж на 
железодорожном транспорте монголий” 

150.  

“Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хуралын эмхтгэл II 

“Цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллага дахь гүйцэтгэх ажлын хамтын 

ажиллагаа” 

х/а Д.Мягмарцэрэн 
х/а Л.Алтансүх 

151.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

“Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх 
бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэхэд 

сургалтын байгууллагын үүрэг” 
х/ч Р.Баярмагнай 
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122.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Цагдаагийн албан хаагчийн ажлын үнэлгээ 
ба өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага” 

123.  

Шүүхийн 
шинжилгээний 

үндэсний хүрээлэн, 
Хууль сахиулахын их 

сургууль хамтран 
зохион байгуулсан 

“Нэр томьёоны 
асуудал” онол, 

практикийн бага 
хурал 

“Шүүхийн шинжилгээний нэршил, өөрчлөх 
үндэслэл” х/ч Б.Лхагвасүрэн 

124.  
“Шинжлэн 

магадлахуйн 
инноваци” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурал 

“Шинжээчийг байцаах эрх зүйн зохицуулалт” 

125.  “Шинжлэн магадлахуйн бакалаврын 
төгсөлтийн ажил бичих заавар” 

а/х Д.Сүхбат 

126.  “Хөлийн мөрний оношлолын арга зүйг 
практикт нэвтрүүлэх нь” а/х Д.Алтантуяа 

127.  “Монгол бичгийн шинжилгээний арга зүйг 
практикт нэвтрүүлэх нь” 

а/х З.Сүлд 

128.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Монгол бичгийн онцлог, шинж тэмдгийг 
шүүхийн шинжилгээний практикт нэвтрүүлэх 

нь” 

129.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Монгол бичигт хийх шүүх шинжилгээний 
адилтгалын мөн чанар” 

130.  
“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Хэргийн газрын үзлэгт криминалистикийн 
мэргэжилтний оролцоо, анхаарах асуудал” а/х Д.Алтантуяа 

131.  
“Бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэрэгт шүүх эмнэлгийн шинжилгээ 
хийхэд анхаарах нь” 

С.Аюушбаатар 

132.  “Мөр битүүмжлэхэд анхаарах асуудал” а/х Д.Сүхбат 

133.  “Шүүх сэтгэц гэм судлалын шинжилгээ 
нотлох баримтын эх сурвалж болох нь” а/д Б.Ерөөлт 

134.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Правовые основы международного 
сотрудничества правоохранительных 

органов государсв Азитско-Тихоокеанского 
региона” 

х/ч Ж.Нямдулам 

135.  

“Монголын уул 
уурхайн салбарын 

тулгамдсан асуудал” 
хэлэлцүүлэг 

“Ашигт малтмалын эрүүгийн эрх зүйн 
хамгаалал, түүний тулгамдсан асуудал” 

136.  

“Хүний эрх ба хууль 
сахиулах ажил” 

эрдэм шинжилгээний 
хурал 

“Ази, номхон далайн бүс нутгийн улс 
орнуудын хууль сахиулах байгууллагын 

хамтын ажиллагаа ба хүний эрхийн 
хамгаалалт” 

137.  

“Хил хамгаалах 
байгууллагын албан 
хаагчын эрх зүйн 

боловсролын 
хэрэгцээ шаардлага” 

“Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 89, 90, 175 
дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн 

бүрэлдэхүүн, тайлбар, зүйлчлэлийн асуудал” 

а/х Л.Бат-Очир 

138.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 

“Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах, 
саатуулах үед гэм хор учруулах институтыг 

гадаадын зарим орны эрүүгийн хуульд 
тусгасан байдал” 

олон улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

139.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Монгол улсад үйлдэгдэж буй халаасны 
хулгайн гэмт хэргийн өнөөгийн байдалд 

хийсэн дүн шинжилгээ” 

д/ч Б.Мөнхзул 

140.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх ял 
тэнсэх институцийн тухай” 

141.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Монгол Улс дахь гэмт хэргийн нөхцөл 
байдалд хийсэн дүн шинжилгээ” 

а/х Л.Бат-Очир 
д/ч Б.Мөнхзул 

142.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Хүүхдийг гэмт хэрэг үйлдэхэд татан оруулах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэж ирсэн уламжлал” 

д/ч Э.Золбоо 143.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Насанд хүрээгүй хүнд хүлээлгэх эрүүгийн 
хариуцлагын ойлголт, түүний онцлог” 

144.  

“Хүний эрх ба хууль 
сахиулах ажил” 

эрдэм шинжилгээний 
хурал 

“Хүний эрх ба эрх зүйн ухамсар” 

145.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Монгол Улсын төмөр замын салбар дахь 
хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэх үйл 

ажиллагаанд мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах зарим асуудлууд” 

х/а Д.Мягмарцэрэн 

146.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Иргэн, хүний үндсэн хуулиар хамгаалагдсан 
эрхийг хязгаарлах гүйцэтгэх ажлын зарим 

арга хэмжээний тухай” 

147.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №03 

“Криминологическая характеристика убийств 
по законодательству монголии” 

148.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Криминологические особенности семейно- 
бытовых убийств в Монголий” 

149.  

“Недостатки 
реформы полиций 

монголий с 2013-2015 
годы” 

“Хабаровск хотын ДЯЯ-ны дээд сургуулиас 
зохион байгуулсан “Россий и страны 

Восточной Азий в контексте процессов 
модернизаций”  эрдэм шинжилгээний 
хуралд “К вопросу информационного 

обеспечения процесса раскрытия краж на 
железодорожном транспорте монголий” 

150.  

“Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хуралын эмхтгэл II 

“Цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллага дахь гүйцэтгэх ажлын хамтын 

ажиллагаа” 

х/а Д.Мягмарцэрэн 
х/а Л.Алтансүх 

151.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

“Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх 
бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэхэд 

сургалтын байгууллагын үүрэг” 
х/ч Р.Баярмагнай 
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тусгай дугаар 

152.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Монгол Улс дахь соёлын өвийн эсрэг гэмт 
хэргийн нөхцөл байдал, тулгарч буй 
бэрхшээл, авах зарим арга хэмжээ” 

а/х Ч.Доржсүрэн 

153.  

Улсын Дээд Шүүхийн 
“Монголын төр, эрх 

зүй” сэтгүүл, 
2015 оны №02 

“Интернет хэрэглээний зарим эрх зүйн 
зохицуулалт” 

х/ч Т.Туяа 

154.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Утасгүй технологийн эрх зүйн зохицуулалт” 

155.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Цахим ертөнц дэх хүүхдийн аюулгүй 
байдал” 

156.  
“Оюуны индэр” 

эрдэм шинжилгээний 
бага хурал 

“Хууль сахиулах инновацид сургалт, 
дадлагын ач холбогдол” 

157.  

“Хууль сахиулахын 
үйл ажиллагаанд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 
зам” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл 

“Интернэт хэрэглээний зарим эрх зүйн 
зохицуулалт” 

158.  

Цагдаагийн ерөнхий 
газраас эрхлэн 

гаргадаг “Цагдаа” 
сэтгүүл 

“Утасгүй технологийг хууль сахиулах 
ажилагаанд ашиглах” 

159.  

Улсын Дээд шүүхийн 
“Монголын төр, эрх 

зүй” сэтгүүл, 
2015 оны №02 

“Иргэний зөвлөлийн орчин үеийн техник 
технологи ашиглах бодлогын хэрэгжилтэд 

хяналт тавих чиг үүрэг” 

160.  
“Их засаг-Орчин үе” 
Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Мэдээллийн технологийн хөгжилд утасгүй 
технологийн ач холбогдол” 

161.  

“Шинжлэх ухаан, 
практикийн анхаарал 

татсан асуудлууд-
2015” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурал 

“Хил хамгаалалтад нэгдсэн мэдээллийн 
системийг бий болгох арга замууд” 

д/ч Ч.Цэрэнчимэг 

162.  

“Ирээдүйн судлаач” 
оюутны эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурал 

“Сонсогчдийн мэдээлэл харилцааны 
технологийг ашиглах чадварыг сайжруулах 

арга зам” 

163.  

“Орчин  цагийн  
багшийн  заах  арга-

ур  чадварын  
онцлог”  сэдэвт 

эрдэм  
шинжилгээний бага 

хурал 

“Цахим  хичээлийн хэрэглэгдэхүүн  
боловсруулахад “Articulate studio” програмыг  

ашиглах нь” 

164.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн 
боловсруулахад “adobe captivate” програм 

ашиглах нь” 

165.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Мөрдөн байцаалтын таамаглал, түүнийг 
дэвшүүлэх, шалгах логик аргууд” 

а/х Н.Манлайбаатар 
а/х Х.Оюунбаатар 

166.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Гэмт хэрэг мөрдөхүйн сэтгэлгээний хөгжил” а/х Н.Манлайбаатар 

167.  “Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

“Эрүүгийн хэргийн нотлох баримтыг 
хамгаалах талаар хуульчилж ирсэн а/х Г.Амаржаргал 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

уламжлал” 

168.  

ХСИС, Билиг ХЗДС-
иас зохион 

байгуулсан “Хууль 
сахиулах ажиллагаа 
ба хүний эрх” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Нийгмээс тусгаарлах албадлага ба хүний 
эрх” 

169.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх нь гэмт 
хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал болохыг 

олон улсын хууль тогтоомжинд тусгаж ирсэн 
нь” 

д/х Б.Хишигтогтох 170.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх нь гэмт 
хэргийг үгүйсгэгч нөхцөл байдал болохын 

эрх зүйн мөн чанар” 

171.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагааны төрөл, ангилалт” 

172.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Нотлох ажиллагааны үе шатны зарим 
асуудал” 

а/х Я.Цэлмэн 

173.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Гэмт хэрэг мөрдөх ажиллагааны дэмжлэг 
үзүүлэх орчин үеийн чиг хандлага” 

174.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Нотолгоо гэж юу вэ?” (цуврал) 

175.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Нотолгоо гэж юу вэ?” (цуврал) 

176.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Гэмт хэргийн хохирогчийн эрх зүйн байдал, 
хохирол нөхөн төлүүлэлт” 

177.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Сэжигтэн, яллагдагчаас мэдүүлэг авах сэтгэл 
зүйн тактикийн асуудал” 

д/х П.Эрдэнэбаатар 

178.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Правовы основы административной 
ответственности должностных лиц в 

Монголии” 

179.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Особенности государственной службы 
Монголий” 

180.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Цагдаагийн албан хаагчийн аюулгүй 
байдлын талаарх зарим асуудал” 

181.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 

“Галт зэвсгийн холбогдолтой эд мөрийн 
баримтанд үзлэг хийх ажиллагаа” 
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тусгай дугаар 

152.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Монгол Улс дахь соёлын өвийн эсрэг гэмт 
хэргийн нөхцөл байдал, тулгарч буй 
бэрхшээл, авах зарим арга хэмжээ” 

а/х Ч.Доржсүрэн 

153.  

Улсын Дээд Шүүхийн 
“Монголын төр, эрх 

зүй” сэтгүүл, 
2015 оны №02 

“Интернет хэрэглээний зарим эрх зүйн 
зохицуулалт” 

х/ч Т.Туяа 

154.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Утасгүй технологийн эрх зүйн зохицуулалт” 

155.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Цахим ертөнц дэх хүүхдийн аюулгүй 
байдал” 

156.  
“Оюуны индэр” 

эрдэм шинжилгээний 
бага хурал 

“Хууль сахиулах инновацид сургалт, 
дадлагын ач холбогдол” 

157.  

“Хууль сахиулахын 
үйл ажиллагаанд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 
зам” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл 

“Интернэт хэрэглээний зарим эрх зүйн 
зохицуулалт” 

158.  

Цагдаагийн ерөнхий 
газраас эрхлэн 

гаргадаг “Цагдаа” 
сэтгүүл 

“Утасгүй технологийг хууль сахиулах 
ажилагаанд ашиглах” 

159.  

Улсын Дээд шүүхийн 
“Монголын төр, эрх 

зүй” сэтгүүл, 
2015 оны №02 

“Иргэний зөвлөлийн орчин үеийн техник 
технологи ашиглах бодлогын хэрэгжилтэд 

хяналт тавих чиг үүрэг” 

160.  
“Их засаг-Орчин үе” 
Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Мэдээллийн технологийн хөгжилд утасгүй 
технологийн ач холбогдол” 

161.  

“Шинжлэх ухаан, 
практикийн анхаарал 

татсан асуудлууд-
2015” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурал 

“Хил хамгаалалтад нэгдсэн мэдээллийн 
системийг бий болгох арга замууд” 

д/ч Ч.Цэрэнчимэг 

162.  

“Ирээдүйн судлаач” 
оюутны эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурал 

“Сонсогчдийн мэдээлэл харилцааны 
технологийг ашиглах чадварыг сайжруулах 

арга зам” 

163.  

“Орчин  цагийн  
багшийн  заах  арга-

ур  чадварын  
онцлог”  сэдэвт 

эрдэм  
шинжилгээний бага 

хурал 

“Цахим  хичээлийн хэрэглэгдэхүүн  
боловсруулахад “Articulate studio” програмыг  

ашиглах нь” 

164.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн 
боловсруулахад “adobe captivate” програм 

ашиглах нь” 

165.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Мөрдөн байцаалтын таамаглал, түүнийг 
дэвшүүлэх, шалгах логик аргууд” 

а/х Н.Манлайбаатар 
а/х Х.Оюунбаатар 

166.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Гэмт хэрэг мөрдөхүйн сэтгэлгээний хөгжил” а/х Н.Манлайбаатар 

167.  “Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

“Эрүүгийн хэргийн нотлох баримтыг 
хамгаалах талаар хуульчилж ирсэн а/х Г.Амаржаргал 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

уламжлал” 

168.  

ХСИС, Билиг ХЗДС-
иас зохион 

байгуулсан “Хууль 
сахиулах ажиллагаа 
ба хүний эрх” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Нийгмээс тусгаарлах албадлага ба хүний 
эрх” 

169.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх нь гэмт 
хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал болохыг 

олон улсын хууль тогтоомжинд тусгаж ирсэн 
нь” 

д/х Б.Хишигтогтох 170.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх нь гэмт 
хэргийг үгүйсгэгч нөхцөл байдал болохын 

эрх зүйн мөн чанар” 

171.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагааны төрөл, ангилалт” 

172.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Нотлох ажиллагааны үе шатны зарим 
асуудал” 

а/х Я.Цэлмэн 

173.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Гэмт хэрэг мөрдөх ажиллагааны дэмжлэг 
үзүүлэх орчин үеийн чиг хандлага” 

174.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Нотолгоо гэж юу вэ?” (цуврал) 

175.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Нотолгоо гэж юу вэ?” (цуврал) 

176.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Гэмт хэргийн хохирогчийн эрх зүйн байдал, 
хохирол нөхөн төлүүлэлт” 

177.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Сэжигтэн, яллагдагчаас мэдүүлэг авах сэтгэл 
зүйн тактикийн асуудал” 

д/х П.Эрдэнэбаатар 

178.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Правовы основы административной 
ответственности должностных лиц в 

Монголии” 

179.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Особенности государственной службы 
Монголий” 

180.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Цагдаагийн албан хаагчийн аюулгүй 
байдлын талаарх зарим асуудал” 

181.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 

“Галт зэвсгийн холбогдолтой эд мөрийн 
баримтанд үзлэг хийх ажиллагаа” 
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шийдвэрлэх 
асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

182.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Захиргааны хариуцлага бол Монгол Улсын 
хууль тогтоомжийн дагуу олон төрөлт эрх 

зүйн хариуцлага болох нь” 

183.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Гэмт этгээдийг шилжүүлэх эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим 

асуудал” 

а/х Ц.Шийтэрчулуун 

184.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Таслан сэргийлэх арга хэмжээ, чиг 
хандлага” 

185.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Тусгай бэлтгэлийн бүлгийн мэргэн буудагч, 
түүний үйл ажиллагаанд анхаарах зарим 

асуудал” 

а/х Д.Мөнхжаргал 

186.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Галын бэлтгэл хичээлийн дадлага хийх 
орчин үеийн электрон тир ашиглах асуудал” 

187.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Эрэн сурвалжлагдаж буй этгээдийг 
баривчлах ажиллагаа, анхаарах зарим 

асуудал” 

188.  

Онцгой байдлын 
сургуулиас зохион 
байгуулсан “Хот 

төлөвлөлт-аюулгүй 
байдал” эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Гамшгийн үед ажиллах цагдаагийн албан 
хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах зарим 

асуудал” 

189.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Цагдаагийн албан хаагч үүргээ гүйцэтгэхэд 
ёс зүйтэй байх нөхцлийг бүрдүүлэх нь” х/а Р.Мөнхбаяр 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль 

190.  

“Үндсэн хууль 
тайлбарлах онол, 
арга зүй” эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Эрх зүйн хэм хэмжээ тайлбарлах арга зүй” 

х/а Н.Гантулга 

191.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн 

харьцуулсан судлалын асуудал” 

192.  

“Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хуралын эмхтгэл II 

“Монгол Улсын хорих байгууллага дахь 
нийгмийн ажил: онцлог, анхаарал татсан, 

тулгамдсан асуудлууд” 

193.  
“Хууль дээдлэх ёс” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны зарим асуудал” 

194.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

“Гэмт хэргийн улмаас учруулсан хохирлыг 
нөхөн төлүүлэхэд хууль сахиулах 

байгууллагын хамтын ажиллагааг чиглүүлэх 
нь” 

х/а Б.Алтангэрэл 

195.  “Хууль сахиулахын их сургуулийн сургалтын 
хөтөлбөрт “Мансууруулах бодис, сэтгэцэд х/а Г.Тамир 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

нөлөөлөх эм, бэлдмэлийн хууль бус 
эргэлттэй тэмцэх арга зүй” хичээлийг оруулах 

хэрэгцээ, шаардлага” 

196.  

“Хорих байгууллагаас суллагдсан иргэнийг 
нийгэмшүүлэхэд хууль сахиулах байгууллага, 

төрийн үйлчилгээний байгууллагын үүрэг, 
оролцоо 

а/х О.Пүрэвсүрэн 

197.  “The role of police in crime prevention: 
international trends” х/ч Г.Баттулга 

198.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
онол-арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Монгол Улсад хорих ял эдлэгсдийг 
нийгэмшүүлэх ажиллагааны зарим асуудал” 

х/а Н.Гантулга 
х/ч Н.Батдорж 

199.  “Хорих байгууллагад хямралт байдал үүссэн 
үед анхаарах зарим асуудал” х/а Б.Баясгалан 

200.  “Пенитенциар криминологийн үүсэл, хөгжил” х/ч Г.Баттулга 

201.  “Баривчлах, цагдан хорих шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны уламжлал, шинэчлэл” х/ч Б.Бямбабаатар 

202.  
“Онцгой дэглэмтэй хорих ангид гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа, 

онцлог” 
х/а Г.Тамир 

203.  
“Шинээр ирсэн ялтанд үзүүлэх нийгмийн 
ажлын онолын үзэл баримтлал, эрх зүйн 

орчин” 
а/д О.Баяржаргал 

204.  
“Албадан ажил хийлгэх ял эдлүүлэх 

ажиллагааг боловсронгуй болгоход анхаарах 
асуудлууд” 

а/х О.Пүрэвсүрэн 

205.  
“Төлбөр төлөгчийг эрэн сурвалжлах, 

нуугдмал эд хөрөнгө илрүүлэх ажиллагааны 
онол, практик” 

а/д Б.Болор-Эрдэнэ 

206.  
“Ялтан сэтгэл зүйн хямралд орох шалтгаан 

нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, даван 
туулах арга зам” 

а/д Б.Мөнхбаатар 
х/а Ц.Очгэрэл 

207.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны институц” 

х/а Н.Гантулга 
х/ч Н.Батдорж 

208.  “Нуугдмал хөдлөх эд хөрөнгийг илрүүлэх 
ажиллагаа, практик” х/а Б.Алтангэрэл 

209.  “Эрэн сурвалжлах ажиллагааны онцлог” х/а Г.Тамир 
210.  “Байгууллагын аюулгүй байдлын ойлголт” х/а Б.Баясгалан 

211.  
“Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны явцад 

үйлдэгддэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ” 

х/ч Г.Баттулга 

212.  “Ялтанд оногдуулах сахилгын шийтгэл, эрх 
зүйн орчин” а/х Р.Ууганбаяр 

213.  “Алба хаагчдын сэтгэл сэтгэл зүйн 
бэлтгэлийн ойлголт” а/д Б.Мөнхбаатар 

214.  
“Суллагдах дөхсөн ялтанд үзүүлэх нийгмийн 

ажлын ийгмийн ажлын онолын үзэл 
баримтлал” 

а/д О.Баяржаргал 

215.  “Нийслэлийн төлбөр төлөгч иргэний 
хаягжилтын асуудал” а/х Б.Эрдэнэ-Очир 

216.  
“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 
шийдвэрлэх 

асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 
сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл, 

шийдвэрлэх асуудлууд” 
х/а Н.Гантулга 

217.  “Хорих ангийн дотоод журам, түүний 
агуулгад хийсэн дүн шинжилгээ” х/а Г.Тамир 

218.  
“Хорих байгууллагын харуул хамгаалалтын 

офицер бүрэлдэхүүний ур чадвар, 
хариуцлага” 

х/а Г.Тамир 
х/а Г.Зул-Очир 

219.  
“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 

сонсогчдын дадлагын сургалтын онцлог, 
анхаарах асуудлууд” 

х/а Б.Алтангэрэл 

220.  
“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль 
төгсөгчдийг сурган дадлагажуулах ажлын 

онцлог, анхаарах асуудлууд” 

х/а Б.Баясгалан 
х/а В.Хосбаяр 

221.  

“Хорих ангид үүссэн хямралт үед ажиллах 
хорих байгууллагын алба хаагчдын албаны 
болон сэтгэл зүйн бэлтгэл сургалтыг зохион 

байгуулах” 

х/ч Б.Бямбабаатар 

222.  “Хорих байгууллагын харуул хамгаалалтын 
ахлагч бүрэлдэхүүний ур чадвар, анхаарах 

а/х Р.Ууганбаяр 
Б.Юмчинбагана 



27LAW ENFORCEMENT UNIVERSITY

шийдвэрлэх 
асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

182.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Захиргааны хариуцлага бол Монгол Улсын 
хууль тогтоомжийн дагуу олон төрөлт эрх 

зүйн хариуцлага болох нь” 

183.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Гэмт этгээдийг шилжүүлэх эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим 

асуудал” 

а/х Ц.Шийтэрчулуун 

184.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Таслан сэргийлэх арга хэмжээ, чиг 
хандлага” 

185.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Тусгай бэлтгэлийн бүлгийн мэргэн буудагч, 
түүний үйл ажиллагаанд анхаарах зарим 

асуудал” 

а/х Д.Мөнхжаргал 

186.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Галын бэлтгэл хичээлийн дадлага хийх 
орчин үеийн электрон тир ашиглах асуудал” 

187.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Эрэн сурвалжлагдаж буй этгээдийг 
баривчлах ажиллагаа, анхаарах зарим 

асуудал” 

188.  

Онцгой байдлын 
сургуулиас зохион 
байгуулсан “Хот 

төлөвлөлт-аюулгүй 
байдал” эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Гамшгийн үед ажиллах цагдаагийн албан 
хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах зарим 

асуудал” 

189.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Цагдаагийн албан хаагч үүргээ гүйцэтгэхэд 
ёс зүйтэй байх нөхцлийг бүрдүүлэх нь” х/а Р.Мөнхбаяр 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль 

190.  

“Үндсэн хууль 
тайлбарлах онол, 
арга зүй” эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Эрх зүйн хэм хэмжээ тайлбарлах арга зүй” 

х/а Н.Гантулга 

191.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн 

харьцуулсан судлалын асуудал” 

192.  

“Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хуралын эмхтгэл II 

“Монгол Улсын хорих байгууллага дахь 
нийгмийн ажил: онцлог, анхаарал татсан, 

тулгамдсан асуудлууд” 

193.  
“Хууль дээдлэх ёс” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны зарим асуудал” 

194.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

“Гэмт хэргийн улмаас учруулсан хохирлыг 
нөхөн төлүүлэхэд хууль сахиулах 

байгууллагын хамтын ажиллагааг чиглүүлэх 
нь” 

х/а Б.Алтангэрэл 

195.  “Хууль сахиулахын их сургуулийн сургалтын 
хөтөлбөрт “Мансууруулах бодис, сэтгэцэд х/а Г.Тамир 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

нөлөөлөх эм, бэлдмэлийн хууль бус 
эргэлттэй тэмцэх арга зүй” хичээлийг оруулах 

хэрэгцээ, шаардлага” 

196.  

“Хорих байгууллагаас суллагдсан иргэнийг 
нийгэмшүүлэхэд хууль сахиулах байгууллага, 

төрийн үйлчилгээний байгууллагын үүрэг, 
оролцоо 

а/х О.Пүрэвсүрэн 

197.  “The role of police in crime prevention: 
international trends” х/ч Г.Баттулга 

198.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
онол-арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Монгол Улсад хорих ял эдлэгсдийг 
нийгэмшүүлэх ажиллагааны зарим асуудал” 

х/а Н.Гантулга 
х/ч Н.Батдорж 

199.  “Хорих байгууллагад хямралт байдал үүссэн 
үед анхаарах зарим асуудал” х/а Б.Баясгалан 

200.  “Пенитенциар криминологийн үүсэл, хөгжил” х/ч Г.Баттулга 

201.  “Баривчлах, цагдан хорих шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны уламжлал, шинэчлэл” х/ч Б.Бямбабаатар 

202.  
“Онцгой дэглэмтэй хорих ангид гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа, 

онцлог” 
х/а Г.Тамир 

203.  
“Шинээр ирсэн ялтанд үзүүлэх нийгмийн 
ажлын онолын үзэл баримтлал, эрх зүйн 

орчин” 
а/д О.Баяржаргал 

204.  
“Албадан ажил хийлгэх ял эдлүүлэх 

ажиллагааг боловсронгуй болгоход анхаарах 
асуудлууд” 

а/х О.Пүрэвсүрэн 

205.  
“Төлбөр төлөгчийг эрэн сурвалжлах, 

нуугдмал эд хөрөнгө илрүүлэх ажиллагааны 
онол, практик” 

а/д Б.Болор-Эрдэнэ 

206.  
“Ялтан сэтгэл зүйн хямралд орох шалтгаан 

нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, даван 
туулах арга зам” 

а/д Б.Мөнхбаатар 
х/а Ц.Очгэрэл 

207.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны институц” 

х/а Н.Гантулга 
х/ч Н.Батдорж 

208.  “Нуугдмал хөдлөх эд хөрөнгийг илрүүлэх 
ажиллагаа, практик” х/а Б.Алтангэрэл 

209.  “Эрэн сурвалжлах ажиллагааны онцлог” х/а Г.Тамир 
210.  “Байгууллагын аюулгүй байдлын ойлголт” х/а Б.Баясгалан 

211.  
“Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны явцад 

үйлдэгддэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ” 

х/ч Г.Баттулга 

212.  “Ялтанд оногдуулах сахилгын шийтгэл, эрх 
зүйн орчин” а/х Р.Ууганбаяр 

213.  “Алба хаагчдын сэтгэл сэтгэл зүйн 
бэлтгэлийн ойлголт” а/д Б.Мөнхбаатар 

214.  
“Суллагдах дөхсөн ялтанд үзүүлэх нийгмийн 

ажлын ийгмийн ажлын онолын үзэл 
баримтлал” 

а/д О.Баяржаргал 

215.  “Нийслэлийн төлбөр төлөгч иргэний 
хаягжилтын асуудал” а/х Б.Эрдэнэ-Очир 

216.  
“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 
шийдвэрлэх 

асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 
сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл, 

шийдвэрлэх асуудлууд” 
х/а Н.Гантулга 

217.  “Хорих ангийн дотоод журам, түүний 
агуулгад хийсэн дүн шинжилгээ” х/а Г.Тамир 

218.  
“Хорих байгууллагын харуул хамгаалалтын 

офицер бүрэлдэхүүний ур чадвар, 
хариуцлага” 

х/а Г.Тамир 
х/а Г.Зул-Очир 

219.  
“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 

сонсогчдын дадлагын сургалтын онцлог, 
анхаарах асуудлууд” 

х/а Б.Алтангэрэл 

220.  
“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль 
төгсөгчдийг сурган дадлагажуулах ажлын 

онцлог, анхаарах асуудлууд” 

х/а Б.Баясгалан 
х/а В.Хосбаяр 

221.  

“Хорих ангид үүссэн хямралт үед ажиллах 
хорих байгууллагын алба хаагчдын албаны 
болон сэтгэл зүйн бэлтгэл сургалтыг зохион 

байгуулах” 

х/ч Б.Бямбабаатар 

222.  “Хорих байгууллагын харуул хамгаалалтын 
ахлагч бүрэлдэхүүний ур чадвар, анхаарах 

а/х Р.Ууганбаяр 
Б.Юмчинбагана 
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асуудлууд” 

223.  “Ажилтны ажлын бүтээмжид давтан суралцах 
үйл ажиллагаа нөлөөлөх нь” а/д Б.Мөнхбаатар 

224.  “Суллагдах ялтанд үзүүлэх нийгмийн ажлын 
үйлчилгээнд анхаарах зарим асуудал” а/д О.Баяржаргал 

225.  
“Хорих байгууллагын албан хаагчдын 

сургалтыг зохион байгуулах шинэлэг арга 
зүй” 

а/х О.Пүрэвсүрэн 

226.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан 
дахь төрийн байгууллагын хамтын 
ажиллагааны өнөөгийн байдал, чиг 

хандлага” 

а/д Б.Болор-Эрдэнэ 

227.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийг бэлтгэх 
хүний нөөцийн бодлого, чиг хандлага” а/х Б.Эрдэнэ-Очир 

228.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Чадахуйн зарчим ба төрийн албанд 
тулгамдаж буй зарим асуудал, шийдвэрлэх 

арга зам” 
х/а Г.Тамир 

229.  ОХУ-ын “Перм”-ийн 
сургууль 

“Хорих ял эдлэгсдын дунд явуулж буй 
нийгэмшүүлэх ажлын өнөөгийн байдал” 

а/х О.Пүрэвсүрэн 
230.  

“Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хурлын эмхтгэл II 

“Хорих байгууллагад ялтны дунд явуулж буй 
нийгмийн ажил мэргэжлийн үйлчилгээ болох 

нь” 

231.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” 

эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Иргэний хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны өнөөгийн байдал, 

шинэчлэлт” 
а/х Б.Эрдэнэ-Очир 

Хилийн сургууль 

232.  
“Хууль сахиулахуй” 

онол, арга зүйн 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02 
“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагааны агуулга, хөгжлийн 

зарим асуудал” 
х/а В.Жавхланцогт 

233.  “Гэрээт хилчдийн сэтгэл зүй тэдний үйл 
ажиллагаанд нөлөөлөх нь” д/х О.Нэмэхханд 

234.  
“Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэхэд хилийн хяналтын 

байгууллагуудын оролцоо” 
х/ч Х.Асхар 

235.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Хүүхдийг гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан 
сэргийлэхэд анхаарах асуудал” д/а Д.Анхзаяа 

236.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Монголчууд газрын зураг хийж байсан нь” д/х Г.Мөнх-Ертөнц 

237.  “Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Ёс зүйн тухай ойлголт” д/х Д.Баярсайхан 

238.  “Хил хамгаалах байгууллагын ёс зүйн зарим 
асуудлууд” д/х Т.Баясгалан 

239.  
“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 

2015 оны 01-02/40-41 

“Хилийн эрлийн уламжлал, шинэчлэл” х/а Ё.Хадхүү 

240.  “Солонгосын хойг дахь болзошгүй дайны 
талаарх таамаглал” д/х Д.Жавхлант 

241.  “Улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах 
төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого х/ч Д.Алтангэрэл 

чиглэл” 

242.  
“Улсын хил хязгаарын аюулгүй байдлын 

хамгаалалтын өнөөгийн байдал, түүнд хийх 
дүгнэлт” 

х/ч Ч.Чулуунхүү 

243.  “Хилийн боомтын мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах нь” х/ч Г.Галбадрах 

244.  “Гар аргаар хийсэн тэсрэх хэрэгсэл, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ” х/ч Х.Асхар 

245.  “Хар тамхи, мансууруулах бодисын талаар” д/х Т.Баяраа 

246.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагааны агуулга, хөгжлийн 

зарим асуудал” 
х/а В.Жавхланцогт 

247.  
“Хил дамнасан гэмт хэрэг ба Монгол Улсын 

Үндэсний аюулгүй байдлын тулгамдсан 
зарим асуудал” 

х/ч Х.Асхар 

248.  
“Хил хамгаалалтын арга тактикийг 

боловсронгуй болгоход ар тал хангалтыг 
оновчтой зохион байгуулах нь” 

д/х Н.Батчулуун 

249.  “Хилийн цэргийн анхны “Харуул занги”-ууд” х/а Ё.Хадхүү 

250.  
“Улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг 
шалган нэвтрүүлэх ажиллагааны өнөөгийн 

байдал” 
д/х Д.Жавхлант 

251.  “Цаг агаарыг урьдчилан таамаглах” х/ч Б.Мөнгөнбагана 
252.  “Галын хангалт” х/ч О.Ням-Очир 
253.  “Мэдээллийн аюулгүй байдлын мөн чанар” х/ч Г.Галбадрах 
254.  “Багшийн харилцаа” д/х Н.Ганзориг 

255.  “Багшийн сургалтын ажил, түүнийг үнэлэх 
онол, арга зүйн үндэс” х/ч Ч.Чулуунхүү 

256.  “Цэргийн сургалтын хэлбэрүүдийн нэг 
штабын дадлагын онцлог” х/ч Д.Алтангэрэл 

257.  “Ёс зүйн хэм хэмжээний тухай ойлголт” д/х Д.Баярсайхан 

258.  “Эх оронч үзэл ба шашны ухамсрын 
шүтэлцээ, хамаарал” д/х О.Нэмэхханд 

259.  “Төрийн тусгай албаны ёс зүйн зарим 
асуудлууд” д/х Т.Баясгалан 

260.  “Харилцааны соёл” д/х Т.Баяраа 

261.  “Мэдээлэлжсэн нийгэмд залуучуудын 
сэтгэлгээг өөрчлөх нь амаргүй ажил мөн” 

д/х Т.Баяраа 
х/ч Ц.Батбаяр 

262.  “Айн-Жалудын тулалдаанд эрсэдсэн Монгол 
дайчид” а/х Ч.Отгонсүрэн 

Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургууль 

263.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
онол-арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Хөдөлмөрийн контракт, түүний эрх зүйн 
зохицуулалт” 

д/ч Ж.Ууганчимэг 

264.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Газрын эрх зүйн зохицуулалт, түүхэн 
уламжлал” 

265.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 
шийдвэрлэх 

асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

“Гэр бүлийн холбогдолтой хэргийг 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэхэд 

анхаарах зарим асуудал” 

266.  
“Орчин үеийн 

багшийн заах арга-ур 
чадвар” эрдэм 

“Асуудалд суурилсан сургалт, түүний ач 
холбогдол” 
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асуудлууд” 

223.  “Ажилтны ажлын бүтээмжид давтан суралцах 
үйл ажиллагаа нөлөөлөх нь” а/д Б.Мөнхбаатар 

224.  “Суллагдах ялтанд үзүүлэх нийгмийн ажлын 
үйлчилгээнд анхаарах зарим асуудал” а/д О.Баяржаргал 

225.  
“Хорих байгууллагын албан хаагчдын 

сургалтыг зохион байгуулах шинэлэг арга 
зүй” 

а/х О.Пүрэвсүрэн 

226.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан 
дахь төрийн байгууллагын хамтын 
ажиллагааны өнөөгийн байдал, чиг 

хандлага” 

а/д Б.Болор-Эрдэнэ 

227.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийг бэлтгэх 
хүний нөөцийн бодлого, чиг хандлага” а/х Б.Эрдэнэ-Очир 

228.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Чадахуйн зарчим ба төрийн албанд 
тулгамдаж буй зарим асуудал, шийдвэрлэх 

арга зам” 
х/а Г.Тамир 

229.  ОХУ-ын “Перм”-ийн 
сургууль 

“Хорих ял эдлэгсдын дунд явуулж буй 
нийгэмшүүлэх ажлын өнөөгийн байдал” 

а/х О.Пүрэвсүрэн 
230.  

“Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хурлын эмхтгэл II 

“Хорих байгууллагад ялтны дунд явуулж буй 
нийгмийн ажил мэргэжлийн үйлчилгээ болох 

нь” 

231.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” 

эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Иргэний хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны өнөөгийн байдал, 

шинэчлэлт” 
а/х Б.Эрдэнэ-Очир 

Хилийн сургууль 

232.  
“Хууль сахиулахуй” 

онол, арга зүйн 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02 
“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагааны агуулга, хөгжлийн 

зарим асуудал” 
х/а В.Жавхланцогт 

233.  “Гэрээт хилчдийн сэтгэл зүй тэдний үйл 
ажиллагаанд нөлөөлөх нь” д/х О.Нэмэхханд 

234.  
“Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэхэд хилийн хяналтын 

байгууллагуудын оролцоо” 
х/ч Х.Асхар 

235.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №04 

“Хүүхдийг гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан 
сэргийлэхэд анхаарах асуудал” д/а Д.Анхзаяа 

236.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Монголчууд газрын зураг хийж байсан нь” д/х Г.Мөнх-Ертөнц 

237.  “Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Ёс зүйн тухай ойлголт” д/х Д.Баярсайхан 

238.  “Хил хамгаалах байгууллагын ёс зүйн зарим 
асуудлууд” д/х Т.Баясгалан 

239.  
“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 

2015 оны 01-02/40-41 

“Хилийн эрлийн уламжлал, шинэчлэл” х/а Ё.Хадхүү 

240.  “Солонгосын хойг дахь болзошгүй дайны 
талаарх таамаглал” д/х Д.Жавхлант 

241.  “Улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах 
төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого х/ч Д.Алтангэрэл 

чиглэл” 

242.  
“Улсын хил хязгаарын аюулгүй байдлын 

хамгаалалтын өнөөгийн байдал, түүнд хийх 
дүгнэлт” 

х/ч Ч.Чулуунхүү 

243.  “Хилийн боомтын мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах нь” х/ч Г.Галбадрах 

244.  “Гар аргаар хийсэн тэсрэх хэрэгсэл, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ” х/ч Х.Асхар 

245.  “Хар тамхи, мансууруулах бодисын талаар” д/х Т.Баяраа 

246.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагааны агуулга, хөгжлийн 

зарим асуудал” 
х/а В.Жавхланцогт 

247.  
“Хил дамнасан гэмт хэрэг ба Монгол Улсын 

Үндэсний аюулгүй байдлын тулгамдсан 
зарим асуудал” 

х/ч Х.Асхар 

248.  
“Хил хамгаалалтын арга тактикийг 

боловсронгуй болгоход ар тал хангалтыг 
оновчтой зохион байгуулах нь” 

д/х Н.Батчулуун 

249.  “Хилийн цэргийн анхны “Харуул занги”-ууд” х/а Ё.Хадхүү 

250.  
“Улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг 
шалган нэвтрүүлэх ажиллагааны өнөөгийн 

байдал” 
д/х Д.Жавхлант 

251.  “Цаг агаарыг урьдчилан таамаглах” х/ч Б.Мөнгөнбагана 
252.  “Галын хангалт” х/ч О.Ням-Очир 
253.  “Мэдээллийн аюулгүй байдлын мөн чанар” х/ч Г.Галбадрах 
254.  “Багшийн харилцаа” д/х Н.Ганзориг 

255.  “Багшийн сургалтын ажил, түүнийг үнэлэх 
онол, арга зүйн үндэс” х/ч Ч.Чулуунхүү 

256.  “Цэргийн сургалтын хэлбэрүүдийн нэг 
штабын дадлагын онцлог” х/ч Д.Алтангэрэл 

257.  “Ёс зүйн хэм хэмжээний тухай ойлголт” д/х Д.Баярсайхан 

258.  “Эх оронч үзэл ба шашны ухамсрын 
шүтэлцээ, хамаарал” д/х О.Нэмэхханд 

259.  “Төрийн тусгай албаны ёс зүйн зарим 
асуудлууд” д/х Т.Баясгалан 

260.  “Харилцааны соёл” д/х Т.Баяраа 

261.  “Мэдээлэлжсэн нийгэмд залуучуудын 
сэтгэлгээг өөрчлөх нь амаргүй ажил мөн” 

д/х Т.Баяраа 
х/ч Ц.Батбаяр 

262.  “Айн-Жалудын тулалдаанд эрсэдсэн Монгол 
дайчид” а/х Ч.Отгонсүрэн 

Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургууль 

263.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
онол-арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Хөдөлмөрийн контракт, түүний эрх зүйн 
зохицуулалт” 

д/ч Ж.Ууганчимэг 

264.  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№02, 03 

“Газрын эрх зүйн зохицуулалт, түүхэн 
уламжлал” 

265.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 
шийдвэрлэх 

асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

“Гэр бүлийн холбогдолтой хэргийг 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэхэд 

анхаарах зарим асуудал” 

266.  
“Орчин үеийн 

багшийн заах арга-ур 
чадвар” эрдэм 

“Асуудалд суурилсан сургалт, түүний ач 
холбогдол” 
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шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

267.  “Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Гадаад орнуудын иргэний эрх зүй болон 
иргэний хууль тогтоомж дахь эзэмшлийн 

талаарх эрх зүйн зохицуулалт” 

268.  “Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн зарим асуудал” 

а/х Н.Мөнхзул 

269.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Хүний эрхийг хамгаалах механизм” 

270.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Төрийн албан хаагчид хүлээлгэх хариуцлага, 
түүний мөн чанар” 

271.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Төрийн албан хаагчид оногдуулах 
хариуцлага: өнөөгийн байдал (төрийн 

жинхэнэ албан хаагчдад хүлээлгэх сахилгын 
шийтгэлийн тухайд)” 

272.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Төрийн албан хаагчдад оногдуулах 
хариуцлага: 1921-1990 оны үеийн хууль 

цаазын хүрээнд авч үзэх нь” 

273.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Гэр бүл дэх хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлын 
хөдөө орон нутаг дахь хэрэгжилт” 

274.  

“Орчин үеийн хууль 
зүйн хөгжлийн 

хандлага” сэдэвт 
Олон улсын 8-р 

эрдэм шинжилгээний 
хурал 

“Рассмотрение традиций привлечения к 
ответственности государственных служащих 
в рамках юридических документов древней 

и средневековой Монголии” 

275.  
“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 

2015 оны 01-02/40-41 

“Сургалтыг интерактив болон идэвхтэй арга 
хэлбэрүүдийг ашиглан явуулах асуудал” 

а/д С.Оюунчимэг 

276.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Гэр бүлийн холбогдолтой нэр томьёоны 
зарим асуудал” 

277.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Гэм хор, түүний эрх зүйн зохицуулалтын 
зарим асуудал” 

а/д О.Отгонтуяа 

278.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Үндэсний аюулгүй байдал ба хүүхдийн эрх” 

279.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Гэрлэлтийн гэрээний эрх зүйн 
зохицуулалтын зарим асуудал” 

280.  

Онцгой байдлын 
сургуулиас зохион 
байгуулсан “Хот 

төлөвлөлт - Аюулгүй 
байдал” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Хүүхэд хамгаалал ба үндэсний аюулгүй 
байдал” 

281.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 

“Хилийн дэглэмийн  гэрээний хэрэгжилт” 
а/д Т.Азжаргал 

 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

282.  

МУИС-ийн Хууль 
зүйн сургуулийн “Эрх 
зүй” онол, арга зүй, 
мэдээллийн цуврал 

“Үндсэн хуулийн шүүхийн журмаар Үндсэн 
хуулийн эрх зүйн хариуцлага оногдуулах нь” 

283.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Монгол Улсын Үндсэн хуульт ёсны 
төлөвшилд Үндсэн хуулийн Цэцийн гүйцэтгэх 

үүрэг” 

284.  

“Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хурлын эмхтгэл II 

“Правохранительная деатяльность 
таможенных органов Монголий и некоторые 

вопросы её усовершенствования” 

285.  
“Эврика-2015”  эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 
“Үндсэн хуулийн эрх зүйн хариуцлага” 

286.  

Хүмүүнлэгийн ухааны 
их сургуулийн 35 

жилийн ойн хүрээнд 
зохион байгуулсан 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Хууль зүйн хариуцлага” 

287.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Монгол Улсын олон улсын гэрээний тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийг үндсэн хуулийн 

онол, зарим болон үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл баримтлалд нийцүүлэх 

шаардлага” 

288.  

“Хууль сахиулах 
байгууллагын 

тулгамдсан асуудал” 
эрдэм шинжилгээний 

хурал 

“Монгол Улсын хилийн тагнуулын албаны 
эрүүгийн хэрэг бүртгэх эрх өнгөрсөн, одоо, 

ирээдүй” 

289.  “Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Тахарын албаны тухай хуулийн хэрэгжилт” 

а/х Д.Дэлгэрзаяа 
290.  

“Захиргааны хэргийн шүүхээс харьяаллын 
бус үндэслэлээр нэхэмжлэл хүлээн авахаас 

татгалзахад анхаарах зарим асуудал” 

291.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулийн хэрэгжилт, түүнд хийсэн дүн 

шинжилгээ” 

х/ч Б.Атарцэцэг 292.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч 
дэлбэрэх бодис хууль бусаар хийж бэлтгэх, 
хадгалах, авч явах, борлуулах, үйлдвэрлэх 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зам” 

293.  

“Орчин үеийн 
багшийн заах арга-ур 

чадвар” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Сурган хүмүүжүүлэх ур чадвар, эв дүй, 
техник” 

294.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
эрх зүйн тулгамдаж буй зарим асуудал” а/х Б.Даваажав 

295.  МУИС-ийн эрдэм 
шинжилгээний бичиг 

“Амь” хэмээх ойлголтын тухай синергетик 
зарим харьцуулал” а/х Х.Оюунбаатар 

296.  

“Хууль сахиулах 
салбарын сэтгэл 

судлаачдын сургалт, 
зөвлөгөөн” 

“Сэтгэл судлалын хичээл сургалт, түүний үр 
дүн” а/х Э.Болормаа 

297.  

МУИС-ийн Монгол 
судлалын хүрээлэн, 
Монголын түүх, соёл 

судлах Японы 
нийгэмлэгийн 

хамтран гаргадаг 

“Монгол төрийн бодлого дахь Алтайн 
Урианхайн долоон хошуу” а/д Л.Одзаяа 
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шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

267.  “Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Гадаад орнуудын иргэний эрх зүй болон 
иргэний хууль тогтоомж дахь эзэмшлийн 

талаарх эрх зүйн зохицуулалт” 

268.  “Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн зарим асуудал” 

а/х Н.Мөнхзул 

269.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Хүний эрхийг хамгаалах механизм” 

270.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Төрийн албан хаагчид хүлээлгэх хариуцлага, 
түүний мөн чанар” 

271.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №01 

“Төрийн албан хаагчид оногдуулах 
хариуцлага: өнөөгийн байдал (төрийн 

жинхэнэ албан хаагчдад хүлээлгэх сахилгын 
шийтгэлийн тухайд)” 

272.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Төрийн албан хаагчдад оногдуулах 
хариуцлага: 1921-1990 оны үеийн хууль 

цаазын хүрээнд авч үзэх нь” 

273.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№04 

“Гэр бүл дэх хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлын 
хөдөө орон нутаг дахь хэрэгжилт” 

274.  

“Орчин үеийн хууль 
зүйн хөгжлийн 

хандлага” сэдэвт 
Олон улсын 8-р 

эрдэм шинжилгээний 
хурал 

“Рассмотрение традиций привлечения к 
ответственности государственных служащих 
в рамках юридических документов древней 

и средневековой Монголии” 

275.  
“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 

2015 оны 01-02/40-41 

“Сургалтыг интерактив болон идэвхтэй арга 
хэлбэрүүдийг ашиглан явуулах асуудал” 

а/д С.Оюунчимэг 

276.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Гэр бүлийн холбогдолтой нэр томьёоны 
зарим асуудал” 

277.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Гэм хор, түүний эрх зүйн зохицуулалтын 
зарим асуудал” 

а/д О.Отгонтуяа 

278.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Үндэсний аюулгүй байдал ба хүүхдийн эрх” 

279.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Гэрлэлтийн гэрээний эрх зүйн 
зохицуулалтын зарим асуудал” 

280.  

Онцгой байдлын 
сургуулиас зохион 
байгуулсан “Хот 

төлөвлөлт - Аюулгүй 
байдал” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Хүүхэд хамгаалал ба үндэсний аюулгүй 
байдал” 

281.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 

“Хилийн дэглэмийн  гэрээний хэрэгжилт” 
а/д Т.Азжаргал 

 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

282.  

МУИС-ийн Хууль 
зүйн сургуулийн “Эрх 
зүй” онол, арга зүй, 
мэдээллийн цуврал 

“Үндсэн хуулийн шүүхийн журмаар Үндсэн 
хуулийн эрх зүйн хариуцлага оногдуулах нь” 

283.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Монгол Улсын Үндсэн хуульт ёсны 
төлөвшилд Үндсэн хуулийн Цэцийн гүйцэтгэх 

үүрэг” 

284.  

“Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хурлын эмхтгэл II 

“Правохранительная деатяльность 
таможенных органов Монголий и некоторые 

вопросы её усовершенствования” 

285.  
“Эврика-2015”  эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 
“Үндсэн хуулийн эрх зүйн хариуцлага” 

286.  

Хүмүүнлэгийн ухааны 
их сургуулийн 35 

жилийн ойн хүрээнд 
зохион байгуулсан 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Хууль зүйн хариуцлага” 

287.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Монгол Улсын олон улсын гэрээний тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийг үндсэн хуулийн 

онол, зарим болон үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл баримтлалд нийцүүлэх 

шаардлага” 

288.  

“Хууль сахиулах 
байгууллагын 

тулгамдсан асуудал” 
эрдэм шинжилгээний 

хурал 

“Монгол Улсын хилийн тагнуулын албаны 
эрүүгийн хэрэг бүртгэх эрх өнгөрсөн, одоо, 

ирээдүй” 

289.  “Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Тахарын албаны тухай хуулийн хэрэгжилт” 

а/х Д.Дэлгэрзаяа 
290.  

“Захиргааны хэргийн шүүхээс харьяаллын 
бус үндэслэлээр нэхэмжлэл хүлээн авахаас 

татгалзахад анхаарах зарим асуудал” 

291.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулийн хэрэгжилт, түүнд хийсэн дүн 

шинжилгээ” 

х/ч Б.Атарцэцэг 292.  

“Тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын хэрэглээнд 

тавих хяналт, 
тулгамдаж буй 
асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага 
хурлын эмхтгэл 

“Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч 
дэлбэрэх бодис хууль бусаар хийж бэлтгэх, 
хадгалах, авч явах, борлуулах, үйлдвэрлэх 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зам” 

293.  

“Орчин үеийн 
багшийн заах арга-ур 

чадвар” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурлын эмхтгэл 

“Сурган хүмүүжүүлэх ур чадвар, эв дүй, 
техник” 

294.  

“Эрх зүйн процесс: 
онол, практик” эрдэм 
шинжилгээний бага 

хурал 

“Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
эрх зүйн тулгамдаж буй зарим асуудал” а/х Б.Даваажав 

295.  МУИС-ийн эрдэм 
шинжилгээний бичиг 

“Амь” хэмээх ойлголтын тухай синергетик 
зарим харьцуулал” а/х Х.Оюунбаатар 

296.  

“Хууль сахиулах 
салбарын сэтгэл 

судлаачдын сургалт, 
зөвлөгөөн” 

“Сэтгэл судлалын хичээл сургалт, түүний үр 
дүн” а/х Э.Болормаа 

297.  

МУИС-ийн Монгол 
судлалын хүрээлэн, 
Монголын түүх, соёл 

судлах Японы 
нийгэмлэгийн 

хамтран гаргадаг 

“Монгол төрийн бодлого дахь Алтайн 
Урианхайн долоон хошуу” а/д Л.Одзаяа 
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олон улсын сэтгүүл 

298.  

МУИС-ийн Улс төр 
судлалын тэнхимээс 

эрхлэн гаргадаг 
“Политологи” сэтгүүл 

“Ардын засгийн газрын гадаад бодлого” : 
Хөлөнбуйрын барга хошуудтай харилцсан 

нь” 

299.  

Унгар улсын Өтвэш 
Лорандын нэрэмжит 

их сургуулиас 
зохион байгуулсан 

“Монголын буддизм: 
Өнгөрсөн, өдгөө, 

ирээдүй” олон улсын 
эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Зөвлөлт Оросын бодлого ба Монголын лам 
нар” 

300.  

МУИС-ийн Түүхийн 
салбарын 

магистрант, 
докторантурын бага 

семинар 

“Алтайн Урианхайн 7 хошуу” 

301.  МУИС-ийн Түүхийн 
тэнхимийн семинар “Даргын түүх” 

302.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Байгууллагын өөрчлөлт” а/д Н.Алтанзул 

303.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Хэл ярианы соёл, хэлний боловсрол” Л.Алтанцэцэг 

304.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Улс төрд интернетийн сүлжээг ашиглах нь” а/х Д.Батцэцэг 

305.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Цэргийн сэтгэл зүйн хангалтыг явуулахад 
цэргийн сэтгэл зүйн ажил” д/ч Ж.Гэрэлчимэг 

306.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Эрүүгийн орчны нийгэмд үзүүлэх харш 
нөлөө” х/а Б.Нармандах 

307.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Цагдаагийн ажил-эрх зүй мэргэжлээр 
суралцагч нарын харилцааны ур чадварыг 

гадаад хэлний сургалтаар төлөвшүүлэх 
зарим асуудал” 

а/х Ч.Батчимэг 

308.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Гадаад хэлний хичээлд цахим 
хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах зарим асуудлын 

талаар” 

309.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Авлига сонгуулиас эхэлдэг” д/ч Н.Сайнаа 

310.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Согтуурсан, мансуурсан этгээдийг 
эрүүлжүүлэх, албадан саатуулах 

ажиллагааны үед хүний эрхийг хангах” 
х/ч С.Хасбаатар 

311.  

“Хууль сахиулах, 
батлан хамгаалах 
байгууллагын алба 
хаагчдад гардан 

тулааны урлагийн 
сургалтыг заах  

“Хууль сахиулах байгууллагын ажилтнаас 
биеийн хүч, мэх хэрэглэхтэй холбогдон 

үүсэх харилцааг зохицуулж ирсэн хууль, эрх 
зүйн уламжлал” 

312.  “Биеийн тамир хичээлийн сургалтын заах 
онцлог” а/х Х.Түвшинтөгс 

313.  

онцлог” эрдэм 
шинжилгээний хурал 

“Хилийн сургуулийн байлдааны самбогоор 
хичээллэгч сонсогчдын бие бялдрын 

хөгжилт бэлтгэлжилтийн түвшинг судалсан 
зарим асуудал” 

х/ч Ч.Жаргалсайхан 

314.  “Сонсогчдын бие бялдрын хөгжил, 
бэлтгэлжилтийн өнөөгийн байдал” а/х А.Төмөр 

315.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
тусгай бүлгийн чиг үүрэг, сургалтын онцлог” а/х Г.Төрмөнх 

316.  
“Дэлхийн таеквондогийн хөлийн техникийг 
бие хамгаалах бэлтгэл хичээлд нэврүүлэх 

нь” 
а/д С.Эрдэнэбат 

317.  
“Бие хамгаалах бэлтгэл хичээлд Кудогын 
спортын хэвтээд тулалдах арга техникийг 

нэвтрүүлэх нь” 
д/ч О.Энхбат 

318.  “Гардан тулааны сургалтын онцлог” д/ч Ё.Отгонбаяр 

319.  “TV zone” сэтгүүл, 
спортын булан “Таеквондогийн үүсэл хөгжил” а/д С.Эрдэнэбат 

Онцгой байдлын сургууль 

320.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах 
аргачлал, зарим асуудал” д/х С.Баттөмөр 

321.  “Гал түймрийн хяналтын үйл ажиллагаанд 
тулгамдаж буй зарим асуудал” д/х Х.Сүхбаатар 

322.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх талаарх 
төрийн бодлогын зарим асуудал” х/а Ж.Ганбаатар 

323.  

“Исторические традиции по признанию 
пождога леса и степи тяжким 

преступлением в древних и средневековых 
сводах права, кодексах и законодательных 

источниках” х/а Б.Машбат 

324.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Цахилгаан чийдэнгийн галын аюулгүйн 
шаардлага” 

325.  

“Гамшгийн эрсдэл 
судлал” онол-

мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны №1/1 

“Гал түймэр тавих гэмт хэргийг мөрдөн 
шалгах зарим асуудал” х/а Ж.Ганбаатар 

326.  “Нисдэг тэрэгний тусламжтайгаар өндөр 
барилга дахь гал түймрийг унтраах арга” х/а Д.Эрдэнэбилэг 

327.  
“Үйлдвэрийн газруудад гал гарах шалтгаан, 
галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх нийтлэг 

арга хэмжээ” 
х/а Б.Машбат 

328.  “Гал түймрийн хохирол тооцох арга зүйн 
судалгаа, уур амьсгалын өөрчлөлт” 

д/х Д.Баян-Эрдэнэ 
д/х Х.Сүхбаатар 

329.  “Албаны спортын сэтгэл зүйн онцлог” д/х С.Баттөмөр 

330.  

“Гамшгийн эрсдэл 
судлал” онол-

мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны №1/2 

“Барилгын хийц бүтээцийн галд 
тэсвэршилтийн онолын зарим асуудал” х/а Д.Эрдэнэбилэг 

331.  “Орчин үеийн гал түймэр унтраах даралтын 
хоолой” х/а Б.Машбат 

332.  “Гал түймрийн холбогдолтой хэргийн газрын 
үзлэгийн онцлог” (үргэлжлэл) х/а Ж.Ганбаатар 

333.  “Хүн ам, газар нутгийн инженерийн 
хангалтын ойлголт” 

д/х У.Ганхөлөг 
д/х Х.Сүхбаатар 

334.  “Албаны спортын сэтгэл зүйн онцлог” 
(үргэлжлэл) д/х С.Баттөмөр 

Ахлагчийн сургууль 

335.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Гэр бүлийн хүчирхийллээс үүдэлтэй гэмт 
хэрэг дэх эрсдэл” 

х/а Г.Ганбаатар 

336.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд 
тулгамдаж буй асуудал” 

337.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн х/ч Н.Батдорж 
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олон улсын сэтгүүл 

298.  

МУИС-ийн Улс төр 
судлалын тэнхимээс 

эрхлэн гаргадаг 
“Политологи” сэтгүүл 

“Ардын засгийн газрын гадаад бодлого” : 
Хөлөнбуйрын барга хошуудтай харилцсан 

нь” 

299.  

Унгар улсын Өтвэш 
Лорандын нэрэмжит 

их сургуулиас 
зохион байгуулсан 

“Монголын буддизм: 
Өнгөрсөн, өдгөө, 

ирээдүй” олон улсын 
эрдэм 

шинжилгээний хурал 

“Зөвлөлт Оросын бодлого ба Монголын лам 
нар” 

300.  

МУИС-ийн Түүхийн 
салбарын 

магистрант, 
докторантурын бага 

семинар 

“Алтайн Урианхайн 7 хошуу” 

301.  МУИС-ийн Түүхийн 
тэнхимийн семинар “Даргын түүх” 

302.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Байгууллагын өөрчлөлт” а/д Н.Алтанзул 

303.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Хэл ярианы соёл, хэлний боловсрол” Л.Алтанцэцэг 

304.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Улс төрд интернетийн сүлжээг ашиглах нь” а/х Д.Батцэцэг 

305.  

“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны 03-04/42-

43 

“Цэргийн сэтгэл зүйн хангалтыг явуулахад 
цэргийн сэтгэл зүйн ажил” д/ч Ж.Гэрэлчимэг 

306.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Эрүүгийн орчны нийгэмд үзүүлэх харш 
нөлөө” х/а Б.Нармандах 

307.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Цагдаагийн ажил-эрх зүй мэргэжлээр 
суралцагч нарын харилцааны ур чадварыг 

гадаад хэлний сургалтаар төлөвшүүлэх 
зарим асуудал” 

а/х Ч.Батчимэг 

308.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Гадаад хэлний хичээлд цахим 
хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах зарим асуудлын 

талаар” 

309.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Авлига сонгуулиас эхэлдэг” д/ч Н.Сайнаа 

310.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03 

“Согтуурсан, мансуурсан этгээдийг 
эрүүлжүүлэх, албадан саатуулах 

ажиллагааны үед хүний эрхийг хангах” 
х/ч С.Хасбаатар 

311.  

“Хууль сахиулах, 
батлан хамгаалах 
байгууллагын алба 
хаагчдад гардан 

тулааны урлагийн 
сургалтыг заах  

“Хууль сахиулах байгууллагын ажилтнаас 
биеийн хүч, мэх хэрэглэхтэй холбогдон 

үүсэх харилцааг зохицуулж ирсэн хууль, эрх 
зүйн уламжлал” 

312.  “Биеийн тамир хичээлийн сургалтын заах 
онцлог” а/х Х.Түвшинтөгс 

313.  

онцлог” эрдэм 
шинжилгээний хурал 

“Хилийн сургуулийн байлдааны самбогоор 
хичээллэгч сонсогчдын бие бялдрын 

хөгжилт бэлтгэлжилтийн түвшинг судалсан 
зарим асуудал” 

х/ч Ч.Жаргалсайхан 

314.  “Сонсогчдын бие бялдрын хөгжил, 
бэлтгэлжилтийн өнөөгийн байдал” а/х А.Төмөр 

315.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
тусгай бүлгийн чиг үүрэг, сургалтын онцлог” а/х Г.Төрмөнх 

316.  
“Дэлхийн таеквондогийн хөлийн техникийг 
бие хамгаалах бэлтгэл хичээлд нэврүүлэх 

нь” 
а/д С.Эрдэнэбат 

317.  
“Бие хамгаалах бэлтгэл хичээлд Кудогын 
спортын хэвтээд тулалдах арга техникийг 

нэвтрүүлэх нь” 
д/ч О.Энхбат 

318.  “Гардан тулааны сургалтын онцлог” д/ч Ё.Отгонбаяр 

319.  “TV zone” сэтгүүл, 
спортын булан “Таеквондогийн үүсэл хөгжил” а/д С.Эрдэнэбат 

Онцгой байдлын сургууль 

320.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№01 

“Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах 
аргачлал, зарим асуудал” д/х С.Баттөмөр 

321.  “Гал түймрийн хяналтын үйл ажиллагаанд 
тулгамдаж буй зарим асуудал” д/х Х.Сүхбаатар 

322.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Хууль сахиулах 
байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний 
хуралд зориулсан 

тусгай дугаар 

“Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх талаарх 
төрийн бодлогын зарим асуудал” х/а Ж.Ганбаатар 

323.  

“Исторические традиции по признанию 
пождога леса и степи тяжким 

преступлением в древних и средневековых 
сводах права, кодексах и законодательных 

источниках” х/а Б.Машбат 

324.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Цахилгаан чийдэнгийн галын аюулгүйн 
шаардлага” 

325.  

“Гамшгийн эрсдэл 
судлал” онол-

мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны №1/1 

“Гал түймэр тавих гэмт хэргийг мөрдөн 
шалгах зарим асуудал” х/а Ж.Ганбаатар 

326.  “Нисдэг тэрэгний тусламжтайгаар өндөр 
барилга дахь гал түймрийг унтраах арга” х/а Д.Эрдэнэбилэг 

327.  
“Үйлдвэрийн газруудад гал гарах шалтгаан, 
галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх нийтлэг 

арга хэмжээ” 
х/а Б.Машбат 

328.  “Гал түймрийн хохирол тооцох арга зүйн 
судалгаа, уур амьсгалын өөрчлөлт” 

д/х Д.Баян-Эрдэнэ 
д/х Х.Сүхбаатар 

329.  “Албаны спортын сэтгэл зүйн онцлог” д/х С.Баттөмөр 

330.  

“Гамшгийн эрсдэл 
судлал” онол-

мэдээллийн сэтгүүл, 
2015 оны №1/2 

“Барилгын хийц бүтээцийн галд 
тэсвэршилтийн онолын зарим асуудал” х/а Д.Эрдэнэбилэг 

331.  “Орчин үеийн гал түймэр унтраах даралтын 
хоолой” х/а Б.Машбат 

332.  “Гал түймрийн холбогдолтой хэргийн газрын 
үзлэгийн онцлог” (үргэлжлэл) х/а Ж.Ганбаатар 

333.  “Хүн ам, газар нутгийн инженерийн 
хангалтын ойлголт” 

д/х У.Ганхөлөг 
д/х Х.Сүхбаатар 

334.  “Албаны спортын сэтгэл зүйн онцлог” 
(үргэлжлэл) д/х С.Баттөмөр 

Ахлагчийн сургууль 

335.  

“Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

“Гэр бүлийн хүчирхийллээс үүдэлтэй гэмт 
хэрэг дэх эрсдэл” 

х/а Г.Ганбаатар 

336.  

“Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл 
2015 оны №02 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд 
тулгамдаж буй асуудал” 

337.  “Хууль сахиулахуй” 
онол, арга зүйн 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн х/ч Н.Батдорж 
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сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

харьцуулсан судлалын асуудал” 

338.  
“Онцгой байдлын албаны ахлагч 
бүрэлдэхүүний албаны сургалтыг 

чанаржуулах, үр дүнг дээшлүүлэх асуудал” 
х/ч Д.Хадбаатар 

339.  

“Ахлагчийн сургуулийн Цагдаагийн албаны 
тэнхимд клиник сургалт явуулахад 

тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга 
зам” 

а/д Х.Эрдэнээ 

340.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Монгол Улс дахь гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
түүний төлөв байдал” х/а Г.Ганбаатар 

341.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 
шийдвэрлэх 

асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны асуудал” х/ч Н.Батдорж 

342.  
“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 

2015 оны 01-02/40-41 

“Улсын хил хамгаалалтад зэвсэг, тусгай 
хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх 

эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх шаардлага” 

х/ч Б.Амартүвшин 
х/ч С.Нямжав 

343.  “Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хуралын эмхтгэл II 

“Цагдаагийн эргүүлийн үйл ажиллагааны 
ангилал, төрөл” х/а Г.Ганбаатар 

344.  
“Нийгмийн аюулгүй байдлыг хангахад хорих 

байгууллагын харуул хамгаалалтын үүрэг 
оролцоо, анхаарах зарим асуудал” 

а/х Д.Мягмарсүрэн 

Албан хаагч 

345.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Удирдах ажилтныг үнэлэх үнэлгээний арга 
зүйн зарим асуудал” а/д А.Баярцэцэг 
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сэтгүүл, 2015 оны 
№03, 04 

харьцуулсан судлалын асуудал” 

338.  
“Онцгой байдлын албаны ахлагч 
бүрэлдэхүүний албаны сургалтыг 

чанаржуулах, үр дүнг дээшлүүлэх асуудал” 
х/ч Д.Хадбаатар 

339.  

“Ахлагчийн сургуулийн Цагдаагийн албаны 
тэнхимд клиник сургалт явуулахад 

тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга 
зам” 

а/д Х.Эрдэнээ 

340.  

“Цагдаа судлал” 
онол, арга зүйн 

сэтгүүл, 2015 оны 
№02 

“Монгол Улс дахь гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
түүний төлөв байдал” х/а Г.Ганбаатар 

341.  

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл, 2015 оны 

№04 
“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 
байгууллагын албан 
хаагчдын сургалтын 
тогтолцоо: эрх зүйн 

орчин, практик, 
шийдвэрлэх 

асуудлууд” эрдэм 
шинжилгээний 

хуралд зориулсан 
тусгай дугаар 

(эмхтгэл) 

“Насанд хүрээгүй хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлэх ажиллагааны асуудал” х/ч Н.Батдорж 

342.  
“Хил судлал” онол-
мэдээллийн сэтгүүл, 

2015 оны 01-02/40-41 

“Улсын хил хамгаалалтад зэвсэг, тусгай 
хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх 

эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх шаардлага” 

х/ч Б.Амартүвшин 
х/ч С.Нямжав 

343.  “Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон 

улсын эрдэм 
шинжилгээний 

хуралын эмхтгэл II 

“Цагдаагийн эргүүлийн үйл ажиллагааны 
ангилал, төрөл” х/а Г.Ганбаатар 

344.  
“Нийгмийн аюулгүй байдлыг хангахад хорих 

байгууллагын харуул хамгаалалтын үүрэг 
оролцоо, анхаарах зарим асуудал” 

а/х Д.Мягмарсүрэн 

Албан хаагч 

345.  

“Төрийн тусгай чиг 
үүрэг бүхий 

байгууллагуудын 
менежментэд 

тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга 

зам” онол, 
практикийн хурлын 

эмхтгэл 

“Удирдах ажилтныг үнэлэх үнэлгээний арга 
зүйн зарим асуудал” а/д А.Баярцэцэг 

 

ДОЛОО. МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГҮҮЛ

Их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн, Хэвлэл, редакцийн хэлтэс болон 
бүрэлдэхүүн сургууль, зарим мэргэжлийн 
тэнхимээс 7 сэтгүүл эрхлэн гаргаж байна. 

1. Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгээс эрхлэн гаргадаг “Хууль 
сахиулахуй” онол, арга зүйн улирал 

тутмын сэтгүүл 

“Хууль сахиулахуй” онол, арга зүйн 
сэтгүүлийг 2014 оноос эрхлэн гаргаж, нийт 8 
дугаар нийтийн хүртээл болгосон. 

Сэтгүүлийн нийтлэлийн бодлого нь хууль 
сахиулах үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин, 
практикт тулгамдсан асуудлыг шинжлэх ухаан, 
онол, арга зүй, технологи, зохицуулалтын 
хүрээнд уламжлал, шинэчлэлийг хослуулан 
шийдвэрлэх талаар эрдэмтэн, судлаач, багш, 
суралцагчдын шинжлэх ухаанч сэтгэлгээг 
дэмжих, тэдний үзэл бодол, дүгнэлт санал, 
судалгааны үр дүнг нийтэд таниулах, 
хууль сахиулах асуудлаар төрийн бодлого 
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэхэд чиглэгдэж байна.

Тус сэтгүүлийг олон улсын стандартад 
нийцүүлэх үүднээс Франц Улсын Парис хот 
дахь “ISSN”-ын олон улсын төв (Bibliogra-
hic Data Secton ISSN International Centre)-өөс 
“ISSN-23120797” дугаар авсан. 

Сэтгүүлийг Хууль зүйн яам, Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухааны яам, Шинжлэх ухаан, 
технологийн сан, хууль сахиулах байгууллага, 
төрийн болон төрийн бус, олон улсын 
байгууллагад хүргүүлж, Интерном, Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэнгийн Номын дэлгүүрээр 
худалдаалж, “Монгол Шуудан”, “Түгээмэл 
шуудан”, “Улаанбаатар шуудан”-ийн нийтийн 
захиалгаар түгээж байна. 

Их сургуулийн албан ёсны www.leu.gov.
mn хуудсанд сэтгүүлийн цахим хувилбарыг 
тогтмол байршуулж, эрдэмтэн, судлаачдын 
эрдэм шинжилгээний бүтээлийг унших боломж 
бүрдүүлсэн. 

Тус сэтгүүлийг Нийгмийн ухааны салбарын 
шинжлэх ухааны сэтгүүлийн жагсаалтад 
оруулах хүсэлтийг Шинжлэх ухааны академид 
хүргүүлээд байна. 

“Хууль сахиулахуй” онол, арга зүйн сэтгүүлд 
магистрант нэгээс доошгүй, докторант гурваас 
доошгүй өгүүллийг удирдаж буй эрдэмтний 
хамт бэлтгэн, зохих төлбөртэй хэвлүүлсэн 
байх шалгуур, шаардлагыг магистр, докторын 
сургалтын журамд нэмж оруулахаар төлөвлөж 
байна.

2. Хэвлэл, редакцийн хэлтэс, Монголын 
Криминологичдын холбооноос эрхлэн 

гаргадаг “Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн улирал тутмын сэтгүүл 

1970-1990 онд Гэмт хэргийн шалтгаан, 
нөхцлийг судлах институтээс “Гэмт явдалтэй 
тэмцэх асуудал” сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж 
байсан бөгөөд эрхлэгчээр тус институтийн 
захирал, доктор (Ph.D), профессор Н.Жанцан 
ажиллаж байжээ. 

Энэхүү сэтгүүлийн нийтлэлийн бодлогыг 
үргэлжлүүлэн 2002 оноос Цагдаагийн 
академиас “Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал” 
онол, арга зүйн сэтгүүлийг улирал тутам эрхлэн 
гаргаж эхэлсэн бөгөөд 13 дахь жилдээ нийт 
54 дугаарыг нийтийн хүртээл болгосон, хууль 
зүйн салбарын ууган, олон жил тасралтгүй 
хэвлэгдэж буй олон нийтэд танигдсан онол, 
арга зүйн сэтгүүл юм.

Сэтгүүлийн нийтлэлийн бодлого нь:
•Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаарх 

төрийн бодлого;
•Криминологийн онол, практикийн 

тулгамдсан асуудал;
•Эрүүгийн эрх зүйн онол, практикийн 

тулгамдсан асуудал;
•Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал;
•Захиргааны эрх зүйн онол, практикийн 

тулгамдсан асуудал;
•Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал;
•Криминалистикийн онол, практикийн 

тулгамдсан асуудал;
•Цагдаагийн эрх зүйн онол, практикийн 

тулгамдсан асуудал;
•Хууль зүйн зөвлөгөө;
•Мөрдөн байцаалтын практик;
•Хууль зүйн шинжлэх ухаанд суурь шинжлэх 

ухааны ололтыг хэрхэн ашиглаж байгаа тухай 
мэдээлэл зэрэг материалыг нийтэлж, гэмт 
явдалтай тэмцэх үйл хэрэгт онол, практикийн 
тодорхой хувь нэмрээ оруулахад чиглэгддэг. 

Сэтгүүлд нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл бүр нь эрдэмтэн судлаач, практик 
байгууллагын ажилтнууд гэмт явдалтай тэмцэх 
төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тулгамдсан 
асуудал, хүндрэл бэрхшээлийг хөндөн тавьж, 
эрх зүйн зохицуулалт, арга зүйг боловсронгуй 
болгох арга замыг тодорхойлсон дүгнэлт, 
саналыг дэвшүүлсэн байдгаараа онцлогтой.

Тус сэтгүүлд давхардсан тоогоор гадаадын 
болон дотоодын 160 гаруй эрдэмтэн, судлаачид 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлжээ. 
Тухайлбал, ОХУ, БНХАУ, БНТУ, БНСУ, 
Казахстан, АНУ зэрэг улсуудын болон монголын 
хууль зүйн салбарын тэргүүлэх эрдэмтэд 
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болох Академич Ж.Амарсанаа, С.Нарангэрэл, 
доктор (Sc.D), профессор Г.Совд, С.Жанцан, 
Ж.Долгорсүрэн, Ц.Сарантуяа, Ж.Болдбаатар, 
доктор (Ph.D), профессор Д.Зүмбэрэллхам, 
Ж.Бямбаа, Б.Бат-Эрдэнэ, Л.Батжав, доктор 
(Ph.D), дэд профессор Г.Гантөмөр, Х.Сэлэнгэ, 
Т.Оюунчимэг, докторант Б.Эрдэнэбилэг, 
Г.Эрдэнэбат нарыг дурдаж болно. 

“Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал” сэтгүүлд 
нийтлүүлэхээр хууль зүйн салбарын эрдэмтэн, 
судлаачид, магистрант, докторант нарын 
асуудал хөндсөн, судалгаанд түшиглэсэн 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, судалгааны 
үр дүнг сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл хянаж, 
зөвшөөрсөн дүгнэлт гаргасан, бакалаврын 
суралцагчдын эрдэм шинжилгээний 
бүтээлийн тухайд эрдэм шинжилгээний 
хуралд хэлэлцүүлж, шагналт байрт шалгарсан 
бүтээлийг зөвлөлийн магадлагааг үндэслэн тус 
тус нийтэлдэг.

Тус сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүллээ 
хэвлүүлэн хамтран ажиллаж ирсэн олон судлаач 
эрдмийн зэрэг хамгаалсан. Тухайлбал, доктор 
(Ph.D), профессор Ж.Болдбаатар, Ц.Сарантуяа 
нар хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)-
ын зэрэг, Д.Адъяабазар, Л.Батжав, Н.Гантулга, 
Ц.Амгаланбаяр, Д.Таванжин, М.Батаев, 
Д.Мягмарцэрэн, Д.Даваа-Очир, Б.Айбек, 
Г.Гантөмөр, Ж.Мөнхболд, Б.Гүнбилэг, Б.Бат-
Эрдэнэ, Т.Оюунчимэг, Т.Бямбаа, З.Төрмандах, 
П.Оюунчимэг, Н.Ганбадрал, Б.Нармандах, 
Ц.Цэлмэг, Ш.Ариунбилэг, Б.Батзориг, 
С.Гантулга, Р.Баярмагнай, М.Эрдэнэбаяр, 
Б.Жаргалсайхан, Б.Алтангэрэл нар хууль зүйн 
доктор (Ph.D)-ын зэрэг тус тус амжилттай 
хамгаалсан байна. 

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 
Эрдмийн зөвлөлийн 2012 оны 1 дүгээр 
сарын 11-ний өдрийн хурлаар Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал сэтгүүлийн нийтлэлийн 
бодлого, цар хүрээг хэлэлцээд тус сургуулийн 
профессор багш нарын нийтлүүлсэн бүтээлд 
эрдэм шинжилгээний багц цаг тооцохоор 
шийдвэрлэж, улмаар тус сургуулийн эрдэмтэн 
багш нар төдийгүй бусад их, дээд сургуулийн 
эрдэмтэн судлаачид, практик байгууллагын 
ажилтнууд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, 
судалгааны тайлан, гэмт хэрэг, зөрчилтэй 
тэмцэх арга зүйн талаарх туршлага зэргийг 
нийтлүүлж, тэдний үзэл бодлоо илэрхийлэх, 
хамтран туршлага солилцох индэр болсоор 
ирлээ.

Энэхүү сэтгүүл нь улирал бүр 200 хувь 
хэвлэгдэн нийтийн захиалгад ордог. Тус 
сэтгүүлийг “Монгол шуудан ХК”, “Улаанбаатар 
шуудан”, “Түгээмэл шуудан” компаниудаар 
дамжуулан УИХ, Засгийн газар, Хууль зүйн 
яамны агентлагууд, шүүх, прокурор, цагдаа, 

нотариатын байгууллага, Монголын Хуульчдын 
холбоо, их, дээд сургуулиуд, хууль зүйн 
фирм, иргэдэд захиалгаар түгээж, Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаагаар 
худалдаалдаг.

Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал сэтгүүлийн 
зөвлөлийн гишүүдээр Монгол Улсын Гавьяат 
хуульч, доктор (Sc.D), профессор Г.Совд, 
С.Жанцан, Улсын Ерөнхий Прокурорын туслах, 
хүндэт чекист Ц.Жамъянсэнгээ нарын нэр 
хүндтэй хуульч, эрдэмтэд ажиллаж байсан. 

Одоо тус сэтгүүлийн эрхлэгчээр хууль зүйн 
доктор (Ph.D), профессор Д.Зүмбэрэллхам, 
сэтгүүлийн зөвлөлийн гишүүдээр Монгол 
Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч, доктор (Ph.D), 
профессор Б.Бат-Эрдэнэ, Тахарын ерөнхий 
газрын дэд дарга, доктор (Ph.D) Б.Батзориг, 
Монголын Криминологичдын холбооны 
удирдах зөвлөлийн гишүүн, доктор (Ph.D), 
профессор Б.Болдбаатар, доктор (Sc.D), 
профессор Ж.Долгорсүрэн, Монгол Улсын 
гавьяат хуульч, доктор (Ph.D), профессор 
Н.Жанцан, А.Лхагва, Улсын Ерөнхий 
Прокурорын орлогч, төрийн хууль цаазын 
шадар зөвлөх Г.Эрдэнэбат нарийн бичгийн 
даргаар доктор (Ph.D) С.Гантулга, докторант 
Б.Энхболд нар ажиллаж байна.
3. Хууль сахиулахын удирдлагын академиас 
эрхлэн гаргадаг “Хууль сахиулахуйн 

удирдлага” онол, арга зүйн сэтгүүл 

“Хууль сахиулахуйн удирдлага” онол, 
арга зүйн сэтгүүлийг 2014 оноос эрхлэн 
гаргасан бөгөөд нийтлэлийн бодлого нь 
хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлагад 
тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга замыг 
тодорхойлоход оршдог. Сэтгүүлийг эрхлэн 
гаргаснаар хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын албан хаагчид, их сургуулийн 
эрдэмтэн багш, судлаачид энэ чиглэлээр 
бичсэн өгүүлэл, нийтлэлээ хэвлүүлж олны 
хүртээл болгох боломж нээгдсэн.
4. Цагдаагийн сургуулийн Цагдаагийн эрх 
зүйн тэнхимээс эрхлэн гаргадаг “Цагдаа 

судлал” онол, арга зүйн сэтгүүл 
2011 оноос эрхлэн гаргасан “Цагдаа судлал” 

онол, арга зүйн сэтгүүл энэ онд цуврал 4 дугаар 
хэвлэгдэж, нийт 62 эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл нийтэлсэн.   

5. Хилийн сургууль, “Монголын Хил 
судлалын үндэсний нийгэмлэг”-ээс эрхлэн 
гаргадаг “Хил судлал” онол-мэдээллийн 

сэтгүүл 
“Хил судлал” сэтгүүлийн 2015 оны №1, 2 

дугаарыг Хилийн боомтын аюулгүй байдлын 
тэнхим, №3, 4 дугаарыг Хилийн албаны 
тэнхим эрхлэн гаргасан. Сэтгүүлийн редакцийн 
зөвлөлөөс цаашид Хилийн сургуулийн 
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мэргэжлийн тэнхимүүдээр шинэ дугааруудыг 
эрхлэн гаргуулах бодлого баримталж байна.  

6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
сургуулиас эрхлэн гаргадаг “Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэл судлал” сэтгүүл 
“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал” онол, 

арга зүйн улирал тутмын сэтгүүл 2015 онд 4 
дугаар хэвлэгдсэн бөгөөд давхардсан тоогоор 
64 эрдэмтэн, судлаачийн эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл нийтлэгдсэнээс 31 өгүүлэл буюу 48.4 
хувийг тус бүрэлдэхүүн сургуулийн профессор 
багш нар нийтлүүлжээ. 

НАЙМ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ 

Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирлын баталсан 2014-2015 оны болон 2015-
2016 оны хичээлийн жилд зохион байгуулах эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын нэгдсэн график 
төлөвлөгөө, тусгай төлөвлөгөөгөөр олон улсын хэмжээний 1, улсын хэмжээний 2, салбарын 
хэмжээний 12, бусад их, дээд сургууль, байгууллагатай хамтран 7, Их сургуулийн хэмжээнд 
7 эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн хурлыг амжилттай зохион байгуулж, санал, зөвлөмж, 
эмхтгэл гаргасан байна. 

№ Зохион байгуулагч Хурлын нэр Үр дүн

Олон улсын хэмжээний 

1. 
Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн, 

Эрдэмтэн нарийн бичгийн 
даргын ажлын алба

“Хууль сахиулах байгууллагын 
хамтын ажиллагаа” 2015.07.17-18 

Зөвлөмж, эмхтгэл гаргасан

Улсын хэмжээний

1. Хууль сахиулахын 
удирдлагын академи

“Төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын менежментэд 

тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх 
арга зам” 2015.11.21

Зөвлөмж, эмхтгэл гаргасан

2.
Ахлагчийн

сургууль

“Хууль сахиулах үйл ажиллагаанд 
ахлагч бүрэлдэхүүний үүрэг, 

оролцоо, тулгамдсан асуудал” 
2015.05.21

Санал, зөвлөмж, 

эмхтгэл гаргасан

Салбарын хэмжээний

1.

Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн

“Шинжлэн магадлахуйн инноваци” 
2015.06.19 

Эмхтгэл гаргасан

2.
“Хил хамгаалалтын арга тактикийг 

боловсронгуй болгох зарим 
асуудал” 2015.12.13

Эмхтгэл гаргасан

3.

Цагдаагийн сургууль

“Гэмт хэрэг мөрдөхөд тулгамдсан 
асуудал” 2015.10.29

Санал, зөвлөмж гаргасан

4.
“Гүйцэтгэх ажлын эрх зүйн 

зохицуулалт” 2015.11.06 
Эмхтгэл гаргасан

5.

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газар,

Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн, 
Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэлийн сургууль

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын алба хаагчдын 
сургалтын тогтолцоо: эрх зүйн 
орчин, практик, шийдвэрлэх 

асуудал” 

2015.11.13-14 

Эмхтгэл гаргасан

7. Онцгой байдлын сургуулиас эрхлэн 
гаргадаг “Гамшгийн эрсдэл судлал” онол-

мэдээллийн сэтгүүл 
“Гамшгийн эрсдэл судлал” сэтгүүлийг 

профессор багш, судлаачдын гамшигтай 
тэмцэх, түүний хор уршгийг арилгах талаарх 
асуудал дэвшүүлсэн илтгэл, өгүүлэл, гамшигтай 
тэмцэх дэвшилтэт технологийг иргэд, төрийн 
байгууллага, салбарын судлаач, суралцагчдад 
хүргэх үүднээс эрхлэн гаргаж байна
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6.

Хилийн сургууль

“Улсын хилийн хариуцсан хэсэгт 
хилийн эрэл зохион байгуулж, 

явуулах ажиллагааг боловсронгуй 
болгох нь”  2015.03.26 

Эмхтгэл гаргасан

7.
“Хил хяналтын байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд тулгамдаж буй зарим 

асуудал”  2015.03.27
Эмхтгэл гаргасан

8.
“Тэсэрч дэлбэрэх бодисын 

хэрэглээнд тулгамдаж буй зарим 
асуудал” 2015.04.29 

Эмхтгэл гаргасан

9.

Эрх зүй, нийгмийн ухааны 
сургууль

“Эрхзүйн процесс: онол, практик” 
2015.03.26

Зөвлөмж, эмхтгэл гаргасан

10.

“Хууль сахиулах, батлан хамгаалах 
байгууллагын алба хаагчдад гардан 
тулааны урлагийн сургалтыг заах  

онцлог” 2015.04.30 

Зөвлөмж, эмхтгэл гаргасан 

11.

Онцгой байдлын сургууль

“Гал түймэртэй тэмцэх үйл 
ажиллагаанд тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам” 2015.01.12

Эмхтгэл гаргасан

12.
“Байгалийн гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, түүний хор уршгийг 

арилгах арга хэмжээ” 2015.04.02
Эмхтгэл гаргасан

Бусад их, дээд сургууль, байгууллагатай хамтарсан

1.

Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн,

Шинжлэх ухаан, 
технологийн их сургуулийн 

Бизнесийн удирдлага, 
хүмүүнлэгийн сургууль,

Нийгмийн халамж, 
үйлчилгээний ерөнхий 

газар 

“Хорих байгууллагын нийгэмшүүлэх 
ажлын чиг хандлага” 2015.04.22 

Эмхтгэл гаргасан

2.

Монгол Улсын 
Боловсролын их сургууль, 

Ахисан шатны боловсролын 
сургууль

“Гадаад хэлний сургалтын онол, 
хэрэглээний орчин үеийн чиг 

хандлага” 2015.10.26
Эмхтгэл гаргасан

3.

Ахлагчийн сургууль, 

Батлан хамгаалахын их 
сургуулийн Ахлагчийн 

сургууль

“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 
байдлыг хангахад бидний үүрэг 

оролцоо” 2015.02.12
Эмхтгэл гаргасан

4.

Цагдаагийн сургууль,

Хүмүүнлэгийн ухааны их 
сургуулийн харьяа “Билиг” 

сургууль

“Хууль сахиулах ажиллагаа ба 
хүний эрх” 2015.10.30 

Эмхтгэл гаргасан

5.
Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэлийн сургууль
“Оюуны индэр”  2015.04.23 Зөвлөмж, эмхтгэл гаргасан

6.
Эрх зүй, нийгмийн ухааны 

сургууль

“Суралцагчдын гадаад хэлээр 
унших чадварын өнөөгийн байдал, 
сайжруулах арга зам” 2015.04.26 

Эмхтгэл гаргасан
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7. Онцгой байдлын сургууль
“Химийн хорт бодисын ашиглалт, 
хорт бодисын аюулгүй байдлыг 
хангах зарим асуудал” 2015.11.11

Эмхтгэл гаргасан

Их сургуулийн хэмжээний

1.
Ахисан шатны боловсролын 

сургууль

“Хууль сахиулах салбарын 
тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх 

арга зам”  2015.12.10 
Эмхтгэл гаргасан

2.
“Шинжлэх ухаан, практикийн 

анхаарал татсан асуудал” 2015.04.28 
Эмхтгэл гаргасан

3. Хилийн сургууль
“Улсын хил хамгаалалтын инженер 

техникийн хэрэгслийн одоо ба 
ирээдүй” 2015 

Эмхтгэл гаргасан

4. Онцгой байдлын сургууль
“Хот төлөвлөлт - Аюулгүй байдал” 

2015.07.03
Эмхтгэл гаргасан

5.

Эрх зүй, нийгмийн ухааны 
сургууль

“Ирээдүйн судлаач” 2015.05.27 Эмхтгэл гаргасан

6.
“Гадаад хэл ба мэдээллийн эрин” 

2015.04.01 
Эмхтгэл гаргасан

7.
“WWH. Poster conference” оюутны 
эрдэм шинжилгээний бага хурал  

2015.11.19
Эмхтгэл гаргасан

ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 
2015 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 
А/116 дугаар тушаалаар “Хууль сахиулах 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа” олон 
улсын эрдэм шинжилгээний хурал-эрдэмтдийн 
уулзалтыг 2015 оны 7 дугаар сарын 17-18-ны 
өдрүүдэд Хөвсгөл нуурын хөвөөнд байрлах 
“Харуул занги” амралтын газарт зохион 
байгуулсан. 

Тус хуралд гадаадын болон дотоодын 
хууль сахиулах байгууллагын эрдэмтэн 
судлаачдаас хууль сахиулах байгууллагын 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх арга зам эрэлхийлсэн 
54 эрдэм шинжилгээний илтгэл ирүүлснийг 
эмхтгэн “Хууль сахиулахуй” онол, арга зүйн 
сэтгүүлийн тусгай дугаарт хэвлэн, нийтийн 
хүртээл болгосон. Эрдэм шинжилгээний 
хуралд Их сургуулийн эрдэмтэн, судлаачдаас 

гадна, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий 
газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Онцгой 
байдлын ерөнхий газар, Батлан хамгаалахын 

их сургуулийн Батлан хамгаалахын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн, ОХУ, БНСУ-ын нийт 
60 гаруй хүндэт зочин төлөөлөгч, эрдэмтэн, 
судлаач оролцов. Тухайлбал, ОХУ-ын Хууль 
зүйн яамны Пермийн дээд сургуулийн сургалт 
эрхэлсэн орлогч захирал, доктор, доцент 
В.В.Сурин, ОХУ-ын Хуульчдын холбооны 
удирдлагын зөлөлийн гишүүн, Хууль зүйн 
боловсролын холбооны зөвлөлийн дарга, 
доктор, доцент А.А.Свистунов, ОХУ-ын Буриад 
Улсын их сургуулийн Хууль зүйн факультетын 
декан, Буриад улсын хууль сахиулах 
байгууллагын гавьяат ажилтан, доктор, доцент 
В.М.Мельников, ОХУ-ын Буриад улсын их 
сургуулийн Хууль зүйн факультетын Эрүүгийн 
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ЕС. ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН СЕМИНАР, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

№ Сургуулийн нэр Нэгжийн нэр Семинар, хэлэлцүүлгийн нэр

1.

Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн

Цагдаа судлалын төв, 
Шинжлэн магадлахуй 

судлалын төв 

“Дижитал нотлох баримт” Олон улсын 
уулзалт-семинар 2015.09.25

2. Цагдаа судлалын төв 
“Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, өгүүллийн 
олон улсын өнөөгийн үнэлэмж” онол, арга 

зүйн семинар 2015.10.12

3. Хил судлалын төв 
“Дээд боловсролын байгууллага дахь 

инновацийн үйл ажиллагааны туршлага” 
семинар

4.
Хууль сахиулахуйн 
инновацийн төв 

“Цагдаагийн алба хаагчийн захиргааны 
эрх зүйн хамгаалалт, судалгааны ажилд 

анкетын арга зүйг ашиглах нь” онол, арга 
зүйн семинар 2015.09.16 

5.
Онцгой байдлын 
сургууль, Гамшиг 

судлалын төв

“Хууль сахиулах байгууллагын үйл 
ажиллгаанд зайнаас тандан судлах 

судалгааны арга зүйг ашиглах нь” семинар

6. Хууль сахиулахын 
удирдлагын 

академи

Хилийн албаны 
удирдлага, стратегийн 

профессорын баг

“Команд-штабын сургууль”-ийн чиглэлээр 
онол арга зүйн семинар 2015.09.18

7.
“Хил хамгаалах байгууллагын шинэчлэл, 
хөгжлийн стратеги” семинар  2015.11.02

8.

Ахисан шатны 
боловсролын 

сургууль

Гадаад хэлний 
сургалтын баг

“Хамтын ажил - хамтын амжилт” сэдэвт 
хэлэлцүүлэг

9.
“Насанд хүрэгчдийн гадаад хэлний 

сургалтын онцлог, арга зүй” онол, арга 
зүйн семинар

10.
“Англи хэлний угтварыг утгаар нь бүлэглэн 
зааж үгсийн санг нэмэгдүүлэх нь” арга зүйн 

семинар

11.
“Хятад хэлний зурлага түүнийг заах нь” 

арга зүйн семинар

12.
“Хөдөлгөөн заасан үйл үгийг зургийн 
хэлбэрээр заах нь” арга зүйн семинар

13.
“Гадаад хэлний цахим сургалтын талаар” 

арга зүйн семинар

процессын тэнхимийн эрхлэгч, Буриад Улсыг 
гавьяат хуульч, доктор, доцент Ю.В.Хармаев, 
доктор, доцент Э.Л.Раднаева, БНСУ-ын Кёонгги 

их сургуулийн Гадаад харилцааны албаны 
дарга, доктор, профессор Юу Габ Хуан нарын 
зэрэг зочин, эрдэмтэн судлаачид урилгаар 
оролцов.
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14.

Цагдаагийн 
сургууль

Эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн тэнхим

“Монгол Улсын уул уурхайн салбарын 
тулгамдсан асуудал - ашигт малтмалын 

эрүүгийн эрх зүйн хамгаалал” хэлэлцүүлэг

15.
Цагдаагийн эрх зүйн 

тэнхим
“Цагдаагийн эрх зүйн шинжлэх ухааны 

хөгжлийн чиг хандлага” онолын семинар

16.

Цагдаагийн эрх зүйн 
тэнхим,

Сургалтын хэлтэс

“Хууль сахиулах үйл ажиллагаа, салбарын 
хөгжлийн чиг хандлага” 2015.11.23

17.
Эрүүгийн тагнуулын 

тэнхим 

“Үндэсний аюулгүй байдал ба үндэстэн 
дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг” 

хэлэлцүүлэг  2015.10.06

18.
Мөрдөх ажиллагааны 

онол, тактикийн тэнхим

“Таслан сэргийлэх арга хэмжээний ойлголт, 
нөлөөлөл, чиг хандлага” онолын семинар 

2015.11.13

19.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль

“Социологийн судалгаа боловсруулах үе 
шат, аргачлал, үр дүн”  онол, арга зүйн 

семинар 2015.10.08

20.
“Сургалтын түшиц газар зохион байгуулах 

практик сургалтын үр дүн, цаашид 
анхаарах асуудал” онол, арга зүйн семинар 

2015.11.11

21.

Эрх зүй, нийгмийн 
ухааны сургууль

Бие хамгаалах 
бэлтгэлийн тэнхим

“Улсын хил хамгаалалтад зэвсэг тусгай 
хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх 
хэрэглэх эрх зүйн орчинд тулгамдсан 

асуудал” онол, арга зүйн семинар

22.

“Согтуурсан, мансуурсан этгээдийг 
эрүүлжүүлэх, албадан саатуулах 

ажиллагааны үед хүний эрхийг хангах” 
онолын семинар 2015.11.06

23.
Нийгмийн ухааны 

тэнхим
“Улстөр ба популизм” онолын семинар 

2015.05.01 

24.
Эрх зүйн онолын 

тэнхим
“Захиргааны ерөнхий хуулийн үзэл 

баримтлал” онолын семинар 2015.11.11

Шинжлэх ухааны ажилтны тэмдэглэлт 
өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан 

арга хэмжээ
Монгол Улсад шинжлэх ухааны 

байгууллага үүсч хөгжсөний 94 жилийн 

ой, Шинжлэх ухааны ажилтны тэмдэглэлт 
өдрийг 5 дахь жилдээ уламжлал болгон 
хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг сурталчлах, нэр 
хүндтэй эрдэмтдийн гавьяаг алдаршуулах, 
хүндэт профессор цол гардуулах, үндэсний 
хэмжээний хүрээлэнгүүдийн дунд спортын 
тэмцээн зохион байгуулах, ажил бүтээлээр 
шалгарсан тэргүүний алба хаагчдыг шагнаж 
урамшуулах зэрэг олон талт арга хэмжээг 
тусгай төлөвлөгөөгөөр зохион байгуулж, ёслол 
төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэв. 

Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Их сургуулийн 
захирлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний 
өдрийн “Эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээл 
шалгаруулах тухай” А/202 дугаар тушаал гарч, 
шалгаруулалтыг
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Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 
ажлын алба, Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн, Хэвлэл, редакцийн хэлтэс хамтран 
явуулсан.

Энэхүү шалгаруулалтыг Хууль сахиулахын 
их сургуулийн профессор багш, судлаачдын 
эрдэм судлалын ажлыг эрчимжүүлэх, үр 
нөлөөг дээшлүүлэх, дэмжих зорилгоор зохион 
байгуулсан бөгөөд цаашид уламжлал болгон 
явуулахаар төлөвлөж байна.
Эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн 
шалгаруулалтад Их сургуулийн профессор 
багш нийт 54 бүтээл ирүүлснээс шүүгчдийн 
бүрэлдэхүүн удирдамжид заасан шалгуур, 
үзүүлэлтийн дагуу хянан хэлэлцээд доктор 
(Sc.D), профессор Жамсрангийн Долгорсүрэн, 
докторант Долгорсүрэнгийн Булган нарын 
“Монгол Улсын Цагдаагийн эрх зүйн курс” 
хамтын бүтээл, Их сургуулийн Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль, Бүгд 
найрамдах Чех улсын Каритас Чех байгууллага, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагатай 
хамтран хэрэгжүүлсэн “Ял эдэлж буй хүмүүсийг 
эрх зүйн зөвлөгөөгөөр хангах нь” дэд төслийг 
тус тус шалгаруулж, өргөмжлөл, мөнгөн 
шагналаар шагнасан.

Монгол Улсын гавьяат хуульч, доктор, 
профессор, бэлтгэл хурандаа А.Лхагваад 
“Хүндэт профессор” цол гардуулж, хүндэтгэл 
үзүүлэх ёслолын ажиллагааг амжилттай зохион 
байгуулж, 2015 онд эрдмийн зэрэг амжилттай 
хамгаалсан Б.Алтангэрэл, З.Цэрэнбат нарын 
5 эрдэмтэнд докторын диплом, мөнгөн 
урамшуулал гардуулсан баярт үйл явдал болж 
өнгөрлөө.

Хууль зүйн шинжлэх ухаанд зохих хувь 
нэмрээ оруулсан түүхэн бие хүмүүсийн 
амьдрал, үйл ажиллагааны явцад бий болсон 
хувийн гаралтай баримтыг байгууллагын 
архивт сан хөмрөг үүсгэж хадгалах зорилгоор 
доктор (Ph.D), профессор, хошууч генерал 
Б.Пүрэв “Цагдаагийн байгууллагын тухай 
хууль”-ийн анхны төслийг боловсруулах явцад 
цуглуулсан судалгааны материал, доктор 
(Sc.D), профессор, дэслэгч генерал Ш.Арвай 
нарын хувийн гар бичмэлээр архивын 
хадгаламжийн нэгж  бүрдүүлэв. 

Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргын 
санаачлагаар Шинжлэх ухааны ажилтны 
өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд 
Их сургуулийн эрдэмтдийн чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх, цэвэр агаарт явган аялж 
чийрэгжих, эвсэг, хамт олонч уур амьсгалыг 
бүрдүүлэх, багаар ажиллах чадвар, албаны 
бэлэн байдал, сэтгэл зүй, бие бялдрын тэсвэр 
тэвчээрийн түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор 2015 
оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр “Зайсангийн 
ам-Богд хан уулын Баруун ширээт оргил-
Зайсангийн ам” гэсэн чиглэлээр явган аяллыг 
зохион байгуулсан. 

Явган аяллын хүрээнд эрдэмтдийн дунд 
цасны сумо, хөл бөмбөгийн нөхөрсөг тэмцээн, 
хөгжөөнт спорт тоглоом зохион байгуулж, 
нэг өдрийг эрүүл агаарт идэвхтэй амарч 
өнгөрүүлэв.
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АРАВ. КЛУБ, ДУГУЙЛАН, СЕКЦИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Сонсогч, суралцагчдын танхимын сургалтаар олж авсан онолын мэдлэгийг бататгах, бие даан 
суралцах, зарим тодорхой үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх, илтгэх, мэтгэлцэх, үзэл бодлоо 
чөлөөтэй илэрхийлэх чадвар эзэмшүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор Их сургуулийн 
хэмжээнд 14 клуб, 9 дугуйлан, 9 секц идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

№ Сургуулийн нэр Клуб, дугуйлангийн нэр

1.
Хууль сахиулахын 

Удирдлагын академи
“Удирдагч” клуб

2.

Цагдаагийн сургууль

“Гэмт явдал судлал” клуб

3. “Цагдаа судлал” клуб

4. “Мөрдөгч” клуб

5. “Хууль сахиулагч” клуб

6. “Хазо” клуб

7. “Кибер” клуб

8.

Хилийн сургууль

“Харуул занги” клуб

9. “Залгамжлагч” мэтгэлцээний клуб

10. “Боомтынхон” клуб

11. Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн сургууль

“Бүргэдүүд” клуб

12. “Маршал” клуб

13.

Онцгой байдлын сургууль

“Гал унтраах олон төрөлт спорт” дугуйлан

14. Солонгос хэлний анхан шатны мэдлэг олгох дугуйлан

15. Компьютерийн хэрэглээний програм эзэмшүүлэх дугуйлан

16.
Албан хэрэг хөтлөлт, санхүүгийн анхан шатны мэдлэг олгох 

дугуйлан

17. “Хэл судлал” клуб

18.
Ахлагчийн сургууль

Ахлагч клубын “Шатар,IQ” дугуйлан

19. “Лектор” дугуйлан

20.

Эрх зүй, нийгмийн 
ухааны сургууль

Англи хэлний клуб

21. Англи хэлний дугуйлан

22. Орос хэлний дугуйлан

23. “Карате”-ийн секц

24. “Таеквондо”-ын секц

25. “Кудо”-ын секц

26. “Самбо, жудо бөх”-ийн секц

27. “Гардан тулаан”-ын секц

28. “Үндэсний бөх”-ийн дугуйлан

29. “Волейбол”-ийн секц

30. “Сагсан бөмбөг”-ийн секц

31. “Холимог тулаан ба Жиүжицү, кик бокс”-ын секц 
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ЗАРИМ КЛУБ, ДУГУЙЛАНГИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА 

“УДИРДАГЧ” КЛУБ
Хууль сахиулахын удирдлагын академийн 

дэргэдэх сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих 
суралцагчдын өөрийн удирдлагын “Удирдагч” 
клуб нь үүсгэн байгуулагдаад 3 жил болох 
хугацаандаа Монгол Улсын хууль сахиулах 
байгууллагуудын ирээдүйн манлайлагч, 
удирдагч нарыг хамтач, шударга зан төлөвтэй, 
хүнлэг, мэргэжлийн ёс суртахуун бүхий мэдлэг, 
оюунаар тэргүүлэгч, шилдэг манлайлагч болгон 
хөгжүүлэхэд чиглэн ажилладаг
“Удирдагч” клуб нь өөрийн эрхэм зорилгынхоо 
хүрээнд гишүүд, дэмжигчдийн дунд спортын 
уралдаан тэмцээн, явган, морин, дугуйн аялал, 
хэлэлцүүлэг, уулзалт, ярилцлага, нийгэмд 
чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. 
Суралцагчдын сурах идэвхийг өрнүүлж, хүний 
эрхийг дээдэлсэн, хүнлэг энэрэнгүй зан чанар 
төлөвшсөн, мэргэжлийн ёс зүй, сахилга баттай, 
тэвчээр хатуужлаараа үлгэрлэн манлайлагч, 
шинжлэх ухаан, технологийн ололт, амжилтын 
талаарх мэргэжлийн мэдлэг, оюун санаагаараа 
тэргүүлсэн чадварлаг удирдагч бэлтгэхэд 
клубын үүрэг, оролцоо их юм. 

“ГЭМТ ЯВДАЛ СУДЛАЛ” КЛУБ
Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, 

криминологийн тэнхимийн дэргэдэх “Гэмт 
явдал судлал” клуб нь сонсогч, оюутны бүтээлч 
сэтгэлгээг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны арга зүй эзэмшүүлэх, багаар 
ажиллах чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 15 
дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна.

“ЦАГДАА СУДЛАЛ” КЛУБ
Цагдаагийн сургуулийн Цагдаагийн эрх 

зүйн тэнхимийн дэргэдэх “Цагдаа судлал клуб” 
нь цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
чиглэлээр нэмэлт сургалт зохион байгуулах, 
зөвлөгөө өгөх, цагдаагийн хэсгийн үйл 
ажиллагаанд тулгамдсан асуудлыг хамтран 
судалж, цагдаагийн байгууллагын хөгжил 
дэвшилд зохих хувь нэмэр оруулах зорилгоор 
үйл ажиллагаа явуулж, клубын удирдагч 
багшаар дэд профессор, цагдаагийн хошууч 
Б.Баянмөнх ажиллаж байна.

“МӨРДӨГЧ” КЛУБ
Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн тагнуулын 

тэнхимийн дэргэдэх “Мөрдөгч” клуб нь 2008 
онд Цагдаагийн академийн Гүйцэтгэх ажлын 
тэнхимийн дэргэд байгуулагдсан бөгөөд 
2011 онд хүндэт чекист, цагдаагийн хурандаа 
Ц.Жамъянсэнгээгийн нэрэмжит болж өргөжсөн. 

Мөрдөгч клуб нь Цагдаагийн сургуулийн 
3 дугаар дамжааны сонсогчдыг “Тагнах үйл 
ажиллагааны эрх зүй, тактик”-ийн хичээлээр 
гүнзгийрүүлэн сургах, эрүүгийн албаны 
мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэх зорилго 
тавин ажиллаж байна. 

Клуб нь Эрүүгийн тагнуулын тэнхимийн 
эрхлэгчийн баталсан төлөвлөгөөний дагуу 
гишүүдэд хичээлийн бус цагаар ЦЕГ-ын 
Мөрдөн байцаах газар, Эрүүгийн цагдаагийн 
газрын албан хаагчдыг урьж, хичээл заалгадаг. 
Мөн Эрүүгийн цагдаагийн газар болон 
дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн эрүүгийн 
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тасагтай хамтран клиник сургалтыг дадлагын 
багшийн удирдлагад гүйцэтгэх ажлын зарим 
арга хэмжээнд оролцуулдаг. 
Үйл ажиллагааны тайланг хагас жил тутам 
гаргаж, дүгнэн, амжилттай суралцсан 
төгсөгчдөд сертификат олгож байна. 

“ХУУЛЬ САХИУЛАГЧ” КЛУБ
Цагдаагийн сургуулийн Мөрдөх 

ажиллагааны онол, тактикийн тэнхимийн 
дэргэдэх “Хууль сахиулагч” клуб нь 2012 онд 
байгуулагдсан бөгөөд сонсогч, оюутнуудын 
сурч боловсрох, соён гэгээрэх, өөрийгөө 
хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, хууль сахиулах 
ажлын дадлага туршлага, мэдлэг чадвартай, 
бүтээлч хууль сахиулагчийг бэлтгэх зорилгоор 
ахлах багш, цагдаагийн ахмад Я.Цэлмэнгийн 
удирдлагад хичээллэж байна. 

2015-2016 оны хичээлийн жилд шинээр 17 
сонсогч элсэж, гишүүний үнэмлэх, энгэрийн 
тэмдэг гардаж авсан. 

“КИБЕР” КЛУБ
Цагдаагийн сургуулийн Мэдээллийн 

технологийн тэнхимийн дэргэдэх “Кибер” клуб 
нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд 24 гишүүнтэй 
байгуулагдаж, мэдээллийн технологийн 
аюулгүй байдал, кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалт явуулж байна. 

“ХАЗО” КЛУБ
Цагдаагийн сургуулийн Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тэнхимийн дэргэдэх “ХАЗО” 
клуб нь 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд 
багш, цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Энхболд, 
цагдаагийн дэслэгч Д.Далайцэрэн нар удирдан 
ажилладаг. 

“ХАЗО” клуб нь сонсогчдын дунд 
“Автомашин, мотоциклийн уран жолоодлогын 
аварга шалгаруулах тэмцээн”, “Замын 
хөдөлгөөний дүрмийг хэн сайн мэдэх вэ?” 
тэмцээнийг уламжлал болгон зохион явуулж 
байна. Мөн жил бүр Замын цаглаагийн 
газраас зохион явуулдаг “Ногоон гэрэл, цагаан 
шугам” тэмцээн, хүүхэд багачуудад зориулсан 
“Аюулгүй замын хөдөлгөөн” сургалтыг бусад 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулж 
ирсэн. 

“БҮРГЭДҮҮД” КЛУБ
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 

2015 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлаар 
клубын дүрэм, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэлэлцэн баталсан. Мөн клубын тэргүүн болон 
удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох санал 
хураалт явуулж, анги тус бүрээс 3 сонсогч, 
нийт 13 сонсогч ажиллахаар сонгогдсон.

Клубын зорилго нь сонсогчдод эх оронч 
үзэл, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, хандлага 
төлөвшүүлэх, сурч боловсрох, судалгааны 
ажил эрхлэх, өөрийгөө нээн хөгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

“МАРШАЛ” КЛУБ
2012 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 
“Маршал” клуб нь сонсогчдын санаачлагаар 
байгуулагдсан.

Клубын зорилго нь сонсогчдыг эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажилд татан 
оролцуулах, илтгэх мэтгэлцэх, багаар ажиллах 
болон бие даан суралцах чадвар эзэмшүүлэхэд 
чиглэгддэг.

Тус клубээс санаачлан хуулийн их, 
дээд сургуулиудын оюутнуудын эрдэм 
шинжилгээний нэгдсэн “МАРШАЛ” сэтгүүлийг 
2013 оны 03 дугаар сараас эхлэн эрхлэн гаргаж 
байна.

“БООМТЫНХОН” КЛУБ
Хилийн сургуулийн Хилийн боомтын 

аюулгүй байдлын тэнхимийн дэргэдэх 
“Боомтынхон” клуб байгуулагдаж, 11 дүгээр 
сарын 16-ны өдөр нээлтээ хийлээ.

Тус клубын тэргүүнээр 443 дугаар дамжааны 
сонсогч А.Цэгмид, нарийн бичгийн даргаар 
433 дугаар дамжааны сонсогч А.Отгонжаргал, 
гишүүдээр 433 дугаар дамжааны сонсогч 
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Б.Содбаяр, 423 дугаар дамжааны сонсогч 
А.Шинэбаяр, сонсогч Б.Батзориг, 413 дугаар 
дамжааны сонсогч Б.Зул-Эрдэнэ, сонсогч 
Л.Оргилхангай нарыг томиллоо. 

“Боомтынхон” клуб нь суралцагчдын 
бүтээлч сэтгэлгээг дэмжих, судалгаа, эрдэм 
шинжилгээний ажил эрхлэх арга зүй 
эзэмшүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна.

“ХАРУУЛ ЗАНГИ” КЛУБ
Хилийн сургуулийн Хилийн албаны 

тэнхимийн дэргэдэх “Харуул занги” клуб нь 
Хууль сахиулахын их сургуулийн 80 жилийн 
ой, Хилийн албаны тэнхимийн 40 жилийн ойг 
угтан 2014 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр 
байгуулагдсан.

Кпубын зорилго нь цэргийн болон хил 
судлалын шинжлэх ухаан, бусад шинжлэх 
ухааныг танин мэдэх, суралцагчдыг хөгжүүлэх, 
судалгаа шинжилгээний ажилд сургах, 
дадлагажуулахад оршино.
Клубын ерөнхий зохицуулагчаар Хилийн 
албаны тэнхимийн эрхлэгч, хурандаа Ё.Хадхүү, 
зохицуулагчаар тус тэнхимийн профессор 
багш нар, нарийн бичгийн даргаар 441 
дүгээр дамжааны дэд түрүүч Ө.Ууганбаатр, 
431 дүгээр дамжааны сонсогч М.Балжинням 
нар ажилладаг бөгөөд, 25 гишүүнтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байна.

“ШАТАР, IQ”ДУГУЙЛАН
Ахлагчийн сургуулийн Цагдаагийн 

албаны тэнхимээс сонсогчдын чөлөөт цагийг 
зөв боловсон өнгөрүүлэх, спортын авьяас 
чадвартай залуусыг сурталчлан таниулах, 
багаар ажиллах болон хамтач сэтгэлгээг 
төлөвшүүлэх, оюун ухааныг тэлэх, улмаар 
тэмцээн уралдаанд оролцох тус сургуулийн 
шатрын баг тамирчдыг сонгон шалгаруулж 
бүртгэлд хамруулах зорилгоор “Шатар, IQ” 
клубыг байгуулан ажиллуулж байна. Клубын 
нээлтийн үйл ажиллагааг Гүнжийн хоолой 
дахь Сургалт, дадлагын цогцолборт 2015 оны 
09 дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион байгуулав.

Дугуйлангийн нээлтийн үеэр Цагдаагийн 
албаны тэнхимийн багш, цагдаагийн ахмад 
Д.Гандуулга 20 хүнтэй нэгэн шатрын зэрэг 
тоглолт хийлээ.  

“ГАЛ УНТРААХ ОЛОН ТӨРӨЛТ СПОРТ”-ЫН 
ДУГУЙЛАН

Онцгой байдлын сургуулийн Гал түймэртэй 
тэмцэх албаны тэнхимийн дэргэд багш, 
онцгой байдлын дэд хурандаа, сургагч багш 
С.Баттөмөрийн удирдлагад “Гал унтраах олон 
төрөлт спорт”-ын дугуйлан хичээллэж, улс, 
бүс, олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцож 
байна.  

АРВАН НЭГ. НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА

Номын сангийн үйлчилгээг уншигчдад 
ойртуулах, номын сангийн програм хангамж 
(Lib4U)-ийн бололцоог бүрэн ашиглаж, 
электрон мэдээлэл, нээлттэй үйлчилгээ, таатай 
орчин бүрдсэн, сургалтын  үйл ажиллагааг 
дэмжих түшиц газар буюу номын сан-
мэдээллийн төв болгох зорилтын хүрээнд дор 
дурдсан ажлыг зохион байгуулсан: 

Орчин үеийн шаардлагын дагуу номын 
сангийн үйлчилгээг автоматжуулах ажлын 
хүрээнд нэвтрүүлж буй Lib4U програмд фондын 
65,000 орчим номын дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
бүхий электрон катологийг уншигчдад 
ашиглуулах боломжтой болгож, сургуулийн 
нийт уншигчийн мэдээллийг бүртгэснээр номын 
сангаас ном олгох, буцаан авах үйлчилгээг 
bar код уншигчаар бүртгэж цахимжуулсны 
зэрэгцээ номын сангийн бүх статистик тоо 
мэдээ автоматаар гарах, томоохон номын 
сангуудтай холбогдох боломжтой болсон. 

Чөлөөт сонголтын үйлчилгээтэй Эрдэм 
шинжилгээний номын санд “Волвес ХХК”-
иас “Радио долгионоор мэдрэгч дохиоллын 
хаалга”-ыг худалдан авч, хаалгыг уг компанийн 
инженер, мэргэжилтнээр суурилуулж, хяналтын 
камерыг Мэдээлэл технологи, аюулгүй байдлын 
алба шилжүүлэн суурилуулаад байна.

Эрдэм шинжилгээний номын сан давхардсан 
тоогоор 2571 суралцагч, профессор, багш, 
албан хаагчдад 5485 ном, магистрын ажил, 
докторын диссертациар үйлчилсэн. 2015 онд 
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хамгаалсан 5 докторын ажил, 84 магистрын 
ажил хүлээн авч, номын сангийн Lib4U програм 
болон нэг бүрчилсэн бүртгэлд бүртгэсэн. 

ХБНГУ-ын Макс-Планкийн нэрэмжит 
Гадаад орнуудын болон олон улсын эрүүгийн 
эрх зүйн хүрээлэнгээс авчирсан 60 гаруй эрдэм 
шинжилгээний бүтээл, судалгааны тайлан 
(цахим хэлбэрээр хуулбарласан)-гаар фондын 
баяжилт хийлээ. 

Мөн Америкийн Монгол судлалын 
төвтэй холбоо тогтоож, шинжлэх ухааны 
холбогдолтой 84 ширхэг номыг хандиваар 
авч, Их сургуулийн номын санд хүлээлгэн 
өгч гадаад орнуудын эрдэм шинжилгээний 
бүтээлийг судалгааны эргэлтэд орууллаа. 
Их, дээд сургуулиудын номын санд тавигдах 
нийтлэг шаардлага, шалгуурт нийцүүлэн тус 
номын сангийн үйлчилгээнд дутагдалтай 
байгаа “чөлөөт сонголтын үйлчилгээ”-тэй 
гадаад номын болон сонин, сэтгүүлийн  
уншлагын танхим, мөн сургуулийн дотуур 
байранд байрладаг сонсогчдод үйлчлэх 2300 
ном, сурах бичиг бүхий фондтой номын санг 
шинээр нээж, үйлчилгээ нь жигдрээд байна.

Сонсогчдын ном унших идэвхийг өрнүүлэх 
зорилгоор Зохиогч-уншигчдын 17 дахь 
уулзалтыг зохион байгуулж, “Тэргүүний 
уншигч”-ийг шалгаруулж урамшуулсан.

Номын сангаас “Шинжлэх ухааны ажилтны 
өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын 
хүрээнд 2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр 
Их сургуулийн эрдэмтэн, багш, судлаачдын 
ном, бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж сурталчилсаны 
зэрэгцээ шинэ, хуучин номын худалдааг зохион 
байгууллаа.

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулиас 
Дэлхийн номын өдрөөр зохион байгуулсан 
“Азийн орнуудын техник, технологийн номын 
үзэсгэлэн”, Санхүү, эдийн засгийн дээд 
сургуульд явагдсан их, дээд сургуудиудын 
номын сангийн ажилтнуудын ажил хэргийн 
уулзалт зөвлөгөөн, Номын сангийн 
консерциумаас зохион байгуулсан “XXI зууны 
номын сангийн тулгамдсан асуудлууд” чуулга 
уулзалт, Эм Ай Ю дээд сургууль, Боловсролын 
магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс 

хамтран явуулсан “Цахим номын сангийн 
өнөөгийн байдал, цаашдын төлөв” сэдэвт 
хуралд оролцож, туршлага судалсан. 

Мэдээллийн эрин үед уншигчдын мэдлэг 
боловсролоо хөгжүүлэхэд сургалт, эрдэм 
шинжилгээ-судалгааны бүхий л мэдээллээр 
шуурхай хангах, электрон мэдээлэл, нээлттэй 
үйлчилгээ, таатай орчин бүрдсэн, сургалтын 
үйл ажиллагааг дэмжих орчин үеийн 
шаардлагыг хангасан түшиц газар буюу номын 
сан-мэдээллийн төв байх, электрон мэдээллээр 
үйлчлэх боломж бүхий “Цахим номын сан”-г 
хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд номын сангийн 
үйл ажиллагааг төлөвлөн ажиллаж байна. 

АРВАН ХОЁР. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, 
СУДАЛГААНЫ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Дотоод хамтын ажиллагаа:
•Улсын	Дээд	Шүүх;	
•УИХ-ын	Хууль	зүйн	байнгын	хороо;	
•Улсын	Ерөнхий	прокурорын	газар;	
•Хууль	зүйн	яам;	
•Боловсрол,	соёл,	шинжлэх	ухааны	яам;	
•Шинжлэх	ухааны	академи;
•Шүүхийн	ерөнхий	зөвлөл;	
•Цагдаагийн	ерөнхий	газар;
•Тагнуулын	ерөнхий	газар;
•Хил	хамгаалах	ерөнхий	газар;
•Шүүхийн	шийдвэр	гүйцэтгэх	ерөнхий	газар;	
•Тахарын	ерөнхий	газар;	
•Шүүхийн	шинжилгээний	үндэсний	хүрээлэн;
•Онцгой	байдлын	ерөнхий	газар;	
•Хууль	зүйн	үндэсний	хүрээлэн;
•Стратегийн	судалгааны	хүрээлэн;	
•Үндэсний	тагнуулын	академи;	
•Монголын	Криминологичдын	холбоо;	
•МУИС,	ШУТИС,	БХИС,	МУБИС,	ХААИС	зэрэг	

төрийн болон төрийн бус байгууллага, их, 
дээд сургууль, судалгааны хүрээлэн, төвүүдтэй 
нягт хамтран ажиллаж байна. 

2015 онд Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн дэргэдэх Стратегийн судалгааны 
хүрээлэн, Шинжлэх ухааны академийн Түүх, 
археологийн хүрээлэн, Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэн, Шинжлэх ухаан, технологийн их 
сургууль, Батлан хамгаалах их сургуулийн 
Батлах хамгаалахын эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэн, Монгол Улсын Боловсролын их 
сургуулийн Боловсрол судлалын сургуультай 
тус тус эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр 
хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж, 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн. 
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Гадаад хамтын ажиллагаа: 
•КОЙКА, ЖАЙКА, ТИКА, Дэлхийн зөн зэрэг 

олон улсын байгууллага; 
•ХБНГУ-ын Фрайбург хот дахь  Макс-

Планкийн нэрэмжит Гадаад орнуудын болон 
олон улсын эрүүгийн эрх зүйн хүрээлэн;
•ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сан;
•Ази, Номхон далайн бүс нутгийн аюулгүй 

байдлын судалгааны төв; 
•Европын аюулгүй байдал, хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэг (OSCE); 
•Дэлхийн Криминологичдын холбоо; 
•Азийн Криминологичдын холбоо;
•БНСУ-ын Криминологийн институт;
•Евро-Азийн Полиграфчдын холбоо зэрэг. 

ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын академи, 
Москвагийн их сургуультай харилцаа, хамтын 
ажиллагаа тогтоох бэлтгэл ажлын хүрээнд 
дэмжлэг хүсэх тухай 01/1391 дугаар албан 
бичиг, хамтын ажиллагааны санамж бичгийг 
боловсруулан тус сургуулиудын захирлуудад 
болон Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа Хууль зүйн 
яамны байнгын төлөөлөгч, доктор, профессор, 
цагдаагийн хурандаа Б.Болдбаатарт хүргүүлсэн 
бөгөөд 2016 оны 4 дүгээр сард Их сургуулийн 
удирдлага айлчлал хийх үеэр санамж бичигт 
гарын үсэг зурахаар төлөвлөж байна.

Буриадын их сургуульд магистрантуудыг 
сургах, хос хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
эхлүүлж, Томск, Эрхүү, Улаан-Үд муж болон 
Франц, БНХАУ-ын төлөөлөгчидтэй санал 

солилцож харилцаа, хамтын ажиллагааны 

эхлэлийг тавьсан.
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор 

(Ph.D), цагдаагийн хурандаа О.Зоригт, 
Хэвлэл, редакцийн хэлтсийн дарга, доктор 
(Ph.D), цагдаагийн хошууч С.Гантулга нар 
2015 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд 
ХБНГУ-ын Baden-Wurttenberg муж улсын 
Фрайбург хот дахь Макс-Планкийн нэрэмжит 
Гадаадын болон олон улсын эрүүгийн эрх зүйн 
хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Эрүүгийн 
хариуцлагын орчин үеийн чиг хандлага” сэдэвт 
олон улсын уулзалт-семинарт оролцлоо.

Энэ үеэр “Монгол Улсын эрүүгийн бодлогын 
өөрчлөлт (Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийн жишээн дээр)” сэдэвт 
илтгэл хэлэлцүүлж, Герман улсын эрдэмтэн, 
судлаачидтай санал солилцсон.

Олон улсын уулзалт-семинарын үеэр тус 
хүрээлэнгийн захирал, доктор, профессор 
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Ханнс Иорг Албрехтэд ХСИС-ийн захирлын 
албан захидлыг гардуулж, түүнд Монгол 
Улсын Хууль сахиулахын их сургуулийн 
“Хүндэт доктор” цол олгосон тухай уламжилж, 
сургуулийн захирал болон нийт эрдмийн 
хамт олны нэрийн өмнөөс баяр хүргэсэн. Их 
сургуулийн төлөөлөгчид ХБНГУ-ын Baden-
Wurttenberg муж улсын Фрайбург хот дахь 
Макс-Планкийн нэрэмжит Гадаадын болон 
олон улсын эрүүгийн эрх зүйн хүрээлэнгийн 
номын сангийн зохион байгууллалт, бүтэц, 
үйл ажиллагаатай танилцаад уг хүрээлэнтэй 
тогтоосон харилцааг хөгжүүлж, хамтарсан 
судалгаа явуулах, тус хүрээлэнгийн 
докторантурт ажилтнуудаа тэтгэлэгтэй сургах, 
судлаач солилцоог тогтмолжуулах, хамтарсан 
уулзалт-семинар, эрдэм шинжилгээний 
хурал зохион байгуулах, ХБНГУ-ын Baden-
Wurttenberg муж улсын Цагдаагийн дээд 
сургуультай харилцаа тогтоох талаар санал 
тавьж, 2016 онд ХСИС-иас зохион байгуулах 
олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд дээрх 
байгууллагуудын төлөөлөгчдийг оролцохыг 
урьсан.

“Эрүүгийн хариуцлагын орчин үеийн 
чиг хандлага” сэдэвт уулзалт-семинар их 
сургуулийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 
эрдэмтэн судлаачдын онолын мэдлэг, 
мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн 
ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болсон.

ОХУ-ын Буриад Улсын их сургууль, Буриад 
Улсын Дээд Шүүх, Буриад Улсын Засгийн 
газар, ОХУ-ын Эрхүү мужийн Хүүхдийн эрхийн 
асуудал хариуцсан  бүрэн эрхт төлөөлөгч, 
ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 
харьяа Эрхүүгийн Залуучуудын “ЮВЕНТА” 
байгууллага, ОХУ-ын Хуульчдын холбоо, Багш 
нарын эрхийг хамгаалах холбооноос 2015 оны 
9 дүгээр сарын 20-26-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан “Хүүхдэд ээлтэй шүүх тогтолцоо ба 
нөхөн сэргээх технологи” сэдэвт олон улсын 
эрдэм шинжилгээний 5 дахь удаагийн хуралд 
Их сургуулийн 4 албан хаагч оролцсон.

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Гамшиг судлалын төвөөс санаачлан БНХАУ-ын 
ӨМӨЗО-ны Багшийн их сургуулийн Газар зүйн 
дээд сургуулийн Тандан судалгааны төвийн 

үйл ажиллагаатай танилцаж, санамж бичиг 
байгуулан хамтран ажиллах талаар уулзалт 
хийв. 

Хууль сахиулахуйн инновацийн төвийн 
эрхлэгч, доктор Б.Жаргалсайхан ОХУ-д, 
Гамшиг судлалын төвийн эрхлэгч, доктор, 
онцгой байдлын хошууч В.Батсайхан ӨМӨЗО-
ны Хөх хотод зохиогдсон “Монгол-Хятадын 
экспо” арга хэмжээнд тус тус томилолтоор 
ажиллаж, туршлага судалсан. 

Цагдаа судлалын төвийн Эрдэм 
шинжилгээний ахлах ажилтан, цагдаагийн 
ахмад Б.Мөнхдорж “Гэмт хэргийн статистик 

зүйн олон улсын туршлага, аргачлал” сэдвээр, 
эрдэм шинжилгээний ажилтан, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Д.Сумъяацэрэн “Кибер орчинд 
үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн олон улсын 
чиг хандлага” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж, 
ХБНГУ-ын Фрайбург хот дахь Макс Планкийн 
нэрэмжит Гадаад орнуудын болон олон 
улсын эрүүгийн эрх зүйн хүрээлэнд 2015 оны 
3-6 дугаар сард зочин судлаачаар ажиллан 

туршлага судалж, судалгааны ажил гүйцэтгэв. 
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ДҮГНЭЛТ

Их сургуулийн бүтцэд Эрдмийн зэрэг 
хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба, Хэвлэл, 
редакцийн хэлтэс, Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн бүтцэд шинээр Гамшиг судлалын 
төв, Хууль сахиулахуйн инновацийн төв 
байгуулсан нь нийгмийн хэрэгцээ, шаардлага, 
дэлхийн тэргүүлэх их сургуулиудын жишигт 
нийцсэн ажил болсон. 

Их сургуулийн “эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны алба” дотоод, гадаад харилцаагаа 
бэхжүүлэх, өргөжүүлэх, төсөл санаачлан 
боловсруулах, захиалгаар судалгааны ажил 
гүйцэтгэх, эрх зүйн шинэчлэл, хуулийн 
төсөл боловсруулах ажилд оролцоогоо 
нэмэгдүүлэх, Их сургуулийн үйл ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, 
системчлэх чиглэлээр тодорхой үр дүнтэй 
ажлуудыг зохион байгуулж ажилласан байна. 

Их сургуулийн профессорын судалгааны 
багууд үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, 

судалгааны тэргүүлэх болон үндсэн чиглэлээ Их 
сургуулийн эрхэм зорилго, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны нэгдсэн бодлогод нийцүүлэн 
оновчтой тодорхойлж, олон ажил хэрэгч санал, 
санаачилга гарган хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 
байдлаас үзэхэд, энэхүү судалгааны багуудыг 
байгуулсан нь цаг үеэ олсон, Их сургуулийн 
хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулах алхам 
болжээ. 

Их сургуулийн эрдмийн хамт олон 2015 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг зохих 
түвшинд гүйцэтгэснээс гадна судалгааны их 
сургууль болох, шинжлэх ухаан, технологийн 
шийдэл, инновацийн үр ашигтай тогтолцоог 
нэвтрүүлэх, мэдлэг, чадварт суурилсан эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны үйл ажиллагаа 
явуулах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын 
эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, 
системчлэх зэрэг бодлогын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэн, тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж 
дүгнэж байна. 

2016 ОНД ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ 
АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ

1. Их сургуулийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг чанартай гүйцэтгэж, 
“Судлаачдын чадавхийг сайжруулж, судалгааны чанар, үр дүнг дээшлүүлэх” жил болгох; 

2. Судалгааны чиглэлийн хүрээнд төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлан боловсруулж, гадаад, 
дотоодын байгууллагуудаас санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрдүүлж, хэрэгжүүлэхэд онцгойлон 
анхаарах;

3. Эрдэм шинжилгээний ажилтан, багш, судлаачдыг гадаад хэлний болон судалгааны арга 
зүйн чадавхжуулах сургалтад үе шаттайгаар хамруулах. 
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ХУУЛЬ ЗҮЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГТЭЙ  
ЭРДЭМТДИЙН СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ЭЗЛЭХ ХУВЬ 

нийт докторт эзлэх хувь  

Хууль сахиулахын их сургуульд одоо ажиллаж байгаа эрдмийн зэрэгтэй профессор багш, 
судлаачдын 53.1 хувь нь хууль зүйн докторын зэрэгтэй байна.

Хавсралт 1

Докторын зэрэгтэй алба хаагчдын 71.8 хувь нь 30-50 настай байна. 

Докторын зэрэгтэй алба хаагчдын 56.2 хувь нь Хууль сахиулах их суруульд 5-с дээш жил 
ажилласан. 
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Нийт судлаач бүрэлдэхүүнд докторын эзлэх хувь 

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлийн 21 судлаачаас 10 буюу 47 хувь нь докторын зэрэгтэй 
байна. 

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГТЭЙ ПРОФЕССОР БАГШ, АЛБАН ХААГЧИЙН СУДАЛГАА 
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ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН  
ПРОФЕССОРЫН СУДАЛГААНЫ БАГТ АЖИЛЛАЖ БУЙ ОРОН ТООНЫ БУС ЭРДЭМТЭД  

 

№ Овог, нэр Гүйцэтгэж буй 
үүрэг 

Эрдмийн  
зэрэг, цол 

Эрхлэж буй ажил 

ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Нэг. Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

1.  Жигжидсүрэнгийн  
Болдбаатар Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 

профессор 

“Монголын Хуульч 
эрдэмтдийн холбоо” 
ТББ-ын Ерөнхийлөгч  

2.  Тамжидын 
Оюунчимэг Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), дэд 

профессор 

Хөдөлмөр, нийгмийн 
харилцааны дээд 
сургуулийн багш 

3.  Заяатхүүгийн 
Төрмандах 

Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

“М-Армор” ХХК-ийн 
гүйцэтгэх захирал 

4.  Содовын Бадарчи 

Шинжлэн 
магадлахуйн 
профессорын 

судалгааны багийн 
зөвлөх профессор 

Доктор (Ph.D), 
профессор 

Сутай дээд сургуулийн 
тэнхимийн эрхлэгч, 
ХСИС-ийн хүндэт 

профессор 

Хоёр. Шинжлэн магадлахуйн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

5.  Цэрэнчимэдийн 
Гантулга 

Клиникийн 
профессор Доктор (Ph.D 

Шүүхийн шинжилгээний 
үндэсний хүрээлэнгийн 

дэд захирал 

6.  Цэрэнгийн Нямдорж 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан дэд 
профессор 

Доктор (Ph.D) 
Монголын Үндэсний их 
сургуулийн Хууль зүйн 

ХСУА-ийн багш 

7.  Сүрэнгийн Ганболд 
Клиникийн дэд 

профессор 
Биологийн ухааны 

доктор 

Шүүхийн шинжилгээний 
үндэсний хүрээлэнгийн 
тусгай шинжилгээний 

хэлтсийн дарга 

8.  Хасбаганын Батбаяр Клиникийн дэд 
профессор 

Анагаах ухааны 
доктор 

ШШҮХ-ийн Шүүх 
эмнэлгийн хэлтсийн 

дарга 
Гурав. Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

9.  Содовсүрэнгийн 
Нарангэрэл 

Зөвлөх профессор Академич, Доктор 
(Sc.D), профессор 

Монгол Улсын Шинжлэх 
ухааны Гавьяат зүтгэлтэн 

10.  Галбатын Гантөмөр Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

Отгон тэнгэр их 
сургуулийн ахлах багш 

11.  Доржийн 
Адъяабазар 

Клиникийн 
профессор Доктор (Ph.D) 

ШШГЕГ-ын Аюулгүй 
байдал, тусгай 

ажиллагааны газрын 
дарга 

12.  Бадамын Батзориг Клиникийн 
профессор Доктор (Ph.D) Тахарын ерөнхий газрын 

дэд дарга 
Дөрөв. Цагдаа судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

13.  Баастын 
Пүрэв 

Тэргүүлэх 
профессор 

Доктор (Ph.D), 
профессор 

“Бамбай секьюрити 
сервис” 

ХХК-ийн ТУЗ-ийн 
гишүүн 

14.  Жамсрангийн 
Долгорсүрэн Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 

профессор 
ИЗОУИС-ийн Эрдмийн 

зөвлөлийн гишүүн 

15.  Майдарын Батаев Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 
профессор 

“Eco school garden”ХХК-
ийн дэд захирал 

16.  Каусылгазын 
Женисгүл 

Клиникийн дэд 
профессор 

Доктор (Ph.D) 

Улаанбаатар хотын 
цагдаагийн газрын 

НХЖХГ-ын Урьдчилан 
сэргийлэх хэлтсийн 

дарга 
Тав. Мэдээллийн аюулгүй байдал судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

17.  
Намсрайн 

Оюун-Эрдэнэ 
Тэргүүлэх 
профессор 

Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

МУИС-ийн Хэрэглээний 
шинжлэх ухаан, 
инженерчлэлийн 

сургуулийн Мэдээлэл, 
компьютерийн ухааны 

тэнхмийн багш 

18.  Тогтууны Халтар Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор 

“Mongolia seft” ТББ-ын 
тэргүүн 

Зургаа. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал судлалын профессорын судалгааны 
багийн бүрэлдэхүүнд 

19.  
Чимэдцэрэн 

Жаргалсайхан 
Тэргүүлэх 
профессор 

Техникийн ухааны 
доктор, клиникийн 

профессор 

Улаанбаатар хотын 
цагдаагийн газрын 
Замын цагдаагийн 

газрын дарга 

20.  Гомбоцэдэнгийн 
Ринчиндорж 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан 
профессор 

Техникийн ухааны 
доктор, профессор Судлаач  

21.  Тазнаагийн Занашир Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор Судлаач 

Долоо. Галын бэлтгэл, тусгай тактик зүйн профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

22.  Бадарчийн 
Алтанбагана 

Клиникийн 
профессор 

Доктор (Ph.D) 
ЦЕГ-ын ОНАБХГ-ын 
Тусгай ажиллагааны 

газрын дарга 
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Найм. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны багийн 
бүрэлдэхүүнд 

23.  Авирмэдийн Лхагва Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор 

Монгол Улсын гавьяат 
хуульч 

24.  Даваанямын Даваа-
Очир 

Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн орон 

тооны гишүүн 

25.  Пүрвээгийн 
Оюунчимэг 

Клиникийн 
профессор 

Доктор (Ph.D), 
дэд профессор 

Монгол Улсын Хүний 
эрхийн үндэсний 
комиссын гишүүн 

26.  Энхээгийн  Батбаяр Клиникийн 
профессор 

Доктор (Ph.D), дэд 
профессор ХЗҮХ-ийн захирал 

27.  Роломсүрэнгийн 
Оюунбадам 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) “Шихихутаг” хууль зүйн 

сургуулийн ахлах багш 

28.  Дашдэлэгийн Бадам 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан дэд 
профессор 

Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

МУИС-ийн ХЗС-ийн 
ахлах багш 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Ес. Гамшиг судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

29.  Сэр-Одын  Хүрэлсүх 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Sc.D), 
профессор 

ОБЕГ-ын Гамшиг 
судлалын хүрээлэнгийн 

ГУСТ-ийн дарга 

30.  Бямбасүрэнгийн 
Оюунсанаа 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан 
профессор 

Доктор (Sc.D) 

МУИС-ийн дэргэдэх Төв 
Азийн ой хээрийн 

менежментийн нөөцийн 
салбарын эрхлэгч, НҮБ-
ын ой хээрийн түймрийн 

зохицуулагч 

31.  Батын Түмэн 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D), 
профессор 

БХИС-ийн зөвлөх 
профессор 

32.  Далайн Сэржмядаг 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D) 

ОБЕГ-ын Гамшиг 
судлалын хүрээлэнгийн 

Эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга 

33.  Пүрэвийн Цэдэв 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D) БХИС-ийн зөвлөх 
профессор 
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№ Овог, нэр Гүйцэтгэж буй 
үүрэг 

Эрдмийн  
зэрэг, цол 

Эрхлэж буй ажил 

ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Нэг. Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

1.  Жигжидсүрэнгийн  
Болдбаатар Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 

профессор 

“Монголын Хуульч 
эрдэмтдийн холбоо” 
ТББ-ын Ерөнхийлөгч  

2.  Тамжидын 
Оюунчимэг Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), дэд 

профессор 

Хөдөлмөр, нийгмийн 
харилцааны дээд 
сургуулийн багш 

3.  Заяатхүүгийн 
Төрмандах 

Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

“М-Армор” ХХК-ийн 
гүйцэтгэх захирал 

4.  Содовын Бадарчи 

Шинжлэн 
магадлахуйн 
профессорын 

судалгааны багийн 
зөвлөх профессор 

Доктор (Ph.D), 
профессор 

Сутай дээд сургуулийн 
тэнхимийн эрхлэгч, 
ХСИС-ийн хүндэт 

профессор 

Хоёр. Шинжлэн магадлахуйн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

5.  Цэрэнчимэдийн 
Гантулга 

Клиникийн 
профессор Доктор (Ph.D 

Шүүхийн шинжилгээний 
үндэсний хүрээлэнгийн 

дэд захирал 

6.  Цэрэнгийн Нямдорж 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан дэд 
профессор 

Доктор (Ph.D) 
Монголын Үндэсний их 
сургуулийн Хууль зүйн 

ХСУА-ийн багш 

7.  Сүрэнгийн Ганболд 
Клиникийн дэд 

профессор 
Биологийн ухааны 

доктор 

Шүүхийн шинжилгээний 
үндэсний хүрээлэнгийн 
тусгай шинжилгээний 

хэлтсийн дарга 

8.  Хасбаганын Батбаяр Клиникийн дэд 
профессор 

Анагаах ухааны 
доктор 

ШШҮХ-ийн Шүүх 
эмнэлгийн хэлтсийн 

дарга 
Гурав. Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

9.  Содовсүрэнгийн 
Нарангэрэл 

Зөвлөх профессор Академич, Доктор 
(Sc.D), профессор 

Монгол Улсын Шинжлэх 
ухааны Гавьяат зүтгэлтэн 

10.  Галбатын Гантөмөр Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

Отгон тэнгэр их 
сургуулийн ахлах багш 

11.  Доржийн 
Адъяабазар 

Клиникийн 
профессор Доктор (Ph.D) 

ШШГЕГ-ын Аюулгүй 
байдал, тусгай 

ажиллагааны газрын 
дарга 

12.  Бадамын Батзориг Клиникийн 
профессор Доктор (Ph.D) Тахарын ерөнхий газрын 

дэд дарга 
Дөрөв. Цагдаа судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

13.  Баастын 
Пүрэв 

Тэргүүлэх 
профессор 

Доктор (Ph.D), 
профессор 

“Бамбай секьюрити 
сервис” 

ХХК-ийн ТУЗ-ийн 
гишүүн 

14.  Жамсрангийн 
Долгорсүрэн Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 

профессор 
ИЗОУИС-ийн Эрдмийн 

зөвлөлийн гишүүн 

15.  Майдарын Батаев Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 
профессор 

“Eco school garden”ХХК-
ийн дэд захирал 

16.  Каусылгазын 
Женисгүл 

Клиникийн дэд 
профессор 

Доктор (Ph.D) 

Улаанбаатар хотын 
цагдаагийн газрын 

НХЖХГ-ын Урьдчилан 
сэргийлэх хэлтсийн 

дарга 
Тав. Мэдээллийн аюулгүй байдал судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

17.  
Намсрайн 

Оюун-Эрдэнэ 
Тэргүүлэх 
профессор 

Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

МУИС-ийн Хэрэглээний 
шинжлэх ухаан, 
инженерчлэлийн 

сургуулийн Мэдээлэл, 
компьютерийн ухааны 

тэнхмийн багш 

18.  Тогтууны Халтар Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор 

“Mongolia seft” ТББ-ын 
тэргүүн 

Зургаа. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал судлалын профессорын судалгааны 
багийн бүрэлдэхүүнд 

19.  
Чимэдцэрэн 

Жаргалсайхан 
Тэргүүлэх 
профессор 

Техникийн ухааны 
доктор, клиникийн 

профессор 

Улаанбаатар хотын 
цагдаагийн газрын 
Замын цагдаагийн 

газрын дарга 

20.  Гомбоцэдэнгийн 
Ринчиндорж 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан 
профессор 

Техникийн ухааны 
доктор, профессор Судлаач  

21.  Тазнаагийн Занашир Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор Судлаач 

Долоо. Галын бэлтгэл, тусгай тактик зүйн профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

22.  Бадарчийн 
Алтанбагана 

Клиникийн 
профессор 

Доктор (Ph.D) 
ЦЕГ-ын ОНАБХГ-ын 
Тусгай ажиллагааны 

газрын дарга 
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Найм. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны багийн 
бүрэлдэхүүнд 

23.  Авирмэдийн Лхагва Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор 

Монгол Улсын гавьяат 
хуульч 

24.  Даваанямын Даваа-
Очир 

Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн орон 

тооны гишүүн 

25.  Пүрвээгийн 
Оюунчимэг 

Клиникийн 
профессор 

Доктор (Ph.D), 
дэд профессор 

Монгол Улсын Хүний 
эрхийн үндэсний 
комиссын гишүүн 

26.  Энхээгийн  Батбаяр Клиникийн 
профессор 

Доктор (Ph.D), дэд 
профессор ХЗҮХ-ийн захирал 

27.  Роломсүрэнгийн 
Оюунбадам 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) “Шихихутаг” хууль зүйн 

сургуулийн ахлах багш 

28.  Дашдэлэгийн Бадам 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан дэд 
профессор 

Доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

МУИС-ийн ХЗС-ийн 
ахлах багш 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Ес. Гамшиг судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

29.  Сэр-Одын  Хүрэлсүх 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Sc.D), 
профессор 

ОБЕГ-ын Гамшиг 
судлалын хүрээлэнгийн 

ГУСТ-ийн дарга 

30.  Бямбасүрэнгийн 
Оюунсанаа 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан 
профессор 

Доктор (Sc.D) 

МУИС-ийн дэргэдэх Төв 
Азийн ой хээрийн 

менежментийн нөөцийн 
салбарын эрхлэгч, НҮБ-
ын ой хээрийн түймрийн 

зохицуулагч 

31.  Батын Түмэн 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D), 
профессор 

БХИС-ийн зөвлөх 
профессор 

32.  Далайн Сэржмядаг 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D) 

ОБЕГ-ын Гамшиг 
судлалын хүрээлэнгийн 

Эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга 

33.  Пүрэвийн Цэдэв 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D) БХИС-ийн зөвлөх 
профессор 
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34.  Пүрэвийн Даш Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор Цэргийн тэтгэвэрт 

35.  Одхүүгийн Үржин Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 
профессор 

БХЯ-ны БХИС-ийн 
БХЭШХ-ийн захирал 

36.  Пүрэвийн Дамдин Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D) Судлаач 

37.  Гэлэгбалсангийн 
Даваадорж 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) ИЗОУИС-ийн багш 

38.  Буян-Өлзийн 
Баяржаргал 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) Цэргийн тэтгэвэрт 

39.  Хулангийн 
Мягмаржав 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) ОБС-ийн ЭЗНУТ-ийн 

эрхлэгч 

40.  Нямдоржийн 
Батсайхан 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) ОБЕГ-ын ГУСГ-ын ахлах 

мэргэжилтэн 

41.  Цогтбаатарын 
Ганзориг 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) ОБЕГ-ын БЗХА-ны 

газрын дарга 

42.  Найдансүрэнгийн 
Эрдэнэсайхан 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) Галын инженерүүдийн 

холбооны ерөнхийлөгч 

ХИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Арав. Хил судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

43.  Шавийн Арвай Тэргүүлэх 
профессор 

Доктор (Sc.D), 
профессор 

Шинжлэх ухааны 
гавьяат ажилтан 

44.  Пүрэвийн Даш 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D) Судлаач 

45.  Сүхийн Гүржав Зөвлөх профессор 
Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 

ХХЕГ-ын Хилийн түүх, 
стратеги судлалын 
секторын судлаач 

46.  Норовын Наранжамц Зөвлөх профессор 
Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 

БХИС-ийн Сургалтын 
албаны дарга 

47.  Асхарын Муратхан Зөвлөх профессор 
Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 

ХХЕГ-ын Хилийн түүх, 
стратеги судлалын 
секторын судлаач 

48.  
Цэдэн-Ишийн 

Энхжаргал 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 

Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 
Гэрээт багш 

49.  Даваахүүгийн 
Нямдорж 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 

Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 
Гэрээт багш 

50.  Далхаагийн 
Алтанцэцэг Ахлах судлаач Доктор (Ph.D Судлаач 

ЭРХ ЗҮЙ, НИЙГМИЙН УХААНЫ СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Арван нэг. Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

51.  Жамбалын  Заанхүү Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 
профессор Судлаач 

Арван хоёр. Эрх зүйн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

52.  Жүгнээгийн 
Амарсанаа Зөвлөх профессор Академич, доктор 

(Sc.D), профессор 

Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Цэцийн дарга, 

ХСИС-ийн дэргэдэх 
Хууль сахиулахын 
докторын ажил 

хамгаалуулах зөвлөлийн 
дарга 

53.  Батбуянгийн  
Бат-Эрдэнэ Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D) 

профессор УДШ-ийн шүүгч 

54.  Бадарчийн 
Нармандах 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд Доктор (Ph.D) ҮТА-ийн Эрх зүйн 

тэнхимийн эрхлэгч 

профессор 

Арван гурав. Хууль сахиулах боловсрол судлалын профессорын судалгааны багийн 
бүрэлдэхүүнд 

55.  Цогдовын 
Лувсандорж 

Тэргүүлэх 
профессор 

Боловсрол 
судлалын доктор 
(Ph.D), профессор 

МУБИС-ийн Шинжлэх 
ухааны сургуулийн 

Математик, байгалийн 
ухааны заах арга зүйн 

тэнхимийн эрхлэгч 

56.  Хөжөөгийн Тамир Зөвлөх профессор 
Боловсролын 

доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

МУБИС-ийн Сургалт 
хамтын ажиллагаа 

эрхэлсэн дэд захирал 

57.  Ядамын Наранцэцэг Зөвлөх профессор 
Боловсрол 

судлалын доктор 
(Ph.D), профессор 

ШУТИС-ийн 
Е-нээлттэй сургуулийн 

захирал 

58.  
Төмөрбаатарын 
Амаржаргалан Зөвлөх профессор 

Боловсролын 
доктор (Ph.D), дэд 

профессор 

ШУТИС-ийн 
Инженерийн шинэчлэл 

төслийн удирдагч 

59.  Жагдагийн Даваа Клиникийн 
профессор 

Сурган хүмүүжүүлэх 
ухааны доктор 

(Ph.D), профессор 

МУИС-ийн Сэтгэл 
судлал, сурган  

хүмүүжүүлэх ухааны 
тэнхимийн профессор 

60.  Содовсүрэнгийн 
Наранчимэг 

Клиникийн 
профессор 

Анагаах ухааны 
доктор (Ph.D),  

профессор 

АШУҮИС-ийн Багш 
хөгжүүлэх төвийн 

профессор 

61.  Мэндийн Нарантуяа 
Клиникийн дэд 

профессор 

Боловсрол 
судлалын доктор 

(Ph.D), дэд 
профессор 

МУИС-ийн Сэтгэл 
судлал, сурган  

хүмүүжүүлэх ухааны 
тэнхимийн дэд 

профессор 
Арван дөрөв. Хэл шинжлэлийн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

62.  Данзангийн Нямжав Тэргүүлэх 
профессор 

Доктор (Sc.D), 
профессор 

МУБИС-ийн БСТ-ийн 
профессор 

63.  Энхбаярын Равдан Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 
профессор 

МУИС-ийн захирлын 
зөвлөх 

64.  Наранчимэг Дорж 
Томпсон 

Зөвлөх профессор 

Монголч эрдэмтэн, 
хэл шинжлэлийн 
ухааны доктор 

(Рh.D) 

“Thompson & Thompson 
Хууль зүйн орчуулга, 

Англи хэлний сургалтын 
төв” ТББ-ын захирал 

65.  Карл Рудольф 
Биттига Зөвлөх профессор Доктор (Рh.D) 

ХБНГУ-ын Элчин сайдын 
яамны Дээд 

боловсролын хяналтын 
албаны мэргэжилтэн 

Арван тав. Албаны бэлтгэл зүйн профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

66.  Санжхүүгийн  
Хаянгарваа Зөвлөх профессор Боловсролын 

ухааны доктор 

Монголын Гардан 
тулааны холбооны 

тэргүүн 
АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Арван зургаа. Ахлагч мэргэжил судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

67.  Мягмарын 
Лхагвасүрэн 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D) Судлаач 

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ХАРЬЯАНД 

Арван долоо. Удирдахуйн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

68.  Цэнджавын 
Цэрэндорж 

Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор 

“Төгс сургааль” ТББ-ын 
тэргүүн 

69.  Шархүүгийн 
Лхачинжав 

Клиникийн 
профессор 

Доктор(Ph.D), 
профессор 

ХХЕГ-ын дарга 

70.  Д.Банзрагч Клиникийн 
профессор Доктор(Ph.D) 

“Үндэсний аюулгүй 
байдлын сан” ТББ-ын 

тэргүүн 
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34.  Пүрэвийн Даш Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор Цэргийн тэтгэвэрт 

35.  Одхүүгийн Үржин Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 
профессор 

БХЯ-ны БХИС-ийн 
БХЭШХ-ийн захирал 

36.  Пүрэвийн Дамдин Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D) Судлаач 

37.  Гэлэгбалсангийн 
Даваадорж 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) ИЗОУИС-ийн багш 

38.  Буян-Өлзийн 
Баяржаргал 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) Цэргийн тэтгэвэрт 

39.  Хулангийн 
Мягмаржав 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) ОБС-ийн ЭЗНУТ-ийн 

эрхлэгч 

40.  Нямдоржийн 
Батсайхан 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) ОБЕГ-ын ГУСГ-ын ахлах 

мэргэжилтэн 

41.  Цогтбаатарын 
Ганзориг 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) ОБЕГ-ын БЗХА-ны 

газрын дарга 

42.  Найдансүрэнгийн 
Эрдэнэсайхан 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 
Доктор (Ph.D) Галын инженерүүдийн 

холбооны ерөнхийлөгч 

ХИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Арав. Хил судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

43.  Шавийн Арвай Тэргүүлэх 
профессор 

Доктор (Sc.D), 
профессор 

Шинжлэх ухааны 
гавьяат ажилтан 

44.  Пүрэвийн Даш 
Судалгааны чиглэл 

хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D) Судлаач 

45.  Сүхийн Гүржав Зөвлөх профессор 
Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 

ХХЕГ-ын Хилийн түүх, 
стратеги судлалын 
секторын судлаач 

46.  Норовын Наранжамц Зөвлөх профессор 
Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 

БХИС-ийн Сургалтын 
албаны дарга 

47.  Асхарын Муратхан Зөвлөх профессор 
Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 

ХХЕГ-ын Хилийн түүх, 
стратеги судлалын 
секторын судлаач 

48.  
Цэдэн-Ишийн 

Энхжаргал 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 

Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 
Гэрээт багш 

49.  Даваахүүгийн 
Нямдорж 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд 

профессор 

Цэргийн ухааны 
доктор (Ph.D), 

профессор 
Гэрээт багш 

50.  Далхаагийн 
Алтанцэцэг Ахлах судлаач Доктор (Ph.D Судлаач 

ЭРХ ЗҮЙ, НИЙГМИЙН УХААНЫ СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Арван нэг. Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

51.  Жамбалын  Заанхүү Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 
профессор Судлаач 

Арван хоёр. Эрх зүйн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

52.  Жүгнээгийн 
Амарсанаа Зөвлөх профессор Академич, доктор 

(Sc.D), профессор 

Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Цэцийн дарга, 

ХСИС-ийн дэргэдэх 
Хууль сахиулахын 
докторын ажил 

хамгаалуулах зөвлөлийн 
дарга 

53.  Батбуянгийн  
Бат-Эрдэнэ Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D) 

профессор УДШ-ийн шүүгч 

54.  Бадарчийн 
Нармандах 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан дэд Доктор (Ph.D) ҮТА-ийн Эрх зүйн 

тэнхимийн эрхлэгч 

профессор 

Арван гурав. Хууль сахиулах боловсрол судлалын профессорын судалгааны багийн 
бүрэлдэхүүнд 

55.  Цогдовын 
Лувсандорж 

Тэргүүлэх 
профессор 

Боловсрол 
судлалын доктор 
(Ph.D), профессор 

МУБИС-ийн Шинжлэх 
ухааны сургуулийн 

Математик, байгалийн 
ухааны заах арга зүйн 

тэнхимийн эрхлэгч 

56.  Хөжөөгийн Тамир Зөвлөх профессор 
Боловсролын 

доктор (Ph.D), дэд 
профессор 

МУБИС-ийн Сургалт 
хамтын ажиллагаа 

эрхэлсэн дэд захирал 

57.  Ядамын Наранцэцэг Зөвлөх профессор 
Боловсрол 

судлалын доктор 
(Ph.D), профессор 

ШУТИС-ийн 
Е-нээлттэй сургуулийн 

захирал 

58.  
Төмөрбаатарын 
Амаржаргалан Зөвлөх профессор 

Боловсролын 
доктор (Ph.D), дэд 

профессор 

ШУТИС-ийн 
Инженерийн шинэчлэл 

төслийн удирдагч 

59.  Жагдагийн Даваа Клиникийн 
профессор 

Сурган хүмүүжүүлэх 
ухааны доктор 

(Ph.D), профессор 

МУИС-ийн Сэтгэл 
судлал, сурган  

хүмүүжүүлэх ухааны 
тэнхимийн профессор 

60.  Содовсүрэнгийн 
Наранчимэг 

Клиникийн 
профессор 

Анагаах ухааны 
доктор (Ph.D),  

профессор 

АШУҮИС-ийн Багш 
хөгжүүлэх төвийн 

профессор 

61.  Мэндийн Нарантуяа 
Клиникийн дэд 

профессор 

Боловсрол 
судлалын доктор 

(Ph.D), дэд 
профессор 

МУИС-ийн Сэтгэл 
судлал, сурган  

хүмүүжүүлэх ухааны 
тэнхимийн дэд 

профессор 
Арван дөрөв. Хэл шинжлэлийн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

62.  Данзангийн Нямжав Тэргүүлэх 
профессор 

Доктор (Sc.D), 
профессор 

МУБИС-ийн БСТ-ийн 
профессор 

63.  Энхбаярын Равдан Зөвлөх профессор Доктор (Sc.D), 
профессор 

МУИС-ийн захирлын 
зөвлөх 

64.  Наранчимэг Дорж 
Томпсон 

Зөвлөх профессор 

Монголч эрдэмтэн, 
хэл шинжлэлийн 
ухааны доктор 

(Рh.D) 

“Thompson & Thompson 
Хууль зүйн орчуулга, 

Англи хэлний сургалтын 
төв” ТББ-ын захирал 

65.  Карл Рудольф 
Биттига Зөвлөх профессор Доктор (Рh.D) 

ХБНГУ-ын Элчин сайдын 
яамны Дээд 

боловсролын хяналтын 
албаны мэргэжилтэн 

Арван тав. Албаны бэлтгэл зүйн профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

66.  Санжхүүгийн  
Хаянгарваа Зөвлөх профессор Боловсролын 

ухааны доктор 

Монголын Гардан 
тулааны холбооны 

тэргүүн 
АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯАНД 

Арван зургаа. Ахлагч мэргэжил судлалын профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

67.  Мягмарын 
Лхагвасүрэн 

Судалгааны чиглэл 
хариуцсан 
профессор 

Доктор (Ph.D) Судлаач 

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ХАРЬЯАНД 

Арван долоо. Удирдахуйн ухааны профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд 

68.  Цэнджавын 
Цэрэндорж 

Зөвлөх профессор Доктор (Ph.D), 
профессор 

“Төгс сургааль” ТББ-ын 
тэргүүн 

69.  Шархүүгийн 
Лхачинжав 

Клиникийн 
профессор 

Доктор(Ph.D), 
профессор 

ХХЕГ-ын дарга 

70.  Д.Банзрагч Клиникийн 
профессор Доктор(Ph.D) 

“Үндэсний аюулгүй 
байдлын сан” ТББ-ын 

тэргүүн 
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ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭРС,  
ДИССЕРТАЦИЙН СЭДЭВ, ХАМГААЛСАН ГАЗАР  (2015 он) 

 
№ Овог, нэр Сэдэв Хамгаалсан газар 

1.  Баяндоржийн 
Цолмон 

Монгол Улсын шүүхийн шинжилгээний үйл 
ажиллагаан дахь мэдээллийн хангалт 

ОХУ-ын ДЯЯ-ны 
Москвагийн Их 

сургууль 

2.  Батчулууны 
Жаргалсайхан 

Монгол Улсад криминалистикийн үнэр судлалын 
хөгжлийн онол, арга зүйн асуудал Хууль сахиулахын их 

сургуулийг 
түшиглэсэн докторын 
зэрэг хамгаалуулах 

зөвлөл 

3.  Магмадоржийн 
Эрдэнэбаяр 

Хууль бусаар ан агнах гэмт хэргийг мөрдөн 
байцаах, урьдчилан сэргийлэх онол, арга зүйн 
асуудал 

4.  
Баясгалангийн 

Алтангэрэл 
Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны онол, арга зүйн 
асуудал 

5.  Зэвэгийн Цэрэнбат Монгол Улсын цагдаагийн албан хаагчийн 
захиргааны эрх зүйн хамгаалалт 

ОХУ-ын ДХЯ-ны 
Москвагийн Их 

сургууль 
 
 

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ  
ХАМГААЛСАН СУДЛААЧДЫН НЭРС, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ, СЭДЭВ (2015 он) 

 
№ Овог, нэр Сэдэв 

Нэг. УДИРДАХУЙН УХААН 

1.  А.Амартайван 
Хилчдийн нийгмийн хамгаалалд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх 
арга зам 

2.  Н.Бат-Итгэл 
Хил хамгаалах байгууллагын удирдах ажилтны манлайллыг дээшлүүлэх 
арга зам 

3.  Г.Батсүх Улсын хил хамгаалалтанд эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх арга зам 

4.  Н.Баяржаргал 
Хилийн отрядын тусгай томилгоот бүлгийн удирдлагыг сайжруулах 
асуудал 

5.  Х.Баясгалан 
Хилийн аюулгүй байдлыг хангах удирдлагын тогтолцооны онол, арга 
зүйн асуудал 

6.  Ж.Нямдорж 
Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийг хөгжүүлэх онол, 
практикийн асуудал, шийдвэрлэх арга зам 

7.  В.Пүрэвбаасан Хилийн боомтын аюулгүй байдлыг хангах арга зам 

8.  Д.Пүрэвням 
Хилийн отрядын дотоод хяналт, шалгалтыг боловсронгуй болгох арга 
зам 

9.  Б.Тэмүүжин Гэрээт хилчний албаны үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь 
10.  Ө.Чингэс Хил хамгаалалтын харилцан ажиллагааны зарим асуудал 

11.  М.Эрдэнэбуян 
Хилийн отрядын инженерийн хангалтын зохион байгуулалтын зарим 
асуудал 

12.  Ц.Адъяацэрэн 
Нутгийн удирдлага болон цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагааг 
боловсронгуй болгох арга зам 

13.  С.Баасанжав 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах арга 
зам 

14.  С.Гантулга Мөрдөгчийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах асуудал 
15.  П.Ганхуяг Зам тээврийн хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах арга зам 

16.  Ш.Даваа-Эрдэнэ 
Гэмт хэрэг илрүүлэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх удирдлага, зохион 
байгуулалтын асуудал 

17.  Э.Золбаатар 
Цагдаагийн алба хаагчдын сургалтын зохион байгуулалтыг 
боловсронгуй болгох арга зам 

18.  Н.Мөнх-Итгэл 
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах цагдаагийн үйл ажиллагааны 
удирдлага, зохион байгуулалт 

19.  Р.Төмөрбаатар 
Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй 
болгох арга зам 

20.  С.Золжаргал Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын сургалтыг 
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4.  Н.Баяржаргал 
Хилийн отрядын тусгай томилгоот бүлгийн удирдлагыг сайжруулах 
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Хилийн аюулгүй байдлыг хангах удирдлагын тогтолцооны онол, арга 
зүйн асуудал 

6.  Ж.Нямдорж 
Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийг хөгжүүлэх онол, 
практикийн асуудал, шийдвэрлэх арга зам 

7.  В.Пүрэвбаасан Хилийн боомтын аюулгүй байдлыг хангах арга зам 

8.  Д.Пүрэвням 
Хилийн отрядын дотоод хяналт, шалгалтыг боловсронгуй болгох арга 
зам 

9.  Б.Тэмүүжин Гэрээт хилчний албаны үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь 
10.  Ө.Чингэс Хил хамгаалалтын харилцан ажиллагааны зарим асуудал 

11.  М.Эрдэнэбуян 
Хилийн отрядын инженерийн хангалтын зохион байгуулалтын зарим 
асуудал 

12.  Ц.Адъяацэрэн 
Нутгийн удирдлага болон цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагааг 
боловсронгуй болгох арга зам 

13.  С.Баасанжав 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах арга 
зам 

14.  С.Гантулга Мөрдөгчийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах асуудал 
15.  П.Ганхуяг Зам тээврийн хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах арга зам 

16.  Ш.Даваа-Эрдэнэ 
Гэмт хэрэг илрүүлэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх удирдлага, зохион 
байгуулалтын асуудал 

17.  Э.Золбаатар 
Цагдаагийн алба хаагчдын сургалтын зохион байгуулалтыг 
боловсронгуй болгох арга зам 

18.  Н.Мөнх-Итгэл 
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах цагдаагийн үйл ажиллагааны 
удирдлага, зохион байгуулалт 

19.  Р.Төмөрбаатар 
Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй 
болгох арга зам 

20.  С.Золжаргал Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын сургалтыг 

сайжруулах арга зам 

21.  У.Хишигбаатар 
Хорих болон эрүүл мэндийн байгууллагын хамтын ажиллагааг 
сайжруулах арга зам 

22.  Г.Энхболд 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийн аюулгүй 
байдлын удирдлага, зохион байгуулалт 

23.  Э.Энхсайхан Хоригдогсдын эрхийг хангах удирдлага, зохион байгуулалт 

24.  Д.Баярбаатар 
Онцгой байдлын албаны гал түймэртэй тэмцэх удирдлага, зохион 
байгуулалт 
Хоёр. ГЭМТ ЯВДАЛ СУДЛАЛ-ЭРХ ЗҮЙ 

25.  М.Батбаатар Гэмт хэрэг мөрдөх ажиллагааны эрсдэл цаашид анхаарах асуудал 
26.  М.Лхагвасүх Галт зэвсэг ашиглан хүн алах гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 
27.  Э.Мөнхбат Хууль бусаар ашигт малтмал олборлох гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 
28.  Ц.Нармандах Гэр бүлийн хүрээнд хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

29.  Б.Мөнх-Эрдэнэ 
Гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээллийг шийдвэрлэх ажиллагаад 
тулгамдаж буй асуудал 

30.  Д.Долгорсүрэн 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн эрх зүйн 
байдал 

31.  С.Наранчимэг 
Цагдаагийн байгууллагын гүйцэтгэх ажлын туслах хүчний тоо бүртгэлийг 
боловсронгуй болгох нь 

32.  Г.Бөхчулуун 
Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн мэдээлэлд хийх задлан 
шинжилгээний арга 

33.  С.Ариунболор 
Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах ажилд техник технологийн 
зарим дэвшлийг ашиглах нь 

34.  М.Хүдэрбаатар 
Сонирхол татсан хүнд гүйцэтгэх ажлын хяналтыг боловсронгуй болгох 
асуудал 

35.  И.Баатархүү Гүйцэтгэх ажлын ажиглалтын арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалт 

36.  Э.Мэндсайхан 
Зохион байгуулалттай гэмт бүлэгт эрүүгийн тагнуулын ажлаар хяналт 
тавих асуудал 

37.  Д.Мягмарсүрэн 
Эрдэсийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 
илрүүлэх онол, практикийн зарим асуудал 

38.  М.Цэвээн-очир 
Гүйцэтгэх ажлын мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх аргыг 
боловсронгуй болгох 

39.  Б.Батболор Гүйцэтгэх ажлын техникийн арга хэмжээний үед хүний эрхийг хангах нь 

40.  Г.Энх-ертөнц 
Монгол Улсын төрийн нууцыг хамгаалахад хил хамгаалах байгууллагын 
гүйцэтгэх үүрэг 

41.  Ж.Чинзориг 
Түүх соёлын дурсгалт зүйлтэй холбоотой гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 
урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх асуудал 

42.  А.Үрэлмаа 

Галт, зэвсэг байлдааны хэрэгсэл, хар тамхи, мансууруулах буюу 
хордуулах, цацраг идэвхт, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг хууль бусаар 
Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
тодорхойлолт 

43.  Т.Дуламсүрэн 
Монгол Улсын иргэдээс хилийн чанадад үйлдэж байгаа зарим төрлийн 
гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам 

44.  Б.Батсүрэн 
Мөнгөн тэмдэгтийг хуурамчаар үйлдэх, ашиглах, борлуулах гэмт 
хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал 

45.  Ж.Болормаа 
Насанд хүрээгүй этгээдэд хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх 
тогтоол  биелүүлэхийг хойшлуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт 

46.  Х.Отгонбаатар 
Аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн 
хариуцлагын зарим асуудал (уул уурхайн салбрын хүрээнд) 

47.  Ж.Нямдаваа 
Газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах журам зөрчих гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүйн тодорхойлолт 

48.  Н.Дуламжав 
Гадаадын иргэдээс Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдэж буй гэмт 
явдлын криминологи шинж 

49.  С.Санчиржав Мөрийтэй тоглох гэмт хэргийн эрүүгийн хариуцлагын çàðèì àñóóäàë 
50.  С.Мөнхжин Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн гэмт явдлын криминологи шинж 
51.  Б.Мөнх-эрдэнэ Албан тушаалтны нэр барих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 
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криминологийн асуудал 

52.  Э.Даваадорж 
Албан тушаалтан албан үүрэгтээ хайнга хандах гэмт хэргийн эрүүгийн 
эрх зүй, криминологийн тодорхойлолт 

53.  Ò.Ìºíãºíöàöðàë 
Äèïëîìàò õàëäàøã¿é äàðõàí ýðõ ÿìáà, ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿éí 
çîõèöóóëàëòûí õàìààðëûí àñóóäàë, îëîí óëñûí æèøèã, ÷èã õàíäëàãà 

54.  Б.Амартүвшин 
Нутгийн захиргааны байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын арга зүй, зохион байгуулалт 

55.  Н.Батсүх Газар иргэний эрх зүйн харилцааны объект болох нь 

56.  А.Мөнхгэрэл 
Нийтийн хэв журам хамгаалах чиг үүрэг бүхий цагдаагийн ахлагч 
бүрэлдэхүүний ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал 

57.  Б.Мөнгөнсүх 
Цагдаагийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн тулгамдсан асуудал, эрх зүйн 
зохицуулалтыг сайжруулах нь 

58.  Л.Бат-эрдэнэ 
Нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагаас нийтийн хэв журам 
хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал 

59.  Б.Баттулга 
Согтуурсан этгээдийг албадан саатуулах үйл ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт 

60.  Б.Мягмарсайхан 
Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны үйл ажиллагааны эрх зүйн 
зрхицуулалт, тулгамдаж буй асуудал 

61.  Э.Соёлбаатар Сөрөг тусгай ажиллагааны эрсдлийн удирдлагын зарим асуудал 

62.  Ч.Батболд 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад техник хэрэгслийг 
ашиглах нь 

63.  Л.Эрдэнэбулган 
Замын цагдаагийн алба хаагчийн аюулгүй байдлын эрх зүйн 
зохицуулалтын  зарим асуудал 

64.  Л.Гансүх 
Монгол Улсад суугаа гадаад орнуудын дипломат төлөөлөгчийн 
газруудын  хамгаалалтыг сайжруулах зарим асуудал 

65.  А.Баярмаа 
Цагдаагийн харьяалан шийдвэрлэх захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх 
ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх нь 

66.  Б.Лхагва Ялтны мэдээлэл авах эрх: эрх зүйн зохицуулалт, практик 

67.  Б.Мөнхзул 
Хорих ялыг ялгамжтай эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, 
практик 

68.  Б.Болор-Эрдэнэ 
Төлбөр төлөгчийг эрэн сурвалжлах, нуугдмал эд хөрөнгийг илрүүлэх 
ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь 

69.  
Найдан  
Бат-Эрдэнэ 

Ялтныг хуяглан хүргэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, практик 

70.  Батхүү Содгэрэл Ялтны уулзалтын эрх зүйн зохицуулалт, практик 
71.  Дуламсүрэн Орлом Хорих ял эдлэгсдийн сурч боловсрох эрх: эрх зүйн зохицуулалт, практик 

72.  
Чулуунбаатар 
Энхбаатар 

Хорих ангийн даргын эрх хэмжээ, эрх зүйн зохицуулалт, практик 

73.  Ганбаатар Эрдэнэбат Цагдан хорих нөхцөл журам: эрх зүйн зохицуулалт, онол практик 
74.  Болд Хишигжаргал Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлын эрх зүйн зохицуулалт 

75.  Энхтайван Баатархүү 
Ялтныг сахилгын байр, тусгаарлах тасалгаанд хорих ажиллагааны эрх 
зүйн зохицуулалт, практик 

76.  
Гэндэнсүрэн 
Мөнхсүрэн 

Хорих байгууллагын алба хаагчаас галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх 
эрх зүйн зохицуулалт, практик 

77.  Ганбаатар Энхтүвшин Хорих ангийн гүйцэтгэх ажлын туслагч 

78.  
Ганбаатар 
Амгаланбаатар 

Хорих ангийн гүйцэтгэх ажлын нөхцөл байдлыг үнэлэх нь 

79.  Бямба Цолмон 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын албаны 
сургалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал 

Гурав. ГАМШИГ СУДЛАЛ 

80.  Буянтогтох Баянмөнх 
Онцгой байдлын албаны хүний нөөцийн менежментийг сайжруулах 
арга зам 

81.  Санжаа Амгалан 
Гамшгаас хамгаалах сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох 
боломжийг судлах нь  

82.  Очирбат Оюунбилэг Гамшгийн үед Улаанбаатар хотын зарлан мэдээллийн сүлжээний 
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криминологийн асуудал 

52.  Э.Даваадорж 
Албан тушаалтан албан үүрэгтээ хайнга хандах гэмт хэргийн эрүүгийн 
эрх зүй, криминологийн тодорхойлолт 

53.  Ò.Ìºíãºíöàöðàë 
Äèïëîìàò õàëäàøã¿é äàðõàí ýðõ ÿìáà, ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿éí 
çîõèöóóëàëòûí õàìààðëûí àñóóäàë, îëîí óëñûí æèøèã, ÷èã õàíäëàãà 

54.  Б.Амартүвшин 
Нутгийн захиргааны байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын арга зүй, зохион байгуулалт 

55.  Н.Батсүх Газар иргэний эрх зүйн харилцааны объект болох нь 

56.  А.Мөнхгэрэл 
Нийтийн хэв журам хамгаалах чиг үүрэг бүхий цагдаагийн ахлагч 
бүрэлдэхүүний ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал 

57.  Б.Мөнгөнсүх 
Цагдаагийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн тулгамдсан асуудал, эрх зүйн 
зохицуулалтыг сайжруулах нь 

58.  Л.Бат-эрдэнэ 
Нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагаас нийтийн хэв журам 
хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал 

59.  Б.Баттулга 
Согтуурсан этгээдийг албадан саатуулах үйл ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт 

60.  Б.Мягмарсайхан 
Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны үйл ажиллагааны эрх зүйн 
зрхицуулалт, тулгамдаж буй асуудал 

61.  Э.Соёлбаатар Сөрөг тусгай ажиллагааны эрсдлийн удирдлагын зарим асуудал 

62.  Ч.Батболд 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад техник хэрэгслийг 
ашиглах нь 

63.  Л.Эрдэнэбулган 
Замын цагдаагийн алба хаагчийн аюулгүй байдлын эрх зүйн 
зохицуулалтын  зарим асуудал 

64.  Л.Гансүх 
Монгол Улсад суугаа гадаад орнуудын дипломат төлөөлөгчийн 
газруудын  хамгаалалтыг сайжруулах зарим асуудал 

65.  А.Баярмаа 
Цагдаагийн харьяалан шийдвэрлэх захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх 
ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх нь 

66.  Б.Лхагва Ялтны мэдээлэл авах эрх: эрх зүйн зохицуулалт, практик 

67.  Б.Мөнхзул 
Хорих ялыг ялгамжтай эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, 
практик 

68.  Б.Болор-Эрдэнэ 
Төлбөр төлөгчийг эрэн сурвалжлах, нуугдмал эд хөрөнгийг илрүүлэх 
ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь 

69.  
Найдан  
Бат-Эрдэнэ 

Ялтныг хуяглан хүргэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, практик 

70.  Батхүү Содгэрэл Ялтны уулзалтын эрх зүйн зохицуулалт, практик 
71.  Дуламсүрэн Орлом Хорих ял эдлэгсдийн сурч боловсрох эрх: эрх зүйн зохицуулалт, практик 

72.  
Чулуунбаатар 
Энхбаатар 

Хорих ангийн даргын эрх хэмжээ, эрх зүйн зохицуулалт, практик 

73.  Ганбаатар Эрдэнэбат Цагдан хорих нөхцөл журам: эрх зүйн зохицуулалт, онол практик 
74.  Болд Хишигжаргал Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлын эрх зүйн зохицуулалт 

75.  Энхтайван Баатархүү 
Ялтныг сахилгын байр, тусгаарлах тасалгаанд хорих ажиллагааны эрх 
зүйн зохицуулалт, практик 

76.  
Гэндэнсүрэн 
Мөнхсүрэн 

Хорих байгууллагын алба хаагчаас галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх 
эрх зүйн зохицуулалт, практик 

77.  Ганбаатар Энхтүвшин Хорих ангийн гүйцэтгэх ажлын туслагч 

78.  
Ганбаатар 
Амгаланбаатар 

Хорих ангийн гүйцэтгэх ажлын нөхцөл байдлыг үнэлэх нь 

79.  Бямба Цолмон 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын албаны 
сургалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал 

Гурав. ГАМШИГ СУДЛАЛ 

80.  Буянтогтох Баянмөнх 
Онцгой байдлын албаны хүний нөөцийн менежментийг сайжруулах 
арга зам 

81.  Санжаа Амгалан 
Гамшгаас хамгаалах сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох 
боломжийг судлах нь  

82.  Очирбат Оюунбилэг Гамшгийн үед Улаанбаатар хотын зарлан мэдээллийн сүлжээний 

удирдлага зохион байгуулалт 

83.  Нацаг Бадамханд 
Гамшгаас хамгаалах үеийн санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах нь 
(Онцгой байдлын газар, хэлтэс)  

84.  Халтар Буяндэлгэр 
Улаанбаатар хотод гал түймэр унтраах үйл ажиллагаанд тулгамдсан 
асуудлууд 

85.  Жоош Оргодол Агаарын хөлөгт гарсан галыг унтраах арга зүйн асуудал 

86.  
Даваасүрэн 
Дагвасүрэн 

Өндөр барилгын гал түймэртэй тэмцэх ажиллагааг боловсронгуй болгох 
нь 

87.  
Ёндон 
Амарбаясгалан 

Газар хөдлөлтийн үед мэргэжлийн албадыг удирдан зохион байгуулах 
нь (Онцгой байдлын газар, хэлтэс) 

88.  Дашцэрэн Золжаргал 
Химийн хорт бодис алдагдсан үед аврах ажиллагааг зохион байгуулах 
нь (Орхон аймгийн жишээн дээр)  

89.  Өлзийбат Амармэнд 
Орон нутагт гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийг сайжруулах боломж  

90.  Бэгзжав Эрдэнэбаяр Орхон аймгийн үерийн эрсдэлийг бууруулах нь 

91.  
Алтантуяа 
Бадамдорж 

Ой хээрийн түймрийг унтраах арга зүйн зарим асуудал 

92.  Цоож Даваажаргал 
Гамшгийн үеийн холбоо зохион байгуулалтын удирдлагыг сайжруулах 
нь 

93.  
Мөнхбаяр 
Адъяабаатар 

Химийн хорт болон аюултай бодис ашигладаг аж ахуйн нэгж 
байгууллагын химийн ослын эрсдэлийн үнэлгээ 

94.  Бат-Очир Оюунболд Аврагчдын  мэргэшүүлэх давтан сургалтыг боловсронгуй болгох нь 

95.  
Сэмбэрүү 
Даваажаргал 

Орон нутагт гамшгийн менежментийг боловсронгуй болгох нь 

96.  Ганбат Золжаргал 
Үерийн аюулаас хамгаалахад инженерийн төхөөрөмжлөлийг 
сайжруулах нь 

97.  Бавуу Алтансүх 
Онцгой байдлын үеийн материал техникийн ар талын хангалтыг зохион 
байгуулах арга зүй  

98.  Даржаа Батболд 
Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчидтэй тэмцэх арга технологийг боловсронгуй 
болгох нь 

99.  Сайнбуян Баттөмөр 
Аврах үйл ажиллагаанд аврагчдын сэтгэл зүй бие бялдар, ур чадварын 
бэлтгэл нөлөөлөх нь 

100.  
Жаргалсайхан 
Алтанхуяг 

Аврагч мэргэжил олгох сургалтад хийсэн шинжилгээ, боловсронгуй 
болгох арга зам 

101.  Юра Ганзориг 
Хорио цээрийн үед орон нутгийн болон төрийн байгууллагуудын 
хамтын ажиллагаа 

102.  Мөнхбаяр Цогтбаяр 
Газар хөдлөлтийн үед барилга байгууламжийн нурангид аврах ажлыг 
гүйцэтгэх аврах ангийн ажиллагаа 

103.  
Алтэнгэрэл 
Алтанбагана 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын галын аюулгүй байдлыг хангах 
асуудал 
Дөрөв. ШИНЖЛЭН МАГАДЛАХ УХААН 

104.  Гансүх Анхзаяа 
Гадаад хүн монгол хэл-кирилл бичгээр үйлдсэн гар бичмэлд хийх бичиг 
судлалын шинжилгээ: онол, арга зүйн асуудал 

105.  Эрдэнэцог Батбаяр Шүүх шинжилгээний хэл, түүний хэрэглээг цэглэх нь 
106.  Хашхүү Бат-эрдэнэ Дижитал шинжлэн магадлахуйн онол, практикийн асуудал 
107.  Төмөрхуяг Бүрэнхаан Цусан мөрний дүрсийн оношлол зүйн шинжилгээ 

108.  Гансүх Гантулга 
Гар бичмэл, хэвлэмэл бичвэр, тамга, тэмдэгийн дардсын дараалал 
тогтоох шинжилгээний зарим асуудал 

109.  
Жамцбуриад 
Даваадорж 

Зориуд гуйвуулан бичсэн гар бичмэлийг адилтгах шинжилгээний арга 
ç¿éã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ íü 

110.  Баттөр Золзаяа Гарын мөр илрүүлэхэд химийн аргын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх нь 

111.  
Галсандорж 
Мөнхсайхан 

Нутаг дэвсгэрийн шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шинжлэн 
магадлах үйл ажиллагааг өргөтгөх боломж 

112.  
Эрдэнэбат 
Нарантунгалаг 

Бичил мөрөнд хийх шүүх шинжилгээний онол, арга зүйн асуудал 

113.  Эрдэнэбилэг Шинжээчийн дүгнэлт ба шүүхийн шийдвэрийн  хамаарал, түүний 
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114.  Гантөмөр Цолмон 
Шинжээчийн эрх ба үүрэг, мэргэжлийн ёс зүй болон хариуцлага, 
тэдгээрийн  хамаарлын асуудал 

115.  Энхбаатар Сүхболд 
Шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх эрх 
зүйн зохицуулалтын асуудал 

116.  Жаргалсайхан Тамир 
Автомашины зарим төрлийн эд ангийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
ашиглах онол, арга зүйн асуудал 

117.  
Баасанжав 
Түвшинтөр 

Шүүх шинжилгээний зарчим, эрх зүйн хэм хэмжээнд тусгагдсан байдал, 
түүний хэрэгжилт 

118.  Батбаяр Ламчин 
Цусан дахь спиртийн хэмжээ тогтоох шүүх-химийн шинжилгээний онол 
арга зүйн зарим асуудал 

119.  Бираадорж Цогбаяр Цусанд угаарын хий тодорхойлох шүүх-химийн шинжилгээний асуудал 

120.  
Жаргалсайхан 
Оюунаа 

ДНХ-ийн мэдээллийн сан, түүнийг гэмт хэрэг илэрүүлэхэд ашиглах нь 

121.  Норов Мөнгөнсүлд 
Гарын хурууны хээгээр хувь хүний тухай мэдээлэл авах боломжийг 
нэмэгдүүлэх арга зам 

Тав. ХИЛ СУДЛАЛ 
122.  Уранчимэг Алтанхуяг Хилийн отрядын офицерийн манлайллыг дээшлүүлэх арга зам 

123.  
Цэвэгдорж 
Амартүвшин 

Цагийн байдлын мэдээллийн баазад тулгуурлан, хилийн гадаад, дотоод 
орчныг шинжлэх нь 

124.  Цэнджав Анхбаатар 
Хил хамгаалалтын оператив чиглэл, түүний хил хамгаалалтыг 
боловсронгуй болгох арга зам 

125.  Доржсүрэн Бат 
Хилийн отрядын техникийн алба хаагчдын мэргэжлийн бэлтгэлийг 
дээшлүүлэх арга зам 

126.  Арслан Батзангиа 
Монгол Улсын агаарын хил хамгаалалтын одоогийн байдал, сайжруулах 
боломж 

127.  
Шархүү  
Бат-Ирээдүй 

Хилийн отрядын албан хаагчдын ёс зүйн байдалд хийсэн дүн 
шинжилгээ 

128.  
Эрдэнэбат  
Бат-Ирээдүй 

Хил хамгаалалтад шинжлэх ухаанч хандлага төлөвшүүлэх хэрэгцээ 
шаардлага, хэрэгжүүлэх боломж 

129.  
Цэгмэд  
Бат-Эрдэнэ 

Хилийн орон зайд цэргийн аюулгүй байдлыг хангах арга зам 

130.  Мягмар Баярсайхан Хилийн отрядын усны хангалт, түүнийг сайжруулах арга зам 

131.  Есей Берикжан 
Хил хамгаалах байгууллагад тусгай бэлтгэлийн сургалтыг зохион 
байгуулах арга зүй 

132.  Батбаяр Буянням 
Хилийн отрядын хил хамгаалалтын тулгамдсан асуудлууд, тэдгээрийг 
шийдвэрлэх арга зам 

133.  Батбаяр Бямбасүрэн 
Хилийн отрядын хил хамгаалалтын чадавх, боломжийг нэмэгдүүлэх 
арга зам 

134.  
Мөнгөнбаатар 
Ганбаатар 

Хилийн отрядын уулзвар хамгаалалтын ажиллагааг боловсронгуй 
болгох арга зам 

135.  Уртнасан Даваажав 
Хил хамгаалалтад ашиглагдаж буй албаны амьтдын арчилгаа эдэлгээг 
сайжруулах арга зам 

136.  
Төмөрбаатар 
Дэлгэрмөрөн 

Гэрээт цэргийн албанд нөлөөлж буй хүчин зүйл 

137.  
Гантөмөр  
Мөнх-Эрдэнэ 

Хилийн отрядын бие бүрэлдэхүүний нийгмийн хамгааллыг сайжруулах 
арга хэмжээг боловсронгуй болгох нь 

138.  Баттогтох Нармандах Хилийн отрядын албаны бэлэн байдлыг боловсронгуй болгох арга зам 

139.  
Цагаанпүрэв Өлзий-
Орших 

Хилийн отрядын хил хамгаалалтад үзүүлэх цөлжилтийн нөлөөллийг 
бууруулах арга зам 

140.  Намсрай Пүрэвсүрэн Хилийн анги, салбарт зайны сургалт зохион байгуулах арга зам 
141.  Батбаяр Саруул Хилийн дэд бүтцийг сайжруулах арга зам 

142.  
Сүхбат 
Түвшинжаргал 

Ой тайгын бүсийн хил хамгаалалтад байгаль цаг уур, газар орны 
онцлог нөлөөлөх нь 

143.  Цоодол Үржиндэлгэр Гэрээт хилчний бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх зарим асуудал 
144.  Жаргалсайхан Хилийн отрядын албаны бэлтгэл сургалтын төлөвлөлтийг боловсронгуй 
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145.  
Жамбалдорж 
Эрдэнэбат 

Хилийн отрядын эрсдлийг үнэлэх, бууруулах арга зам 

146.  Ганбаатар Гантулга 
Орон нутгийн удирдлага ба хилчдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 
арга зам 

147.  Ширнэн Сайнжаргал Хилийн боомтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох арга зам 

148.  
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Хил хамгаалалтын дүрмийн хэрэгжилтийг хангах арга зам 

149.  Баттулга Зулбадрах Хилийн зөрчлийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга зам 
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зохион байгуулалтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажил 
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