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ӨМНӨХ ҮГ 

 

Монгол Улсын Хууль сахиулахын Их сургууль нь хууль сахиулах, аюулгүй байдлын 

чиглэлээр шинжлэх ухааны суурь ба хавсарга судалгаа явуулах, шинэ мэдлэг бүтээх, 

сургалт, судалгааны эргэлтэд оруулах, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх эрдэм шинжилгээ 

судалгааны байгууллагын хувьд эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны зохион 

байгуулалт, үр дүнгийн талаар уламжлал ёсоор 2017 оны тайланг гаргаж, товчоог нь Танд 

өргөн барьж байна. 

 

Бид Монгол Улсын Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон боловсрол, 

шинжлэх ухааны талаар баримтлах төрийн бодлогод тулгуурлан үндэсний аюулгүй 

байдлыг хамгаалах, хууль хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэслэлийг 

хангах эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэлээр олон талт ажлыг зохион 

байгуулахдаа "тэнхим, судалгааны төв, профессорын судалгааны багын үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлж, эрдэм шинжилгээ, сургалтын чанарт бодит ахиц гаргах, албан хаагч, 

суралцагч нэг бүр мэдлэг чадвар, ёс зүй сахилга хариуцлагаа дээшлүүлж, цэрэгжилч, 

жагсаалч, бүтээлч хамт олон болох" зорилтыг дэвшүүлж, хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

2017 онд тус сургуулийн эрдмийн хамт олон нь гадаад дотоодын их дээд сургууль, 

эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн, оюуны өвөрмөц 

сүлжээ үүсгэн хамтарсан судалгаа шинжилгээг идэвхтэй явуулж, шинжлэх ухаан 

технологийн сан болон бусад байгууллагатай хамтарсан төсөл, хөтөлбөр ч амжилттай 

хэрэгжиж, багш судлаачдын оюуны чадавх дээшилж, багаар ажиллах чадвар сайжирч 

зохих үр дүнгүүд гарсан нь тус тайланд тусгагдсан бүтээлээр тодорхой харагдаж байна. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн багш судлаачид 2017 онд дэвшүүлсэн зорилтоо 

амжилттай ханган биелүүлж, ирэх ондоо улам ихийг бүтээх зориг эрмэлзэл хүсэл 

тэмүүллээр дүүрэн шинэ оноо угтан авч байгаа та бүхэнд цаашдын ажил, хөдөлмөр 

эрдмийн их үйлсэд тань амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.  

 

 

ЭРХЭМ БАЯН ЭРДЭМ УХААН ДЭЛГЭРЭН ХӨГЖИХ БОЛТУГАЙ 

 

 

Хууль сахиулахын их сургуулийн 

Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал, 

хууль зүйн доктор, цагдаагийн хурандаа М.Эрдэнэбаяр 
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НЭГ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА, 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 

1.1. Удирдлага, зохион байгуулалт 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хууль 

зүй, Дотоод хэргийн сайдын тушаал, шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах, Хууль 

зүйн сайдын 2016 оны А/119 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хөгжлийн стратеги хөтөлбөр 

(2016-2025)”, Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/210 тоот тушаалаар батлагдсан “Хууль 

сахиулах салбарын инновацийн дэд бүтэц (2015-2020)-ийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, Их сургуулийн 2017 оны үйл ажиллагааны 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. 

Хууль зүйн сайдын 2017 оны А/01, Их сургуулийн захирлын 01 дүгээр сарын Б/14 

дүгээр тушаалаар батлагдсан бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр Эрдэм шинжилгээ, 

инновацийн газар  байгуулагдаж, Сургалт эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирлын 

удирдлага дор эрдэм шинжилгээ, инновацийн нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлж ажилласан. 

Хууль сахиулахын Их сургуулийн хэмжээнд эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг 

зохион байгуулах, хэрэгжилт, явц, үр дүнгийн талаар Их сургуулийн захирлын зөвлөл 8 

удаа, Их сургуулийн Эрдмийн зөвлөл 4 удаа, Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл 2 удаа, 

Эрдмийн дэд зөвлөл 2 удаа, Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл 3 удаа тус тус хуралдаж, 

эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг удирдлага зохион байгуулалт, мэргэжил арга зүйгээр 

ханган ажиллалаа.  

Тухайлбал, Их сургуулийн захирлын зөвлөлийн 2017 оны ээлжит 03 дугаар хурлаар 

“Хууль сахиулахын их сургуулийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм”-ийн 

төсөл, “Хууль сахиулахын их сургуулийн профессорын судалгааны багийн ажиллах 

журам”-ийн төсөл, “Хууль сахиулахын их сургуулийн брэндбүүк”-ийн төсөл, “Хууль 

сахиулахын их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх болон үндсэн 

чиглэл”, “Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн санхүүжилтээр Хууль сахиулахын их 

сургуульд хэрэгжиж байгаа төслийн тухай” мэдээллийг хэлэлцэн шийдвэрлэж, Докторын 

зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа диссертаци бэлтгэх, хамгаалуулах ажлын 

явц байдлыг чанаржуулах зорилгоор “Хууль сахиулахын их сургуулийн докторын зэрэг 

хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм”-д зарим нэмэлт, өөрчлөлт, Их сургуулийн захирлын 2017 

оны А/69 дүгээр тушаалаар, “Хууль сахиулахын их сургуулийн Профессорын судалгааны 

багийн ажиллах журам”-д өөрчлөлт оруулж, шинэчлэн, А/70 дугаар тушаалаар, Хууль 

сахиулахын их сургуулийн брэндбүүкийг А/74 дүгээр тушаалаар тус тус батлуулсан.  

 

1.2. Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа 

 

Хууль сахиулахын их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн хуралдаанаар ХСИС-ийг 

түшиглэсэн Хил судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл байгуулах саналын тухай, 

ХСИС-ийн судалгааны үндсэн болон тэргүүлэх чиглэлийг шинэчлэн батлах тухай саналыг 

хэлэлцэн, Хууль сахиулахын удирдлагын академийн 5 жилийн үйл ажиллагааны үр 

дүнгийн тухай, Хууль сахиулахын их сургуулийн профессорын судалгааны багийн үйл 

ажиллагааны өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлын талаар танилцуулга, мэдээллийг 

сонсон, 4 эрдэмтэнд Хууль сахиулахын их сургуулийн “Дэд профессор” эрдмийн цол, 3 



хүнд “Хүндэт доктор”, 1 эрдэмтэнд “Хүндэт профессор” цол олгох асуудлыг хэлэлцэн 

шийдвэрлэсэн. Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдмийн дэд зөвлөл нь Их сургуулийн 

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 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. 

Тус их сургуулийн “Хүндэт профессор” цолыг академич Ж.Амарсанаад, “Хүндэт 

доктор” цолыг хошууч генерал Ч.Амарболд, хошууч генерал Ц.Сэргэлэн нарт, “Дэд 

профессор” цолыг доктор (Ph.D) Х.Мягмаржав, доктор (Ph.D) Б.Алтангэрэл, доктор (Ph.D) 

Н.Батсайхан, доктор (Ph.D) С.Гантулга нарт олгов. 

 

1.3. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа 

 

Хууль сахиулахын их сургуулийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 

хуралдаанаар: 

- докторант Батхишигийн Лхагвасүрэнгийн “Хүний эрхэд суурилсан шинжлэн 

магадлах үйл ажиллагааны онол, арга зүйн асуудал”,  

- докторант Дамдинсүрэнгийн Дамдинцэрэнгийн “Хорих байгууллага дахь гэмт 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх гүйцэтгэх ажлын эрх зүй, зохицуулалтын 

асуудал”,  

- докторант Долгорсүрэнгийн Булганы “Цагдаагийн байгууллагын олон нийтийн 

аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг: эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилт”, 

- докторант Дангаагийн Эрдэнэбаатарын “Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны эрх зүйн актын системчлэлийн асуудал” сэдэвт Хууль зүйн 

докторын зэрэг горилсон бүтээлийг тус тус хэлэлцэн, диссертациа амжилттай 

хамгаалсан Б.Лхагвасүрэн, Д.Дамдинцэрэн, Д.Булган, Д.Эрдэнэбаатар нарт 

“Хууль зүйн доктор”-ын зэрэг олгов.  

Гэмт явдал судлал, Шинжлэн магадлахуйн ухаан, Гамшиг, Хил судлал, Мэдээллийн 

аюулгүй байдал, Эдийн засгийн аюулгүй байдал, Цагдаа судлалын магистрын сургалтад 54 

хичээлийн 2584 цаг, докторын сургалтад 22 хичээлийн 1080 цаг, нийт 3664 цагийн хичээл 

сургалт тасалдалгүй, технологийн зөрчилгүй, хэвийн явагдсан. 

Их сургуулийн захирлын 2017 оны А/177 дугаар тушаалаар “Докторант нарыг 

аттестатчилах комисс” байгуулж, 104 докторантын сургалт, судалгааны ажилд үнэлгээ, 

дүгнэлт өгч аттестатчилав.  

2015-2017 оны хичээлийн жилд магистрын зэргийн сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн 

хангасан 99 суралцагчдад диплом гардуулж, магистрын зэрэг олгосон болно. 

 

1.4. Эрдмийн дэд зөвлөлийн үйл ажиллагаа 

 

Их сургуулийн Эрдмийн дэд зөвлөл нь Их сургуулийн 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 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. 

 

1.5. Судалгаа боловсруулалтын ажлын хүний нөөц 

 

Хууль сахиулахын их сургуулийн бүрэлдэхүүн 8 сургуульд 169 багш, Эрдэм 

шинжилгээний хүрээлэнд 16 судлаач ажиллаж байна. Нийт бүрэлдэхүүнээс 42 багш, 

судлаач боловсролын доктор зэрэгтэй байгаа нь багшлах бүрэлдэхүүний 24,8%-ийг эзэлж 

байна. 

Тус Их сургуулийн эрдэмтэн, судлаачдыг чадавхжуулах, мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх зорилгоор гадаад, дотоодын сургалт, семинарыг батлагдсан хуваарийн дагуу 

тогтмол зохион байгуулав. Тухайлбал: 

"Хорих ял эдлүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн судлаачдыг чадавхжуулах нь" сургалтын 

төслийн хүрээнд БНСУ-д 2017 оны 6 дугаар 11-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 

хугацаанд “Capacity building for Prison Researchers (Mongolia)” сургалтад 18 алба хаагч 

амжилттай хамрагдсан. 

 

1.6. Шинжлэх ухааны сурталчилгаа, түгээн дэлгэрүүлэлт 

 

1.6.1. Мэргэжлийн сэтгүүл 

 

“Хууль сахиулахуй”, “Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал”, “Хууль сахиулахуйн 

удирдлага”, “Гамшиг судлал”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал” онол арга зүйн улирал 

тутмын сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж, нийтийн хүртээл болгосон. 

Сэтгүүлүүдийг Хууль зүйн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Шинжлэх 

ухаан, технологийн сан, хууль сахиулах байгууллага, төрийн болон төрийн бус, олон 

улсын байгууллагад хүргүүлж, Интерном, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын 

дэлгүүрээр худалдаалж, “Монгол Шуудан”, “Түгээмэл шуудан”, “Улаанбаатар шуудан”-ийн 

нийтийн захиалгаар түгээж байна.  

Мөн Их сургуулийн албан ёсны www.leu.gov.mn хуудсанд эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлыг түгээх зорилгоор сэтгүүлийн цахим хувилбарыг байршуулж, эрдэмтэн, 

судлаачдын эрдэм шинжилгээний бүтээлийг уншиж, танилцах боломж бүрдүүлсэн.  

 

1.6.2. Цуврал лекц, хэлэлцүүлэг 

 

Эрдэмтэн, судлаачдын чадавхыг нэмэгдүүлэх, онолын мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх 

зорилгоор шинжлэх ухааны нэр хүнд бүхий эрдэмтэн, профессорыг урьж Их сургуулийн 

эрдэмтэн багш, судлаач нарт цуврал лекц уншуулах ажлыг зохион байгуулсан. Тухайлбал: 

 Академич Ж.Амарсанаагийн“Монгол Улсын эрх зүйг баримжаалсан хөгжлийн 

үзэл баримтлал” сэдэвт лекц; 

 Академич С.Нарангэрэлийн “Ёс суртахуун –Хуулийн амин сүнс” сэдэвт лекц; 

 “Шинэ Монгол” технологийн дээд сургуулийн захирал, доктор, профессор Ч. 

Ганзоригийн "Монгол Улсын инновацийн хөгжлийн төлөв, хандлага" сэдэвт 

лекц; 

 Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, доктор (Sc.D), профессор 

Ш.Паламдоржийн “Хууль сахиулах нь хүний ухамсартай холбогдохын шинжлэх 

ухааны үндэслэл” сэдэвт лекц; 



 Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн Тандан судалгааны 

хэлтсийн дарга М.Одбаярын “Байгаль орчны судалгаанд зайнаас тандах 

судалгааны аргачлалыг ашиглах нь” сэдэвт лекц; 

 МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн захирал, доктор (Ph.D), профессор 

Д.Заяабаатарын “Монгол хэлний яриа, бичгийн найруулгын соёл” сэдэвт лекц; 

 МУИС-ийн багш, доктор, профессор Г.Лодойгийн “Судалгааны арга зүй” сэдэвт 

лекцийг тус тус зохион явуулсан. 

 

1.6.3. Үзэсгэлэн, өдөрлөг 

 

БНХАУ-ын Манжуур хотод 7 дугаар сарын 3-5-ны өдрүүдэд Олон улсын 14 дэх 

удаагийн “Хойд бүсийн олон улсын шинжлэх ухаан, технологийн үзэсгэлэн-2017” зохион 

байгуулагдаж, манай улсын шинжлэх ухааны салбараас 60 гаруй төлөөлөгч оролцож 

Монгол брэндээ танилцуулсан.  

Энэ үйл ажиллагаанд “Чийгтэй гадаргуугаас гарын мөр илрүүлэх соронзон бус 

нунтаг”-ийг танилцуулж оролцсон бөгөөд уг үзэсгэлэн нь Шинжлэх ухааны болон өргөн 

хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний олон улсын үзэсгэлэн бөгөөд олон улсын шинжлэх 

ухаан, технологийн ололт амжилттай танилцахаас гадна өөрийн улсын зарим эрдэм 

шинжилгээний байгууллагатай хэрхэн хамтран ажиллах, хууль сахиулах үйл ажиллагаанд 

тэдний ололт амжилтыг нэвтрүүлэх, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон 

нь ач холбогдолтой боллоо.  

 

Монгол Улсын Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг тохиолдуулан БСШУСЯ-аас 2017 

оны 11-р сарын 22-23-ны өдрүүдэд Соёлын төв өргөөний Уран зургийн галерейн танхимд 

зохион байгуулсан “Шинжлэх ухаан, технологи, инноваци-2017” үзэсгэлэн яармагт 

инновацийн бүтээгдэхүүнээр амжилттай оролцсон. 

 

1.6.4. Шинжлэх ухааны баримтат кино 

 

Хууль зүйн шинжлэх ухааны судлагдахуунд хувь хүний намтар түүхийг судлах, 

чиглэлийг хөгжүүлэх зорилгоор МҮОНТ-той хамтран Монгол Улсын түүхэнд үнэтэй хувь 

нэмэр оруулсан Богд гэгээнтний номын багш, Ардын засгийн Шүүх яамны анхны сайд, 

Анхны Үндсэн хуулийн эх зохиох комиссын дарга, хуульч, түүхч Хурц гүн Магсаржав, 

түүний хүү Монгол Ардын Намыг үндэслэн байгуулагчдын нэг, зүүн хязгаарын тохинуулах 

сайд, Монголын Цагдаагийн байгууллагын гурав дахь дарга, нийгэм соёлын нэрт зүтгэлтэн 

Дугаржавын тухай кино хэлэлцүүлгийг 5-р сарын 5-ний өдөр зохиож, “Эр бор харцага” 

баримтат киноны нээлтийг хийв. 

Тус бүтээл 2017 оны 9 дүгээр сарын 12-ний өдөр ёс дахь жилдээ зохион 

байгуулагдсан Монголын сэтгүүл зүйн шилдэг бүтээлд олгодог “Балдорж” агсны нэрэмжит 

шагнал гардуулах ёслолд оролцож шилдэг 10-т шалгаран “Балдорж Шагнал - 2017”-г 

хүртлээ. 

 

1.7. Хамтын ажиллагаа 

 

1.7.1. Гадаад хамтын ажиллагаа 

 

Гадаад хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хүрээнд 2017 онд эрдэм 

шинжилгээ судалгааны ажлын уламжлалт харилцааг бэхжүүлэх, шинэ хамтын үйл хэргийн 



эхлэлийг тавих, харилцан мэдээлэл туршлага солилцох, олон улсын эрдэм шинжилгээний 

хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулж, оюуны өвөрмөц сүлжээ үүсгэн олон улсын болон 

гадаадын шинжлэх ухаан, судалгааны 40 гаруй байгууллагатай хамтран ажиллаа.  

Ийнхүү гадаадын байгууллагатай хамтран ажилласан нь манай эрдэмтэн 

судлаачдын цаашдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, шинжлэх ухаан, инновацийн 

шинэлэг мэдээлэл, мэдлэг туршлагыг баяжуулах таатай боломжийг бүрдүүллээ. 

Их сургуулиас санаачлан жил бүр Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо, 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сантай хамтран хууль сахиулах 

салбарын тулгамдсан тодорхой асуудлаар зохион байгуулдаг олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлыг энэ жил 7 дахь удаагаа “Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал” сэдвээр 2017 оны 09 дүгээр сарын 27, 28-ны өдрүүдэд их 

сургуулийн төв байранд зохион байгуулж, тус хуралд төрийн байгууллага, яамд, хууль 

сахиулах байгууллага, их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төв, төрийн бус 

нийт 87 байгууллагын 300 гаруй эрдэмтэн, судлаач, мэргэжилтэн, практикийн ажилтнууд, 

ОХУ, ХБНГУ, БНСУ зэрэг гадаад орны 12 эрдэмтэн, судлаач, Монгол Улсад суугаа АНУ, 

ОХУ, ХБНГУ, БНУУ, БНСВУ, Канад зэрэг улсын Элчин сайдын яамдын болон АНУ-ын Азийн 

сан, КОЙКА зэрэг олон улсын байгууллагын төлөөлөгчид оролцов. 

Тус хурлын үндсэн болон салбар хуралдаанаас гадна тодорхой асуудал, чиглэлээр 5 

хэлэлцүүлэгтэйгээр зохион байгуулсан нь илтгэлүүдийг илүү үр дүнтэй байдлаар 

хэлэлцүүлэх боломж олгосон, цаашид хэрэгжүүлбэл зохих зөв зүйтэй зохион байгуулалтын 

хэлбэр болсон бөгөөд ОХУ-ын Үндэсний судалгааны их сургуулийн Эдийн засгийн дээд 

сургуулийн эрх зүйн факультет, Буриадын улсын их сургуулийн хуулийн факультеттай 

хамтран зохион байгуулсан “Эрүүгийн эрх зүйн социологи” сэдэвт хэлэлцүүлэг, БНСУ-ын 

Чангшины их сургуулийн Гал түймэр, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тэнхимтэй хамтран 

зохион байгуулсан “Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдсан асуудал”, Үндэсний 

батлан хамгаалах их сургуулийн Удирдлагын академитай хамтран зохион байгуулсан 

“Хилийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа, онол, практикийн асуудал”, Шүүхийн 

шинжилгээний үндэсний хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулсан “Шинжлэн магадлахуй 

судлалын өнөөгийн байдал”, ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын академийн Эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны төв, ОХУ-ын Буриадын улсын их сургуулийн Хууль зүйн факултеттай хамтран 

зохион байгуулсан “Хууль сахиулахын боловсрол” сэдэвт хэлэлцүүлгүүд их сургуулийн 

хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, тухайн салбарын судлаачдын санал солилцох таатай уур 

амьсгалыг бүрдүүлсэн ач холбогдолтой ажил боллоо.  

Монгол Улсад нийгмийн ажил мэргэжил үүсэж хөгжсөний 20 жилийн ойг угтсан 

ажлын хүрээнд МУБИС, ШУТИС болон нийгмийн ажлын салбар бүрийн мэргэжлийн 

холбоотой хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын сарын 05-ны өдөр “Нийгмийн ажил-

Нийгмийн сайн сайхан байдал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг, 

Онцгой байдлын сургуулиас 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр “Гамшгийг 

даван туулах чадавх (Resilience)-ийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага 

хурлыг Япон Улсын Чюүбү, Васэда, Нагоя Их сургуулийн төлөөллийг оролцуулан,  

Ахисан шатны боловсролын сургуулиас МУИС-тай хамтран 2017 оны 05 дугаар 

сарын 13-ны өдөр “Хэл соёлын солбилцол” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 

тус тус зохион байгуулж, 

БСШУСЯ, ХХААХҮЯ, БОАЖЯ, ХНХЯ, НҮИГ, ШУА, ШУТС, ШУТИС, ХААИС, МУИС, 

МҮХАҮТ зэрэг байгууллагууд хамтран 3 дахь жилдээ зохион байгуулсан “Монголын 

Инновацийн 7 хоног” арга хэмжээнд 2017 оны 05 дугаар сарын 08-наас 05 дугаар сарын 

14-ний өдрүүдэд оролцсон. 



Беларус Улсын нийслэл Минск хотноо 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 04 

дүгээр сарын 31-ний өдрийн хооронд зохион байгуулсан "Полиграф судлалын мэргэжилтэн 

бэлтгэх” сургалт, "Мэдээллийн бодит байдлыг үнэлж дүгнэхэд сэтгэл зүй, физиологийн 

шинжилгээний тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам" сэдэвт Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал, онолын мэдлэг бататгах семинарт оролцож, "Монгол Улсын практикт 

полиграфын үр дүнг ашиглаж байгаа өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, 

шийдвэрлэх арга зам" сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж Полиграф ашиглан сэтгэл зүй, 

физиологийн шинжилгээ хийх эрхийн гэрчилгээ гардан авсан.  

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын цар хүрээг нэмэгдүүлэх, сургалтын үйл 

ажиллагааг дэмжихэд түлхэц өгөх зорилгоор гадаад орны ижил төрөл мэргэжлийн дээд 

боловсролын сургалтын байгууллагатай харилцан туршлага солилцох ажлын хүрээнд 

Хууль сахиулахын их сургуулийн дэд захирал тэргүүтэй бүрэлдэхүүн 2017 оны 04 дүгээр 

сарын 17-оос 04 дүгээр сарын 22-ны өдрүүдэд ОХУ-ын ДХЯ-ны Удирдлагын академи, 

Рязаны эрх зүйн удирдлагын академид айлчилсан.  

Хууль сахиулахын их сургууль, ХБНГУ-ын Гадаадын болон олон улсын Эрүүгийн эрх 

зүй, криминологийн Макс-Планкын Институтийн төлөөлөлтэй хийх ажил хэргийн 

уулзалтыг 02 дугаар сарын 23-нд зохион байгуулж, уулзалтад ХБНГУ-ын Гадаадын болон 

олон улсын Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн Макс-Планкын Институтийн Монгол дахь 

төлөөлөгч, хууль зүйн ухааны доктор Х.Эрдэм-Ундрах, Их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, 

инновацийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа О.Зоригт, Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 

хүрээлэнгийн захирал, хууль зүйн ухааны доктор, цагдаагийн хурандаа М.Эрдэнэбаяр 

болон Цагдаа судлалын төв, Хууль сахиулахуйн төв номын сан, Гадаад харилцаа, хамтын 

ажиллагааны алба, Мэдээлэл технологи, аюулгүй байдлын албаны мэргэжилтэн, эрдэмтэн, 

судлаач нар оролцлоо.  

Уг уулзалтын үр дүнд Монгол Улс, ХБНГУ-н гэмт хэргийн статистикийн харьцуулсан 

судалгааны хамтарсан төслийг эхлүүлэх, эрдэмтэн, судлаачдын судалгааны ажлын үр дүн, 

өгүүллийг олон улсын сэтгүүлд нийтлүүлэхэд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, ном, бүтээлийг 

харилцан солилцох ажлыг тогтмолжуулах, ХБНГУ-ын Гадаадын болон олон улсын 

Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн Макс-Планкын Институтийн цахим катологи, номын 

сангаас хэрэгцээтэй ном, бүтээлийг тус их сургуулийн багш, судлаачид ашиглах 

боломжийг бүрдүүлэх мөн тэтгэлэгт хөтөлбөрт 2 судлаачийн материалыг илгээхээр 

тохиролцсоны дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний 

ахлах эрдэм шинжилгээний ажилтан, ахмад Г.Галсанжамц, Цагдаагийн сургуулийн 

Гүйцэтгэх ажлын тэнхимийн багш, цагдаагийн ахмад Ч.Доржсүрэн нар ХБНГУ-д 9 сарын 

15-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 01-ны өдрийг хүртэл зочин судлаачаар ажиллав. 

Каритас-Чех олон улсын байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Александр 

Балсон, төслийн зохицуулагч Н.Тэмүүлэн нартай хамтран хорих байгууллагаас суллагдах 

ялтан болон суллагдсан иргэдэд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх уулзалтыг 

2017 оны 4 дүгээр сарын 12-19-ний өдрүүдэд ЭШХХ-ийн ШШГС-ын төвд зохион байгуулж, 

төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын ерөнхий зорилт, төлөвлөгөөний талаар саналыг 

Европын холбоонд хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

"Хорих ял эдлүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн судлаачдыг чадавхжуулах нь" сургалтын 

төслийн хүрээнд БНСУ-д 2017 оны 6 дугаар 11-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 

хугацаанд “Capacity building for Prison Researchers (Mongolia)” сургалтад 18 алба хаагч 

амжилттай хамрагдсан.  

Сургалтыг БНСУ-ын Хууль зүйн хүрээлэнгээс хариуцан зохион байгуулж, “БНСУ-ын 

хорих байгууллагын түүх”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын олон улсын хамтын 



ажиллагаа”, “Ялтан, хоригдогсдыг ангилан хуваарилах тогтолцоо”, “Ялтнуудын мэргэжил 

эзэмшүүлэх болон дахин нийгэмшүүлэх ажил”, “Ялтныг хуяглан хүргэх ажиллагаа”, “БНСУ-

ын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хөгжлийн чиг хандлага”, “Ялтанд тавих 

цахим хяналтын тухай ойлголт, хөгжил”, “Хорих байгууллага ба Хүний эрх” зэрэг сэдвийн 

хүрээнд хичээл, сургалтыг зохион байгуулж, харилцан мэдээлэл, туршлага солилцлоо. 

 

1.7.2. Дотоод хамтын ажиллагаа 

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын санаачилгаар “Хуульч эрдэмтдийн үндэсний 

анхдугаар чуулган”-ыг 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны анх удаа өдөр зохион байгуулж, 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд С.Бямбацогт, 

Монгол Улсын Их хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ц.Цолмон болон 

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

удирдлагууд болон эрдэмтэн, судлаач зэрэг нийт 600 гаруй хүн оролцов.  

Нийт 184 хуульч эрдэмтдийн докторын намтар, бүтээлийн жагсаалтыг нэгтгэж, 3 

төрлийн судалгааг гаргаж, “Хуульч эрдэмтэд” ном гаргасан бөгөөд бүтээлийн жагсаалтын 

дагуу 70 докторын диссертаци, 1000 гаруй ном, сурах бичгийг төвлөрүүлэн үзэсгэлэн 

гаргаж сурталчлав. Мөн эрдэмтдийн танилцуулгыг хөдөлгөөнт үзүүлэн хэлбэрээр бэлтгэж 

чуулганы үеэр дэлгэцээр танилцуулав. 

БСШУСЯ, ШУТС-тай хамтран “Залуу судлаачдын эко семинар” сэдэвт залуу 

эрдэмтэн, судлаачдын мод тарих нийтийн арга хэмжээг 2017 оны 05 дугаар сарын 20-ны 

өдөр зохион байгуулав. Тус арга хэмжээнд Их сургуулийн эрдэмтэн, судлаачид идэвхтэй 

оролцсон бөгөөд Гүнжийн хоолой дахь Сургалт, дадлагын төвд нийт 2000 мод тарив. 

 

1.7.3. Санамж бичиг 

 

Тус Их сургуулиас эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэлээр нийт 10 

дотоодын байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулж, хамтын 

ажиллагаагаа өргөжүүлсэн. Заримаас дурдвал: 

Шинжлэх ухааны академитай “Хамтарсан судалгаа явуулах, сургалтын ажлыг нягт 

холбох, эрдэмтэн бэлтгэх, судлаачдыг чадавхжуулах, томоохон төслүүдийг хамтран 

хэрэгжүүлэх зорилгоор”; 

Шинжлэх ухаан, технологийн сантай “Оюуны өмч, технологи дамжуулах эрх зүйн 

орчныг бүрдүүлэх зорилгоор”; 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай “Байгаль 

хамгаалах чиглэлээр хамтран гарын авлага боловсруулах, судалгааны ажил хийх, хурал 

зохион байгуулах зорилгоор” тус тус хамтран ажиллахаар санамж бичиг байгуулсан. 

 

1.7.4. Спортын арга хэмжээ 

 

Шинжлэх ухааны ажилтны баярын өдрийг тохиолдуулан хамтран ажилладаг 

хүрээлэнгүүдийн дунд зохион байгуулсан спортын гурван төрөлт тэмцээнд Эрдэм 

шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн албан хаагчид амжилттай оролцож, багийн дүнгээр III 

байр эзлэв. 

Мөн өдрийг тохиолдуулан Их сургуулийн багш, албан хаагчдын дунд шатрын 

тэмцээн зохион байгуулж, эрэгтэй төрөлд Хил судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний 

ажилтан, байр эзэлж медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнав. 

 



1.8. Номын сангийн үйл ажиллагаа 

 

Хууль сахиулахын төв номын сан нь эдүгээ 77,000 гаруй ном, сурах бичиг, гарын 

авлага, бакалавр, магистр, докторын эрдмийн ажил бүхий фондтой, үүний 70-аад хувь нь 

хууль-эрх зүйн чиглэлийн, бусад нь өөр шинжлэх ухааны болон танин мэдэхүй, уран 

зохиолын ном бүтээлүүд байна. 

Энэ 2017 онд номын санд төсвийн мөнгөөр ном, сурах бичиг худалдаж авах ажлыг 

2 удаа зохион байгуулж, 184 нэрийн, 1600 ширхэг, 38,000,000 /гучин найман сая/ 

төгрөгийн үнэ бүхий ном, сурах бичиг, гарын авлагыг худалдан авч, номын сан хөмрөгөө 

баяжуулав. 

Номын сангаар 2017 онд их сургуулийн багш, судлаач, нийт суралцагчид буюу 3000 

гаруй уншигч, 67,000 орчим ирэгсдэд 102,000 орчим ном, хэвлэл, бусад материалаар 

үйлчилгээ үзүүлсэн. 

 

  



ХОЁР. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖИЛ 

 

2.1. Төсөл 

 

Их сургуулийн хэмжээнд ХЗДХЯ-ны захиалгаар ШУТС-ийн санхүүжилтээр “Гэмт 

хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох нь”, “Дэлхийн зарим улс орнуудын хорихоос 

өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны зүй тогтол, арга зүй, эрх зүйн зохицуулалт, чиг 

хандлагын харьцуулсан судалгаа”,  

ОХУ-ын Буриадын Улсын их сургуультай хамтран “Хорих байгууллагаас суллагдсан 

эмэгтэйчүүдийг нийгэмд дасан зохицоход туслах, дэмжлэг үзүүлэх ажиллагааны эрх зүйн 

зохицуулалт, практикт хийх дүн шинжилгээ”,  

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн сан хооронд байгуулсан санамж бичгийн 

дагуу “Монгол Улсад хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч төвтэй мөрдөн байцаалт, 

прокурорын хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт төслийг тус тус хэрэгжүүлж байна. 

 

2.2. Судалгаа-боловсруулалтын ажил 

 

2.2.1. Нийт судалгааны ажил 

 

Хууль сахиулах, аюулгүй байдлыг хангах болон шинжлэх ухааны суурь ба 

хэрэглээний судалгаа явуулах, шинэ мэдлэг бүтээх, сургалт, судалгааны эргэлтэд оруулах 

ажлыг тасралтгүй зохион байгуулан ажиллаж, уг ажлын хүрээнд  

“Шинэ зууны застав”,  

“Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх цагдаагийн байгууллагын чадавх”, 

 “Монгол Улсад шинэ үеийн цагдаагийн байгууллага үүссэн он цагийг зөв тогтоох”,  

“Хууль сахиулахын их сургуулийн багш, судлаачдын нийтлүүлсэн эрдэм 

шинжилгээний өгүүллийн чанар”,  

“Торгох ялын бодлого, хэрэгжилт” зэрэг 40 орчим суурь болон хэрэглээний 

судалгааг хийж тайланг хүлээлгэн өгөөд байна. 

 

Хүснэгт 1. Их сургуулийн хэмжээнд 2017 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажил 

№ Нэгж Судалгааны сэдэв Хариуцсан эзэн 
Захиалагч 

байгууллага 

1.  

ЭШХХ 

“Монгол улс дахь цахим гэмт хэргийн 

өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашид авч 

хэрэгжүүлэх санал” 

Цагдаа судлалын төв ХЗДХЯ 

2.  “Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын 

хууль бус эргэлттэй тэмцэж буй гадаадын 

зарим орны туршлага” 

Цагдаа судлалын төв ХЗДХЯ 

3.  “Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийн 

нөхцөл байдал, анхаарах асуудал” 
Цагдаа судлалын төв ЦЕГ 

4.  “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

журмын хэрэгжилтэд хийсэн мониторинг” 
Цагдаа судлалын төв ЦЕГ 

5.  “Цагдаагийн байгууллагын кибер гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх чадавх” 
Цагдаа судлалын төв ЦЕГ 

6.  “Нийслэлийн цагдаагийн газар, зарим 

дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн хоногийн 

нөхцөл байдал танилцуулах рапорт ярианы 

Цагдаа судлалын төв 
ЦЕГ 

НЦГ 



өнөөгийн байдал” 

7.  “Магистрын ажлын чанарын судалгаа” Цагдаа судлалын төв ХСИС 

8.  “Цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, 

прокурор, шүүхийн байгууллагаас иргэдэд 

нээлттэй болгох шаардлагатай гэмт хэргийн 

талаарх өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, гэмт 

хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаарх мэдээ, 

мэдээллийг тодорхойлох” 

Цагдаа судлалын төв Азийн сан 

9.  “Цагдаагийн байгууллагын хэрэглэгчийн 

үнэлгээ 2017” 
Цагдаа судлалын төв ЦЕГ 

10.  
“Шинэ зууны хилийн застав” 

х/а Ж.Өвгөнбүргэд 

д/х Б.Зулбадрах 
ХХЕГ 

11.  “Хилийн сургуулийн төгсөгчдийн өнөөгийн 

байдал 

х/а Ж.Өвгөнбүргэд 

Хил судлалын төв 
ХХЕГ 

12.  “Монгол Улс дахь гэмт хэргийн статистикийн 

үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал: SWOT 

шинжилгээ” 

Цагдаа судлалын төв,  

Төслийн баг  
ХЗДХЯ 

13.  “Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-

2016” (White paper on crime book in Mongolia) 

сэдвээр суурь судалгааны тайлан, зөвлөмж  

Цагдаа судлалын төв,  

Монголын 
Криминологичдын 

Холбоо  

ХЗДХЯ, 

Нээлттэй 

нийгэм форум 

14.  “Гэмт хэргийн үндэсний аргачлал 

боловсруулах шаардлагыг судалсан 

судалгааны тайлан, зөвлөмж, аргачлалын 

төсөл” 

Цагдаа судлалын төв,  

Төслийн баг  

ХЗДХЯ,  

ҮСХ 

15.  НҮБ-ын Гэмт хэрэг, мансууруулах бодистой 

тэмцэх газрын статистикийн мэдээллийн 

үзүүлэлт, чиг хандлагын судалгаанд Монгол 

Улсын гэмт хэргийн статистикийн мэдээллийн 

үзүүлэлтийг нийцүүлэх асуудлыг судалсан 

судалгааны тайлан, зөвлөмж 

Цагдаа судлалын төв,  

Төслийн баг  

ХЗДХЯ, 

ҮСХ 

16.  “Шүүхийн байгууллагын гэмт хэргийн 

статистикийг боловсронгуй болгох асуудал” 
Цагдаа судлалын төв,  
Төслийн баг  

ХЗДХЯ,  

ШЕЗ 

17.  “Прокурорын байгууллагын гэмт хэргийн 

статистикийг боловсронгуй болгох асуудал” 

судалгааны тайлан, зөвлөмж 

Цагдаа судлалын төв,  

Төслийн баг  

ХЗДХЯ,  

УЕПГ 

18.  “Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргийн 

статистикийг боловсронгуй болгох асуудал” 
Цагдаа судлалын төв,  
Төслийн баг  

ХЗДХЯ,  

ЦЕГ 

19.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 

гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй 

болгох асуудал” 

Цагдаа судлалын төв,  

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлалын 

төв,  
Төслийн баг 

ХЗДХЯ, 

ШШГЕГ 

20.  “Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын гэмт 

хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох 

асуудал” 

Цагдаа судлалын төв,  

Шинжлэн магадлахуй 
судлалын төв, 

Төслийн баг  

ХЗДХЯ,  

ШШҮХ 

21.  “Хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн 

байгууллагуудын гэмт хэргийн статистик үйл 

ажиллагааг боловсронгуй болгох асуудал” 

Цагдаа судлалын төв,  
Төслийн баг  

ХЗДХЯ 

22.  “Авлигатай тэмцэх байгууллагын гэмт 

хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох 

асуудал” 

Цагдаа судлалын төв,  
Төслийн баг  

ХЗДХЯ,  

АТГ 



23.  “Эрүүл мэндийн болон бусад салбарын 

статистикийн тогтолцоо, аргачлал, туршлага” 
Цагдаа судлалын төв,  
Төслийн баг  

ХЗДХЯ 

24.  “Гэмт хэргийн статистикийн социологийн 

судалгаа” 

Цагдаа судлалын төв,  

Төслийн баг  
ХЗДХЯ 

25.  Цагдаа, авлигатай тэмцэх, шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх, шүүхийн шинжилгээ, прокурорын 

байгууллага, шүүхэд гэмт хэргийн тоо 

бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

статистик мэдээлэл эрхлэн гаргах, түүнд дүн 

шинжилгээ хийх чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй 

хүний нөөцийн өнөөгийн төлөв байдлыг 

тодорхойлох судалгааны ажлын тайлан, 

зөвлөмж 

Цагдаа судлалын төв,  
Төслийн баг  

ХЗДХЯ 

26.  “Гэмт хэргийн статистикийн хэрэглэгчийн 

үнэлгээ” 

Цагдаа судлалын төв,  

Төслийн баг  
ХЗДХЯ 

27.  “Нуугдмал гэмт хэргийн түвшинг 

тодорхойлох” 
Цагдаа судлалын төв,  
Төслийн баг  

ХЗДХЯ 

28.  “Гэмт хэрэгт хохирох эрсдэлийн түүвэр” Цагдаа судлалын төв,  

Төслийн баг  
ХЗДХЯ 

29.  ОХУ-ын гэмт хэргийн статистикийн туршлагыг 

судалсан судалгааны үр дүн 

Цагдаа судлалын төв,  

Шинжлэн магадлахуй 
судлалын төв, 

Төслийн баг  

ХЗДХЯ 

30.  БНХАУ-ын гэмт хэргийн статистикийн 

туршлагыг судалсан судалгааны үр дүн 

Цагдаа судлалын төв,  
Гамшиг судлалын 

төв,  

Төслийн баг  

ХЗДХЯ 

31.  Норвеги улсын гэмт хэргийн статистикийн 

туршлагыг судалсан судалгааны үр дүн 

Цагдаа судлалын төв, 

Төслийн баг 
ХЗДХЯ 

32.  Япон улсын гэмт хэргийн статистикийн 

туршлагыг судалсан судалгааны үр дүн 

Цагдаа судлалын төв, 

Төслийн баг 
ХЗДХЯ 

33.  ХБНГУ-ын гэмт хэргийн статистикийн 

туршлагыг судалсан судалгааны үр дүн 

Цагдаа судлалын төв, 

Төслийн баг 
ХЗДХЯ 

34.  БНСУ-ын гэмт хэргийн статистикийн 

туршлагыг судалсан судалгааны үр дүн 

Цагдаа судлалын төв, 

Төслийн баг 
ХЗДХЯ 

35.  
ХСУА 

“Дотоодын цэрэг: түүхэн уламжлал, хэрэгцээ 

шаардлага” 

х/а Б.Одбаатар 

х/а Г.Тамир 
ХЗДХЯ 

36.  
ЦС 

“Амьтан судлалын лаборатори”-ийн төсөл 
/хэрэгжүүлсэн/ 

Шинжлэн 

магадлахуйн тэнхим 
ХСИС 

37.  

ШШГС 

“ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дэх Монгол Улсын 

иргэдийн болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэр 

дэх ОХУ-ын иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг 

сонирхлыг хамгаалах нь” төсөл  

/хэрэгжүүлж байна/ 

х/а Н.Гантулга ХЗДХЯ 

38.  

ОБС 

“Хөрсний хүнд металлын агууламж 

тодорхойлох” 
д/х Х.Мягмаржав ХСИС 

39.  “Хөрс-биохимийн лаборатори”-ийн 

шинжилгээний дээж цуглуулах ажил 
д/х Х.Мягмаржав ХСИС 

 

  



2.2.2. Инноваци, ашигтай загварын болон зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ 

 

Их сургуулийн инновацийн дэд бүтэц, соёлыг бий болгох ажлыг тасралтгүй зохион 

байгуулах, инновацийн бүтээгдэхүүний загвар, оюуны бүтээлд зохиогчийн эрхийн 

гэрчилгээ авч ажиллаа. Тухайлбал: 

“Хэргийн газрын үзлэгийн хувцас”, “Хилийн манааны өнгөлөн далдлалтын өмсгөл”, 

“Хянах манааны өнгөлөн далдлалтын цув”, “Цайвар хүрэн хөрсний азотын агууламжийг 

тодорхойлох арга” зэрэг бүтээлүүдэд ашигтай загварын гэрчилгээ; 

Бэлэг дурсгалын “Хот айл” бүтээлд бүтээгдэхүүний загварын патент; 

“Хуучин Эрүүгийн хуулиар оногдуулсан хорих ялыг шинээр батлагдан мөрдөгдөж 

буй Эрүүгийн хуульд дүйцүүлэн хасаж тооцоход ашиглах математик статистикийн 

аргачлал”,  

МУБИС-ийн Тархи судлалын төвтэй хамтран боловсруулсан “Нийгмийн оюун ухааны 

хөгжлийн түвшинг тодорхойлох тест”, 

“Зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль” гарын авлага, 

“Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль” 

гарын авлага зэрэг бүтээлүүдэд Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ гардан авсан. 

 

2.3. Эрдэм шинжилгээний бүтээл 

 

Их сургуулийн хэмжээнд хууль сахиулах салбарын болон аюулгүй байдлын 

чиглэлээр нийт 37 эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа. 

 

Хүснэгт 2. Их сургуулийн хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулагдсан арга хэмжээ /эрдэм 

шинжилгээний хурал, лекц, хэлэлцүүлэг, форум/ 

№ Нэгж Хурлын нэр Хамарсан хүрээ Үр дүн 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ 

1.  

ЭШХХ 

“Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: Онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал” 
Олон улсын хэмжээнд 

Зөвлөмж, эмхэтгэл 

гаргасан. 

2.  “Монгол Улс дахь гэмт хэргийн 

статистикийг боловсронгуй болгох 

асуудал” 

Улсын хэмжээнд 
Зөвлөмж, эмхэтгэл 

гаргасан. 

3.  
“Нийгмийн ажил-Нийгмийн сайн сайхан 

байдалд” 
Олон улсын хэмжээнд 

Зөвлөмж, 

эмхэтгэл, DVD 

гаргасан. 

4.  “Улсын хил хамгаалалтыг зохион 

байгуулахад тулгамдаж буй эрх зүйн 

зарим асуудал” 

Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан. 

5.  “Хууль сахиулахуйн инноваци” Салбарын хэмжээнд Зөвлөмж гаргасан. 

6.  “Хүрээлэн буй орчны төлөв байдал, 

эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ” 
Салбарын хэмжээнд Зөвлөмж гаргасан. 

7.  

АШБС 

“Хууль сахиулах салбарын тулгамдсан 

асуудал, шийдвэрлэх арга зам-2017” 
Салбарын хэмжээнд Зөвлөмж гаргасан 

8.  “Хэл соёлын солбилцол” Олон улсын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан. 

9.  “Шинжлэх ухаан, практикийн анхаарал 

татсан асуудлууд-2017” 

Байгууллагын 

хэмжээнд 
Зөвлөмж гаргасан 

10.  
ЦС 

“Шинжлэн магадлахуйн инноваци-

2017” 
Салбарын хэмжээнд 

Эмхэтгэл, зөвлөмж 

гаргасан 



11.  “Зам тээврийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх кампанит ажил” 

Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан. 

12.  “Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг 

гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх арга зүй” 
Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан 

13.  “Гүйцэтгэх ажил явуулах эрх зүйн 

зохицуулалт” 
Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан 

14.  “Гэмт хэрэг мөрдөхөд тулгамдаж буй 
асуудал” 

Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан 

15.  “Сонсогч суралцагчдын бие даан 

хөгжих боломж” 

Байгууллагын 

хэмжээнд 
Зөвлөмж гаргасан 

16.  “Эрүүгийн процессын хууль 
тогтоомжийн шинэчлэл” 

 
Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

17.  "Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны 

тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга 
зам" 

Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан 

18.  “Хууль сахиулах үйл ажиллагаанд 

сонсогч, суралцагчийн оролцоо” 

Байгууллагын 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

19.  

ХС 

“Хилийн аюулгүй байдлын онол ба 

практикт тулгамдсан асуудлууд-2017” 

Байгууллагын 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

20.  “Сонсогчдын бие даан мэдлэг бүтээх, 

эрдэмжих чадамжийг боловсронгуй 

болгох арга зам-2017” 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

21.  “Хилийн боомтын үйл ажиллагаа, 

аюулгүй байдлыг хангах арга зам” 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

22.  “Буудлагын зэвсгийн хөгжлийн түвшин, 

буудлагын цахим сургалтыг ашиглах 

арга зүй” 

Улсын хэмжээнд 
Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

23.  “Сонсогчийн сурах идэвхийг дээшлүүлэх 

арга зам ба харилцаа, хандлага” 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

24.  “Хил хамгаалах байгууллагын ар тал, 

эдийн засгийн хангалт” 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

25.  

ШШГС 

“Эмэгтэй хоригдлыг нийгэмшүүлэх 

ажлын онцлог” 
Салбарын хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

26.  
“Оюуны индэр” Салбарын хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

27.  

ОБС 

“Гамшгийг даван туулах чадавх 

(Resilience)-ийг бэхжүүлэх нь” 
Салбарын хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

28.  “Эрдэнэт хотын тохиолдолд төрөл 

бүрийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, 

даван туулахад тулгамдаж буй зарим 

асуудал” 

Салбарын хэмжээнд 
Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

29.  

ЭЗНУС 

“Эрх зүйн процесс-Эрх зүйн шинэтгэл” Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан 

30.  “Гадаад хэлний ярианы чадварыг 

сайжруулах” 
Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан 

31.  “Ирээдүй судлаач-2017: Нийгмийн 

хөгжилд оюутан залуусын оролцоо” 
Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан 

32.  “WWH-Poster” Салбарын хэмжээнд Эмхэтгэл гаргасан 

33.  

АС 

“Монгол улсын хөгжилд цагдаагийн 

алба хаагчдын оруулах хувь нэмэр” 

Байгууллагын 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

34.  “Монгол Улсын хөгжилд миний хувь 

нэмэр” 
Салбарын хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 



35.  “Монгол улсын хөгжилд миний үүрэг” 

 

 

Салбарын хэмжээнд 
Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

36.  “Хууль сахиулах байгууллагын үйл 

ажиллагаанд ахлагч бүрэлдэхүүний 

үүрэг оролцоо, тулгамдсан асуудал” 

Салбарын хэмжээнд Зөвлөмж гаргасан 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

1.  

ЭШХХ 

АНУ-ын Азийн сан, ХСИС-иас хамтран 

хэрэгжүүлж буй “Хүн худалдаалах гэмт 

хэргийн хохирогч төвтэй мөрдөн 

байцаах ажиллагаа, прокурорын 

хяналтыг сайжруулах нь” төслийн 

зөвлөлдөх уулзалт 

Зөвлөлдөх уулзалт 

 

2.  “Хууль төрөхийн өмнө”Дотоодын 
цэргийн тухай хуулийн төслийн 

танилцуулга-нээлттэй хэлэлцүүлэг 

Улсын хэмжээний 

нээлттэй хэлэлцүүлэг 

 

3.  “Хууль төрөхийн өмнө”Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийн танилцуулга-

нээлттэй хэлэлцүүлэг 

Улсын хэмжээний 

нээлттэй хэлэлцүүлэг 

 

4.  “Шинжлэх ухааны ажилтны тэмдэглэлт 

өдөр”-ийг тохиолдуулан 2 дахь жилдээ 

зохион байгуулсан “Эрдмийн чуулган” 

Их сургуулийн 

хэмжээний чуулган  

 

5.  
“Цагдаад итгэх олон нийтийн хандлага: 

онол, судалгаа” 

Салбарын хэмжээний 

эрдэм шинжилгээний 

хэлэлцүүлэг 

 

6.  “Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаа: Онол, 

практик” (Community Oriented Policing: 

Theory and practice)  

Салбарын хэмжээний 

эрдэм шинжилгээний 

хэлэлцүүлэг 

 

7.  

“Хагархай цонхны онол, практик”  

Салбарын хэмжээний 

эрдэм шинжилгээний 

хэлэлцүүлэг 

 

8.  “Чандмань танхим”-ын нээлт зориулсан 

“Үндсэн хууль дахь эрүүгийн эрх зүйн 

суурь зохицуулалт”  

Эрдэмтэн, судлаачдын 

дугуй ширээний 

хэлэлцүүлэг  

 

9.  “Шүүхийн шинжилгээний хэл: 

тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх 

арга зам” 

Салбарын хэмжээнд Санал солилцож, 

дүгнэлт гаргасан. 

10.  

“Хууль сахиулахын үйл ажиллагаанд 

полиграфын үр дүнг ашиглахад 

тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх 

арга зам” 

Байгууллагын 

хэмжээний эрдэм 

шинжилгээний 

хэлэлцүүлэг 

Хууль сахиулах 

практикт 

полиграфыг 

ашиглахад 

тулгамдаж буй 

хүндрэл бэрхшээл, 

тэдгээрийг даван 

туулах арга замын 

талаар санал 

солилцсон. 



11.  

“Агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад 

иргэн бүрийн оролцоо” 

ШУА-ийн эрдэм 

шинжилгээний 

хүрээлэн, судалгааны 

төвүүд, их, дээд 

сургуулийн эрдэмтэн 

багш, судлаачид, 

төрийн болон төрийн 

бус байгууллагууд, 

иргэн, аж ахуй 

нэгжийн 100 гаруй 

төлөөлөгчид оролцсон. 

Зөвлөмж гаргасан. 

12.  

АШБС 

“Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын 

чанар, үр дүнг дээшлүүлэхэд 

тулгамдсан асуудал” 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

13.  “Сургалтын чанар, технологийн 

шинэчлэлт” 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

Нэгдсэн шийдэлд 

хүрсэн 

14.  “Байгууллагын дотоод соёлыг 

төлөвшүүлэхэд анхаарах асуудал” 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

 

15.  

ЦС 

"Монгол Улсад сум угсрах, туршилт 

судалгааны ажлыг хийх хэрэгцээ 

шаардлага" 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

 

16.  “Эрүүгийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд 

анхаарах зарим асуудал" 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

17.  
ШШГС 

“Сонсогч, суралцагчдын тулгамдсан 
асуудал, шийдвэрлэх арга зам” 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

Санал, дүгнэлт 

гаргасан 

ЛЕКЦ 

1.  

ЭШХХ 

Академич Ж.Амарсанаагийн “Монгол 

Улсын эрх зүйг баримжаалсан хөгжлийн 

үзэл баримтлал” сэдэвт лекц 

ХСИС-ийн багш, алба 

хаагчид, Их сургуулийн 

эчнээ болон магистрын 

суралцагч, сонсогчид 

 

2.  
Академич С.Нарангэрэлийн “Ёс 

суртахуун – Хуулийн амин сүнс” сэдэвт 

лекц 

ХСИС-ийн багш, алба 

хаагчид, Их сургуулийн 

эчнээ болон магистрын 

суралцагч, сонсогчид 

 

3.  “Шинэ Монгол” технологийн дээд 

сургуулийн захирал, доктор, профессор 

Ч. Ганзоригийн "Монгол Улсын 

инновацийн хөгжлийн төлөв, хандлага" 

сэдэвт лекц 

ХСИС-ийн багш, алба 

хаагчид, Их сургуулийн 

эчнээ болон магистрын 

суралцагч, сонсогчид 

 

4.  Доктор /Sc.D/, профессор 

Ш.Паламдорж “Хууль сахиулах нь хүний 

ухамсартай холбогдохын шинжлэх 

ухааны үндэслэл” 

ХСИС-ийн багш, алба 

хаагчид, Их сургуулийн 

эчнээ болон магистрын 

суралцагч, сонсогчид 

 

5.  Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн 

хүрээлэнгийн Тандан судалгааны 

хэлтсийн дарга М.Одбаярын “Байгаль 

орчны судалгаанд зайнаас тандах 

судалгааны аргачлалыг ашиглах нь” 

сэдэвт лекц 

ХСИС-ийн багш, алба 

хаагчид, Их сургуулийн 

эчнээ болон магистрын 

суралцагч, сонсогчид 

 



6.  МУИС-ийн Монгол судлалын 

хүрээлэнгийн захирал, доктор (Ph.D), 

профессор Д.Заяабаатарын “Монгол 

хэлний яриа, бичгийн найруулгын соёл” 

сэдэвт лекц 

ХСИС-ийн багш, алба 

хаагчид, Их сургуулийн 

эчнээ болон магистрын 

суралцагч, сонсогчид 

 

7.  
МУИС-ийн багш, доктор, профессор 

Г.Лодойгийн “Судалгааны арга зүй” 

сэдэвт лекц 

ХСИС-ийн багш, алба 

хаагчид, Их сургуулийн 

эчнээ болон магистрын 

суралцагч, сонсогчид 

 

8.  

АШБС 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэл” лекц Сонсогч бүрэлдэхүүний 

дунд 

 

9.  Магистрын сургалтын “Судалгааны арга 

зүй” нийт 5 удаагийн цуврал лекц 

Суралцагчдын дунд  

ФОРУМ 

1.  
ЭШХХ 

“Хуульч эрдэмтдийн үндэсний 

анхдугаар чуулган” 

Салбарын эрдэмтэн 

судлаачид 

 

2.  
ХСУА 

“Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн 

аюулгүй байдал” үндэсний форум 

Салбарын эрдэмтэн 

судлаачид 

 

СЕМИНАР 

1.  

ЭШХХ 

“Гэмт хэргийн статистикийг 

боловсронгуй болгох асуудал” төслийн 

багийн гишүүдэд зориулсан арга зүйн 

сургалт, семинар 

Салбарын хэмжээний 

сургалт, семинар  

 

2.  Төв, орон нутаг дахь цагдаагийн газар, 

хэлтсийн мэдээлэл судалгааны 

ажилтнуудад статистикийн анхан 

шатны мэдлэг олгох сургалт 

Салбарын хэмжээний 

семинар 

 

3.  ХААИС-ийн Эдийн засаг, бизнесийн 

сургуулийн Эдийн засгийн статистик, 

математик загварчлалын тэнхимтэй 

хамтран 2017 оны 5 сарын 31-ний өдөр 

“Статистикийн арга зүйг гэмт явдал 

судлалд ашиглах нь” 

Салбарын хэмжээний 

сургалт, семинар 

 

4.  

ХСУА 

БНСУ-ын Олон улсын хамтын 

ажиллагааны агентлаг, ШШГЕГ, ХСИС-

ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

сургуультай хамтран зохион байгуулсан 

мэдлэг хуваалцах семинар, хэлэлцүүлэг 

Салбарын хэмжээний 

сургалт 

 

5.  

АШБС 

“Суралцагчдын унших чадварыг 

хөгжүүлэх нь” арга зүйн семинар 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

 

6.  “Насанд хүрэгчдийн гадаад хэлний 
мэдлэгийг шаталсан байдлаар 

дээшлүүлэх нь”  арга зүйн семинар 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

 

7.  “Суралцагчдыг ханз бичих арга зүйд 
сургах нь” арга зүйн семинар 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

 

8.  “Суралцагчдын бичих чадварыг 

хөгжүүлэх нь” арга зүйн семинар 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

 

9.  “Ярианы чадварыг хөгжүүлэх нь” арга 
зүйн семинар 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

 



10.  

ШШГС 

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
сургуулийн эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын үр дүн, цаашид 
анхаарах асуудал”, “Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл-судлал сэтгүүлийн 

нийтлэлийн бодлого, анхаарах, 
шийдвэрлэх асуудал” онол, арга зүйн 

семинар 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

 

11.  
ОБС 

“Улсын нөөцийн бараа материалын 
хадгалалтын аюулгүй байдал” онолын 

семинар 

Их сургуулийн 

хэмжээнд 

 

 

Багш, судлаачдаас эрх зүйн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх зорилгоор эрдэм 

шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, ном бүтээл туурвих ажлыг тасралтгүй хийж байна. 

Тэдгээрээс товчилж заримыг дурдвал: 

“Хилийн цэргийн аж ахуй”,  

“Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс”,  

 “Цагдаагийн эргүүл харуулын эрх зүйн зохицуулалт, тактик ажиллагаа”, “Мэргэн 

буудагчийн цагаан толгой” зэрэг нийт 15 сурах бичгийг боловсруулан Хэвлэл, редакцын 

зөвлөлөөс хэлэлцүүлэн нийтлүүлэв. 

“Онцгой нөхцөл байдлын үед цагдаагийн байгууллагын гүйцэтгэх ажиллагаа”,  

“Цагдаагийн байгууллагын нийтийн хэв журам хамгаалах үйл ажиллагааны 

удирдлага, зохион байгуулалт”, 

“Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт”,  

“Шүүх эмнэлэг”,  

"Улсын онц чухал объектын хамгаалалт", 

“Хувь хүний аюулгүй байдал” зэрэг нийт 58 гарын авлага, нэг сэдэвт бүтээлийг 

нийтлүүлэн нийтийн хүртээл болгосон байна. 

 

Хүснэгт 3. Их сургуулийн хэмжээнд хэвлүүлсэн нийт эрдэм шинжилгээний бүтээл 

№ Нэгж Бүтээлийн нэр 
Профессор, багш, 

судлаач 

 СУРАХ БИЧИГ 

1.  

ЭШХХ “Эрүүгийн эрх зүй” (ерөнхий ба тусгай анги) 

х/ч Б.Мөнхдорж 

а/х Д.Сумъяацэрэн 
а/д Б.Мөнхсэргэлэн 

д/ч О.Уулзахжаргал 

Хамтран зохиогчид 

2.  АШБС “Англи хэлний өгүүлбэр зүй” сурах бичиг а/д С.Алимаа 

3.  

ХС 

“Хилийн манаа” сурах бичиг Хилийн албаны тэнхим 

4.  "Улсын хилийн инженер, техникийн хангалтыг арга, 

хэмжээний үндэс" сурах бичиг  

Цэргийн инженер, 

техникийн тэнхим 

5.  
“Хилийн цэргийн аж ахуй” сурах бичиг 

Ар тал, эдийн засгийн 

тэнхим   

6.  

ОБС 

“Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс” сурах бичиг д/х Д.Сэржмядаг 

7.  
“Гал түймэр унтраах хүч хэрэгслийн тооцоо” сурах бичиг 

х/а С.Базаррагчаа 

хамтран 

8.  “Гал сөнөөгч, аврагчийн амьсгалын бие даасан 

төхөөрөмжийн үндсэн шаардлага, ашиглах аргачлал” 

сурах бичиг 

х/а С.Баттөмөр 

а/д Ж.Серикжан 

9.  “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн галын  аюулгүй байдлын 

үндэс”  
х/а Б.Машбат 



10.  “Онцгой байдлын албаны материал техник, ар талын 

хангалт” 
д/х Х.Сүхбаатар   

11.  
“Эрэн хайх аврах ажиллагааны үндэс” х/а У.Ганхөлөг 

12.  

ЭЗНУС 

“Улс төр судлалын үндэс” сурах бичиг х/ч П.Цацрал 

13.  
“Ромын эрх зүй” хичээлийн сурах бичиг 

д/ч Ж.Ууганчимэг 

а/х Т.Азжаргал 

14.  

АС 

“Мэргэн буудагчийн цагаан толгой” сурах бичиг 
х/ч Б.Амартүвшин 

д/х С.Пүрэвдорж 

15.  “Цагдаагийн эргүүл харуулын эрх зүйн зохицуулалт, 

тактик ажиллагаа” сурах бичиг 

Г.Ганбаатар 

Д.Гандуулга   

 ГАРЫН АВЛАГА, НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ, ЭМХЭТГЭЛ 

1.  

ЭШХХ 

“Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2016” 

х/ч Б.Энхболд 

х/ч Б.Мөнхдорж 
а/х Д.Сумъяацэрэн 

а/д Б.Мөнхсэргэлэн 

Хамтран зохиогч 

2.  

“Эдийн засгийн гэмт хэрэг” 

х/ч Б.Энхболд 

Хамтран зохиогч болон 

зөвлөх 

3.  ФАТФ (Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах бүлэг)-аас 

гаргасан “Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны 

зөвлөмж”  

а/д Б.Мөнхсэргэлэн 

Редактор 

4.  
“Гэмт хэргийн статистик: Ном зүйн лавлагаа-I” 

х/ч Б.Мөнхдорж 
Эмхэтгэсэн 

5.  “Цагдаагийн албаны тухай хууль”, “Дотоодын цэргийн 

тухай хууль” эмхэтгэл  

х/ч Б.Энхболд 

редактор 

6.  “Хуяглан хүргэх ажиллагаа” гарын авлага бичин, 

хүлээлгэн өгсөн. 
х/а Б.Алтангэрэл 

7.  “Хуурамч мөнгөн тэмдэгтэд хийх криминалистикийн 

шинжилгээ" сургалт-арга зүйн гарын авлага 
д/х Б.Цолмон 

8.  “Шүүхийн мөр судлалын шинжилгээний гол нэр томьёоны 

орос-монгол тайлбар толь” 
д/х Б.Цолмон 

9.  Хилийн албанд ашиглагдах зарим нэр томьёоны тайлбар 

толь 
Ж.Өвгөнбүргэд 

10.  Өнөөгийн криминалистик Х/а Б.Жаргалсайхан 

11.  Криминалистикийн зуун Х/а Б.Жаргалсайхан 

12.  Хумхийн тоосон мөр Х/а Б.Жаргалсайхан 

13.  

ХСУА 

“Онцгой нөхцөл байдлын үед цагдаагийн байгууллагын 

гүйцэтгэх ажиллагаа” гарын авлага 
х/а Б.Одбаатар 

14.  “Цагдаагийн байгууллагын нийтийн хэв журам хамгаалах 

үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт” гарын 

авлага 

х/а Д.Мөнхбаяр 

15.  “Цагдаагийн байгууллагын олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг хангах үйл ажиллагааны удирдлага, зохион 

байгуулалт” гарын авлага 

х/а Д.Мөнхбаяр 

16.  “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйлдвэрлэл, 

аж ахуйн удирдлага” гарын авлага 
х/а Ч.Хүрэлбаатар 

17.  “Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны х/а Ч.Хүрэлбаатар 



удирдлага, зохион байгуулалт” гарын авлага 

18.  “Хоригдогч этгээдийг нийгэмшүүлэх ажлын удирдлага, 

зохион байгуулалт” гарын авлага 
х/а Ч.Хүрэлбаатар 

19.  “Хорих байгууллагын аюулгүй байдал” нэг сэдэвт бүтээл х/а Ц.Очгэрэл 

20.  “Олон улсын байгууллагатай сургалт зохион байгуулахад 

анхаарах асуудал” арга зүйн зүйн зөвлөмж 

х/а Д.Мөнхбаяр 

х/а Л.Алтансүх 

21.  

АШБС 

“Эрдмийн бичиг XI” эмхэтгэл Ахисан шатны 

боловсролын сургууль 

22.  “Хятад-Монгол, Монгол-Хятад хууль эрх зүй, цэргийн нэр 
томьёоны толь бичиг” 

д/ч Д.Баттүшиг 

23.  “Орос хэлний дүрмийн тайлбар, дасгал ажил” гарын 

авлага 
х/ч О.Нарантуяа 

24.  МУҮХ-ийн зүйл, заалт 2002 оны Эрүүгийн хууль, 
шинэчлэгдэн батлагдсан эрүүгийн хуульд хэрхэн 

тусгагдсан талаарх харьцуулсан судалгааны эмхэтгэл 

Ахисан шатны 

боловсролын сургууль 

25.  

ЦС 

“Шүүх эмнэлэг” д/ч С.Аюушбаатар 

26.  “Мөнгөн тэмдэгтэд хийх криминалистикийн шинжилгээ”  х/ч З.Сүлд 

27.  
“Монгол бичигт хийх криминалистикийн шинжилгээний 

ерөнхий болон хувийн онцлог шинж” 
х/ч З.Сүлд 

28.  "Улсын онц чухал объектын хамгаалалт" нэг сэдэвт бүтээл д/х Э.Рэгдэндагва 

29.  
“Зам тээврийн ослыг шалгах, шалтгаан нөхцөлийг тогтоох 

арга” гарын авлага 
Замын цагдаагийн тэнхим 

30.  “Статистикийн үндэс” гарын авлага д/ч Д.Далайцэрэн 

31.  “Хувь хүний аюулгүй байдал” гарын авлага х/ч Р.Баярмагнай 

32.  “Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт” гарын авлага  х/ч Р.Баярмагнай 

33.  “Дээрэмдэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх тактик” гарын авлага х/ч Ц.Ялалт 

34.  

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр хууль 

сахиулах, шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын 

ажилтнуудын чадавхыг дээшлүүлэх” сургалтын гарын 

авлага /редакторласан/ 

х/а Ю.Бадамханд 

35.  
“Цагдаагийн байгууллагын олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг хангах үйл ажиллагааны үндэс” нэг сэдэвт бүтээл 
х/ч Б.Баянмөнх 

36.  “Цагдаагийн объектын судалгаа” гарын авлага х/ч Г.Бямбадорж 

37.  
“Компьютерийн гараас хурдан гүйцэтгэх команд” гарын 

авлага 
а/д Д.Ариужин 

38.  
“Магадлалын  онолын  бодлого, дасгалууд” гарын  авлага 

/редакторласан/ 
а/д Д.Ариужин 

39.  “Хүний эрх ба хууль сахиулах ажиллагаа” гарын авлага д/х Б.Наргулан 

40.  “Магадлалын  онолын  бодлого, дасгалууд” гарын  авлага а/д Ч.Цэрэнчимэг 

41.  
“Хүнийг санаатай алах гэмт хэргийг мөрдөх арга зүй” 

гарын авлага 

х/а Б.Эрдэнэбат 

д/х Д.Энхбаяр 

42.  

ХС 

“Хилийн харуул”, гарын авлага  Хилийн албаны тэнхим 

43.  “Харилцан ажиллагааны онол ба арга зүй” гарын авлага Хилийн албаны тэнхим 

44.  “Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн талаарх засгийг газар 
хоорондын хэлэлцээр” гарын авлага 

Хилийн боомтын аюулгүй 

байдлын тэнхим 

“Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайланд зардлын 

шинжилгээ хийх арга” гарын авлага   

Ар тал, эдийн засгийн 

тэнхим 

45.  

ШШГС 

“Торгох ял эдлүүлэх ажиллагаа” Шийдвэр гүйцэтгэлийн 

тэнхим 

46.  “Харуул хамгаалалтын тэнхим “Хуяглан  хүргэх 

ажиллагаа” 

Харуул хамгаалалтын 

тэнхим 



47.  “Хорих байгууллагад явуулах нийгмийн ажил” гарын 

авлага 
Нийгмийн ажлын тэнхим 

48.  

ЭЗНУС 

“Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эргэн тойронд...” 

эмхэтгэл 
х/ч Н.Мөнхзул 

49.  “Захиргааны эрх зүй лекц, семинар, дасгал ажлын цогц” 

гарын авлага 
х/ч Н.Мөнхзул 

50.  “Русский язык для пограничников” гарын авлага  а/д Н.Сайнаа 

51.  “Алтайн урианхайн долоон хошууны түүхийн судалгаанд” 

бүтээл 
а/д Л.Одзаяа 

52.  “Философийн утгачилсан бүдүүвч” гарын авлага  х/ч Ц.Батбаяр 

53.  “Логикийн дасгалууд” гарын авлага х/ч Х.Оюунбаатар 

54.  

АС 

“Амжилтаас суралцаж Алдаанаас сэрэмжилье” гарын 

авлага 
а/х Д.Банзрагч 

55.  “Байр зүй, холбооны техник хэрэгсэл” гарын авлага х/ч Д.Хадбаатар 

56.  “Аврах ажиллагааны төрлүүд” сэдэвт гарын авлага” д/ч Б.Цэнд 

57.  “Гамшгийн үед малчдын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, 

өрхийн чадамжид анхаарах асуудал” гарын авлаг 
а/х Ю.Ганзориг 

 

2.4. Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл 

 

Монгол Улсын хууль зүйн салбарын болон Их сургуулийн хэмжээнд анх удаа 

гадаадын импакт фактор бүхий сэтгүүлд “БНСУ дахь цагаач Монголчууд ба Угуул 

Монголчуудын цагдаад итгэх хандлага: үзэл баримтлалын харьцуулсан судалгаа” сэдэвт 

эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлэгдсэн. 

Нийт 180 орчим илтгэл, өгүүлэл бичиж хэвлүүлжээ. 

 

Хүснэгт 4. Их сургуулийн профессор, багш, судлаачдын нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний илтгэл, 

өгүүлэл, нийтлэл 

№ 

Н
э
г
ж

 

Сэдэв 
Сэтгүүл, эмхэтгэлийн 

нэр 

Профессор, багш, 

судлаач 

ИЛТГЭЛ, ӨГҮҮЛЭЛ 

1.  

Э
Р

Д
Э

М
 Ш
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Н

Ж
И

Л
Г
Э

Э
, 

Х
Ө

Г
Ж

Л
И

Й
Н

 

Х
Ү

Р
Э

Э
Л

Э
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“Эрүүгийн хэргийн талаарх 

мэдээллийн сангаас иргэдэд 

нээлттэй болгох мэдээллийг 

тодорхойлох нь: Судалгааны үр дүн”  

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” сэтгүүлийн 2017 

оны №3 дугаар 

х/ч Б.Мөнхдорж  

а/х Д.Сумъяацэрэн 
а/д Б.Мөнхсэргэлэн 

2.  
“Монгол Улс дахь цагдаа судлалын 

төлөв байдал судалгааны тойм” 

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” сэтгүүлийн 2017 

оны №2 (60) дугаар 

х/ч Б.Энхболд  

х/ч Б.Мөнхдорж  
а/х Д.Сумъяацэрэн 

а/д Б.Мөнхсэргэлэн 

3.  
“Монгол Улс дахь гэмт үзэгдлийн 

төлөв байдал, чиг хандлага”  

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” сэтгүүлийн 2017 

оны №3 дугаар 

х/ч Б.Мөнхдорж  

а/д Б.Мөнхсэргэлэн 

4.  “БНСУ дахь цагаач Монголчууд ба 

уугуул Монголчуудын цагдаад итгэх 

хандлага: үзэл баримтлалын 

харьцуулсан судалгаа” (“Confidence 

in the Police among Mongolian 

Immigrants in Korean and Native 

Mongolians in the home country: A 

“Хууль, шүүх засаглал ба 

гэмт хэрэг” (“Crime and 

Justice”) олон улсын импакт 

фактор бүхий сэтгүүл 

х/ч Б.Энхболд 



Comparative Test of Conceptual”) 

5.  “Монгол Улсын ялын бодлогын 

өөрчлөлт” (Эрүүгийн хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 

төслийн жишээн дээр) 

ХЗДХЯ-ны цахим хуудас, 

Үндэсний шуудан сонины 

2017 оны 1 сарын 12-ны 

өдрийн №008 (2705) дугаар 

х/ч Б.Энхболд 

6.  “Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт 

хэрэг үйлдсэн этгээдэд хүлээлгэх 

эрүүгийн хариуцлага” 

“Хууль сахиулахуй” онол, 

арга зүйн сэтгүүлийн 2017 

оны №01 дугаар  

х/ч Б.Энхболд 

7.  

“Дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиг 

үүрэг бүхий байгууллагын онцлог, 

харьцуулсан судалгаа” 

ХЗДХЯ, ХЗҮХ-тэй хамтран 

зохион байгуулсан 

Дотоодын цэргийн тухай 

хуулийн төслийн 

танилцуулга-нээлттэй 

хэлэлцүүлэг 

х/ч Б.Энхболд 

8.  “Дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиг 

үүрэг бүхий байгууллага: Монгол Улс 

ба гадаадын зарим орны жишээн 

дээр” 

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” онол, арга зүйн 

сэтгүүлийн 2017 №01 

дугаар 

х/ч Б.Энхболд 

9.  

“Монгол Улсын ялын бодлогын 

өөрчлөлт” (Эрүүгийн хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 

төслийн жишээн дээр) 

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай 

хуулийн төсөл болон 

Зөрчлийн тухай хуулийн 

төслийн танилцуулга-

нээлттэй хэлэлцүүлэг 

х/ч Б.Энхболд 

10.  

“Монгол Улсын ялын бодлогын 

өөрчлөлт” (2012-2016) 

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” онол, арга зүйн 

сэтгүүлийн 2017 №01 

дугаар 

х/ч Б.Энхболд 

11.  

“Чанарын судалгааны арга зүй” 

мэдээлэл 

Хууль зүйн үндэсний 

хүрээлэнгээс зохион 

байгуулагдсан “Хууль зүйн 

судалгааны арга зүй” эрдэм 

шинжилгээний хэлэлцүүлэг 

х/ч Б.Энхболд 

12.  

“Цагдаад итгэх олон нийтийн 

хандлага: онол, судалгаа” мэдээлэл 

ЦЕГ-ын “Цагдаа” мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

эмхэтгэлийн 2017 оны №01 

дугаар 

х/ч Б.Энхболд 

13.  

“Нуугдмал гэмт хэрэг: нөхцөл 

байдал, хэмжих арга зүй” өгүүлэл  

“Монгол Улс дахь гэмт 

хэргийн статистикийг 

боловсронгуй болгох 

асуудал” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэл 

х/ч Б.Энхболд 

14.  
“Хорих ялыг дүйцүүлэн хасаж 

тооцоход математик, статистикийн 

аргачлал хэрэглэсэн нь” 

“Хүрэл тогоот-2017” оны 

шилдэг бүтээл шалгаруулах 

эрдэм шинжилгээний бага 

хурал 

х/ч Б.Мөнхдорж 

15.  

“Эрүүгийн хууль дахь математик 

хэрэглээ” 

МУИС-иас зохион 

байгуулсан “Хэрэглээний 

математик-2017” эрдэм 

шинжилгээний анхдугаар 

хурал 

х/ч Б.Мөнхдорж 



16.  

“Хууль зүйн судалгаанд математик, 

статистикийн арга ашиглах нь” 

Хууль зүйн үндэсний 

хүрээлэнгээс зохион 

байгуулагдсан “Хууль зүйн 

судалгааны арга зүй” эрдэм 

шинжилгээний хэлэлцүүлэг 

х/ч Б.Мөнхдорж 

17.  

“Гэмт хэргийн статистик зүйн онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал” 

“Шинжлэх Ухааны 

Академийн Мэдээ” сэтгүүл, 

2017.№01(221) “peer 

review” буюу хянан 

магадалгаа хийгдэн 

нийтлэгдэж, онлайн 

өгүүлэлд 

DOI:http://dx.doi.org/10.556

4/pmas.v57i221.758 дугаар 

олгогдсон 

х/ч Б.Мөнхдорж 

18.  “Хорих ялыг дүйцүүлэн хасаж 

тооцоход математик статистикийн 

аргачлал хэрэглэсэн нь” 

“Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №03-

04 дугаар 

х/ч Б.Мөнхдорж 

19.  

“Цагдаагийн байгууллагын гэмт 

хэргийн статистикийн үйл 

ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээ” 

Монгол Улс дахь гэмт 

хэргийн статистикийг 

боловсронгуй болгох 

асуудал” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэл 

х/ч Б.Мөнхдорж 

20.  

“Прокурорын байгууллагын гэмт 

хэргийн статистик үйл ажиллагаанд 

хийсэн дүн шинжилгээ” 

Монгол Улс дахь гэмт 

хэргийн статистикийг 

боловсронгуй болгох 

асуудал” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэл 

х/ч Б.Мөнхдорж 

21.  

“Гэмт хэргийн статистик, түүний 

тогтолцоог боловсронгуй болгох 

асуудал” 

Үндэсний статистикийн 

хорооны “Үндэсний 

статистик” цахим 

сэтгүүлийн 2017 оны №04 

дугаар 

х/ч Б.Мөнхдорж 

22.  
“Монгол Улс дахь гэмт үзэгдлийн 

төлөв байдал, чиг хандлага” 

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” сэтгүүлийн 2017 

оны №03 дугаар 

х/ч Б.Мөнхдорж 

23.  

“Гэмт хэргийн статистик зүй 

өнөөгийн байдал, түүнийг 

боловсронгуй болгох зарим асуудал” 

“Монголын төр, эрх зүй” 

онол, арга зүйн сэтгүүлийн 

2017 оны №02(88) дугаар  
“Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №02 

дугаар  

х/ч Б.Мөнхдорж 

24.  “Цагдаагийн байгууллагын гэмт 

хэргийн статистикийн үйл 

ажиллагаанд хийсэн SWOT 

шинжилгээ” 

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” сэтгүүлийн 2017 

оны №02 (60) дугаар 

х/ч Б.Мөнхдорж 

25.  “Эрүүгийн хэргийн талаарх 

мэдээллийн сангаас иргэдэд 

нээлттэй болгох мэдээллийг 

тодорхойлох нь судалгааны үр дүн” 

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” сэтгүүлийн 2017 

оны №02 (60) дугаар 

х/ч Б.Мөнхдорж 



26.  “Гэмт хэргийн статистик зүйн 

өнөөгийн байдал, түүнийг 

боловсронгуй болгох зарим асуудал” 

“Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №02 

дугаар 

х/ч Б.Мөнхдорж 

27.  

“Иргэний зөвлөлийн өнөөгийн 

байдалд хийсэн дүн шинжилгээ” 

ЦЕГ-ын “Цагдаа” мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааны 

эмхэтгэлийн 2017 оны №02 

дугаар 

х/ч Б.Мөнхдорж 

28.  

“Монгол Улс дахь кибер гэмт 

хэрэгтэй тэмцэхэд тулгамдаж буй 

асуудал” 

ОХУ-ын ДЯЯ-ны Дорнод 

Сибирийн дээд сургуулиас 

зохион байгуулсан “Орчин 

үеийн хууль сахиулах 

байгууллагуудын үйл 

ажиллагаа” сэдэвт 22 дахь 

удаагийн олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

а/х Д.Сумъяацэрэн 

29.  “Зарлигаар тогтоосон Монгол Улсын 

хууль зүйлийн бичиг дэх хулгайлах, 

дээрэмдэх гэмт хэргийн талаарх эрх 

зүйн зохицуулалт” 

Олон улсын Улаанбаатар их 

сургуулиас эрхлэн гаргадаг 

“Эрдэм шинжилгээний 

илтгэлийн эмхэтгэл”  

а/х Д.Сумъяацэрэн 

30.  

“Монгол Улс дахь кибер гэмт хэргийн 

нөхцөл байдал, үйлдлийн арга, 

урьдчилан сэргийлэх асуудал”  

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” онол, арга зүйн 
улирал тутмын сэтгүүлийн 

2017 оны №01(59) дугаар, 
“Хууль дээдлэх ёс” 

сэтгүүлийн гадаад хэлээрх 

тусгай дугаар 

а/х Д.Сумъяацэрэн 

31.  

“Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью в сфере 

информационных технологии” 

ОХУ-ын ДЯЯ-ны Дорнод-

Сибирийн институтээс 

эрхлэн гаргадаг магадлан 

итгэмжлэлийн дээд 

зөвлөлөөс хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн (ВАК) 

“Вестник” сэтгүүлийн энэ 

оны №4 

а/х Д.Сумъяацэрэн 

32.  “Effective Implementation of 

Psychological Services in Mongolian 

Prisons”  

БНСУ-ын Хууль зүйн 

үндэсний хүрээлэнд 
а/х Г.Галсанжамц 

33.  

“Хорих байгууллага дахь 
нийгэмшүүлэх ажлыг үнэлэх арга 

зүйн зарим асуудал” 

МУБИС-аас санаачлан 

зохион байгуулсан 

“Нийгмийн ажил- Нийгмийн 

сайн сайхан байдалд” олон 

улсын эрдэм шинжилгээний 

хуралд 

а/х Г.Галсанжамц 

34.  

 “Хүүхдэд оногдуулсан хорих ял 

эдлүүлэх ажиллагаа: тогтолцооны 
шинэчлэлийн асуудалд”  

 

МУБИС, Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 

газраас хамтран зохион 

байгуулсан “Хүүхэд ба 

Хөгжил” эрдэм 

шинжилгээний хуралд 

а/х Г.Галсанжамц 

35.  “Нийгмийн оюун ухааны онол, арга 

зүйн зарим асуудал” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл 

МУБИС-ийн Тархи судлалын 

төвөөс эрхлэн гаргаж буй 

“Сэтгэл судлал” онол-арга 

а/х Г.Галсанжамц 



зүйн мэргэжлийн 

сэтгүүлийн 2017 оны №03 

дугаарт 

36.  
“Хоригдлыг ангилан хувиарлах 

ажиллагааны онолын асуудал” 
сэдэвт постер илтгэл 

 

"Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: онол, 

практикийн тулгамдсан 

асуудал" олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хуралд 

х/а Б.Алтангэрэл 

37.  

 “Иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэргийн 
талаарх шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаа”  
 

ХЗДХЯ, ХСИС, ХЗҮХ-ээс 

зохион байгуулсан 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын 

төслийн хэлэлцүүлэг”-т   

х/а Б.Алтангэрэл 

38.  

"Практика использования полиграфа 

в Монголии: проблемные аспекты и 

пути их решения" ("Монгол Улсын 

практикт полиграфын үр дүнг 

ашиглаж байгаа өнөөгийн байдал, 

тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх 

арга зам") илтгэл 

Беларус улсад зохион 

байгуулсан "Мэдээллийн 

бодит байдлыг үнэлж 

дүгнэхэд сэтгэл зүй, 

физиологийн 

шинжилгээний тулгамдсан 

асуудал, шийдвэрлэх арга 

зам" сэдэвт олон улсын 

эрдэм шинжилгээний хурал 

д/х Б.Цолмон 

39.  

“Шүүхийн шинжилгээний 

байгууллагын статистикийн 

тогтолцоог боловсронгуй болгох 

асуудал” илтгэл 

“Монгол Улс дахь гэмт 

хэргийн статистикийг 

боловсронгуй болгох 

асуудал” эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэлд 

д/х Б.Цолмон 

40.  

“Криминалистик ба шүүхийн 

шинжилгээний харьцуулсан 

судалгаа” илтгэл 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: онол 

практикийн тулгамдсан 

асуудал” олон улсын 

хурлын салбар хуралдаанд 

д/х Б.Цолмон 

41.  
“Шинжлэн магадлахуйн хэл: 

тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх 

арга зам” 

“Шинжлэн магадлахуйн 

инноваци-2017” эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэлд 

д/х Б.Цолмон 

42.  “Статистические возможности 

анализа состояния преступности в 

Монголии” өгүүлэл 

ОХУ-ын Буриад Улсын  

ДХЯ-ны их сургууль 
д/х Б.Цолмон 

43.  “Международное сотрудничество по 

обмену криминалистически 

значимой информацией по следам и 

внешним признакам животных: 

правовые и методологические 

аспекты (на примере России и 

Монголии)” (Амьтны гаднах шинж 

тэмдэг болон мөрөөр 

криминалистикийн ач холбогдол 

бүхий мэдээлэл солилцоход олон 

улсын хамтын ажиллагаа: ОХУ ба 

ОХУ-ын ДХЯ-ны Москвагийн 

их сургуулиас зохион 

байгуулсан олон улсын 

форумд 

д/х Б.Цолмон 



Монгол Улсын жишээн дээр) өгүүлэл 

44.  
“Генетик мэдээллийн нэгдсэн санг 

бүрдүүлэх программыг практикт 

нэвтрүүлэх боломж” 

“Шинжлэн магадлахуйн 

инноваци-2017” эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэлд 

д/х Б.Даваа 

45.  

Хилийн манаанаас биеийн хүч, 

тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх 

үед гарч болзошгүй алдаа, эрх зүйн 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь 

“Улсын хил хамгаалалтыг 

зохион байгуулахад 

тулгамдаж буй эрх зүйн 

зарим асуудал” эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэл 

д/х Б.Зулбадрах 

46.  “Хил хамгаалалтад дэвшилтэд 

техник технологи нэвтрүүлэхэд 

загвар хилийн заставыг ашиглах нь”  

Шинжлэх ухаан, 

практикийн анхаарал  

татсан асуудал 

д/х Б.Зулбадрах 

47.  Улсын хил хамгаалалтад газар зүйн 
мэдээллийн системийн программ 

хангамжийн хэрэглээ, тулгамдаж буй 

зарим асуудал 
 

Улсын хил хамгаалалтад 

тулгамдаж буй зарим 

асуудал шилдэг илтгэлийн 

уралдааны эмхэтгэл 

д/ч Б.Даядан-Эрмэд 

48.  Сургалтын хөтөлбөрт анхаарах 

зарим асуудал 

 

“Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №3,4 
д/ч Б.Даядан-Эрмэд 

49.  

“Нисгэгчгүй нисэх хэрэгслийг эрх 

зүйн орчинг бүрдүүлэх зарим 

асуудал” илтгэл бэлтгэж оролцсон 

“Улсын хил хамгаалалтыг 

зохион байгуулахад 

тулгамдаж буй эрх зүйн 

зарим асуудал” эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэл 

д/ч Б.Даядан-Эрмэд 

50.  

Хилчин сонсогчдын сургалт, бие 

бялдрын хөгжлийн өнөөгийн байдал”  
 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: онол 

практикийн тулгамдсан 

асуудал” олон улсын 

хурлын эмхэтгэл 

х/а Ж.Өвгөнбүргэд 

51.  

ХСИС-д ажиллаж буй цэргийн алба 

хаагчдын эрх зүйн тулгамдсан зарим 

асуудал 

“Улсын хил хамгаалалтыг 

зохион байгуулахад 

тулгамдаж буй эрх зүйн 

зарим асуудал” эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэл 

х/а Ж.Өвгөнбүргэд 

52.  
Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль 

тогтоомжид орсон өөрчлөлт 

“Шүүхийн шинжилгээ” 

сэтгүүл 
х/а Т.Очирбат 

53.  
Мөр, биет баримтын хамгаалалтыг 

боловсронгуй болгох зарим асуудал 
“Цагдаа судлал” сэтгүүл х/а Т.Очирбат 

54.  

Хууль сахиулахуйн инноваци 
Шинжлэн магадлахуйн 

хурлын эмхэтгэл 
х/а Т.Очирбат 

55.  

Х
У

У
Л

Ь
 

С
А

Х
И

У

Л
А

Х
Ы

Н
 

У
Д

И
Р

Д
Л

А
Г

Ы
Н

 

А
К

А
Д

Е

М
И

 

“Хууль сахиулах салбарын удирдах 

албан тушаалтны имижийг 

төлөвшүүлэхэд анхаарах зарим 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: тулгамдсан 

асуудал, шийдвэрлэх арга 

х/а Б.Одбаатар 



асуудал” илтгэл зам” сэдэвт олон улсын 

эрдэм шинжилгээний хурал 

“Монгол Улсын соёлын өвийг 

хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтын 

зарим асуудал” илтгэл 

а/х Д.Түмэндэлгэр 

56.  “Аюулгүй байдлын хувийн салбарын 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилт” 

илтгэл 

х/ч Г.Лхагвамаа  

57.  “Монгол Улсын цагдаагийн түүхийн 

үечлэлийн асуудлыг эргэн харах нь” 

илтгэл 

д/ч Ц.Минжин 

58.  “Улсын хил хамгаалалтын эрсдэлийн 

удирдлагын өнөөгийн байдал, 

цаашид хэрэгжүүлэх арга зам” 

илтгэл 

х/а В.Пүрэвбаасан 

59.  “Торгох ялын хэрэгжилтэд анхаарах 

асуудал ба гадаадын зарим улсын 

эрх зүйн зохицуулалтын онцлог” 

илтгэл 

х/а Ц.Очгэрэл 

60.  “Монгол Улсын хувийн мэдээлэл ба 

хувийн мэдээллийн хамгаалалтын 

эрх зүйн зохицуулалт” илтгэл 

“Азийн нууцлалын гүүр-

2017” хэлэлцүүлэг 
х/ч Г.Лхагвамаа 

61.  “БНСУ-ын хорих ял эдлүүлэх 

байгууллагын тогтолцоо, эрх зүй 

зохицуулалтын онцлог” илтгэл 

БНСУ-ын Олон улсын 

хамтын ажиллагааны 

агентлагтай хамтран 

зохион байгуулсан мэдлэг 

хуваалцах семинар, 

хэлэлцүүлэг 

х/а Ц.Очгэрэл 

62.  “БНСУ-ын цахим хяналтын 

тогтолцооны тухай” илтгэл х/а Ц.Очгэрэл 

63.  
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“Монгол-Хятад хэлний ижил нэрийн 

зэрэгцүүлсэн судалгаа” илтгэл “Хэл соёлын солбилцол” 

олон улсын эрдэм  

шинжилгээний бага хурал 

д/ч Д.Баттүшиг 

64.  

“Обучение монгольских студентов 

порядку слов в словосочетаниях” 

илтгэл 

д/ч Б.Батчимэг 

65.  

“Олон улсын Эрүүгийн эрх зүйн хэм 

хэмжээ Эрүүгийн эрх зүйн эх 

сурвалж болох нь” постер илтгэл 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: тулгамдсан 

асуудал, шийдвэрлэх арга 

зам” сэдэвт олон улсын 

эрдэм шинжилгээний хурал 

х/ч Б.Мөнхзаяа 

66.  

“Үндсэн хууль эрүүгийн эрх зүйн эх 

сурвалж болох нь” өгүүлэл 

“Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №02 

дугаар 

х/ч Б.Мөнхзаяа 

67.  

“Монгол Улсын дотоод аюулгүй 
байдлын орчны үнэлгээ” 

“Хилийн аюулгүй байдлын 

онол ба практикт 

тулгамдсан асуудал” 

хурлын эмхэтгэл 

д/х М.Баярсайхан 

68.  

“Цэргийн харилцааны өвөрмөц 
онцлог”  

“Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №02 

дугаар 

а/д С.Алимаа 

69.  
“Монгол-Хятад хэлний зүйр цэцэн 

үгийн онцлог” 
“Гадаад хэлээр ярих д/ч Д.Баттүшиг 



70.  
“Уран зохиолын орчуулгад аналитик 
илрэх нь” 

чадварыг хөгжүүлэх арга 

зам” эрдэм шинжилгээний 

хурлын эмхэтгэл 

а/д С.Алимаа 

71.  
“Англи хэлний сургалтад ярианы 

хичээлийг түлхүү оруулах нь” 
д/ч Ц.Байгаль 

72.  
“Хятад хэлний авиан дуудлагын 

алдааг жинхэнэ нэрийг давтах 

аргаар засварлах нь” 

Т.Өсөхжаргал 

73.  

“Олон улсын шилжилт хөдөлгөөн ба 

аюулгүй байдал” 

УИХ-ын Аюулгүй байдал, 

гадаад бодлогын байнгын 
хороо Батлан хамгаалах 

яам, Үндэсний батлан 

хамгаалахын их сургуулийн 
хамтарсан эрдэм 

шинжилгээний хурлын 
эмхэтгэл 

Т.Өсөхжаргал 

74.  

“Монгол үндэсний оюун санааны 

зарим өөрчлөлт” 

МУИС-иас зохион 

байгуулсан олон улсын 

эрдэм шинжилгээний бага 

хурлын эмхэтгэлд; 

Т.Өсөхжаргал 

75.  

“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 

байдалд мансууруулах, сэтгэцэд 
нөлөөлөх бодисын хууль бус 

эргэлтийн үзүүлэх нөлөөлөл” илтгэл 

“Монгол Улсын аюулгүй 
байдлын орчин-батлан 

хамгаалах бодлого” эрдэм 
шинжилгээний хурал 

д/х Ж.Мөнхболд 

76.  
“Олон улсын шилжилт хөдөлгөөн ба 

үндэсний аюулгүй байдал” илтгэл 
Т.Өсөхжаргал 

77.  
“Ундны усны аюулгүй байдлыг 
хангах арга зам” илтгэл 

“Хилийн аюулгүй байдлыг 
хангах арга зам” эрдэм 

шинжилгээний хурал 

д/х М.Баярсайхан 

78.  
“Үндсэн хууль эрүүгийн эрх зүйн эх 
сурвалж болох нь” илтгэл 

“Эрүүгийн эрх зүйн 
тулгамдсан асуудал” эрдэм 

шинжилгээний хурал 

х/ч Б.Мөнхзаяа 

79.  
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“Шүүх-сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

салбарын хамтын үйл ажиллагаа” 

илтгэл 

“Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

тусламжийн өнөөгийн 

байдал, чанар хүртээмжийг 

сайжруулах нь” олон улсын 

эрдэм шинжилгээний хурал 

х/а Т.Бямбаа 

80.  

“Зам тээврийн ослыг шалгаж 

шийдвэрлэхэд шүүх шинжилгээний 

ололтыг ашиглаж байгаа өнөөгийн 

байдал” илтгэл 

“Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг хангахад 

бидний оролцоо” эрдэм 

шинжилгээний бага хурал 

х/а Т.Бямбаа 

81.  

“Судебная экспертиза как гарантия 

неприкосновенности личности” 

илтгэл 

ОХУ-ын ДЯЯ-ны Москва 

хотын их сургуулиас зохион 

байгуулсан “Теория и 

практика судебной 

экспертизы” олон улсын 

эрдэм шинжилгээний хурал 

х/ч Б.Лхагвасүрэн 

82.  

“Криминалистик, шүүхийн 

шинжилгээний харьцуулсан 

судалгаа” илтгэл 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: онол, 

практикийн тулгамдсан 

асуудал” олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

х/ч З.Сүлд 

83.  

 “Шүүхийн шинжилгээний ойлголт, 

нэр томьёоны тулгамдаж буй 

асуудал, шийдвэрлэх арга зам” 

илтгэл  

АШБС-ийн  “Шинжлэх 

ухаан, практикийн 

анхаарал татсан асуудлууд-

2017” эрдэм шинжилгээний 

х/ч З.Сүлд 



бага хурал 

84.  

“Галын бэлтгэл, Тусгай тактик зүй, 

албаны бэлтгэлийн сургалтын 

өнөөгийн байдал, цаашдын чиг 

хандлага” илтгэл  

“Бэлтгэгдсэн иргэд эх орны 

хамгаалалт” эрдэм 

шинжилгээний бага хурал 

х/а З.Цэрэнбат 

85.  
“Тактик, тусгай бэлтгэлийн 

сургалтын эргэн тойронд” илтгэл  

ХСИС, ХЗДХЯ, ХЗҮХ-ээс 

хамтран зохион байгуулсан 

олон улсын эрдэм 

шинжилгээний бага хурал 

х/а З.Цэрэнбат 

86.  

“Цагдаагийн байгууллагаас гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх ажиллагаанд цахим 

хянагч /электрон гав/”-ыг 

нэвтрүүлэх  хэрэгцээ шаардлага, 

боломж, ач холбогдол” илтгэл 

Цагдаагийн сургуулийн 

Мөрдөх албаны тэнхимээс 

зохион байгуулсан эрдэм 

шинжилгээний бага хурал 

д/х Ш.Чулуун 

87.  

"Монгол улсад сум угсрах, туршилт 

судалгааны ажлыг хийх хэрэгцээ 

шаардлага"  

Хууль сахиулах, аюулгүй 

байдлыг хангах салбарын 

алба хаагчдын албаны 

тусгай бэлтгэлийн 

сургалтын чанарыг 

сайжруулах, импортын 

бүтээгдэхүүн болох хууль 

сахиулах албаны 

зориулалттай сумыг 

дотооддоо үйлдвэрлэх 

боломжийг талаар эрдэмтэн 

судлаачдын байр суурийг 

сонсох, харилцан 

зөвшилцөх зорилготойгоор 

нээлттэй хэлэлцүүлэг 

Албаны тусгай 

бэлтгэлийн тэнхим 

88.  
“Тактик-тусгай бэлтгэлийн онол, 

практик” 

Дугуй ширээний уулзалт, 

ярилцлага 

Албаны тусгай 

бэлтгэлийн тэнхим 

89.  
“Хотжилт ба замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдал” илтгэл  

“Шинжлэх ухаан 

практикийн анхаарал 

татсан асуудлууд” эрдэм 

шинжилгээний бага хурал 

а/х Э.Энхболд 

90.  

“Зам тээврийн ослын шалтгаан 

нөхцөлийг тогтооход тулгамдаж буй 

асуудал” илтгэл  

“Зам тээврийн ослоос 

урьдчилан сэргийлэх 

кампанит ажил” эрдэм 

шинжилгээний бага хурал 

х/а Р.Мөнхбаяр 

91.  

“Мансууруулах болон сэтгэцэд 

нөлөөлөх бодистой холбоотой гэмт 

хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх 

онцлог” илтгэл 

“Тодорхой төрлийн гэмт 

хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 

илрүүлэх арга зүй” эрдэм 

шинжилгээний хурал 

х/ч Р.Баярмагнай 

92.  
“Гүйцэтгэх ажлын мэдээнд дүн 

шинжилгээ хийх арга зүй” илтгэл 
х/ч Р.Баярмагнай 

93.  
“Үндсэн хууль ба мөрдөн шалгах 

нууц ажиллагааны нийлэмж” 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: Онол, 

практикийн тулгамдсан 

асуудал” олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

х/а Д.Мягмарцэрэн 

94.  
“Хууль сахиулахын их сургуулийн 

мэдээллийн аюулгүй байдлын 

ХСУА-аас зохион 

байгуулсан “Мэдээллийн 
а/д Д.Ариужин 



өнөөгийн нөхцөл байдал” илтгэл аюулгүй байдал” эрдэм 

шинжилгээний бага хурал 

95.  
“Онлайн  сургалтын  онол, арга зүйн  

судалгаа” илтгэл 

МУБИС-д суралцаж буй 

магистрант,  

докторантуудын  дунд  

зохиогдсон эрдэм  

шинжилгээний бага хурал 

а/д Ч.Цэрэнчимэг 

96.  

“Насанд хүрээгүй хүмүүсээс 

байцаалт авахад тулгамдаж буй 

асуудал” илтгэл 

“Гэмт хэргийг мөрдөхөд 

тулгамдаж буй асуудал” 

эрдэм шинжилгээний бага 

хурал 

х/а Ю.Бадамханд 

97.  

“Олон нийтэд түшиглэсэн 

цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай 

ойлголт, онцлог” илтгэл 

Эмэгтэй эрдэмтдийн 

холбооноос зохион 

байгуулсан “Тогтвортой 

хөгжилд –нийгэм, эдийн 

засаг” эрдэм шинжилгээний 

хурал 

98.  

“Гэмт хэргийн илрүүлэлтэнд хэв 

журмын албаны алба хаагчийн үүрэг 

оролцоог нэмэгдүүлэх зарим 

асуудал” илтгэл 

“Гэмт хэргийг мөрдөхөд 

тулгамдаж буй асуудал” 

эрдэм шинжилгээний бага 

хурал 

х/ч Б.Баянмөнх 

99.  

“Цагдаагийн алба хаагчийн 

албандаа хандах 

сэтгэлгээнийхандлага хууль сахиулах 

үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь” 

илтгэл  

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: Онол 

практикийн тулгамдсан 

асуудал” олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

100.  

“Гэмт хэрэг мөрдөх үйл ажиллагаанд 

орчны нөхцөлийг үнэлэх онол 

загварыг ашиглах нь” илтгэл  

“Гэмт хэргийг мөрдөхөд 

тулгамдаж буй асуудал” 

эрдэм шинжилгээний бага 

хурал 

х/ч Г.Бямбадорж 

101.  

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

олон улсын стандартыг харьцуулан 

судалсан нь” илтгэл 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: Онол, 

практикийн тулгамдсан 

асуудал” олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

102.  

“Аюулгүй байдал, олон нийтийн 

аюулгүй байдлын талаарх Монгол 

Улсын хууль тогтоомжийн актад 

хийсэн судалгаа” илтгэл  

“Хууль сахиулах салбарын 

тулгамдсан асуудал, 

шийдвэрлэх арга зам-2017” 

эрдэм шинжилгээний хурал 

х/ч Д.Булган 

103.  
“Эрүүгийн эрх зүйн тулгамдсан 

асуудал” илтгэл  

Монгол Улсын гавьяат 

хуульч, Хууль зүйн 

шинжлэх ухааны доктор, 

профессор, /агсан/ 

Ж.Авхиагийн нэрэмжит 

эрдэм шинжилгээний хурал 

х/ч Ж.Нямдулам 

д/ч Б.Мөнхзул 

104.  

“Шинжээчийн дүгнэлтэд нотлох 

баримтын тусгай шалгуур тавих 

асуудал” өгүүлэл 

“Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

дугаар  

х/ч Б.Лхагвасүрэн 

105.  

“Шинжээчийг байцаах эрх зүйн 

зохицуулалтад хийсэн дүн 

шинжилгээ” өгүүлэл  

“Шүүхийн шинжилгээ” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

дугаар 

х/ч Б.Лхагвасүрэн 



106.  
“Шинжлэн магадлахуйн түүхийн 

үечлэлийн асуудал” нийтлэл 

“Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №02 

дугаар 

х/ч Д.Алтантуяа 

107.  

“Цагдаагийн алба хаагчаас гав 

хэрэглэх аргачлал, анхаарах зарим 

асуудал” өгүүлэл  

“Цагдаа судлал” сэтгүүлийн 

2017 оны №02 дугаар 
д/х Ш.Чулуун 

108.  
"Улсын онц чухал объектын 

хамгаалалт" өгүүлэл 

“Цагдаа судлал” сэтгүүлийн 

2017 оны №02 
д/х Э.Рэгдэндагва 

109.  
“Тууш замын аюулгүй байдал” 

өгүүлэл 
“Цагдаа судлал” сэтгүүл а/х Э.Энхболд 

110.  

“Монгол улсад замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дүнд 

хийсэн шинжилгээ” өгүүлэл 

“Гэмт явдал судлал” сэтгүүл а/х Э.Энхболд 

111.  

“Явган хүний зам дээр бий болсон 

халтиргаанаас хамгаалах бэлдэц 

боловсруулж хэрэглэх ажил” 

нийтлэл 

“Гэмт явдал судлал” сэтгүүл х/ч Д.Нямдорж 

112.  

“Хууль сахиулахын их сургуулийн 

мэдээллийн аюулгүй байдлын 

өнөөгийн нөхцөл байдал” нийтлэл  

“Аюулгүй байдал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №02 

дугаар 

а/д Д.Ариужин 

113.  

“Алсын жолоодлогот нисдэг 

төхөөрөмж Дрон Монголын эрх зүйн 

байдал” өгүүлэл 

”Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №03, 

04 дугаар   

114.  

“Алсын жолоодлогот нисдэг 

төхөөрөмж-Дрон Монголд /Эрх зүйн 

байдал/” өгүүлэл 

ХСИС-иас БНСУ-ын 

Үндэсний цагдаагийн их 

сургуулийн судалгааны 

багтай хамтран зохион 

байгуулагдсан “Дрон” 

сургалт, зөвлөгөөн 

115.  

“Мэдээлэл  харилцааны технологийг  

сургалтад  хэрэглэж буй байдал, 

хэрэгцээ шаардлага” өгүүлэл 

“Хилчин” сэтгүүлийн 2017 

оны №04 дугаар 
а/д Ч.Цэрэнчимэг 

116.  

“Гэр бүлийн хүчирхийллээс 

урьдчилан сэргийлэх цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 

баримтлах олон улсын стандартууд” 

өгүүлэл 

“Цагдаа судлал” сэтгүүлийн 

2017 оны №01 дугаар 
х/а Ю.Бадамханд 

117.  

“Хэсгийн байцаагчаас гаргаж буй 

сахилгын зөрчил, анхаарах зарим 

асуудал” өгүүлэл 

“Цагдаа судлал” сэтгүүлийн 

2017 оны №01 дугаар 

х/ч Б.Баянмөнх 

118.  

“Цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн 

ажлын ачаалалд нөлөөлж буй хүчин 

зүйл” өгүүлэл 

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” сэтгүүлийн 2017 

оны №03 дугаар 

119.  

“Эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 

байдлын судалгаанд орчны 

нөхцөлийг үнэлэх онол загварыг 

ашиглах нь”  өгүүлэл 

“Монголын төр эрх зүй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

дугаар 

х/ч Г.Бямбадорж 

120.  

“Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд инновацийг нэвтрүүлэх 

хэрэгцээ, шаардлага” өгүүлэл 

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” сэтгүүлийн 2017 

оны №01 дугаар 

д/х Б.Наргулан 



121.  

“Усны хаягдлын эрх зүйн 

зохицуулалтыг сайжруулахад 

анхаарах асуудал” өгүүлэл 

”Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №03, 

04 дугаар   

122.  

“Гадаадын зарим улсын олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 

үйл ажиллагааны туршлага” өгүүлэл 

”Хууль сахиулахуй” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

дугаар   

х/ч Д.Булган 123.  

“Цагдаагийн байгууллагаас олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад 

эрсдэлийн менежментийг нэвтрүүлэх 

арга зам” өгүүлэл 

“Цагдаа судлал” сэтгүүлийн 

2017 оны №01 дугаар 

124.  
“Олон нийтийн аюулгүй байдлын эрх 

зүйн зарим асуудал” өгүүлэл 

“Хууль дээдлэх ёс” 

сэтгүүлийн 2017 оны №03 

дугаар 

125.  

“Хөөн хэлэлцэх хугацааг гадаадын 

зарим орны эрүүгийн хууль 

тогтоомжид хуульчилсан байдал” 

сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 

“Гэмт явдалтай тэмцэх 

асуудал” сэтгүүлийн 2017 

оны №02 дугаар 

д/х О.Амарсайхан 

126.  

“Стратегийн тагнуулын үйл 

ажиллагаа ба анализ” сэдвээр 

илтгэл бичиж хүргүүлсэн 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл” сэтгүүл 
д/х Д.Энхбаяр 

127.  
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“Хилийн сургуулийн багшийн сурган 

хүмүүжүүлэх чадвар” 

“Хилчин” болон алба ёсны 

эрхтэй сэтгүүл 
х/а Ё.Хадхүү 

128.  
“Хил судлалын шинжлэх ухааны 

салбарт тулгамдаж буй асуудлууд” 

129.  
“Хилийн эрэл зохион байгуулж 

явуулсан туршлага, сургамж-3” 

130.  

“Хэл ярианы соёл нь хилийн 

сургуулийн багшийн сурган 

хүмүүжүүлэх чадварын үндсэн 

элемент болох нь” 

131.  

 “Бие хүний сэтгэл зүйн 

тодорхойлолт бичих арга зүйн 

зөвлөмж” сэдэвт нийтлэл 

“Хилчин” д/х Т.Баяраа 

132.  
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“Хорих ял эдлүүлэх эрх зүйн “Үндсэн 

хуульд” орсон нэмэлт, өөрчлөлт” 

МУИС-ийн ХЗС-ийн 

захиалгаар “Үндсэн хуулийн 

эрх зүй судлаач-

эрдэмтдийн бүтээлийн 

эмхэтгэл” 

х/а Н.Гантулга 

133.  
“Хорих ял эдлүүлэх “институци”-ийн 

зарим асуудал” 

Ханнс-Зайделийн сангийн 

захиалгаар ХБНГУ-ын Макс 

Планкын институтийн 

эрдэм шинжилгээний 

сэтгүүл 

134.  “Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаа”  

Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх тухай хуулийн 

нээлттэй хэлэлцүүлэг 

135.  

“Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд 

дрон ашиглах нь” /а/х Г.Хосбаяртай 

хамтран/ 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №03 

дугаар 

136.  “Монгол Улсаас ОХУ-д зорчиж буй “Хууль дээдлэх ёс” 



иргэдийн эрх зүйн байдал” сэтгүүлийн 2017 оны №02 

дугаар 

137.  

“ШШГТХ-ийн зарим хэм хэмжээг 

хэрэглэх онол, эрх зүйн зохицуулалт 

практикийн асуудал” 

“Хууль дээдлэх ёс” 

сэтгүүлийн 2017 оны №03 

дугаар 

138.  
“Монгол Улсын ялын бодлого, 

хөгжлийн чиг хандлага”  

ОХУ-ын Холбооны ял 

эдлүүлэх албаны Рязань 

хотын Удирдлагын 

академиас зохион 

байгуулах “Гэмт хэрэг, 

засрал хүмүүжил, ял 

шийтгэл” сэдэвт олон улсын 

III форум 

139.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

төсөлд тусгагдсан иргэн, захиргаа, 

зөрчлийн хэргийн талаарх шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаа”  

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл” судлал 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

дугаар  

х/а Б.Алтангэрэл  
140.  

“Иргэн, захиргааны, зөрчлийн 

хэргийн талаарх шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаа” 

Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх тухай хуулийн 

нээлттэй хэлэлцүүлэг 

141.  
”Хоригдлыг ангилан хуваарилах 

онолын зарим асуудал” 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: онол, 

практикийн тулгамдсан 

асуудал” олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэл 

142.  

“Хорих байгууллагаас оргосон ялтан, 

хохирогчдыг эрэн сурвалжлах 

ажиллагаанд анхаарах зарим 

асуудал” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

дугаар 
х/а Б.Баясгалан  

143.  

“Хорих байгууллагын албан хаагчийн 

аюулгүй байдлыг хангах зарим 

асуудал” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №03 

дугаар 

144.  

“Гэрч, хохирогч, гэмт хэргийн 

холбогдогч хүүхдийн эрх, 

тулгамдсан асуудал” 

МУБИС-ийн хамтран зохион 

байгуулсан “Хүүхэд ба 

шийдэл” эрдэм 

шинжилгээний хурал 

д/х Г.Баттулга  

145.  
“Хүний эрх ба шударга ёсыг 

хамгаалах тогтолцоо” 

МУ-ын Хөдөлмөрийн 

баатар, ардын багш, 

гавьяат хуульч Б.Чимидийн 

нэрэмжит шилдэг 

илтгэлийн уралдаанд 

146.  

“Хорих ял эдлэгсдээс хохирол нөхөн 

төлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн 

зохицуулалт, өнөөгийн байдал, чиг 

хандлага” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

дугаар 

х/ч Б.Эрдэнэ-Очир  

147.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

байгууллагын алба хаагчдад 

тусламж, дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн 

зохицуулалт” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

дугаар 

а/х Г.Хосбаяр  



148.  

“Ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн гэм 

буруугийн төлөөс ба тэдний 

хүүхдийн эрхийн зарим асуудал” 

МУБИС-ийн хамтран зохион 

байгуулсан “Хүүхэд ба 

шийдэл” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний хурал 

а/х О.Баяржаргал 

а/х Б.Мөнхбаатар 

149.  

“Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 

гэмт хэрэг үйлдэн ял эдэлж буй 

эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх нийгмийн 

ажил үйлчилгээ, анхаарах зарим 

асуудал” 

МУБИС-ийн магистрант, 

докторант нарын эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэл 

а/х О.Баяржаргал 

150.  

“Хорих байгууллагад явуулах 

нийгэмшүүлэх ажлын хэлбэр, зохион 

байгуулалт” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

151.  
“Нийгмийн ажлын ёс зүйн хөгжлийн 

хувьсгал” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №02 

152.  

“Хорих байгууллагаас суллагдсан 

иргэнийг нийгэмд эргэн нэгтгэх 

үйлчилгээний хэлбэр” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №03 

153.  

“Суллагдах ялтанд үзүүлэх нийгмийн 

ажлын үйлчилгээг судалсан нь” 

 

“Нийгмийн ажил-Нийгмийн 

сайн сайхан байдал” олон 

улсын эрдэм шинжилгээний 

хурал 

154.  
“Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн 

сэтгэл зүйн зарим онцлог”  

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №02 

а/х Б.Мөнхбаатар 

155.  

“Хорих байгууллагын албан хаагчийн 

аюулгүй байдлаа хамгаалуулах 

эрхийн өнөөгийн байдал” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 
а/х Р.Ууганбаяр 

156.  

Сравнительный анализ материально-

бытового обеспечения осужденных в 

России и Монголии 

Вестник Сибирского 

юридического института 

МВД России 

157.  
“Газар эзэмших, ашиглах 

харилцааны эрх зүйн зохицуулалт” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

а/д Б.Болор-Эрдэнэ  
158.  

“Гүйцэтгэх баримт бичиг дэх эд 

хөрөнгийн бус шаардах эрхийн 

хэрэгжилтэд тулгамдаж буй асуудал” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №02 

159.  

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаан дахь төрийн 

байгууллагуудын хамтын 

ажиллагааны өнөөгийн байдал” 

“Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал” 

сэтгүүлийн 2017 оны №03 

160.  

Обеспечение прав осужденных  в 

исправительных учреждениях 

Монголии 

Вестник Кузбасского 

института 2017 № 1 

а/д Б.Галбадрах  
161.  

Реализация права осужденных к 

лишению свободы на образование в 

Монголии  

Психопедагогика в 

правоохранительных 

органах 2017 № 2 

162.  

Правовые основы обеспечения 

инфекционной безопасности в 

исправительных учреждениях (на 

примере России и Монголии) 

Вестник Омской 

юридической академии 

2017 № 3 



163.  
“Хорих ангийн экологийн аюулгүй 

байдлыг хангах зарим асуудал” 

Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэл судлал 

сэтгүүлийн 2017 оны №01 

д/ч Д.Нямтулга  

164.  
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“Анализ возможных последствий 

землетрясений на терриоторий 

Г.Улан-Батор” илтгэл 

 

ОХУ-ын Иргэний 

хамгаалалтын академи 

үүсэн байгуулагдсаны 25 

жилийн ойн баярт зориулан 

зохион байгуулагдаж буй 

олон улсын практикийн 

эрдэм шинжилгээний хурал 

д/х Х.Сүхбаатар 

165.  
“Үндэсний аюулгүй байдал ба 

гамшгийн эрсдэл” илтгэл 

“Аюулгүй байдлын орчин-

Батлан хамгаалах бодлого” 

эрдэм шинжилгээний хурал 

д/х Д.Сэржмядаг  

166.  
“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 

байдал” илтгэл 

Налайх дүүрэг дэх Уул 

уурхайн аврах ангид ОБЕГ-

ын дарга бригадын генерал 

Т.Бадрал ажилласантай 

холбогдуулан 

д/х Х.Мягмаржав 

167.  

 “Газар хөдлөлтийн үед УБ хотын 

аюулгүйн цугларах талбай, хорогдох 

байрын өнөөгийн нөхцөл байдал, 

зохион байгуулалтыг судлах нь” 

сэдвээр 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: онол, 

практикийн тулгамдсан 

асуудал” олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлын 

эмхэтгэл 

х/ч Ц.Төрмандах 

168.  

“Монгол орны хөрсний хүнд 

металлуудын агууламжийн өнөөгийн 

байдал” илтгэл 
ОХУ-ын  Улан-Үдийн 

Буриадын их сургуулийн 90 

жилийн ойд зориулсан 

эрдэм шинжилгээний хурал 

д/х Х.Мягмаржав 

169.  

“Монгол орны тариалангийн бүсийн 

хүрэн хөрсний агрохимийн 

шинжилгээний дүн” илтгэл 

170.  
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“Төрийн жинхэнэ албан хаагчид 

хүлээлгэх хууль зүйн хариуцлага, 

тулгамдсан зарим асуудал” 

“Төрийн албан эрх зүйн 

шинэтгэл ба тулгамдсан 

асуудлууд” эрдэм 

шинжилгээний хурал 

Эрх зүй, нийгмийн 

ухааны сургууль 

171.  

“Право жить в экологически 

здоровой, безопасной среде: 

традиция и реформа его правового 

регулирования в Монголии” 

Буриадын Их Сургуулиас 

зохион байгуулж буй “Ази 

номхон далайн орнуудын 

харьцуулсан эрх зүй” олон 

улсын эрдэм шинжилгээний 

хурал 

Эрх зүй, нийгмийн 

ухааны сургууль 

172.  

“Хууль сахиулах салбарын 

мэргэжилтэн бэлтгэхэд түүх, 

нийгмийн ухааны сургалтын 

технологийн шинэчлэлийн зарим 

асуудал” 

МУИС-ийн “Түүхийн  

сургалтын шинэчлэл:явц, 

үр дүн, тулгамдсан 

асуудал” эрдэм 

шинжилгээний бага хурал 

х/ч П.Цацрал 

173.  
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 “Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх 

систем, иргэдийн оролцоо” 

“Харилцаа холбоо, 

мэдээллийн технологийн 

өнөө ба ирээдүй-2017” 

эрдэм шинжилгээний хурал 

х/ч Д.Хадбаатар 

174.  
“Цагдаагийн эргүүлийн албанд 

эрсдэлийн менежментийн тогтолцоог 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа, онол, 

х/а Ч.Аюурзана 

х/ч Д.Гандуулга 



нэвтрүүлэх зарим асуудал” практикийн тулгамдсан 

асуудал" олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 

175.  

“Хорих байгууллагын харуул 

хамгаалалтад ахлагчийн үүрэг 

оролцоо, тулгамдаж байгаа асуудал” 

х/ч Д.Мягмарсүрэн 

  



ГУРАВ. ДҮГНЭЛТ, ЗОРИЛТ 

 

Хууль сахиулахын их сургуулийн 2017 онд 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, технологийн судалгаа, 

инновацийн 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 2017 онд эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын төлөвлөгөөт зорилтоо амжилттай биелүүллээ. 

  



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ОНЦЛОГ ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН 

 

Огноо Ажлын товч утга Дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

2017.04.31 "Полиграф судлалын 
мэргэжилтэн бэлтгэх” 

сургалтад хамрагдаж, 

гэрчилгээ авав. 

Беларус Улсын нийслэл Минск хотноо 2017 оны 03 дугаар 
сарын 13-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хооронд 

зохион байгуулсан "Полиграф судлалын мэргэжилтэн 

бэлтгэх” сургалт, "Мэдээллийн бодит байдлыг үнэлж 
дүгнэхэд сэтгэл зүй, физиологийн шинжилгээний тулгамдсан 

асуудал, шийдвэрлэх арга зам" сэдэвт Олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурал, онолын мэдлэг бататгах семинарт 

оролцож, "Монгол Улсын практикт полиграфын үр дүнг 

ашиглаж байгаа өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам" сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж Полиграф 

ашиглан сэтгэл зүй, физиологийн шинжилгээ хийх эрхийн 
гэрчилгээ гардан авсан. 

2017.05.02 Зохиогчийн эрхийн 

гэрчилгээ авав. 

“Нийгмийн оюун ухааны хөгжлийн түвшинг тодорхойлох 

тест” судалгааны арга зүй, удирдамжийг манай орны нийгэм 
соёлын нөхцөлийн онцлогт тохируулан зохицуулах 

зорилгоор сорил явуулах журамд зарим өөрчлөлтүүдийг 
оруулж, онолын үндэс бүхий хэсгийг өргөжүүлсэн хэлбэрээр 

стандартчиллыг хийж боловсруулсан. МУБИС-ийн Тархи 

судлалын төвд хэлэлцүүлэг -2017.2.23 
ОӨУБЕГ-2017.05.02 өдрийн 8547 дугаар бүхий Монгол Улсын 

зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авсан.    

2017.05.04 “Нийгмийн ажил- 
Нийгмийн сайн 

сайхан байдалд” олон 
улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 
зохион байгуулав. 

Монгол Улсад “Нийгмийн ажил” мэргэжил үүсэж хөгжсөний 
20 жил (1997-2017)-ийн ойг тохиолдуулан нийгмийн ажлын 

мэргэжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн анхны сургуулиуд 
болох Монгол Улсын боловсролын их сургууль, Шинжлэх 

ухаан, технологийн их сургуулиас санаачлан ХНХЯ, БСШУСЯ, 
НҮБ-ийн Хүүхдийн сан, Хууль сахиулахын их сургуулийн 

Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн, түүнчлэн Монгол 

Улсад нийгмийн ажлын тогтолцоог хөгжүүлэх чиглэлээр 
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй Монголын мэргэжлийн 

нийгмийн ажилтны нийгэмлэг, Нийгмийн ажлын багш 
сургагчдын холбоо, Монголын сургуулийн нийгмийн 

ажилтны нийгэмлэг, Монголын халамжийн мэргэжилтний 

нэгдсэн холбоо, Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтнуудын 
холбоо зэрэг мэргэжлийн олон нийтийн төлөөллийн 

дэмжлэг, хамтын оролцоотойгоор “Нийгмийн ажил- 
Нийгмийн сайн сайхан байдалд” сэдэвт олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлыг 2017 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр 

амжилттай зохион байгуулсан.   
Энэхүү олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд Ази, 

Номхон далайн орнуудын нийгмийн ажилтны холбоо, АНУ, 
БНСУ, Австрали, Сингапур зэрэг орнуудын их, дээд 

сургуулийн нийгмийн ажлын сургагч багш нар, хамтын 
ажиллагаа бүхий олон улсын байгууллагын төлөөлөл, 

түүнчлэн Монгол Улс дахь нийгмийн ажлын салбар бүрийн 

төлөөлөл болох 30 гаруй байгууллагын 130 орчим, багш, 
судлаачид, нийгмийн ажилтан оролцож, 30 орчим илтгэлийг 

хэлэлцүүлсэн юм. 

2017.05.22 “Залуу судлаачдын 

эко семинар”-ын 

хүрээнд 2000 ширхэг 

мод тарив. 

Шинжлэх ухаан технологийн сангийн санаачилгаар “Залуу 
судлаачдын эко семинар”-ыг 2017 оны 05 сарын 20-ны өдөр 

Гүнжийн хоолой дахь Хууль сахиулахын их сургуулийн 
сургалт, дадлагын цогцолбор төвд зохион явууллаа. Тус 

семинарт Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, 
Шинжлэх ухаан технологийн сан, Хууль сахиулахын их 

сургууль, ШУТИС, МУИС, АШУҮИС, ХААИС, МУБИС, СУИС, 

Шинжлэх ухааны академи, Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, 



төвүүд зэрэг 40 гаруй байгууллагын 800 гаруй залуу 
эрдэмтэн, судлаач оролцов. 

Энэ үеэр Гүнжийн хоолой дахь Хууль сахиулахын их 
сургуулийн сургалт, дадлагын цогцолбор төвд 2000 ширхэг 

мод тарьж, ногоон төгөл байгууллаа. Мөн шинжлэх ухаан, 

технологийн салбарын залуу авьяаслаг эрдэмтэн, 
судлаачдын хооронд харилцаа холбоо тогтооход дэмжлэг 

үзүүлэх, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, их сургуулиуд 
хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нөхөрсөг уулзалт 

зохион байгуулсны зэрэгцээ урлаг, спортын 5 төрөлт 

тэмцээн зохион явуулж, салбарын залуу судлаач, 
эрдэмтдийг шагнаж, урамшуулав. 

2017.05.23 Хуульч эрдэмтэд 

салбарынхаа 

асуудлаар санал 

солилцлоо. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын санаачилгаар ХЗДХЯ, 
ХСИС, ХЗҮХ, Монголын Хуульчдын холбоо, МУИС-ийн Хууль 

зүйн сургууль хамтран “Хуульч эрдэмтдийн үндэсний 

анхдугаар чуулган”-ыг 2017 оны 5 сарын 23-ны өдөр ХСИС-
ийн Соёлын төвд зохион байгууллаа. 

2017.05.29 “Судлаач” танхимын 

нээлт боллоо. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, 

инновацийн газрын хамт олон хэрэгжүүлсэн төсөл, 
үйлдвэрлэсэн инновацийн бүтээгдэхүүнийг худалдаалж 

бүрдүүлсэн орлогоороо “Судлаач” танхим байгуулж, 2017 
оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр нээлтийн арга хэмжээг 

зохион байгууллаа. Энэхүү танхим байгуулагдсанаар Их 
сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын дэд бүтэц 

сайжрах, Их сургуулиас хэрэгжүүлж буй төсөлд хамтран 

ажиллаж байгаа гадны байгууллагуудын эрдэмтэн, 
судлаачид, гадаадын их, дээд сургууль, эрдэм 

шинжилгээний байгууллагуудаас ирсэн зочин профессор, 
судлаачдын ажиллах судалгааны орон зай бүрдэх ач 

холбогдолтой юм. 

2017.05 Доктор Б.Энхболд 

цагдаа судлалын 

чиглэлээр олон улсын 

if бүхий сэтгүүлд 

өгүүлэл нийтлүүлсэн 

Монгол Улсын анхны 

судлаач боллоо. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, 
инновацийн газрын Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 

хүрээлэнгийн Цагдаа судлалын төвийн эрхлэгч, доктор 

(Ph.D), цагдаагийн хошууч Б.Энхболдын “БНСУ дахь цагаач 
Монголчууд ба уугуул Монголчуудын цагдаад итгэх 

хандлага: үзэл баримтлалын харьцуулсан судалгаа” сэдэвт 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 2017 оны тавдугаар сард 

“Хууль, шүүх засаглал ба гэмт хэрэг” олон улсын импакт 
фактор бүхий сэтгүүлд нийтлэгдэв. 

2017.05.31 Барааны тэмдэг 

эзэмших онцгой 
зөвшөөрөл хүлээн 

авлаа. 

“Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай” Монгол Улсын 

2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.2-т заасны дагуу барааны тэмдгийн шүүлт хийж, 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газрын даргын 2017 оны 5 

дугаар сарын 25-ны өдрийн А/499 тоот тушаалаар Хууль 
сахиулахын их сургуулийн барааны тэмдгийг эзэмших 

онцгой зөвшөөрлийг 5 дугаар сарын 31-ний өдөр хүлээн 
авлаа. 

2017.06.11-

06.24 

 

Их сургуулийн алба 
хаагчид БНСУ-д 

сургалтад хамрагдав. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төвөөс хэрэгжүүлсэн 

“Хорих ял эдлүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн судлаачдыг 
чадавхжуулах нь” сургалтын төслийн хүрээнд БНСУ-ын 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд 2017 оны 6 дугаар 11-ний 
өдрөөс 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн хугацаанд зохион 

байгуулагдсан “Capacity Building for Prison Researchers 

(Mongolia)” сургалтад Их сургуулийн 15 алба хаагчийн хамт 
хамрагдсан. 

2017.06.23 Хууль сахиулахын их 
сургууль Дэлхийн 

байгаль хамгаалах 

сангийн Монгол дахь 
хөтөлбөрийн 

Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд талууд хамтран хууль 
хяналтын байгууллагын ажилтнууд, албан хаагчид энэ 

чиглэлээр суралцаж буй сонсогч, суралцагчдад зориулсан 

байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, зэрлэг амьтан 
ургамлын аймгийн хууль бус агнуур, худалдааны талаарх 



газартай хамтарч 
ажиллах санамж 

бичигт гарын үсэг 
зурлаа. 

мэдээлэл бүхий сургалт зохион байгуулах юм. Мөн гарын 
авлага боловсруулах, зэрлэг амьтны хууль бус агнуур, 

худалдааг бууруулах чиглэлээр судалгааны ажил хийх, 
хурал, хэлэлцүүлэг зохион явуулахаар болоод байна. 

2017.07.03-

07.05 

Их сургуулийн 

эрдэмтэд “Хойд 
бүсийн олон улсын 

шинжлэх ухаан, 

технологийн 
үзэсгэлэн-2017” 

үзэсгэлэнд оролцов. 

Их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн газрын Эрдэм 

шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал, доктор (Ph.D), 
цагдаагийн хурандаа М.Эрдэнэбаяр, Хууль сахиулахуйн 

инновацийн төвийн эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны 

ахлах ажилтан, цагдаагийн хурандаа Т.Очирбат нар 
оролцож олон улсын шинжлэх ухаан, технологийн ололт 

амжилттай танилцаж, өөрийн улсын зарим эрдэм 
шинжилгээний байгууллагатай хэрхэн хамтран ажиллах, 

хууль сахиулах үйл ажиллагаанд тэдний ололт амжилтыг 
нэвтрүүлэх, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх чиглэлийг 

тодорхойлсон бөгөөд дараагийн удаа зохион байгуулагдах 

үзэсгэлэнд ХСИС-иас инновацийн бүтээгдэхүүнээр оролцох 
туршлага хуримтлуулаад иржээ. 

2017.09.18-

11.24 

ХБНГУ-д зочин 

судлаачаар ажиллав. 

Цагдаагийн сургуулийн ахлагч багш, цагдаагийн хошууч 

Ч.Доржсүрэн, Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм 
шинжилгээний ахлах ажилтан, ахмад Г.Галсанжамц нар 

Монгол Улсын Хууль сахиулахын Их сургуулийн захирлын 
2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн Б/411 дүгээр 

тушаалын дагуу Холбооны Бүгд найрамдах Герман Улсын 
Макс-Планкын гадаадын болон олон улсын эрүүгийн эрх 

зүйн институтэд 2017 оны 9 дүгээр сарын 13-аас 11 дүгээр 

сарын 24-ний хүртэлх хугацаанд зочин судлаачаар ажиллав. 

2017.09.19 “Эр бор харцага” 

баримтат кино 

“Балдорж” сангийн 
шилдэг арван 

бүтээлийн нэгээр 
шалгарлаа. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ хөгжлийн 

хүрээлэн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизтэй 

хамтран Монгол Улсын түүхэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан 
Ардын засгийн Шүүх яамны анхны сайд, Богд гэгээнтний 

номын багш, анхны Үндсэн хуулийн эх зохиох комиссын 
дарга, хуульч, түүхч Хурц гүн Магсаржав, түүний хүү Монгол 

Ардын намын үүсгэн байгуулагчдын нэг, зүүн хязгаарыг 

тохинуулах сайд, Монголын цагдаагийн гурав дах дарга, 
нийгэм соёлын нэрт зүтгэлтэн Магсар хурцын Дугаржавын 

намтар түүхээр “Эр бор харцага” хоёр ангит баримтат киног 
бүтээсэн юм. Хууль сахиулах салбарын түүхт хүмүүсийн 

намтар судлалыг хөгжүүлэх, өсвөр үе, залуучуудад эх оронч 
үзлийг төлөвшүүлэх, тэдгээр хүмүүсийн үйл хэргээр 

бахархах зорилгоор бүтээгдсэн тус баримтад кино нь Монгол 

Улсын сэтгүүл зүйн шилдэг бүтээлд олгодог “Балдорж” 
сангийн шилдэг арван бүтээлийн нэгээр шалгарлаа. 

2017.09.27-

09.28 

“Хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа: онол, 
практикийн 

тулгамдсан асуудал” 
олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурал 
зохион байгуулав. 

Тус хурлыг энэ жил VII дахь удаа хичээлийн шинэ байранд 

зохион байгуулсан бөгөөд хуралд төрийн байгууллага, яамд, 
хууль сахиулах байгууллага, их, дээд сургууль, хүрээлэн, 

төв, төрийн бус байгууллагын 250 гаруй эрдэмтэн, судлаач, 
мэргэжилтэн, практикийн ажилтан, ОХУ, Буриад, ХБНГУ, 

БНСУ зэрэг гадаад орны 20 гаруй эрдэмтэн, судлаач, хүндэт 
зочин, төлөөлөгчид, Монгол Улсад суугаа дипломат 

байгууллага, олон улсын байгууллагын төлөөлөгч оролцов. 

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын хүрээнд дотоод, 
гадаадын эрдэмтэн, судлаачдаас ирүүлсэн 120 гаруй 

илтгэлийн нэгтгэн эмхэтгэл болгож, 40 гаруй илтгэлийг 
хэлэлцэж, нэгдсэн зөвлөмж гаргав. 

2017.10.04 Шинжлэх ухаан, 

технологийн сантай 
хамтран ажиллах 

санамж бичиг 
байгуулав. 

Шинжлэх Ухаан Технологийн сан, Хууль Сахиулахын Их 

Сургууль хооронд харилцан тохиролцож, шинжлэх ухаан, 
технологийн болон их, дээд сургуулийн хамтын үйл 

ажиллагааг дэмжих, харилцан туршлага солилцох улмаар 
мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг бүтээх гол хөшүүрэг болсон 

оюуны өмч, технологи дамжуулах эрх зүйн орчныг 



бүрдүүлэх зорилгоор санамж бичиг байгуулав. 

2017.10.11 Монгол Улсын 

Шинжлэх ухааны 

академитай хамтран 
ажиллах санамж 

бичиг байгуулав. 

Шинжлэх ухааны академи болон Хууль сахиулахын их 

сургуулийн профессор, эрдэмтэн, судлаачид оюуны боломж, 

материаллаг баазад түшиглэн улс орны эдийн засаг, 
нийгмийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, хамтарсан 

судалгаа явуулах, сургалтын ажлыг нягт холбох, эрдэмтэн 
бэлтгэх, судлаачдыг чадавхжуулах, улсын хөгжилд бодитой 

хувь нэмэр оруулахуйц салбарын болон салбар дундын 

томоохон төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэх зорилгоор 
байгуулав. 

2017.10.12 “Агаар, орчны 
бохирдлыг 

бууруулахад иргэн 

бүрийн оролцоо” 
сэдэвт хэлэлцүүлгийг 

амжилттай зохион 
байгууллаа. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, 
инновацийн газар, Онцгой байдлын сургууль, нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газар, Агаарын бохирдлыг бууруулах 

газартай хамтран 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр 
“Агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад иргэн бүрийн 

оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг Худалдаа аж үйлдвэрийн 
танхимд амжилттай зохион байгууллаа. 

Уг хэлэлцүүлэгт ШУА-ийн Газар зүй геоэкологийн хүрээлэн, 

Хими, химийн технологийн хүрээлэн, нийслэлийн Агаарын 
бохирдлыг бууруулах газрын эрдэмтэн судлаачид 

“Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын өнөөгийн нөхцөл 
байдал”, “Хөрсний бохирдлоос агаарын бохирдолд үзүүлэх 

дам нөлөө”, “Улаанбаатар хот орчмын усны бохирдлын 
судалгаа”, “Ил шаталтын сөрөг нөлөө” гэсэн сэдвүүдээр 

илтгэл хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлгийн явцад илтгэлтэй 

холбогдуулан гарсан асуулт, хариулт, санал, зөвлөмжийг 
боловсруулан нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах 

газарт хүргүүлэн ажиллахаар шийдвэрлэлээ. 

2017.11.06 “Хүрэл тогоот-2017” 
эрдэм шинжилгээний 

хурлын шилдэг 
судлаачаар 

докторант, 

цагдаагийн хошууч 
Б.Мөнхдорж 

шалгарлаа. 

Их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Цагдаа судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний ахлах 

ажилтан, докторант, цагдаагийн хошууч Б.Мөнхдорж “Хорих 
ялыг дүйцүүлэн хасаж тооцоход математик, статистикийн 

аргачлал хэрэглэсэн нь” сэдвээр хийсэн судалгааны үр 

дүнгээ хэлэлцүүлж, шилдэг хоёр судлаачийн нэгээр 
шалгарч, БСШУС-ын “ГРАНТ” авах батламж, Нийслэлийн 

Залуучуудын хөгжлийн газрын шагналыг тус тус хүртлээ. 

2017.11.10 Оны шилдэг залуу 

судлаачаар 

цагдаагийн хошууч 
Б.Мөнхдорж 

шалгарлаа. 

“Хүрэлтогоот-2017” эрдэм шинжилгээний бага хурлын үеэр 

нийт 79 илтгэлийг салбар тус бүрээр нь хэлэлцүүлснээс 

шилдгээр шалгарсан 12 бүтээлд БСШУС-ын сайдын 
нэрэмжит грантыг гардуулсан юм. Энэ удаагийн эрдэм 

шинжилгээний бага хуралд нийт 400 орчим эрдэмтэн 
судлаач оролцох хүсэлтээ ирүүлжээ. Эдгээрээс эхний шатанд 

тэнцсэн 230 бүтээлийг зургаан товхимол номд хэвлүүлсэн 

бөгөөд нийт 79 илтгэлийг салбар тус бүрээр хэлэлцүүлж 
шилдгүүдийг тодруулжээ. Уг эрдэм шинжилгээний хуралд 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэнгийн Цагдаа судлалын төвийн эрдэм 

шинжилгээний ахлах ажилтан Б.Мөнхдорж “Хорих ялын 
дүйцүүлэн хасаж тооцоход математик статистикийн 

аргачлал ашигласан нь” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж оны 

шилдэг судлаачаар шалгарлаа. 

2017.11.21 Шинжлэх ухааны 

ажилтны өдөрт 

зориулсан тэмцээнд 
багш, судлаачид 

амжилттай оролцлоо. 

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг эрдэм шинжилгээний 

хүрээлэнгүүдийн дунд жил бүр уламжлал болгон зохион 

байгуулдаг волейбол, ширээний теннис, шатрын тэмцээн 
спортын гурван төрлийн тэмцээнд 10 гаруй хүрээлэнгийн 70 

гаруй тамирчид оролцож хүч чадал, авхаалж самбаагаа 
сорин өрсөлдөв. Тэмцээнд Их сургуулийн багш, судлаачдын 

баг волейболын төрөлд алтан медаль, ширээний теннисийн 
төрөлд доктор, дэд профессор, хурандаа Ж.Өвгөнбүргэд 

мөнгөн медаль, шатрын төрөлд ахлах багш, дэд хурандаа 



Б.Ганчимэг хүрэл медалийг тус тус хүртэж багийн дүнгээр 
ХСИС-ийн баг гуравдугаар байрыг эзэллээ. 

2017.11.24 Академич 

Ж.Амарсанаад 
“Хүндэт профессор” 

цол олголоо. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын тушаалаар 

Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дарга, Монгол 
Улсын гавьяат хуульч, академич Ж.Амарсанаад “Хууль 

сахиулахын их сургуулийн “Хүндэт профессор” цол олголоо. 

2017.11.24 “Шинжлэх ухаан, 
технологи, инноваци-

2017” үзэсгэлэнд 
оролцсон судлаачдын 

бүтээл шилдгээр 
шалгарлаа. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн хувьд тус үзэсгэлэнд 
хоёрдох жилдээ оролцож байгаа бөгөөд доктор Б.Бат-Эрдэнэ 

удирдагчтай “Гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй 
болгох асуудал” төслийн хүрээнд судлаач Б.Мөнхдоржийн 

боловсруулж, практикт нэвтрүүлсэн “Хорих ялыг дүйцүүлэн 
хасаж тооцоход хэрэглэх математик статистикийн аргачлал” 

сэдэвт бүтээл шилдгээр шалгарч, тусгай байрын шагнал 

хүртлээ. 

2017.12.27 Шинжлэн 

магадлахуйн институт 

“Хүрээлэн буй орчин 
судлалын кабинет”-

тай боллоо. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Шинжлэн магадлахуйн 

институтийн “Хүрээлэн буй орчин судлалын кабинет”-ийн 

нээлт боллоо. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн 
тусламжтайгаар тохижуулсан тус кабинет байгуулагдсанаар 

сонсогчдод хууль бус ан агнуур, хууль бус олборлолт зэрэг 
хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлийн 

мэдлэг, мэдээллийг олж авах сургалтын шинэ орчин бүрдэж 
буй юм. 
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