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ӨМНӨХ ҮГ

Монгол Улсын Хууль сахиулахын их сургууль нь хууль сахиулах салбарын 
мэргэжлийн боловсролоос эхлэн ахисан шатны боловсролын бүх төрлийн 
сургалтыг зохион байгуулахын зэрэгцээ эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
эрхэлж, хууль сахиулах салбарын инновацийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох 
чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж буй эрдэм шинжилгээ – сургалт – 
үйлдвэрлэлийн хэв шинж бүхий дээд боловсролын байгууллага болохын хувьд 
өнгөрч буй 2016 онд хийж бүтээсэн эрдэм шинжилгээний ажлаа энэхүү товхимлоор 
Та бүхэнд тайлагнаж байна.

Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдмийн хамт олон 2016 онд боловсрол, 
шинжлэх ухааны талаар баримтлах төрийн бодлогод тулгуурлан эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлыг дэмжин чанаржуулах, сургалт, судалгааны ажлын орчин 
нөхцөлийг сайжруулах зорилт тавин ажиллаж, багш, судлаачдын дунд эрдэмтдийн 
эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, эрдэм шинжилгээний шинэ ном, бүтээлийн тоо, чанарыг 
дээшлүүлэх, сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг нийгмийн болон хууль сахиулах 
байгууллагуудын эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн, дээд боловсролын шинэчлэлтэй 
уялдуулан шинэчлэх зэрэг ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүллээ. 

Түүнчлэн хууль сахиулах салбарын өмнө тулгамдсан асуудлуудыг шинжлэх 
ухааны үндэстэй судалж шийдвэрлэх, судалгааны ажил, практик үйл ажиллагааны 
нэгдлийг хангах зорилгоор олон улсын болон улс, бүс нутгийн, салбар хоорондын 
эрдэм шинжилгээний хурлуудыг ч амжилттай зохион байгуулж, олон арван илтгэл, 
өгүүлэл хэвлэн нийтлүүлжээ. 

Бид ойрын 10 жилийн хөгжлийн бодлогоо тодорхойлж, “Хууль сахиулахын их 
сургуулийн хөгжлийн стратеги: (2016-2025)” хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж, 
батлуулсан нь Их сургуулийн үнэт зүйл болох багш, судлаач, ажилтан, суралцагсдыг 
хөгжүүлэх, сургалт, судалгааны орчин нөхцөлийг сайжруулах, эрдэм шинжилгээ, 
судалгаа, сургалтын агуулга, чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн тодорхой ажлууд 
төлөвлөгдөж хэрэгжих нөхцөл боломж бүрдсэн гэж үзэж байна. 

Ирэх он жилүүдэд эрдэмтэн багш, судлаачид Та бүхэн эрдэм шинжилгээ 
судалгааны ажлаа улам өргөжүүлэн, Их сургуулиас дэвшүүлж буй “Хүний эрх, 
шударга ёс, хуулийг дээдэлж, ажил үйлчилгээндээ чанарыг эрхэмлэсэн хууль 
сахиулах салбарын сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа инновацийн хөгжлийн 
гол түшиц байгууллага болох” эрхэм зорилгоо амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллана 
гэдэгт итгэлтэй 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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Гамшиг судлалын төв
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл
Дотоод явдлын яам
Захиргааны удирдлагын газар
Замын цагдаагийн тэнхим
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Мөрдөх албаны тэнхим
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Макс-Планкын институт
Монгол Улс
Монгол Улсын их сургууль
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Нээлттэй нийгэм форум
Номын сан
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Онол, практикийн бага хурал
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
Оросын Холбооны Улс
Сургалтын хэлтэс
Төрийн бус байгууллага
Тусгай бэлтгэлийн тэнхим
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар
Хилийн боомтын аюулгүй байдлын тэнхим
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс
Хэргийн газрын үзлэгийн хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Хэвлэл, редакцын хэлтэс
Хилийн сургууль
Хууль сахиулахын их сургууль
Хууль сахиулахын инновацийн төв
Хил судлалын төв
Хууль сахиулахын удирдлагын академи
Хил хамгаалах байгууллага
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Korea International Cooperation Agency 
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Statistical Package for the Social Sciences 
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(Туркийн хамтын ажиллагаа, хөтөлбөр зохицуулах газар)
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УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ1.1

Хууль сахиулахын их сургууль нь 
хууль сахиулах салбарын шинжлэх 
ухаан, боловсролын хөгжилд тэргүүлэх 
байр суурьтай, олон улсын түвшинд 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн үндэсний болон 
бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах үйл 
хэрэгт хувь нэмэр оруулагч мэдлэг оюун 
төв байх алсын хараа, эрхэм зорилготой 
үндэсний хэмжээний Их сургууль билээ. 

Бид Их сургуулийн “хүний эрх шударга 
ёс, хуулийг дээдэлж, ажил үйлчилгээндээ 
чанарыг эрхэмлэсэн, хууль сахиулах 
салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, 
инновацийн хөгжлийн гол түшиц 
байгууллага болох” зорилтын хүрээнд 
Монгол Улсын Засгийн газар, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, хөгжлийн стратеги хөтөлбөрт 
үндэслэн 2016 онд эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлыг дэмжин чанаржуулах, 
сургалт, судалгааны ажлын орчин 
нөхцөлийг сайжруулах зорилт тавин 
ажиллалаа. 

Их сургуулийн үнэт зүйл болох 
багш, судлаач, ажилтан, суралцагсдыг 
хөгжүүлэх, сургалт, судалгааны 
орчин нөхцөлийг сайжруулах, эрдэм 
шинжилгээ, судалгаа, сургалтын 
агуулга, чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 
хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг 
боловсруулан батлуулаа. Тухайлбал, 
Хууль зүйн сайдын 2016 оны А/119 
дугаар тушаалаар “Хууль сахиулахын 
их сургуулийн хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөр”/2016-2025/, Хууль зүйн 
сайдын 2015 оны А/210 тоот тушаалаар 
“Хууль сахиулах салбарын инновацийн 
дэд бүтэц” /2015-2020/-ийг хөгжүүлэх 
хөтөлбөрийг тус тус батлууллаа.

Дээрх хөгжлийн стратеги болон Их 
сургуулийн эрхэм зорилтын хүрээнд 
2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яам,  Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
эхний 100 хоногт хийх ажлын 
төлөвлөгөө, Их сургуулийн захирлаас 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын 
чиглэлээр өгсөн үүрэг, даалгаврыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг их сургуулийн 
хэмжээнд зохион байгуулан, үр дүнг 
тухай бүр тооцон ажиллав.

Эрдэм шинжилгээ, сургалтын 
үйл ажиллагааг зохицуулсан эрх 
зүйн актуудыг шинэчлэх, шинээр 
боловсруулах, системчлэн кодлох 
ажлын хүрээнд нийтдээ 10 гаруй журмын 
төслийг боловсруулан батлуулж, үйл 
ажиллагаандаа дагаж мөрдөж байна. 
Тухайлбал, Их сургуулийн захирлын 2016 
оны А/55 дугаар тушаалаар “Шинжлэх 
ухаан, технологийн зөвлөлийн журам”, 
А/82 дугаар тушаалаар “Оюуны 
хөгжил сангийн дүрэм”-д өөрчлөлт 
оруулан, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн, үйл 
ажиллагааг жигдрүүлэв.

Хууль сахиулахын их сургуулийн 
алсын харааг амжилттай хэрэгжүүлэх 
нэг үндсэн нөхцөл болох судлаачийн 
хөгжлийг дэмжих тогтолцоог 
төлөвшүүлэх, судлаачдыг чадавхжуулах 
зорилгоор “Судлаач-2025” хөтөлбөрийг 
боловсруулж, Их сургуулийн захирлын 
2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 
А/175 дугаар тушаалаар батлуулж, 10 
жилийн хугацаанд 2 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргалаа.

Их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлын нэгдсэн бодлогод 
нийцүүлэн багш, судлаачдын оюуны 
бүтээлд дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий 
“Их сургуулийн редакцийн зөвлөл”-
ийг Их сургуулийн захирлын 2016 оны 
А/02 дугаар тушаалаар байгуулж, Их 
сургуулийн магисрант, докторантын 
судалгааны үр дүнг эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл хэлбэрээр нийлүүлэх хянан 
магадлагаа бүхий онол, арга зүйн 
сэтгүүлийн жагсаалт батлах зорилгоор 
Их сургуулийн захирлын 2016 оны А/23 
дугаар тушаалаар “Хянан магадлагаа 
бүхий онол, арга зүйн сэтгүүлийн 
жагсаалт” батлуулан, мөрдөж байна. 

Хэвлэл, редакцийн хэлтсээс “Их 
сургуулийн сургалтад ашиглаж буй 
ном, сурах бичгийн чанар, ашиглалт, 
хүртээмжийг тодорхойлох судалгаа” 
хийж, үр дүнг Захирлын зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлж, Их сургуулийн сургалтад 
шаардлагатай 95 үндсэн сурах бичиг 
бичих, орчуулах ажил зохион байгуулах 
шийдвэр гаргуулан ажиллаж байна.
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ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА1.2

Эрдмийн зөвлөл нь Их сургуулийн 
дүрэмд заасны дагуу эрдэм шинжилгээ, 
сургалтын болон бусад үйл ажиллагааны 
үндсэн чиглэлийг тогтоох, хэтийн 
хөгжлийн төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулах, бүрэлдэхүүн сургууль, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн, профессорын 
судалгааны баг тэнхимийн эрдэм 
шинжилгээ, сургалтын ажлын явц, үр 

дүнтэй танилцах, үнэлэх, хэлэлцэх, 
гүйцэтгэлд хяналт тавин, санал, дүгнэлт 
гаргах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн 
17 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явууллаа. 

Эрдмийн зөвлөлийн ажлын алба 2016 
онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг 1 
дүгээр сард боловсруулан Эрдмийн 
зөвлөлийн даргаар батлуулж, 
хэрэгжүүлж ажиллалаа.

2016 онд Эрдмийн зөвлөл 3 удаагийн хуралдаанаар 11 
асуудлыг хэлэлцэн, шийдвэрлэсэн байна.

Тухайлбал: 

“Судлаач багш-2025” зорилтот хөтөлбөр,

“Хууль сахиулахын их сургуулийн 
боловсролын чанарын  шинэчлэл” дунд 
хугацааны (2016-2021) хөтөлбөр, 

“Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээ судалгааны ажлын өнөөгийн 
байдал, ойрын зорилт”,

Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын 
санхүүжилтийн жишиг өртөг, 

Хууль сахиулахын их сургуулийн “Brand 
book”-ийн загвар

2016 оны сургалтын үйл ажиллагааны 
танилцуулга, мэдээлэл, 

Профессорын судалгааны багийн үйл 
ажиллагааны явц, үр дүнгийн тухай хэлэлцэн 
“Профессорын судалгааны багийн ажиллах 
журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах, 
санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх, 

“Хууль сахиулахын инновацийн 
бүтээгдэхүүнийг борлуулах, зах зээлд 
нэвтрүүлэх тухай танилцуулга, мэдээлэл
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Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, зэвсэгт хүчний 
ерөнхий командлагч Цахиагийн Элбэгдорж,

ХБНГУ-ын Фрайбург хот дахь Макс-Планкийн 
гадаад орнуудын болон олон улсын эрүүгийн эрх 
зүйн хүрээлэнгийн захирал, хууль зүйн шинжлэх 
ухааны доктор, профессор, Ханнс-Ёорг Альбрехт.

Хууль сахиулахын их сургуулийн сургалт 
эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, 
доктор (Ph.D), дэд профессор, дэд 
комиссар Б.Бат-Эрдэнэ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
сургуулийн захирал, доктор (Ph.D), дэд 
профессор, хурандаа Н.Гантулга

ОХУ-ын ДЯЯ-ны Москвагийн их сургуулийн 
хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор 
Майлис Надежда Павловна

ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын академийн хууль 
зүйн ухааны доктор, профессор Атмажитов 
Валерий Михайлович

Хилийн сургуулийн захирал, хурандаа 
доктор (Ph.D), В.Жавхланцогт, 
Цагдаагийн сургуулийн Шинжлэн 
магадлахуйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор 
(Ph.D) Т.Бямбаа, 
Эрх зүйн нийгмийн ухааны сургуулийн 
Нийгмийн ухааны тэнхимийн багш, доктор 
(Ph.D) Ц.Батбаяр, 
Эрдэм шинжилгээ хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Хил судлалын төвийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) 
Ж.Өвгөнбүргэд, 
Олон нийтийн цагдаа хамтын ажиллагааны 
төвийн дарга, доктор (Ph.D) Н.Ганбадрал, 
Үндэсний тагнуулын академийн Эрх 
зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) 
Б.Нармандах, 
доктор (Ph.D) Б.Батзориг, 
доктор (Ph.D) С.Хаянгарваа, 
доктор (Ph.D) Ч.Нямсүрэн 

ХҮНДЭТ 
ДОКТОР

ИХ 
СУРГУУЛИЙН 
ПРОФЕССОР

ИХ СУРГУУЛИЙН 
ДЭД ПРОФЕССОР 

ХҮНДЭТ 
ПРОФЕССОР

2

2

9

2
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ЭРДМИЙН ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ 
ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1.3

1.4

Их сургуулийн Эрдмийн дэд зөвлөл нь 
эрдэм шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэл, 
эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үйл 
ажиллагааны чиглэлээр Эрдмийн 
зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг гардан 
хэрэгжүүлэх, түүний үр дүнг хэлэлцэж 
дүгнэлт, санал зөвлөмж гаргах үндсэн 
чиглэлийн хүрээнд ажиллав. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл нь Их 
сургуулийн захирлын 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/138 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Хууль сахиулахын их сургуулийг түшиглэсэн докторын 
зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм”-д заасан чиглэлээр диссертацын ажлыг 
хамтын журмаар мэргэжлийн түвшинд хэлэлцэж, горилогчид докторын зэрэг 
олгох эсэх талаар дүгнэлт гаргах үндсэн үүрэгтэйгээр байнгын 13 гишүүнтэйгээр 
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Гэмт явдал судлал (Эрүүгийн процессын эрх зүй) 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал 

Эрх зүйн онол

5 судлаачид “Хууль зүйн доктор”- ын зэрэг олгосон байна. Тухайлбал: 
Г.Ганбаатар “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой үйлдсэн гэмт хэргийг мөрдөх 
арга зүйн тулгамдсан асуудал”, Ц.Очгэрэл “Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагааны тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал”, С.Энхбаяр 
“Аж ахуйн үйл ажиллагааны улсын бүртгэл, тусгай зөвшөөрлийн эрх зүйн 
зохицуулалтын зарим асуудал”, Н.Мөнхзул “Төрийн тусгай албан хаагчид сахилгын 
хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалт”, М.Сувд “Бэлчээрийн харилцааны 
эрх зүйн зохицуулалт: төлөв байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” 
сэдвээр хууль зүйн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалж, Их сургуулийн захирлын 
тушаалаар докторын диплом олгох ажлыг тус тус зохион байгуулсан.

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл нь судлаачдын судалгааны ажлын хамрах 
хүрээг харгалзан докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийг өргөтгөж, салбарын 
зарим эрдэмтэн судлаачдыг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаанд саналын 
эрхтэйгээр оролцуулах, диссертацын албаны ёсны шүүмжлэгчийг томилох 
ажлуудыг хэрэгжүүлэн холбогдон журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж, багш, 
судлаачдын дунд эрдэмтдийн эзлэх хувийг нэмэгдүүллээ.

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл 2016 оны байдлаар:

3 удаа хуралдаж, магистрант, 
докторантын судалгааны ажлын сэдэв, 
эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч 
нарыг томилуулах шийдвэр гаргуулах 
санал, зарим ном бүтээлийн бүтэц зэрэг 
17 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, 
холбогдох нэгжээр хэрэгжилтийг 
хангуулан ажилласан байна.

1

1

3
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ПРОФЕССОРЫН БАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА1.5

Хууль сахиулахын их сургууль бусад 
их сургуулийн жишгээр мэдлэгийн 
тодорхой салбараар төрөлжсөн эрдэм 
шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн 
холбоог уялдуулах, судалгааны ажлын 
үр дүнг сургалт, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 
чиг үүрэг бүхий орон тооны бус 17 
профессорын судалгааны багийг Их 
сургуулийн захирлын 2015 оны 09 дүгээр 
сарын 14-ны өдрийн А/166 дугаар  
тушаалаар байгуулан ажиллаж байна.  

132 асуудлыг авч хэлэлцэж 

судалгааны багийн зорилго, зорилт, 
үндсэн чиглэлийг тодорхойлсон 31 
баримт бичиг баталж, 

135 магистрын дипломын ажил, 

15 докторантын диссертац, 

онолын семинарын хэлэлцүүлэг 10, 

төслийн материал 14, 

судлаачдын оюуны бүтээл 9, 

судалгааны явц байдал, үр дүнгийн 
хэлэлцүүлэг 7, 

туршилт, инновацийн бүтээл 2, 

эрдэм шинжилгээний хурал зохион 
байгуулах 2 асуудлуудыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэж, 

гадаад, дотоодын 22 байгууллагад 
хамтран ажиллах чиглэлээр тодорхой 
санал хүргүүлэн ажилласан байна.  

Их сургуулийн профессорын судалгааны багууд нь нийт 82 удаагийн 
хуралдаанаар 

Өнгөрсөн хугацаанд профессорын 
судалгааны багууд үйл ажиллагааны 
зорилго, зорилт, судалгааны тэргүүлэх 
болон үндсэн чиглэлээ Их сургуулийн 
эрхэм зорилго, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны нэгдсэн бодлогод нийцүүлэн 
тодорхойлж, хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
тодорхой ажлуудыг санаачлан 
хэрэгжүүллээ.  
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Хууль сахиулахын их сургуульд нийт 500 орчим албан хаагч ажиллаж байгаагаас 
67 албан хаагч буюу 13,4 хувь нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэж 
байна.

Фраскатын гарын авлагын судалгаа, хөгжлийн хүний нөөцийн ангиллын хүрээнд 
авч үзвэл

нийт 244 судлаач болон судалгаа, 
хөгжлийн шууд үйлчилгээ үзүүлэх 
албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр 
Их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил явагдаж байна.

СУДАЛГАА-БОЛОВСРУУЛАЛТЫН 
АЖЛЫН ХҮНИЙ НӨӨЦ

1.6

20 Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн

22 Бүрэлдэхүүн сургуулийн 
тэнхимийн профессор, дэд профессор

290 магистрант

177 докторант

17 Их сургуульд ажиллаж байгаа докторын 
зэрэгтэй алба хаагчид (дээрх алба 
хаагчидтай давхардаагүй тоо)

5 Хэвлэл, редакцын хэлтэс

3 Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах ажлын 
алба

СУДАЛГАА, ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР

СУДЛААЧ

#FRASCATI MANUAL 

+

ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН 

БУСАД ТУСЛАХ АЖИЛТАН

56+177

3

3

5
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#FRASCATI MANUAL 

СУДЛААЧ

Судалгааны төвийн эрхлэгч     5

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан   4

Эрдэм шинжилгээний ажилтан    6

Тэнхимийн дэд профессор     22

Докторант (Бүтэн цагийн бус)    177

Магистрант (Бүтэн цагийн бус)    290

Нийт       37(404)

СУДАЛГАА, ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР

Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал  1

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга    1

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал 1

Нийт       3

БУСАД ТУСЛАХ АЖИЛТАН

Редактор       1

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн (ЭЗХЗАА)  1

Эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан   3

Сургалтын туслах ажилтан     1

ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН

Эх бэлтгэгч – дизайнер     1

Дэвтэрлэгч       1

Хэвлэгч, зураг авагч      1

ИХ СУРГУУЛИЙН СУДАЛГАА, ХӨГЖЛИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ 
(ФРАСКАТЫН ГАРЫН АВЛАГЫН АНГИЛЛААР)
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ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРТАЛЧИЛГАА1.7

ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ:

Их сургуулиас 2016 онд “Өдрийн 
сонин” “Үндэсний шуудан”, сонинтой 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 
“Эрдэмтдийн индэр” буланг шинээр 
нээж, Их сургуулийн эрдэмтдийн бүтээл, 
нийтлэлийг 2016 онд нийт 12 удаа 
нийтлүүлсэн. Тухайлбал, 

“Өдрийн сонин”-д:
* “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд 

хөршийн хяналтын ач холбогдол” 2016 
оны №060 /5325/ дугаарт, 

* “Үхрийн ширээр гав хийжээ” 2016 
оны №226 /5491/ дугаарт, 

* “Хилийн аюулгүй байдлыг хангахад 
иргэд, орон нутгийн байгууллагуудын 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх арга зам” 
2016 оны №029 /5294/ дугаарт, 

“Үндэсний шуудан” сонинд 
* “Хот төлөвлөлтөд үерийн эрсдэлийн 

асуудлыг тусгах шаардлагатай”,
* “Хууль сахиулахын инноваци ба 

түүний чиг хандлага” 2016 оны №078 
/2519/ дугаарт, 

* “Зам тээврийн ослоос шалтгаалсан 
нас баралтыг бууруулах шаардлага 
байна” 2016 оны №018/2458/ дугаарт 
нийтлэл хэлбэрээр гаргаж,их сургуулийн 
цахим хуудас болон олон нийтийн 
сүлжээгээр нийтэд түгээв. 

Их сургуулийн багш, судлаачдын 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг 
сурталчлан олон нийтэд танилцуулах 
зорилгоор зарим албан хаагчид 
телевизийн нэвтрүүлэгт оролцлоо. 

“ТМ” телевизийн “Зочны цаг” 
нэвтрүүлэгт ЭШХХ-ийн Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлалын төвийн эрхлэгч, 
доктор (Ph.D), хурандаа Ц.Очгэрэл, 
“VTV” телевизийн “Ярилцлагын цаг” 
40 минутын нэвтрүүлэгт ЭШХХ-ийн 
Хууль сахиулахын инновацийн төвийн 
Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, 
цагдаагийн дэд хурандаа З.Цэрэнбат, 
“MNC” телевизийн “Зочны цаг” 20 

минутын ярилцлагын нэвтрүүлэгт 
Хэвлэл, редакцын хэлтсийн дарга, 
цагдаагийн хошууч С.Гантулга, “Eagle” 
телевизийн “Зочны цаг” 20 минутын 
шууд ярилцлагын нэвтрүүлэгт ЭШХХ-
ийн Цагдаа судлалын төвийн эрхлэгч, 
цагдаагийн хошууч Б.Энхболд тус тус 
оролцлоо. 

Түүнчлэн 2016 оны 11 дүгээр сарын 
20-ны өдөр 19.30 цагт “TV-5”телевизийн 
“Ажлын дараа” 40 минутын ярилцлагын 
нэвтрүүлэгт АШБС-ийн захирал, 
цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Мөнхболд,  
2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр 
20.30 цагт “ON” телевизийн “Хөрөг” 
40 минутын нэвтрүүлэгт Их сургуулийн 
ахмад багш, Монгол Улсын гавьяат 
багш С.Бадарчи, ТВ8 телевизийн 
2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний 
14.30 цагийн “Зочны цаг” 20 минутын 
ярилцлагын нэвтрүүлэгт Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 
захирал, хурандаа Н.Гантулга нар тус 
тус оролцлоо. 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 
БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН: 

Тус Их сургуулиас эрдэмтэн багш, 
судлаачдын эрдэм шинжилгээний 
бүтээл, ном, сурах бичиг, гарын 
авлага, судалгааны ажил, инновацийн 
бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд сурталчлан 
таниулах зорилгоор бүтээлийн үзэсгэлэнг 
гаргах ажлыг:

-2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний 
өдөр Шинжлэх ухааны ажилтны баярын 
өдөр-Эрдмийн чуулганы арга хэмжээнд; 

-2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр 
Монгол Улсын Ерөнхийөгч Цахиагийн 
Элбэгдоржийг Их сургуульд айлчлах 
үеэр;

-2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 
Хууль сахиулахын их сургуулийн “Манай 
хамт олон - 2016” өдөр арга хэмжээнд;

- 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-24-
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ний  өдөр “Шинжлэх ухаан, технологи, 
инноваци үзэсгэлэн -2016”-д тус тус 
гаргаж ажиллалаа.

* Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын яам, Монгол Улсын Шинжлэх 
ухааны академи, Шинжлэх ухаан 
технологийн сангаас хамтран зохион 
байгуулсан “Шинжлэх ухаан, технологи, 
инноваци-2016” үзэсгэлэн 11 дүгээр 
сарын 23-24-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээ нь 
судалгаа боловсруулалтын ажлын үр 
дүн, шинэ технологийг үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэх, оюуны бүтээлийг эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулах, инновацийн 
үйлчилгээ бий болгох, төр-хувийн 
хэвшлийн уялдаа холбоог сайжруулах, 
шинжлэх ухааны ололт амжилтыг түгээн 
дэлгэрүүлэх, сурталчлах зорилгоор 
зохиогдож, эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, их дээд сургууль, 
тэдгээрийн дэргэдэх гарааны компани, 
лаборатори, төрийн бус байгууллага, 
өндөр технологийн компанийн 
төлөөлөл болсон 80 гаруй байгууллага 
оролцсон. Энэхүү арга хэмжээнд ХСИС-
ийн үйл ажиллагаа, эрдэм шинжилгээ 
судалгааны ажлын цар хүрээ, 
инновацийн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах 
зорилгоор амжилттай оролцлоо.

НАМТАР ТҮҮХ СУДЛАЛ: 

Хууль зүйн шинжлэх ухааны 
судлагдахуунд хувь хүний намтар түүхийг 
судлах чиглэлийг хөгжүүлэх зорилгоор 
салбарын шинжлэх ухаанд хувь нэмэр 
оруулж, гавьяа зүтгэл үзүүлсэн зарим 
хүмүүсийн намтар түүхийг судлах, ном 
бүтээлээр нь архивын нэгж болгон 
мөнхжүүлэх, шинэ судлагдахуун гаргах 
ажлыг эхлүүлсэн.

Тайлангийн хугацаанд шинжлэх 
ухааны гавьяат зүтгэлтэн, доктор (Sc.D) 
Ш.Арвайн “Арвай судлал”, гавьяат 
хуульч, гэмт явдал судлалын чиглэлээр 
хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, 
профессор С.Жанцан агсаны “Жанцан 
судлал”, шинжлэн магадлахуйн 

салбарын хууль зүйн доктор (Ph.D) 
С.Бадарчийн “Бадарч судлал”, цагдаа 
судлалын чиглэлийн хууль зүйн доктор 
(Ph.D) Б.Пүрэвийн “Пүрэв судлал”-аар 
баримт материал цуглуулж, архивын 
нэгж бий болгоод байна.

Түүнчлэн, түүхэнд тодорхой гавьяат 
үүрэг гүйцэтгэсэн зарим хүмүүсийн түүх 
намтар судлалаар судалгааны ажил 
хийж, шинжлэх ухааны хялбаршуулсан 
кино байдлаар судалгааны ажил 
гүйцэтгэж нийтэд түгээн таниулав. 

Тухайлбал, МҮОНТ-тэй хамтран 
цагдаагийн албаны анхны дарга 
Ц.Гүрсэдийн “Ардын төрд хүчин 
шавхаж зүтгэсэн хүн” баримтат кино, 
Монгол Улсын баатар Самдангийн 
Төмөрбаатарын баримт материалын 
эмхтгэл зэргийг гаргаад байна. Мөн 
Их сургуулийн захирлын тушаалаар 
цагдаагийн түүх судлалын чиглэлээр 
“Монгол Улсад орчин цагийн цагдаагийн 
байгууллага үүссэн он цагийг зөв 
тогтоох” судалгааны ажлын үр дүнгээр 
мөн баримтад кино бүтээх ажил зуралт 
авалтын шатанд байна. 

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА1.8

Хууль сахиулахын их сургуулиас 2016 
онд гадаад улс орны ижил чиг үүрэг 
бүхий байгууллага, төрөл мэргэжлийн их 
дээд сургууль, олон улсын байгууллагад 
айлчилсан, туршлага судалсан болон 
олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 
чуулга, семинар болон хамтарсан олон 
улсын сургалтад нийт 316 албан хаагч 
хамрагдсан байна. Тухайлбал: 

* Олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хуралд 5 албан хаагч

* Олон улсын чуулга, уулзалт, 
семинарт 15 албан хаагч

* Монгол Улсад зохион байгуулсан 
олон улсын сургалтад 282 албан хаагч 
тус тус хамрагджээ. 
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Хууль сахиулахын их сургуулиас 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын 
гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 
хөгжүүлэх зорилгоор гадаадын ижил 
төрлийн байгууллагаас харилцан 
туршлага судлах, солилцох, олон 
улсын сургалтыг зохион байгуулах, 
төсөл хэрэгжүүлэх чиглэлээр санамж 
бичиг байгуулан тодорхой ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ. Тухайлбал, 

* 2016 оны 04 дүгээр сарын 10-
наас 13-ны өдрүүдэд БНСВУ-ын Ардын 
цагдаагийн академид их сургуулийн 
захирал, профессор, тэргүүн комиссар 
С.Баатаржаваар ахлуулсан 3 алба хаагч 
ажлын айлчлал хийж, тус академийн 
удирдлагуудтай уулзан, хамтын 
ажиллагааны харилцан ойлголцлын 
санамж бичигт байгууллаа. 

* 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 
өдөр Оросын Холбооны Улсын Дотоод 
хэргийн яамны Удирдлагын академид Их 
сургуулийн захирал, профессор, тэргүүн 
комиссар С.Баатаржав, Их сургуулийн 
эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор, 
цагдаагийн хурандаа О.Зоригт, Цэргийн 
албаны зохион байгуулалт, аюулгүй 
байдлын газрын дарга, цагдаагийн 
хурандаа Ж.Түмэнтулга нар ажлын 
айлчлал хийж, хамтын ажиллагааны 
санамж бичиг байгуулсан. 

* 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 
өдөр Оросын Холбооны Улсын Дотоод 
хэргийн яамны В.Я.Кикотын нэрэмжит 
Москвагийн их сургуульд мөн ажлын 
айлчлал хийж, үйл ажиллагаатай 
танилцан, хамтын ажиллагааны талаар 
харилцан мэдээлэл, туршлага солилцсон.

* 2016 оны 10 дугаар сарын 11-
нээс 17-ны өдрүүдэд их сургуулийн 
сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн 
дэд захирал, дэд комиссар Б.Бат-
Эрдэнэ, Их сургуулийн эрдэмтэн 
нарийн бичгийн дарга, цагдаагийн 
хурандаа О.Зоригт, сургалтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч 
И.Ургамал нар БНХАУ-ын “Сhang-
hong” групп-д ажлын айлчлал хийж, 
үйл ажиллагаатай нь танилцаж, Хууль 

сахиулахын их сургуулийг холбох, 
тус группийн үйлдвэрлэдэг сургалтын 
ухаалаг төхөөрөмжтэй танилцах, улмаар 
цаашид хамтран ажиллах боломжийг 
судлан ажиллалаа.

Их сургуулийн зүгээс эрдэмтэн, багш 
судлаачдын судалгаа, шинжилгээний 
ажлыг олон улсын түвшинд сурталчлан 
таниулах, харилцан мэдээлэл, туршлага 
солилцох боломжийг нэмэгдүүлж, 
Аюулгүй байдлын судалгааны Жорж 
Маршалын Европын төвөөс 2016 оны 02 
дугаар сарын 01-нээс 04-ний өдрүүдэд 
зохион байгуулсан “Авилгалын эсрэг 
тэмцэх арга, аргачилгаа” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний хуралд Цагдаагийн 
сургуулийн Эрүүгийн тагнуулын 
тэнхимийн ахлах багш, цагдаагийн 
ахмад Ч.Доржсүрэн, 2016 оны 03 дугаар 
сарын 15-наас 23-ны хооронд зохион 
байгуулагдсан “Нэг саяас дээш хүн 
амтай ах дүү хотуудын нийтийн тээврийн 
хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах” 
сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хуралд Онцгой байдлын сургуулийн 
захирал, онцгой байдлын хурандаа 
П.Баттогтох, ОХУ-ын Дотоод хэргийн 
яамны Дорнод Сибирийн их сургуулиас 
2016 оны 05 дугаар сарын 26-наас 27-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Орчин 
цагийн нөхцөл дэх Хууль сахиулах 
байгууллагын үйл ажиллагаа” сэдэвт жил 
бүрийн уламжлалт олон улсын эрдэм 
шинжилгээний онол, практикийн хуралд 
Их сургуулийн эрдэмтэн, нарийн бичгийн 
дарга, цагдаагийн хурандаа О.Зоригт, 
ОХУ-ын Ял эдлүүлэх албаны харьяа 
Пермийн дээд сургуулиас 2016 оны 06 
дугаар сарын 08-ны өдөр ОХУ-ын УФа 
хотод зохион байгуулсан Олон улсын 
эрдэм шинжилгээний хуралд Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 
захирал, хурандаа Н.Гантулга, ОХУ-ын 
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас 
2016 оны 06 дугаар сард ОХУ-ын 
Улаан-Үүд хотноо зохион байгуулсан 
олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хуралд Хилийн сургуулийн Цэргийн 
сэтгэл судлалын тэнхимийн эрхлэгч, 
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дэд хурандаа О.Нэмэхханд нар тус тус 
оролцлоо. 

Түүнчлэн олон улсын чуулга, 
уулзалт, семинарт багш, алба хаагчдыг 
оролцууллаа. Тухайлбал, 2016 оны 
01 дүгээр сараас 06 дугаар сарын 01-
нийг хүртэл Оросын Холбооны Улсын 
Москва хотын Хилийн албаны академид 
багшлах эрхийн сургалтад Хилийн 
сургуулийн Хилийн албаны тэнхимийн 
эрхлэгч, хурандаа Ё.Хадхүү, Цэргийн 
хэргийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд 
хурандаа Г.Мөнх-Ертөнц нарын 5 алба 
хаагч, Европын аюулгүй байдал, хамтын 
ажиллагааны байгууллагын Үндэстэн 
дамнасан аюул заналхийлэлтэй тэмцэх 
албанаас 2016 оны 05, 10 дугаар сард 
зохион байгуулсан “Хууль сахиулах 
салбарын удирдлагын жендерийн 
тэгш байдлын индэр” сэдэвт олон 
улсын семинар, сургалтад Цагдаагийн 
сургуулийн Мөрдөх албаны тэнхимийн 
ахлах багш, цагдаагийн хошууч 
Ж.Нямдулам, ХБНГУ-ын Макс Планкийн 
Гадаадын болон олон улсын эрх зүй, 
криминологийн институтээс 2016 оны 
09 дүгээр сарын 10-наас 16-ны өдрүүдэд 
ХБНГУ-ын Фрайбург хотноо зохион 
байгуулсан “Ял оногдуулах ажиллагааны 
онол, практик: ХБНГУ болон Монгол 
Улс” сэдэвт олон улсын уулзалт-
семинарт Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн Цагдаа судлалын төвийн 
эрхлэгч, доктор (Ph.D), цагдаагийн 
хошууч Б.Энхболд оролцсон.

Мөн БНХАУ-ын Нийгмийг аюулаас 
хамгаалах яамнаас 2016 оны 10 дугаар 
сарын 10-наас 24-ний өдрүүдэд 
ӨМӨЗО-ы Цагдаагийн дээд сургуульд 
зохион байгуулсан “Монгол Улсын 
хууль сахиулах байгууллагын дээд 
албан тушаалтнуудын сургалт”-д 
Хилийн сургуулийн захирал, хурандаа 
В.Жавхланцогт, Ахлагчийн сургуулийн 
захирал, цагдаагийн хурандаа 
Г.Ганбаатар нар, БНСУ-ын ОБЕГ-аас 
Монгол Улсын онцгой байдлын албан 
хаагч нарыг хамруулан 2016 оны 12 
дугаар сарын 05-наас 12-ны өдрүүдэд 

зохион байгуулсан сургалтад Онцгой 
байдлын сургуулийн гал түймэртэй 
тэмцэх тэнхимийн эрхлэгч, хурандаа 
Б.Машбат, эдийн засаг, нөөцийн 
удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, хошууч 
Х.Мягмаржав, гамшгаас хамгаалах 
албаны тэнхимийн багш, дэслэгч 
Ж.Серикжан, Ахлагчийн сургуулийн 
онцгой байдлын албаны тэнхимийн 
багш, дэслэгч Цэнд нар, БНХАУ-ын 
НАХЯ-аас 2016 оны 12 дугаар сарын 13-
наас 15-ны өдрүүдэд Нийгмийг аюулаас 
хамгаалахын их сургуульд зохион 
байгуулах “Олон улсын хууль сахиулах 
салбар дахь хамтын ажиллагаа ба 
хамтарсан сургалт” сэдэвт олон улсын 
цагдаагийн чуулганд Цагдаагийн 
сургуулийн захирал, дэд комиссар 
Д.Эрдэнэбаатар, мөрдөх ажиллагааны 
онол тактикийн тэнхимийн ахлах багш, 
цагдаагийн ахмад Я.Цэлмэн нар тус тус 
оролцсон.

НОМЫН САНГИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1.8

Их сургуулийн номын сан нь энэ 2016 
онд их, дээд сургуулиудын номын санд 
тавигдах нийтлэг шаардлага, шалгуурт 
нийцүүлэн номын сангийн үйлчилгээг 
орчин үеийн шаардлага хангасан түвшинд 
хүргэж уншигчдад ойртуулах, фондын 
номыг нэн шаардлагатай ном, сурах 
бичгээр баяжуулах, мэдээллийн цахим 
сан бүрдүүлэх, номын сангийн орчинг 
дэвшилтэт техник хэрэгслээр тоноглох, 
номын сангаар үйлчлүүлэгчдийн ая 
тухтай орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр ажлаа 
төлөвлөж мөрдөж ажилласнаас гадна 
цаг үеийн шаардлагаар бий болсон 
дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.

Хичээлийн шинэ байранд номын сан 
шилжин орсноор тус номын сангийн 
үйлчилгээнд дутагдалтай байсан “Чөлөөт 
сонголтын үйлчилгээ” давамгайлан, 
номын сангийн үйлчилгээг уншигчдад 
ойртуулж, үйлчлүүлэгчдийн тав тухыг 
хангасан орчин бүрдсэн давуу талтай 
боллоо.
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Тус номын сан нь орчин цагийн их, дээд сургуулиудын номын санд тавигдах 
нийтлэг шаардлага, шалгуурт нийцүүлэн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг дэвшилттэй 
явуулах зорилгоор Монголын Номын сангуудын консерциум /МНСК/-д 2016 оны 
12 дугаар сард гишүүнээр элсэн үйл ажиллагаанд нь хамрагдаж,  цахим мэдээллийг 
нэмэгдүүлэх боломж бүрдсэн.

10,000 
орчим нэр төрлийн 

76,000 
орчим ном, бүтээл

 

538 
нэр төрлийн 

6,147 
ном, бүтээл 

+
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ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ2.1

Их сургууль нь эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлын хүрээнд хууль 
сахиулах, аюулгүй байдлыг хангах болон 
шинжлэх ухааны суурь ба хэрэглээний 
судалгаа явуулах, шинэ мэдлэг бүтээх, 
сургалт, судалгааны эргэлтэд оруулах 
ажлыг тасралтгүй зохион байгуулан 
ажиллалаа. 

* Эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын төрөл хэлбэр болох бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах, хуулийн 
төсөл, зөвлөмж, лавлагаа–мэдээллийг 
бий болгох ажлыг зохион байгуулснаар 
энэ онд дараах хэд хэдэн бодлогын 
баримт бичгийг боловсрууллаа.

Тухайлбал, Хууль зүйн сайдын 2016 
оны А/54 дугаар тушаал, Их сургуулийн 
захирлын 2016 оны A/27 дугаар 
тушаалаар “Цагдаагийн байгууллагын 
шинэчлэлийн хөтөлбөр” (хөгжлийн 
стратеги) боловсруулах Ажлын 
хэсэг байгуулагдаж, Их сургуулийн 
сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн 
дэд захирлаар ахлуулсан ажлын 
хэсэг цагдаагийн байгууллагыг 2016-
2028 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн 
стратеги хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө болон “Гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
төрийн бодлого”-ын баримт бичгийн 
төслийг тус тус боловсруулан 2016 оны 3 
дугаар сард Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

“Дотоод хэргийн их сургуулийг 
2012-2021 онд хөгжүүлэх хөгжлийн 
стратеги хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг 
тооцох, Их сургуулийн хөгжлийн 
стратеги хөтөлбөрийг боловсруулах 
Ажлын хэсгийг Их сургуулийн захирлын 
тушаалаар байгуулан, ахлагчаар нь Их 
сургуулийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн 
дарга ажиллаж, тус ажлын хэсэг 
“Хөгжлийн стратеги хөтөлбөр” (2016-
2025)-ийг боловсруулж, Хууль зүйн 
сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-
ны өдрийн А/119 дугаар тушаалаар 
батлуулав. 

Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах 

зөвлөлийн ажлын алба, Хэвлэл, 
редакцын хэлтсээс “Их сургуулийн 
сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын стандарт”-ыг боловсруулан 
Их сургуулийн захирлын тушаалаар 
батлуулж, Стандартчилал, хэмжил зүйн 
газарт бүртгүүлэн үйл ажиллагаандаа 
мөрдөн ажиллаж байна. 

* Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн, Хэвлэл, редакцын хэлтсээс 
“Их сургуулийн багш, судлаачдын эрдэм 
шинжилгээний өгүүллийн чанар”-ын 
судалгаа хийж, багш, судлаачдад эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл бичих арга зүйн 
сургалт зохион байгууллаа.

* Их сургуулийн профессор багш, 
судлаачид “Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай”, “Хууль сахиулах 
ажиллагааны тухай”, “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, 
“Эрүүгийн хууль”, “Зөрчлийн тухай”, 
“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
тухай”, “Хилийн тухай”хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлт болон шинэчилсэн найруулгын 
төсөл боловсруулах Ажлын хэсэгт 
оролцож, судалгааны шинжилгээний 
ажилд үндэслэн саналыг холбогдох 
хуулийн төслүүдэд өгч ажилласан байна.

* Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн нь 2016 онд АНУ-д байрладаг 
Олон улсын цагдаагийн газрын дарга 
нарын холбооноос (International Associ-
ation of Chiefs of Police) сар бүр эрхлэн 
гаргадаг “The Police Chief” сэтгүүлээс 
зарим өгүүллийг түүвэрлэн орчуулж, 
АНУ-ын “Police Administration: Struc-
tures, Processes and Behavior” номын 5, 
6, 8, 9, 11 болон 15 дугаар бүлгүүдийг 
орчуулж, Солонгос улсын “Korean Journal 
of Forensic Science” сэтгүүлээс шинжлэн 
магадлахуйн судлалтай холбоотой 
орчуулгын ажлуудыг гүйцэтгэж, мөн 
ДОӨБ-аас зохион явуулсан патентын 
тухай зайны сургалтын 5 хичээлийг 
орчуулав. 

* Хууль сахиулах болон эрх 
зүйн шинжлэх ухааны судалгаа–
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боловсруулалтын ажилд зориулж 
“Цагдаагийн шинжлэх ухааны нэр 
томьёоны тайлбар толь”, сонгуультай 
холбоотой үйлдэгддэг гэмт хэрэг, 
зөрчлийг шалган шийдвэрлэхэд 
цагдаагийн алба хаагчдад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор “Монгол Улсад 
сонгууль зохион явуулахтай холбоотой 
гардаг гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгах, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авах тухай” цагдаагийн алба хаагчдад 
зориулсан сургалтын гарын авлага, 
“Гамшигт үзэгдлийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх”, “Хилийн албаны тайлбар 
толь” зэрэг лавлагаа–мэдээлэл, 
зөвлөмжийг боловсруулан нийтийн 
хүртээл болголоо.

* Эрдэм шинжилгээний төсөлт 
ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгээд байна. Үүнд: 

- Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын яамны Шинжлэх 
ухаан, технологийн сангаас зарласан 
төслийн сонгон шалгаруулалтад тус их 
сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн эрдэмтэн, судлаачдаас 
бүрдсэн баг анх удаа оролцон 
тэнцэж “Гэмт хэргийн статистикийг 
боловсронгуй болгох асуудал”сэдэвт 
69.9 сая төгрөгийн санхүүжилттэй, Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яамны захиалгаар 
хийгдэх төслийг албан ёсоор эхлүүлээд 
байна.

- Мөн дээрх яамнаас санхүүжүүлж 
буй төслийн уралдаанд Онцгой байдлын 
сургуулийн “Гамшиг, гал түймрийн 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт 
төсөл шалгарч, ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдын дунд, гал түймэр, 
гамшгийн чиглэлээр сургалт, танин 
мэдэхүйн мэдлэг, боловсролыг олгох 
сургалтыг явуулсан.

- “Монгол Улс дахь жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хууль зүйн 
чадавхыг бэхжүүлэх” сэдэвт Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамнаас санаачилсан 
төсөлт судалгаанд тус их сургуулийн 
эрдэмтэн, судлаач багш нар оролцож 
байна.

- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
сургуулиас “ОХУ-ын нутаг дэвсгэр 
дэх Монгол Улсын иргэдийн болон 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх ОХУ-
ын иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхлыг хамгаалах нь” сэдэвт гадаад 
улстай хамтарсан шинжлэх ухаан, 
технологийн төслийг ОХУ-ын Буриадын 
их сургуулийн Хуулийн факультетын 
эрдэмтэн, судлаачидтай хамтран 
хэрэгжүүлж байна. 

- “Монгол Улсын Хууль сахиулахын 
их сургууль, Оросын Холбооны Улсын 
Дотоод хэргийн яамны дэргэдэх 
Удирдлагын академийн хооронд хүний 
нөөц бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх, 
эрдэм шинжилгээ судалгаа хийх 
тухай хамтын ажиллагааны протокол” 
байгуулах айлчлал хийж, үр дүнг Хууль 
зүйн сайдад хүргүүлэв. 

* Их сургуулийн хэмжээнд хийж 
гүйцэтгэж буй судалгааны ажлын 
тайланг захиалагч байгууллага 
болон хэрэглэгчдэд хүлээлгэн өгч, 
үнэлгээжүүлдэг соёлыг бий болгох 
санаачлагыг Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэнгээс гарган амжилттай 
хэрэгжүүлж байна. 

Одоогоор бүрэлдэхүүн сургууль 
болон Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгээс нийтдээ 26 суурь болон 
хэрэглээний судалгааг хийж тайланг 
хүлээлгэн өглөө. Судалгааны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, удирдамжийг 
харьяалах бүрэлдэхүүн сургууль, 
хүрээлэнгийн захирлаар батлуулж 
хэвшсэнээр энэ оноос эхлэн судалгааны 
ажлын явц, үр дүнд хяналт тавих нөхцөл 
бололцоо бий болсон юм. 
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СУДАЛГАА-БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖИЛ2.2

№ Судалгааны сэдэв Хариуцсан 
эзэн

Захиалагч 
байгууллага

Эхэлсэн, 
дууссан 

он

1.
Ахлагчийн сургуулийн түүхийг 
судлах /2000-2001, 2007-2008/

д/х Н.Батдорж
а/х Э.Хэрлэн

АС 2015-2016

2.

“Багануур дүүргийн гэмт хэрэг, 
захиргааны зөрчлийн шалтгаан 
нөхцөл” криминологийн 
хэрэглээний судалгааны ажил

ЭШХХ-ийн  
ЦСТ

Багануур 
дүүргийн 

ГХУСАЗСЗ, 
Багануур дүүрэг 

дэх ЦХ

2016

3.

“Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах 
гэмт хэрэгт эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэж буй онол, практик” 
сэдэвт судалгааны ажил

ЭШХХ-ийн  
ЦСТ

2016

4.

“Гадаадын зарим орны хорих ял 
эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт, тогтолцоо” судалгааны 
ажил

ЭШХХ-ийн 
ШШГСТ

2016

5.
“Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн 
болон аюулгүй байдлын үнэлгээ” 
туршилт-судалгааны ажил

ЭШХХ-ийн 
ШШГСТ, ГСТ

ХСИС 2016

6.
“Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэхэд хөршийн хяналтын ач 
холбогдол” хэрэглээний судалгаа

ЭШХХ-ийн  
ЦСТ

ХСИС 2016

7.

“Зам тээврийн ослоос шалтгаалсан 
нас баралтыг бууруулахад анхаарах 
зарим асуудал”  хэрэглээний 
судалгаа

ЭШХХ-ийн  
ЦСТ

ХСИС 2016

8.
“Монгол Улс дахь цагдаа судлалын 
төлөв байдал” суурь судалгааны 
ажил

ЭШХХ-ийн  
ЦСТ

2016

9.
“Монгол Улс дахь цагдан хорих 
ажиллагааны өнөөгийн байдал” 
судалгааны ажил

ЭШХХ-ийн 
ШШГСТ

2016

10.

“Монгол Улсад сонгууль зохион 
явуулахтай холбоотой гардаг гэмт 
хэрэг, зөрчлийг шалгах, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай” 
хэрэглээний судалгаа

ЭШХХ-ийн  
ЦСТ

УБХЦГ 2016

11.
“Монголчуудын цагдаад итгэх 
хандлага”  хэрэглээний судалгаа

ЭШХХ-ийн  
ЦСТ

2016

12.
Мөрдөн шалгах ажиллагааны 
зардал /хүн худалдаалах гэмт 
хэргийн жишээн дээр/

а/х 
Г.Амаржаргал

ННФ 2016

Их сургуулийн хэмжээнд 2016 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажил
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13.
“Нийгмийн оюун ухааны судалгаа, 
арга зүйн удирдамж” судалгааны 
ажил

ЭШХХ-ийн 
ШШГСТ

2016

14.
Онц аюултай гэмт хэрэгтний 
судалгаа

ЦС-ийн ГАТ ГХИУП-ын баг 2016

15.

“Хар тамхи, мансууруулах бодистой 
холбоотой өнөөгийн нөхцөл 
байдлын судалгаа”  хэрэглээний 
судалгаа

ЭШХХ-ийн  
ЦСТ

ХЗДХЯ 2016

16.

“Хорих байгууллага дахь сэтгэл 
зүйн үйлчилгээний хөтөлбөр: 
өөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх нь” 
судалгааны ажил

ЭШХХ-ийн 
ШШГСТ

2016

17.

“Хорих байгууллагын аюулгүй 
байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлс, 
нөхцөл байдлын судалгаа” 
судалгааны ажил

ЭШХХ-ийн 
ШШГСТ

2016

18.

Хууль сахиулахын бүх шатны 
сургалтад ашиглаж буй ном, 
сурах бичгийн чанар ашиглалт, 
хүртээмжийн судалгаа

ХРХ,
Ажлын хэсэг

ХСИС 2015-2016

19.

Хууль сахиулахын их сургуулийн 
багш, судлаачдын эрдэм 
шинжилгээний өгүүллийн чанарын 
судалгаа

ЭШХХ-ийн ЦСТ, 
ХРХ

ХСИС 2016-2016

20.

Хууль сахиулахын их сургуулийн 
бүтэц, зохион байгуулалт, ажлын 
байрны хэрэгцээ, шаардлагыг 
тодорхойлох судалгаа

ЗУГ
Ажлын хэсэг

ХСИС 2016-2016

21.

Хууль сахиулахын удирдлагын 
академийн сургалтын хөтөлбөрийг 
шинэчлэх шаардлага” сэдэвт 
хэрэглээний судалгааны ажил

ЭШХХ-ийн 
ШМСТ

ХСИС-ийн ХСУА 2016

22.
Цагдаагийн албан хаагчийн дүрэмт 
хувцсанд хийх чанарын судалгаа

ЭШХХ-ийн 
ШМСТ, 

ЦС-ийн ШМТ
ХЗДХЯ 2016

23.

“Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмын системчлэл, 
түүний хэрэгжилтэд мониторинг 
хийх” хэрэглээний судалгаа

ЭШХХ-ийн  
ЦСТ

ЦЕГ 2016

24.
“Цагдаагийн дүрэмт хувцсанд 
хийсэн судалгаа” сэдэвт захиалгат, 
хэрэглээний судалгааны ажил

ЭШХХ-ийн 
ШМСТ

ХЗЯ, ЦЕГ 2016

25.

“Цагдаагийн хууль сахиулах үйл 
ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг 
дээдлэх, шударга, тэгш, хараат бус 
байх хэмжүүр бий болгох талаарх 
дүгнэлт, шалгуур үзүүлэлтийн 
төсөл” судалгааны ажил

ЭШХХ-ийн ЦСТ ЦЕГ 2015-2016
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Их сургуулийн хэмжээнд 2016 онд гүйцэтгэж буй судалгааны ажил

Их сургуулийн хэмжээнд 2016 онд боловсруулсан судалгааны төсөл

№ Судалгааны сэдэв Хариуцсан 
эзэн

Захиалагч 
байгууллага

Эхэлсэн 
он

1. “Адууны зүс, туурайг 
криминалистикийн онош зүй 
болон адилтгалд ашиглах боломж” 
сэдэвт суурь судалгаа

д/х Б.Цолмон
ХСИС-ийн 

ЭШХХ
2016

2. “Гэмт хэргийн статистикийг 
боловсронгуй болгох асуудал” 
шинжлэх ухаан, технологийн 
төсөл

х/ч 
Б.Мөнхдорж

ХЗДХЯ 2016-2018

3. “Хорих байгууллагад ашиглаж 
байгаа галт зэвсэг, тусгай 
хэрэгсэл хэрэглэхэд алба 
хаагчдад тулгамдаж буй асуудал” 
судалгааны ажил

АС-ийн 
ШШГАТ, ТТБТ

ШШГЕГ 2016

4. “Хууль сахиулах салбарын үйл 
ажиллагаанд полиграфын үр дүнг 
ашиглах боломж” сэдэвт суурь 
судалгаа

д/х Б.Цолмон
ХСИС-ийн 

ЭШХХ
2016

5. “Шинэ зууны хилийн застав” суурь 
судалгааны төсөл

д/х Б.Зулбадрах ХХЕГ 2016

№ Төслийн нэр Хариуцсан эзэн

1.
“Адууны туурай криминалистикийн онош зүйн болон адилтгалын 
объект мөн эсэхийг тогтоох” нэртэй суурь судалгааны төсөл

ЭШХХ

2. “Бичиг баримтын шинжилгээний лаборатори” байгуулах төсөл ЦС-ийн ШМТ

3. “Гар хийцийн номын сканнер” туршилт, судалгааны ажил ЭШХХ

4.
Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх судалгааны 
ажлын төсөл

х/ч 
Г.Бямбадорж

5.
“Дэлхийн зарим улс орнуудын хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны 
зүй тогтол, арга зүй, эрх зүйн зохицуулалт,  чиг хандлагын 
харьцуулсан судалгаа” судалгааны төсөл

ЭШХХ-ийн 
ШШГСТ

6.
“Монгол Улсад Пробацийн тогтолцоог бий болгох нь” судалгааны 
төсөл

ЭШХХ-ийн 
ШШГСТ

7.
“Суурин жолоодлогын төхөөрөмж шинээр хийх” туршилт 
судалгааны төсөл

ЦС-ийн ЗЦТ

8.
“Террорист халдлагатай тэмцэх хилийн отрядын чадавхыг 
нэмэгдүүлэх нь”

ХС-ийн ХБАБТ

9.
“Хорих ял эдлүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн судлаачдыг 
чадавхжуулах нь” сургалтын төсөл

ЭШХХ-ийн 
ШШГСТ

10.
“Хөрс-биохимийн судалгааны нэгдсэн лаборатори байгуулах” 
төсөл

ОБС-ийн ЭЗНУТ

11.
“Хууль сахиулахын их сургуульд полиграфын сургалт-судалгааны 
лаборатори байгуулах” хэрэглээний судалгааны төсөл

ХСИС-ийн 
ЭШХХ
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№ Төслийн нэр Хариуцсан эзэн

1. “Автомашины тэнхлэг тохируулагч” төсөл д/х О.Ням-Алтан

2.
“Гарын мөр тодруулах соронзон бус, “ВВ-15” хар шахмал 
туршиж, үйлдвэрлэх инновацийн төсөл” хэрэглээний 
судалгааны төсөл

х/а Б.Жаргалсайхан

3. “Могойн нүд” инновацийн төсөл а/а н.Дэмчигсүрэн

4. “Монгол гав-ны судалгаа” хэрэглээний судалгааны төсөл д/х З.Цэрэнбат

5. “Нунтаг түлшийг хэрэглэх арга” судалгааны төсөл д/х Б.Зулбадрах

6.
“Хэргийн газрын үзлэгийн хөдөлмөр хамгааллын хувцас, 
хэрэгслийн судалгаа” хэрэглээний судалгааны төсөл

д/х З.Цэрэнбат

7.
“Хилийн манааны өнгөлөн далдлалтын өмсгөл” судалгааны 
төсөл

д/х Б.Зулбадрах

8. “Цагдаагийн алба хаагчийн агсамж” төсөл х/ч Г.Бямбадорж

9. “Цанын бэхэлгээ” төсөл ХС-ийн АТТТ

10.
“Цус мөн эсэхийг урьдчилан тодорхойлох люминолын 
уусмал туршиж үйлдвэрлэх инновацийн төсөл” хэрэглээний 
судалгааны төсөл

х/а Б.Жаргалсайхан

11.
Чийгтэй гадаргуугаас гарын мөр тодруулах соронзон бус хар 
нунтаг туршиж үйлдвэрлэх инновацийн төсөл” хэрэглээний 
судалгааны төсөл

х/а Б.Жаргалсайхан

12. “Шал угаагч машин” х/а М.Эрдэнэбаяр

Их сургуулийн хэмжээнд 2016 онд боловсруулан хэрэгжүүлж буй 
инновацийн төсөл
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ГҮЙЦЭТГЭСЭН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТОЙМ2.2.1

“АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН 
ТҮҮХИЙГ СУДЛАХ” 

“БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, 
ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН ШАЛТГААН НӨХЦӨЛ”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
ХСИС-ийн Ахлагчийн сургуулийн
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 
тэнхим, Тусгай бэлтгэлийн тэнхим

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
* ХСИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 

хүрээлэнгийн Цагдаа судлалын төв
* “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

Монголын сан” ТББ

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Ахлагчийн сургуулийн түүхийг судлах, тодорхой болгох.

ЗАХИАЛАГЧ:
Багануур дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

салбар зөвлөл Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Дүүргийн хэмжээнд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн 

шалтгаан, нөхцөлийг судалж, түүнээс урьдчилан сэргийлэх санал, зөвлөмж 
бүхий судалгааны тайлан боловсруулахад оршино.

Судалгааны ажлын хүрээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
81 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх зөвлөмж нь Багануур дүүргийн хэмжээнд 
иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах баримт бичиг болгон ашиглагдана.

Тус хэрэглээний судалгааны тайланг 2016 оны 12 дугаар сарын 02-
ны өдрийн Багануур дүүргийн ИТХ-ын танхимд Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбарын зөвлөлийн гишүүдийн хуралдаанд 
танилцуулж, хүлээлгэн өгөв. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2015.12-2016.01

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.05-2016.11
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“ГАДААДЫН ЗАРИМ ОРНЫ ХОРИХ ЯЛ 
ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН 

ЗОХИЦУУЛАЛТ,ТОГТОЛЦОО” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төв

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО,ҮР ДҮН  
Монгол Улсын хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах 

ажиллагааны тогтолцоо, зүй тогтол, мөн чанарыг гадаад улс орнуудын 
хорих байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, аюулгүй 
байдлыг хангах тогтолцооны бүтэц, агуулгатай харьцуулан судлахад 
зорилго нь оршино.

ОХУ, ХБНГУ, АНУ, Канад, Япон, БНСУ зэрэг улсын хорих байгууллагын 
тогтолцоо, аюулгүй байдлыг хангаж буй эрх зүйн чиг хандлага, хэрэгжилт 
зэрэгт харьцуулсан судалгаа хийж, зарим улс орны хорих ял эдлүүлэх 
дэглэмийн онцлог, дэлхийн улс орнуудын хүн амын ба хорих ял эдлэгсдийн 
тоон үзүүлэлтийг судалж, дүгнэлт хийсэн. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.05-2016.11

“БУСДЫН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ 
ХЭРЭГТ ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭЖ 

БУЙ ОНОЛ, ПРАКТИК (2011-2015)” 

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Энхболд
Доктор (Ph.D) Х.Эрдэм-Ундрах

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
ХСИС-ийн ЭШХХ-ийн Цагдаа судлалын төв
ХБНГУ-ын Макс-Планкын институт

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.08-2016.11

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах 

гэмт хэрэгт ял оногдуулж буй шүүхийн практикийг судалж дүгнэлт хийхэд 
оршино. 

Судалгааны ажлыг ХБНГУ-ын Макс-Планкийн Институтийн хамт 
гүйцэтгэж үр дүнг ХБНГУ-ын Фрайбург хот дахь Макс-Планкийн нэрэмжит 
Гадаад орнуудын болон олон улсын Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн 
судалгааны институтэд (МПИ)2016 оны 9 дүгээр сарын 10-наас 19-
ны хооронд зохион байгуулагдсан “Ял оногдуулах ажиллагааны онол, 
практик: Герман болон Монгол Улс” Олон Улсын хамтарсан семинарт 
илтгэл хэлэлцүүлж, гадаад орны туршлага судалсан.



28

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 2016

@RDI.LEU RDI@LEU.GOV.MN WWW.LEU.GOV.MN

“ГАМШГИЙН ЭМЗЭГ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛИЙН 
БОЛОН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн 
* Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 
судлалын төв
* Гамшиг судлалын төв

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Хорих ангийн эрсдэл, гамшгийн эмзэг байдалтай холбоотой нөхцөл 

байдлын судалгааг хийж, эрсдэлийг үнэлэх аргачлал боловсруулахад 
оршино.

Хорих 415 дугаар ангийн аюулгүй байдал, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг 
аюулын төрлөөр ангилан судалж, эдгээр аюулд өртөх эмзэг байдал, 
эрсдэлд тулгуурлан үнэлгээ хийсэн бөгөөд ялтны зүгээс үйлдэж болзошгүй 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа, эрсдэлийг бууруулах 
зөвлөмж өгч, үнэлгээний тайлан, “Хорих байгууллагын аюулгүй байдалд 
нөлөөлөх аюул, эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээний загвар аргачлал”-ыг 
боловсруулсан.

“ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД 
ХӨРШИЙН ХЯНАЛТЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
ЭШХХ-ийн Цагдаа судлалын төв
ЦС-ийн Цагдаа судлалын тэнхим

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн хүрээнд үйлдэгддэг гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн идэвх, санаачлагад суурилсан “хөршийн 
хамгаалалт” амгалан тайван байдлын тогтолцооны талаар олон нийтэд 
түгээх, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангахад оршино.

Судалгааны ажлын үр дүнгээр “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд 
хөршийн хяналтын ач холбогдол” сэдэвт нийтлэлийг боловсруулан “Айл 
хүний амь нэг, саахалт айлын санаа нэг” сэдвээр “Өдрийн сонин”-ны 
2016 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн дугаарт,“Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэхэд хөршийн хяналтын ач холбогдол” сэдэвт эрдэм шинжилгээний 
өгүүллийг “Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал” сэтгүүлийн №2 дугаарт тус тус 
нийтлүүлж, олны хүртээл болгов.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.01-2016.03
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“МОНГОЛ УЛС ДАХЬ 
ЦАГДАА СУДЛАЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ” 

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Энхболд

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО,ҮР ДҮН  
Судалгааны ажлын зорилго нь “Монгол Улс дахь цагдаа судлал”-ын 

төлөв байдалд үнэлэлт өгч, цаашид хийгдэх судалгааны ажлын үндсэн 
чиглэл, арга зүйг тодорхойлоход оршино.

Энэхүү судалгаа нь 1967 оноос хойш Монгол Улсад цагдаа судлалын 
чиглэлээр бичигдсэн ном сурах бичиг, нэг сэдэвт бүтээл, эрдмийн зэрэг 
горилсон бүтээл, магистрын дипломын ажил болон эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл зэрэг 609 гаруй бүтээлд, ерөнхий агуулга, судалгааны арга 
зүй,санхүүжилтийн байдлыг тодорхойлж, цаашид судлах цагдаа судлалын 
тэргүүлэх чиглэлүүдийг шинэчлэн боловсруулсан. Энэхүү судалгааны 
ажлын үр дүнд цагдаа судлалын лавлагаа бүрдсэн.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.11

“ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛООС ШАЛТГААЛСАН 
НАС БАРАЛТЫГ БУУРУУЛАХАД АНХААРАХ 

ЗАРИМ АСУУДАЛ”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
ЭШХХ-ийн Цагдаа судлалын төв
ЭШХХ-ийн Гамшиг судлалын төв
ЦС-ийн Замын цагдаагийн тэнхим

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
ХСИС-ийн ЭШХХ-ийн 
Цагдаа судлалын төв

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2015.02-2016.03

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан нөхцөлийн талаар олон нийтэд 

сэрэмжлүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг түгээх, мөн Олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтны үүрэг оролцоо, явуулж буй үйл ажиллагааны 
талаар төр засгийн анхаарлыг хандуулах, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр 
хангахад оршино.

Зам тээврийн осол, хэргийн талаар богино хугацаанд судалгаа хийж, 
үр дүнг их сургуулийн удирдлагад танилцуулсан ба судалгааны үр дүнгээр 
“Зам тээврийн ослоос шалтгаалсан нас баралтыг бууруулах шаардлага 
байна” сэдвээр нийтлэл бичиж, “Үндэсний шуудан” сонины 2016 оны 01 
дүгээр сарын 22-ны өдрийн №018(2458) дугаарын 4-р нүүрт, www.24tsag.
mn, www.dorgio.mn, www.eagle.mn вэб сайтуудад тус тус нийтэлсэн. 
Түүнчлэн, “Зам тээврийн ослоос шалтгаалсан нас баралтыг бууруулахад 
анхаарах зарим асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бэлтгэж, 
“Хууль сахиулахуй” онол, арга зүйн сэтгүүлийн 2016 оны I дугаарт 
нийтлүүлсэн байна.
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“МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ЦАГДАН ХОРИХ 
АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлалын төв

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Монгол Улс дахь цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний эрх 

зүйн зохицуулалтыг судалж, цагдан хорих төв, байрны өнөөгийн байдлын 
талаар танилцуулга, судалгааны хэрэглэгдэхүүн боловсруулах.

Уг судалгаанд Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан 
дахь цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалтыг 
тоймлон тусгаж, МУ-ын Цагдан хорих ажиллагааны өнөөгийн байдал, үйл 
ажиллагаагаа явуулж буй цагдан хорих төв, байрны танилцуулга, цагдан 
хорих байрны нөхцөл, журам болон цагдан хорих төв байрны аюулгүй 
байдлын тухай ойлголт, түүнийг хангах арга хэмжээний тогтолцоо, ажлын 
зохион байгуулалтыг дэлгэрүүлэн холбогдох статистик мэдээнд дүн 
шинжилгээ хийж, хавсаргасан болно.

“МОНГОЛ УЛСАД СОНГУУЛЬ ЗОХИОН 
ЯВУУЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ГАРДАГ ГЭМТ ХЭРЭГ, 

ЗӨРЧЛИЙГ ШАЛГАХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ”

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) М.Эрдэнэбаяр

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Улсын Их хурлын ээлжит сонгууль 2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны 

өдөр болохтой холбогдуулан “Сонгуулийн тухай”, “Эрүүгийн хууль” болон 
бусад холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг шалган 
шийдвэрлэх, нийтийн хэв журмыг сахиулах, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Судалгааны ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж “Монгол Улсад сонгууль 
зохион явуулахтай холбогдуулан гардаг гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгах, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай” сэдэвт гарын авлагыг 
Цагдаагийн алба хаагчдын албан хэрэгцээнд зориулан боловсруулж, 
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт хүргүүлсэн. Мөн нийслэлийн 
Баянгол, Чингэлтэй, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргүүдийн 
цагдаагийн хэлтэст хөтөлбөр, хуваарийн дагуу сургалт явуулсан.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.06

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
* Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн

* Цагдаагийн сургууль
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“НИЙГМИЙН ОЮУН УХААНЫ СУДАЛГАА, 
АРГА ЗҮЙН УДИРДАМЖ” 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО,ҮР ДҮН  
Нийгмийн оюун ухааныг судлах судалгааны арга зүйг манай орны 

нийгэм соёлын нөхцөлийн онцлогт тохируулан нутагшуулах, уг стандарт 
аргачлалыг эрдэм шинжилгээний зорилгоор ашиглахад оршино.

Нийгмийн оюун ухаан нь хүмүүсийн зан үйлийг ойлгох, нийцлийг 
(адекватность) тодорхойлох оюун ухааны чадваруудын системийг өөртөө 
агуулдаг бөгөөд нийгэмд амжилттай дасан зохицох байдал болон бусдын 
харилцааг тодорхойлох уялдаа холбоо бүхий оюун ухааны чадвар учраас 
түүнийг судлах зорилгоор ОХУ, АНУ, Франц зэрэг орнуудад хэрэглэгдэж 
буй судалгааны арга зүйг нутагшуулах эхлэлийг бүрдүүлж, сорил явуулах 
журамд зарим өөрчлөлтүүдийг оруулж, онолын үндэс бүхий хэсгийг 
өргөжүүлсэн хэлбэрээр сорилын үзэл баримтлал, арга зүйн асуудлыг 
судалж, удирдамж боловсруулсан. Судалгааны үр дүнд тулгуурлаж 1 
өгүүлэл хэвлүүлсэн.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.11

“МОНГОЛЧУУДЫН ЦАГДААД ИТГЭХ 
ХАНДЛАГА” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
ЭШХХ-ийн Цагдаа судлалын төв

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Энхболд

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
ЭШХХ-ийн 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 
судлалын төв

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.11

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол болон БНСУ-д оршин 

сууж буй Монголчуудын цагдаад итгэх хандлагыг инструментал болон 
экпрессив загварчлалд тулгуурлан олон хүчин зүйлсийн хэмжигдэхүүнээр 
судалж, дүгнэлт хийхэд чиглэгдсэн болно.

Судалгааны ажлын хүрээнд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын 
683, БНСУ-ын Сөүл болон Сувон хотын 309 Монгол иргэдийн дунд 
тусгайлан боловсруулсан санал асуулгын аргаар судалгаа явуулж дүнг 
нэгтгэсэн болно.  Судалгааны үр дүнгээр Монгол хүмүүсийн цагдаад итгэх 
хандлага дэлхийн дунджаас доогуур байна. Түүнчлэн БНСУ болон Монгол 
Улсад оршин сууж буй монголчуудын цагдаад итгэх хандлагад ялгаатай 
байр суурь ажиглагдаж байна.  Инструментал загварчлалын хүрээнд 
гэмт хэргийн чиг хандлага, гэмт хэргээс айх айдас гэсэн хувьсагчууд нь 
монголчуудын цагдаад итгэх хандлагад хүчтэй сөргөөр нөлөөлж байна. 
Тухайлбал, гэмт хэрэг өсч, гэмт хэргээс айх хандлага нэмэгдэх тусам 
иргэдийн цагдаад итгэх хандлага буурч байна.  Харин нийгмийн албан бус 
хяналт, иргэд хоорондын харилцааны түвшин нягтарших тусам цагдаад 
итгэх иргэдийн хандлага өсч байна.
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“ОНЦ АЮУЛТАЙ ГЭМТ ХЭРЭГТНЭЭР 
ТООЦОГДСОН ЯЛТНУУДЫН СУДАЛГАА” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Цагдаагийн сургуулийн 
Гүйцэтгэх ажлын тэнхим
Мөрдөх албаны тэнхим

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Монгол Улсад шүүхээс онц аюултай гэмт хэрэгтнээр тооцогдсон 

ялтнуудын криминологи судалгаа хийхэд оршино. 
Уг суурь судалгааны ажлын хүрээнд Монгол Улсад үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа хорих байгууллагуудын судалгааг хийж, ял эдэлж буй 
болон ялаас чөлөөлөгдсөн хүмүүстэй судалгааны аргуудыг ашиглан 
криминологи судалгаа хийж ажилласан.

Судалгааны үр дүнгээр Цагдаагийн сургуулийн Гүйцэтгэх ажлын 
тэнхимийн Тагнах үйл ажиллагааны тактик-3 хичээлийн лекц 5-д ашиглаж 
байна. Мөн “Монгол гэмт хэрэгтэн бие хүн” сэдэвт өгүүлэл бичиж гүйцэтгэх 
ажилтан сэтгүүлд хэвлүүлсэн. 

“ХАР ТАМХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИСТОЙ 
ХОЛБООТОЙ ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН 

СУДАЛГАА”  

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Энхболд

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Монгол Улс дахь хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодистой 

холбоотой гэмт хэргийн нөхцөл байдал, эрх зүйн зохицуулалтад дүн 
шинжилгээ хийж, урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлох санал, 
зөвлөмж боловсруулахад чиглэгдсэн.

Монгол Улсын хэмжээнд энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх нэгдсэн бодлого тогтвортой хэрэгждэггүй, Хар тамхи, 
мансууруулах бодис хэрэглэгч, донтогч нарын талаарх нэгдсэн бүртгэлийн 
судалгаа байхгүй, хар тамхи, мансууруулах бодис, түүний хор уршгийн 
талаарх иргэдийн мэдлэг дутмаг, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль 
сахиулах байгууллагын чадавх сул, донтогч этгээдийг эмчлэх, тэдэнд 
туслалцаа үзүүлэх, эмчилгээний арга зүй практикт тогтоогүй, мансууруулах 
сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрх зүйн орчин 
боловсронгуй болоогүй гэсэн хүчин зүйлүүд нь энэ төрлийн гэмт хэргийн 
гаралтад нөлөөлж байгаа талаар дүгнэсэн байна.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.06

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн

Цагдаа судлалын төв

ЗАХИАЛАГЧ:
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
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“ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД 
НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС, 

НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА” 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО,ҮР ДҮН  
Хорих байгууллагын аюулгүй байдалд нөлөөлж буй хүчин зүйлс буюу 

тодорхой эх сурвалж бүхий аюул, эрсдэлийн ойлголт, түвшний талаар 
аюулгүй байдал судлалын үүднээс судалж, дүн шинжилгээ хийх,  хорих 
байгууллагын аюулгүй байдлын өнөөгийн нөхцөл байдлыг практик 
ажилтны төсөөлөл, мэргэжлийн мэдлэг, туршлагад суурилан тодорхойлох.

Хорих байгууллагын аюулгүй байдалд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 
гадаад, дотоод нөхцөл байдлын хүрээнд судалж, хорих ял эдлүүлэх 
ажиллагааны явц, үр дүнд шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх шинж, 
аюул, занал, эрсдэл, сорилын эх сурвалжийг ангилан, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 15 хорих анги, баривчлах, цагдан хорих 
байранд аюулгүй байдлын чиглэлээр ажиллаж буй 1346 офицер, ахлагч 
нарыг хамруулсан 2 төрлийн судалгааны дүнг хавсаргасан. Судалгааны үр 
дүнг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төвийн судалгааны тэргүүлэх 
чиглэлийн хүрээнд “Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах 
ажиллагааны тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” эрдэм шинжилгээний 
бүтээлд ашиглаж, 3 өгүүлэл хэвлүүлсэн.

“ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ СЭТГЭЛ ЗҮЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР: ӨӨРИЙН 

ҮНЭЛЭМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
ЭШХХ-ийн 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төв

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
ЭШХХ-ийн 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 
судлалын төв

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.11

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Хорих ял эдлэгсдийг нийгэмшүүлэх ажлын хүрээнд тэдний өөрийн 

үнэлэмжийг дээшлүүлэх сэтгэл зүйн үйлчилгээний хөтөлбөрийг шинэчлэн 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх.

Ялтны өөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх ажлын мөн чанар, зүй тогтлын 
талаарх А.Н. Леонтьевын боловсруулсан үйл ажиллагааны онол, өөрийн 
үнэлэмж бүрэлдэн тогтох тухай Л.И. Божовичийн үзэл баримтлал, ялтны 
өөрийн үнэлэмж төлөвших тухай Н. Холмсын онол зэрэг суурилан 4-6 
сарын хугацаанд хэрэгжүүлэх бүлгийн 6 зөвлөгөө бүхий сэтгэл зүйн 
үйлчилгээний хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулсан.
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“ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН 
БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТАД АШИГЛАЖ БУЙ 

НОМ, СУРАХ БИЧГИЙН ЧАНАР, АШИГЛАЛТ, 
ХҮРТЭЭМЖ” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
* ЭЗХЗАА
* ХРХ

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) О.Зоригт

Доктор (Ph.D) С.Гантулга

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Хууль сахиулахын их сургуулийн бүх шатны сургалтад ашиглаж 

буй ном, сурах бичгийн чанар, ашиглалт, хүртээмж, сургалтад нэн 
шаардлагатай захиалгаар боловсруулах болон номын санд баяжилт хийх 
оюуны бүтээлийг тодорхойлоход оршино. 

Их сургуулийн мэргэжлийн боловсрол, бакалавр, магистр, докторын 
сургалтын түвшин бүрээр Их сургуулийн хэмжээнд хэрэгжиж буй31 
сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан 1131 /давхардсан тоогоор/ хичээлд ашиглаж 
буй ном, сурах бичгийн тоо, ашиглалт, хүртээмж, чанарыг тодорхойлсон. 
Их сургуулийн мэргэжлийн боловсролын, бакалавр, магистр, докторын 
сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан 670 хичээл стандартын агуулгыг бүрэн 
багтаасан үндсэн сурах бичиггүй, үндсэн сурах бичигтэй 461 хичээлийн 
193 буюу 41.8% нь үндсэн сурах бичгийн хүрэлцээ хангалтгүй болох нь 
судалгаагаар тогтоогдсон.

Их сургуулийн магистр, бакалаврын сургалтад нэн шаардлагатай 95 
хичээлийн үндсэн сурах бичгийн тодорхойлж, Их сургуулийн захирлын 
зөвлөлд танилцуулж, сургалтад шаардлагатай сурах бичиг бичих, орчуулах 
ажлыг зохион байгуулах ажлыг зохион байгуулах шийдвэр гаргуулав.

“ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШ, 
СУДЛААЧДЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 

ӨГҮҮЛЛИЙН ЧАНАРЫН СУДАЛГАА”

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) О.Зоригт

Доктор (Ph.D) Б.Энхболд

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Хууль сахиулахын их сургуулийн багш, судлаачдын нийтлүүлсэн эрдэм 

шинжилгээний өгүүллийн чанарын судалгаа хийх, цаашид өгүүллийн 
чанарыг сайжруулахад чиглэгдсэн санал-зөвлөмж боловсруулахад 
оршино.

Хууль сахиулахын их сургуулийн багш, судлаачдын сүүлийн 5 жилд 
нийтлүүлсэн 50 эрдэм шинжилгээний өгүүллийг санамсаргүй түүврийн 
аргаар сонгож, 11 шалгуур-ерөнхий үзүүлэлт, 24 дэд үзүүлэлтээр дүн 
шинжилгээ хийж, өгүүллийн чанарыг тогтоосон.

Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чанарыг сайжруулах, шинжилгээний 
өгүүлэл бичих, олон улсын болон дотоодын нэр хүнд бүхий мэргэжлийн 
сэтгүүлд бүтээлээ илгээх, засварлах, хэвлүүлэх арга зүйн зөвлөмж 
боловсруулж, профессор багш, судлаачдыг хамруулан сургалт зохион 
байгуулсан.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.06

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн
Цагдаа судлалын төв
Хэвлэл, редакцийн хэлтэс

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2015-2016 
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“ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫН СИСТЕМЧЛЭЛ, 

ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД МОНИТОРИНГ ХИЙХ” 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО,ҮР ДҮН  
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын уламжлал, өнөөгийн байдлыг олон улсын жишиг 

стандартыг харьцуулан судалж, хэрэгжилтэд мониторинг хийн, цаашид боловсронгуй болгох хэрэгцээ, 
шаардлагыг тодорхойлсон тайлан, санал, зөвлөмж боловсруулахын зэрэгцээ цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааг зохицуулсан эрх зүйн актуудыг системчлэн кодчлохын онол, эрх зүйн үндэслэл болон үр 
ашгийг нь судалгаагаар тогтоож, үндэсний хэмжээнд түгээн хэрэгжүүлэх санал дэвшүүлэх, төрийн болон 
хувийн хэвшлийн бусад байгууллагуудад нэвтрүүлэх талаар зөвлөмж гаргахад цаашдын зорилго оршино.

ХСИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал, ЦЕГ-ын тэргүүн дэд даргын 2015 оны 
06 дугаар сарын 22-ны өдрийн баталсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, түүний 
хэрэгжилтэд мониторинг хийх” судалгааны ажлын удирдамжийг удирдлага болгон, түүнийг хэрэгжилтийг 
ханган ажилласан ба Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн захирлын 2016 оны 02 дугаар сарын 
24-нд батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, түүний хэрэгжилтэд мониторинг 
хийх” судалгааны ажлын карт, календарчилсан төлөвлөгөөг батлуулж, түүний дагуу судалгааны ажлыг 
гүйцэтгэсэн. 

Судалгааны ажлын хүрээнд цагдаагийн алба хаагч, сонсогчдоос авсан 3200 анкетыг SPSS програмд 
шивж, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 256 журамд 30 шалгуур үзүүлэлтээр нэг бүрчлэн 
мониторинг хийж, үр дүнг боловсруулж, нэгтгэсэн.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.11

“ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН УДИРДЛАГЫН 
АКАДЕМИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

ШИНЭЧЛЭХ ШААРДЛАГА” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
ЭШХХ-ийн Цагдаа судлалын төв

ЗАХИАЛАГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Хууль сахиулахын удирдлагын академи

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Цолмон

УДИРДАГЧ:
Д.Эрдэнэбаатар

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн
Цагдаагийн сургууль

ЗАХИАЛАГЧ:
Цагдаагийн ерөнхий газар

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.11

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
ХСИС-ийн Хууль сахиулахын удирдлагын академийн сургалтын хөтөлбөр 

захиалагч байгууллагын болон суралцагчдын эрэлт хэрэгцээнд  нийцэж 
байгаа эсэх, цаашид хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох шаардлага байгаа 
эсэхийг тус тус тодруулж, боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох.

Уг судалгааны явцад дараах ажлуудыг хийв. Үүнд: судалгаа хийх ажлын 
төлөвлөгөө, судалгааны үндэслэл, шаардлага, зорилго, зорилтуудыг 
тодорхойлохын зэрэгцээ Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн 
56 удирдах албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолттой танилцан, 
тэдний дунд ярилцлага болон санал асуулга явуулж үр дүнг нэгтгэн дүн 
шинжилгээ хийв. Санал асуулгын хуудсыг нийт 12 асуулттай 46 хувилбарын 
сонголттойгоор боловсруулж, уг арга хэмжээг тус байгууллагын удирдах 
албан тушаалтнуудын дунд зохион байгуулав.  

Судалгааны нэгдсэн тайлан – 1 (3 хуудас), санал асуулгын үр дүнд 
тулгуурлаж, боловсруулсан санал – 1, судалгааны явц, үр дүнд тулгуурлаж,  
нэгтгэсэн дүгнэлт - 1, судалгааны талаарх танилцуулга – 1 (2 хуудас) 
зэргийг тус тус боловсруулав.
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ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 2016

@RDI.LEU RDI@LEU.GOV.MN WWW.LEU.GOV.MN

“ЦАГДААГИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦСАНД 
ХИЙСЭН СУДАЛГАА”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Цолмон

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Цагдаагийн албан хаагчийн шинэчилсэн загварын дүрэмт хувцас нь 

байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ, 
шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тогтоох.

Судалгааны ажлын төлөвлөгөөний дагуу цагдаагийн шинэчилсэн 
загварын дүрэмт хувцас болон тэдгээрийн загвар даавууны чанарын 
үзүүлэлтийг олон улсын болон Монгол Улсын стандарт, техникийн 
тодорхойлолтод тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг тогтоох 
зорилгоор, ШУТИС-ийн Нэхмэлийн хүрээлэнгийн Ноос, ноолуурын 
сорилтын төвийн итгэмжлэгдсэн лаборатори болон Шүүхийн 
шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд тус тус шинжилгээ хийлгэх албан ёсны 
хүсэлтийг шинжилгээний объектын хамт хүргүүлж, дүгнэлт гаргуулав. 
Шинжилгээнд нийт 8 нэр төрлийн дүрэмт хувцас,  тэдгээрийн даавууны 
загварыг ЦЕГ-аас гаргуулж, хүргүүлэв.

Судалгааны нэгдсэн тайлан – 1 (74 хуудас), санал асуулгын үр дүнд 
тулгуурласан дүгнэлт – 1, судалгааны явц, үр дүнд тулгуурласан дүгнэлт 
- 1, судалгааны хэрэгжилтийн талаарх танилцуулга – 1 (2 хуудас) зэргийг 
тус тус боловсруулав.

“ЦАГДААГИЙН ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ 

ДЭЭДЛЭХ, ШУДАРГА, ТЭГШ, ХАРААТ БУС БАЙХ 
ХЭМЖҮҮР БИЙ БОЛГОХ ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ, 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТӨСӨЛ”

УДИРДАГЧ:
Д.Эрдэнэбаатар

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн 5 дугаар зүйлийн 2.2-д 

заасан цагдаагийн хууль сахиулах үйл ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх, 
шударга, тэгш, хараат бус байх хэмжүүрийг бий болгох асуудлыг судалж, дүгнэлт 
гаргаж, ЦЕГ-т хүргүүлэх.

ЦЕГ-аас 2015 оны 9 дүгээр сарын 11-ний 4/1208 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу “Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн 5 дугаар 
зүйлийн 2.2-д заасан цагдаагийн хууль сахиулах үйл ажиллагаанд хүний эрх, эрх 
чөлөөг дээдлэх, шударга, тэгш, хараат бус байх хэмжүүрийг бий болгох асуудлыг 
судалж, дүгнэлт гаргах үүрэгтэй эрдэмтэн, судлаачдын багийн бүрэлдэхүүнийг 
Их сургуулийн Захирлын 2015 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/174 дугаар 
тушаалаар байгуулан ажилласан. Эрдэмтэн, судлаачдын баг “цагдаагийн хууль 
сахиулах үйл ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх, шударга, тэгш, хараат 
бус байх хэмжүүрийг бий болгох асуудал”-ыг судлан гаргасан дүгнэлт, зарчмыг 
хэмжих шалгуур үзүүлэлтийн төслийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-нд 02/159 
дугаар албан бичгээр (8 хуудас) тайлан хүргүүлжээ.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2015.09-2016.02

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
* Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн
* Цагдаагийн сургууль

ЭШЗ: 
944.5 мян.төгрөг

ЗАХИАЛАГЧ:
* Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

* Цагдаагийн ерөнхий газар

ЗАХИАЛАГЧ:
Цагдаагийн ерөнхий газар
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“ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙГ 
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ”

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Гэмт хэргийн статистикийн онол, арга зүйн үндэслэлийг тодорхойлон, 

түүний үр дүнг сургалтын болон практик үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, шүүх 
эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын гэмт хэргийн талаарх 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистикийн мэдээлэл эрхлэн гаргах арга 
зүй, аргачлал, мэдээллийн систем, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох шийдлийг судлан гаргахад оршино.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016-2018

“АДУУНЫ ЗҮС, ТУУРАЙГ 
КРИМИНАЛИСТИКИЙН ОНОШ ЗҮЙ БОЛОН 

АДИЛТГАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Цолмон

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
ХСИС-ийн ЭШХХ

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D), профессор Б.Бат-Эрдэнэ

магистр Б.Мөнхдорж 
ЗАХИАЛАГЧ:
Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яам

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016.04-2016.11

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Адууны туурайн эвэрлэг гадаргуу дээрх зураасан шугамууд нь хүний 

гарын хурууны папилляр хээ болон хумсны ялтас дээрх ховил, атриа, 
нарийн сувагтай адил хувийн, тогтвортой, дахин давтагдашгүй шинж 
чанарыг агуулж байгаа эсэх, тэдгээрийг криминалистикийн онош зүй болон 
адилтгалын /идентификаци/-д ашиглах боломжтой эсэхийг тодорхойлох.

ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТОЙМ2.2.2
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“ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГАД АШИГЛАЖ БАЙГАА 
ГАЛТ ЗЭВСЭГ, ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ ХЭРЭГЛЭХЭД 
АЛБА ХААГЧДАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ” 

“ШИНЭ ЗУУНЫ ХИЛИЙН ЗАСТАВ” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
ХСИС-ийн Ахлагчийн сургуулийн
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 
тэнхим, Тусгай бэлтгэлийн тэнхим

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
ЭШХХ-ийн Хил судлалын төв

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D), 
дэд профессор Ж.Өвгөнбүргэд

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Галт зэвсэг тусгай хэрэгсэл хэрэглэх хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй 

болгож, хоригдогч, ялтны хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох, урьдчилан 
сэргийлэх, алба хаагчдын мэдлэг, ур чадвар дээшилж хорих байгууллага, 
алба хаагч, хоригдогч, ялтны аюулгүй байдлыг хангах.  

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Хилийн заставын хариуцсан хэсэгт орчин үеийн зэвсэг, техник хэрэгсэл, 

теле-хяналтын системийг нэвтрүүлж, улсын хил хамгаалалтын үр дүнг 
дээшлүүлэх, хилийн заставт гарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, эдийн 
засаг, байгаль орчинд ашигтай хилийн заставыг хил залгаа улсын 
хилийн заставын жишигт нийцүүлэн байгуулах, заставын албан хаагчдын 
ажиллаж, амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

“ХУУЛЬ САХИУЛАХ САЛБАРЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД ПОЛИГРАФЫН ҮР ДҮНГ 

АШИГЛАХ БОЛОМЖ”

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Цолмон

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилтын нэг болох полиграф 

судлалын салбарын өнөөгийн байдал, чиг хандлага, ач холбогдлыг нээн 
илрүүлж, үр дүнг хууль сахиулах салбарын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, 
ашиглах арга замыг тодорхойлоход оршино. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
 Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: 
2016.02-2016.12

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: 
2016
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“АДУУНЫ ТУУРАЙ КРИМИНАЛИСТИКИЙН 
ОНОШ ЗҮЙН БОЛОН АДИЛТГАЛЫН ОБЪЕКТ 

МӨН ЭСЭХИЙГ ТОГТООХ”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнУДИРДАГЧ:

Доктор (Ph.D) Б.Цолмон

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 

2016-2018
ЭШЗ: 23 483,3 Мян. төгрөг

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Адууны туурайн эвэрлэг гадаргуу дээрх зураасан шугамууд нь хүний 

гарын хурууны папилляр хээ болон хумсны ялтас дээрх ховил, атриа, 
нарийн сувагтай адил хувийн, тогтвортой, дахин давтагдашгүй шинж 
чанарыг агуулж байгаа тэдгээрийг криминалистикийн онош зүй болон 
адилтгалын /идентификаци/-д ашиглах боломжтой эсэхийг тогтоох

СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЯВЦАД ХИЙСЭН АЖЛУУД
Төсөл боловсруулахад ашиглах түүхийн баримтууд, эх сурвалж, 

судалгаа, шинжилгээний материал, ном бүтээл зэрэг нийт 20 гаруй 
эрдэм шинжилгээний бүтээлийг цуглуулж,  дүн шинжилгээ хийв. Мөн 
түүнчлэн төслийн үндэслэл, шаардлага, зорилго, зорилтыг тодорхойлов. 
Түүнчлэн зорилтын хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, төсөл 
хэрэгжүүлэх арга зам, хүрэх үр дүн, ач холбогдлыг тус тус тодорхойлж, 
төслийн санхүүжилтийн тооцоог гаргав.

Уг төслөөр ХСИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Инновацийн төвөөс зарласан “Инновацийн шилдэг төсөл шалгаруулах 
уралдаан”-д оролцож, 2 дугаар шатанд шалгарсан.

Төслийн санхүүжилтийн асуудлаар Шинжлэх ухаан технологийн 
сангийн  цахим бүртгэлд бүртгүүлсний дээр мөн тус санд уламжлуулахаар 
санал боловсруулж, ХСИС-ийн Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэв. Түүнчлэн төсөл хамтран хэрэгжүүлэх асуудлаар санал 
боловсруулж, Беларусь Улсын ДХЯ-ны Академийн эрдэмтэн, судлаачдад 
цахим хаягаар хүргүүлсэн.

Төсөл боловсруулах шатны явцын тайланг судалгааны ажлын карт 
болон төлөвлөгөөний дагуу гаргаж, хүрээлэнгийн захиралд танилцуулав.

Судалгааны төслийн явцын тайлан – 1 (7 хуудас),  судалгааны 
төслийн явц, үр дүнд тулгуурлан нэгтэн гаргасан дүгнэлт - 1, төслийн   
боловсруулалтын талаарх танилцуулга – 1 (2 хуудас), орчуулгын гарын 
авлага – 1  зэргийг тус тус боловсруулав.

СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН ТОЙМ2.2.3
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“ГАР ХИЙЦИЙН НОМЫН СКАННЕР” 

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) М.Эрдэнэбаяр

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ҮР ДҮН
Их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн туршилт, 

үйлдвэрлэлийн лабораторид номын сканнерыг гар аргаар туршин хийж Их 
сургуулийн номын санг цахимжуулах ажлыг хөнгөвчлөн хурдасгахад төслийн 
зорилго оршино.

“Гар хийцийн номын сканнер” туршилт, судалгааны төслийн баримт бичгийг 
боловсруулан Их сургуулийн Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлд танилцуулсан 
бөгөөд зөвлөлөөс төслийг дэмжин хэрэгжүүлэх тухай санал гарав. Саналыг 
Их сургуулийн захиралд танилцуулан номын сканнерын суурь хөлийг хийх 
санхүүжилтийг шийдэж өгсөн бөгөөд төслийн хүрээнд нэмэлт материал, хэрэгслийг 
худалдан авч цуглуулан төслийн эхний үе шатыг хийж гүйцэтгээд байна. 

Төслийг энэ онд багтаан дуусган хүлээлгэн өгөх, хүрээлэнгийн болон номын 
сангийн алба хаагчдад хэрхэн ашиглах талаар мэдээлэл хүргэх төлөвлөгөөтэй 
ажиллаж байна

“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, 
ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТЭМЦЭХ 

АЖЛЫН ҮР НӨЛӨӨГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ”

УДИРДАГЧ:
Д.Эрдэнэбаатар

Доктор (Ph.D) Ю.Бадамханд

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалах, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх түүнтэй тэмцэх үүрэг бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа 
холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, 
түүнтэй тэмцэхэд иргэд олон нийтийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлж хүчирхийллийн гэмт хэргийг 
эрт илрүүлэх, хүчирхийллийн мэдээллийн системийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож 
хүчирхийлэл үйлдэгч нэг бүрийг шалгаж хариуцлага тооцох боломжийг нэмэгдүүлж, гэр 
бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, онол 
нийтийн байгууллагатай хамтран сургалт, сурталчилгааны ажил явуулж иргэдийн хууль 
эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх замаар гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд оршино. 

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч, үйлдэгч нарын сэтгэл зүйн онцлог болон гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд өртсөн өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах, 
гэр бүлийн хүчирхийллийн богино хугацааны эрсдэлийн үнэлгээг тодорхойлох асуудлаар 
холбогдох байгууллага, иргэд, судлаачдын дунд судалгаа явуулж, эрдэм шинжилгээний хурал 
зохион байгуулснаар дараах үр дүнд хүрнэ гэж бид тооцож байна. Үүнд:               

Хууль зүй дотоод хэргийн яамны ГХУСАЗ зөвлөлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх;
Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх түүнтэй тэмцэх үүрэг бүхий 

байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа сайжруулах;
Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг 

боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэхэд иргэд олон нийт, хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг болно.       

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 

2017-2018 
ЭШЗ: 120,220.0 МЯН.ТӨГРӨГ

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар
Хууль сахиулахын их сургууль

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: 
2016
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“МОНГОЛ УЛСАД ПРОБАЦИЙН 
ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ НЬ”

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, 2016 ОНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ҮР ДҮН:
Дэлхийн улс орнуудын Пробацийн албаны ололт амжилт, шинэлэг арга, 

хэлбэр, зүй тогтлын талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй харьцуулсан 
судалгааг хийж, Монгол Улсын ял эдлүүлэх, суллагдагсдыг нийгэмшүүлэх 
практик үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх санал зөвлөмж боловсруулахад 
чиглэгдэнэ.

Судалгааны төслийн баримт бичгийг шинэчлэн боловсруулж, 
төслийн талаар МУБИС-ийн Нийгмийн ажил, арга зүйн тэнхимийн 
багш, судлаачидтай 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр уулзалт, 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан бөгөөд тус судалгааны төслийг 
хэрэгжүүлэх санхүүжилтийг асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг санал, албан 
хүсэлтийг Япон Улсын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (JICA)-т 
Их сургуулийн дэд захирлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 
02/1663 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2016-2017

“ДЭЛХИЙН ЗАРИМ УЛС ОРНУУДЫН ХОРИХ ЯЛ 
ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗҮЙ ТОГТОЛ, АРГА 

ЗҮЙ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ,  ЧИГ ХАНДЛАГЫН 
ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Ц.Очгэрэл

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
ХСИС-ийн ЭШХХ

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Ц.Очгэрэл

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2017-2018

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, 2016 ОНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ҮР ДҮН:
Дэлхийн улс орнуудын хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны ололт амжилт, 

шинэлэг арга, хэлбэр, зүй тогтлын талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
харьцуулсан судалгааг хийж, Монгол Улсын хорих ял эдлүүлэх практик 
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх санал зөвлөмж боловсруулж, шинээр 
боловсруулах эрх зүйн болон бодлогын баримт бичигт тусгах замаар 
эрүүгийн хариуцлагын зорилгыг хангах, хорих ял эдлэгсдийг суллагдахад 
бэлтгэх, суллагдсаны дараа нийгэмшүүлэх тогтолцооны  шинэ хэлбэрийг 
бий болгох үндсийн бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Төслийн баримт бичгийн боловсруулалтыг хийж, 2017 оноос эхлэн 
хэрэгжүүлэх улсын захиалгат шинжлэх ухаан технологийн төслөөр 
шийдвэрлүүлэх асуудлуудын саналд уг төслийг шаардлага, үндэслэл, 
хүлээгдэж буй үр дүн, шаардагдах зардлын барагцаалсан дүнг тооцон 
загвар маягтын дагуу гаргаж, 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Хууль 
зүйн яаманд хүргүүлж, Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн 
2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлсэн
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“ХОРИХ ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН 
МЭРГЭЖЛИЙН СУДЛААЧДЫГ 

ЧАДАВХЖУУЛАХ НЬ” 

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Ц.Очгэрэл

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, 2016 ОНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ҮР ДҮН:
Хорих ял эдлүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн судлаачдын ур чадварыг дээшлүүлэх, 

БНСУ-ын ял эдлүүлэх байгууллагын тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалтын онцлог, 
үйл ажиллагааны туршлагыг судлан нэвтрүүлэх

Сургалтын төслийн баримт бичгийг боловсруулж, КОЙКА-ийн Монгол дахь 
төлөөлөгчийн газрын дарга, ноён Чой Хын Ёл-д тус байгууллагаас хорих ял эдлүүлэх 
чиглэлээр сургалт, хамтын ажиллагааг дэмжих чиглэл баримталж байгаатай 
холбогдуулан МУ-ын хорих ял эдлүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн судлаач, багш 
нарыг чадавхжуулах сургалтыг тус байгууллагын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулах 
хүсэлтийг хүргүүлсэн. Төслийн баримт бичгийг сургалтын төслийн загвар (CIAT Pro-
gram Executive Summary, KOICA CIAT* Program Proposal-ын дагуу дахин хийж 2016 
оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр англи, монгол хэлээр орчуулан хүргүүлсэн бөгөөд 
11 дүгээр сард дээрх төслийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэсэн 
талаар хариу мэдэгдсэн.

“ХӨРС-БИОХИМИЙН СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН 
ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ”

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Х.Мягмаржав

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Хууль сахиулахын их сургуулийн хэмжээнд “Хөрс-биохимийн судалгааны 

нэгдсэн лаборатори”-ийг байгуулж, клиник сургалтын орчинг бүрдүүлэн, 
судалгааны ажлын чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд оршино. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 
26-ны өдрийн А/149 дүгээр тушаалаар Онцгой байдлын сургуулийн 
Эдийн засаг, нөөцийн удирдлагын тэнхимд Хөрс, биохимийн лаборатори 
байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна.

Монгол Улсын хуулиар газар тариалан эрхэлж буй аж ахуй нэгж, 
байгууллагууд тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийн ашиглалтад 
чанарын үнэлгээ хийлгэх захирамж гарсан билээ. Үүнтэй холбогдуулан 
манай лабораторид Төв аймгийн Жаргалант суманд газар тариалан 
эрхэлдэг 10-н аж ахуй нэгж,  байгууллагын 2000 га талбайгаас 100 гаруй 
дээжийг батлагдсан арга зүй, стандартын дагуу авч хөрсний агрохимийн 
үзүүлэлтийг тодорхойлон лабораторийн анхны судалгааны үр дүнг гарган 
өгсөн.

Шинжилгээний дүнд боловсруулалт хийж Төв аймгийн тариаланчдын 
хамтран зохион байгуулсан “Газар тариаланд тулгамдаж буй асуудал 2016” 
зөвлөгөөнд илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 

2016-2017

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Онцгой байдлын сургууль

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: 
2016-2017
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“ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД 
ПОЛИГРАФЫН СУРГАЛТ-СУДАЛГААНЫ 

ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн

УДИРДАГЧ:
доктор (Ph.D) Б.Цолмон

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2017-2018

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ШАТАНД 
ХИЙСЭН АЖЛУУД

Орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилтын нэг болох полиграф 
судлалын салбарын өнөөгийн байдал, чиг хандлага, ач холбогдлыг нээн 
илрүүлж, үр дүнг хууль сахиулах салбарын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, 
ашиглах арга замыг тодорхойлоход оршино.

Төсөл боловсруулахад шаардлагатай ном, зохиол, сурах бичиг, эрдэм 
шинжилгээний бүтээл болон хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, баримт 
бичгүүдийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийв.

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдмийн дэд зөвлөлийн хурлаар 
төслийн явц, үр дүнг хэлэлцүүлсний дээр Беларусь Улсын Полиграф 
судлалын нийгэмлэгийн тэргүүн В.М. Князевтай хамтран ХСИС-ийн багш, 
эрдэмтэд болон хууль сахиулах чиг үүрэгтэй байгууллагын полиграфын 
мэргэшилтэн нарыг оролцуулан “Хууль сахиулах үйл ажиллагаанд 
полиграфын үр дүнг ашиглах боломж” сэдвээр семинар-хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулав.

Үүнээс гадна полиграфын лабораторийн өрөөний зохион байгуулалтын 
план зураг болон лаборатори байгуулахад шаардагдах төсвийн тооцог 
гаргах; полиграфын сургалт зохион байгуулах талаар танилцуулга 
бэлтгэх; хууль сахиулах салбарын болон бусад төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудын полиграфын мэргэжилтэн нартай уулзалт зохион 
байгуулах; Беларусь Улсын Полиграф судлалын нийгэмлэгтэй харилцаа 
холбоо тогтоох; “Хууль сахиулах салбарт полиграфын үр дүнг ашиглах 
боломж” сэдвээр эрдэм шинжилгээний илтгэл бэлтгэж, Олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлэх; сэдвийн хүрээнд эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл бичиж сэтгүүлд нийтлүүлэх зэрэг ажлуудыг тус тус хийв.

Уг судалгааны төслийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн цахим 
бүртгэлд бүртгүүлсний дээр санхүүжилтийн дэмжлэг хүсэх асуудлаар мөн 
тус сангийн нэр дээр санал боловсруулж, ХСИС-ийн Шинжлэх ухаан, 
технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв. Түүнчлэн төсөл хамтран 
хэрэгжүүлэх асуудлаар санал боловсруулж, Беларусь Улсын Полиграф 
судлалын нийгэмлэгийн цахим хаягаар уламжилсан.

Төсөл боловсруулах шатны явцын тайланг судалгааны ажлын карт 
болон төлөвлөгөөний дагуу гаргаж, хүрээлэнгийн захиралд танилцуулав.

Судалгааны төсөл боловсруулах шатны үр дүн: Судалгааны төсөл 
боловсруулах шатны явцын тайлан – 1 (5 хуудас); судалгааны явц, үр 
дүнд тулгуурлан дэвшүүлсэн санал, дүгнэлт – 2; боловсруулсан төсөл - 1 
(16 хуудас), эрдэм шинжилгээний илтгэл – 1, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 
– 1, орчуулгын гарын авлага – 1 зэрэг ажлуудыг тус тус хийв.  
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ИННОВАЦИЙН ТӨСЛИЙН ТОЙМ2.2.4

“ГАРЫН МӨР ТОДРУУЛАХ СОРОНЗОН 
БУС, “ВВ-15” ХАР ШАХМАЛ ТУРШИЖ, 

ҮЙЛДВЭРЛЭХ”

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Жаргалсайхан

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Аливаа объект дээрээс гарын мөр тодруулах соронзон бус нунтгаар 

үйлдвэрлэсэн шахмалыг практик байгууллагад нийлүүлэх хэрэгцээг харгалзан 
манай орны нөхцөлд өгөөж өндөртэй, наалдах чадвар сайтай нунтгийг шахмал 
болгон дотооддоо үйлдвэрлэх боломжийг судалж, туршиж, практикт нийлүүлэх, 
экспортлох.

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН
Төслийн хүрээнд шахмалын жор найрлагыг тогтоох, ямар объект дээрээс, 

хэдий удсан мөрийг тодруулахад өгөөжтэй байгаа зэргийг хэрэглээний 
болон туршилтын судалгаагаар тодорхойлохоор 2015 оны 9 дүгээр сараас 
эхлэн Хууль сахиулахын инновацийн төвд хийсэн хэрэглээний туршилтаар 
шахмалыг туршилтын журмаар үйлдвэрлэж, загвар бүтээгдэхүүн 
гаргасан. Үүнд: дэд профессор Б.Лхагвасүрэнгээр гүйцэтгүүлсэн: “Гарын 
мөр илрүүлэхэд ашигладаг нунтгуудын усанд уусдаг эсэхийг тогтоох 
судалгаа-туршилт”, магистрант Б.Баянжаргалаар гүйцэтгүүлсэн: “Гарын 
мөр илрүүлэхэд ашиглах нунтгийг шахмал болгох туршилт”, докторант 
Т.Очирбат, Д.Адилбаяр, магистрант Энхбилэг, Мөнхбаяр, Ж.Солонго, 
С.Сэлэнгэ, Б.Түвшинбаатар, Б.Мөнхбаатар, З.Бямбаноров, Г.Эрдэнэцогт, 
Оюун-Эрдэнэ, Б.Баясгалан нараар гүйцэтгүүлсэн: “Гаргаж авсан шахмалаар 
аливаа объект дээрээс гарын мөр илрүүлэх туршилтын төлөвлөгөө”, 
“Нунтгийг шахмал болгоход ашиглах хэрэгсэл төхөөрөмж зоихо бүтээх 
судалгаа” зэрэг хэрэглээний туршилтыг батлуулсан төлөвлөгөөний дагуу 
хийж, туршилтын явц, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл хөтөлсний дүнд гаргаж 
авсан жороор Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт мэдүүлэн 2016 оны 4 
дүгээр сарын 1-ний өдөр 2527 тоот ашигтай загварын гэрчилгээ гардан авч 
оюуны өмч эзэмшигч болсон

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: 
2015-2016
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Хууль сахиулах, аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 

байгууллагын албаны хэрэгцээнд импортоор оруулан ашиглаж байгаа металл 
гавыг орлуулан Монгол орны байгаль цаг уурт тохирсон, түүхийн эдийн нөөцийг 
түшиглэн үхрийн шир, сурыг ашиглан “Монгол гав”-ыг бүтээх боломжийг судлан, 
туршиж, бүтээгдэхүүнээ салбарын зах зээлд нийлүүлэх, баялаг болгоход оршино.

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН
Уг хэрэглээний судалгааны ажлын хүрээнд Монгол Улсын тусгайлсан чиг үүрэг 

бүхий байгууллагууд (ЦЕГ, ХХЕГ, ШШГЕГ, ) 2010-2016 онд импортоор оруулж 
ирсэн металл гавны судалгааг Гаалийн ерөнхий газрын холбогдох албатай 
хамтран хийсэн. Ижил төстэй бүтээгдэхүүний талаар Орос хэлнээс 3, Англи хэлнээс 
4 өгүүллийг орчуулан судалгаа, туршилт, боловсруулалтын ажилд ашигласан. 
Судалгааны ажилд тулгуурлан эхний удаа гавны довхон арлыг модоор, бугуйн 
хүлэх хэсгийг нарийн мяндсан уяагаар орлуулан туршиж үзэхэд ерөнхий шийдлийн 
хувьд боломжтой нь мэдрэгдсэн ч цаашид хэрэглээний явцад мод нь хагарах, 
нарийн уяа нь хүний гарын бугуйд шигдэх магадлалтай байсан тул түүхий эдийн 
нөөцийг түшиглэн дөрвөлжин товхон арлыг үхрийн зоо нурууны ширийг давхарлан 
8 мм-ийн зузаан болгон ашиглаж, бугуйн хүлэх хэсгийг зөөлрүүлж элдсэн 2см-ийн 
өргөн, 85см-ийн урт сурыг дотор нь сунадаггүй материал барьж оёсон, түгжээний 
арлуудыг эргэж сулрахгүй байдлыг харгалзан сурын үзүүрийг тус бүр 2 хоёроор нь 
буцаан аралд оруулж чангалж, түгжих ба гавыг зориулалтын гэрэнд хийж авч явах 
байдлаар шийдсэн. МУ-ын хэмжээнд хувиараа үхрийн шир, сурыг ашиглан бэлэг, 
дурсгалын зүйл хийдэг ААН, байгууллагын үйл ажиллагаанд судалгаа явуулж 
“Сараа-наа” ХХК-ыг сонгон эхний туршилтаар 1, хоёр дахь туршилтаар 3 ширхэг 
“Монгол гав”-ыг үйлдвэрлэн туршиж, туршилтын явцад гарсан доголдлыг засаж, 
сайжруулан, Шинжлэх ухаан технологийн тухай хуулийн 11.3, ХСИС-ийн дүрмийн 
19.2.6, Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн ажиллах журмын 3.1.4 дэх 
заалтуудыг тус тус үндэслэнэ ХСИС-ийн Шинжлэх Ухаан технологийн зөвлөлийн 
хурлаар Монгол гав-ны судалгаа, туршилт, боловсруулалтын ажлын явц, үр 
дүнг хэлэлцүүлж, зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийн дагуу ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх албаны даргын нэр дээр албан тоот (2016.11.15. №02/2225), Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тогтоол гүйцэтгэх газрын даргын нэр дээр 
албан тоот (2016.12.07. № 02/2415) тус тус боловсруулан албажууулж Монгол гав-
ны танилцуулга, хэрэглэх заавар(төсөл)-ийн хамт туршилтын журмаар 2 сарын 
хугацаатай тус бүр 10 ширхэг гавыг хэрэглүүлэхээр хүргүүлэв. Үхрийн шир, сураар 
гав үйлдвэрлэх арга “Монгол гав” шийдлийг шинэ бүтээлээр оюуны өмчийн 
патент авах зорилгоор МУ-ын Оюуны өмчийн газарт Шинэ бүтээлийн өргөдөл 
4 хуудас, бүтээгдэхүүний тодорхойлолт 5 хуудас Зохиогчийн эрхийн баталгаа- 1 
хуудас , хавсралт зураг 8 хуудас бүгд 17 хуудас материалыг Оюуны өмчийн газарт 
хүргүүлсэн. Дээрх судалгаа, туршилт, боловсруулалтын ажлын үр дүнд “Монгол 
гав” сэдэвт судалгаа туршилт, боловсруулалтын ажлын тайлан 5хх, нийт 25 ширхэг 
Монгол гавыг үйлдвэрлэж, туршилтын журмаар практик байгууллагад ашиглаж 
байна.

“МОНГОЛ ГАВ-НЫ СУДАЛГАА”

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) М.Эрдэнэбаяр

Доктор (Ph.D) Б.Жаргалсайхан

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2015-2016
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“НУНТАГ ТҮЛШИЙГ 
ХЭРЭГЛЭХ АРГА” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн
Хил судлалын төв

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Хөдөө орон нутаг, хилийн отряд, заставын түлшний зардлыг хэмнэхэд оршино. 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ХИЙСЭН АЖИЛ, ҮР ДҮН
Хилийн застав, харуулд түлшийг хаягдалгүй ашиглах талаар судалгааны 

ажил явуулан, судалгааны ажлын үр дүнд гаргасан шинэ шийдлийг хилийн 
0129 дүгээр ангийн застав, харуулд туршиж хэрэгжүүлсэн. Уг бүтээлийг 
Оюуны өмчийн газарт бүртгүүлж, “Агаар оруулах хөндийтэй ширмэн шүүр” 
шинэ шийдлээр 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн эрхийн 
хамгаалалт хийлгэж, 3265 дугаартай шинэ бүтээлд 2016 оны 03 дугаар 
сарын 02-ны өдрийн 2519 дугаартай  оюуны өмчийн ашигтай загварын 
гэрчилгээ авсан. Энэхүү шүүрийг гар аргаар хийхээс гадна үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэн, нунтаг түлш хэрэглэх ширмэн шүүр 
үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой. 

Пийшин, зуух, халаалтын тогооны загвараас 
хамаарч ширмэн шүүрийг төрөл бүрээр хийж 
болно. 

Энэ ширмийг ашиглан үнэгүй хаягдал түлшээр 
хилийн застав, харуул, айл өрхийн пийшин, 
нам даралтын зуухны галлагааны асуудлыг 
шийдвэрлэж болохоос гадна ногооны зоорь, 
хүлэмж, гахай тахианы байр, малын хашаа, 

саравч, автомашины гараж зэргийг дулаацуулахад нэн тохиромжтой.
Агаар оруулах хөндийтэй ширмэн шүүрийг хилийн отряд, застав, харуулд 

нэвтрүүлснээр дараах үр дүнд хүрч байна. Үүнд: Нэг хилийн отряд жилд 
2000 тонн нүүрс хэрэглэдэг бөгөөд үүнээс 10-20 хувь буюу 200 гаруй тонн 
нүүрс нунтаг учраас шаардлага хангахгүй байдаг. Энэхүү хаягдаж байгаа 
нүүрсийг түлшинд хэрэглэхэд ойролцоогоор 10 сая төгрөгийн хэмнэлт гарч 
байна. “Агаар оруулах хөндийтэй ширмэн шүүр”-ний талаар “Эх орны 
манаа” сонинд “Жижиг ширхэгтэй түлшийг хэрэглэх арга” сэдэвт өгүүлэл, 
Их сургуулийн сайтад “Түлшийг хаягдалгүй ашигласнаар хөдөө орон 
нутаг, хилийн отряд, заставт хэмнэлт гарна” нийтлэл, ТV-5, USB, МҮОНТ 
телевизэд ярилцлага өгч судалгааны ажлыг олны хүртээл болгосон.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: 
2016
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
“Хэргийн газрын үзлэгийн хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл” /Цаашид 

ХГХХХ гэх/ -ийг хэргийн газрын үзлэгт оролцдог эрх бүхий алба хаагчид (Мөрдөн 
байцаагч, Мэргэжилтэн, Прокурор)-ын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, 
эрүүл ахуйг сахиулах, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор судлах, турших 
практикт нэвтрүүлэхэд оршино.

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН
Монгол орны байгаль цаг уур, албаны онцлог, уламжлал, ёс заншилд тулгуурлан 

ХГХХХ-ыг бүтээхээр дараах судалгаа, туршилт, боловсруулалтын ажлыг хийлээ. 
Үүнд: 

1. Хэрэглээний судалгааны ажлын хүрээг тодорхойлж, ХГХХХ-ны талаар Орос 
хэлээр хэвлэгдсэн 6, Англи хэлээр хэвлэгдсэн 4-н өгүүлэл нийтлэл, судалгааны 
материалыг орчуулан ашигласан. 

2. ХГХХХ-ны хэрэгцээ, шаардлагыг тодруулах, ямар материалаар хийх, хэлбэр, 
загвар, дейзайны хувьд ямар байх зэрэг нийт 12 асуулт бүхий санал асуулгын 
хуудсаар хэргийн газрын үзлэгт оролцдог 129 алба хаагчид (Мөрдөн байцаагч, 
Мэргэжилтэн, Прокурор)-аас асуулга авах ажлыг Эрх зүй, нийгмийн ухааны 
сургуулийн Эрх зүйн онолын тэнхмийн ахлах багш, магистр, цагдаагийн ахмад 
Д.Дэлгэрзаяа, Хэргийн газрын үзлэгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр судалгааны ажлыг эхлүүлж байсан ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны 
мэргэжил арга зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа 
Б.Чулуунтамир нарын судалгааны ажлыг ашиглан, хамтран ажилласан. 

3. Гадаадын зарим улс тухайлбал АНУ, Хятад, ОХУ-ын Хэргийн газрын 
үзлэгт оролцдог мэргэжлийн байгууллагын алба хаагчдын ХГХХХ-ыг хэрхэн 
шийдвэрлэж, одоо яаж ашиглаж байгаа болон манай улсын Цагдаа, Шүүхийн 
шинжилгээ, Прокурор зэрэг байгууллагууд энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа ажил, 
үйл ажиллагаанд судалгаа хийсний үндсэн дээр хувцасны загвар, хийц шийдлийг 
боловсруулж, ШУТИС-ийн ҮТС-ийн Хувцас судлалын төвийн профессор, доктор 
М. Баяртай туршилтын эхний загварыг хамтран бүтээсэн 

4. Судалгаа, туршилт, боловсруулалтын ажил, хэлэлцүүлгийн үр дүн, практикийн 
сургамж туршлага, хэрэгцээнээс хамаараад ХГХХХ-ны иж бүрдэлд нүдний шилний 
төрлүүд, хошуувч, төрөл бүрийн резинэн бээлий зэргийг оруулж өгсөн. 

5. ХГХХХ- ыг оюуны өмчид бүртгүүлэх, бүтээгдэхүүний загварын патентыг ХСИС-
ийн нэр дээр авах зорилгоор ижил төстэй бүтээгдэхүүний талаарх орос, англи 
хэлээр бичигдсэн патент авсан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой материалыг орчуулан 
бүтээгдэхүүний загварын тодорхойлолт, өргөдөл, баталгааг зэргийг ХСИС-ийн 
оюуны өмч байхаар боловсруулж ХСИС-ийн захирлаар баталгаажуулан Оюуны 
өмчийн газарт хүргүүлэсэн. Шинжлэх ухаан технологийн тухай хуулийн 11.3, ХСИС-
ийн дүрмийн 19.2.6, Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн ажиллах журмын 
3.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэнэ ХСИС-ийн Шинжлэх Ухаан технологийн 
зөвлөлийн хуралдаар ХГХХХ-ын судалгаа, туршилт, боловсруулалтын ажлын явц, 
үр дүнг хэлэлцүүлж, зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийн дагуу ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх албаны даргын нэр дээр албан тоот боловсруулан албажуулж (2016.11.15. 
№02/2226), ХГХХХ-ны танилцуулга, хэрэглэх заавар (төсөл)-ын хамт туршилтын 
журмаар 2 сарын хугацаатай хэрэглүүлэхээр хүргүүлэв. 

Дээрх судалгаа, туршилт, боловсруулалтын ажлын үр дүнд “Хэргийн газрын 
үзлэгийн хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл” сэдэвт судалгаа туршилт, 
боловсруулалтын ажлын тайлан 6хх, 3 иж бүрдэл бүхий ХГХХХ-ыг үйлдвэрлэж, 
туршилтын журмаар практик байгууллага үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.

“ХЭРГИЙН ГАЗРЫН ҮЗЛЭГИЙН 
ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН 

ХУВЦАС, ХЭРЭГСЛИЙН СУДАЛГАА” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн
Хууль сахиулахын инновацийн төв

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) М.Эрдэнэбаяр

Доктор (Ph.D) Б.Жаргалсайхан

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2015-2016
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“ХИЛИЙН МАНААНЫ ӨНГӨЛӨН 
ДАЛДЛАЛТЫН ӨМСГӨЛ” 

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) М.Эрдэнэбаяр
ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн
Хил судлалын төв

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Бүс нутгийн онцлогт тохирсон хилийн манааны өнгөлөн далдлалтын хувцасны 

шинэлэг загварыг бий болгох, дотооддоо үйлдвэрлэх, хил хамгаалалтад ашиглахад 
оршино.
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ХИЙСЭН АЖИЛ, ҮР ДҮН

“Хилийн манааны өнгөлөн далдлалтын өмсгөл” судалгааны ажлын 
хүрээнд ХХЕГ, хилийн 0288, 0303 дугаар анги болон худалдааны 
төвүүдээр явж, өнгөлөн далдлалтын өмсгөл хийх өнгө загвар, дизайны 
болон материал хэрэгслийг сонгох судалгааг хийж, хилийн манааны хоёр 
талаараа өмсдөг өнгөлөн далдлалтын хувцас, хоёр талаараа өмсдөг хянах 
манааны өнгөлөн далдлалтын цув, мэргэн буудагчийн өвлийн улирлын 
өмсгөлийн загвар гаргаж оёсон. Өнгөлөн далдлалтын өмсгөлийн загварыг 
Хууль зүйн яам, ХХЕГ-ын удирдлагад танилцуулж, Хөвсгөл аймгийн 
хилийн 0257 дугаар ангийн 0298 дугаар салбарын хилийн харуул, манаанд 
2 сар гаруй хугацаанд өмсөж, хил хамгаалалтад ашиглан туршсан. Хилчин 
сэтгүүлд “Хилийн манааны өнгөлөн далдлалтын өмсгөлийн туршилтын 
загвар” сэдэвт судалгааны өгүүлэл бичиж, нийтлүүлсэн.

Энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэх 
явцад олон шинэ шийдлүүдийг зохиосноос 
“Хилийн манааны өнгөлөн далдлалтын 
өмсгөл”, “Хянах манааны өнгөлөн 
далдлалтын цув”, “Бууг өнгөлөн далдлах 
даавуун гэр” гэсэн бүтээгдэхүүнүүдээр 
Хууль Сахиулахын Их Сургуулийн нэр дээр 
бүтээгдэхүүний загварын 3 ширхэг патент 
авахаар оюуны өмчийн эрх шилжүүлж, 
Их сургуулийн захирлаар баталгаажуулж, 
Оюуны өмчийн газарт мэдүүлэг, 
тодорхойлолт, томьёолол, өргөдөл, зураг, 
зохиогчийн баталгаа, эрх шилжүүлсэн акт 
зэрэг материал бүрдүүлж, хүлээлгэн өгсөн. 

Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдэд 3326, 3327, 3328 гэсэн бүртгэлийн дугаар авч 
шүүлтийн шатны шалгаруулалтад оролцож байна. Хууль сахиулахуйн 
инновацийн шилдэг бүтээлийн уралдаанд  “Хилийн манааны өнгөлөн 
далдлалтын өмсгөл” судалгааны төсөл оролцож, “Сайжруулсан инновацийн 
судалгаа, туршилтын төсөл”-өөр шалгарч, тэргүүн байр эзэлсэн. ХХЕГ-ын 
удирдлагаас 2017 онд хилийн бүх отряд, заставуудын хилийн манаанд бүс 
бүсийн онцлогт зохицсон өнгөлөн далдлалтын өмсгөл оёж, хангалтаар 
олгохоор шийдвэрлэсэн нь энэхүү судалгааны ажлын эцсийн үр дүн юм.

Сэдэвт судалгааны ажлын завсрын үр дүнгээр эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл-1, гарын авлага, танилцуулга материал-1-ыг хэвлүүлж, туршилтын 
өмсгөл-3-ыг хийж, инновацийн бүтээлийн уралдаанд тэргүүн байр 
эзэлсэн. Оюуны өмчийн газраас бүтээгдэхүүний патентын эрх 3 ширхгийг 
Их сургуулийн нэр дээр авахаар мэдүүлсэн.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: 
2016
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Хууль сахиулах салбарын инновацийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх, илрүүлэх, түүнийг мөрдөншалгахажиллагааны явцад цагдаагийн алба хаагчийн 
агсамжийг бусдын болон өөрийн биед сөргөөр нөлөөлөхгүйгээр авч явах, хэрэглэх 
боломжийг нэмэгдүүлэх, тусгай хэрэгслийн гэрийг хөнгөн, уян зөөлөн материалаар хийх 
шаардлага тулгардаг 

Иймд ХСИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн, Цагдаа судлалын тэнхимээс цагдаагийн алба 
хаагчийн нэг бүрийн хэрэгсэл болохагсамжийн гэрийг судалж, хөнгөн зөөлөн материалаар 
хийх, зүүж хэрэглэхэд хялбар болгон шинэчлэх, улмаар практикт нэвтрүүлэхэд оршино.

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН
“Цагдаагийн алба хаагчийн агсамж” инновацийн төслийг хэрэгжүүлснээр  дараах үр дүнд 

хүрнэ гэж бид тооцож байна. Үүнд:
-Хууль сахиулах салбарын инновацийн бодлогыг хэрэгжүүлэх,   
-Хууль сахиулахын их сургуулийн инновацийн төвийн үйл ажиллагааны цар хүрээг 

өргөжүүлэх, гарааны компани байгуулахаар инновацийн бүтээгдэхүүн туршиж үйлдвэрлэх, 
улмаар практикт нэвтрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, 

-Хууль сахиулахын их сургуулийн үйл ажиллагааны орлогыг нэмэгдүүлэх,       
-Цагдаагийн байгууллагын агсамж худалдан авах зардлыг хэмнэх,              
-Гэмт хэрэг зөрчил үйлдэгчийг баривчлах, саатуулах үед агсамжийг авч явах,  хэрэглэхэд 

эвтэй байх, хэрэглэх хугацааг богиносгох,                          
-Гэмт этгээдийг явганаар болон тээврийн хэрэгслээр хүргэх, биеийн хүч хэрэглэх 

ноцолдох, барьцалдах, барьц тавиулах үед бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах явдлаас 
сэргийлэх,   

-Албаны тээврийн хэрэгсэлтэй үүрэг гүйцэтгэх үед болон нийтийн тээврийн хэрэгслээр 
зорчих үед зүүсэн хэсгээр хөндүүрлэж өвдөх, алба хаагчийн  ердийн хөдөлгөөнд саад 
учруулахгүй болгох,

-Хатуу хүнд материалаар хийгдсэн байдаг учир агсамжийн гэрийн хувийн жинг 
бууруулснаар алба хаагчийн шуурхай бэлэн байдлыг хангах зэрэг болно.

“ЦАГДААГИЙН АЛБА 
ХААГЧИЙН АГСАМЖ” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн
Цагдаагийн сургууль

УДИРДАГЧ:
Д.Эрдэнэбаатар

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2017

“ЦАНЫН БЭХЭЛГЭЭ” 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Оюутны санаачилгыг дэмжих төслийн хүрээнд цана, таяг хийж сонсогчдод цанаар 

гулгах чадвар эзэмшүүлэх, сонсогчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, цаашид хил хамгаалах 
байгууллага, хилийн анги отряд, хилийн харуул манаа үүрэг гүйцэтгэхэд чухал нөлөө үзүүлэх.

ТӨСЛӨӨС ГАРАХ ҮР ДҮН: 
Хилийн сургууль хил хамгаалах байгууллагын боловсон хүчний сургалтын материаллаг 

бааз сайжирна. Дотоод нөөц бололцоогоо ашиглаж сонсогч оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээ 
хөгжинө. Хямд зардлаар хийх бөгөөд зах зээлийн өртгөөс 60-70% доогуур зардлаар бүтнэ. 
Цаашид өөрсдөө цана үйлдвэрлэж сургалтад ашиглах бололцоо нөхцөл бүрдэнэ. Хилчид 
монгол орны уул тайгын нөхцөлд хил хамгаалалтын найдвартай байдлыг хангахын тулд 
өвөл цас ихтэй цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд улсын хил хамгаалалтыг идэвхжүүлэхэд 
чухал нөлөө үзүүлнэ.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2017

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн
Хилийн сургууль

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D), 

дэд профессор В.Жавхланцогт
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“ЦУС МӨН ЭСЭХИЙГ УРЬДЧИЛАН 
ТОДОРХОЙЛОХ ЛЮМИНОЛЫН УУСМАЛ 

ТУРШИЖ ҮЙЛДВЭРЛЭХ” 

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Жаргалсайхан
ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн
Хууль сахиулахын инновацийн төв

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Цус мөн эсэхийг лабораторигүй орчинд урьдчилан тодорхойлох люминолын 

уусмалыг дотооддоо үйлдвэрлэж практик байгууллагад нийлүүлэх, улмаар 
экспортлох хэрэгцээг харгалзан хүний цустай урвалд орж өнгөө хувиргадаг 
бодисуудыг хэрэглээний судалгааны дүнд үндэслэн тогтоох, улмаар үйлдвэрлэх 
боломжийг судалж, туршиж, практикт нийлүүлэх, экспортлох ажлыг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх.

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН
Төслийн хүрээнд 2015 оны 9 дүгээр сараас эхлэн хийсэн люминолын 

уусмалын найрлагад орох бодисуудын үнийн судалгаа хийх, худалдан авч 
оруулж ирэх, орох нунтгийн жор, найрлагыг тогтоох, ямар объект дээрээс, 
хэдий удсан мөрийг тодруулахад өгөөжтэй байгаа зэргийг хэрэглээний 
болон туршилтын судалгаагаар тодорхойлон загвар бүтээгдэхүүн 
гаргаж авсан. Үүнд: магистр Б. Цогбаяраар гүйцэтгүүлсэн “Люминолын 
уусмалд ордог бодисуудын найрлагад эзлэх харьцааг тогтоох туршилт”, 
докторант Т.Очирбат, Д.Адилбаяр, магистрант С.Сэлэнгэ, Б.Түвшинбаатар, 
Б.Мөнхбаатар, З.Бямбаноров, Г.Эрдэнэцогт, Оюун-Эрдэнэ, нараар 
гүйцэтгүүлсэн: “Гаргаж авсан люминолын уусмалыг ашиглах хугацаанд 
хийсэн туршилт”, “Гаргаж авсан люминолын уусмалаар төрөл бүрийн 
гадаргуу дээр байгаа цусыг тодруулах туршилт” зэрэг болно. Туршилтын 
дүнд гаргаж авсан уусмалын найрлагаар Монгол Улсын Оюуны өмчийн 
газарт мэдүүлэн 2016 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр 2526 тоот ашигтай 
загварын гэрчилгээ гардан авч оюуны өмч эзэмшигч болсон.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: 
2015-2016
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО
Чийгтэй объект дээрээс гарын мөр тодруулах соронзон бус нунтаг 

үйлдвэрлэн практик байгууллагад нийлүүлэх, улмаар экспортлох хэрэгцээг 
харгалзан чийгтэй гадаргууд өгөөж өндөртэй, наалдах чадвартай нунтгийг 
дотооддоо үйлдвэрлэх боломжийг судалж, туршиж, практикт нийлүүлэх, 
экспортлох ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх. 

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН
2015 оны 9 дүгээр сараас эхлэн хийсэн “Чийгтэй гадаргуугаас гарын 

мөр тодруулах соронзон бус хар нунтаг туршиж үйлдвэрлэх инновацийн 
төсөл” хэрэглээний төслийг хэрэгжүүлэх явцад төсөл хэрэгжүүлэх 
шаардлага, үндэслэл, зорилгыг тодорхойлж, төслийн хүрээнд чийгтэй 
гадаргуу дээр ажиллах нунтгийн найрлагад орох бодисуудын үнийн 
судалгаа хийх, худалдан авч оруулж ирэх, орох нунтгийн жор, найрлагыг 
тогтоох, ямар объект дээрээс, хэдий удсан мөрийг тодруулахад 
өгөөжтэй байгаа зэргийг хэрэглээний болон туршилтын судалгаагаар 
тодорхойллоо. Үүнд: магистрант Ч. Эрдэмболороор гүйцэтгүүлсэн: “Зарим 
бодис хэт ягаан туяаны гэрэлд өдөөгдөж байгаа эсэхийг тогтоох туршилт”, 
магистрант Б.Баянжаргалаар гүйцэтгүүлсэн: “Гарын мөр илрүүлэх 
тослог нунтаг гаргаж авах туршилт”, докторант Т.Очирбат, Д.Адилбаяр, 
магистрант Энхбилэг, Мөнхбаяр, Ж.Солонго, С.Сэлэнгэ, Б.Түвшинбаатар, 
Б.Мөнхбаатар, З.Бямбаноров, Г.Эрдэнэцогт, Оюун-Эрдэнэ, Б.Баясгалан 
нараар гүйцэтгүүлсэн: “Гаргаж авсан тослог нунтгаар аливаа объект 
дээрээс гарын мөр илрүүлэх туршилтын төлөвлөгөө”, “Чийгтэй гадаргуу 
дээрээс гарын мөр илрүүлэх нунтгийн жор тогтоох туршилт”, “Чийгтэй, 
төрөл бүрийн гадаргуу дээрээс гарын мөр илрүүлэх туршилт” зэрэг 
хэрэглээний туршилтыг батлуулсан төлөвлөгөөний дагуу хийж, туршилтын 
явц, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл хөтөлсний дүнд гаргаж авсан жороор 
Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт мэдүүлэн 2016 оны 4 дүгээр сарын 
1-ний өдөр 2526 тоот ашигтай загварын гэрчилгээ гардан авч оюуны өмч 
эзэмшигч болсон.

“ЧИЙГТЭЙ ГАДАРГУУГААС ГАРЫН МӨР 
ТОДРУУЛАХ СОРОНЗОН БУС ХАР НУНТАГ 

ТУРШИЖ ҮЙЛДВЭРЛЭХ” 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Хууль сахиулахын инновацийн төв

УДИРДАГЧ:
Доктор (Ph.D) Б.Жаргалсайхан

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА: 
2015-2016
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ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ2.3

Их сургуулиас санаачлан жил бүр 
УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороо, 
ХЗДХЯ, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн 
сантай хамтран хууль сахиулах салбарын 
тулгамдсан тодорхой асуудлаар 
зохион байгуулдаг олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурлыг энэ жил 6 дахь 
удаагаа “Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: 
онол, практикийн тулгамдсан асуудал” 
сэдвээр2016 оны 09 дүгээр сарын 29, 
30-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. 

Хуралдаанд ОХУ, БНХАУ, 
ХБНГУ,БНСУ, Беларусь, АНУ, Япон, 
Турк, Чех зэрэг орон, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, 
Үндсэн хуулийн Цэц, Улсын Ерөнхий 
Прокурорын газар, Хүний Эрхийн 
Үндэсний Комисс, Шинжлэх Ухааны 
Академийн Философийн хүрээлэн, Хэл 
зохиолын хүрээлэн, Стратеги судлалын 
хүрээлэн, ХЗДХЯ-ны харьяа агентлаг, 
байгууллагуудаас гадна “TIKA”, 
“KOIСA”, “Эмнести интернэшнл” зэрэг 
олон улсын болон гадаад, дотоодын 
судалгааны 64 байгууллагын 450 гаруй 
эрдэмтэн судлаач, профессор багш, 
мэргэжилтнүүд оролцлоо. 

Хуралд дотоод, гадаадын 100 
гаруй эрдэмтэн, судлаач нар илтгэл 
ирүүлснээс 48 илтгэлийг сонгон үндсэн 
болон салбар хуралдаанд хэлэлцүүлж, 
илтгэл тус бүрээр эрдэмтэн, судлаачид 
хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээн өрнүүлж, 
харилцан байр сууриа илэрхийлэн 
санал, мэдээлэл, туршлага солилцож, 
цаашид хамтран ажиллах оюуны сүлжээ 
үүсгэх чухал ач холбогдолтой болов.

Хурлаас гарсанзөвлөмжийгмонгол, 
англи, оросхэлээр боловсруулж, их 
сургуулийн цахим хуудсаар нийтэд 
түгээсний зэрэгцээ зөвлөмжид тусгагдсан 
ажил, арга хэмжээг хамтран хэрэгжүүлэх 
саналыг гадаад, дотоодын оролцогч 
байгууллагад хүргүүлж, хурлын үр дүнг 
бодит ажил хэрэг болгох, зөвлөмжийг 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 

тусгайлан төлөвлөгөө гарган, ажиллаж 
байна. 

Их сургуулийн хэмжээнд хууль 
сахиулах салбарын болон аюулгүй 
байдлын чиглэлээр нийт 31 эрдэм 
шинжилгээний хурал зохион 
байгуулагдлаа. 

Тухайлбал: “Ой хээрийн түймэртэй 
тэмцэхэд болон хөрс хамгаалалтын 
системд тулгамдаж буй асуудлууд”, 
“Хорих байгууллагад явуулах 
нийгэмшүүлэх ажлын үр нөлөөг 
дээшлүүлэх арга зам”, “Хууль сахиулах 
байгууллагын үйл ажиллагаанд ахлагч 
бүрэлдэхүүний оролцоо, тулгамдсан 
асуудал”, “Эрх зүйн процесс, тулгамдсан 
асуудал”, “Боловсролын инновацийн 
асуудал”, “Эрүүгийн эрх зүйн тулгамдсан 
асуудал, шийдвэрлэх арга зам”, “Хууль 
сахиулах салбарын тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам–2016”, “Шинжлэх 
ухаан, практикийн анхаарал татсан 
асуудлууд–2016”, “Хилийн боомтын 
үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах 
арга зам”, Тэсэрч дэлбэрэх бодисын 
үйлдвэрлэлийн өнөөгийн түвшин, 
хөгжүүлэх арга зам”, “Аюулгүй байдлын 
онол, практикийн тулгамдсан асуудлууд” 
зэрэг эрдэм шинжилгээний хурлыг тус 
тус зохион байгуулсан.

Зохион байгуулагдсан эрдэм 
шинжилгээний бага хурлаар салбарын 
өмнө тулгамдсан асуудлыг нээн гаргаж, 
шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлсон 
санал зөвлөмжийг боловсруулан 
практик байгууллагуудад хүргүүлж 
ажиллалаа.

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, 
сургалтын ажлын тулгамдсан болон 

анхаарах асуудлаар 53 удаа онол, арга 
зүйн семинарыг зохион явуулсан байна.
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ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, 
ХӨГЖЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН

“Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: Онол, практикийн 
тулгамдсан асуудал” сэдэвт олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурал

“Шинэ зууны хилийн застав-үзэл бодол” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний хурал

“Шинжлэн магадлахуйн инноваци-2016” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний хурал

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН 
УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИ

“Хууль сахиулах салбарын менежментийг боловсронгуй 
болгох нь” 

“Хууль сахиулах салбарын менежментийг боловсронгуй 
болгох”

“Аюулгүй байдлын онол, практикийн тулгамдсан 
асуудлууд”

АХИСАН ШАТНЫ 
БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

“Хууль сахиулах салбарын тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх 
арга зам-2016” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

“Шинжлэх ухаан, практикийн анхаарал татсан 
асуудлууд-2016” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛЬ “Боловсролын иновацийн асуудал”

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад бидний 
оролцоо” эрдэм шинжилгээний бага хурал

“Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам”

“Цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагаа: 
онол, практикийн тулгамдсан асуудал” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурал

ХИЛИЙН СУРГУУЛЬ “Хилийн отрядын хариуцсан хэсэгт хилийн эрэл зохион 
байгуулж, удирдах ажиллагааг боловсронгуй болгох нь” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

“Сонсогчдын бие даан мэдлэг бүтээх, эрдэмших чадамжийг 
боловсронгуй болгох арга зам” сэдэвт онол практикийн 
бага хурал

“Хилийн боомтын үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах 
арга зам” сэдэвт ЭШ-ний хурал

Боловсролын инновацийн асуудал

Цэргийн албан хаагчдын харилцааны соёлыг дээшлүүлэх 
арга зам

Сонсогч суралцагсдын сурлага,сахилгад анхаарах асуудал 
шийдвэрлэх арга зам

“Тэсэрч дэлбэрэх бодисын үйлдвэрлэлийн өнөөгийн 
түвшин, хөгжүүлэх арга зам”

“Газар орны гадаргуугийн шинж чанарыг алба ажиллагаанд 
ашиглах нь”

“Улсын хил хамгаалалтын техник хэрэгслийн одоо ба 
ирээдүй”

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

“Хорих байгууллагад явуулах нийгэмшүүлэх ажлын үр 
нөлөөг дээшлүүлэх арга зам”
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ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН 
СУРГУУЛЬ

“Ой хээрийн түймэртэй тэмцэхэд болон хөрс хамгааллын 
системд тулгамдаж буй асуудлууд”

“Үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд тулгамдаж буй 
асуудлууд”

ЭРХ ЗҮЙ, 
НИЙГМИЙН УХААНЫ 
СУРГУУЛЬ

“Эрх зүйн процесс: тулгамдсан асуудал

“Ирээдүйн судлаач:Үндэсний аюулгүй байдалд тулгамдаж 
буй зарим асуудал”

“WWH. Poster conference” Оюутны эрдэм шинжилгээний 
бага хурал

“Хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг, түүний үр дагавар”

“Сонсогчдын гадаад хэлээр сонсох чадварыг хөгжүүлэх 
арга зам”

АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛЬ “Хууль сахиулах үйл ажиллагаанд ахлагч бүрэлдэхүүний 
үүрэг оролцоо, тулгамдсан асуудал”

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АЖИЛТНЫ ӨДРИЙГ 
ТОХИОЛДУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН 
АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

2.4

Монгол Улсад орчин цагийн шинжлэх 
ухааны байгууллага үүсч хөгжсөний 
95 жилийн ой, “Шинжлэх ухааны 
ажилтны өдөр”-ийг Хууль сахиулахын 
их сургуулийн хэмжээнд тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх ажлыг Их сургуулийн 
Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд 
захирлын 2016 оны 10 дугаар сарын 28-
ны өдөр баталсан төлөвлөгөөний дагуу 
зохион байгуулж ажиллалаа. 

Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг 
тохиолдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайд, Хууль сахиулахын их сургуулийн 
захирлын мэндчилгээг Их сургуулийн 
цахим хуудаст байрлуулж, Монгол 
Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн 
болон хууль сахиулах салбарын их, 
дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, хамтран ажилладаг 
судлаачдад баярын мэндчилгээ 
хүргүүлэв. 

“Эрдэм шинжилгээний 
шилдэг бүтээл-2016”  
уралдааныг дүгнэлээ.

Их сургуулийн багш, 
судлаачдын эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны 

бүтээлийг шалгаруулан урамшуулах 
зорилгоор Хууль сахиулахын их 
сургуулийн захирлын 2015 оны 11 дүгээр 
сарын 26-ны өдрийн Б/694 дүгээр 
тушаалын дагуу “Эрдэм шинжилгээний 
шилдэг бүтээл-2016” болзолт уралдааныг 
зарлаж, тус уралдаанд 3 бүрэлдэхүүн 
сургууль, 30 профессор багш, судлаач 
эрдэм шинжилгээний бүтээлээ ирүүлж 
оролцлоо. Тус уралдааны “Хамгийн 
өгөөжтэй судалгаа, төсөл” төрөлд 
Цагдаагийн сургуулийн Цагдаа 
судлалын тэнхимийн багш, цагдаагийн 
хошууч Г.Бямбадоржийн “Цагдаагийн 
албан хаагчийн агсамж инновацийн 
төсөл”,   “Хамгийн их ишлэгдсэн эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл” төрөлд Эрдэм 
шинжилгээ хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Цагдаа судлалын төвийн эрхлэгч, доктор 
(Ph.D), цагдаагийн хошууч Б.Энхболдын 
“Монгол Улсын гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
тогтолцоо” сэдэвт “БНСУ-ын терроризм 
судлалын тойм” нэр хүнд бүхий сэтгүүлд 
нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл тус тус шалгарсан. 

Мөн Хууль сахиулах салбарт 
нэвтрүүлж болохуйц дэвшилтэт техник, 
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технологи, мэдлэгийг баялаг болгох, 
сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгааны 
ажилд инноваци нэвтрүүлэх байгууллага, 
хамт олны шинэ мэдлэгийг нээн 
илрүүлэх, шалгаруулах зорилгоор Их 
сургуулийн захирлын 2015 оны 12 сарын 
15-ны өдрийн А/229 дугаар тушаалын 
дагуу “Инновацийн шилдэг төсөл” 
шалгаруулах уралдааныг 2015 оны 12 
дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2016 оны 05 
дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэл хоёр 
үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Тус 
уралдаанд судалгааны 23 байгууллагаас 
инновацийн төсөл ирүүлснээс “Шинэ 
мэдлэг шингэсэн инновацийн шилдэг 
төсөлд” Их сургуулийн Эрдэм 
шинжилгээ хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Хууль сахиулахуйн инновацийн 
төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 
М.Бавуудоржийн “Гал командын шланг 
эвхэх төхөөрөмж” төсөл, “Сайжруулсан 
инновацийн шилдэг төсөлд” Их 
сургуулийн Эрдэм шинжилгээ хөгжлийн 
хүрээлэнгийн Хил судлалын төвийн 
эрдэм шинжилгээний ажилтан, дэд 
хурандаа Б.Зулбадрахын “Өнгөлөн 
далдлалтын хувцас” төсөл тус тус 
шалгарсан бөгөөд дээрх алба хаагчдад 
баярын хурлаар шагнал, урамшууллыг 
гардуулсан. 

“Гурван үеийн төлөөлөл – Эрдэмтдийн 
уулзалт” зохион байгууллаа.

“Шинжлэх ухааны ажилтны өдөр”-
ийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 
ажлын хүрээнд Хууль сахиулахын их 
сургуулийн удирдлагын зүгээс тус 
сургуульд ажиллаж байсан, одоо 
ажиллаж байгаа 3 үеийн эрдэмтдийн 
төлөөллийн уулзалтыг 2016 оны 11 дүгээр 
сарын 25-ны 11.00 цагт их сургуулийн 
хичээлийн шинэ байрны “Соёмбот” 
танхимд зохион байгууллаа.

Хууль сахиулахын их сургуулиас 

төрөн гарсан болон ажиллаж байсан, 
одоо ажиллаж байгаа нийт 116 
эрдэмтэн байгаагаас төлөөлөл болгон 
Их сургуулийн удирдлагын төлөөллөөс 
Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн 
дэд захирал, доктор, профессор, дэд 
комиссар Б.Бат-Эрдэнэ, Эрдэмтэн 
нарийн бичгийн дарга, доктор, 
цагдаагийн хурандаа О.Зоригт, Эрдэм 
шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
захирал, доктор, цагдаагийн хурандаа 
М.Эрдэнэбаяр, ахмад үеийн төлөөллөөс 
гавьяат багш, доктор, профессор, 
ХСИС-ийн хүндэт профессор С.Бадарчи, 
шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, 
шинжлэх ухааны доктор, профессор, 
ХСИС-ийн хүндэт профессор, дэслэгч 
генерал Ш.Арвай, шинжлэх ухааны 
доктор, профессор, ХСИС-ийн хүндэт 
профессор Ж.Долгорсүрэн, гавьяат 
хуульч, доктор, профессор, ХСИС-ийн 
хүндэт профессор А.Лхагва, доктор, 
профессор Б.Бат-Эрдэнэ, доктор, 
профессор Г.Бямбасүрэн, А.Муратхан, 
дунд үеийн төлөөллөөс доктор, 
профессор Д.Нямдорж, Ц.Нямдорж, 
Б.Цэцэгмаа, залуу үеийн төлөөллөөс 
доктор, дэд профессор Н.Ганбадрал, 
доктор Б.Жаргалсайхан, С.Гантулга, 
Б.Алтангэрэл, Б.Энхболд, Б.Мөнхзул, 
С.Базаррагчаа нарын 20 эрдэмтэн 
оролцов.

Уулзалтын эхэнд Сургалт, эрдэм 
шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, 
доктор, профессор, дэд комиссар 
Б.Бат-Эрдэнэ Их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээ, судалгаа, сургалтын 
чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагааг 
товч танилцуулж, 3 үеийн эрдэмтэд их 
сургуулийн цаашдын хөгжлийн талаар 
санал, бодлоо илэрхийлж, зөвлөгөө 
өглөө. Тухайлбал, Хууль сахиулахын 
их сургуулийн хичээлийн шинэ байр, 
материаллаг бааз, сургалтын орчин цогц 
байдлаар бүрдэж, эрдэм шинжилгээ, 
судалгаа, сургалтын үйл ажиллагаа 
үндэсний хэмжээнд тэргүүлэгч, улмаар 
олон улсын түвшинд өрсөлдөхүйц 
хэмжээнд хүрч байгааг онцоллоо.
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Сонсогч оюутнуудын хүрээнд ЭШХХ-
гийн захирал, доктор (Ph.D),цагдаагийн 
хурандаа М.Эрдэнэбаяр 
“Энтрепенеруудын уулзалт”-ыг зохион 
байгууллаа. ХСИС-ийн хэмжээнд “Цагдаа 
судлал”, “Хууль сахиулагч”, “Фокус”, 
“Кибер”, “Мөрдөгч”, “ХАЗО”, “Гэмт явдал 
судлал”, “Боомтынхон” зэрэг сонсогчдын 
байгуулсан клубийн гишүүдтэй уулзалт 
хийлээ.Шинэ мэдлэгийг олж авах, 
манлайлах чадвартай байх, сайн баг 
бүрдүүлэх, өрсөлдөх давуу талаа 
хөгжүүлэх, эрсдэлийг ухаалгаар үүрэх 
зэрэг нь энтрепенер хүнд зайлшгүй 
байх шаардлагатай чанаруудын талаар 
ярилцаж, бидний мэргэжлийн ур 
чадвар дотоод нөөц бололцооны талаар 
сонсогчидтой санал солилцов.

Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийн 
баярын хурал-Эрдмийн чуулган 
зохион байгуулагдлаа.

“Шинжлэх ухааны 
ажилтны өдөр”-ийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй 
холбоотойгоор Хууль 
сахиулахын их сургуулийн 
Соёлын төвд баярын 
хурал- Эрдмийн чуулганыг 

зохион байгуулав. Тус хуралд Их 
сургуулийн удирдлагууд, багш, албан 
хаагчид, ахмад эрдэмтдийн төлөөлөл, 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
харьяа байгууллагуудын төлөөлөл 
оролцлоо. Баярын хуралд Их сургуулийн 
захирал бие бүрэлдэхүүнд мэндчилгээ 
дэвшүүлж, Их сургуулийн эрдэмтэн 
нарийн бичгийн дарга, доктор (Ph.D), 
цагдаагийн хурандаа О.Зоригт Хууль 
сахиулахын их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээ судалгааны ажлын талаар 
мэдээлэл хийсэн юм. 

Нэрэмжит танхим байгуулагдлаа.
Их сургуулийн захирлын 

2016 оны 10 дугаар сарын 
26-ны өдрийн “Суурийн 
Жанцаны нэрэмжит танхим 
байгуулах тухай” А/171 

дүгээр тушаалаар Монгол Улсын Гавьяат 
хуульч, хууль зүйн салбарын тэргүүлэх 
эрдэмтэн, шинжлэх ухааны доктор, 
профессор, цагдаа, хилийн цэрэг, 
тагнуулын хурандаа Суурийн Жанцаны 
үйл хэргийг мөнхжүүлэх, оюутан сонсогч 
суралцагчдын сурах идэвхийг өрнүүлэх 
таатай орчныг бий болгох зорилгоор 
Цагдаагийн сургуулийн Мөрдөх албаны 
тэнхимийн дэргэд 7250000 (долоон сая 
хоёр зуун тавин мянга) өртөг бүхий 
танхим байгуулан, хүлээлгэн өглөө. Тус 
танхим нь “Суурийн Жанцан сан” болон 
түүний гэр бүл, найз нөхөд, хамтран 
зүтгэгч, шавь нарын хандив тусламжаар 
байгуулагдсан болно.

Тэмцээн, уралдаан зохион 
байгуулав.

“Шинжлэх ухааны 
ажилтны өдөр”-ийг 
тохиолдуулан Их 
сургуулийн Эрдэм, 
шинжилгээ хөгжлийн 
хүрээлэнгээс Их 

сургуулийн багш, албан хаагчдын дунд 
танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг 11 
дүгээр сарын 22-нд амжилттай зохион 
явууллаа. Тус тэмцээнд бүрэлдэхүүн 
болон харьяа сургууль, бүтцийн 
нэгжүүдээс нийт 50 гаруй багш, албан 
хаагч оролцож оюун ухаан, эрдэм 
мэдлэгээ сорин өрсөлдсөнөөс Хууль 
сахиулахын удирдлагын академийн 
Удирдахуйн ухааны стратеги, 
профессорын багийн дэд профессор, 
цагдаагийн хошууч А.Гантуул тэргүүн 
байрт шалгарч, Ахлагчийн сургуулийн 
лаборант Э.Баттөр хоёрдугаар байр 
эзэллээ. Энэ үеэр үзэгчдийн дунд 
зохион явуулсан танин мэдэхүйн 
асуулт хариултын тэмцээнд Сургалтын 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, ахлах 
дэслэгч С.Уранчимэг, ШШГС-ийн 
сургалтын арга зүйч, ахлах дэслэгч 
П.Отгонтуул нар шилдгээр шалгарч, 
эрдэм шинжилгээний болон оюуны 
бүтээлүүдээр урамшууллаа.

Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг 
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тохиолдуулан жил бүр эрдэм шинжилгээ, судалгааны хүрээлэн, байгууллагуудын 
эрдэмтэн, судлаачдын дунд зохион байгуулагддаг спортын гурван төрөлт тэмцээнд 
Их сургуулийн баг нийлбэр дүнгээр дэд байр эзлэв. Тус тэмцээнийг Үндэсний 
тагнуулын академиас 11 дүгээр сарын 21-нд БХИС-ийн спорт цогцолборт зохион 
байгуулсан бөгөөд тэмцээнд Батлан хамгаалах эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, 
Үндэсний тагнуулын академи, Стратегийн судалгааны хүрээлэн, Хууль сахиулахын 
их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн, Гамшиг судлалын хүрээлэн, 
Шинжлэх ухааны академийн Философийн хүрээлэн, Ботаникийн хүрээлэн, Эдийн 
засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн баг, тамирчид хурд хүч, 
оюун ухаанаа сорин өрсөлдлөө.Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэнгийн баг тамирчдаас гар бөмбөгийн төрөлд дэд байр, ширээний 
теннисийн эрэгтэйчүүдийн төрөлд доктор (Ph.D), хурандаа Ж.Өвгөнбүргэд тэргүүн 
байр, эмэгтэйчүүдийн төрөлд доктор (Ph.D), дэд хурандаа С.Базаррагчаа дэд байр, 
шатрын төрөлд дэд хурандаа Б.Ганчимэг дэд байр эзлэв.

Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 
Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба, Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгээс Их сургуулийн профессор багш, судлаачдын дунд “Хөдөлгөөн-эм” 
сэдэвт явган аяллыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа.
Тус явган аялалд Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба, Эрдэм 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ2.5

Багш, судлаачдаас эрх зүйн шинжлэх 
ухааныг хөгжүүлэх зорилгоор эрдэм 
шинжилгээний илтгэл, өгүүллэг, ном бүтээл 
туурвих ажлыг тасралтгүй хийж байна. 
Тэдгээрээс товчилж заримыг дурдвал:

-Хууль сахиулахын удирдлагын 
академийн профессор, хууль зүйн доктор 
(Ph.D),цагдаагийн хурандаа Б.Одбаатарын 
“Байгууллагын удирдлага: онол практик”, 
Хилийн сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч, 
хурандаа Ё.Хадхүү нарын “Хилийн манааны 
алба”, ахлах багш, хошууч Ц.Одонгэрэлийн 
“Ашгийн болон ашгийн бус байгууллагын 
зардлын бүртгэл, шинжилгээ”, багш, дэд 
хурандаа Н.Батчулууны “Хил хамгаалалтын 
техник хэрэгсэл”, Ахисан шатны 
боловсролын сургуулийн хөтөлбөрийн 
менежер, доктор (Ph.D), цагдаагийн 
дэслэгч Ц.Минжингийн “Шинжлэх ухааны 
судалгааны арга зүй”, Онцгой байдлын 
сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч, онцгой 
байдлын хурандаа Б.Машбатын “Цахилгаан 
тоног төхөөрөмжийн гал түймрийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх үндэс” зэрэг сурах 
бичиг, 

-Хилийн сургуулийн ахлах багш, хошууч 
Д.Алтангэрэлийн “Хилийн харуул”, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн тэнхимийн 
эрхлэгч, хууль зүйн доктор (Ph.D),хурандаа 
Б.Алтангэрэлийн “Цагдан хорих 461 дүгээр 
анги 50 жил”, Онцгой байдлын сургуулийн 

ахлах багш, онцгой байдлын дэд хурандаа 
С.Баттөмөр нарын “Гал сөнөөгч, аврагчдын 
амьсгалын төхөөрөмжийн ажиллагааны 
үндэс”, Цагдаагийн сургуулийн тэнхимийн 
эрхлэгч, хууль зүйн доктор (Ph.D), 
цагдаагийн хурандаа Ю.Бадамханд нарын 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
чадамжийг дээшлүүлэх нь”, тэнхимийн дэд 
профессор, цагдаагийн ахмад Г.Амаржаргал 
нарын “Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үе шат” зэрэг 
нэг сэдэвт бүтээл, 

-Хилийн сургуулийн тэнхимийн 
эрхлэгч, хурандаа Д.Баярсайханы “Хил 
нэвтрэх эрхийн баримт бичгийн олон 
улсын стандарт”, Хууль сахиулахын 
удирдлагын академийн профессор, 
хурандаа Я.Ариунболдын “Хээрийн дадлага, 
сургууль гарын авлага”,Эрх зүй, нийгмийн 
ухааны сургуулийн ахлах багш, цагдаагийн 
ахмад Ч.Батчимэгийн “English for read-
ing and writing”, багш, цагдаагийн ахмад 
П.Уранбадамын “Command and control”, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 
багш, ахмад Б.Мөнхбаатар нарын “Тестийн 
эмхтгэл-2”, Ахлагчийн сургуулийн ахлах 
багш, цагдаагийн ахмад Х.Эрдэнээ нарын 
“Захиргааны зөрчилтэй хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаа” зэрэг гарын авлага 
зэрэг нийт 70 бүтээлийг туурвин гаргаж, 
суралцагчдын хүртээл болгоод байна.
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Их сургуулийн хэмжээнд хэвлүүлсэн нийт эрдэм шинжилгээний бүтээл

№ Нэгж Бүтээлийн нэр Профессор, багш, 
судлаач

 СУРАХ БИЧИГ

1. ЭШХХ “Эрүүгийн эрх зүй” Цагдаа судлалын төв

2.
АШБС

 “Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй”
д/ч Ц.Минжин 

х/г Н.Жалбажав-тай 
хамтарсан

3. “English Preposition and using” д/х Д.Энхжаргал

4.

ХС

Хилийн манааны алба Хилийн албаны 
тэнхим

5. Харилцан ажиллагааны онол ба агуулгын тухай 
ерөнхий ойлголт х/а Ё.Хадхүү

6. “Ашгийн болон ашгийн бус байгууллагын 
зардлын бүртгэл, шинжилгээ” х/ч Ц.Одонгэрэл

7. “Хил хамгаалалтын техник хэрэгсэл” д/х Н.Батчулуун

8. ОБС “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гал түймрийн 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх үндэс” х/а Б.Машбат

 ГАРЫН АВЛАГА, НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ, ЭМХТГЭЛ

1.

ЭШХХ

“Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: Онол, 
практикийн асуудал” ОУЭШХ-ын эмхтгэлI, II 
боть

Цагдаа судлалын төв

2.

“Монгол Улсад сонгууль зохион явуулахтай 
холбоотой гардаг гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгах, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай” 
гарын авлага

х/а М.Эрдэнбаяр 
нар

3.
“Цагдаагийн шинжлэх ухааны нэр томьёоны 
ойлголт” Цагдаа судлалын төв

4.

ХСУА

“Байгууллагын удирдлага: онол практик” нэг 
сэдэвт бүтээл х/а Б.Одбаатар

5.
Хүний эрх ба мөрдөн шалгах ажиллагаа /нэг 
сэдэвт бүтээл/

6.
“Тагнах үйл ажиллагааны удирдлага, зохион 
байгуулалт” гарын авлага х/а О.Зоригоо

7.
“Психотрон зэвсэг буюу сэтгэцэд нөлөөт  
үйлчлэл” сэдэвт ном

х/а Л.Алтансүх, 
х/а Ц.Насанбат

8. Хээрийн дадлага сургууль гарын авлага х/а Я.Ариунболд

9.

АШБС

Цагдаагийн байгууллагын тухай” холбооны 
хуулийн тухай иргэнд туслалцаа үзүүлэх санамж

х/ч О.Нарантуяа10.
Уснаас цогцсыг эрэн хайх, таниулах ажиллагаа 
орчуулгын гарын авлага

11.
“Учебное пособие по русскому языку для 
начинающих”

12.
“БНХАУ-ын ШНА-ны дүрэм”, “Орчуулгын 
хичээлийн гарын авлага д/ч Д.Баттүшиг

13. Хятад хэл-орчуулгын гарын авлага

14. “Эрдмийн бичиг IX” цахим эмхтгэл Хамтарсан
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1.

ЦС

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чадамжийг 
дээшлүүлэх нь”

х/а Ю.Бадамханд 
х/ч Г.Бямбадорж

2. “Ачаа тээшийг тээврийн замд харгалзан хүргэх 
ажиллагаа” Б.Баянхишиг 

д/х Э.Рэгдэндагва
3. “SPSS судалгааны өгөгдөл боловсруулах нь”.

4.
“Цагдаагийн албаны галт зэвсэг, тусгай 
хэрэгсэл” х/ч Ш.Чулуун

5. “Дээд математик” а/д Ч.Цэрэнчимэг

6.
“Зам тээврийн ослыг шалгах ажиллагаа, ослын 
шалтгаан, нөхцөлийг тогтоох зарим арга зам” х/ч Г.Бямбадорж

7.
“Монгол Улсын замын хөдөлгөөний 
дүрмүүдийн эмхтгэл” х/а Р.Мөнхбаяр а/х 

Э.Энхболд  
д/ч Д.Далайцэрэн   8. “Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үе шат”

9.
“Хууль сахиулах ажиллагаанд хүний эрх 
хичээлийн нөлөөлөл” а/х Г.Амаржаргал

10.
“Гэмт хэргийн улмаас учирсан сэтгэл санааны 
хохирлыг нөхцөн төлүүлэх зарим асуудал, чиг 
хандлага”

а/х Я.Цэлмэн

11.
“State of current anti-corruption measures in 
Mongolia”

а/х Ч.Доржсүрэн
12.

“Соёлын биет өв ба соёлын үнэт зүйлийн 
зохиогчийн эрх зүйн асуудал”

13. “Гүйцэтгэх ажил явуулах эрх зүйн зохицуулалт” х/ч Р.Баярмагнай

15 Гэмт хэрэг илрүүлэх арга зүй х/ч Ц.Ялалт

16 Гүйцэтгэх ажлын туслах хүч х/а Д.Мөнхсайхан

17 Онц аюултай гэмт хэрэгтэн х/ч Ц.Ялалт

18 Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт х/ч Р.Баярмагнай

19

Хилийн 
сургууль

“Хилийн харуул” гарын авлага х/ч Д.Алтангэрэл

20
“Хил нэвтрэх эрхийн баримт бичгийн олон 
улсын стандарт” гарын авлага

Хилийн боомтын 
аюулгүй байдлын 

тэнхим

21
“Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн талаарх 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” эмхтгэл

х/а Д.Баярсайхан 
х/ч Х.Асхар

22
“Хилийн боомтын үйл ажиллагаа, аюулгүй 
байдлыг хангах арга зам” сэдэвт улсын 
хэмжээний ЭШ-ний хурлын эмхтгэл

Хилийн боомтын 
аюулгүй байдлын 

тэнхим

23
“Хилчдийн сэтгэлзүйн зарим асуудал” гарын 
авлага д/х Т.Баяраа

24 “Галын бэлтгэл” гарын авлага х/ч Ч.Отгонсүрэн

25
“Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, түүний хэрэглээ, 
эрх зүйн орчин” сэдэвт улсын хэмжээний эрдэм 
шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл д/х Н.Ганзориг

26
“Галын бэлтгэл” хичээлийн “Давшилтын гар 
гранатууд /РГД-5, РГ-42/” сэдвээр фондын 
лекц 
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27

ШШГС

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл 
ажиллагаа а/х Б.Мөнхбаатар

28 Багшийн гарын авлага

29
Сонсогч, суралцагчдын бие даан ажиллах 
гарын авлага а/х О.Баяржаргал

30 Сонсогч, суралцагчдын гарын авлага

31
“Тестийн эмхтгэл-2” гарын авлага х/ч Г.Баттулга  

а/х Б.Мөнхбаатар
а/х О.Баяржаргал

32
Цагдан хорих 461 дүгээр анги - 50 жил

х/а Б.Алтангэрэл

33

ОБС

“Гал сөнөөгч, аврагчдын амьсгалын 
төхөөрөмжийн ажиллагааны үндэс"

д/х С.Баттөмөр 
д/ч Ж.Серикжан

34
“Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй гамшгаас 
хамгаалах үйл ажиллагааг сайжруулах нь” д/ч Ж.Серикжан

35

Эрх зүй, 
нийгмийн 
ухааны 
сургууль

“English for reading and writing” гарын авлага а/х Ч.Батчимэг

36
“Command and Control - 1” сурах бичгээр оюутан 
сонсогчдын бие даан ажиллах дасгалын гарын 
авлага

а/х П.Уранбадам 

37 “Русский язык для пограничников” орос хэлний 
гарын авлага

а/х Н.Сайнаа
38 “Русского - Монгольский разговорник для 

слушателей” 

39 “Test booklet for law enforcement” Гарын авлага д/х Б.Ганчимэг

40 “English for fire fighters and rescues” х/ч Д.Дэлгэрцэцэг

41 “Police - 1” Дүрмийн ном х/ч Б.Туул

42 “Суралцагчдын гадаад хэлээр сонсох чадварыг 
хөгжүүлэх нь”

Эрдэм 
шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл

43 “Албан хэрэг хөтлөлт хичээлийн дасгал, 
дадлагын дэвтэр” д/а Л.Алтанцэцэг

44 “Мэдлэгийн менежмент” д/ч Н.Алтанзул

45 “Алтайн урианхайн долоон хошууны түүхийн 
судалгаанд” а/д Л.Одзаяа

46 “Ачаа тээшийг тээврийн замд харгалзан үзэх 
ажиллагаа”

х/ч Д.Дэмбэрэл,  
д/х Э.Рэгдэндагва

47 “Ирээдүйн судлаач: Үндэсний аюулгүй байдалд 
тулгамдаж буй зарим асуудал”

Эрдэм 
шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл
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48

Ахлагчийн 
сургууль

“Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилт” х/ч Н.Мөнхзул, 
а/х Д.Дэлгэрзаяа

49 “Ажлын байранд гарч болзошгүй алдаанаас 
болгоомжлохуй”

д/х Н.Батдорж 
х/ч Д.Мягмарсүрэн

50 “Галын бэлтгэл” а/д Э.Хэрлэн

51 “Алба хаагч, сонсогчдын мэдлэг шалгах 
сорилууд”

д/х Г.Мөнхбат  
а/д Д.Батдаваа

52 Захиргааны зөрчилтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаа а/х Х.Эрдэнээ

53 Сурах үйлийн арга зүйн зарим асуудал
а/д Д.Батдаваа

54 Алба хаагч сонсогчдын мэдлэг сорих сорилууд

55 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил 
хичээлийн гарын авлага

а/х Д.Гандуулга, д/ч 
Г.Золбаяр

56 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 
холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл

57  “Онцгой байдлын албаны хууль тогтоомж, 
дүрэм журмын эмхтгэл” х/ч Ж.Алтанхуяг

58 “Алба хаагч сонсогчдын мэдлэг шалгах сорил” 
гарын авлага а/х Ц.Алтансүх

59 “Гал унтраах багаж зэвсэглэмж”

ЦАХИМ ГАРЫН АВЛАГА

1 ХСУА Команд штабын сургууль х/а Я.Ариунболд
д/х В.Пүрэвбаасан

2

АШБС

Докторын гарын авлага

Хамтарсан

3 “Гэмт явдал судлал эрх зүй” магистрантын 
гарын авлага

4 “Хил судлал” магистрантын гарын авлага

5 “Гамшиг судлал” магистрантын гарын авлага

6 ШШГС Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаа ба нийгмийн 
ажил

а/х Б.Мөнхбаатар 
а/х О.Баяржаргал

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ, ӨГҮҮЛЭЛ2.6

Их сургуулийн хэмжээнд “Хууль 
сахиулахуй”, “Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал”зэрэг онол, арга зүйн 7 сэтгүүлийг 
тухай бүр эрхлэн гаргаж, тэдгээрт их 
сургуулийн профессор багш, судлаачдын 
95 илтгэл, өгүүлэл хэвлэгдэн гарлаа.Түүнээс 
онцлон заримыг тэмдэглэхэд Эрх зүй, 
нийгмийн ухааны сургуулийн тэнхимийн 
эрхлэгч, хууль зүйн доктор (Ph.D),цагдаагийн 
дэд хурандаа Ш.Ариунбилэгийн “Иргэний 
зарим хэргийг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах 
зарим асуудал”, багш, ахмад Т.Азжаргалын 

“Монгол Улсын шүүхийн тогтолцоотой 
холбоотой үүссэн Үндсэн хуулийн маргаанд 
хийсэн дүн шинжилгээ”, Хууль сахиулахын 
удирдлагын академийнахлах багш, хууль 
зүйн доктор (Ph.D), хошууч Г.Лхагвамаагийн 
“Хувийн аюулгүй байдлын эрх зүйн 
зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа” зэрэг 
илтгэл, өгүүлэл нь дэвшүүлсэн санаа, эрдэм 
шинжилгээний илтгэл өгүүллийн чанарын 
шаардлагыг бүрэн хангасан бүтээл болсон 
байна.
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Их сургуулийн хэмжээнд хэвлүүлсэн нийт эрдэм шинжилгээний бүтээл

№ Нэгж Сэдэв Сэтгүүл, эмхтгэлийн нэр Профессор, багш, 
судлаач

Илтгэл, өгүүлэл

1

Э
РД

Э
М

 Ш
И

Н
Ж

И
Л
ГЭ

Э
, 
Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Х
Ү
РЭ

Э
Л
Э
Н

“Монгол Улс дахь Цагдаа судлалын 
төлөв байдал” сэдэвт өгүүлэл

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: Онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” сэдэвт олон улсын 

эрдэм шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл-2

х/ч Б.Мөнхдорж
а/х Д.Сумъяацэрэн
а/д Б.Мөнхсэргэлэн
д/ч О.Уулзахжаргал

2

“Монгол Улс дахь гэмт хэргийн чиг 
хандлага: ардчилал ба хотжилтын үйл 
явцаар тайлбарлах нь” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл “Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” онол, арга зүйн 
улирал тутмын сэтгүүл

х/ч Б.Энхболд

3

“Монгол Улсад бусдын эд хөрөнгийг 
хулгайлах гэмт хэрэгт ял оногдуулж буй 
байдал, түүнд хийсэн судалгаа” сэдэвт 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

4
“Монгол Улс дахь гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
тогтолцоо: статистикт хийсэн судалгаа” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

“Хууль дээдлэх ёс” улирал 
тутмын онол, арга зүйн 

сэтгүүл

5 “Монгол Улс дахь цагдаа судлалын төлөв 
байдал” судалгааны ажлын хураангуй

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: Онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” сэдэвт олон улсын 

эрдэм шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл-2

6
“Зам тээврийн ослоос шалтгаалсан нас 
баралтыг бууруулахад анхаарах зарим 
асуудал” сэдэвт өгүүлэл

“Хууль сахиулахуй” онол, 
арга зүйн сэтгүүл

х/ч Б.Мөнхдорж
а/х Д.Сумъяацэрэн

7
“Зам тээврийн ослоос шалтгаалсан нас 
баралтыг бууруулах шаардлага байна” 
сэдэвт нийтлэл

“Үндэсний шуудан” сонины 
2016 оны 01 дүгээр сарын 

22-ны өдрийн №018(2458) 
дугаарын 4-р нүүрт, 

www.24tsag.mn, www.
dorgio.mn, www.eagle.mn 

вэб сайтууд

8

“Цагдаагийн байгууллагаас гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар эрх зүйн 
зохицуулалт, анхаарах зарим асуудал” 
сэдэвт өгүүлэл

“Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал”сэтгүүл

х/ч Б.Мөнхдорж

9
“Монгол Улс дахь гэмт хэргийн 
статистик: Өнөөгийн байдал, түүнийг 
сайжруулах асуудал” сэдэвт өгүүлэл

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл

10
“Состояние и основные тенденции 
преступности в Монголии” сэдэвт 
өгүүлэл

ОХУ-ын Дээд боловсролын 
“Нийгмийн харилцаа, 

хөдөлмөрийн академи”-ийн 
Буриад дахь салбараас 2015 

оны 2 дугаар сарын 26-
27-ны өдрүүдэд Улаан-Үд 

хотод зохион байгуулагдсан 
“Нийгэм, эдийн засаг ба бүс 
нутгийн эрх зүйн хөгжил, 
тулгамдсан асуудал, чиг 
хандлага” сэдэвт олон 

улсын эрдэм шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл
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11 “Айл хүний амь нэг, саахалт айлын 
санаа нэг” сэдэвт нийтлэл “Өдрийн сонин”-нд

а/х Д.Сумъяацэрэн

12
“Цахим орчин дахь хүүхдийн эсрэг 
заналхийлэл, урьдчилан сэргийлэх нь” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

“Хууль сахиулахуй” онол, 
арга зүйн сэтгүүлийн №2

13
“Современное состояние 
киберпреступлений в Монголии” сэдэвт 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

ОХУ-ын Буриад улсын  
Улаан-Үд хотод зохион 
байгуулагдсан “Нийгэм, 

эдийн засаг ба бүс 
нутгийн эрх зүйн хөгжил, 
тулгамдсан асуудал, чиг 
хандлага” сэдэвт олон 

улсын эрдэм шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл

14
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд 
хөршийн хяналтын ач холбогдол” сэдэвт 
өгүүлэл

“Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал” сэтгүүлийн №2

15 “Цагдаагийн албаны дээд цолны талаарх 
дэвшүүлэх зарим асуудал” сэдэвт өгүүлэл

“Хууль сахиулахуй” онол, 
арга зүйн сэтгүүлийн №2 д/ч О.Уулзахжаргал

16
Хууль сахиулахын их сургуулийн албан 
хаагчдын эрх зүй, нийгмийн баталгааны 
тулгамдсан асуудал

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: Онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” сэдэвт олон улсын 

эрдэм шинжилгээний 
хурлын эмхтгэл

х/а Ж.Өвгөнбүргэд
д/ч Б.Даядан-Эрмэд

17 Эрх зүйн шинэчлэлд хилчдийн нийгмийн 
хамгаалал “Хилчин” сэтгүүл

х/а Ж.Өвгөнбүргэд
18

Хилийн аюулгүй байдлыг хангахад иргэд, 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх арга зам

Өдрийн сонин

19 “Шинэ зууны хилийн застав”-т тусгай 
хэрэгсэл хэрэглэх хэрэгцээ, шаардлага

“Шинэ зууны хилийн 
застав-үзэл бодол” ЭШХ-ын 

эмхтгэл

20 “Шинэ зууны хилийн застав”-ыг 
байгуулах хэрэгцээ, шаардлага, үндэслэл

“Эх орны манаа” сонин

д/х Б.Зулбадрах

21 Жижиг ширхэгтэй хаягдал түлшийг 
хэрэглэх арга

22
Хил орчмын нутаг дэвсгэрт үүссэн 
гамшгийн үед улсын хил хамгаалалтад 
тулгамдаж буй асуудал

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: Онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” ОУЭШХ-ын 

эмхтгэл

23 Хилийн манааны өнгөлөн далдлах 
өмсгөлийн туршилтын загвар “Хилчин” сэтгүүл

24 Боловсролын инноваци-хүний хөгжил
“Боловсролын инновацийн 

асуудал” ОУЭШХ-ын 
эмхтгэл

25
Хил хамгаалалтад шинэ техник хэрэгсэл 
нэвтрүүлэхэд сургалт, туршилтын загвар 
хилийн заставыг ашиглах нь

“Шинжлэх ухаан, 
практикийн анхаарал татсан 

асуудал-2016” ЭШХ

26
Хилийн анги салбарын гамшгаас 
хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж 
буй асуудал

ОБЕГ-с зохион байгуулсан 
“Гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагаанд тулгамдаж буй 
асуудал-2016” ЭШХ

27
““Шинэ зууны хилийн заставт” сэдэвт 
эрдэм шинжилгээний хурал боллоо” 
нийтлэл

“Их сургуулийн цахим 
хуудас, Эх орны манаа 

сонин
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28 Шинэ зууны хилийн заставт орчин үеийн 
техник хэрэгслийг ашиглах нь

“Шинэ зууны хилийн 
застав-үзэл бодол” ЭШХ-ын 

эмхтгэл

д/ч
 Б.Даядан-Эрмэд

29

“Хорих байгууллагын аюулгүй 
байдлыг хангах ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал” сэдэвт илтгэл

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: Онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” ОУЭШХ-ын 

эмхтгэл

х/а Ц.Очгэрэл

30
Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагаа ба эрсдэлийн 
үнэлгээний харилцан хамаарал

“Аюулгүй байдлын онол, 
практикийн тулгамдсан 

асуудлууд” ЭШХ-ы эмхтгэл

31
“Хорих байрны аюулгүй байдлын тухай 
ойлголт, мөн чанар, анхаарах асуудлууд” 
илтгэл

“Цагдан хорих байрны 
аюулгүй байдал” сэдэвт 

хэлэлцүүлэг

32 “Хорих байгууллага дахь нийгэмшүүлэх 
ажлын менежментийн асуудалд”

“Хорих байгууллага дахь 
нийгэмшүүлэх ажлын үр 
нөлөөг дээшлүүлэх арга 

зам” ЭШХ

33 “Хорих байгууллага дахь нийгэмшүүлэх 
ажлыг үнэлэх арга зүйн зарим асуудал”

а/х Г.Галсанжамц

34 “Нийгмийн оюун ухааны онол, арга зүйн 
зарим асуудал” өгүүлэл

“Сэтгэл судлал” онол-арга 
зүйн мэргэжлийн сэтгүүл

35 “Spatiotemporal changes of snow cover in 
the Mongolian plateau during 2001-2012”

ОХУ-ын Буриадын их 
сургуулийн “Вестник” 
сэтгүүлийн №2 дугаар

д/ч Д.Пүрэвжав

36
“Preliminary data on wildfires in Buryata in 
2015 and some recommendations for their 
prevention”  

ОХУ-ын Буриадын их 
сургуулийн “Вестник” 
сэтгүүлийн №1 дугаар

х/ч В.Батсайхан
д/ч Д.Пүрэвжав

37 Полиграфын үр дүнг хууль сахиулах 
салбарт ашиглах боломж

“Хууль сахиулахуй” онол, 
арга зүйн сэтгүүл д/х Б.Цолмон

38
Хууль сахиулах салбарын инновацийн 
дэд бүтцийг чөлөөт зах зээлийн эдийн 
засгийн нийгэмд хөгжүүлэх нь

ОУЭШХ-ын эмхтгэл А.Батсайхан

39
“Аюулгүй байдлын асуудлуудыг 
урьдчилан таамаглах эрсдэлийн 
удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх нь”

“Аюулгүй байдлын онол, 
практикийн тулгамдсан 

асуудлууд” ЭШХ-ын эмхтгэл
д/ч Ш.Эвсанаа

40
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“Байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, 
төлөвлөлт” нийтлэл

Хууль сахиулах удирдлага: 
онол арга зүйн сэтгүүл 2016 

№1, 2

х/а Б.Одбаатар“Хууль сахиулах салбарын удирдах 
албан тушаалтныг сонгон шалгаруулахад 
тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх 
арга зам”

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: онол 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” ОУЭШХ-ын 

41
“Ялтныг харуул хамгаалалтгүй 
ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох нь”

“Шийдвэр гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл 2016 оны №04 

дугаар
х/а Г.Тамир

42 “Аюулгүй байдлын онол арга зүйн зарим 
асуудал”

“Аюулгүй байдлын онол, 
практикийн тулгамдсан 

асуудлууд” ЭШХ-ын эмхтгэл

43
“Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг 
сахиулах үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн 
болон мандат” сэдэвт нийтлэл

“Сүлд инфо” сэтгүүл х/а Д.Мөнхбаяр

44
“Монгол Улс дахь хар тамхины гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх онол практикийн 
асуудлууд” сэдэвт нийтлэл

“Хууль сахиулахуйн 
удирдлага” сэтгүүл х/а О.Зоригоо

45

“Хувийн аюулгүй байдлын эрх зүйн 
зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа” 
сэдэвт өгүүлэл

“Хууль сахиулахуй” сэтгүүл

х/ч Г.Лхагвамаа
“Гэмт хэрэг үйлдсэний дараах гэмт 
этгээдийн зан байдал түүний эрүүгийн 
эрх зүйн учир холбогдол” өгүүлэл

“Хил судлал” сэтгүүл
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46
“Хууль сахиулах байгууллагуудын 
хөгжилд нөлөөлөх гадаад орчны 
өөрчлөлтийн хандлагууд” сэдэвт өгүүлэл

“Хууль сахиулахуй” сэтгүүл х/а О.Цэцэгмаа

47

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагад автоматжуулсан удирдлага 
нэвтрүүлэх хэрэгцээ шаардлага” сэдэвт 
өгүүлэл 

“Сүлд инфо” сэтгүүл х/а Г.Эрдэмээ

48
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Эрүүгийн эрх зүйн бодлого, хэрэгжилт 
“ЭЭЗШУ хөгжлийн чиг 

хандлага” ЭШХ

д/х Ж.Мөнхболд

49 Эрүүгийн эрх зүйн эх сурвалжийн түүхэн 
уламжлалд хийсэн харьцуулсан судалгаа х/ч Б.Мөнхзаяа

50
“Хууль сахиулахын гадаад хэлний 
сургалтын стандарт, түүнд тавигдах 
шаардлага”

“Гадаад хэл заах арга зүй-
Инноваци” эмхтгэл

д/х Д.Энхжаргал

51 “Мэргэжлийн орос хэлний хичээлд хэл 
ярианы бодит хэрэглээг тусгах нь” д/ч Б.Батчимэг

52 “Монгол хятад хэлний зүйр цэцэн үгийн 
онцлог” д/ч Д.Баттүшиг

53
“Цэргийн жагсаалын бэлтгэлийн үг 
хэллэгийг нийгэм хэл шинжлэлийн 
үүднээс судлах нь”,

а/д С.Алимаа

54
“Англи хэлний сургалтад ярианы чадвар 
эзэмшүүлэх сургалтыг түлхүү заахын ач 
холбогдол”

д/ч Ц.Байгаль

55 “Цагдаагийн алба хаагчдын англи 
хэлний бодит хэрэгцээ” Цагдаа судлал сэтгүүл д/ч Ц.Байгаль
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“Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа: Үр нөлөө, шалгуур үзүүлэлт, 
боловсронгуй болгох зарим асуудал”

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” ОУЭШХ-ын 

эмхтгэл

х/а Ю.Бадамханд

57
“Цагдаагийн байгууллагын хийгдэж буй 
шинэтгэл, түүний үр нөлөөний талаарх 
олон нийтийн хандлага”

х/ч Б.Баянмөнх

58

“Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх хэсгийн 
төлөөлөгчийн үүрэг оролцоо, үйл 
ажиллагааг нь сайжруулах зарим 
асуудал”

“Ой хээрийн түймэр болон 
хөрс хамгааллын системд 
тулгамдаж буй асуудлууд” 

ЭШХ-ын эмхтгэл

59 Субъектын судалгааг ашиглаж гэмт хэрэг 
илрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх нь

“Хууль сахиулах салбарын 
тулгамдсан асуудал, 

шийдвэрлэх арга зам” 
ЭШБХ-ын эмхтгэл

х/ч Г.Бямбадорж

60

“Цагдаагийн байгууллагын олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, 
тулгамдаж буй асуудал”

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” ОУЭШХ-ын 

эмхтгэл
х/ч Д.Булган

61 “Current status and issues of offenders 
rehabilitation in Mongoilia”

Буриадын Их сургуулиас 
зохион байгуулсан ЭШХ

62
Сонсогчдын мэдээллийн технологи, 
мэдээллийн систем, мэдээллийн бие 
даалтын өнөөгийн байдлыг судалсан нь

“Сонсогч, суралцагчдын 
сурлага, хүмүүжилд 
анхаарах асуудал, 

шийдвэрлэх арга зам”

а/д Ч.Цэрэнчимэг

63

Монгол Улсад замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн өнөөгийн 
нөхцөл байдал

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” ОУЭШХ-ын 

эмхтгэл

х/а Р.Мөнхбаяр  

64 “Эрүүгийн хуулийн шинэчлэл ба хөөн 
хэлэлцэх хугацаа” д/х О.Амарсайхан

65
“Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах 
саатуулах үед гэм хор учруулах 
институтийн түүхэн уламжлал”

а/х Л.Бат-Очир

66 “Эрүүгийн хуулийг буцаан хэрэглэх 
үндэслэл журам” “Эрүүгийн эрх зүйн 

шинжлэх ухааны 
тулгамдсан асуудал, 

шийдвэрлэх арга зам”

а/х Л.Бат-Очир

67 “Эрүүгийн хуулийн шинэчлэлийн зарим 
асуудал” д/х О.Амарсайхан

67
“Ази, Номхон далайн орнуудын 
хууль сахиулах байгууллагын хамтын 
ажиллагааны эрх зүйн үндэс” өгүүлэл

“Хууль сахиулахуй” сэтгүүл х/ч Ж.Нямдулам
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68 Гадаадын зарим орны цагдаагийн 
мэргэжлийн сургалтын тогтолцоо

“Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал” сэтгүүл х/а Ю.Бадамханд

69

Хар тамхи, мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 
цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн үүрэг 
оролцоо”

“Цагдаа судлал” сэтгүүл

х/ч Б.Баянмөнх
70

“Нийтийн хэв журам сахиулах нь олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл 
ажиллагааны үндсэн суурь нөхцөл болох 
нь”

“Хууль сахиулахуй” сэтгүүл

71
“Цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн 
ажлын ачаалал, түүнд нөлөөлж буй 
хүчин зүйл”

“Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал” сэтгүүл

72
“Нийтийг хамарсан арга хэмжээний 
үеийн хэв журмын хамгаалалтыг зохион 
байгуулахад анхаарах зарим асуудал”

“Хууль сахиулахуй” сэтгүүл

73
“Цагдаагийн албан хаагчийн ажлын 
байран дахь сэтгэл зүйн асуудал ажил 
үүрэгт нөлөөлөх нь”

“Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал” сэтгүүл д/х Д.Идэрмөнх

74 Цагдаагийн алба хаагчдын эрүүл мэнд 
ба бие бялдрын өнөөгийн байдал “Цагдаа судлал” сэтгүүл д/х Э.Рэгдэндагва

75
“Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй 
байдлын өнөөгийн байдал, анхаарах 
асуудлууд”

“Монголын Төр эрх зүй” 
сэтгүүл х/ч Т.Туяа

76 Хүч хэрэглэсэн гэмт явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ

“Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал” сэтгүүл х/ч Г.Бямбадорж

77 “Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийн 
талаарх судалгаа, түүнийг сайжруулах”

“Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал” сэтгүүл

78
“Хулгайлагдсан тээврийн хэрэгслийг 
эрэн сурвалжлах ажиллагаанд анхаарах 
зарим асуудал”

“Цагдаа асуудал” сэтгүүл х/ч Д.Бямбахүү

79
Улаанбаатар хотын ЦБ-ын зохион 
байгуулалтын бүтцийг шинэчлэх 
хэрэгцээ, түүнд хийсэн шинжилгээ

“Цагдаа асуудал” сэтгүүл х/ч Д.Булган

80 “Судебная экспертиза как гарантия 
неприкосновенности личности”

ОХУ-ын Буриадын 
их сургуулиас 

зохион байгуулсан 
“Криминологические 

чтения” ОУЭШХ

х/ч Б.Лхагвасүрэн

81
“Хэргийн материалаар шүүх эмнэлгийн 
шинжилгээ хийхэд анхаарах нь” 
хэвлүүлсэн.

Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал сэтгүүлийн 2016 

оны №2 дугаарт
д/ч С.Аюушбаатар

82 “Тусгай мэдлэгийн төрөл, шалгуур” 
илтгэл

“Шинжлэн магадлахуйн 
инноваци-2016” ЭШХ

х/ч Б.Лхагвасүрэн

83
“Хууль сахиулах байгууллагаас шинжээч, 
мэргэжилтний үйл ажиллагаанд өгсөн 
сэтгэл ханамжийн судалгаа” илтгэл 

а/х З.Сүлд

84 “Уяа, зангилааны шинжилгээнд 
материал хүргүүлэх асуудал” илтгэл а/х Д.Сүхбат

85 “Криминалистикийн хэлний асуудал” 
илтгэл

 “Хууль сахиулах 
үйл ажиллагаа:онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” ОУЭШХ

х/ч Б.Лхагвасүрэн

86
“Зам тээврийн ослыг шалгахад шүүх 
шинжилгээний ололтыг ашиглах нь” 
илтгэл нийтлүүлсэн.

“Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангахад 
бидний оролцоо” ОПБХ

х/а Т.Бямбаа

87
Хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх нь гэмт 
хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал болох 
тухай үндсэн ойлголт

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл” сэтгүүл д/х Б.Хишигтогтох

88
Хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлж буй хэмжээ 
хязгаар түүнийг хэтрүүлсэн тохиолдолд 
хүлээлгэх хариуцлага “Цагдаа судлал” сэтгүүл

д/х Б.Хишигтогтох

89
Гэмт хэргийн улмаас учирсан сэтгэл 
санааны хохирлыг нөхөн төлүүлэх зарим 
асуудал, чиг хандлага

а/х Я. Цэлмэн

90

БНХАУ дахь терроризмын аюул 
ба Монгол Улсын аюулгүй байдал 
болзошгүй нөлөө үр дагаврын 
шинжилгээ

Батлан хамгаалахын их 
сургууль, БНХАУ-ын ЭСЯ
Терроризмын аюултай 
тэмцэх талаар Монгол, 

Хятадын хамтын ажиллагаа

а/х Я. Цэлмэн
х/ч Н.Манлайбаатар

91 Гэмт хэрэг мөрдөх орчин үеийн чиг 
хандлагын зарим асуудал

“Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал” сэтгүүл

а/х Я. Цэлмэн
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БНХАУ дахь терроризмын аюул 
ба Монгол Улсын аюулгүй байдал, 
болзошгүй нөлөө, үр дагаврын 
шинжилгээ

“Терроризмын аюултай 
тэмцэх талаар Монгол-

Хятадын хамтын ажиллагаа” 
ЭШБХ-ын эмхтгэл

х/а Ё.Хадхүү

93 Хилийн аюулгүй байдал ба төрийн 
бодлого, эрх зүйн орчин

“Хилийн боомтын үйл 
ажиллагаа, аюулгүй 

байдлыг хангах арга зам” 
ЭШБХ-ын эмхтгэл

х/ч Д.Алтангэрэл

94 Менежер багшийн чадварт суурилсан 
орчин үеийн багшийн хэв шинж “Хилчин” эмхтгэл х/а Ё.Хадхүү

95 Орчин үеийн багшийн хэв маяг “Хил судлал”сэтгүүл х/а Ё.Хадхүү

96 Төрөөс хилийн талаар баримтлах 
бодлогын үндэс, үзэл санаа “Хил судлал”сэтгүүл х/ч Д.Алтангэрэл

97 Хилийн сургуулийн багшийн сурган 
хүмүүжүүлэх чадвар “Хилчин” эмхтгэл х/а Ё.Хадхүү

98 Хилийн эрэл зохион байгуулж явуулсан 
туршлага, сургамж-3 “Хилчин” эмхтгэл х/а Ё.Хадхүү

99 Хилийн зөрчлийн шинэ хэлбэр
“Шинжлэх ухаан 

практикийн анхаарал татсан 
асуудлууд-2016” ЭШХ

х/а Ё.Хадхүү

100
“Хилийн аюулгүй байдал Монгол Улсын 
аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн болох нь” 
сэдвээр бичсэн нийтлэл

“Хил судлал” сэтгүүл х/а Д.Баярсайхан

101

“Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд хилийн 
хяналтын байгууллагуудын оролцоо” 
нийтлэл

“Хил судлал” сэтгүүл 

х/ч Х.Асхар

102

“Хилийн боомтод гоц халдварт өвчний 
сэжиг илэрсэн үед хил хяналтын 
байгууллагаас авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ” нийтлэл

д/х Г.Галбадрах

103
“Улсын хилийн аюулгүй байдлыг 
хангахад дипломатын аргыг хэрэглэж 
ирсэн түүхэн сургамж”  нийтлэл

д/х Д.Жавхлант

104
“Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэхэд хилийн хяналтын 
байгууллагуудын оролцоо”

“Хууль сахиулахуй” сэтгүүл х/ч Х.Асхар

105 “Харилцааны ёс зүй, соёл” илтгэл “ЦАХ-ын ёс зүйн харилцаа” 
ЭШБХ-ын эмхтгэл х/ч Х.Асхар

106 “Ёс зүйн тухай ойлголт” илтгэл

“Төрийн тусгай чиг үүрэг 
бүхий байгууллагуудын 

менежментэд тулгамдсан 
асуудал” ОПХ-ын эмхтгэл

х/а Д.Баярсайхан

107 “Хилийн боомтын үйл ажиллагаа, 
аюулгүй байдлыг хангах арга зам” илтгэл

“Хилийн боомтын үйл 
ажиллагаа, аюулгүй 

байдлыг хангах арга зам” 
ЭШБХ-ын эмхтгэл

х/а Д.Баярсайхан

108
“Бүс нутгийн аюулгүй байдал хилийн 
боомтын аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь” 
илтгэл

х/ч Х.Асхар

109 “Улсын хилийг дипломатын аргаар 
хамгаалах нь” илтгэл д/х Д.Жавхлант

110 “Хилийн боомтын цахим мэдээллийн 
аюулгүй байдлыг хангах нь” илтгэл д/х Г.Галбадрах

111 “Улсын хил хамгаалалтын дэглэмийн 
арга хэмжээний тухай” илтгэл а/ч Д.Анхзаяа

112
“Мэдээлэлжсэн нийгэм дэх залуучуудын 
сэтгэлгээг өөрчлөх амаргүй ажил” 
нийтлэл 

“Хил судлал” сэтгүүл 

д/х Т.Баяраа

113 “Харилцааны соёл” нийтлэл д/х Т.Баяраа

114 “Хүндрэлтэй нөхцөл байдлын үе дэх 
хилчдийн сэтгэлзүйн бэлтгэл” д/х Т.Баяраа

115 “Тагнуулын үйл ажиллагаа” д/х Т.Баяраа
116 “Тагнуулын ажилтны эрхэмлэх зүйл”

“Гүйцэтгэх ажил”

д/х Т.Баяраа

117 “Тагнуулын ажилтны ёс зүйн талаар 
судлаачдын хэлсэн үг” д/х Т.Баяраа

118 “Тагнуулын байгууллагын үүсэл хөгжил” д/х Т.Баяраа
119 “Орчин үеийн тагнуулын чиг хандлага” д/х Т.Баяраа

120 “Хилчдийн гэр бүлийн нийгэм сэтгэлзүйн 
онцлог” “Хил судлал” сэтгүүл д/х Т.Баяраа
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121 “Боловсролын салбарт инновацийг 
нэвтрүүлэх нь” илтгэл

Олон улсын эрдэм 
шинжилгээний бага хурал д/х О.Нэмэхханд

122
“Харилцааны болон бусад хэлбэрийн 
сахилгын зөрчлөө урьдчилан сэргийлэх 
арга зам” илтгэл

Эрдэм шинжилгээний бага 
хурал

д/х О.Нэмэхханд

123
“Сонсогч, суралцагсдын сурлага, 
сахилгад нөлөөлөх сахилга, ёс зүйн 
асуудал“ илтгэл

д/х О.Нэмэхханд

124 “”Сонсогчдын хооронд гарч байгаа 
зөрчлийн талаар” илтгэл д/х Т.Баяраа

125 “Цэргийн албан  хаагчдын харилцааны 
соёлын онцлог” илтгэл д/х Т.Баяраа

126
“БНХАУ дахь терроризм ба Монгол 
Улсын аюулгүй байдалд тулгарч 
болзошгүй эрсдэл” илтгэл

а/х Д.Энхтайван

127 “Багшийн харилцаа” нийтлэл 
“Хил судлал” сэтгүүл

д/х Н.Ганзориг

128 “БНХАУ-ын хөгжлийн нууцаас” сэдвээр 
нийтлэл бичсэн. д/х Н.Ганзориг

129
2014, 2015, 2016 онд зохиогдсон эрдэм 
шинжилгээний хурлын үр дүн, нэгдсэн 
дүгнэлт.

“Тэсрэх бодисын 
үйлдвэрлэл, түүний 

хэрэглээ, эрх зүйн орчин” 
хурлын эмхтгэл

д/х Н.Ганзориг

130
“Багш суралцагчдын хоорондын 
харилцаанд анхаарах асуудал” сэдвээр 
илтгэл хэлэлцүүлсэн.

“ЦАХ-ын харилцааны 
соёлыг дээшлүүлэх арга 

зам” хурлын эмхтгэл
д/х Н.Ганзориг

131

Онцгой байдлын сургуулийн сонсогч 
А.Алтанбаяр, И.Нямцэнд, М.Өлзий-
Орших, Б.Шинэбаяр нарын илтгэлийг 
удирдсан.

“Газар орны гадаргуугийн 
шинж чанарыг алба 

ажиллагаанд ашиглах нь” 
сонсогч оюутны ЭШХ

д/х Н.Ганзориг

132 “Цаг агаарыг урьдчилан таамаглах” 
нийтлэл “Хил судлал” сэтгүүл х/ч Б.Мөнгөнбагана

133 “Хилийн боомтын аюулгүй байдлын 
инженерийн системүүд” илтгэл

“Хилийн боомтын үйл 
ажиллагаа, аюулгүй 

байдлыг хангах арга зам” 
ЭШХ-ын эмхтгэл

х/ч Б.Мөнгөнбагана

134 “Сонсогчдын сурлага, сахилга батыг 
сайжруулах арга зам”  илтгэл 

Хилийн сургуулийн ЦСС-
ын тэнхимээс зохион 

байгуулсан “Хилчдийн 
сурлага, хүмүүжлийг 
сайжруулах арга зам” 

сэдэвт эрдэм шинжилгээний 
бага хурлын эмхтгэл

х/ч Б.Мөнгөнбагана

135 “Галын хангалт” нийтлэл Хил судлал сэтгүүл х/ч Б.Ням-Очир

136 “Гэрч, хохирогчийг хамгаалж буй олон 
улсын практик”

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” сэтгүүл 

х/ч Г.Баттулга

137 “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тогтолцоо, 
олон улсын чиг хандлага” 

“Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тогтолцоо, 

түүний эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгох нь” 

ЭШБХ

138
“Пенитенциар гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ, түүнийг 
хэрэгжүүлэгч субъект” 

“Гэмт явдал судлал” сэтгүүл

139
“Гэрч хохирогчийг хамгаалах тогтолцоо, 
эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход 
тулгамдаж буй асуудлууд” 

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: Онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” ОУЭШХ-ын 

эмхтгэл

140
“Ялтнуудын дунд бүрэлдэн тогтсон 
нийгэмд харш зан үйл, түүний сөрөг 
нөлөө”

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” сэтгүүл

141

“Монгол Улсын хорих ял эдлүүлэх 
ажиллагаан дахь сэтгэл зүйн 
үйлчилгээний эрх зүйн зохицуулалтын 
зарим асуудлууд”

Сравнительное 
правоведение в странах 

азиатсоко-тихоокеанского 
региона-VII а/х Б.Мөнхбаатар

142
“Эмэгтэй ял эдлүүлэх ажиллагааны 
сэтгэл зүйн онцлог гадаад орнуудын 
жишээн дээр”

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүл/3-р улирал/



69

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬ  2016

WWW.LEU.GOV.MN RDI@LEU.GOV.MN @RDI.LEU

143

Ш
Ү
Ү
Х
И

Й
Н

 Ш
И

Й
Д

В
Э
Р 

ГҮ
Й

Ц
Э
ТГ

Э
Л
И

Й
Н

 С
У
РГ

У
У
Л
Ь

“Хорих байгууллагад явуулах нийгэм, 
сэтгэл зүйн  үйлчилгээ, анхаарах зарим 
асуудал”

МУБИС-магистрант, 
докторантуудын эрдэм 

шинжилгээний бага хурлын 
эмхтгэл-2016

а/х О.Баяржаргал
144

“Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг 
бууруулахад үзүүлэх нийгмийн ажлын 
үйлчилгээ, ОУ-ын туршлага,
 онолын үзэл баримтлал”

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” сэтгүүл 

/3-р улирал/

145
“Хорих ял эдлэгчдийг нийгэмшүүлэх 
ажлын түүхэн уламжлал”

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” сэтгүүл 

/4-р улирал/

146
“Шинээр ирсэн ялтанд нийгмийн ажлын 
үйлчилгээ үзүүлэхэд үүсэж буй нөхцөл 
байдал”

МУИС-ийн “Нийгмийн 
ажил” сэтгүүл

147 Торгох ял эдлүүлэх ажиллагаа ба 
тулгамдаж буй асуудлууд

“Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал” сэтгүүл 

а/д Б.Болор-Эрдэнэ148
Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт

149 Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах ажиллагаанд 
тулгамдаж буй асуудал, чиг хандлага

150 Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах ажиллагаанд 
тулгамдаж буй асуудал, чиг хандлага

д/ч Д.Нямтулга
151

Хүүхдийн хөгжилд хүчирхийллийн 
үзүүлэх нөлөө, түүнд тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх арга зам

152

“Монгол Улс дахь иргэний шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх 
зүйн зохицуулалтын уламжлал, чиг 
хандлага” 

Тахарын ерөнхий газар, 
ОХУ-ын шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх холбооны 
алба хоорондын хамтын 
ажиллагааны хүрээнд 

зохион байгуулж буй ЭШХ

х/ч Б.Эрдэнэ-Очир
д/ч Д.Нямтулга

153

Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны явцад шийдвэр 
гүйцэтгэгчид тулгамдаж буй зарим 
асуудал

“Эрх зүйн процесс: 
тулгамдсан асуудал” ЭШХ

х/ч Ш.Энхжаргал154
Эрүүгийн ялын шинэчлэлтийн хүрээн дэх 
Албадан ажил хийлгэх ялын эрх зүйн 
зохицуулалтын чиг хандлага 

“Албадан ажил хийлгэх 
ялын хэрэгжилт, тулгамдаж 
буй асуудал, шийдвэрлэх 

арга зам” хэлэлцүүлэг

155 Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэх шалтгаан, зохицуулалт

ШШГЕГ-ын “Сүлд Инфо” 
сэтгүүл

156 Шинэ эрүүгийн хуулийн ялын бодлогын 
зарим асуудалд хийсэн судалгаа “Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл” судлал157 Үнэт зүйлийн хадгалалт, хамгаалалт х/ч Б.Эрдэнэ-Очир

158
Монгол Улсын хорих ял эдлүүлэх 
байгууллагын төрөл, дэглэмийн 
шинэчлэлт

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: онол 

практикийн тулгамдсан 
асуудал” ОУЭШХ-ын 

эмхтгэл

х/а Б.Алтангэрэл

159
Цагдан хорих шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны хэрэгжилт, чиг хандлага, 
өнөөгийн байдал

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 
судлал сэтгүүл /1-р улирлын 

дугаар/
х/ч Б.Бямбабаатар

160
“Өнөөгийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд 
тулгамдаж байгаа асуудлууд, эрх зүйн 
зохицуулалтын цаашдын чиг хандлага

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал сэтгүүл 
/3-р улирлын дугаар/

х/а Б.Баясгалан 

161

Хорих байгууллагад онцгой нөхцөл 
байдал үүссэн үеийн хууль сахиулах 
байгууллагын хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал

Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа: онол, 

практикийн тулгамдсан 
асуудал /олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал/
II эмхтгэл

х/а Б.Баясгалан
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“Аврагчдын сургалтын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох нь”

“Хууль сахиулах 
байгууллагын үйл 

ажиллагаанд ахлагч 
бүрэлдэхүүний үүрэг 
оролцоо, тулгамдсан 

асуудал” ЭШБХ д/ч Ж.Серикжан

163
“Хүчтэй салхи, цасан болон шороон 
шуургын аюулт үзэгдлээс урьдчилан 
сэргийлэхэд тулгамдаж буй асуудал /
Зүүн бүсийн аймгуудын жишээн дээр/”

“Хууль сахиулах салбарын 
тулгамдсан асуудал, 

шийдвэрлэх арга зам-2016” 
ЭШБХ

164 “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах зарим арга хэмжээ”

“Хууль сахиулахуй” сэтгүүл

д/х Х.Сүхбаатар

165
“Зудын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
тогтолцоог боловсронгуй болгох 
асуудалд” д/ч Ж.Серикжан

166 “Хүчтэй салхи, цасан шуурганы аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх нь”

167 “Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ”

“Үер усны аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, 

тулгамдаж буй асуудал” 
ЭШБХ д/х Х.Сүхбаатар

168 “Малын гоц халдварт өвчин гарах үеийн 
эрсдэлийг бууруулах асуудал”

“Хилийн боомтын үйл 
ажиллагаа, аюулгүй 

байдлыг хангах арга зам” 
ЭШБХ
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“Иргэний зарим хэргийг хянан 
шийдвэрлэхэд анхаарах зарим асуудал”

“Эрх зүйн процесс: 
тулгамдсан асуудал” ЭШБХ д/х  Ш.Ариунбилэг

170
“Төрийн албан хаагчид ногдуулах 
сахилгын хариуцлагын эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал”

Эрх зүйн ухааны 
профессорын судалгааны 

багийн хурал
х/ч Н.Мөнхзул

171
“Үндсэн хуулийн шүүхийн журмаар 
Үндсэн хуулийн эрх зүйн хариуцлага 
оногдуулах нь”

“Эрх зүй” сэтгүүл

а/х Т.Азжаргал

172
“Монгол Улсын ОУ-ын гэрээний тухай 
хуулийн 7-р зүйлийг Үндсэн хуульд 
нийцүүлэх шаардлага”

“Хил судлал” сэтгүүл

173
“Монгол Улсын шүүхийн тогтолцоотой 
холбоотой үүссэн Үндсэн хуулийн 
маргаанд хийсэн дүн шинжилгээ”

“Гэмт явдал судлал“ сэтгүүл

174 “Үндсэн хуулийн хяналт, тулгамдсан 
асуудал”

“Эрх зүйн процесс: 
тулгамдсан асуудал” ЭШБХ

175 “Органик хууль ба хууль тогтоох бүрэн 
эрх “

Эрх зүйн ухааны 
профессорын багийн хурал

176
“Суралцагчийн амжилттай суралцахад 
багшийн харилцаа, хандлага нөлөөлөх 
нь”

“Сонсогч, суралцагчийн 
сурлага сахилгад анхаарах 
асуудал, шийдвэрлэх арга 

зам” ЭШБХ

д/ч Ж.Ууганчимэг177
“Эрх зүйн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах 
аргаар зохицуулах нь түүний тулгамдсан 
асуудал”

“Эрх зүйн процесс: 
тулгамдсан асуудал” ЭШБХ

178
“Гэр бүлийн холбогдолтой хэргийг 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэхэд 
анхаарах зарим асуудал”

“Шүүхийн шийдвэр судлал” 
сэтгүүл

179 “Үндсэн хуулийн цэц ба улс төр”

180
Эрх зүйн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах 
аргаар зохицуулах нь түүний тулгамдсан 
асуудал ”

“Эрх зүйн процесс: 
тулгамдсан асуудал” ЭШБХ

а/х  С.Оюунчимэг

181

”Төрийн албаны манлайллын өнөөгийн 
байдал”
“ХХБ-ын албан хаагчдын эрх зүйн 
мэдлэгийн хэрэгцээ шаардлагын зарим 
асуудал”сэдэвт нийтлэл

“Хил  судлал”  сэтгүүл

182 “Манлайллын тухай  ойлголт  мөн 
чанар”  нийтлэл “Цац” сэтгүүл

183 “Багшийн хөгжлийн асуудлаас”
“Сонсогч, суралцагчийн 

сурлага сахилгад анхаарах 
асуудал, шийдвэрлэх арга 

зам” ЭШБХ-ын эмхтгэл
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184 “Ажлын бүтээмжид удирдлагын арга 
барил нөлөөлөх нь”

Улаанбаатар Эрдэм 
Их сургуулиас зохион 
байгуулсан “Эрдэм 

шинжилгээний бичиг-2016” 
бага хурал

х/ч Э.Болормаа

185

"Мэдлэгийн нийгэм дэх хууль сахиулах 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаанд 
үйлчилгээний технологитой нийгмийн 
гүйцэтгэх үүрэг"

“Хууль сахиулахуй” 
сэтгүүлийн 2016 оны 1 

дугаар

х/ч П.Цацрал

186

"Хууль сахиулах салбарын мэргэжилтэн 
бэлтгэхэд түүх, нийгмийн ухааны 
сургалтын технологийн шинэчлэлийн 
зарим асуудал" сэдэвт илтгэл 
хэлэлцүүлсэн.

Монгол Улсын Боловсролын 
Их сургуулиас зохион 

байгуулсан "Түүх нийгмийн 
ухааны боловсролын онол, 

арга зүйн асуудал-2016" 
ЭШХ

187 “Лекц тэмдэглэх явцад сонсогч, оюутны 
сонсох чадварыг хөгжүүлэх боломж”

“Сонсогч суралцагчдын 
сурлага, хүмүүжилд 
анхаарах асуудалд, 

шийдвэрлэх арга зам” 
ЭШБХ а/д Н.Алтанзул

188
“Өнөөгийн дэлхий дахиныг өөрчилсөн 
Чингис хааны үйл ажиллагаа”, 
“Байгууллагын өөрчлөлт”

“Хил судлал” сэтгүүл

189 “Алтайн Урианхай, Хасаг нарын газар 
нутгийн маргаан”

МУИС-ийн Түүхийн 
тэнхимийн магистрант, 

докторантын ЭШХ

а/д Л.Одзаяа
190

“Монголын түүх, ёс заншил хичээл 
Хилийн сургуулийн сонсогч, 
суралцагчдын сурлага, хүмүүжилд 
нөлөөлөх нь”

“Сонсогч суралцагчдын 
сурлага, хүмүүжилд 
анхаарах асуудалд, 

шийдвэрлэх арга зам” 
ЭШБХ

191 “Монголын түүх, ёс заншил хичээлийн 
хөтөлбөрийг боловсруулах асуудалд”

Нийгэм, хүмүүнлэгийн 
профессорын багийн 

ээлжит хуралдаан

192 “Умард хилийн харуулын нутгийн үүсэл, 
хөгжил” “Хууль сахиулахуй” сэтгүүл

193

“Мэдлэгийн нийгэм дахь хууль сахиулах 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаанд 
үйлчилгээний технологитой нийгмийн 
гүйцэтгэх үүрэг”

“Хууль сахиулахуй” 
сэтгүүлийн 2016 оны №1 

дугаар
х/ч Ц.Батбаяр

194 “Хуулийн хэллэгт таслал хэрэглэхтэй 
холбогдсон зарим логик асуудалд”

“Гэмт явдалтай тэмцэх 
асуудал” сэтгүүл а/х Х.Оюунбаатар

195 "Улс төрийн популизм: агуулга, мөн 
чанар"

“Хууль сахиулахуй” 
сэтгүүлийн 2016 оны №2 

дугаар
а/х Д.Батцэцэг

196 “Насанд хүрээгүй ялтанд ногдуулсан 
хорих ялыг эдлүүлэх ажиллагаа”

“Улаанбаатар Эрдэм” их 
сургуулийн сэтгүүл д/х Н.Батдорж

197 Эрх зүйн шинэчлэл терроризмыг 
дэмжиж байгаа нь

Батлан хамгаалахын их 
сургууль “Өгүүллийн 

эмхтгэл”
а/х Х.Эрдэнээ

198
“Цагдаагийн эргүүл, харуулын албанд 
эрсдэлийн менежментийг нэвтрүүлэх 
зарим асуудал”

Ахлагчийн  сургуулийн 
“Илтгэлийн эмхтгэл” а/х Д.Гандуулга

199
“Цагдаагийн албанд эрсдэлийн 
менежментийг нэвтрүүлэх зарим 
асуудал”

 “Хуульчдын эрх ашгийг 
хамгаалах нь” ЭШХ

х/а Ч.Аюурзана
а/х Д.Гандуулга

200 “Хуульчдын эрхийн хамгаалалтын зарим 
асуудал”

“Хуульчдын эрх ашгийг 
хамгаалах нь” ЭШХ а/д Д.Батдаваа
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“Эрх зүйн шинэчлэл Цагдаагийн ахлагч 
бүрэлдэхүүний хууль сахиулах үйл 
ажиллагаанд нөлөөлөх нь”

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаанд ахлагч 
бүрэлдэхүүний үүрэг 

оролцоо” ЭШХ

а/х Х.Эрдэнээ

202
“Эрх зүйн шинэчлэл Цагдаагийн ахлагч 
бүрэлдэхүүний хууль сахиулах үйл 
ажиллагаанд нөлөөлөх нь”

Ахлагчийн сургууль “Хууль 
сахиулах үйл ажиллагаанд 
ахлагч бүрэлдэхүүний үүрэг 

оролцоо” а/х Х.Эрдэнээгийн 
удирдсан сонсогч 
нарын илтгэл

203
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хуулийн шинэчлэлд тулгамдаж 
буй асуудал”

ШШГС “Оюуны индэр” 
ЭШБХ

204 Цагдаагийн ахлагч бүрэлдэхүүний эдийн 
засгийн өнөөгийн байдал

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаанд ахлагч 
бүрэлдэхүүний үүрэг 

оролцоо” ЭШХ

а/д Д.Батдаваагийн 
удирдсан сонсогч 
нарын илтгэл

205 МУ-д мэргэжлийн цагдаагийн ажилтан 
бэлтгэхэд тулгамдаж буй асуудал

206
Химийн хорт бодисын хэрэглээ, түүний 
ослын үед ажиллах ахлагч бүрэлдэхүүний 
үүрэг оролцоо

 “Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаанд ахлагч 
бүрэлдэхүүний үүрэг 

оролцоо” ЭШХ

а/д Ю.Ганзориг

207

"Үерийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэхэд Онцгой 
байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 
үүрэг оролцоо” 

“Үерийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэхэд тулгамдаж буй 

асуудлууд” ЭШБХ

х/ч Д.Хадбаатар208 “Ой, хээрийн түймэр унтраахад ахлагч 
бүрэлдэхүүнд тулгамдаж буй асуудал” 

“Хууль сахиулах 
салбарын тулгамдсан 

асуудал, шийдвэрлэх арга 
зам” ЭШБХ

209 “Объектын гал түймэр унтраахад ахлагч 
бүрэлдэхүүнд тулгамдаж буй асуудал”

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаанд ахлагч 
бүрэлдэхүүний үүрэг 

оролцоо” ЭШХ

210 “Үер усны аюулын өнөөгийн байдал” “Үерийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэхэд тулгамдаж буй 

асуудлууд” ЭШБХ
д/ч Б.Цэнд

211 “Ахлагч бүрэлдэхүүний сургалт ба ахиц 
дэвшил”

“Хууль сахиулах үйл 
ажиллагаанд ахлагч 
бүрэлдэхүүний үүрэг 

оролцоо” ЭШХ

х/а Б.Лувсанравдан

212
“Ахлагчийн сургуулийн багш, 
төгсөгчдийн гадаад хэлний мэдлэг, 
түүнийг дээшлүүлэх арга зам”

х/ч Б.Амартүвшин

213 “Ахлагч бүрэлдэхүүний нийгмийн зарим 
асуудал”

х/ч Б.Амартүвшин 
у д и р д с а н 
сонсогчийн илтгэл



73

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬ  2016

WWW.LEU.GOV.MN RDI@LEU.GOV.MN @RDI.LEU

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГҮҮЛ2.7

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгээс 
“Хууль сахиулахуй”, Хэвлэл, редакцын хэлтсээс “Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал”, 
Цагдаагийн сургуулиас “Цагдаа судлал”,Хилийн сургуулиас “Хил судлал”, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулиас “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал”, Хууль 
сахиулахын удирдлагын академиас “Хууль сахиулахуй аюулгүй байдал”, Онцгой 
байдлын сургуулиас “Гамшиг судлал” нэртэй онол, арга зүйн сэтгүүл эрхлэн гаргав.

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгээс 
эрхлэн гаргадаг тус сэтгүүлийн 2016 оны №01, 
02, 03-04 дугаарт гадаад, дотоодын нийт 70 
эрдэмтэн, судлаач судалгааны ажлын үр дүн 
болох эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, судалгааны 
тойм, эссегээ нийтлүүлжээ. 

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

Уг сэтгүүлийг ШУА-ийн Нийгмийн ухааны 
салбарын бага чуулганы жагсаалтад оруулахаар 
хөөцөлдөж байгаа ба өнөөгийн байдлаар шинжлэх 
ухааны сэтгүүл мөн гэсэн 3 эрдэмтэн дүгнэлт 
гаргасан бөгөөд Академийн Ерөнхийлөгчийн 
тушаалаар сэтгүүлүүдийн жагсаалтыг баталдаг тул 
энэ асуудал хүлээгдэж байна.

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. 

Тус сэтгүүл нь 2016 онд 4 дугаар эрхлэн 
гаргасан бөгөөд 62 илтгэл, өгүүлэл нийтлэгджээ.

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.
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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 №01-02 дугаар хэвлэгдэж, 
нийт 12 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтэлсэн

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулиас эрхлэн 
гаргадаг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал” 
сэтгүүл 

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал” онол, арга зүйн 
улирал тутмын сэтгүүл 2016 онд 4 дугаар хэвлэгдсэн 
бөгөөд давхардсан тоогоор 64 эрдэмтэн, судлаачийн 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлжээ.

“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.

2016 онд тус сэтгүүлийн №01-02, №03-04 дугаарт нийт 41 
илтгэл, өгүүлэл нийтлэн хэвлэж, олны хүртээл болов. 

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

“Хил судлал” сэтгүүл 2016 онд 1 дугаар хэвлэгдэж, 17 эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл нийтэлсэн.

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. 

Тус сэтгүүл 2016 онд 1 дугаар эрхлэн гаргаж, 17 өгүүлэл 
нийтэлжээ.
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Хууль сахиулахын их сургуулийн 2015-2016 оны 
хичээлийн жилд эрдэм шинжилгээ, судалгааны  ажлаар 
хийгдсэн дээрх ажлууд нь хууль сахиулах болон аюулгүй 
байдлыг хангах, эрх зүйн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, 
шинэ мэдлэг бүтээх, түүнийг практикт нэвтрүүлэх, оюуны 
өмчийн томоохон нөөцийг бий болгоход зохих хувь 
нэмрийг оруулсан гэж дүгнэж байна.

Тогтвортой хөгжлийн гол хөдөлгүүр болсон шинжлэх 
ухаан, технологи, инновацийн анхны гэж нэрлэгдэж 

болохуйц бүтээгдэхүүн, түүний загварыг гаргасан нь тус их сургуульд 
инновацийн соёлыг бий болгох, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд чухал алхам 
боллоо.

Гадаад, дотоодын эрдэм шинжилгээний хурал болон сургалтуудад багш, 
судлаачдын өргөнөөр хамруулснаар судалгаа хөгжлийн хүний нөөцийг 
бэлтгэх, чадваржуулахад томоохон нөлөө үзүүллээ.

Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдмийн хамт олон 2016 онд эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын хийх төлөвлөгөөт зорилтоо амжилттай 
биелүүлсэн болно.

ДҮГНЭЛТ
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ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ 
АЖЛЫН ОНЦЛОГ ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

I II III IV V VI

20 ХСИС-ийн дэргэд “Гарааны 
компани байгуулахад 
тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт 
хэлэлцүүлгийг амжилттай 
зохион байгууллаа.

04 Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн судалгааны тэргүүлэх 
байгууллага “MMCG” ХХК-тай 
хамтран ажиллахаар боллоо.

19 Цагдаагийн ахмад Б.Энхболд 
докторын зэрэг амжилттай 
хамгааллаа.

19 Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэн хорих ангид эрсдэлийн 
үнэлгээний чиглэлээр судалгааны 
ажил эхлүүллээ.

02 Их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн тогтоол, 
Их сургуулийн захирлын тушаалаар зарим 
эрдэмтдэд “Профессор”, “Дэд профессор” цол 
олголоо.
22 “Хилийн отрядын хариуцсан хэсэгт хилийн 
эрэл зохион байгуулж, удирдах ажиллагааг 
боловсронгуй болгох нь” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурал зохион байгууллаа.
23-31 “Хууль сахиулах салбарын инновацийн 
дэд бүтэц /2015-2020/-ийг хөгжүүлэх 
хөтөлбөрийг сурталчлах ажлыг Хууль зүйн 
яамны харьяа агентлагуудад амжилттай зохион 
байгууллаа.
24 “Хилийн боомтын үйл ажиллагаа, аюулгүй 
байдлыг хангах арга зам” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний хурал зохион байгуулав.
24 “Эрх зүйн процесс, тулгамдсан асуудал” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо.
28 “Танхайрах гэмт явдал” сэдэвт  эрдэмтэн, 
судлаачдын уулзалт, хэлэлцүүлгийг амжилттай 
зохион байгуулав.
30 Дэслэгч генерал Б.Цэдэн-ишийн мэндэлсний 
110 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний 
хурал болов.

01 Оюуны өмчийн газраас Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэнгийн 3 бүтээгдэхүүнд ашигтай 
загварын гэрчилгээ олгов.
10-13 БНСВУ-ын Ардын цагдаагийн академитай 
хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав.
20 Хууль зүйн сайдын А/119 дугаар тушаалаар 
“Хууль сахиулахын их сургуулийн хөгжлийн 
стратеги хөтөлбөр”/2016-2025/ батлагдав.
21 Үндэсний оюуны сүлжээг олон улсын 
“Технологи ба инновацийг дэмжих төвүүдийн 
сүлжээ”-нд нэгдэн орох гэрээнд гарын үсэг зурж 
баталгаажууллаа.
27 “Хууль сахиулах салбарын тулгамдсан 
асуудал, шийдвэрлэх арга зам-2016” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурал зохион байгуулав.
28 Хууль сахиулахын их сургууль, ОХУ-ын 
Дотоод хэргийн яамны Удирдлагын академитай 
хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.
28 “Суралцагчдын гадаад хэлээр сонсох 
чадварын өнөөгийн түвшин, сайжруулах арга 
зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал 
боллоо.
29 “Шинэ зууны хилийн застав-үзэл, бодол” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион 
байгууллаа.
29 “Хууль сахиулах байгууллагын үйл 
ажиллагаанд ахлагч бүрэлдэхүүний үүрэг 
оролцоо, тулгамдсан асуудал” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурал зохион байгуулав.

04 “Тэсэрч дэлбэрэх бодисын үйлдвэрлэл 
түүний хэрэглээ, эрх зүйн орчин” сэдэвт практикт 
тулгуурласан эрдэм шинжилгээний хурал зохион 
байгууллаа.

09 “Хууль сахиулах салбарын менежментийг 
боловсронгуй болгох нь” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурал боллоо.

17-19 “Сэлэнгэ-2016” команд штабын 
сургуулийг амжилттай зохион байгууллаа.

20 “Ирээдүйн судлаач: Үндэсний аюулгүй 
байдалд тулгамдаж буй зарим асуудал” сэдэвт 
эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион 
байгууллаа.

20 “Боловсролын инновацийн асуудал” сэдэвт 
эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо.

26 Цагдаагийн хурандаа Г.Ганбаатар, хурандаа 
Ц.Очгэрэл нар “Хууль зүйн доктор”-ын зэрэг 
хамгаалав.

10 Зарим эрдэмтдэд Их 
сургуулийн “Дэд профессор” 
эрдмийн цол олгохоор 
шийдвэрлэв.
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VII VIII IX X XI XII

06 “Багануур дүүргийн иргэдийн аюулгүй 
байдал: тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга 
зам” сэдэвт онол, практикийн анхдугаар бага 
хурал болов.

22-25 ӨМӨЗО-ы Хянган аймгийн Дотоодыг 
хамгаалах товчооны орлогч дарга тэргүүтэй 
төлөөлөгчид Их сургуульд зочиллоо. Цагдаагийн 
байгууллагын анхны дарга, Ц.Гүрсэдийн тухай 
“Ардын төрд хүчин шавхаж зүтгэсэн хүн” 
баримтад кино дэлгэцэд гарсан

28 “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангахад бидний оролцоо” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурал зохион байгуулав.

01 Хууль сахиулахын их сургуулийн 2016-
2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн 
арга хэмжээ болов.
04-23 ХБНГУ-ын ахмад мэргэжилтний 
албаны цагдаагийн ахмад ажилтан Манфред 
Эрнст Шмидт зөвлөх мэргэжилтнээр 
ажиллав.
08 “Шинжлэн магадлахуйн инноваци-2016” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион 
явууллаа.
14 Цагдаагийн ахмад Н.Мөнхзул, М.Сувд 
нар Хууль зүйн докторын зэрэг хамгаалав.
26 ОХУ-ын Дотоод хэргийн орлогч 
сайд Зубов Игорь Николаевич тэргүүтэй 
төлөөлөгчид айлчиллаа.
28 ХБНГУ-ын Фрайбургийн их сургуулийн 
профессор, хууль зүйн шинжлэх ухааны 
доктор Ханс-Ёорг Альбрехтэд Их сургуулийн 
“Хүндэт доктор” цол олголоо.
29-30 “Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: 
онол, практикийн тулгамдсан асуудал” 
сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хурлыг амжилттай зохион байгуулав.

8 “Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны тулгамдсан 
асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурал боллоо.
10 Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал 
олон улсын патентын ангиллын (DL-305) эрчимжүүлсэн 
зайн сургалтад хамрагдаж сертификат гардан авлаа.
11 “Манай хамт олон-2016 онд” өдөрлөг зохион 
байгуулав.
12 “Хөдөлгөөн-эм” сэдэвт явган аяллыг зохион байгуулав.
14 “Гүйцэтгэх ажил явуулах эрх зүйн зохицуулалт” сэдэвт 
эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулав.
21 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хүрээлэн, 
байгууллагуудын дунд зохион байгуулагддаг спортын 
тэмцээнд их сургуулийн баг нийлбэр дүнгээр дэд байр 
эзлэв.
22 “Шинжлэх ухаан, практикийн анхаарал татсан 
асуудлууд-2016” эрдэм шинжилгээний бага хурал болов.
23 “Хорих байгууллагад явуулах нийгэмшүүлэх ажлын үр 
нөлөөг дээшлүүлэх арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний 
бага хурлыг зохион байгуулав.
24 “Шинжлэх ухааны ажилтны өдөр”-ийг тэмдэглэн 
өнгөрүүллээ.
25 Гурван үеийн төлөөлөл-эрдэмтдийн уулзалт боллоо.
30 Их сургуулийн хичээлийн шинэ байрны нээлтийн 
ёслолын ажиллагаа болов.

02 “Багануур дүүргийн гэмт хэрэг, 
зөрчлийн шалтгаан нөхцөл” судалгааны 
тайланг хүлээлгэн өгөв.
02 “Бэлтгэгдсэн иргэд эх орны 
хамгаалалт” сэдэвт эрдэм шинжилгээний 
бага хурал зохион байгуулав.
06 “Цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн үйл 
ажиллагаа: онол, практикийн тулгамдсан 
асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага 
хурал болов.
07-13 “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх чадамжийг дээшлүүлэх”сэдэвт 
сургалт зохион байгуулагдав.
12 Хууль сахиулахын их сургуулийн 
дэргэдэх 200 хүүхдийн цэцэрлэг нээлтээ 
хийлээ.
12-16 “Олон улсын цагдаагийн 8 дугаар 
чуулган”-д оролцов.
13 Монгол Улсын ерөнхийлөгч, зэвсэгт 
хүчний ерөнхий командлагч Ц.Элбэгдорж 
Хууль сахиулахын их сургуульд зочилж, 
хүндэтгэлийн лекц уншив.
14 “Аюулгүй байдлын онол, практикийн 
тулгамдсан асуудал” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний хурлыг зохион байгуулав.

19 Хошууч Г.Лхагвамаа 
докторын зэргээ амжилттай 
хамгааллаа.


