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Өмнөх үг 

Хууль сахиулахын их сургууль олон улсын жишиг, загвараар шинэчлэгдэн 

зохион байгуулагдаж, Хууль зүйн яамны харъяа агентлаг, байгууллагуудын 

боловсон хүчнийг бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, сургалтын хөтөлбөр, технологийг их 

сургуулийн стандартад нийцүүлж, шинэчлэх ажил идэвхтэй өрнөж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд Хууль сахиулахын их сургуулиас практик байгууллагын 

хэрэгцээ шаардлагыг судалсны үндсэнд бакалавр, магистр, докторын сургалтын 

хөтөлбөрийг шинэчлэх, докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл байгуулах ажил 

хэрэгжиж, өнөөдөр шинэчлэсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах нөхцөл бүрдээд 

байна. 

Бид Хууль сахиулахын их сургуулийн сургалтад суурилсан их сургуулийн  

тогтолцооноос судалгааны их сургуулийн тогтолцоонд шилжих зорилтыг цогц 

байдлаар, төгс, эрчимтэй хэрэгжүүлэхэд удирдлага, профессор багш, судлаач, 

магистрант, докторант нарын хүчин чармайлтыг чиглүүлэн нэгтгэх зорилгоор их 

сургуулийн бүтцэд Ахисан шатны боловсролын сургууль байгуулсан нь ихээхэн ач 

холбогдолтой юм. 

Ахисан шатны боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаа нь хууль сахиулах, 

аюулгүй байдлыг хангах байгууллагуудад мэргэжлийн өндөр түвшинд үүрэг 

гүйцэтгэх, судалгааны ажил эрхлэх, бие хүн өөрийгөө нээн хөгжүүлэхэд 

шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал, ёс зүйг эзэмшсэн магистр, докторын зэрэгтэй 

мэргэжилтэн, судлаач бэлтгэхэд чиглэгдэнэ. 

Та бүхэн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд хууль сахиулах-аюулгүй 

байдлын чиглэлээр төрөөс баримтлах бодлого, олон улсын нийтлэг жишигт 

нийцүүлж, шинжлэх ухаан, технологийн дэвшилд үндэслэн аюулгүй байдлыг 

хангах мэргэжилтэн, судлаач бэлтгэж хууль сахиулах салбарт тулгамдсан 

асуудлыг шийдвэрлэх гарц, арга замыг нээж ажиллана гэдэгт итгэж байна. 

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа болон инновацийн үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх замаар шинжлэх ухааны ажлын үр дүн, чанарыг дээшлүүлэх, зах 

зээлийн эрэлт, хэрэгцээний дагуу ухаалаг менежмент, эдийн засаг, санхүүгийн үр 

ашигтай бодлого хэрэгжүүлэх, сургалтын агуулга, технологийг шинэтгэх замаар 

боловсрол болон шинжлэх ухааны харилцан шүтэлцээг хангаж, шинэтгэлийг 

хэрэгжүүлэх нь нэн чухал болоод байна. 

  Докторантын энэхүү гарын авлага нь докторантурт суралцагчид болон 

суралцахыг сонирхогчдод зориулсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хэрхэн 

эхлэх, ямар дэс дараалалтай, хичнээн багц цаг хангаснаар тухайн боловсролыг 

эзэмших хийгээд сургалтын график, эрх зүйн орчин, холбогдох мэдээллийг 

ойлгомжтой, тодорхой бичсэн нь доктор (Ph.D) болон доктор (Sc.D)-ын зэрэг 

хамгаалах диссертац бичиж байгаа, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилдаа 

шамдан орсон нийт судлаачдын хэрэгцээ шаардлагыг хангах ач холбогдолтой 

болно.   

 Ийнхүү докторын сургалтад хамрагдаж, шинжлэх ухааны тодорхой 

салбарын тулгамдсан асуудлыг шинжлэн, шийдвэрлэх гарц, гаргалгааг олохоор 

зориг шулуудан, өөрийн эрдэм ухаанаа дайчлан буй та бүхэнд эрдэм мэдлэгийн 

агуу их өндөрлөг өөд тэмүүлж, тавьсан зорилгоо биелүүлж, зорьсондоо хүрэхийн 

өлзийтэй сайхан ерөөл дэвшүүлэн, амжилт хүсье. 
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ЗАРИМ НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР 

 

1. Эрдмийн зэрэг. Доктор (Ph.D)1- ын зэргийг анх XII - XIII зууны үед Их 

Британи, Итали, Франц орнуудад хамгаалуулж эхэлсэн гэж үздэг. Одоогоор АНУ, 

Их Британи, Европын холбооны боловсролын тогтолцоонд хамаарах улс орнуудад 

тухайн мэдлэгийн салбар, бодлогын шийдэл буюу эрх зүй, эдийн засгийн хөгжилд 

тодорхой хувь нэмэр оруулсан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, цогц шийдэл бүхий 

агуулсан эрдэм шинжилгээний бүтээл гарган хамгаалсны төлөө олгодог эрдмийн 

зэрэг юм. Хуучнаар Зөвлөлтийн системд байсан орнуудад болон ОХУ-ын дэд 

эрдэмтний (кандидат наук) зэргийг Доктор (Ph.D) зэрэгтэй дүйцүүлэн үздэг.  

 Доктор (Sc.D2) бол шинжлэх ухааны тодорхой салбарт шинэ нээлт болох 

бүтээл туурвиж хамгаалсан, доктор (Ph.D)-гийн дараагийн шатны эрдмийн зэрэг 

юм.  

 Англо-саксоны боловсролын тогтолцоотой улс орнуудад мөн адил доктор 

(Ph.D)-гийн дараагийн шатны эрдмийн зэрэг гэж үздэг бөгөөд зарим улс орнуудад 

байгалийн шинжлэх ухааны салбарт доктор3(Sc.D), хэл шинжлэлийн ухааны 

салбарт4 доктор (D.Litt), хууль зүйн салбарт5доктор  (LL.D) гэх мэт ангилагдаж 

явдаг. Зарим улс орон, тухайлбал Герман, Австри, Франц улсуудад тухайн 

салбартаа болон бүтээлээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн их сургуулийн профессорт 

олгодог эрдмийн зэрэг буюу «хабилитаци»6-р олгогддог байна.  

 Манай улсын хувьд боловсролын доктор (Ph.D), шинжлэх ухааны доктор 

доктор (Sc.D) гэсэн эрдмийн зэргийн 2 шатлалтай бөгөөд энэхүү 2 шатлалыг бусад 

улсын төсөөтэй эрдмийн зэргийн шатлалтай дүйцүүлэх боломжтой. 

2. Эрдмийн цол. Эрдмийн цол нь дэд профессор, профессор, академич 

гэсэн шатлалтай бөгөөд докторын зэрэгтэй эрдэмтний боловсрол, шинжлэх 

ухааны салбарт оруулсан хувь нэмэр, туршлага, бүтээлийг үнэлсэний үндсэн 

эрдмийн зөвлөлөөс олгодог цол юм. Энэхүү цол хүртсэн эрдэмтэнд БСШУЯ-наас 

батлан гаргасан дэд профессор, профессор цол олгох журмын дагуу эрдмийн цол 

хүртээсэн дугаар бүхий үнэмлэхийг7  их сургуулиас олгоно.  

 3. Эрдмийн албан тушаал8. Их сургуулийн тогтолцоонд дадлагажигч багш, 

багш, ахлах багш, тэнхимийн дэд профессор, тэнхимийн профессор, профессор 

гэсэн шатлалтай бөгөөд эдгээр албан тушаалын дагалдах нэр томъёог тухайн 

албан тушаал хашиж буй хугацаанд хэрэглэдгээрээ эрдмийн цолноос ялгаатай. 

Харин эрдмийн цолтой адилтгаж цалин хөлсөн дээр тодорхой нэмэгдэл олгодоггүй 

болно. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, байгууллагад эрдэм шинжилгээний туслах 

ажилтан, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, эрдэм шинжилгээний ажилтан, эрдэм 

шинжилгээний ахлах ажилтан, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан гэсэн 

                                                 
1 Латинаар Philosophiж Doctor буюу шинжлэх ухааны нийтлэг салбарт эрдмийн зэрэг горилсон 
диссертаци бичиж хамгаалахад өгдөг эрдмийн зэрэг юм. Харин философийн ухааны /салбарын/ 
доктор гэж ойлгож болохгүй. 
2Sc.D., D.Sc., S.D., Dr.Sc.,JS.D.,D.Litt.,  LL.D., Dr. habil.... 
3Doctor of Science 
4Doctor of Letters 
5Doctor of Laws 
6 habilitation, (doctor habilitatus, Dr. habil.) лат. habilis - чадварлаг, практик хэрэглээний чадвартай гэх 
үгнээс гаралтай 
7Энэ үнэмлэхийг үндэслэн холбогдох албан тушаалтны цалин хөлсөн дээр эрдмийн цолны 
нэмэгдлийг олгодог. 
8Академическая карьера 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
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шатлал, албан тушаалын нэр томъёог мөн хэрэглэдэг. Шатлал бүр нь тодорхой 

дүрэм, журмаар тогтоосон шалгууртай байж болно. Олон улсад эрдмийн албан 

тушаалын зэрэглэл, шатлалыг  их сургуулиудад нийтлэг хэрэглэгддэг байна. 

 4. Хүндэтгэлийн цол9. Энэ нь их сургууль, хүрээлэн, академиас тухайн 

салбарт10 нэр хүндтэй, эсхүл тухайн салбарын эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл 

ажиллагаанд жинтэй хувь нэмэр оруулсан гадаадын болон тухайн улсын иргэнд 

олгодог хүндэт зэрэг, цол юм. Энэхүү хүндэт зэрэг, цол хүртсэнээр тухайн эрдэм 

шинжилгээний байгууллагын эрдмийн зөвлөлд хугацаа харгалзахгүй гишүүнээр 

ажиллах, сургууль, тухайн байгууллагын нэрийг бүтээлдээ ашиглах, тухайн 

байгууллагын нэр дээр гадаад, дотоодод лекц унших зэрэг эрх эдэлдэг байна.  

5. Эрдэм шинжилгээний их семинаараар илтгэл хэлэлцүүлж багц цаг 

тооцуулах. Энэ нь докторант нар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг 

холбогдох журмын дагуу Профессорын багийн  их семинараар хэлэлцүүлж, 

мэргэшүүлэх хичээлийн зарим багц цаг болон эрдэм шинжилгээний багц цагийг 

тооцуулах үйл явц юм. Эрдэм шинжилгээний их семинар нь сар бүр, тогтсон 

хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана. 

 6. Докторын сургалт дүүргэсэн гэрчилгээ гардаж авах. Докторант нар 

танхимийн сургалт болон эрдэм шинжилгээний ажлын багц цаг /36 кредит/ хангаж, 

гадаад хэл болон мэргэжлийн нэгдсэн шалгалтаа амжилттай өгч, сургалтын 

төлбөрийн тооцоогүй үед докторын сургалт дүүргэсэн гэрчилгээ олгоно. Уг 

гэрчилгээ нь Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлөөр диссертациа хэлэлцүүлэн 

хамгаалах үед багц цаг хангасыг нотлох үндсэн баримт бичиг болдог. Диссертациа 

амжилттай хамгаалсан тохиолдолд докторын сургалтад хамруулсан сургуулиас 

"Докторын диплом" бичиж олгоно.  

 7. Аттестатчилал. Жил бүрийн I сард Их сургуулийн захирлын тушаалаар 

байгуулагдсан комисс докторант нарын сургалт, судалгааны ажлыг танхимын 

сургалт, нэгдсэн шалгалт, эрдэм шинжилгээний их семинараар илтгэл 

хэлэлцүүлэн багц цаг хангасан байдал, хянан магадлагаа бүхий сэтгүүлд эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлсэн байдал, диссертацийн бичилт, удирдагчийн 

үнэлгээ гэсэн үзүүлэлтээр үнэлгээ дүгнэлт өгч, цаашид суралцах боломжтой 

эсэхийг шийдвэрлэнэ. 

 8.  Сургалтын төлбөр. Докторын сургалтын төлбөрийг жил бүр захирлын 

зөвлөлийн хурлын саналыг үндэслэн, Их сургуулийн захирлын тушаалаар шинэчлэн 

тогтооно. Докторын сургалтын төлбөр /1.820.000 ₮ / -ийг Хууль сахиулахын их 

сургуулийн данс буюу Төрийн сан 900012045 дансанд тушаана. Суралцагч 

сургуулиас сурлага, сахилгаар хасагдсан тохиолдолд сургалтын төлбөрийг буцаан 

олгохгүй. Докторант сургалтын төлбөрийг хичээл эхлэхээс 7-оос доошгүй хоногийн 

өмнө төлөх үүрэгтэй ба төлбөр төлсний дараа элсүүлэх тухай тушаал гаргана.  

Докторантын судалгааны ажилтай холбоотой туршилт явуулахад шаардагдах 

материал, хээрийн судалгаа хийх болон команд штабын хээрийн сургуулийн 

томилолт, судалгааны семинарын зардлыг үндсэн сургалтын төлбөрөөс тусад нь 

тооцно. Докторын диссертаци хамгаалахтай холбоотой зардлыг сургалтын төлбөрт 

оруулахгүй ба зөвхөн хамгаалалт явагдсан нөхцөлд диссертацийн 24 багц цагтай 

тэнцэх хэмжээний төлбөрийг жинхэнэ хамгаалалтаас нэг сарын өмнө төлнө. 

                                                 
9Honor Doctor, Honor degree, Doctor honoris causa,Почётная степень 
10Зарим улс оронд анагаах ухааны салбарт хүндэт доктор, профессор цол олгодоггүй жишиг 
байдаг. 
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ЭЛСЭХИЙГ 
ХҮСЭГЧ 

МАТЕРИАЛАА 
БҮРДҮҮЛЖ ХСИС-

Д ИРҮҮЛЭХ 
/МДСЖ-ийн 5.1.7./ 

 

ЭЛСЭЛТЙИН 

ШАЛГАЛТ 

/МДСЖ-ийн 5.2./ 

 

СУРГАЛТЫН 
ТӨЛБӨРИЙГ 
ТӨРИЙН 
САНГИЙН 
900012045 
ДАНСАНД 
ТУШААХ 

 

I шатны 
сургалт 

 

1. 
Мэргэжлийн 
суурь 9 багц 

цагийг 
танхимийн 
сургалтаар 

хангах 

2.Харъяалагд
ах тэнхим, 

профессорын 
судалгааны 

баг, 
удирдагчийн 

санал өгч 
томилуулах/М

ДСЖ-ийн 
2.2.1./ 

 

3.Сургалтын 
гэрээ 

байгуулах  

 

III шатны 
сургалт 

 

1.Мэргэшүүлэх, 
сонгон судлах  
6 багц цагийг 

танхимийн 
сургалтаар 

хангах 

 

2.Докторанты
н нэгдсэн 

шалгалтыг 
мэргэжил, 

гадаад хэлээр 
өгөх /МДСЖ-

ийн 8.2./ 

 

II шатны 
сургалт 

 

1.Мэргэшүүлэх/з
аавал судлах/ 11 

багц цагийг 
танхимийн 
сургалтаар  

хангах 

2.Сургалт-
судалгааны 

ажлын 
төлөвлөгөө 

боловсруулж 
батлуулах 
/МДСЖ-ийн 
6.4.2,6.2.3/ 

 

3.Диссертаци
йн сэдэв 

батлуулах 
/МДСЖ-ийн  

7.4.6./ 
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IV шатны 

сургалт 

ДОКТОРЫН 
СУРГАЛТ 

ДҮҮРГЭСЭН 
ДИПЛОМ 

ГАРДАН АВАХ 
 

V шатны сургалт 

VI шатны сургалт 
Диссертацийг 
хамгаалалтад 

бэлтгэх /МДСЖ-ийн 
9.8./ 

Профессорын 
судалгааны 
багийн их 
семинарт 

судалгааны 
ажлын үр 

дүнгээр илтгэл 
хэлэлцүүлэх 
/МДСЖ –ийн 

6.4.3./ 
 

Хянан 
магадлагаа 
бүхий эрдэм 

шинжилгээний 
сэтгүүлд 
өгүүлэл 

хэвлүүлэх   
/МДСЖ-ийн 7.2./ 

/Диссертаци 
бичих /МДСЖ-

ийн 7 бүлэг/ 

Хянан 
магадлагаа 
бүхий эрдэм 

шинжилгээний 
сэтгүүлд 
өгүүлэл 

хэвлүүлэх                

/Диссертаци 
бичих /МДСЖ-

ийн 7 бүлэг/ 
 

Аттестатчилалд 
хамрагдах  

/МДСЖ-ийн 8.3./ 
 

Жинхэнэ 
хамгаалалт 
/ХСИС-ийн 

докторын зэрэг 
хамгаалуулах 

зөвлөлийн 
ажиллах журам/ 

 

Диссертацийг 3-
аас доошгүй 

шүүмжлэгчээр 
хянан шүүлгэх 

/МДСЖ-ийн 
9.11/ 

Диссертациа 
докторантын 

харьяалагдаж 
буй 

профессорийн 
багийн 

өргөтгөсөн 
семинараар 

Докторын 
сургалт 

дүүргэсэн 
гэрчилгээ 

гардаж авах  
/МДСЖ-ийн 

13.1./ 
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СУРАЛЦАГЧИЙН СУРГАЛТ-СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН  

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАГВАР. 

 

БАТЛАВ.  

 

ЗАХИРАЛ: ........................... 

 

  

ДОКТОРАНТ ........................................................НЫ 

“...............................................................................” СУРГАЛТ-СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Нэг. Сургалтын хэсэг 

№ Агуулга 
.....он ......... он .........он 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1.  Мэргэжлийн суурь хичээл судлах             

2.  
Мэргэшүүлэх, сонгон судлах 

хичээл судлах 
            

3.  

Профессорын багийн их 

семинарт илтгэл хэлэлцүүлж 

холбогдох багц цаг хангах 

            

4.  
Судалгааны болон онолын 

семинар 
            

5.  Явцын шалгалт өгөх             

6.  Нэгдсэн шалгалт өгөх             

Хоёр. Судалгааны хэсэг 

№ Агуулга  Хугацаа Биелэлт Тайлбар 

Нэгдүгээр үе шат: Бэлтгэл ажил 

1. Судалгааны  зорилго, зорилт ач 

холбогдол, бүтцийг тодорхойлох 

   

2. Сэдвийн холбогдолтой ном гарын 

авлага, эрдэм шинжилгээний 

бүтээлтэй танилцаж тэмдэглэл, 

товчлол хөтлөх 

   

3. Мэдээлэл, судалгааны материал 

цуглуулах 

   

4. Мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн, 

судлаач нартай сэдвийн талаар 

зөвлөлдөх 

   

5. Судалгааны материаллаг бааз, 

түшиц газрыг судалж сонгох 

   

6. Судалгааны арга зүйг сонгох, 

боловсруулах 

   

2.1. Судалгаа туршилт 

1. 
Судалгааны хамрах хүрээ, цаг 

хугацааг тогтоох 
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2. 
Судалгааны объект, судлах зүйл, 

ажлын хязгаарлалт, тогтоох 
   

3. 

Судалгааны сонгосон арга зүйн 

дагуу объект тус бүрээр 

төрөлжүүлсэн судалгаа явуулах 

   

4. Тодорхой туршилт хийх    

5. 
Сэдвийн холбогдолтой түүхийн эх 

сурвалж, архивын материал судлах 
   

6. 
Төсөл судалгааны хэсэгт орж 

ажиллах 
   

7. 
Гадаад дотоодод томилолтоор 

ажиллах 
   

2.2. Судалгаа туршилтын үр дүнг 

боловсруулж хэлэлцүүлэх 

1. 
Үр дүнг материаллаг боловсруулалт 

хийх, системчлэх, засварлах  

   

2. 

Зураг, схем, диаграмм, график 

гаргаж харьцуулан жиших, мөн 

чанар, зүй тогтлыг нээн гаргах, 

ерөнхий ба хувийн шинжийг 

тодорхойлох 

   

3. 

Судалгааны үр дүнг мэргэжлийн 

байгууллага, эрдэмтэн, эрдэм 

шинжилгээний хурал, семинарт 

хэлэлцүүлэх, тэдгээрийн санал, 

шүүмж, зөвлөмжийг тусгах /бүлэг тус 

бүрээр хэлэлцүүлэх/ 

   

4. 
Үр дүнгийн үнэн зөвийг шалгаж 

тогтоох 

   

5. 

Судалгааны үр дүнгийн талаар ном 

бүтээл, эрдэм шинжилгээний 

өгүүлэл нийтлүүлэх, сурталчилгаа 

хийх 

   

6. 

Судалгааны үр дүнг 

баталгаажуулах, /шинэ бүтээл 

ашигтай загварын патент авах/ 

   

7. 

Санал зөвлөмж аргачлал 

боловсруулах практикт нэвтрүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах 

   

Гурав. Диссертаци бичилт. Сэдэв: 

1. Удиртгал    

2. Нэгдүгээр бүлэг    

3.  Хоёрдугаар бүлэг    

5. Дүгнэлт    

6. Хураангуй боловсруулах    

7. Удирдагч болон эрдэмтдэд уншуулж    
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санал зөвлөмж, шүүмж авч тусгах 

Дөрөв. Хамгаалалт 

1. 

Бүтээлээ профессорын багийн 

өргөтгөсөн семинарт хэлэлцүүлэх              

/урьдчилсан хамгаалалт/ 

   

2. Засвар хийх 
Үүрэг болгосон 

хугацаанд 

  

3. 
Хамгаалалтад оруулах эсэх 

удирдагчийн тодорхойлолт авах 

   

4. Албан ёсны шүүмжлэгчийн санал авах    

5. 
Шүүмжлэгч байгууллагад хэлэлцүүлж, 

санал-дүгнэлт авах 

   

 

6. 

Хамгаалуулах зөвлөлд хүргүүлэх 

материалыг жагсаалтын дагуу бэлтгэх 

   

7. 
Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд 

диссертацийг хүлээлгэж өгөх 

   

8. Хамгаалалт хийх 
Зөвлөлөөс тогтоосон 

хугацаанд 

  

 

 

Боловсруулсан: Докторант    ....................................... 
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ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН 

ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

 

Мэргэжил: Гэмт явдал судлал-эрх зүй                      Олгох зэрэг: Доктор (Ph.D)  

Мэргэжлийн индекс: F10320101                                    Багц багцаг: 60 цаг 

Суралцах хугацаа: 3 жил (Өдөр)                                  Элсэгчдийн боловсрол: Магистр 

 

№ Хичээлийн нэр Индекс Суралцах 

улирал 

Нийт 

багц  

цаг 

Нэг. Мэргэжлийн суурь хичээл 

1.1 
Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй  

SRM-

81901 

I улирал 3 

1.2 Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн 

чиг хандлага 

CRL-

81902 

I улирал 3 

1.3 Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны 

хөгжлийн чиг хандлага 

CRL-

81903 

I улирал 3 

1.4 Гэмт хэргийн нотолгооны онол, чиг 

хандлага 

CRP-

81904 

II улирал 3 

 Мэргэжлийн суурь хичээлийн нийт багц цаг 12 

Хоёр. Мэргэшүүлэх хичээл  

а. Эрүүгийн эрх зүй, криминологи /заавал судлах/ 

2.1 Төрийн эрүүгийн эрх зүйн бодлого CRL-

82901 

II улирал 3 

2.2 Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний орчин үеийн 

асуудал 

CRL-

82902 

II улирал 3 

2.3 Эрүүгийн хариуцлагын орчин үеийн 

асуудал 

CRL-

82903 

II улирал 2 

2.4 Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх 

асуудал 

CRL-

82904 

III улирал 2 

2.5 Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн 

зүйлчлэлийн асуудал 

CRL-

82905 

III улирал 2 

 Мэргэшүүлэх хичээлийн заавал судлах багц цаг 12 

б. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй /заавал судлах/ 

2.6 Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, 

хэрэгжилт 

MIL-

82905 

II улирал 3 

2.7 Ял эдлүүлэх ажиллагааны олон улсын 

стандарт, хэм хэмжээ 

MIL-

82906 

II улирал 3 

2.8 Иргэн, захиргааны хэргийн шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал 

MIL-

82907 

II улирал 3 

2.9 Хорих байгууллагын аюулгүй байдал 

судлалын тулгамдсан асуудал 

MIL-

82908 

III улирал 3 

 Мэргэшүүлэх хичээлийн заавал судлах багц цаг 12 

а. Эрүүгийн эрх зүй, криминологи /сонгон судлах/ 
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2.10 Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлал CRL-

82909 

III улирал 3 

2.11 Гэмт хэргийн хохирогч судлал CRL-

82910 

III улирал 3 

2.12 Гэмт хэрэгтэн бие хүн судлал CRL-

82911 

III улирал 3 

б. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй /сонгон судлах/ 

2.13 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн 

шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага 

MIL-

82912 

III улирал 3 

2.14 Ял эдлүүлэх ажиллагааны онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал 

MIL-

82913 

III улирал 3 

2.15 Ялтныг нийгэмшүүлэх онол, практикийн 

тулгамдсан асуудал 

MIL-

82914 

III улирал 3 

  6 

1. Мэргэжлийн суурь хичээл 12 

2. Мэргэшүүлэх хичээл 12 

3. Мэргэшүүлэх хичээл (сонгон судлах) 6 

4. Судалгааны болон онолын семинар 6 

5. Диссертаци бичих 24 

 Нийт багц цаг 60 
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ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРИЛАЛТ: 

Нэгдүгээр улирал: 

 Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй     3 

 Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага  3 

 Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага 3 

          9 багц цаг 

Хоёрдугаар улирал: 

А. Эрүүгийн эрх зүй, криминологи 

 Гэмт хэргийн нотолгооны онол, чиг хандлага    3 

 Төрийн эрүүгийн эрх зүйн бодлого     3 

 Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний орчин үеийн асуудал   3 

 Эрүүгийн хариуцлагын орчин үеийн асуудал    2 

         11 багц цаг 

Б. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл чиглэлээр 

 Гэмт хэргийн нотолгооны онол, чиг хандлага    3 

 Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, хэрэгжилт   3 

 Ял эдлүүлэх ажиллагааны олон улсын стандарт, хэм хэмжээ 3 

 Иргэн, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал               2 

            11 багц цаг 

Гуравдугаар улирал: 

а. Эрүүгийн эрх зүй, криминологи /заавал судлах/ 

 Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх асуудал    3 

 Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал  3 

         6 багц цаг 

б. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл чиглэлээр /заавал судлах/ 

 Иргэн, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал                          3 

 Хорих байгууллагын аюулгүй байдал судлалын тулгамдсан асуудал 3 

         6 багц цаг 

 а. Эрүүгийн эрх зүй, криминологи  /сонгон судлах хичээл/ 

 Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлал    3 

 Гэмт хэргийн хохирогч судлал      3 

 Гэмт хэрэгтэн бие хүн судлал      3 

         6 багц цаг 

 

б. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл чиглэлээр /сонгон судлах хичээл/ 

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 

хандлага               3 

 Ял эдлүүлэх ажиллагааны онол, практикийн тулгамдсан асуудал 3 

 Ялтныг нийгэмшүүлэх онол, практикийн тулгамдсан асуудал        3 

         6 багц цаг 

     

Хичээл сургалт              30 багц цаг 

      Эрдэм шинжилгээний ажил             6 багц цаг 

Диссертаци                24  багц цаг 

     НИЙТ                 60 багц цаг 
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ХИЧЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА, ТОДОРХОЙЛОЛТ 

 

 

 

1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: НХУП-ийн  баг 

3. Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 1 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Судалгааны арга зүй  

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 

хандлага, Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага 

6. Хичээлийн зорилго: “Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй” хичээл нь 

докторантын сургалтанд хамрагдаж буй суралцагсдын шинжлэх ухааны арга 

зүйн суурь мэдлэгийг хөгжүүлэх, академик бичлэг эзэмшүүлэх, эрдэм  

шинжилгээ, судалгааны ажлыг яаж  унших, өөрийн судалгааны өгүүлэл, 

илтгэл, эссэ, докторын ажлаа хэрхэн бичих, илтгэх урлаг, судалгааны ажлаа 

тайлагнах, мөн шинжлэх ухааны олон аргуудыг судлаж өөрийн 

судалгаандаа эдгээр аргуудыг хэрхэн ашиглах зэрэг арга зүйг сургахад гол 

зорилго нь оршино. Энэ хичээлээр улс төр, нийгэм, эдийн засаг,  хууль эрх 

зүйн орчинд тулгамдаж буй асуудлыг зөв тодорхойлох, энэ үндсэн дээр 

судалгааны ажлын чиг хандлага, судалгааны зөв гаргалгаа гаргах, шинжлэх 

ухааны арга зүй, онолын мэдлэг олгох замаар судалгаа хийх, амьдрал, 

практикт хэрэглэх чадвар эзэмшихэд тусална. 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Шинжлэх  ухааны судалгааны арга зүй–н ойлголт;  

- Шинжлэх ухаан-философи-танин мэдэхүйн асуудал; 

- Шинжлэх ухааны судалгааны арга; 

- Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хандлага; 

- Академик бичлэг; 

- Хэвлэлийн тойм бичих, ном зүйн товъёог хийх аргачлал; 

- Илтгэл, өгүүлэл, эссэ бичих аргачлал; 

- Төсөл бичих арга зүй; 

- Сэдэв сонголт, бүтэц, агуулгын задаргаа; 

- Судалгааны үр дүнг тайлагнах, судалгааны явцад гаргадаг нийтлэг алдаа, түүнээс 

зайлсхийх; 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: Шинжлэх ухааны судалгааны 

илтгэл, өгүүлэл, докторын ажил бичих арга зүйгээ сайжуулж, академик 

бичлэгт суралцана. Аливаа нийгмийн тулгамдаж буй асуудлыг олж тогтоох, 

шинжлэх ухааны үүднээс дүн шинжилгээ хийхэд дадлагажих, нийгмийн үйл 

явдал, мэдээлэл лавлагаа баримт бичгийн үндсэн дээр өөрийн үзэл бодлыг 

илэрхийлэх арга зүйг эзэмшинэ.  

 Шинжлэх ухааны судалгааны аргуудыг өөрийн судалгаандаа зүй 

зохистой ашиглаж, суурь мэдлэгээ өргөжүүлж, судалгааны аргын үндсэн 

ойлголтуудыг тайлбарлах чадварыг эзэмшиж, өөрийн мэдлэгийг бүтээнэ. 

Мөн эрдэм  шинжилгээний судалгааны ажлуудад мэргэжлийн төвшинд 

Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй SRM-81901 



15 
 

үнэлэлт, дүгнэлт өгөх чадвар эзэмшиж, олж авсан мэдлэгээ амьдрал, 

практикт хэрэглэх ур чадварыг эзэмшинэ. 

9. Судлах арга: Лекц, семинар, хэлэлцүүлэг, ярилцлага, практик, дадлага 

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, судалгааны ажлын удиртгал 

хэсгийг бичиж, танилцуулах, холбогдох хууль, эрх зүйн актын агуулга, мөн 

чанарыг тодорхойлох, улс төр, нийгэм, эдийн засаг, хууль эрх зүйн орчинд 

тулгамдаж буй асуудалд дүн шинжилгээ хийж асуудал дэвшүүлсэн зэрэгт 

үнэлэлт дүгнэлт өнгө.  

11. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: Эрдэм  шинжилгээний ажлыг 

анх  хийж буй  суралцагсдад  шинэ санаа, хүсэл тэмүүлэл байвч чухам 

юунаас яаж эхлэхээ мэдэхгүй, ямар арга, аргачлал  ашиглах вэ гэдэгт  

зарим талаар  мухардалд орох нь  олонтаа ажиглагддаг.  Иймд  “Шинжлэх 

ухааны судалгааны арга зүй” хичээлийг  үзэж судлах нь эрдэм 

шинжилгээний ажил хийхэд суралцах, өөрийн гэсэн судалгааны арга 

барилтай болгоход чиглэгдэнэ. 

12. Судлах арга: Лекц, семинар, бие даалт  

13. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 
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1. Судлах цаг: 3 багц баг 

 

 

 

1. Хичээл удирдан явуулах баг: ЭЭЗКПБ 

2. Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 1 улирал  

3. Судалсан байх хичээл: Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй  

4. Зэрэгцээ судлах хичээл: Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 

хандлага  

5. Хичээлийн зорилго: Криминологийн шинжлэх ухааны орчин үеийн асуудал 

хичээлийн зорилго нь Криминологийн шинжлэх ухааны тулгамдсан асуудлыг 

судалж, орчин үеийн чиг хандлагыг нээн илрүүлж онолын үүднээс үнэлэлт 

дүгнэлт өгөх чадвар хандлага тогтоход оршино.  

6. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Криминологийн шинжлэх ухааны тулгамдсан асуудал  

- Криминологийн шинжлэх ухааны судлах зүйл, судалгааны арга зүйн 

тулгамдсан асуудал  

- Криминологийн онолын сэтгэлгээний үндсэн асуудал  

- Криминологи ба бусад шинжлэх ухааны орчин үеийн асуудал 

- Гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд нийгэм, эдийн засаг, техникийн шинжлэх ухааны 

ололттой талыг ашиглах нь            

- Криминологийн шинэ урсгал чиглэлийн үзэл баримтлал, чиг хандлага 

- Орчин үеийн криминологийн харьцуулсан судалгаа  

- Дэлхийн криминологийн хөгжлийн чиг хандлага  

7. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, 

түүний  мөн чанар, агуулга, соён гэгээрүүлэх-хүмүүнлэг, сонгодог,  хүн 

судлал /био-криминологи/, нийгмийн /социологи/ зэрэг онолын урсгалуудыг 

тусгайлан судалж, гэмт явдалтай тэмцэх салбарт тулгамдаж буй асуудлыг 

нээн илрүүлж, шийдвэрлэх боломжтой санал дүгнэлт гаргах, арга зүй 

эзэмшхэд чиглэгднэ. 

8. Судлах арга: Лекц, семинар, бие даалт  

9. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, тодорхой жишээн дээр дүн 

шинжилгээ хийх; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага CRL-81902 
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1. Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 1 улирал  

2. Судалсан байх хичээл: Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй  

3. Хичээл удирдан явуулах баг: ЭЭЗКПБ 

4. Зэрэгцээ судлах хичээл: Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 

хандлага 

5. Хичээлийн зорилго: Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны үүсэл, хөгжил, 

үечлэл,онолын, үзэл баримтлалын талаарх суурь мэдлэгийг олгох, бусад 

салбар эрх зүйн харилцан хамаарлыг тодорхойлох,  эрүүгийн эрх зүйн 

шинжлэх ухааны өнөөгийн хөгжлийн төвшинд дүгнэлт хийх чадвар, дадал 

олгох, олж авсан онолын мэдлэгээ ашиглан хууль зүйн үндэслэлтэй 

шийдвэр гаргах хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршино. 

6. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны үүсэл, хөгжил, үечлэл, судлах зүйл, 

судлах шаардлага, ач холбогдол  

- Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны тулгамдсан асуудлууд 

- Гэмт хэргийн тухай онол, урсгал, тэдгээрийн үндсэн асуудал  

- Эрүүгийн эрх зүй, Криминологи ба бусад шинжлэх ухааны харилцан 

хамаарлын асуудал 

- Эрүүгийн эрх зүйн шинэ урсгал, чиглэл, үзэл баримтлал, чиг хандлага 

- Дэлхийн улс орнуудын эрүүгийн хууль тогтоомж, хөгжлийн чиг хандлага  

7. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: 

 Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны үүсэл, хөгжил, үечлэл,онолын, 

үзэл баримтлалын талаарх суурь мэдлэгт тулгуурлан харьцуулсан судалгаа, 

дүн шинжилгээ хийх чадвар, дадал эзэмшинэ. 

8. Судлах арга: Лекц, семинар, бие даалт  

9. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага CRL-

81903 
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10. Судлах цаг: 3 багц баг 

 

 

1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ЭЭЗКПБ 

3.  Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 2 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй, 

Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага, Эрүүгийн эрх зүйн 

шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага 

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Төрийн эрүүгийн эрх зүйн бодлого, Гэмт хэргийн 

бүрэлдэхүүний орчин үеийн асуудал 

6. Хичээлийн зорилго: Амьдралд үйлдэгдсэн аливаа гэмт хэргийг нотлоход 

шаардлагатай онолын мэдлэг эзэмшүүлэн улмаар нотлох ажиллагааны 

явцад гарах аливаа хүндрэлийг онол, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 

шийдвэрлэх арга зүйд суралцах, гэмт хэрэгтэй холбоотой нотлох баримтыг 

цуглуулах, бэхжүүлэх дадал, чадвар эзэмших, мөн нотлох баримтыг ангилж 

түүнд үнэлэлт өгөх, энэ ажиллагааны явцад хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, 

хамгаалах хандлага төлөвшүүлэхэд оршино. 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Нотолгооны онолын судлах зүйл, судалгааны арга зүй  

- Нотолгооны онолын уламжлал, шинэчлэл  

- Нотлох ажиллагаа, түүний үе шат  

- Албан ёсны ба хууль бус нотлох баримтын асуудал 

- Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс өмнөх үед хийгдсэн ажиллагааны явцад 

цугларсан баримт сэлтийг нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэх нь  

- Гадаад оронд цуглуулсан баримт сэлтийг нотлох баримтын хэмжээнд 

үнэлэх нь  

- Гүйцэтгэх ажлаар цуглуулсан мэдээ, баримт сэлтийг нотлох баримтын 

хэмжээнд үнэлэх нь  

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нэгэнт үйлдэгдсэн тохиолдолд түүнийг нотлох 

ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр явуулах, нотлох баримтыг 

хуульд заасан үндэслэл, нөхцөл, журмын дагуу олж авах ажиллагааг зохион 

байгуулах, төлөвлөх, тухайн хэргийг шалгаж тогтоох бүхий л ажиллагааг 

хийж гүйцэтгэх оюуны болон мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажиллагсдын 

үйл хэрэг илтэд үгүйлэгдэж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, үйлдэгдсэн гэмт хэргийг 

нотлох баримттайгаар хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх нийгмийн эрэлт, 

хэрэгцээ их байна. 

9. Судлах арга: Лекц, семинар  

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

Гэмт хэргийн нотолгооны онол, чиг хандлага CRP-81904 
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1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ЭЭЗКПБ 

3. Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 1 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 

хандлага, Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага 

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх асуудал 

6. Хичээлийн зорилго: Төрийн эрүүгийн гадаад болон дотоод бодлого, гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх хэтийн бодлого, төрийн эрүүгийн бодлогын зарчим, бүтэц, 

чиг хандлага, харилцан хамаарал, хэрэгжилтын ойлголт, онцлог, үзэл 

баримтлалын талаарх суурь мэдлэгийг олгох, гадаадын зарим орны төрийн 

эрүүгийн бодлогыг схарьцуулан судлаж, нийтлэг болон ялгаатай, 

дэвшилттэй болон сул талыг тодорхойлох, энэ чиглэлээр дүгнэлт 

боловсруулах чадвар, дадал олгох, олж авсан онолын мэдлэгээ практик үйл 

ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршино. 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Төрийн эрүүгийн бодлогын ойлголт, өнөөгийн байдал чиг хандлага 

- Төрийн эрүүгийн бодлогын судлах зүйл 

- Төрийн эрүүгийн бодлогын хэлбэр 

- Төрийн эрүүгийн бодлогын чиг хандлага 

- Гадаадын зарим улс орны эрүүгийн бодлого 

- Эрүүгийн  бодлого, ялын гүйцэтгэлийн бодлого, эрүүгийн процессийн бодлогын 

харилцан хамааарал 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: Гэмт явдал судлал чиглэлээр 

боловсролын зэрэг хамгаалахаар суралцаж буй суралцагсад Төрийн 

эрүүгийн бодлогын ойлголт, өнөөгийн байдал чиг хандлага,  эрүүгийн 

бодлогын судлах зүйл, хэлбэр, чиг хандлагыг судлаж, эрүүгийн  бодлого, 

ялын гүйцэтгэлийн бодлого, эрүүгийн процессийн бодлогын харилцан 

хамаарлыг харьцуулан судалж, онолын үндэслэлтэй дүгнэлт боловсруулах 

чадвар, дадалтай байх шаардлагатай.  

9. Судлах арга: Лекц, семинар  

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн эрүүгийн эрх зүйн бодлого CRL-82901 
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1. Судлах цаг: 3 кредит 

2. Хичээл удирдан  явуулах баг: ЭЭЗКПБ  

3. Судлах семестр: Хичээлийн  2-р улирал 

4. Судалсан байх хичээл: Эрүүгийн эрх зүй, Криминологи 

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Эрүүгийн хариуцлагын орчин үеийн асуудал, 

Төрийн эрүүгийн эрх зүйн бодлого, Гэмт хэргийн нотолгооны онол, чиг 

хандлага 

6. Хичээлийн зорилго: Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний орчин үеийн онол, 

тэдгээрийн онцлог, эрх зүйн бүлийн шалгуурын ялгаа, гэмт хэргийн 

бүрэлдэхүүний бүтэц, элемент, шинжүүд, тэдгээрийн учир холбогдол, гэмт 

хэргийн бүрэлдэхүүний объект, субъект, хэрэг хариуцах чадвартай, 

чадваргүй байдал, хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын асуудал, гэмт 

хэргийн бүрэлдэхүүний субъектив тал, гэм буруугийн шинж, хэлбэр, төрөл, 

тэдгээрийн орчин үеийн асуудлын талаар суурь мэдлэгийг олгох, бататгах, 

гэмт хэргийн тухай онол, болон гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний орчин үеийн 

асуудал, тэр дундаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагыг 

гадаадын зарим орнуудын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан 

судалж, давуу болон сул талыг тодорхойлох, энэ чиглэлээр дүгнэлт 

боловсруулах чадвар, дадал олгох, олж авсан онолын мэдлэгээ ашиглан 

хууль зүйн үндэслэлтэй шийдвэр гаргах хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршино. 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний орчин үеийн асуудлыг судлах шаардлага, 

ач холбогдол 

- Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний орчин үеийн онол, тэдгээрийн онцлог, эрх 

зүйн бүлийн шалгуурын ялгаа 

- Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний бүтэц, элемент, шинжүүд, тэдгээрийн учир 

холбогдол 

- Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний объект, халдлагын зүйл 

- Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний объектив талын шинж, шалтгаант холбоо, 

нэмэгдэл шинжүүд 

- Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний субъект, хэрэг хариуцах чадвартай, 

чадваргүй байдал, тэдгээрийн учир холбогдол 

- Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын онолын маргаантай асуудал 

- Гэмт хэргийн субъектив шинж, гэм буруугийн хэлбэр, төрөл, тэдгээрийн 

орчин үеийн асуудал 

- Гэм буруугийн санаатай, болгоомжгүй хэлбэр, гэмт хэрэг үйлдэх үеийн 

гэмт этгээдийн сэтгэл санааны байдал болон гэм буруугийн андуурал 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг чадвар: Эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр 

боловсролын зэрэг хамгаалахаар суралцаж буй докторантын тухайн 

эрүүгийн эрх зүйн онолын гол чиглэл болох гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний 

орчин үеийн онолын асуудлыг судлах, тэр талаар гарсан ном сурах 

Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний орчин үеийн асуудал CRL-82901 
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бичигтэй танилцах, гадаадын зарим орнуудын Эрүүгийн эрх зүйн 

тогтолцоо, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онолыг өөрийн орны онцлогтой 

харьцуулан судалж, давуу болон сул талыг тодорхойлох, энэ чиглэлээр 

дүгнэлт боловсруулах чадвар, дадалтай байх шаардлагатай.  

9. Сургах арга: Лекц,  семинар 

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

 

 

1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ЭЭЗКПБ 

3. Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 2 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны чиг 

хандлага  

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Эрүүгийн хариуцлагын орчин үеийн асуудал, 

Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний орчин үеийн асуудал,Төрийн эрүүгийн эрх 

зүйн бодлого 

6. Хичээлийн зорилго: Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүйн онолын үндсэн 

асуудал болох эрүүгийн хариуцлагын хөгжлийн уламжлал, шинэчлэл, 

үзэл сургаал, орчин үеийн чиг хандлага, гадаад орнуудын эрүүгийн хууль 

дахь эрүүгийн хариуцлагын зохицуулалт, хэрэгжилт, боловсронгуй 

болгох, практикт тулгамдаж буй асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 

судалж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох дадал, чадвар олгож, хууль 

зүйн  үндэслэлтэй шийдвэр гаргах хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршино. 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Эрүүгийн эрх зүйнтогтолцоонд Эрүүгийн хариуцлагын эзлэх байр суурь, 

гүйцэтгэх үүрэг; 

- Эрүүгийн хариуцлагын мөн чанар, үзэл сургаал, орчин үеийн чиг 

хандлага; 

- Монгол Улсын төрөөс баримтлах эрүүгийн ялын бодлого, түүнийг  

хэрэгжүүлэх арга зам; 

- Эрүүгийн хариуцлагын түүхэн хөгжилт, түүний үе шат, онцлогийг судлах, 

эрүүгийн хариуцлагын аливаа асуудлыг уламжлал, шинэчлэл; 

- Гадаад орнуудын эрүүгийн хууль тогтоомж дахь эрүүгийн хариуцлагын  

зорилт, тогтолцоо; 

- Ялын үзэл сургаал, үр нөлөө хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал, 

шийдвэрлэх арга зам; 

- Эрүүгийн хариуцлага болон ялаас чөлөөлөх институцийн зохицуулалт, 

онцлогыг харьцуулан судалж шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нэгтгэн 

дүгнэх, шийдвэрлэх арга замыг оновчтой тодорхойлох 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: Эрүүгийн хариуцлага болон ялаас 

чөлөөлөх институцийн зохицуулалт, онцлогыг харьцуулан судалж 

шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нэгтгэн дүгнэх, шийдвэрлэх арга замыг 

Эрүүгийн хариуцлагын орчин үеийн асуудал CRL-82902 
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оновчтой тодорхойлох, онолын үндэслэлтэй дүгнэлт боловсруулах 

чадвар, дадалтай байх шаардлагатай.  

9. Судлах арга: Лекц, семинар  

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актад 

дүн 

шинж

илгээ хийх; 

 

 

 

 

1. Судлах цаг: 3 кредит 

2. Хичээл удирдан  явуулах баг: ЭЭЗКПБ  

3. Судлах семестр: Хичээлийн 3-р улирал 

4. Судалсан байх хичээл: Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 

хандлага 

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн зүйлчлэлийн 

асуудал 

6. Хичээлийн зорилго: Гэмт явдалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх асуудлыг 

онол, практикийн  бодит байдалд нь харьцуулан судлах                                                   

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Монгол Улсад гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх талаар авч явуулж 

байсан онол, арга хэмжээний түүхэн хөгжил,  

- Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх онолын үүсэл хөгжил                 

- Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай ойлголт, төрөл 

- Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль- эрх зүйн үндэс  болох нь  

- Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэхэд прогноз төлөвлөлт, хохирогч 

судлалын үүрэг ач холбогдол 

- Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны субъектууд /төр, 

төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, гэр бүл, хамт олон  иргэд/ 

- Нэг бүрчилсэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ             

8. Хичээлээр олгох мэдлэг чадвар: Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх 

талаар цогц мэдлэг эзэмшүүлж, улмаар судалгааны ажилдаа мэдлэгээ 

бүтээлчээр ашиглах чадвар төлөвшүүлэх                                                                                                                                                                                                                  

9. Сургах арга: Лекц,  семинар 

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх асуудал CRL-82904 
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1. Судлах цаг: 3 кредит 

2. Хичээл удирдан  явуулах баг: ЭЭЗКПБ  

3. Судлах семестр: Хичээлийн 3-р улирал 

4. Судалсан байх хичээл: Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 

хандлага, Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага, Гэмт 

хэргийн нотолгооны онол, чиг хандлага, Төрийн эрүүгийн эрх зүйн бодлого 

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх асуудал 

6. Хичээлийн зорилго: “Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн зүйлчлэлийн 

асуудал” хичээлийн зорилго нь эрүүгийн хуульд заасан тодорхой төрлийн 

гэмт хэргийг зүйлчлэх ерөнхий онол, гэмт хэргийг зүйлчлэх эрх зүйн болон 

онол, арга зүйн үндэс, гадаад орнуудад төсөөтэй хэргийг ялган  зүйлчлилж 

буй практик, аргачлалыг харьцуулан судалснаар төсөөтэй гэмт хэргийг 

ялган зүйлчлэх онолын мэдлэгийг эзэмшүүлэх, улмаар олж авсан мэдлэгээ 

ашиглан амьдралд гарсан тодорхой хэрэгт эрүүгийн эрх зүйн үүднээс зөв 

үнэлэлт, дүгнэлт өгөх улмаар хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт болон шүүн 

таслан үйл ажиллагааны явцад гэмт хэргийг зөв зүйлчэх, эрүүгийн хуулийн 

зохих хэм хэмжээг зөв сонгон хэрэглэх, практик, дадал, чадвар олгох, хууль 

ёсыг бэхжүүлэх, хүний эрхийг хангах, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг 

зөв хэрэгжүүлэх, амьдралд үйлдэгдсэн хэргийг цаг хугацаанд нь хуулийн 

дагуу зөв шийдвэрлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн гэм бурууг нотлох, 

түүнд эрүүгийн  хариуцлага,   ялыг  ялгамжтай   оногдуулах   талаарх   

эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэх хандлага 

төлөвшүүлэхэд оршино. 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Гэмт хэргийг зүйлчлэх онол, арга зүйн үндэс  

- Гэмт хэргийг зүйлчлэхэд харгалзах нөхцөл байдлууд  

- Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэргийг зүйлчлэх асуудал  

- Хүний эрх, эрх чөлөө, алдар хүнд, нэр төрийн эсрэг гэмт хэргийг зүйлчлэх 

асуудал  

- Хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэргийг  зүйлчлэх 

асуудал  

- Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийг зүйлчлэх асуудал  

- Аж ахуйн эсрэг гэмт хэргийг зүйлчлэх асуудал  

- Нийгмийн аюулгүй байдал, хүн амын эрүүл мэндийг зүйлчлэх асуудал 

- Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийг зүйлчлэх асуудал 

- Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын 

эсрэг гэмт хэргийг зүйлчлэх асуудал 

Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал CRL-82905 
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- Захиргааны журам болон шүүн таслах ажиллагааны эсрэг гэмт хэргийг 

зүйлчлэх асуудал 

- Албан тушаалын гэмт хэргийг зүйлчлэх асуудал 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг чадвар: Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг зүйлчлэх 

асуудал хичээл нь эрүүгийн хуулийг зөв хэрэглэх, тэдний үйл ажиллагаанд 

ү

н

э

л

гээ өгөх, хяналт тавих, өөрийн хууль ёсны эрхийг хамгаалах, хамгаалуулах, 

иргэдийн хуульд нийцсэн эрх зүйн ухамсарыг төлөвшүүлэх нөхцлийг бий 

болгоно. 

9. Сургах арга: Лекц,  семинар 

10.  Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

1. Судлах цаг: 3 кредит 

2. Хичээл удирдан  явуулах баг: ЭЭЗКПБ  

3. Судлах семестр: Хичээлийн  3-р улирал 

4. Судалсан байх хичээл: Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 

хандлага, Гэмт хэргийн нотолгооны онол, чиг хандлага, Төрийн эрүүгийн 

бодлого, Эрүүгийн хариуцлагын орчин үеийн асуудал 

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Гэмт хэргийн хохирогч судлал, Гэмт хэрэгтэн бие 

хүн судлал 

6. Хичээлийн зорилго: Эрүүгийн эрх зүйн онолын тулгуур ойлголтуудыг 

гадаадын зарим орны эрүүгийн эрх зүйтэй харьцуулах, практик дээр 

тулгамдаж байгаа асуудлуудыг нээн гаргах, тэдгээрийг хөгжлийн чиг 

хандлагын талаар тодорхой ойлголттой болоход энэ хичээлийн зорилго 

чиглэгдэнэ. 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Гадаад орнуудын харьцуулсан эрүүгийн эрх зүйг судлах шаардлага, ач 

холбогдол, ойлголт, судлах зүйл, судалгааны арга 

- Гадаад орнуудын эрүүгийн эрх зүйн загвар   тэдгээрийн онцлог 

- АНУ-ын  Эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, түүний онцлог 

- Англи улсын /Их Британи, Умарт Ирланд нэгдсэн улсын/ эрүүгийн эрх зүй, 

тогтолцоо, онцлог 

- Франц улсын эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, онцлог 

- ХБНГУ-ын эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, онцлог 

- Европын зарим орнуудын /Испани, Итали, Голланд, Дани, Бельги, 

Швейцарь г.м/  эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, онцлог 

- ОХУ-ын эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, онцлог 

- Хуучин социалист гэгдэж байсан зарим  орнуудын эрүүгийн эрх зүй, 

тогтолцоо, онцлог 

- БНХАУ-ын эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, онцлог 

Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлал CRL-82909 
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- БНСУ-ын  эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, онцлог 

- Япон улсын эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, онцлог түүний онцлог 

- Мусульманы эрх зүйн тогтолцоотой зарим орнуудын эрүүгийн эрх зүй, 

тогтолцоо, онцлог 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг чадвар: Эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн үе шат, 

өнөөгийн төлөв байдлыг гүнзгийрүүлэн судалснаар цаашдын чиг хандлага, 

зүй тогтол, санал зөрөлдөөнтэй асуудлаар байр сууриа илэрхийлэн 

хамгаалах боломжтой болно. 

9. Сургах арга: Лекц,  семинар 

10. Үнэлгээний хэлбэр: Ажилбар, эссэ бичүүлэх,  шалгалт авах 

 

 

1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ЭЭЗКПБ 

3. Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 1 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй 

Криминологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага 

5.   

6. Зэрэгцээ судлах хичээл: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх онолын 

асуудал 

7. Хичээлийн зорилго: Гэмт хэргийн хохирогч судлалын онол, арга зүй, гэмт 

хэргийн улмаас хохирол үүсэх эрсдэл, урьдчилан сэргийлэх асуудал, 

хохирлын үр дагварыг арилгах асуудал, виктимологийн шинжлэх ухааны 

хөгжлийн чиг хандлага, эрүүгийн эрх зүй, криминологийн шинжлэх ухааны 

харилцан хамаарал зэргийг судлаж, үндэслэлтэй дүгнэлт гаргах, арга зүй 

эзэмшихэд чиглэгднэ. 

8. Хичээлийн сэдвүүд: 

9. Хохирогч судлалын шинжлэх ухааны үүсэл, хөгжил, чиг хандлага 

10. Гэмт хэргийн улмаас хохирох эрсдлийн асуудал 

11. Хохирох явдлын зүй тогтол, нөлөөлөх хүчин зүйл 

12. Гэмт этгээд ба хоихирогчийн эвлэрэлийн институц 

13. Хохирогчийн зөрчигдсөн эрх сэргээх асуудал 

14. Хохирогчийн аюулгүй байдал 

15. Хохирогчийн талаарх төрийн эрүүгийн бодлого 

16. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: 

17. Гэмт явдал судлал чиглэлээр боловсролын зэрэг хамгаалахаар суралцаж 

буй суралцагсад хохирогч судлалын шинжлэх ухааны чиг хандлагыг судлаж, 

Монгол Улсын төрийн эрүүгийн бодлого, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлийн хууль тогтоомж, баримт бичгүүдэд гэмт хэргийн улмаас 

учирч болох хохиролын эрсдлийг бууруулах, тэдгээрийн механизм, 

харилцан хамаарлыг харьцуулан судалж, онолын үндэслэлтэй дүгнэлт 

боловсруулах чадвар, дадалтай байх шаардлагатай.  

18. Судлах арга: Лекц, семинар  

19. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

Гэмт хэргийн хохирогч судлал CRL-82910 
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1. Судлах цаг: 3 кредит 

2. Хичээл удирдан  явуулах баг: ЭЭЗКПБ  

3. Судлах семестр: Хичээлийн  3-р улирал 

4. Судалсан байх хичээл: Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 

хандлага, Гэмт хэргийн нотолгооны онол, чиг хандлага, Төрийн эрүүгийн эрх 

зүйн бодлого, Эрүүгийн хариуцлагын орчин үеийн асуудал 

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлал, Гэмт 

хэргийн хохирогч судлал 

6. Хичээлийн зорилго: Гэмт хэрэгтэн бие хүнийг судлах судалгааны зорилго 

нь амьдралын тодорхой нөхцөлд тухайн хүний зан төрхийн онцлогт 

тохирсон шийдвэр гаргах, гэмт зан төлөв үүсэх буюу төлөвшин тогтох, бие 

хүн түүний орчны харилцан үйлчлэлийн механизмыг олж илрүүлэх, түүнчлэн 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлийг зөв тодорхойлоход 

оршино. 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Гэмт хэрэгтэн бие хүн судлалын онолын үндэслэл  

- Гэмт санаа бодол төлөвших үе шат, тэдгээртэй холбогдсон онол, үзэл 

баримтлалууд 

- Гэмт хэрэгтэн бие хүний криминологи шинж 

- Гэмт хэрэгтэн бие хүн ба гэмт хэргийн бүрэлдэхүүни субьектын 

хоорондын харьцаа нийтэл болон ялгаатай тал 

- Гэмт хэрэгтэн бие төлөвших хүчин зүйлсийн онол 

- Гэмт хэрэгтэн бие хүн төлөвших биологи, нийгмийн хүчин зүйлсийн 

харьцаа, тэдгээрийн талаарх онол үзэл баримтлал 

- Гэмт хэрэгтэн бие хүний ёс суртахууны болон сэтгэл зүйн онцлог 

- Онц харгис хэрцгий аргаар гэмт хэрэг үйлдэгсэдийн ёс суртахууны болон 

сэтгэл зүйн онцлог шинж 

- Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгсэдийн криминологи шинж 

- Хүнийг санаатай алах, хүчиндэх, залилан мэхлэх гэмт хэрэг үйлдэгсдийн 

криминологи шинж 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг чадвар: Гэмт хэрэгтэн бие хүнийг судлах нь 

криминологийн шинжлэх ухааны нэг чухал зорилт бөгөөд гэмт хэрэгтэн бие 

хүний бүрэлдэн тогтсон онцлогийг судлахгүйгээр гэмт хэргийн шалтгаан, 

нөхцөлийг илрүүлж арилгах, гэмт хэрэгтэн хүнийг хүмүүжүүлэх, дахин 

хүмүүжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй юм. Иймээс гэмт хэрэгтэн 

бие хүнд агуулагдах онцлог шинж, гэмт хэрэг үйлдэх болсон шалтгаан 

нөхцөл, гэмт хэрэгтэн бие хүн төлвөших  биологи, нийгмийн хүчин зүйлс, 

түүний талаарх онолын үзэл баримтлалын талаар судалж үнэлэлт, дүгнэлт 

өгөх чадвар эзэмших шаардлага зүй ёсны юм. 

9. Сургах арга: Лекц,  семинар 

10. Үнэлгээний хэлбэр: Ажилбар, эссэ бичүүлэх,  шалгалт авах 

 

Гэмт хэрэгтэн бие хүн судлал CRL-82911 
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1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ШШГЭЗПБ 

3. Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 2 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Төрийн эрүүгийн эрх зүйн бодлого  

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Ял эдлүүлэх ажиллагааны олон улсын стандарт, 

хэм хэмжээ, Иргэн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагааны онол, практикийн тулгамдсан асуудал 

6. Хичээлийн зорилго: Эрүүгийн ялын оногдуулалт, эдлүүлэлтийг харьцуулан 

судлаж, цаашид боловсронгуй болгох чиг хандлагын баримжааг 

тодорхойлох 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Эрүүгийн ял оногдуулах, эдлүүлэх ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтыг 

тодорхой үе шаттайгаар / 30,60,80,90-ээд он/ харьцуулан судлах 

- Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд оногдуулах хорих ялын 

хугацаа, ял эдлүүлэх дэглэмийн онцлогийг харьцуулан судлах 

- Эрүүгийн ял оногдуулах, эдлүүлэх хугацаа, түүнээс чөлөөллөх 

үндэслэлийн эрх зүйн зохицуулалтын онцлог 

- Хорих ял оногдуулах, эдлүүлэх тэнцвэртэй харьцаа ямар байгааг судалж, 

цаашид боловсронгуй болгох асуудлыг авч үзэх 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: 

Эрүүгийн ял оногдуулах, эдлүүлэх ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөхтэй 

холбогдсон мэдлэг эзэмших, ялангуяа хорих ял эдлүүлэх ур чадвар 

дээшилнэ..  

9. Судлах арга: Лекц, семинар  

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, хэрэгжилт MIL-82905 
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1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ШШГЭЗПБ 

3. Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 2 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Төрийн эрүүгийн эрх зүйн бодлого  

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, хэрэгжилт, 

Иргэн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал 

6. Хичээлийн зорилго: Бүх төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа, эрх зүйн 

зохицуулалтыг НҮБ-аас гаргасан жишиг дүрмүүдийн заалттай харьцуулан 

судалж ялын зорилтыг биелүүлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- НҮБ-аас гаргасан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал /1948/, Иргэний 

болон улс төрийн эрхийн олон улсын Пакт, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын 

эрхийн тухай олон улсын Пактуудын агуулгыг ялтны эрх зүйн байдалтай 

харьцуулан судлах 

- Хорих ял эдлүүлэх чиглэлээрх ажиллагаанд “Европын дүрэм”, 

”Африкийн орнуудын дүрэм”, ”Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын 

чуулга уулзалтын баримт бичиг”-ийн агуулга хэрхэн хамаарагдах тухай  

- НҮБ-ын “Хоригдолтой харьцах үндсэн зарчим” - ын агуулга, хэрэгжилт 

- НҮБ-аас ял эдлүүлэх чиглэлээр гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүдийн 

агуулга, түүний хэрэгжилтийг Монгол Улсын жишээн дээр авч үзэх 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: 

Ял эдлүүлэх чиглэлээрх үндэсний болон олон улсын эрх зүйн хууль 

тогтоомж, Тунхагбичгийн агуулгыг харьцуулан судалж мэдлэгийн хүрээгээ 

өрөгтгөснөөр энэ чиглэлийн мэргэжлийн ур чадвар дээшилнэ. 

9. Судлах арга: Лекц, семинар  

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ял эдлүүлэх ажиллагааны олон улсын стандарт, хэм хэмжээ MIL-82906 
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1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ШШГЭЗПБ 

3. Судлах улирал: 1 дэх хичээлийн жил, 2 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Төрийн эрүүгийн эрх зүйн бодлого  

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, хэрэгжилт, 

Ял эдлүүлэх ажиллагааны олон улсын стандарт, хэм хэмжээ 

6. Хичээлийн зорилго: Иргэний хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын уламжлал, шинэчлэлийг 

харьцуулан  судалж, цаашид боловсронгуй болгох чиг хандлагын баримжааг 

тодорхойлох 

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Иргэний хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, 

эрх зүйн зохицуулалтын  уламжлал 

- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны тухай хууль / 1994/ гарах болсон 

нөхцөл байдал, шинэлэг тал 

- Иргэний хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

эрх зүйн зохицуулалтын шинэчлэл / 1996.2002 онд батлагдан гарсан 

хуулиудын жишээн дээр/ -ийн үзэл баримтлал 

- ШШГЕГ-ын харьяа Шийдвэр гүйцэтгэх газрын болон аймаг, нийслэлийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газрын чиг үүргийн онцлог, хэрэгжилт, цаашид 

боловсронгуй болгох асуудал 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: 

Иргэний хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, эрх 

зүйн  зохицуулалтын уламжлал, шинэчлэлийг харьцуулан судлаж мэдлэгийн 

хүрээгээ өргөтгөх, ингэснээр төлбөр төлөгч, төлбөр авагч иргэдтэй харьцах 

ур чадвар  дээшилнэ 

9. Судлах арга: Лекц, семинар  

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэн, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны онол, практикийн тулгамдсан асуудал MIL-82907 
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1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ШШГЭЗПБ 

3. Судлах улирал: 2 дахь хичээлийн жил, 3 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, хэрэгжилт, Ял 

эдлүүлэх ажиллагааны олон улсын стандарт, хэм хэмжээ, Иргэн, 

захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал 

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн шинжлэх 

ухааны хөгжлийн чиг хандлага, Ял эдлүүлэх ажиллагааны онол, практикийн 

тулгамдсан асуудал, Ялтныг нийгэмшүүлэх онол, практикийн тулгамдсан 

асуудал 

6. Хичээлийн зорилго: Энэхүү хичээлийг судласнаар хорих байгууллагын 

аюулгүй байдлыг хангахад тулгамдаж байгаа асуудлыг нээн илрүүлж, 

шинжлэх ухааны үндэстэйгээр шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэхэд 

оршино.  

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад хорих байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангахад үндэсний аюулгүй 

байдлыг хангах тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын хамтын 

ажиллагаа  

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах талаарх эрх зүйн 

зохицуулалт, чиг хандлага 

- Гадаадын зарим орны хорих байгууллагын аюулгүй байдлаа хангаж буй 

онцлог  

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангахад тулгамдсан асуудал 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангаж буй үйл ажиллагааг үнэлэх 

- Ялтан, хоригдогчоос үйлдэж буй гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх асуудал 

- Хорих байгууллагын хэмжээнд сүүлийн 10 жилд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн 

нөхцөл байдал 

- Ялтан, хоригдогчоос албан хаагч, бусад этгээдийн амь бие, эд хөрөнгөд 

гэм хор учруулахтай тэмцэх асуудал 

- Ялтан, хоригдогчоос үйлдэж буй гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх асуудал 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдалд үзүүлэх дотоод орчны нөлөөг 

үнэлэх асуудал 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдалд үзүүлэх гадаад орчны нөлөөг 

үнэлэх асуудал 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах арга зүй 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг удирдлага, зохион байгуулалтын 

аргаар хангах арга зүй 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг гүйцэтгэх ажлын аргаар хангах арга 

зүй 

Хорих байгууллагын аюулгүй байдал судлалын тулгамдсан асуудал 
MIL-82908 
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- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах арга зүй 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хүч, техникийн аргаар хангах арга 

зүй 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг биечилсэн хамгаалалтаар аргаар 

хангах арга зүй 

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг нийгмийн ажил, сэтгэл зүйн аргаар 

хангах арга зүй 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: 

Хорих ангийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, ялтны аюулгүй байдлыг хангах, 

хорих байгууллагын албан хаагчдын аюулгүй байдлыг хангахын тулд 

аюулгүй байдлын чиглэлээр шинжлэх ухааны үндэстэйгээр судалгаа, 

шинжилгээний ажил хийх, практикт тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга 

замыг эрэлхийлэх. 

9. Судлах арга: Лекц, семинар  

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

 

1. Судлах цаг: 3 кредит 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ХЯЭЭЗ тэнхим  

3. Судлах улирал: Хичээлийн 3-р  улирал 

4. Судалсан байх хичээл: Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, хэрэгжилт, Ял 

эдлүүлэх ажиллагааны олон улсын стандарт, хэм хэмжээ 

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Хорих байгууллагын аюулгүй байдал судлалын 

тулгамдсан асуудал, Ял эдлүүлэх ажиллагааны онол, практикийн тулгамдсан 

асуудал, Ялтныг нийгэмшүүлэх онол, практикийн тулгамдсан асуудал 

6. Хичээлийн зорилго: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн шинжлэх ухааны 

хөгжлийн чиг хандлагын талаар  харьцуулан судалж, цаашдын чиг хандлагын 

баримжааг тодорхойлох 

7. Хичээлийн сэдвүүд:  

- Монгол Улсын хорих ял эдлүүлэх байгууллагын үүсэл хөгжил, эрх 

зүйн зохицуулалтын байдал / 1921-1993 он/  

- Монгол Улсын хорих ял эдлүүлэх байгууллагын үүсэл хөгжил, эрх 

зүйн зохицуулалтын байдал /1993-одоо/  

- Хорих ял эдлүүлэх байгууллагын төрөл, дэглэмийн ялгаа, 

холбогдох хууль тогтоомжийн заалтын агуулга 

- Хорих ял эдлэгсдийг хүмүүжүүлэх үндсэн хэрэгслийн агуулга, эрх 

зүйн зохицуулалт, цаашдын чиг хандлага  

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: Хорих ял эдлүүлэх байгууллагын 

үүсэл хөгжил, түүний эрх зүйн зохицуулалтын талаар бодитой мэдлэг 

эзэмшиж, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох чадвартай болно. 

9. Сургах арга: Лекц  / Powerpoint/, Семинар / ярилцлага, мэтгэлцээн/ 

10. Үнэлгээний хэлбэр:  

- Бие даан боловсруулсан ажилбар  хамгаалах 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг 
хандлага MIL-82912 
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- Семинар удирдах / оролцох 

- Энэ хичээлд холбогдох ном зүйн тойм тэмдэглэлийг шалгуулж дүгнүүлэх 

- Шалгалт өгч /амаар, бичгээр/ дүгнүүлэх 

 

 

 

 

 

1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ШШГЭЗПБ 

3. Судлах улирал: 2 дахь хичээлийн жил, 3 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, хэрэгжилт, Ял 

эдлүүлэх ажиллагааны олон улсын стандарт, хэм хэмжээ, Иргэн, 

захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал,  

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн шинжлэх 

ухааны хөгжлийн чиг хандлага, Ялтныг нийгэмшүүлэх онол, практикийн 

тулгамдсан асуудал 

6. Хичээлийн зорилго: Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны үндэсний болон 

гадаадын зарим орныэрх зүйн зохицуулалтыг харьцуулан судлаж, шинэлэг 

дэвшилттэй байдлаас суралцах  

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Хорих ял эдлүүлэх байгууллагын харьяалал, бүтэц, чиг үүргийн 

харьцуулсан судлал 

- Хорих ял эдлүүлэх дэглэмийн төрөл, онцлог ялгаа 

- Хорих ял эдлэгсэдийг нийгэмшүүлэхэд чиглэгдсэн ажиллагаа, эрх 

зүйнзохицуулалтын онцлог 

- Олон улсын шоронгийн шинэчлэлийн чиг хандлага, Монгол Улсын 

харилцан хамаарал 

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар: Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны 

өөрийн болон  гадаадын зарим орны /АНУ, Англи, Франц, Герман, Япон, 

ОХУ/  эрх зүйн зохицуулалтыг харьцуулан судлаж, практикт хэрэгжүүлэх ур 

чадвар эзэмшинэ. 

9. Судлах арга: Лекц, семинар  

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн 

актын агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ял эдлүүлэх ажиллагааны онол, практикийн тулгамдсан асуудал 
MIL-82913 
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1. Судлах цаг: 3 багц баг 

2. Хичээл удирдан явуулах баг: ШШГЭЗПБ 

3. Судлах улирал: 2 дахь хичээлийн жил, 3 улирал  

4. Судалсан байх хичээл: Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, хэрэгжилт, Ял 

эдлүүлэх ажиллагааны олон улсын стандарт, хэм хэмжээ, Иргэн, 

захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онол, 

практикийн тулгамдсан асуудал,  

5. Зэрэгцээ судлах хичээл: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн шинжлэх 

ухааны хөгжлийн чиг хандлага, Ял эдлүүлэх ажиллагааны онол, практикийн 

тулгамдсан асуудал  

6. Хичээлийн зорилго: Суралцагчидад ял эдэлж байхдаа хүндрэл 

бэрхшээлтэй асуудал тохиолдсон  /сэтгэхүйн хувьд тогтворгүй, эвдэрсэн, 

буруу дадал зуршилтай/ ялтнуудадтай нэг бүрчлэн ажиллаж иргэншүүлэх, 

нийгэмшүүлэх талаар бүтээлч санаачлага гарган  ажиллах  явцад үндэслэн  

нийгмийн ажлын  хүрээнд шинжлэх ухааны онол, практикт суурилсан арга 

хэмжээ авах чадварыг төлөвшүүлэх:Нийгмийн захиалгаар дэлхий нийтийн 

чиг хандлагын дагуу хүний эрхийг хангахын төлөө байнгын анхаарал халамж 

тавьж, төрийн тусгай албан хаагчийн ёс зүйг чанд мөрддөг цогц чадамж 

бүхий мэргэжилтэнг идвэхжүүлхэд оршино. Энэхүү хичээлийн зорилго нь 

ялныг нийгэмшүүлэх асуудлаар нийгмийн зүй зохистой харилцааг бий 

болгоход чиглэгдсэн үйл ажиллагааг дэмжин түүнд тулгамдсан асуудлыг 

нийгмийн ажлын оншилгоог бүрэн дүүрэн хийж нээн илрүүлэн тулгамдаж 

байгаа асуудлыг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр шийдвэрлэх арга замыг 

эрэлхийлэхэд оршино.  

7. Хичээлийн сэдвүүд: 

- Төрөөс ялтныг нийгэмшүүлэх чиглэлээр баримталж буй бодлого  

- Төрийн нийгмийн хамгаалалын бодлогын асуудал  

- Ялтныг нийгэмшүүлэх ажлын эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх  

- Хорих байгууллагад явуулах нийгэмшүүлэх ажлын удирдлага зохион 

байгуулалтыг боловсоруулхад анхаарах асуудал 

- Ялтны хувийн онцлогт /Давуу талд/ тулгуурлан нийгэмшүүлэх ажлыг 

явуулах 

- Ялтныг нийгэмшүүлэх ажлын эрх зүйн орчин 

- Ялтныг нийгэмшүүлэх ажлын  өнөөгийн байдал 

- Хорих байгууллагын нийгмийн ажлын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 

боловсоруулах нь 

- Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдалд тулгамдаж буй асуудал 

- Өнөөгийн нийгмийн ажлын тогтолцоо 

- Хорих байгууллагад явуулах нийгэмшүүлэх ажлын менежмент 

- Суллагдах ялтныг нийгэмшүүлэх ажилд анхаарах асуудал 

- Давтан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд нийгэмшүүлэх ажлын үүрэг 

- Нийгмийн ажлын онол үзэл баримтлалыг  практикт ашиглах нь 

Ялтныг нийгэмшүүлэх онол, практикийн тулгамдсан асуудал MIL-
82914 
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- Нийгмийн ажлын гадаад,  дотоод  орчины харилцан нөлөөлөл 

- Ялтныг нийгэмшүүлэх ажилд дэвшилтэд технологи /арга/ ашиглах нь 

Ялтны хувийн онцлогийг судлах арга зүй 

- Нийгмийн ажлын судалгааны арга зүйг практикт ашиглах нь 

- Нийгмийн ажлын хяналт 

- Хорих байгууллагын нийгмийн ажлын нэр томьёоны асуудал 

- Ялтныг нийгэмшүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал 

- Сөрөг үр дагвар төрүүлхүйц харилцааг зохицуулхад нийгмийн ажлын 

асуудал 

- Ялтны хөдөлмөрийн нийгэмшүүлэх ажлын үр нөлөөг тооцох 

- Хорих байгууллагын нийгэмшүүлэх ажлын чиг хандлага  

8. Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар:   Ялтыг нийгэмшүүлэх асуудлын 

чиглэлээр шинжлэх ухааны үндэстэйгээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийх, 

практикт тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх асуудал 

өнөө үед хурцаар тавигдсаар байгаа тул түүнийг шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэйгээр хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Иймд дээрх нийгмийн 

шаардлагад нийцсэн ялтныг нийгэмшүүлэх сургалтыг зохион байгууллах чухал 

ач холбогдолтой байна.  

9. Судлах арга: Лекц, семинар  

10. Үнэлгээний хэлбэр: Илтгэл, өгүүлэл бичих, холбогдох хууль, эрх зүйн актын 

агуулга, мөн чанарыг тодорхойлох 
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СУРГАЛТ-СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 БОЛОВСРУУЛАХ ЗАГВАР. 

 

БАТЛАВ.  

ЗАХИРАЛ ........................... 

 

 

 

ДОКТОРАНТ ........................................................НЫ 

“...............................................................................” СУРГАЛТ-СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Нэг. Сургалтын хэсэг 

№ Агуулга 
.....он ......... он .........он 

I II III IV I II III IV I II III IV 

7.  Мэргэжлийн суурь хичээл судлах             

8.  
Мэргэшүүлэх, сонгон судлах 

хичээл судлах 
            

9.  

Профессорын багийн их 

семинарт илтгэл хэлэлцүүлж 

холбогдох багц цаг хангах 

            

10.  
Судалгааны болон онолын 

семинар 
            

11.  Явцын шалгалт өгөх             

12.  Нэгдсэн шалгалт өгөх             

Хоёр. Судалгааны хэсэг 

№ Агуулга  Хугацаа Биелэлт Тайлбар 

Нэгдүгээр үе шат: Бэлтгэл ажил 

1. Судалгааны  зорилго, зорилт ач 

холбогдол, бүтцийг тодорхойлох 

   

2. Сэдвийн холбогдолтой ном гарын 

авлага, эрдэм шинжилгээний 

бүтээлтэй танилцаж тэмдэглэл, 

товчлол хөтлөх 

   

3. Мэдээлэл, судалгааны материал 

цуглуулах 

   

4. Мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн, 

судлаач нартай сэдвийн талаар 

зөвлөлдөх 

   

5. Судалгааны материаллаг бааз, 

түшиц газрыг судалж сонгох 

   

6. Судалгааны арга зүйг сонгох,    
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боловсруулах 

2.1. Судалгаа туршилт 

1. 
Судалгааны хамрах хүрээ, цаг 

хугацааг тогтоох 
   

2. 
Судалгааны объект, судлах зүйл, 

ажлын хязгаарлалт, тогтоох 
   

3. 

Судалгааны сонгосон арга зүйн 

дагуу объект тус бүрээр 

төрөлжүүлсэн судалгаа явуулах 

   

4. Тодорхой туршилт хийх    

5. 
Сэдвийн холбогдолтой түүхийн эх 

сурвалж, архивын материал судлах 
   

6. 
Төсөл судалгааны хэсэгт орж 

ажиллах 
   

7. 
Гадаад дотоодод томилолтоор 

ажиллах 
   

2.2. Судалгаа туршилтын үр дүнг 

боловсруулж хэлэлцүүлэх 

1. 
Үр дүнг материаллаг боловсруулалт 

хийх, системчлэх, засварлах  

   

2. 

Зураг, схем, диаграмм, график 

гаргаж харьцуулан жиших, мөн 

чанар, зүй тогтлыг нээн гаргах, 

ерөнхий ба хувийн шинжийг 

тодорхойлох 

   

3. 

Судалгааны үр дүнг мэргэжлийн 

байгууллага, эрдэмтэн, эрдэм 

шинжилгээний хурал, семинарт 

хэлэлцүүлэх, тэдгээрийн санал, 

шүүмж, зөвлөмжийг тусгах /бүлэг тус 

бүрээр хэлэлцүүлэх/ 

   

4. 
Үр дүнгийн үнэн зөвийг шалгаж 

тогтоох 

   

5. 

Судалгааны үр дүнгийн талаар ном 

бүтээл, эрдэм шинжилгээний 

өгүүлэл нийтлүүлэх, сурталчилгаа 

хийх 

   

6. 

Судалгааны үр дүнг 

баталгаажуулах, /шинэ бүтээл 

ашигтай загварын патент авах/ 

   

7. 

Санал зөвлөмж аргачлал 

боловсруулах практикт нэвтрүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах 

   

Гурав. Диссертац бичих 

1. Оршил     

2. Нэгдүгээр бүлэг    
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3.  Хоёрдугаар бүлэг    

4.  Гуравдугаар бүлэг    

5. Дүгнэлт    

6. Хураангуй боловсруулах    

7. 
Удирдагч болон эрдэмтдэд уншуулж 

санал зөвлөмж, шүүмж авч тусгах 

   

Тав. Хамгаалалт 

1. 

Бүтээлээ профессорын багийн 

өргөтгөсөн семинарт хэлэлцүүлэх              

/урьдчилсан хамгаалалт/ 

   

2. Засвар хийх 
Үүрэг болгосон 

хугацаанд 

  

3. 
Хамгаалалтад оруулах эсэх 

удирдагчийн тодорхойлолт авах 

   

4. 
Албан ёсны шүүмжлэгчийн санал 

авах 

   

5. 
Шүүмжлэгч байгууллагад 

хэлэлцүүлж, санал-дүгнэлт авах 

   

6. 

Хамгаалуулах зөвлөлд хүргүүлэх 

материалыг жагсаалтын дагуу 

бэлтгэх 

   

7. 

Докторын зэрэг хамгаалуулах 

зөвлөлд диссертацийг хүлээлгэж 

өгөх 

   

8. Жинхэнэ хамгаалалт хийх 

Зөвлөлөөс 

тогтоосон 

хугацаанд 

  

 

Зөвшөөрсөн: Тэнхимийн эрхлэгч................................ /                         / 

  

Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: .................................../                         /  

 

Боловсруулсан: Докторант ........................................................./                         / 
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СУРГАЛТЫН ЦАХИМ ПРОГРАММД НЭВТРЭХ, АЖИЛЛАХ ЗААВАРЧИЛГАА 

Та сургалтын цахим програмд шууд      нэвтрэхийг хүсвэл доорх холбоос дээр 

ctr+click хийнэ үү.  http://student-web.xcloud.mn/login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээрх хаягаар та өөрийн 
цахим бүртгэлийн хуудас 

руу орно 

Энэ хэсэгт та 

өөрийн бүртгэлийн 

кодыг бичнэ 
Энэ хэсэгт та 
өөрийн 
регистрийн 
дугаарыг бичнэ. 

Энэ хэсэгт та дугуй 

улаан хүрээгээр 

тодруулсан хэсэгт 

байрлах тэмдэгтийг 

оруулна. 

 
1. Та нэвтрэх нэр хэсэгт сургуулиас олгосон бүртгэлийн кодийг оруулах ба 

нэвтрэх нууц үг нь таны регистрын дугаар байх болно. 

2. Та нэвтэрсэн тохиолдолд нууц үгээ өөрт хялбар хүссэн тэмдэгт, тоогоор 

өөрчилөх боломжтой. 

 

http://student-web.xcloud.mn/login
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1. Суралцагч веб хуудасруу нэвтрсэний дараа анхаарах зүйлс бол оюутаны 

мэдээлэл хэсэгт байрлах өөрийн нэр, регистрийн дугаар, мэргэжил зэргийг зөв 

байгаа эсэхийг шалгах явдал юм.  

2. Хичээл сонголт 1, 2-ийг хийж дууссаны дараа таны сонгон суралцаж буй 

хичээлийн хуваарь дээрх байдлаар харагдах болно. 

1 2 

Суралцагч веб хаягтаа нэвтэрч ороод хамгийн эхэнд хийх ёстой зүйл бол хичээл 

сонголт. Та хичээл сонголт хэсгийн “хичээл сонголт-1” гэсэн хэсгийг дарсанаар 

дээрх талбар гарч ирэх бөгөөд судалж буй хичээлийн сонго гэсэн багнад байгаа  - 

хэсэгт дарж сонголт оруулах товчийг дарна. Хэрэв та хичээл “хичээл сонголт-1” 

хэсэгт орсон боловч таны судалж буй хичээл дээрх байдлаар гарж ирэхгүй байвал 

таны баруун дээд хэсэгт байрлах оюутанд санал болгохоос сонголтоо хийнэ. 

1 2 
3 
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1 

2 

 

 

  

1 

2 

Та хичээл сонголт хэсгийн “хичээл сонголт-2” гэсэн хэсгийг дарсанаар дээрх талбар гарч 

ирэх бөгөөд “нээх” гэсэн хэсэг дээр дарна.  

“Нээх” гэсэн товчийг дарсанаар дээрх талбар гарч ирэх бөгөөд суралцагч багшаа сонгож 

“сонголт хадгалах” товчыг дарсанаар хичээл сонголт бүрэн хийгдэж дуусна. 
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Е-Хичээлүүд хэсэгрүү та нэвтэрч,  өөрийн судалж буй хичээлийн нэр, багшийг сонгоод хайх 

товчийг дарсанаар сургалтад ашиглагдах файл, видео зэргийг үзэх боломжтой. 

1 

2 3 4 

1 
 

2 

Онлайн харилцаа хэсэг нь суралцагч сураглтын алба, багштай харилцах хэсэг бөгөөд та 

сургалтын алба гэсэн хэсгийг сонгсоноор дээрх талбар гарч ирнэ. Дараа нь та “Асуулга 

нэмэх” гэсэн хэсгийг дарж харилцах гэж буй ажилтанаа сонгож хадгалах товчийг дарсанаар 

мэдээлэл зөвхөн тухайн ажилтанд хүрнэ. 



42 
 

СЭДЭВ СОНГОЛТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Диссертацын сэдэвт тавигдах шаардлага 

 

Докторын зэрэг хамгаалахад чиглэгдсэн эрдэм шинжилгээний зорилгыг 

шийдвэрлэх боломжтой, шинжлэх ухааны салбарт хувь нэмэр 

оруулахуйц байна. 

Практикийн чиглэл, мэргэжлийн хүрээний судалгаанд уг сэдэв 

үр ашигтай байна. 

Практикт ашиглах шаардлага боломжийг хангахуйц байна. 

Сэдвийн нэр томъёо оновчтой байна. /8-12 үгээс хэтрэхгүй/ 

Сэдэв нь орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагыг хангана. 

Сэдвийг эрдмийн дэд зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, ХСИС-ийн 

захирлын тушаалаар баталгаажуулна. 
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН АРГАЧИЛАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Практикт нэвтрүүлэх, үр 

дүнг тооцох 

 

Хууль тогтоомж, дүрэм 
журамд тусгах 

Практик байгууллагын үйл 
ажиллагаанд 

Судалгааны үр дүнг 
шалгах 

 

Эрдэм шинжилгээний хурлуудад 
хэлэлцүүлэх 

Онол, практикийн семинарт 
хэлэлцүүлэх 

Зөвлөмж гаргах 

 

Судалгааны үр дүнгээс гарсан 
шийдлүүдыг практик 

байгууллагуудад хүргүүлэх 

Хэвлэж нийтлэх, 

нийтийн хүртээл болгох 
 

Олон улсын ба гадаад орнуудын 
эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 

нийтлүүлэх 

Дотоодын  эрдэм 
шинжилгээний сэтгүүл, 

эмхтгэлд хэвлүүлэх 

Систем, объект, 

процессийн зүй тогтлыг 

загварчлах, дүн шинжилгээ 

хийх 

 

Логик дүн шинжилгээ хийх, нэгтгэн 
дүгнэх, задлан шинжлэх 

 

Судалгааны тусгай программ 
ашиглах 

Адилтгал, физик, математик 
загварчлал, схем, диаграмм, 

график гаргах 

 

Судалгааны ажлаар 

шийдвэрлэх асуудлыг 

тодорхойлох 

 

Сэдвийн талаар хийгдсэн 
ажлуудад дүн шинжилгээ хийх 

 

Эксперт, мэргэжилтнүүдээр 
үнэлгээ хийлгэх 

 

Шууд ажиглах 
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ПРОФЕССОРЫН БАГИЙН ИХ СЕМИНАРТ ИЛТГЭЛ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР 

 

 

БАТЛАВ.  

ЗАХИРАЛ...................................  

 

 

 

ДОКТОРАНТ .......................................................НЫ  

СУДАЛГААНЫ ИХ СЕМИНАРТ ИЛТГЭЛ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

.......он.........сар..........өдөр 

 

д/д Илтгэлийн нэр Хугацаа Биелэлт  

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 

3 

 

 

 

  

 

4 

 

 

 

  

 

5 

 

 

 

  

 

6 

 

 

 

  

 

 

 

 

Зөвшөөрсөн:................................................................................./                           

  

Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: ................................ /                              

 

Боловсруулсан: Докторант  ....................................................../                              
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БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ БИЧИХ ЗАГВАР. 

Докторант .....................ны 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 

 

 

№ Эрдэм шинжилгээний 

бүтээлийн нэр 

Хэвлэгдсэн байдал, 

хэвлэлийн нэр, дугаар, 

хуудас, хэмжээ/хэвлэлийн 

хуудсаар/ 

Хамтран 

зохиогчийн нэр 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Бүтээлийн жагсаалт гаргасан: докторант.......................................... 

 

              Хянасан: Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч............................. 
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АЛБАН ЁСНЫ ШҮҮМЖ БИЧИХ ЗАГВАР 

__________________________________сэдэвт диссертацид өгөх шүүмж дүгнэлт 

 

Дүгнэлтэд: 

1. Сэдвийн ач холбогдол 

2. Судалгааны үр дүнгийн шинэлэг тал 

3. Диссертацид тусгасан үр дүн, дүгнэлт санал, хамгаалахаар дэвшүүлж буй 

асуудлын бодит байдал, үндэслэлийг гаргаж өгнө. 

4. Горилогчийн гаргасан онол, практикийн зөвлөмжийн ач холбогдлыг дурдна.  

5. Диссертацид тавигдах шаардлагад уг бүтээл нийцэж байгаа эсэхийг дурдна. 

6. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалтад дурьдсан өгүүлэл, нийтлэл, 

илтгэлүүд диссертацын сэдэв, чиглэлтэй нийцэх эсэхийг тодорхойлно. 

7. Диссертацын боловсруулалт, агуулгын талаар ололттой ба дутагдалтай талыг 

дурьдна. 

8. Горилогчийн эрдэм шинжилгээний ажилд бүхэлд нь өгөх үнэлгээ, дүгнэлтийг 

бичнэ. 

 

 

__________________________________________________ 

Албан ёсны шүүмжлэгчээр томилогдсон эрдэмтний зэрэг, цол, 

 овог, нэр, он, сар, өдөр 
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ГОРИЛОГЧООС ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ 

ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛД ИРҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ 

 

1. Горилогчийн материалыг Зөвлөлд хүргүүлэх тухай сургуулийн захирлын 

гарын үсэг бүхий албан бичиг; 

2. Докторын ажлыг хамгаалалтад оруулахыг хүсч горилогчоос их сургуулийн 

захирлын нэр дээр гаргасан өргөдөл; 

3. Горилогч докторантаар элссэн болон шилжилт, хөдөлгөөнийг гэрчлэх 

захирлын тушаал; 

4. Горилогчийн сэдэв баталсан болон удирдагч томилсон захирлын тушаал; 

5. Горилогчийн магистрын зэргийг гэрчлэх дипломын нотариатаар гэрчилсэн 

хуулбар; 

6. Горилогч докторын нэгдсэн шалгалт, гадаад хэлний шалгалт өгч тэнцсэн 

дүнгийн хуудас; 

7. Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу судалсан хичээлүүд, дүн, зохих багц цаг 

цуглуулсныг нотолсон сургалт дүүргэсэн гэрчилгээ; 

8. Зөвлөлийн гишүүдийн тоогоор хэвлэсэн докторын ажил; 

9. Суралцаж буй сургуулийн сургалтын журмын дагуу хамгаалалтад оруулахыг 

зөвшөөрсөн профессорын багийн дүгнэлт, шийдвэр; 

10. Горилогчийн докторын ажлыг хамгаалалтад оруулахыг хүссэнудирдагчийн 

тодорхойлолт; 

11. Докторын ажил бичих явцдаа түүний үр дүнгийн талаар зохих мэргэжлийн 

сэтгүүлд хэвлүүлсэн горилогчийн бүтээлүүд /биет байдлаар хавсаргана/; 

12. Нийтэд танилцуулах зорилгоор түшиглэсэн болон суралцаж буй 

сургуулийнхаа номын санд докторын ажил, хураангуйг тавьсан тухай 

тодорхойлолт; 

13. Докторантын ажлын дэвтэр /эх хувиар/; 

14. Хамгаалалтын зардал тушаасан баримт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---oOo--- 
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212. МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТ 

ЯВУУЛАХ 

Батлагдсан: 2018 

 

Дугаар: 

А/160 

Хавсралт: Нэмэлт тайлбар: 

Тараасан:  Шинэчилсэн:   Хуудас: 

 

212.1. ЗОРИЛГО 

212.1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Хууль сахиулахын их сургууль /цаашид 

“Их сургууль” гэх/-ийн магистр, докторын сургалтыг зохион байгуулахтай 

холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.   

212.1.2. Магистр, докторын сургалт нь Төрөөс боловсролын талаар 

баримтлах бодлого, олон улсын  нийтлэг жишигт нийцүүлж, шинжлэх ухаан, 

технологийн дэвшилд үндэслэн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр суралцагчдад 

эрдэм шинжилгээ, сургалт, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий 

байгууллагуудад мэргэжлийн өндөр түвшинд үүрэг гүйцэтгэх, судалгааны ажил 

эрхлэх, бие хүн өөрийгөө нээн хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал, ёс 

зүйг эзэмшсэн магистр, докторын зэрэгтэй мэргэжилтэн, судлаач бэлтгэхэд 

оршино.  

 

212.2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

212.2.1. Хууль сахиулахын их сургуулийн “Магистр, докторын сургалтын 

журам” нь /цаашид “сургалтын журам” гэх/ Дээд боловсролын тухай хууль, 

Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам (Боловсрол, 

шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны “Дүрэм, журам батлах тухай” А/370 дугаар 

тушаал), “Хууль сахиулахын их сургуулийн дүрэм”-д үндэслэнэ. 

212.2.2. Магистр, докторын сургалт өдөр, эчнээ, экстернат, зайн, гарагийн 

сургалтын хэлбэртэй байж болно. 

212.2.3. Экстернат хэлбэрээр суралцагчийн сургалтыг зохион байгуулахдаа 

БСШУ-ны сайдын 2004 оны “Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн 

сургалтын дүрэм”-ийг баримтална. 

 

212.3. СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

212.3.1. Их сургуулийн хэмжээнд магистр, докторын сургалтыг зохион 

байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон 

шинээр сургалтын хөтөлбөр нээх хаах тухай санал гаргах, сургалтын үйл  

ажиллагаанд хяналт тавих, үр дүнг тооцох, Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл 

байгуулах, Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн томилох, шинэчлэх, 

зөвлөлийг өргөтгөхөд шаардагдах мэдээлэл болон суралцагч, төгсөгчидтэй 

холбоотой мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиг үүрэг бүхий Бүрэлдэхүүн сургуультай 

байна.  

212.3.2. Тухайн сургуулийн захирал нь эрдэм шинжилгээ, сургалтын ажлын 

5-аас доошгүй жилийн туршлагатай, судалгаа шинжилгээний ажил хийдэг, доктор 

(Ph.D) болон түүнээс дээш зэрэгтэй байна. 

212.3.3. Магистр, докторын сургалтыг бүрэлдэхүүн сургууль, профессорын 

баг, төв, тэнхимд түшиглэн зохион байгуулна.   
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212.4. БАГШ 

212.4.1. Магистр, докторын сургалтад хичээл заах багшид тавих шаардлага 

нь "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам"-ын 

шаардлагад нийцсэн байна. 

212.4.2 Магистрын сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан зарим мэргэжлийн 

суурь, мэргэшүүлэх хичээлийг докторант багш зааж болох бөгөөд профессорын 

багийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. 

212.4.3. Магистр, докторын сургалтад хичээл заадаг профессор, багш нь 

суралцах, судалгааны ажлыг удирдах, технологи, арга зүйг эзэмшсэн байна. 

212.4.4. Магистрант, докторантад хичээл заах, семинар, судалгааны ажил 

удирдах, түүнд оролцох нь тухайн сургуулийн багшийн хувьд багшийн ажлын 

үндсэн ачаалалд тооцогдоно. 

212.4.5.Практик туршлагатай, мэргэшсэн багшийг холбогдох чиглэлээр 

зочин багшаар урьж, гэрээгээр ажиллуулж болно. 

212.4.6. Магистр, докторын сургалтад хичээл заадаг багшийн багц цагийн 

үнэлгээг эрдмийн зэрэг, цолд дүйцүүлэн, бусад Их сургуулийн жишигт нийцүүлэн 

тус Их сургуулийн “Профессор багшийн ажлыг багц цагаар үнэлэх журам”-аар 

тогтооно. 

212.4.7. Магистр, докторын сургалтад хичээл заах багш нь хичээлийн 

хөтөлбөр, сургалтын иж бүрдлийг боловсруулж, хөтөлбөрийн хороогоор 

хэлэлцүүлж батлуулна. 

 

212.5.  МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТЫН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 

АЖЛЫН УДИРДАГЧ ТОМИЛОХ, БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬ, ПРОФЕССОРЫН 

БАГ, ТЭНХИМ, ТӨВД ХАРЬЯАЛУУЛАХ  

212.5.1. Магистрант, докторантын элссэн улиралд багтаан суралцагчийн 

судалгааны ажлаа удирдуулахаар санал болгосон эрдэмтний зөвшөөрөл, 

харьяалах Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, профессорын багийн тэргүүлэх 

профессор, тэнхимийн эрхлэгч, төвийн даргын санал, Эрдмийн дэд зөвлөлийн 

хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч /цаашид 

”Удирдагч” гэх/-ийг болон Бүрэлдэхүүн сургууль, профессорын баг, тэнхим, төвд 

харьяалуулахыг Их сургуулийн захирлын тушаалаар томилно.  

212.5.2. Магистр, докторын ажлын удирдагч нь докторын зэрэгтэй, их, дээд 

сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан 

туршлагатай сүүлийн 3 жилд 3-аас цөөнгүй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 

хэвлүүлсэн идэвхтэй судлаач байна.  

212.5.3. Удирдагч нэг хичээлийн жилд 5-аас илүүгүй магистрант, 3-аас 

илүүгүй докторантын судалгааны ажил удирдана. Шинжлэх ухааны докторын 

хувьд сургалтын ачаалал, судалгааны сэдвийг харгалзан 6-аас илүүгүй 

магистрант, 4-өөс илүүгүй докторантын удирдагчаар  ажиллахыг зөвшөөрч болно. 

212.5.4. Гадны байгууллагын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг 

ажилтныг удирдагчаар томилж болно. Гадны байгууллагын удирдагч нэг 

хичээлийн жилд 1 докторант, 2-оос илүүгүй магистрантын ажил удирдана. Зарим 

тусгай чиглэлийн магистрын ажил удирдах удирдагчдад нэг магистрын ажлыг 

нэмж удирдуулж болно. Энэ тухай профессорын багаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. 
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212.5.5. Тэнхим, төв нь харьяалагдсан магистрант, докторантын эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, 

мэргэжлийн удирдлагаар хангана. 

212.5.6. Тэнхим, төв нь нь тухайн нэгжийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

ажлын төлөвлөлтөд магистрант, докторантын судалгааны ажлын сэдэв, чиглэлийг 

уялдуулан зохион байгуулна. 

212.5.7. Тэнхим, төв нь харьяалагдсан магистрант, докторантыг нэгжээс 

зохион байгуулж байгаа эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, онол арга зүйн 

семинар, дугуйлангийн үйл ажиллагаанд оролцуулна. 

212.5.8. Удирдагч магистрант, докторанттай зохих шаардлагын түвшинд 

ажиллаж байгаа эсэхэд профессорын баг, бүрэлдэхүүн сургууль, төв, тэнхимийн 

дэд профессор хяналт тавьж, шаардлага хангахгүй байгаа удирдагчийг өөрчлөх 

саналаа Эрдмийн дэд зөвлөлд танилцуулж, зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн Их 

сургуулийн захирлын тушаалаар удирдагчийг өөрчлөн томилно. 

212.5.9. Мэргэжил дундын болон хамтарсан хөтөлбөрөөр суралцагчийн 

удирдагчийг хөтөлбөрт оролцогч үндсэн нэгжүүдийн хамтын шийдвэрийг үндэслэн 

томилно. 

 

212.6. НОМЫН САН, СУРГАЛТЫН ОРЧИН 

212.6.1. Магистр, докторын сургалтын чиглэлээр мэргэжлийн сэтгүүл 

захиалах, чиглэл бүрд хүрэлцэхүйц хэмжээний ном, сурах бичиг, нэг сэдэвт 

зохиол, мэргэжлийн сэтгүүл, ном зүйн лавлагаа, эрдэм шинжилгээний цуврал, 

магистрын ажил, докторын диссертацийн сантай, цахим орчинд ажиллах 

боломжоор хангах шаардлагыг Их сургуулийн номын сан, бүрэлдэхүүн сургууль 

хангаж ажиллана. 

212.6.2. Номын сан нь магистрант, докторант нарт тусгайлан үйлчилдэг 

уншлагын танхим, цахим мэдээллийн төвтэй байна. 

212.6.3. Суралцагч суралцах хугацаандаа “Хууль сахиулахын их сургуулийн 

дүрэм”, “Хууль сахиулахын их сургуулийн үйл ажиллагааны журам”, “Номын 

сангийн дүрэм”-ийн хүрээнд номын сан, цахим мэдээллийн төвөөр үйлчлүүлэх 

эрхтэй.  

 

212.7. ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР 

212.7.1. Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, дадал, төлөвшил, 

харилцааны ур чадвар, мэргэжлийн хичээлээр эзэмших мэдлэг, ур чадвар, 

чадамжийг магистр, докторын сургалтын хөтөлбөр тус бүрд нарийвчлан тусгана. 

 

212.8. ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

212.8.1. Магистр, докторын сургалтын хөтөлбөр нь БШУ-ны сайдын 2014 

оны А/370 дугаар тушаалаар баталсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд 

баримтлах нийтлэг журам”-д тусгагдсан шаардлагыг хангасан байна.  

212.8.2. Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр.   

а/ магистрын сургалт судалгааны магистр 30, мэргэжлийн магистр 35, 

докторын сургалт 60 багц цагаас тус тус доошгүй  байна. Их дээд сургуульд 

багшлах эрх олгох сургалтыг магистрант, докторант сонгон суралцаж болох бөгөөд 

сургалтын төлөвлөгөө нь 10 багц цагаас доошгүй байна.  
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б/ сургалтын төлөвлөгөөг Хөтөлбөрийн хорооны шийдвэрийг 

үндэслэн Их сургуулийн захирал батална.  

в/ салбар дундын болон мэргэжил дундын магистр, докторын 

хамтарсан хөтөлбөрийг хөтөлбөрийн хорооны саналыг үндэслэн явуулж болно. 

г/ судалгааны болон мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрийн багц цагийг 

дараах байдлаар хуваарилна.  

 

Хөтөлбөрийн агуулга Судалгааны магистр Мэргэжлийн магистр 

Судалгааны арга зүй 4 багц цаг 4 багц цаг 

Мэргэжлийн хичээл 6 багц цаг 12 багц цаг 

Мэргэшүүлэх хичээл 12 багц 16 багц цаг 

Эрдэм шинжилгээний ажил 3 багц цаг 3 

Магистрын ажил 5 багц цаг 0 

Мэргэжлийн нэгдсэн 

шалгалт 
Тооцох Тооцох 

Гадаад хэлний нэгдсэн 

шалгалт 
Тооцох Тооцох 

Нийт багц цаг 30 багц цаг 35 багц цаг 

 

д/ докторын хөтөлбөр нь дараах хичээл, судалгааны багц цагаас 

бүрдэнэ.   

№ Хичээлийн нэр Багц цаг 

1 Мэргэжлийн суурь хичээл 12 

2 Мэргэшүүлэх хичээл 18 

3 Эрдэм шинжилгээний ажил 6 

4 Докторын ажил 24 

Бүгд  60 кредит 

 

е/ сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлийн хөтөлбөрт 

хичээлийн зорилго, багтаамж, судлагдахуун, ашиглах ном зохиол болон бичих бие 

даалтын сэдэв, түүнийг хэрхэн хамгаалах зэргийг заавал багтаана. 

ж/ хичээлийн багц цагийн задаргаа: 

Багц цаг Нийт 
Өдөр 

Танхимд Бие даалт 

1 багц цаг 48 цаг 16 32 

2 багц цаг 96 цаг 32 64 

3 багц цаг 144 цаг 48 96 

 

212.8.3.Хэрэглээний судалгааны чиглэлээр магистрын ажил бичиж, 

хамгаалснаар судалгааны магистрын зэрэгтэй төгсөнө. 

212.8.4.Магистрын ажил бичихгүйгээр мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт өгсөн 

тохиолдолд мэргэжлийн магистрын зэрэгтэй төгсөнө.  

212.8.5.Тодорхой сэдвээр судалгаа хийж, үр дүнг профессорын багийн 

семинараар хэлэлцүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын багц цагийг тооцуулна.  

212.8.6.Экстернатаар суралцагч нь танхимын сургалтад хамрагдахгүйгээр 

хичээлийг бие даан судалж, шалгалт өгч, эсхүл эрдэм шинжилгээний бүтээлээр 
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багц цаг тооцуулж болно. Энэ тохиолдолд суралцагчид Магистр, докторын сургалт 

эрхлэх чиг үүрэг бүхий Бүрэлдэхүүн сургуульд хүсэлт гаргаж, тусгай 

төлөвлөгөөний дагуу багц цаг тооцуулна. Багц цагийг батлагдсан комиссын 

бүрэлдэхүүн тооцно. 

212.8.7.Магистрантын бакалаврын болон бусад шатны сургалтад хичээл 

заасан цагийг тухайн тэнхим, профессорын багийн санал, холбогдох баримтыг  

үндэслэн эрдэм шинжилгээний ажлын багц цагт тооцож болно. 

 

212.9. БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ  

212.9.1 Суралцагч нь өөрийн судалгааны ажлын чиглэлээр зохион 

байгуулсан судалгааны болон онолын семинарын багц цагийг дараах аргачлалаар 

тооцож болно. 

 а/ Суралцагч нь өөрийн судалгааны ажлын чиглэлээр эрдэм шинжилгээний 

хуралд илтгэл хэлэлцүүлэн оролцсон бол дараах багц цаг тооцно.  

Үзүүлэлт      Тооцох багц цаг 

Олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн илтгэл             1.5 багц цаг 

Улсын хэмжээний хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн илтгэл             1,0 багц цаг 

Сургуулийн хэмжээний хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн илтгэл             0.5 багц цаг 

 

б/ Эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл хэлэлцүүлэн шагналт байр эзэлсэн 

тохиолдолд дараах багц цагийг тооцно. 

Үзүүлэлт      Тооцох багц цаг 

Олон улсын хуралд хэлэлцүүлсэн үндсэн илтгэл            2,0 багц цаг 

Улсын хэмжээний хэлэлцүүлсэн үндсэн илтгэл            1,5 багц цаг 

Сургуулийн хэмжээний хуралд хэлэлцүүлсэн үндсэн илтгэл       0,5-1,0 багц цаг 

Тайлбар. Илтгэл хэлэлцүүлсэн болон эмхэтгэлд хэвлүүлсэн багц цагийг 

давхардуулан тооцохгүй 

 

в/ Суралцагч нь өөрийн судалгааны ажлын чиглэлээр эрдэм шинжилгээний 

өгүүлэл бичиж хэвлүүлсэн бол дараах багц тооцно. Үүнд: 

Үзүүлэлт      Тооцох багц цаг 

Албан ёсны зөвшөөрөлтэй (рецензтэй) гадаадын сэтгүүлд 

хэвлүүлсэн 1 нийтлэлд 
              3 багц цаг 

Албан ёсны зөвшөөрөлтэй (рецензтэй) дотоодын сэтгүүлд 

хэвлүүлсэн 1 нийтлэлд 
               1 багц цаг 

Сургуулийн эрдэм шинжилгээний эмхтгэлд хэвлүүлсэн 1 

нийтлэл 
            0,5 багц цаг 

Бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, 

эмхтгэлд хэвлүүлсэн 1 нийтлэл 

 

            0,5 багц цаг 

 

г/ Суралцагч нь өөрийн судалгааны ажлын чиглэлээр эрдэм шинжилгээний 

болон онол, практикийн бага хурал зохион байгуулсан тохиолдолд дараах багц цаг 

тооцно. 

Үзүүлэлт          Тооцох багц цаг 

Улсын болон салбарын хэмжээнд зохион байгуулсан 

хуралд  
               1,5 багц цаг 

Их сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулсан хуралд                 1,0 багц цаг 
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д/ Суралцагч нь өөрийн судалгааны ажлын чиглэлээр нийтийн хүртээл 

болгосон бүтээлийн 1 хэвлэлийн хуудаст дараах багц цаг тооцно. 

Үзүүлэлт          Тооцох багц цаг 

Гарын авлага 
               0,1 багц цаг 

 
Орчуулгын бүтээл 

Орчуулга 

 

е/ Суралцагч нь өөрийн судалгааны ажлын чиглэлээр хийсэн эрдэм 

шинжилгээний бусад ажилд дараах багц цаг тооцно. 

Үзүүлэлт          Тооцох багц цаг 

Сурах бичиг, нэг сэдэвт бүтээл редакторласан 

               0,1 багц цаг 

 

Гарын авлага редакторласан 

Орчуулгын бүтээл, сургалт арга зүйн гарын авлага 

редакторласан 

Эрдэм шинжилгээний төсөлд ажилласан 1 ажилд 

Тайлбар: Сурах бичиг, орчуулгын бүтээл, гарын авлага нь хамтын бүтээл 

байх тохиолдолд харгалзах хэвлэлийн хуудсаар нь, зохиогчийн оролцоо 

тодорхойгүй бол багц цагийг бүх оролцогчдод тэнцүү хувааж тооцно. Сурах бичиг, 

гарын авлага шинэчлэн засварлаж, сайжруулсан тохиолдолд зөвхөн нэмэгдсэн 

хэвлэлийн хуудаст багц цаг тооцно. 

ё/ Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулага, харьяа 

агентлаг, Их сургуулийн захиалгаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд 

оролцсон үр дүнгээс нь хамааруулан 1 хүртэл, хуулийн төсөл боловсруулах ажлын 

хэсэгт ажилласан бол 1 хүртэл багц цаг тус тус тооцно. 

ж/ Патент, ашигтай загвар баталгаажуулбал 1, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн 

бол үр дүнгээс хамааруулан 3 хүртэл багц цагийг тус тус тооцно. 

  з/ Профессорын судалгааны баг /Бүрэлдэхүүн сургууль/-аар өөрийн 

сонгосон сэдвийн хүрээнд бичсэн судалгааны ажлын үр дүнг хэлэлцүүлсэн бол 3 

хүртэл багц цаг тооцно. 

 212.9.2. Суралцагч нь тухайн хөтөлбөрийн мэргэшүүлэх болон сонгон 

суралцах хичээлийг танхимын сургалтад хамрагдахгүйгээр хичээлийн багц цагийг 

дүйцүүлэн тооцуулж болно.  

Үзүүлэлт          Тооцох багц цаг 

Хууль боловсруулах судалгааны багт хамрагдан 

ажилласан чиглэл тус бүрээс хамаарч  
     10 хүртэл багц цаг 

 
Гадаад дотоодын мэргэжлийн чиглэлийн сургалтад 

хамрагдсан бол тухайн сургалтын агуулга, судалсан 

хичээлийн цагаас хамаарч  

212.9.3 Танхимын сургалтын багц цагийг дүйцүүлэн тооцох комиссыг 

захирлын тушаалаар батална. 

 

212.10. ЭЛСЭЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

212.10.1. Магистрант, докторант элсүүлэх:  

а/ магистр, докторын сургалт эрхлэх бүрэлдэхүүн сургуулиас Их 

сургуулийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд тусгагдсан сургалтын чиглэл, 

батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу тухайн хичээлийн жилд элсүүлэх боломжтой 
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магистрант, докторантын тооны талаарх санал гаргаж, Их сургуулийн захирлын 

тушаалаар байгуулагдсан комисс тухайн сургалт эхлэхээс нэг сарын өмнө элсэлт 

зохион байгуулна. Шаардлагатай тохиолдолд Их сургуулийн захирлын тушаалаар 

тодорхой сэдэв дээр хугацаа харгалзахгүй элсэлтийг зохион байгуулж болно. 

б/ магистр, докторын сургалт эрхлэх бүрэлдэхүүн сургууль 

элсэгчдийн баримт бичгийн бүрдүүлэлт, тэдгээрийн үнэн зөвийг шалгаж, бүртгэх 

ажлыг зохион байгуулна. 

в/ магистрын сургалтад элсэгч тухайн мэргэжлээр бакалаврын 

боловсрол, түүнтэй дүйцүүлэх боловсрол эзэмшсэн, докторын сургалтад элсэгч 

тухайн мэргэжлээр магистрын зэрэгтэй байна. 

г/ нууцын зэрэглэлд хамаарах сэдвээр болон төсөлд суурилсан 

элсэлтийг нийтэд зарлахгүйгээр албаны журмаар мэдээлж, элсэлт авч болно. 

д/ магистр, докторын сургалтад элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэн өмнө 

эзэмшсэнээс өөр чиглэлээр дараагийн шатны магистр, докторын зэргийн 

сургалтад хамрагдах бол сургалтын агуулгын залгамж чанарыг хангахад 

шаардагдах мэргэжлийн заавал үзсэн байх суурь хичээлийн багц цагийг (8-10 багц 

цаг) 1-2 улиралд багтаан нөхөх, нэмэлт бэлтгэл сургалтад хамрагдах бөгөөд энэ 

нь магистр, докторын үндсэн сургалтын багц цаг, хугацаанд тооцогдохгүй. 

е/ сургалтын агуулгын залгамж чанарыг хангахад шаардагдах 

мэргэжлийн заавал үзэх хичээлийн жагсаалтыг хөтөлбөрийн хорооны саналыг 

үндэслэн Их сургуулийн сургалт эрхэлсэн дэд захирал батална. 

ж/ магистр, докторын сургалтад элсэхийг хүсэгч дараах материал 

бүрдүүлж, товлосон хугацаанд элсэлтийн комисст ирүүлнэ. Үүнд: 

- Өргөдөл;    

- Биеийн байцаалт (төрийн албан хаагчийн 1-р  маягтаар); 

- Иргэний үнэмлэх (баталгаажуулсан хуулбар); 

- Бакалаврын диплом, хавсралт (баталгаажуулсан хуулбар); голч 3.0 (80)-

аас   дээш 

- Суралцагчийн ажлыг зохицуулан, сургалтын хугацаанд ажлаас нь түр 

чөлөөлөхийг зөвшөөрсөн харьяа  байгууллагын албан бичиг;   

- 3х4 хэмжээтэй гэрэл зураг 2%, цахимаар 1% ;  

- Элсэлтийн хураамж төлсөн баримт ;   

- Судалгааны ажлын агуулга, чиглэл, зорилгын талаар бичсэн 

танилцуулга (6-8 хуудас). 

Докторантурт элсэгч дараах материал нэмж ирүүлнэ.    

- Магистрын диплом, хавсралт (баталгаажуулсан хуулбар); голч 3.3 

(85%)-аас дээш 

- Бүтээлийн   жагсаалт 

з/ элсэхийг хүсэгчид нь бакалавр, магистрын зэргийн боловсрол 

эзэмшсэнээс хойш төрийн албанд 3-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан 

байна. 

и/ хууль сахиулахын их сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгсөгчийг 

Улсын шалгалтын нэгдсэн комиссоос магистрын сургалтад, магистрын зэрэгтэй 

төгсөгчийг магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлөөс докторын сургалтад суралцах 

урилга өгсөн бол элсэлтийн шалгалтгүйгээр суралцуулж болно.  
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к/ сургалт, эрдэм шинжилгээний  ажилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан  

алба хаагчид Их сургуулийн удирдлагаас Магистр, докторын сургалтад суралцах 

урилга өгч болно. 

л/ Монгол Улсын хууль, холбогдох дүрэм журмын дагуу суралцах 

хүсэлтээ албан ёсоор тавьсан гадаадын иргэдийг магистр, докторын сургалтад 

суралцуулах асуудлыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагаас баталсан гадаадын иргэдийг суралцуулах журмын дагуу элсүүлэн 

суралцуулж болно. 

м/ гадаадын иргэн-элсэгч нь ерөнхий шаардлагаас гадна монгол 

хэлийг эзэмшсэн байх шаардлага хангасан байна. Засгийн газар хоорондын гэрээ 

хэлэлцээрийн дагуу суралцуулахад гэрээ хэлэлцээрт заасан нөхцөлийг 

баримтална. 

н/ гадаадын иргэдийн сургалтын төлбөр, бүрдүүлэх нэмэлт 

материалын жагсаалтыг Хөтөлбөрийн хорооноос тусгайлан тогтооно. 

о/ дараах болзол хангасан элсэгчийг экстернат хэлбэрээр элсүүлэн 

суралцуулж болно. Үүнд:  

- Докторын сургалтад экстернат хэлбэрээр суралцахыг хүсэгч эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 5-аас доошгүй бүтээлтэй, үүний 3-аас доошгүй /өгүүлэл/ 

нь хянан магадалгаа хийдэг дотоод, гадаадын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 

нийтлэгдсэн, эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдээс мэргэжлийн ба мэргэшүүлэх 

хичээлүүдийн багц цагтай дүйцүүлэн тооцох боломжтой. 

- Магистрын сургалтад экстернат хэлбэрээр суралцахыг хүсэгч 3-аас 

доошгүй  бүтээлтэй, үүний 2-оос доошгүй /өгүүлэл/ нь хянан магадалгаа хийдэг 

дотоод болон гадаадын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нийтлэгдсэн байх, 

бүтээлүүд нь мэргэжлийн ба мэргэшүүлэх хичээлүүдийн багц цагтай дүйцүүлэн 

тооцох боломжтой байна.  

- Экстернатаар суралцахыг хүссэн элсэгчийн эрдэм шинжилгээний ажлын 

агуулга, чанар, үр дүнгийн талаар тухайн чиглэлийн 3-аас доошгүй эрдэмтдийн 

дүгнэлт бүхий тодорхойлолт гаргана. 

п/ Элсэхийг хүсэгчид бүртгүүлэхдээ хураамж төлнө.  

 

212.11.ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ 

212.11.1. Элсэгчдээс уралдаант шалгалтыг мэргэжил, гадаад хэлний 

чиглэлээр зохион байгуулна. 

212.11.2. Мэргэжлийн шалгалт нийт шалгалтын үнэлгээний 50 хувь, гадаад 

хэл 30 хувь, ярилцлага 20 хувийг   эзлэх ба босго оноо нь тус бүрийн 50 хувьтай 

тэнцэнэ 

212.11.3. Мэргэжлийн шалгалтыг сорил, судалгааны ажлын чиглэлээр 

бичсэн рефератад үнэлгээ өгөх хэлбэрээр авч, 0-100 оноогоор дүгнэнэ. Элсэгчийн 

судалгааны ажлын агуулга, чиглэл, зорилгын талаар бичсэн танилцуулгад өгөх 

үнэлгээ нь мэргэжлийн шалгалтын 30 хувьтай тэнцэнэ. 

212.11.4. Элсэгчдээс гадаад хэлний шалгалтыг цаашид суралцах чиглэлээс 

хамаарч англи болон бусад хэлээр бичгээр авч, дүгнэж түвшнийг тогтооно. 

212.11.5. Шалгалтын сорилыг сургалтын чиглэл тус бүрээр боловсруулах 

бөгөөд мэргэжлийн шалгалтын материалын нууцлалыг шалгалтын комиссын 

нарийн бичгийн дарга хариуцна. 
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212.11.6. Шалгалтын сорилын асуултад хариулахдаа бусдын дэмжлэг авах, 

хувилбар солих, тусгай бэлтгэсэн зүйл, ном зохиол ашиглах, бусдад туслах, 

тухайн элсэгч шалгалтад өөр хүн оруулах зэрэг хэлбэрээр хуурч мэхлэхийг 

оролдсон элсэгчийг шалгалтын журам зөрчсөнд тооцож, шалгалтаас хасна. 

212.11.7. Шалгалтын материалыг элсэлтийн комисс засаж дүнг нийтэд 

зарлана. 

212.11.8. Шалгалтад хамгийн өндөр оноо авсан шалгуулагчдаас эхлэн 

буурах дарааллаар (суралцах чиглэл тус бүрээр) жагсаалт үйлдэн батлагдсан 

хяналтын тоонд нийцүүлж байр эзлүүлнэ. Шалгалтын нийт оноо тэнцсэн 

тохиолдолд мэргэжлийн шалгалтын оноо, бакалавр, магистрын дипломын голч 

дүнг үндэслэж шийдвэрлэнэ.  

212.11.9. Элсэлтийн шалгалтын комиссын дүгнэлт-санал, сургалтын төлбөр 

төлсөн байдлыг үндэслэн магистр, докторын сургалтад суралцуулах тухай Их 

сургуулийн Захирлын тушаал гарснаар тухайн хүнийг зохих түвшний сургалтад 

элссэнд тооцно. 

212.11.10. Их сургуулийн сургалтын цахим програм ашиглах эрхийг 

суралцагчид цахим шуудангаар илгээж, суралцагчийн үнэмлэх олгоно. 

212.11.11. Элсэлтийн шалгалтад амжилтгүй дүн үзүүлсэн болон шалгалтад 

ороогүй иргэнд элсэлтийн хураамжийг буцаан олгохгүй. 

 

212.12. СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

212.12.1. Хичээлийн жил, улирал, сургалтын хугацаа 

а/ магистрын сургалтын ердийн хугацаа өдрөөр суралцахад  2 жил, 

эчнээгээр суралцахад  2.5 жил, гарагийн хэлбэрээр суралцахад 1.5 жил, экстернат 

1 жил байна. Докторын сургалтын хугацаа өдрөөр суралцахад 3 жил, эчнээ 

суралцахад 4 жил, экстернат 2 жил байна.  

б/ сургалтын хичээлийн жил 8-аас доошгүй долоо хоног бүхий 2 

улирлаас тогтоно. 

в/ суралцагчийн 1 улирлын ачаалал 9-12 багц цагаас доошгүй байна. 

/эчнээ хэлбэрээр суралцагчийн нэг улирлын ачаалал  нэг улиралд 6 багц цагаас 

ихгүй байна/ 

г/ магистр, докторын сургалт эрхлэх бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал 

суралцагчийн авьяас  чадвар, мэргэжлийн бэлтгэлийг харгалзан, профессорын 

багийн саналыг үндэслэн нэг улиралд 3 хүртэл багц цагийн хичээлийг нэмж 

үзэхийг зөвшөөрч болно.   

д/ магистрын сургалтын эхлэх дуусах хугацааг сургалтын ажлын 

нэгдсэн хуанлигаар тогтооно.  

е/ магистрант, докторант нар элссэнээс хойш 1 сарын дотор 

сургалтын гэрээг сургалтын арга зүйчтэй байгуулж, магистр, докторын сургалт 

эрхлэх бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлаар батлуулан мөрдөнө. 

ж/ магистр, докторын сургалт эрхлэх бүрэлдэхүүн сургууль 

магистрант, докторант нэг бүрд хувийн хэрэг нээж хөтөлнө.  

212.12.2. Магистрант, докторантын хичээл сонголт, судалгааны ажил 

гүйцэтгэх төлөвлөгөө: 

а/ магистрант, докторант нь хичээл эхлэхээс 14 хоногийн өмнө 

сургалтын цахим программд байршуулсан хичээлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцаж, 

мэргэжлийн суурь, мэргэшүүлэх хичээлийг сонгосон байна. 
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б/ суралцагч хичээл сонголт хийснээр тухайн улиралд суралцах эрх 

үүснэ. 

в/ сургалт-судалгааны ажлын төлөвлөгөөнд мэргэжлийн суурь хичээл 

судлах, мэргэшүүлэх хичээлийн хэлбэр, агуулгыг хэрхэн тогтоож хангах, 

судалгааны сэдэв, түүний бүтцийг боловсруулан, батлуулах, бүлэг, зүйл бичих, 

удирдагчаар хянуулах, зөвлөмжийн дагуу засвар хийх, судалгаа-туршилт явуулах, 

эрдэм шинжилгээний илтгэл хэлэлцүүлэх, өгүүлэл бичиж, нийтлүүлэх хугацааг 

хичээлийн жилийн улирал, сараар тодорхой тусгана.   

 

212.13. МАГИСТР, ДОКТОРЫН АЖИЛ БЭЛТГЭХ 

212.13.1. Магистрант, докторант дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:  

а/ магистрант, докторант нь элссэн улиралд багтаан удирдуулах, 

харьяалагдах бүрэлдэхүүн сургууль, профессорын баг, тэнхим, төвийн саналыг 

магистр, докторын сургалт эрхлэх чиг үүрэгтэй бүрэлдэхүүн сургуульд ирүүлэх; 

б/ магистрант, докторант элссэн хичээлийн жилд багтаан судалгааны 

ажлын сэдвээ сонгож, сэдэв батлуулах үндэслэлийг бичиж, харьяалах тэнхимээр 

хэлэлцүүлж, профессорын судалгааны багийн нарийн бичгийн дарга,бүрэлдэхүүн 

сургуулийн сургалтын арга зүйчид ирүүлнэ. 

в/ магистрант, докторант элссэн улиралд багтаан сургалт-судалгааны 

ажлын календарчилсан төлөвлөгөөг гаргаж, удирдагчаар хянуулж, профессорын 

багийн ахлагч, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлаар батлуулах; 

г/ магистрант, докторант нь магистрын ажил, диссертацийн 

судалгааны ажилд хамаарах чиглэлээр төсөл бичиж, хэрэгжүүлэх; 

д/ магистрант, докторант харьяалагдсан нэгжээс зохион байгуулж 

байгаа эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, онол арга зүйн семинар, 

дугуйлангийн үйл ажиллагаанд оролцох; 

е/ магистрант, докторант эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр 

дүнг профессорын багийн семинарт илтгэл хэлбэрээр хэлэлцүүлж, багц цаг 

тооцуулах; 

ж/ эрдэм шинжилгээний бүтээлд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан 

магистрын ажил, диссертацийг харьяалах тэнхим, профессорын баг, бүрэлдэхүүн 

сургуулийн хурлаар хэлэлцүүлэх; 

з/ магистрант, докторант сэдэв батлуулах үндэслэлийг дараах 

бүтцээр бичнэ. 

- Сэдвийн томьёолол; 

- Судалгааны ажлын үндэслэл; 

- Сэдвийн судлагдсан байдал; 

- Судалгааны ажлын зорилго; 

- Судалгааны ажлын зорилт; 

- Судалгааны объект; 

- Судлах зүйл; 

- Судалгааны ажлын хязгаарлалт; 

- Судалгааны арга; 

- Судалгааны ажлын таамаглал; 

- Судалгааны ажлын бүтэц; 

- Ашиглах эх сурвалж, ном зүйн жагсаалт. 

и/ магистрант, докторант нь танхимын сургалтад хамрагдах 
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хугацаандаа 7 хоног бүрийн ажлыг төлөвлөж, харьяалагдсан тэнхимийн дэд 

профессор, төвийн эрхлэгчээр батлуулж, мөрдөнө. 

к/ магистрант, докторант нь сургалт, судалгааны ажлын тайланг 

улирал бүр бичиж, тэнхим, төвийн хурлаар хэлэлцүүлж, үр дүнг тооцуулна. 

л/ магистрант, докторант нь магистрын ажил, диссертаци бичих явцад 

эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагчаас мэргэжлийн зөвлөгөө авна. 

м/ магистрант, докторант магистрын ажил, диссертацийн бичилтийн 

явцыг сар бүр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын удирдагчид бичгээр 

танилцуулна. 

н/ магистрант, докторантын судалгааны ажлын үр дүнг хянан 

магадалгаа бүхий сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэлбэрээр бэлтгэж 

удирдагчаар хянуулж, зөвшөөрөл авсны үндсэнд хэвлүүлнэ. 

о/ докторант заагдсан хугацаанд аттестатчиллын комисст сургалт, 

судалгааны ажлын талаар бичгээр тайлан гаргаж өгнө. 

п/ аттестатчиллын комисс тухайн докторантын сургалт-судалгааны 

ажлыг хэлэлцэх үеэр докторант хуралдаанд өөрийн биеэр оролцоно. 

р/ магистрант, докторант судалгааны ажлын сэдэв өөрчлөх 

тохиолдолд үндэслэл бүхий өргөдөл бичиж, тэнхимээр зөвшөөрүүлэн, 

профессорын багт хандана.  

212.13.2. Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч 

дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

а/ магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагчаар 

ажиллах боломжтой эсэх тухай албан ёсны санал өгөх; 

б/ удирдагчаар томилсон тушаал гарснаас хойш 3 сарын дотор 

магистрант, докторантын судалгааны ажлын сэдвийн томьёолол, үндэслэлийг 

хамтран боловсруулж профессорын судалгааны багаар хэлэлцүүлж батлуулах; 

в/ магистрант, докторантын сургалт, судалгааны ажлын 

календарчилсан төлөвлөгөөг баталж, албажуулж мөрдүүлэх, гүйцэтгэлд нь хяналт 

тавьж шийдвэр-чиглэл өгч ажиллах; 

г/ магистрант, докторантын судалгааны ажлын бүтцийг тодорхойлох, 

судалгаа, шинжилгээ, боловсруулалтын ажилд нь онолын болон мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгч, чиглүүлэн ажиллах, бүтээлийн хэсэг, бүлэг тус бүр болон 

нийтэд нь дүгнэлт гаргах; 

д/ магистрант, докторантын сургалт, судалгааны ажлын талаар үнэн 

зөв тодорхойлолт гаргах, аттестатчиллын болон профессорын судалгааны багийн 

хурлаар хэлэлцэхэд боломжтой бүх тохиолдолд биечлэн оролцох; 

е/ магистрант, докторантын судалгааны ажлын үр дүнг хянан 

магадалгаа бүхий эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлүүлэх, эрдэм шинжилгээний 

хуралд хэлэлцүүлэх шаардлага хангасан эсэх талаар дүгнэлт, тодорхойлолт 

гаргах; 

ж/ магистр, докторын ажлын сэдвээс хамаарч давхар удирдагч 

ажиллуулах санал гаргах; 

з/ магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр 

дүнг профессорын багийн семинарт хэлэлцүүлэх, багц цаг хангуулах ажлыг зохион 

байгуулах; 

и/ үүрэг-чиглэлийг хангалтгүй хэрэгжүүлж байгаа магистрант, 

докторантын судалгааны ажлын удирдагчаар цаашид ажиллахаас татгалзах 
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талаар профессорын судалгааны баг, төв, тэнхимд саналаа бичгээр гаргах; 

к/ мэргэжлийн чиглэлд хамаарахгүй магистр, докторын судалгааны 

ажил удирдахаас татгалзах 

л/ магистрант, докторантын ажил удирдсан ажлын хөлсийг зохих 

журмын дагуу авах; 

м/ удирдагчаар ажиллах боломжтой судалгааны ажлын сэдэв-чиглэл 

томьёолж профессорын багийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулах; 

н/ магистр, докторын ажлыг тэнхим, эрдэм шинжилгээний бүтээлд 

тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан магистрын ажил, диссертацийг бэлтгүүлэх, 

тэнхим, төв, профессорын баг, бүрэлдэхүүн сургуулийн хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэх, хамгаалалтад оруулах тодорхойлолт гаргах; 

212.13.3. Тэнхим, төв дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:  

а/ Тэнхимийн дэд профессор, төвийн эрхлэгч нь харьяалагдсан 

магистрант, докторантын танхимын суралцах хугацааны 7 хоног бүрийн ажлын 

төлөвлөгөөг батлах 

б/ Тэнхимийн дэд профессор, төвийн эрхлэгч нь харьяалагдсан 

магистр, докторын судалгааны ажлын бичилтэд хяналт тавьж, сар бүр тэнхим, 

төвийн хурлаар хэлэлцүүлж, үр дүнг тооцох; 

в/ Үүрэг-чиглэлийг хангалтгүй хэрэгжүүлж байгаа магистрант, 

докторантыг тэнхим, төвд харьяалуулахаас татгалзах; 

г/ Тэнхим, төвийн судалгааны чиглэлд хамаарахгүй магистрант, 

докторантын судалгааны ажлын сэдвийг өөрчлөх санал гаргах, 

д/ Шаардлагатай судалгааны ажлын сэдэв, чиглэл гаргаж, 

профессорын багийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулах; 

е/ Тэнхимд харьяалагдаж буй Эрдэм шинжилгээний бүтээлд тавигдах 

шаардлагыг бүрэн хангасан магистрын ажил, диссертацийг бэлтгүүлж, дүгнэлт 

гаргаж, профессорын багийн өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцүүлэх санал гаргаж, 

профессорын багт хүргүүлэх; 

212.13.4. Профессорын баг /бүрэлдэхүүн сургууль/ дараах эрх, үүргийг 

хэрэгжүүлнэ:  

а/ жил бүрийн V сарын эхний 7 хоногт судалгааны ажил хийх 

шаардлагатай магистр, докторын ажлын сэдвийн саналыг тэнхим, төв, захиалагч 

байгууллагаас профессорын багт нэгтгэж, профессорын баг /бүрэлдэхүүн 

сургууль/-ийн хуралдаанаар хэлэлцэж батлах; 

б/ профессорын баг /бүрэлдэхүүн сургууль/-ийн судалгааны чиглэлд 

хамаарахгүй магистрант, докторантын судалгааны ажлын сэдвийг өөрчлөх санал 

гаргах, 

в/ шаардлагатай судалгааны ажлын сэдэв, чиглэл гаргаж батлах;  

г/ магистрант, докторантын сэдвийг элссэн сургалтын жилд багтаан 

профессорын баг /бүрэлдэхүүн сургууль/-ийн ахлагч эрдмийн дэд зөвлөлд 

танилцуулж, сэдвийг баталгаажуулах; 

д/ магистрын ажил, диссертацийг тухайн профессорын баг 

/бүрэлдэхүүн сургууль/-т хэрэгжиж байгаа төсөлд хамруулах; 

е/ үүрэг-чиглэлийг хангалтгүй хэрэгжүүлж байгаа магистрант, 

докторантыг профессорын баг /бүрэлдэхүүн сургууль/-т харьяалуулахаас 

татгалзах; 

ж/ магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр 
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дүнг хэлэлцэж, семинарын багц цаг тооцох; 

з/ Эрдэм шинжилгээний бүтээлд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан 

магистрын ажил, диссертацийг хэлэлцэж, хамгаалалтад оруулах эсэх шийдвэр 

гаргах, харьяалах тэнхимд буцаах; 

 

212.14. СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮНГ ХЭВЛҮҮЛЭХ 

212.14.1. бүрэлдэхүүн сургуулиас магистрант, докторантын эрдэм 

шинжилгээ судалгааны ажлын явц үр дүнг хэвлэн нийтлэх “Эрдмийн бичиг” 

цувралыг улирал бүр эмхэтгэн хэвлүүлнэ. 

212.14.2. бүрэлдэхүүн сургуулиуд улиралд 1-ээс доошгүй удаа хэвлэгддэг 

өөрийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлтэй байж болно. 

212.14.3. магистрантын судалгааны ажлын үр дүнг хянан магадалгаа бүхий 

сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэлбэрээр хэвлүүлсэн байна. 

212.14.4. докторант нь хянан магадалгаа бүхий гадаадын сэтгүүлд нэгдүгээр 

зохиогчоор 1-ээс доошгүй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн байна. 

212.14.5. докторант, магистрант судалгааны ажлын үр дүнг эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл хэлбэрээр хэвлүүлэхдээ эрдэм шинжилгээний ажлын 

удирдагчаар хянуулж, профессорын судалгааны багийн тэргүүлэх профессороор 

зөвшөөрүүлсэн байна. 

212.14.6. судалгааны ажлын үр дүнг хэвлүүлээгүй горилогчийн ажлыг 

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхгүй. 

 

212.15. СУРАЛЦАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

212.15.1. Суралцагчийн бие даан суралцах үйл ажиллагааг дэмжих, 

хөгжүүлэх, багшийн зөвлөн туслах, чиглүүлэх, хамтран ажиллах зарчмыг үзэл 

баримтлал болгож суралцагчийг үнэлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ.  

212.15.2. Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлэх үйл ажиллагаа нь 

шинжлэх ухааны үндэстэй, бодитой, шударга, ил тод байна. 

212.15.3. Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлээр суралцагчийн 

эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлж дүгнэх гол хэлбэр тухайн хичээлийн 

сэдэвт хамаарах эсээ бичвэр бөгөөд хүрсэн түвшин болон үр дүнг хичээл заасан 

багш үнэлнэ. 

212.15.4. Багш явцын үнэлгээг хэрхэн үнэлж, дүгнэхээ хичээлийн эхэнд 

суралцагчдад тайлбарлана. 

212.15.5. Суралцагчдын эзэмшиж буй мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлэх 

хэлбэрийг хичээлийн хөтөлбөрт тусгасан байна.  

212.15.6. Суралцагч нь улирлын эцэст дууссан хичээлээр хуваарийн дагуу 

шалгалт өгнө.  

212.15.7. Тухайн хичээлд 70 болон түүнээс дээш оноо авсан суралцагчийг уг 

хичээлийн агуулгыг судалж, багц цаг хангасанд тооцно. 

212.15.8. Тухайн хичээлийн багц цаг биелүүлээгүй бол зохих бэлтгэлийг 

хангасны дараа тухайн хичээлийн шалгалтыг төлбөртэйгөөр дахин өгч болно. 

212.15.9. Хувьчилсан оноо, үсгээр илтгэсэн дүн ба тоогоор илтгэсэн дүнгийн 

хоорондын холбоо дараах хамааралтай байна. Үүнд: 

Хувьчилсан оноо Үсгээр илтгэсэн дүн Тоогоор илтгэсэн дүн 

96-100 А 4.0 

91-95 A- 3.7 



61 
 

88-90 B+ 3.4 

84-87 B 3.0 

81-83 B- 2.7 

78-80 C+ 2.4 

74-77 C 2.0 

71-73 C- 1.7 

68-70 D+ 1.3 

212.15.10. Суралцагчийг үнэлэхдээ тоо болон үсгээр илтгэсэн дүнгээс гадна  

Олон улсын жишгээр E, NC, CR, W, WF, NA, S, U гэсэн нэмэлт тэмдэглэгээг 

хэрэглэнэ. Эдгээр тэмдэглэгээг оюутны голч дүн буурах шалтгааныг тогтоох, 

оюутанд голч дүнгээ хянах, дүнгээ ахиулах боломж олгох, мөн бусад сургуулийн 

багц цаг шилжүүлэн тооцох зэрэгт ашиглана. Үүнд: 

- E (Examine incomplete by student)- Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар үнэлгээ 

хийлгээгүй тохиолдолд багшаас хийх тэмдэглэгээ. 

- NC (Noncredit)- Шилжиж ирсэн суралцагчийн дүн болон кредитийг дүйцүүлж 

тооцох боломжгүй гэдгийг илэрхийлэх тэмдэглэгээ. 

- CR (Credit granted)-Өөр сургуулийн кредитийг шилжүүлэн тооцох               

тохиолдолд хийх тэмдэглэгээ ба дипломын хавсралтад энэ хэвээр нь бичнэ. 

- W (Withdrеw)- Суралцагч хичээлийн улирлын туршид тухайн хичээлд 

суралцаж чадаагүй тохиолдолд энэхүү тэмдэглэгээг хэрэглэнэ. 

- WF (Withdrew Failing)-Суралцагч тухайн хичээлийг хангалтгүй судалсан буюу 

С үнэлгээ авах нь илэрхий болсон, эсвэл хичээлийн аль нэг хэлбэр (лекц, 

семинар, бие даалт)-ийн 1/3-д оролцоогүй үед багш энэхүү тэмдэглэгээг хийнэ. 

- NA (grade Not yet Available)-Одоогоор дүгнэгдээгүй буюу судалж байгаа 

хичээлийн тэмдэглэгээ. 

- S (Satisfactory)-“Тооцов” тэмдэглэгээ. 

- U (Unsatisfactory)-“Үл тооцов” тэмдэглэгээ. 

212.15.11. Үсгэн тэмдэглэгээ нь тоо утга /оноо/-гүй байх бөгөөд улирлын 

болон хуримтлуулсан үнэлгээний голч дүнг бодоход хэрэглэхгүй. 

 

212.16. ШАЛГАЛТ 

212.16.1. Шалгалт авсан багш нь суралцагчийн дүнг шалгалт авсан өдрөөс 

хойш ажлын 3 хоногт багтаан сургалтын цахим програмд оруулж, хэвлэн, 

баталгаажуулж бүрэлдэхүүн сургуулийн арга зүйчид хүлээлгэн өгнө. Шалгалтын 

хуудсанд засвар хийхийг хориглоно. 

212.16.2. Мэргэжлийн суурь хичээлийн шалгалтыг нэгдсэн хуваарийн дагуу 

шалгалтын комисс авна. Хуваарийг Их сургуулийн Сургалт эрхэлсэн дэд захирал 

батална. 

212.16.3. Мэргэшүүлэх хичээлийн багц цагийг профессорын баг 

/бүрэлдэхүүн сургууль/-ийн семинар, эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэгт 

илтгэл, реферат, өгүүлэл бичих, тохиолдол шинжлэх (case study) хийж  хамгаалах 

хэлбэрээр тооцуулж болно. Энэ тухайгаа багш хичээлийн хөтөлбөрт тусгасан 

байвал зохино. 

212.16.4. Экстернат хэлбэрээр суралцагч нь магистр, докторын сургалтын 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлийн агуулгыг бие даан судалж, тухайн хичээлийн 

жилд хичээл заасан багшид шалгалт өгч багц цагийг хангана. 

212.16.5. Экстернат хэлбэрээр суралцагчдад зориулсан шалгалтын 
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хуваарийг хагас жилд нэг удаа гаргаж, суралцагчид хуваарийн дагуу шалгалт өгнө. 

212.16.6. Эрдэм шинжилгээний ажилд багц цаг тооцохдоо энэ журмын 212.8 

–д заасан үдэслэлээр тооцно. Эрдэм шинжилгээний ажлын багц цаг тооцох 

комиссыг захирлын тушаалаар батална. 

212.16.7. Экстернат хэлбэрээр суралцах докторантын мэргэжлийн суурь 

болон мэргэшүүлэх хичээлийн багц цагийг бүтээлээр дүйцүүлэн тооцож болно. 

Магистрант, докторантын дүйцүүлэн тооцож болох багц цагийг Сургалт, эрдэм 

шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирлын томилсон комисс үнэлж, баталгаажуулна. 

212.16.9. Дүйцүүлэн тооцож болох бүтээлд: 

- Үр дүн нь диссертацийн ажилд орохгүй, эрдэм шинжилгээний 

сэтгүүлд хэвлэн нийтлүүлсэн өгүүлэл; 

- Их сургуулийн сурах бичиг; 

- Хэвлүүлсэн нэг сэдэвт бүтээл; 

- Зохион бүтээсэн багаж төхөөрөмж, тогтоосон стандарт; 

- Зарим боловсруулалтууд (компьютерийн программ, газрын зураг 

/карт, хуулийн төсөл, албан ёсоор улсын хэмжээнд мөрдөж буй 

аргачлал, стандарт г.м). 

 

212.17. ГАДААД ХЭЛНИЙ БОЛОН НЭГДСЭН ШАЛГАЛТ 

212.17.1. Докторант нийт судлах багц цагийн 26 багц цагийг судалсны дараа 

мэргэжлийн болон гадаад хэлний нэгдсэн шалгалт тус тус өгнө.  

212.17.2. Нэгдсэн шалгалтыг Их сургуулийн захирлын тушаалаар батлагдсан 

комисс зохион байгуулна. Мэргэжлийн нэгдсэн шалгалтыг мэргэжлийн заавал үзэх 

хичээл болон мэргэшүүлэх хичээлүүдийн агуулгаар авна. 

212.17.3. Магистрант нийт судлах багц цагийн 20 багц цагийг судалсны дараа 

гадаад хэлний шалгалт өгнө. 

212.17.4. Гадаад хэлийг судалсан багц цагийг доктор, магистрын хөтөлбөрийн 

үндсэн багц цагт тооцохгүй. Гадаад хэлний нэгдсэн шалгалтыг тест, ярилцлага, 

орчуулгын хэлбэрээр авна. 

212.17.5. Нэгдсэн шалгалтад докторант, магистрант хангалтгүй (F) үнэлгээ 

авсан тохиолдолд 6 сарын дараа дахин нэг удаа өгөхийг зөвшөөрнө. 

212.17.6. Магистрын ажил бичээгүй төгсөгчдийн хөтөлбөр дүүргэснийг 

баталгаажуулах мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт өгнө.  

 

212.18. ДОКТОРАНТЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН 

АТТЕСТАТЧИЛАЛ 

212.18.1. Докторант хичээлийн жилийн IY улиралд багтаан сургалт, 

судалгааны ажлын тайланг бичиж, харьяалах профессорын багийн тэргүүлэх 

профессорт хүлээлгэн өгнө. 

212.18.2. Докторантын суралцах хугацаанд харьяалах профессорын баг 

/бүрэлэхүүн сургууль/, тэнхим, төв, удирдагч нь зөвлөмж, хяналт шалгалтаар 

тогтмол ханган ажиллаж, жил бүрийн 5 дугаар сарын 15-ны дотор докторантын 

сургалт судалгааны ажлын тайланг хэлэлцэж, профессорын багийн хурлын 

тэмдэглэлийн хамт Магистр, докторын сургалт эрхлэх бүрэлдэхүүн сургуульд 

хүлээлгэн өгнө. 
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212.18.3. Хичээлийн жилийн IY улиралд багтаан Их сургуулийн захирлын 

тушаалаар байгуулагдсан комисс III дамжааны болон экстернат хэлбэрээр 

суралцаж буй докторант нарын сургалт, судалгааны ажлыг: 

- танхимын сургалт; 

- нэгдсэн шалгалт; 

- профессорын багийн семинараар илтгэл хэлэлцүүлэн багц цаг хангасан 

байдал; 

- хянан магадалгаа бүхий сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлсэн 

байдал; 

- докторын ажлын бичилт; 

- удирдагчийн үнэлгээ гэсэн үзүүлэлтээр аттестатчилалд хамруулан, 0-100 

буюу F-A үнэлгээгээр тус бүрийг нь шалгаж, нэгдсэн үнэлгээ-дүгнэлт гаргана. 

212.18.4. Аттестатчилалд докторант “C”, “D” үнэлгээтэй шалгагдвал түүнд 3-

10 сарын хугацаатай үүрэг, даалгавар өгч, дахин дүгнэлт гаргана. 

 

212.19. МАГИСТРЫН АЖИЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

212.19.1. Магистрын ажил нь тухайн шинжлэх ухааны тодорхой асуудлыг 

судалгаа, туршилт, боловсруулалт, дүн шинжилгээ, онол, арга зүйн зохих түвшинд 

гүйцэтгэж, тодорхой сэдвээр бодит үндэслэл, онол, практикийн дүгнэлт, 

харьцуулсан судалгаа зэрэг үр дүнд хүрсэн хэрэглээний судалгааны шаардлага 

хангасан байна. 

212.19.2. Магистрын ажилд ашигласан эх сурвалжийг заавал эш татаж, 

судлаачийн ёс зүйг эрхэмлэнэ. Эшилсэн бүх эх сурвалж магистрын ажлын 

агуулгатай нийцсэн байна. 

212.19.3. Магистрын ажлыг монгол хэл дээр бичнэ.  

212.19.4. Зохих шаардлагыг ханган бүрэн эцэслэж, магистрын зэрэг 

хамгаалсан ажлын 3-аас доошгүй хувь дээр удирдагч, албан ёсны шүүмжлэгч, 

хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. 

212.19.5. Магистрын ажлын хувийг Их сургуулийн номын сан, Магистр, 

докторын сургалт эрхлэх бүрэлдэхүүн сургууль, захиалагч байгууллагад заавал 

хүлээлгэн өгнө. 

212.19.6. Нууцын асуудалд хамаарах магистрын ажлыг Их сургуулийн нууцын 

номын санд хүлээлгэн өгнө. 

212.19.7. Магистр, докторын сургалт эрхлэх бүрэлдэхүүн сургууль магистрын 

ажлыг цахим хэлбэрээр авч мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. 

212.19.8. Магистрын ажлын хамгаалалтын өмнөх хэлэлцүүлгийг 

профессорын багийн өргөтгөсөн хурлаар зохион байгуулна. 

212.19.9. Магистрын ажлыг Их сургуулийн дэргэдэх магистрын зэрэг 

хамгаалуулах зөвлөлд “Магистрын ажил хамгаалуулах зөвлөлийн журам”-ын дагуу 

хамгаалуулна. 

212.19.10. Магистрын ажил, хураангуйг бэлтгэхдээ “Хууль сахиулахын их 

сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын стандарт”-ыг баримтална. 

 

212.20. ДОКТОРЫН АЖИЛ /ДИССЕРТАЦИ/-д ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

212.20.1. Шинжлэх ухааны тодорхой салбарын мэдлэгт холбогдол бүхий 

зорилтыг шийдсэн эсхүл улс орны нийгэм, эдийн засагт ач холбогдолтой практик 
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асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй онол, арга зүйн зохих түвшинд шийдсэн 

байна. 

212.20.2. Докторантын дэвшүүлж буй шинэ шийдлийн үндэслэлээ шинжлэх 

ухааны үндэслэлтэй нотолсон, урьд өмнө хийгдсэн мэдэгдэж буй бусад 

шийдлүүдтэй харьцуулж, шүүмжлэлтэйгээр шинэлэг талыг нээн харуулсан байх; 

212.20.3. Зохих загвар, шаардлагыг баримталсан, харилцан уялдаа, 

шүтэлцээтэй, шинжлэх ухааны хэлний хэм хэмжээний дагуу туурвисан байх; 

212.20.4. Судалгааны үр дүнгийн үнэнийг нотолгоонд суурилан баталсан, 

дүгнэсэн байх ба судалгаанд ашигласан эх сурвалжийг заавал эш татаж, 

судлаачийн ёс зүйг эрхэмлэнэ. Эшилсэн бүх эх сурвалж докторын ажлын 

агуулгатай нийцсэн байна. 

212.20.5. Докторын ажлыг монгол хэл дээр бичнэ. Докторын ажлын товч 

хураангуй /автореферат/-г англи, орос хэл дээр 3 хуудсанд багтаан бичиж, 

докторын ажилд хавсаргана. 

212.20.6. Докторын ажлын хувийг Үндэсний номын сан, Шинжлэх ухаан, 

технологийн сан, тухайн сургуулийн номын сан, Магистр, докторын сургалт эрхлэх 

бүрэлдэхүүн сургуульд заавал хүлээлгэн өгнө 

212.20.7. Нууцын асуудалд хамаарах докторын ажил, магистрын ажлыг Их 

сургуулийн нууцын номын санд хүлээлгэн өгнө. 

212.20.8. Магистр, докторын сургалт эрхлэх бүрэлдэхүүн сургууль докторын 

ажлыг цахим хэлбэрээр авч мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. 

 

212.21. СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР 

212.21.1. Өдрийн хэлбэрээр суралцаж буй суралцагч нь төлбөртэй, эчнээ, 

зайн, экстернат, гарагийн хэлбэрээр суралцаж буй суралцагчын төлбөрийг 

сургалтын гэрээнд тусгана.  

212.21.2. Магистр, докторын сургалтын төлбөрийг жил бүр Их сургуулийн 

захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, Их сургуулийн захирлын тушаалаар 

шинэчлэн тогтооно. 

212.21.3. Суралцагч энэ журмын 212.22.2-т заасан үндэслэлээр хасагдсан 

тохиолдолд сургалтын төлбөрийг буцаан олгохгүй. Захиалагч сургалтын төлбөрийг 

төлсөн тохиолдолд зардлыг суралцагч хариуцна. 

212.21.4. Магистрант, докторант сургалтын төлбөрийг тогтоосон хугацаанд 

төлөх үүрэгтэй. 

212.21.5. Магистрант, докторантын судалгааны ажилтай холбоотой туршилт 

явуулахад шаардагдах материал, хээрийн судалгаа хийх болон команд штабын 

хээрийн сургуулийн томилолт, судалгааны семинарын зардлыг үндсэн сургалтын 

төлбөрөөс тусад нь тооцно. 

212.21.6. Суралцагч сургуулиас өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн тохиолдолд 

тухайн суралцсан хугацааны зардлыг суутган тооцно. 

212.21.7. Магистрын ажил, докторын диссертаци хамгаалалтын зардлыг 

сургалтын төлбөрт оруулахгүй ба хамгаалалт явагдсан нөхцөлд магистрын ажлын 

5, диссертацийн 24 багц цагтай тэнцэх хэмжээний төлбөрийг жинхэнэ 

хамгаалалтаас нэг сарын өмнө төлнө. 

212.21.8. Магистрант, докторантын удирдагч, албан ёсны шүүмжлэгч, 

хамгаалуулах зөвлөлийн хуралд таслах эрхтэйгээр ажилласан гишүүдийн ажлын 

хөлсийг хамгаалалтын зардлаас тооцож олгоно. 
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212.21.9. Их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил болон 

материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан суралцагчийг 

сургалтын төлбөрөөс чөлөөлж болно. 

212.21.10. Дахин болон нөхөн 1 шалгалтын төлбөр нь 0,5 багц цагийн 

төлбөртэй тэнцүү байна. 

 

212.22. СУРГАЛТААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, СУРГАЛТААС ХАСАХ 

212.22.1. Хүндэтгэх шалтгааны улмаас суралцах боломжгүй болж, Их 

сургуулийн Захиралд хандан чөлөө хүссэн суралцагчид нэг жилийн чөлөө олгоно. 

Докторантад энэ чөлөөг дахин нэг удаа олгож болно. Тухайн суралцагч 

үргэлжлүүлэн суралцах тухай Их сургуулийн захиралд бичгээр хандаж Их 

сургуулийн захирлын тушаалаар үргэлжлүүлэн суралцана. 

212.22.2. Суралцагчийг дараах үндэслэлээр хасна. Үүнд: 

а/ сургалтын төлбөр бүрэн барагдуулаагүй; 

б/ 40-с дээш цагийн хичээл тасалсан; 

в/ нэг улирлын 2 шалгалт амжилтгүй өгсөн ба дахин шалгалтад 

хангалтгүй дүн үзүүлсэн; 

г/ төрийн тусгай албанаас халагдсан нь тухайн магистрант, 

докторантын судалгааны ажилд харшлахаар бол; 

д/ аттестатчилалд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй хамрагдаагүй, эсхүл F 

дүгнэгдсэн бол; 

е/ их сургуулийн дотоод журмыг удаа дараа зөрчсөн, ёс зүйн ноцтой 

зөрчил гаргасан. 

ё/ Урилгаар элсэгч сургалтыг шалтгаангүй орхисон бол сургуулиас 

хасна. 

 

212.23. ТӨГСӨЛТ, ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН 

212.23.1. Докторант сургалтын багц цагийг бүрэн хангасан бол докторын 

сургалт дүүргэсэн тухай гэрчилгээ олгоно. 

212.23.2. Докторантын сургалтын багц цаг энэхүү гэрчилгээг авснаас хойш 5 

жил хүртэл хугацаанд хүчинтэй. Энэ хугацаанд магистрын ажил, докторын 

диссертаци хамгаалах эрхтэй. 

212.23.3.Өргөтгөсөн бүрэлдэхүүнтэй профессорын багийн хурлаар 

диссертациа хэлэлцүүлсэн боловч дэмжигдээгүй докторант ажлаа цэгцлэн, 

тогтоосон хугацааны дотор дахин хэлэлцүүлэх эрхтэй. 

212.23.4. Гадаад, дотоодын бусад их дээд сургуульд амжилттай суралцаж 

байсан магистрант, докторантыг профессорын баг, бүрэлдэхүүн сургууль, төв, 

тэнхимийн саналыг үндэслэн магистр, докторын сургалтад шилжүүлэн суралцуулж 

болно. 

212.23.5. Шилжин ирсэн суралцагчийн хичээлийн багц цагийг бусад сургуульд 

судалсан хичээлээс  дүйцүүлэн тооцож болно. 
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Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 

 2004 оны 12 дугаар тушаалын хавсралт  

 

 

ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭКСТЕРНАТ ХЭЛБЭРИЙН 

СУРГАЛТЫН ДҮРЭМ 

 

1. Энэхүү дүрмийг дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалт 

зохион байгуулахтай холбоотой нийтлэг харилцаануудыг зохицуулахад 

баримтлана.  

2. Сургалтын экстернат хэлбэр нь иргэн сонгосон мэргэжлийн сургалтын 

төлөвлөгөөнд заасан хичээлүүдийг бие даан судалж, мэдлэг, чадвараа 

дүгнүүлэх замаар зохих шатны боловсрол эзэмших сургалтын хэлбэр мөн.  

3. Бүрэн дундаас дээш боловсролтой иргэн экстернат хэлбэрээр дээд боловсрол 

эзэмшиж болно. Экстернат хэлбэрээр суралцахад насны хязгаар тавихгүй.  

4. Экстернат хэлбэрээр суралцах хүмүүсийг тухайн сургалтын байгууллагын 

элсэлтийн журмын дагуу элсүүлнэ. Шалгуулагчдыг бүртгэх, шалгалт авах, 

сургалтын тодорхой үе шатны багц цагийг экстернат хэлбэрээр суралцан 

цуглуулах журмы гсургалтын байгууллага боловсруулан баталж мөрдөнө. 

Экстернат хэлбэрээр суралцагчдыг захирлын тушаалаар баталгаажуулна.  

5. Экстернат хэлбэрээр суралцагч (цаашид "суралцагч" гэх) -д сургалтын 

төлөвлөгөө, хичээлүүдийн хөтөлбөр, ангийн ажил (төсөл) болон рефератын 

даалгавар, хяналтын ажил, үйлдвэрлэлийн дадлагын хөтөлбөр, заавал 

гүйцэтгэх лабораторын ажлын жагсаалт, сургалт аргазүйн бусад баримт 

бичгийг олгоно.  

6. Экстернат хэлбэрээр сурах сургалтын норматив хугацаа өдрийн хэлбэрээр 

сурах норматив хугацаанаас багагүй байна.  

7. Суралцагчийн урьд нь эзэмшсэн боловсролын төвшинг харгалзан сургалтын 

төлөвлөгөөн дэх тодорхой хичээлүүдийг дүйцүүлэн тооцож болно. Ийнхүү 

дүйцүүлэн тооцо хасуудлыг захирлын тушаалаар шийдвэрлэнэ.  

8. Тухайн чиглэлээр экстернат хэлбэрийн сургалт явуулах шийдвэрийг сургалтын 

байгууллагын эрдмийн (сургалт аргазүйн) зөвлөл гаргана.  

9. Суралцагчаас сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлүүд, тэдгээрийн 

тодорхой хэсгээр шүүлэг, шалгалт авна. Түүнчлэн заавал гүйцэтгэх хяналтын 

болон лабораторын ажил, ангийн ажил (төсөл), реферат, үйлдвэрлэлийн 

болон дипломын өмнөх дадлагын тайланг сургалтын байгууллагаас тогтоосон 

журмын дагуу үнэлж дүгнэнэ. 

10. Суралцагчийн нэг жилд цуглуулж болох багц цагийн дээд хэмжээг тухайн 

сургалтын байгууллага тогтооно.  

11. Явцын шалгалт, шүүлгийг бодитой авах нөхцлийг сургалтын байгууллага 

бүрдүүлнэ. 

12. Суралцагч сургалтын явцын шалгалтад орох зөвшөөрлийг сургалтын 

байгууллагын захирал буюу түүний эрх олгосон албан тушаалтан олгоно.  

13. Суралцагчийг сурлагаар тэнцэхгүй гэж үзэх нөхцлийг тухайн сургалтын 

байгууллага тогтоож болно.  

14. Төгсөлтийн шалгалтыг тухайн сургалтын байгууллагын төгсөлт хийдэг 

хугацаанд зохих журмын дагуу явуулна.  
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15. Сургалтын төлөвлөгөө ёсоор авбал зохих багц цагийг цуглуулсан, бие даан 

гүйцэтгэх ажлуудыг биелүүлсэн, хуримтлуулсан голч дүн нь зохих шаардлагыг 

хангасан суралцагчийг төгсөлтийн шалгалтад  оруулна. 

16. Суралцагч төгсөлтийн шалгалтад орох хүсэлтээ сургалтын байгууллагаас 

тогтоосон хугацаанд тавина. Суралцагч төгсөлтийн шалгалт өгөх зөвшөөрлийг 

захирлын тушаалаар олгоно.  

17. Сургалтын байгууллага нь дээд боловсрол эзэмшихтэй холбогдуулан 

суралцагчид түүний мэдлэг, чадварыг үнэлж, дүгнэхээс өөр ямар ч үйлчилгээ 

(лекц унших, лабораторын ажил, дадлагын хичээл, семинар явуулах, зөвлөгөө 

өгөх, г.м.) үзүүлж болно. Нэмэлт үйлчилгээ авах эсэх, авах бол аль хичээлээр 

ямар үйлчилгээ авахыг зөвхөн суралцагч санал болгоно.  

18. Экстернат хэлбэрээр суралцагч болон сургалтын байгууллага хоорондын 

харилцааг тэдгээрийн хооронд байгуулсан гэрээгээр зохицуулна. 

Суралцагчийн мэдлэг чадварыг үнэлэх ажлын зохион байгуулалт (ямар 

шүүлэг, шалгалтыг хэзээ, хаана өгөх, лабораторын болон хяналтын ажил, 

ангийн ажил, дадлагын тайлан зэргийг хэрхэн үнэлж дүгнэх г.м. ), сургалтын 

байгууллагаас суралцагчийн авах үйлчилгээ (тодорхой хичээлийн лекцэнд 

суух, лабораторын ажил, дадлагын хичээл хийх, зөвлөгөө авах г.м.), 

суралцагчааас сургалтын байгууллагад төлөх төлбөр ба түүнийг хэрхэн төлөх 

зэргийг гэрээнд заавал тусгана. 

19. Суралцагчид холбогдох бичиг хэрэг (хувийн хэрэг) хөтлөх журмыг сургалтын 

байгууллага бие даан тогтооно. 

20. Сургалтын экстернат хэлбэрээр эзэмшиж болохгүй сургалтын чиглэлийн 

жагсаалтыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага батална.  

21. Сургалтын байгууллага тухайн хичээлийн жилд экстернат хэлбэрээр 

төгсөгчдийн тоог статистикийн мэдээнд тусгана.  
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Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 

2010 оны 11 сарын 04 өдрийн 492 дугаар 

тушаалын хавсралт 

 

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ 

ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл  

1.1. Монгол Улсын докторын зэргийн сургалтын Докторын зэрэг хамгаалуулах 

зөвлөл (цаашид “Зөвлөл” гэнэ)-ийн үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ 

дүрмийн зорилго оршино.  

Хоёр. Зөвлөл байгуулах, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

2.1. Зөвлөлийг докторын сургалт эрхлэх тухайн шинжлэх ухааны мэргэжлийн 

чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил эрхэлж буй их сургууль 

(цаашид “түшиглэсэн сургууль” гэнэ)-ийг түшиглэн байгуулна.  

2.2. Зөвлөлийн түшиглэсэн сургуулийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага тогтооно. Зөвлөл нь их, дээд сургууль, эрдэм 

шинжилгээний байгууллага дундын шинжтэй байх бөгөөд докторын сургалтын 

тодорхой чиглэлээр эсвэл хэд хэдэн чиглэлийг нэгтгэсэн улсын хэмжээнд нэг 

Зөвлөл байна.  

2.3. Зөвлөл нь дарга, орлогч дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүд гэсэн нийт 6-

аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.  

2.4. Зөвлөлийг тухайн шинжлэх ухааны чиглэлээр докторын зэрэгтэй, тэргүүлэх 

эрдэмтдээс бүрдүүлнэ. Нэг байгууллагын төлөөлөл Зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүний гуравны нэгээс илүүгүй байна.  

2.5. Зөвлөлийг Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн гурван 

жилийн хугацаагаар байгуулна.  

2.6. Зөвлөл нь горилогчийн суралцаж буй чиглэл, хамгаалах докторын ажил 

/диссертац/-ын сэдвийн онцлогийг харгалзан тухайн докторын ажлыг шүүн 

хэлэлцэж, санал өгөх гишүүний эрхтэй 6 хүртэл эрдэмтдийг томилж, 

докторын ажлыг өргөтгөсөн бүрэлдэхүүнтэйгээр хэлэлцэнэ.  

2.7. Түшиглэсэн сургуулийн докторын сургалт эрхэлсэн нэгж нь холбогдох 

сургууль, мэргэжлийн тэнхим, хуулийн этгээдтэй хамтран тухайн салбарын 

сургалтын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил эрхэлдэг докторын 

зэрэгтэй багш, эрдэмтдийн талаарх мэдээллийн сан байгуулж, баяжуулах 

ажлыг хариуцна. Мэдээллийн санг зөвхөн Зөвлөлийн гишүүн томилох, 

шинэчлэх, зөвлөлийг өргөтгөхөд ашиглана.  

2.8. Зөвлөлийн дарга Зөвлөлөөс үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг ханган 

гишүүдийн ажил үүргийг хуваарилж, гүйцэтгэлийн хяналт тавина. Зөвлөлийн 

эрх мэдлийн асуудлаар Зөвлөлийг төлөөлөн холбогдох байгууллагатай 

харилцана.  

2.9. Зөвлөл албан бичгийн хэвлэмэл хуудастай байх бөгөөд түшиглэсэн 

сургуулийн докторын сургалт эрхэлсэн нэгжийн тэмдэгийг хэрэглэнэ.  

Гурав. Зөвлөлийн үйл ажиллагаа  

3.1. Зөвлөл нь горилогчийн бичсэн докторын ажлыг мэргэжлийн түвшинд 

хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах үндсэн үүрэгтэй.  
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3.2. Зөвлөл үйл ажиллагаандаа ил тод байдлыг хангаж ажиллана. Зөвлөл 

докторын ажлын сэдэв, горилогчийн тухай зарыг өдөр тутмын хэвлэлд 

нийтлүүлж, түшиглэсэн сургууль, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны 

вэб хуудсанд байршуулна. Зарыг холбогдох сургуульд албан ёсоор 

мэдэгдэнэ.  

3.3. Зөвлөл горилогч докторын ажлаа хамгаалахад шаардлагатай мэдээлэл, 

хамгаалалтай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө авах боломжоор хангана.  

3.4. Горилогчийн хүсэлт, Зөвлөлийн бүрэлдэхүүний дийлэнх олонхийн 

зөвшөөрснөөр докторын ажлыг англи хэл дээр бичүүлж, хамгаалалтыг гадаад 

хэл дээр явуулж болно.  

3.5. Зөвлөл докторын ажлыг бүрэн гүйцэд, бодитой шүүн хэлэлцэхэд 

шаардлагатай материалыг холбогдох байгуулагаас лавлах, гаргуулан авах 

эрхтэй.  

3.6. Зөвлөл горилогчийн докторын ажлын талаар гаргасан дүгнэлтээ хуралдаан 

болсноос хойш 5 хоногийн дотор горилогчийн суралцаж буй сургуульд албан 

ёсоор мэдэгдэнэ.  

3.7. Зөвлөл нь хуралдаантай холбоотой бичиг баримт, холбогдох материалыг 

түшиглэсэн сургуулийн докторын сургалт эрхэлсэн нэгжид тухай бүр 

хүлээлгэн өгнө. Энэхүү бичиг баримт, материалыг түшиглэсэн сургууль зохих 

журмын дагуу архивт хадгална.  

3.8. Зөвлөл энэхүү дүрмийн 4.2-т заасан материалыг хүлээн авсан тухай 

тэмдэглэл хөтөлнө.  

Дөрөв. Зөвлөлөөр докторын ажлыг шүүн хэлэлцэх  

4.1. Докторын ажлын хамгаалалтыг Зөвлөлийн хуралдаанаар зохион байгуулна.  

4.2. Горилогч доорх материалыг Зөвлөлд ирүүлнэ:  

4.2.1. горилогчийн материалыг Зөвлөлд хүргүүлэх тухай сургуулийн 

захирлын гарын үсэг бүхий албан бичиг;  

4.2.2. докторын ажлыг хамгаалалтад оруулахыг хүсч горилогчоос захирлын 

нэр дээр гаргасан өргөдөл;  

4.2.3. горилогч докторантаар элссэн болон шилжилт, хөдөлгөөнийг гэрчлэх 

баримт бичиг;  

4.2.4. горилогчийн сэдэв баталсан болон удирдагч томилсон шийдвэр;  

4.2.5. горилогчийн магистрын зэргийг гэрчлэх дипломын нотариатаар 

гэрчилсэн хуулбар;  

4.2.6. горилогч докторын нэгдсэн шалгалт, гадаад хрэлний шалгалт өгч 

тэнцсэн тухай нотолгоо;  

4.2.7. сургалтын төлөвлөгөөний дагуу судалсан хичээлүүд, дүн, зохих багц 

цаг цуглуулсныг нотолсон холбогдох сургуулийн захирлын 

тодорхойлолт; зөвлөлийн гишүүдийн тоогоор хэвлэсэн докторын 

ажил;  

4.2.8. суралцаж буй сургуулийн сургалтын журмын дагуу хамгаалалтад 

оруулахыг зөвшөөрсөн дүгнэлт;  

4.2.9. горилогчийн докторын ажил хамгаалалтад бэлэн болсныг 

тодорхойлсон удирдагчийн дүгнэлт;  

4.2.10. докторын ажил бичих явцдаа түүний үр дүнгийн талаар зохих 

мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн горилогчийн бүтээлүүд /биет 

байдлаар хавсаргана/;  
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4.2.11. нийтэд танилцуулах зорилгоор түшиглэсэн болон суралцаж буй 

сургуулийнхаа номын санд докторын ажил, хураангуйг тавьсан тухай 

тодорхойлолт.  

4.3. Зөвлөлийн дарга материалыг хүлээн авч доорх арга хэмжээ авна:  

4.3.1. Зөвлөлийн орлогч дарга, эсхүл нарийн бичгийн даргаар 4.2-д 

дурдсан материалын бүрдэл, тэдгээрийн үнэн зөв байдлыг 

шалгуулж, дүгнэлт гаргуулна.  

4.3.2. Энэхүү журмын 2.6-д заасан өргөтгөсөн бүрэлдэхүүнийг материал 

хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан шийдвэрлүүлнэ.  

4.4. Зөвлөл доорх үндэслэлээр материалыг буцааж болно.  

4.4.1. докторын ажлын сэдэв Зөвлөлийн хариуцах чиглэлд хамаарахгүй;  

4.4.2. энэхүү дүрмийн 4.2-т заасан материалын бүрдэл дутуу буюу 

шаардлага хангаагүй.  

4.5. Докторын ажил хамгаалуулах хуралдааныг өргөдөл хүлээн авснаас хойш 45 

хоногийн дотор зохион байгуулна. Зөвлөлийн дарга горилогчтой тохиролцон 

хуралдаан болох газар, өдөр, цагийг товлож, хуралдаан болохоос 14-өөс 

доошгүй хоногийн өмнө түшиглэсэн сургууль, горилогчийн суралцаж буй 

сургуульд мэдэгдэнэ. Зөвлөлийн дарга горилогчийн ирүүлсэн докторын 

ажлыг хамгаалалт болох өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө гишүүдэд 

хүргүүлэх арга хэмжээ авна.  

4.6. Горилогчийн докторын ажил Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 

оны 187 дугаар тушаалаар баталсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд 

баримтлах нийлэг журам”-ын 16.7 дахь хэсэгт заасан шаардлага хангасан 

байх ёстой.  

Тав. Зөвлөлийн хуралдаан  

5.1. Зөвлөлийн хуралдааныг гишүүдийн 75 ба түүнээс дээш хувийн ирцтэйгээр 

хийнэ.  

5.2. Зөвлөлийн хуралдааныг зөвлөлийн дарга, түүнийг эзгүйд зөвлөлийн орлогч 

дарга удирдана.  

5.3. Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын эзгүйд Зөвлөлийн даргын шийдвэрээр аль 

нэг гишүүнийг түр хугацаагаар нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгүүлэхээр 

батална.  

5.4. Зөвлөлийн дарга, орлогч дарга хоёул эзгүй тохиолдолд Зөвлөлийн хуралдаан 

хийхгүй.  

5.5. Зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг нууц санал хураалтын дүнг үндэслэн 

гаргана. Горилогчийн докторын ажил зөвлөлийн хуралдаанд оролцогчдын 75-

аас доошгүй хувийн эерэг санал авсан тохиолдолд уг докторын ажлыг 

хамгаалсанд тооцно.  

5.6. Зөвлөлийн хуралдаанд оролцолгүйгээр санал өгөх, хуралдаанд ирсэн боловч 

урьдчилж санал өгөхийг тус тус хориглоно.  

5.7. Хуралдаанаас протокол, тогтоол гарна.  

Зургаа. Зөвлөлийн хуралдааны зохион байгуулалт  

4.1. Зөвлөлийн хуралдааныг дор дурдсан дарааллаар зохион байгуулна. Үүнд:  

6.1.1. хуралдааныг Зөвлөлийн дарга нээж, хэлэлцэх асуудлыг 

танилцуулах;  

6.1.2. горилогчийн талаар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга танилцуулах;  

6.1.3. горилогч докторын ажлынхаа үндсэн үр дүнг товч илтгэх;  
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6.1.4. зөвлөлийн гишүүд горилогчид асуулт тавьж, хариулт авах, 

мэтгэлцэх;  

6.1.5. зөвлөлийн гишүүд докторын ажлын талаар дүгнэлтээ хэлэх;  

6.1.6. тооллогын комиссыг сонгон батлах;  

6.1.7. гишүүдэд саналын хуудас тарааж санал хураах;  

6.1.8. тооллогын комисс нууц санал хураалтын дүнг танилцуулах;  

6.1.9. тооллогын комиссын саналыг үндэслэн горилогчийн докторын ажлын 

талаарх дүгнэлтийг баталсан шийдвэр гаргах;  

6.1.10. зөвлөлийн дарга хуралдааныг хааж үг хэлэх.  

6.2. Зөвлөлийн гишүүдийн санал өгөх хуудасны загвар энэхүү дүрмийн хавсралт 

хэлбэртэй байна.  

6.3. Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлд хуралдаан болсон он, сар, өдөр, газар, 

байр, хурал эхэлсэн, дууссан цаг, минут, хуралдаанд оролцсон 

бүрэлдэхүүний нэр, ирээгүй хүмүүсийн шалтгаан, ирцийн хувь, шүүн 

хэлэлцсэн диссертацын сэдэв, хуралдааны асуулт, хариулт, шийдвэрийн 

талаар дэлгэрэнгүй, тодорхой тусгана. Тэмдэглэлийг зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга хөтөлж, тэмдэглэлд хуралдаан даргалагч, нарийн бичгийн 

дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  
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ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙГ ТҮШИГЛЭСЭН 

 ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ  

ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ 

 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

 

1.1. Энэ дүрмийн зорилт нь Хууль сахиулахын их сургуулийг (цаашид “Их 

сургууль” гэх)  түшиглэн байгуулсан “Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл”-ийн 

(цаашид “Хамгаалуулах зөвлөл” гэх) үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино. 

1.2. “Хууль сахиулахын их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг 

хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм” нь Дээд боловсролын тухай хууль болон 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 492 дугаар тушаалаар 

батласан “Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм”, 2014 оны А/370 дугаар 

тушаалаар батласан “Магистр, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журам”, “Хууль 

сахиулахын их сургуулийн дүрэм”-д тус тус үндэслэнэ. 

1.3. Хамгаалуулах зөвлөл энэ дүрмийн нэгдүгээр хавсралтад заасан 

чиглэлээр горилогчийн бичсэн докторын ажлыг (цаашид “диссертаци- эрдмийн 

зэрэг горилсон бүтээл” гэх) хамтын журмаар мэргэжлийн түвшинд хэлэлцэж, 

горилогчид  докторын зэрэг олгох эсэх талаар дүгнэлт гаргах үндсэн үүрэгтэй. 

1.4. Хамгаалуулах зөвлөл зөвлөлийн дарга, орлогч дарга, нарийн бичгийн 

дарга, гишүүдээс бүрдэх бөгөөд зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Их сургуулийн 

захирлын саналыг үндэслэн боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн 

Засгийн газрын гишүүн нэр заан томилно. 

1.5. Хамгаалуулах зөвлөл 13  эрдэмтэний бүрэлдэхүүнтэй ажиллах бөгөөд 

бүрэлдэхүүний гуравны нэг хувь нь Их сургуулийн орон тооны ажилтан байна. 

1.6. Хамгаалуулах зөвлөлийн дарга Зөвлөлөөс үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэх 

ажлыг мэргэжлийн болон зохион байгуулалтын удирдлагаар хангаж, Зөвлөлийн 

эрх хэмжээний асуудлаар Зөвлөлийг төлөөлөн холбогдох байгууллагатай 

харилцана. 

1.7. Хамгаалуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дараах зарчмуудыг 

баримтлана: 

1.7.1. шударга байх; 

1.7.2. ил тод, нээлттэй байх; 

1.7.3. гишүүд хараат бус байх; 

1.7.4. шинжлэх ухаан, эрдмийн эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэх; 

1.7.5. эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлд хүндэтгэлтэй хандах.   

1.8. Их сургуулийн Эрдмийн болон боловсролын зэрэг хамгаалуулах 

зөвлөлийн  ажлын алба (цаашид “Хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба” гэх)  эрх 

зүй, хууль сахиулах, аюулгүй байдлын салбарын эрдэмтдийн мэдээллийн сан 

байгуулж баяжуулах ажлыг хариуцана. Сангийн мэдээллийг Хамгаалуулах 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилох, шинэчлэх, шаардлагатай тохиолдолд 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өргөтгөхөд ашиглана. 
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1.9. Хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах эрдэмтэн дараах бичиг 

баримтуудыг Их сургуулийн Эрдмийн болон боловсролын зэрэг хамгаалуулах 

зөвлөлийн ажлын албанд ирүүлнэ:  

  1.9.1. ажиллаж буй газрын тодорхойлолт; 

  1.9.2. ажлын үнэмлэхний хуулбар; 

  1.9.3. иргэний үнэмлэхний хуулбар; 

  1.9.4. хамгаалсан бүтээлийн хураангуй; 

  1.9.5. нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт; 

  1.9.6. удирдсан доктор, магистрын ажлын жагсаалт.  

1.10. Их сургуулийн захирал, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагын  хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалтан 

Хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд байхыг хориглоно. 

1.11. Хамгаалуулах зөвлөл өөрийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг Их 

сургуулийн албан ёсны цахим хуудсанд байршуулна. 

1.12. Хамгаалуулах зөвлөл албан бичиг, хуралдааны тэмдэглэл, шийдвэрийн 

хэвлэмэл хуудастай байх бөгөөд Эрдмийн болон боловсролын зэрэг хамгаалуулах 

зөвлөлийн  ажлын албаны тэмдгийг хэрэглэнэ. 

1.13. Хамгаалуулах зөвлөл тухайн жилийн үйл ажиллагааны тайлан гаргана. 

Тайланд дараах мэдээллүүдийг тусгана: 

  1.13.1. тухайн жилд зохион байгуулсан хуралдааны талаарх 

мэдээлэл; 

  1.13.2. Хамгаалуулах зөвлөлд материал ирүүлсэн горилогчдын 

талаарх мэдээлэл; 

  1.13.3. Хамгаалуулах зөвлөлөөр тухайн жилд хамгаалсан 

диссертацийн талаарх мэдээлэл. Энэ хэсэгт хамгаалсан диссертацийн сэдвийн 

ангилал, төрийн болон салбарын хэмжээнд хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдтэй 

уялдсан байдал, судалгааны ажлын үр дүнг практикт нэвтрүүлж буй  талаар 

дурдана; 

  1.13.4. албан ёсны шүүмжлэгч болон шүүмжлэгч байгууллагын үйл 

ажиллагааны талаарх мэдээлэл; 

  1.13.5. диссертаци бэлтгэх, хамгаалуулах ажиллагааны явц байдлын 

үнэлгээ, дүгнэлт, цаашид анхаарах асуудал.   

1.14. Хамгаалуулах зөвлөлийн тайланд зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн 

дарга гарын үсэг зурна. 

 

ХОЁР. ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛД БИЧИГ БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВАХ 

 

2.1. Горилогчийн бичсэн диссертаци Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 

2014 оны А\370 дугаар тушаалаар баталсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэх 

нийтлэг журам”-ын 3.4.8, 3.4.9 дэх заалтад заасан шаардлагыг бүрэн хангасан 

тухай Профессорын судалгааны багийн албан ёсны дүгнэлт, диссертацийг 

хамгаалалтад оруулах тухай харъяа тэнхим, профессорын багийн тодорхойлолт 

нь  Хамгаалуулах зөвлөлд горилогчийн бичиг баримтыг хүлээн авах үндэслэл 

болно. 

2.2. Горилогч гадаад, дотоодын бусад их сургуульд ижил сургалтын 

төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр суралцсан, мөн диссертациа гадаад хэлээр бичиж 

тухайн хэлээр нь хамгаалах, түүнчлэн гадаадын иргэн тус зөвлөл дээр хамгаалах 
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хүсэлт гаргавал Их сургуулийн захиралд танилцуулж холбогдох шийдвэрийг 

гаргуулна.   

2.3. Горилогч дараах бичиг баримтыг Хамгаалуулах зөвлөлд ирүүлнэ.  

2.3.1.  хамгаалалтад оруулахыг хүсч Хамгаалуулах зөвлөлийн даргын 

нэр дээр гаргаж, цохолт хийлгэсэн өргөдөл; 

2.3.2. горилогчийн ажилладаг байгууллагын хүний нөөцийн албаны 

тодорхойлолт; 

2.3.3. профессорын судалгааны багийн хурлаар диссертацийг 

хэлэлцсэн тухай тэмдэглэл;  

 2.3.4. урьдчилсан хамгаалалтанд орохыг дэмжсэн профессорын 

судалгааны багийн гишүүдийн гарын үсэг бүхий дүгнэлт; 

2.3.5. хамгаалалтад оруулах тухай  харъяа тэнхим, профессорын 

багийн тодорхойлолт; 

2.3.6. эрдэм шинжилгээний удирдагчийн тодорхойлолт; 

2.3.7. диссертацийг хянан магадласан гурваас доошгүй шүүмжлэгчийн 

шүүмж; 

2.3.8. Их сургуулийн захирлын докторантаар элссэн болон шилжилт, 

хөдөлгөөн хийснийг гэрчлэх тушаал; 

2.3.9. Их сургуулийн захирлын диссертацийн сэдэв баталсан болон 

удирдагч томилсон  тушаал; 

2.3.10.  магистрын зэргийг гэрчлэх дипломын нотариатаар гэрчилсэн 

хуулбар; 

2.3.11.  нэгдсэн шалгалт, гадаад хэлний шалгалт өгч тэнцсэн дүнгийн 

хуудас; 

2.3.12. сургалтын төлөвлөгөөний дагуу судалсан хичээлүүд, дүн, зохих 

багц цаг цуглуулсныг нотолсон сургалт дүүргэсэн гэрчилгээ; 

2.3.13. хэвлэж үдсэн 5 хувь, хэвлэж үдээгүй 1 хувь диссертаци, 

диссертацийн хураангуй, тэдгээрийн цахим хувилбар; 

2.3.14. диссертацийн хүрээнд хийсэн судалгааны үр дүнгийн талаар 

дотоод, гадаадын мэргэжлийн сэтгүүлд нийтлүүлсэн бүтээлүүдийн эх хувь; 

2.3.15. нийтэд танилцуулж, шүүмж авах зорилгоор Их сургуулийн 

номын санд диссертаци, хураангуйг байршуулсан тухай тодорхойлолт; 

2.3.16. горилогчийн 4х6 хэмжээтэй фото зураг 4 ширхэг; 

2.3.17. хамгаалалтын зардал тушаасан баримт;  

2.3.18. диссертацийн хүрээнд хийсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

ажлын үр дүнг практикт туршиж нэвтрүүлсэн тухай байгууллагын тодорхойлолт.  

2.4. Горилогчийн бичиг баримтыг Хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба 

хүлээн авч бүртгэн тэмдэглэл үйлдэнэ. Горилогчид бичиг баримт хүлээн авсан 

тухай тэмдэглэлийн хувийг өгнө. 

2.5. Диссертацийг Хамгаалуулах зөвлөлөөр хэлэлцэхэд бичиг баримт 

ирүүлсэн дарааллыг баримтлах бөгөөд бусад нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж 

болно. 

2.6. Бичиг баримтыг хүлээн авсанаас хойш ажлын 5 хоногийн хугацаанд 

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Хамгаалуулах зөвлөлийн даргад, түүний эзгүйд 

орлогч даргад танилцуулан ирүүлсэн бичиг баримтын бүрдэл, тэдгээрийн үнэн 

бодит байдал, горилогчийн бичсэн нийтлэлүүд нь судалгааны ажлын сэдвийн 

хүрээнд бөгөөд судалгааны үр дүнг илэрхийлсэн эсэхийг нягталж, дүгнэлт гаргах 
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үүрэг бүхий Хамгаалуулах зөвлөлийн 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй комисс 

томилуулна. 

2.7. Томилогдсон комисс ажлын 5 хоногт багтаан дүгнэлтээ гаргана. 

2.8. Комиссын дүгнэлтийг хүлээн авмагц Хамгаалуулах зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга зөвлөлийн дарга, түүний эзгүйд орлогч даргатай зөвшилцөн 

диссертацийн урьдчилсан хамгаалалтыг товлоно. 

2.9. Горилогчийн овог, нэр, байгууллага, албан тушаал, зэрэг горилж буй 

сэдэв, эрдэм шинжилгээний удирдагчийн нэр, урьдчилсан хамгаалалт болох газар, 

өдөр, цагийн талаарх мэдээллийг Их сургуулийн албан ёсны хуудсанд 

байршуулна. 

 

ГУРАВ. ДИССЕРТАЦИЙН УРЬДЧИЛСАН ХАМГААЛАЛТ 

 

3.1. Диссертацийн урьдчилсан хамгаалалтын хуралдаан Хамгаалуулах 

зөвлөлийн гишүүдийн 50-иас доошгүй хувийн оролцоотойгоор явагдана. Тухайн 

хуралдаанд оролцох гишүүдийн тоо, бүрэлдэхүүнийг Хамгаалуулах зөвлөлийн 

дарга, түүний эзгүйд орлогч дарга тогтооно. 

3.2. Диссертацийн урьдчилсан хамгаалалтын хуралдаанд горилогч, түүний 

удирдагч, профессорын судалгааны багийн ахлагч, эсвэл төлөөлсөн гишүүн 

оролцоно. 

3.3. Хамгаалуулах зөвлөлийн дарга хуралдааныг нээсний дараа нарийн 

бичгийн дарга горилогчийн талаар товч мэдээлэл хийж, Хамгаалуулах зөвлөлд 

ирүүлсэн бичиг баримтын бүрдэл, тэдгээрийн үнэн бодит болон шаардлага 

хангасан байдлын талаарх Комиссын дүгнэлтийг уншиж сонсгоно. 

3.4. Мэдээлэл хийж, дүгнэлт танилцуулсаны дараа Хамгаалуулах зөвлөлийн 

дарга, гишүүд горилогч, түүний удирдагч, профессорын судалгааны багийн ахлагч, 

төлөөлсөн гишүүнд болон зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад тодруулга асуулт 

тавьж болно. 

3.5. Диссертацийн урьдчилсан хамгаалалтын хуралдаанаар диссертацийн 

сэдэв нь докторын зэрэг хамгаалуулах тухайн зөвлөлөөр хамгаалагдах чиглэлтэй 

тохирч буй эсэх, Хамгаалуулах зөвлөлд ирүүлсэн бичиг баримт нь жинхэнэ бодит 

бөгөөд энэ журмын 2.3 дахь хэсэгт заасан бүрдлийг бүрэн хангасан эсэх, нийтлэл 

нь судалгааны ажлын сэдвийн хүрээнд бөгөөд судалгааны үр дүнг илэрхийлсэн 

эсэх асуудлыг нягтлан хэлэлцэж, оролцсон гишүүдийн ердийн олонхийн саналаар 

шийдвэрлэнэ. Гишүүдийн олонх нь эсрэг санал өгсөн бол Хамгаалуулах зөвлөл 

бичиг баримтыг буцаана 

3.6. Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхи нь 3.5 дахь хэсэгт заасан 

асуудлаар эерэг санал өгсөн бол:  

3.6.1. хамгаалалтад орох эрх олгох,  

3.6.2. хамгаалалтыг товлох, 

3.6.3. хамгаалалтын хуралдаанд зөвлөлийн бүрэлдхүүнийг өргөтгөх 

эсэхийг шийдвэрлэх,  

3.6.4. албан ёсны 2 шүүмжлэгч болон шүүмжлэгч байгууллагыг 

томилох, 

3.6.5. диссертацийн хураангуйг хэвлүүлэх, санал, шүүмж авах 

зорилгоор бусад байгууллагад илгээх зөвшөөрөл олгох асуудлыг хэлэлцэж, тус 

бүрээр санал хураалт явуулж ердийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. 
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3.7. Хамгаалуулах зөвлөлийн урьдчилсан хамгаалалтын хуралдаанаар 

хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудлаар тогтоол гаргах бөгөөд тогтоолд хуралдаанд 

оролцсон  гишүүд гарын үсэг зурна. 

3.8. Диссертаци хамгаалалтын хуралдааныг урьдчилсан хамгаалалт 

болсноос хойш 30 хоногоос багагүй хугацааны дараа товлоно.  

3.9. Урьдчилсан хамгаалалтын хуралдаанаар горилогчийн диссертацийг 

өргөтгөсөн бүрэлдэхүүнтэй хэлэлцэхээр тогтсон бол ажлын 5 хоногт багтаан 

бүрэлдэхүүнийг томилуулах ажлыг Хамгаалуулах ззөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга хариуцана.  

3.10. Диссертацийн албан ёсны шүүмжлэгчээр Хамгаалуулах зөвлөлийн үйл 

ажиллагаанд хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалтан, горилогчтой хамтын 

бүтээл туурвисан эрдэмтэн, диссертацийг бэлтгэхэд оролцсон тэнхимийн 

ажилтаныг томилохгүй.  

3.11. Албан ёсны 2 шүүмжлэгчийн нэг нь горилогчийн суралцаж, диссертациа 

бэлтгэсэн сургууль, байгууллагад ажилладаггүй эрдэмтэн байна.  

3.12. Диссертацийн албан ёсны шүүмжлэгч байгууллагаар тухайн сэдвийн 

чиглэлийн практик болон эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх байгууллагыг томилно. 

3.13. Албан ёсны шүүмжлэгч эрдэмтэн, шүүмжлэгч байгууллагыг томилохдоо 

урьдчилан зөвшилцөж санал, зөвшөөрлийг нь авна. 

3.14. Томилогдсон албан ёсны шүүмжлэгч болон шүүмжлэгч байгууллагад 

диссертаци, түүний хураангуйг хэвлэмэл байдлаар албан бичгээр хүргүүлнэ  

3.15. Албан ёсны шүүмжлэгч болон шүүмжлэгч байгууллага диссертацийн 

сэдвийг сонгосон үндэслэл, судалгааны үр дүнд хийсэн дүгнэлт, боловсруулсан 

зөвлөмж, дэвшүүлсэн санал, практик ач холбогдол, хамгаалахаар дэвшүүлсэн 

асуудал, шинэлэг байдалд үнэлэлт өгч докторын зэрэг олгох эсэх талаарх саналаа 

тодорхой тусгасан шүүмжийг томилогдсоноос хойш 14 хоногийн дотор 

Хамгаалуулах зөвлөлд ирүүлнэ.  

3.16. Шүүмж энэ журмын 3.14 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг хангаагүй бол 

зөвлөл шүүмжлэгчид шүүмжийг дахин хянуулахаар өгөх, эсвэл шүүмжлэгчийг 

солих арга хэмжээ авна.  

3.17. Албан ёсны шүүмжлэгчид болон шүүмжлэгч байгууллагын ирүүлсэн 

шүүмжийг хамгаалалт болохоос 10 хоногийн өмнө горилогчид гардуулж өгнө.  

3.18. Диссертаци хамгаалах тухай зарыг хамгаалалт болохоос 10 хоногийн 

өмнө өдөр тутмын хэвлэлд нийтлүүлж, боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын болон Их сургуулийн албан ёсны  

цахим хуудсанд  тус тус байршуулна. Диссертацийн сэдэв нууцын зэрэгтэй бол энэ 

заалт хамаарахгүй. 

 

ДӨРӨВ. ДИССЕРТАЦИ ХАМГААЛАЛТ 

   

4.1. Диссертацийн хамгаалалт нь Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаанаар 

горилогчийн диссертацийг шүүн хэлэлцэж шинжлэх ухааны мэтгэлцээн өрнүүлэх 

хэлбэрээр явагдана. 

4.2. Хамгаалж буй докторын ажлын сэдэв нь нууцын зэрэгтэй бол  хуралдаан 

хаалттай байдлаар, бусад тохиолдолд нээлттэй зохион байгуулагдана. 
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4.3. Диссертаци хамгаалах хуралдааны бэлтгэл, зохион байгуулалтыг 

Хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба хариуцана. Хуралдааны тэмдэглэл хөтөлж, 

явцыг дүрс бичлэгийн хэрэгслээр бэхжүүлж болно. 

4.4. Диссертаци хамгаалах хуралдааныг зөвлөлийн дарга, түүний эзгүйд 

зөвлөлийн орлогч дарга удирдан явуулна. 

4.5. Хамгаалуулах зөвлөлийн дарга, орлогч дарга, нарийн бичгийн дарга  

эрдэм шинжилгээний ажлыг нь удирдсан горилогчийн диссертацийг хэлэлцэх 

хуралдаанд Зөвлөлийн даргын үүргийг орлогч дарга, орлогч дарга болон нарийн 

бичгийн даргын үүргийг зөвлөлийн аль нэг гишүүн гүйцэтгэнэ. Энэ асуудлыг тухайн 

хуралдаан эхлэхийн өмнө  гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэж 

хуралдааны тэмдэглэлд тусгана. 

4.6. Зөвлөлийн дарга, орлогч дарга хоёулаа эзгүй үед диссертаци 

хамгаалалтын хуралдааныг зохион байгуулахгүй. 

4.7. Зөвлөлийн нэг удаагийн хуралдаанаар нэг диссертаци хэлэлцэнэ. Нэг 

өдөрт зөвлөл гурав хүртэл удаа хуралдаж болно. 

4.8. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба 

докторантыг ажлаа хамгаалахад шаардлагатай мэдээлэл, хамгаалалттай 

холбоотой асуудлаар зөвлөгөө авах боломжоор хангана. 

4.9. Зөвлөл докторын ажлыг бүрэн гүйцэд, бодитой шүүн хэлэлцэхэд 

шаардлагатай материалыг холбогдох байгууллагаас гаргуулан авч болно. 

4.10. Диссертаци хамгаалах хуралдаанд дараах дэгийг баримтлана: 

4.10.1. Гишүүдийн 75 ба түүнээс дээш хувь хуралдаанд ирсэн 

тохиолдолд Хамгаалуулах зөвлөлийн тухайн хуралдааныг хүчинтэйд тооцно. 

Хуралдаан даргалагч хуралдааны эхэнд ирцийн бүртгэл (дүрмийн хоёрдугаар 

хавсралт)-д үндэслэн хуралдааны хүчинтэй байдлын талаар мэдэгдэж, 

хуралдааны тэмдэглэлд тусгуулна. 

4.10.2. Хамгаалуулах зөвлөлийн дарга хуралдааныг нээж хэлэлцүүлэх 

асуудлыг танилцуулна. Горилогчийн нэр, диссертацийн сэдэв, удирдсан болон 

шүүмжилсэн эрдэмтэн, байгууллагыг танилцуулж, хуралдаанд хүрэлцэн ирсэн 

бусад оролцогчийг зарлана. 

4.10.3. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга горилогчийн Хамгаалуулах 

зөвлөлд ирүүлсэн баримт бичгийн агуулга, шаардлага хангасан байдлын тухай 

товч илтгэнэ. 

4.10.4. Горилогч диссертацийнхаа гол утга, судалгааны үндсэн үр 

дүнгийн талаар илтгэл хийнэ.  

4.10.5.  Зөвлөлийн гишүүд горилогчид асуулт тавьж, хариулт авна. 

4.10.6. Горилогчийн эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч, 

диссертацийн албан ёсны шүүмжлэгчид  үг хэлнэ.  

4.10.7. Шүүмжлэгч байгууллагын шүүмж болон диссертацийн 

хураангуйд бусад байгууллагаас ирүүлсэн шүүмжийг  хамгаалуулах зөвлөлийн 

нарийн бичгийн дарга уншиж танилцуулна. 

4.10.8. Албан ёсны шүүмжлэгчид болон шүүмжлэгч байгууллагын 

шүүмжтэй холбоотой горилогчийн хариултыг сонсоно. Шүүмж тус бүрээр, эсвэл 

нэгтгэн хариулахыг горилогчийн саналаар шийднэ. 

4.10.9. Хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүд, бусад оролцогч диссертаци, 

түүний хураангуй болон горилогчийн хариулт, шүүмжлэгчдийн шүүмжтэй 

холбогдуулан санал, шүүмжлэл хэлж,  шинжлэх ухааны мэтгэлцээн өрнүүлнэ. 
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4.10.10. Горилогч мэтгэлцээний үеэр гарсан асуултанд хариулж, санал, 

шүүмжлэл, зөвлөмжийн талаар байр сууриа илэрхийлнэ. 

4.10.11. Мэтгэлцээн, санал, шүүмжлэл дууссаны дараа горилогч 

төгсгөлийн үг хэлнэ. 

4.10.12. Горилогч төгсгөлийн үг хэлсний дараа гишүүдийн нууц санал 

хураалтыг зохион байгуулах Тооллогын комиссыг Хамгаалуулах зөвлөлийн 3 

гишүүний бүрэлдэхүүнтэй сонгон байгуулж олонхийн саналаар батална.  

4.10.13. Нууц санал хураалтад зөвхөн тухайн хуралдаанд оролцсон 

гишүүд саналаа өгнө. Гишүүдийн санал өгөх хуудас тогтсон загвар (дүрмийн 

гуравдугаар хавсралт)-тай байна. 

4.10.14.Тооллогын комисс нууц санал хураалтыг зохион байгуулж, 

санал тоолох, дүнг гаргах асуудлаар хуралдаж, тэмдэглэл гаргана. Гишүүдийн 

саналын хуудсуудыг битүүмжилж тооллогын комиссын хурлын тэмдэглэлд 

хавсаргана. 

4.10.15. Тооллогын комисс нууц санал хураалтын дүнг Хамгаалуулах 

зөвлөлд танилцуулах бөгөөд Зөвлөл ердийн олонхийн саналаар Тооллогын 

комиссын тогтоолыг  батална.  

4.10.16. Нууц санал хураалтын дүнг үндэслэн горилогчид докторын 

зэрэг олгох эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

4.10.17. Горилогчид докторын зэрэг олгохоор Хамгаалуулах зөвлөлийн 

хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 75-аас доошгүй хувь эерэг санал өгсөн 

тохиолдолд горилогчийг докторын зэрэг хамгаалсанд тооцно. 

4.10.18. Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 25-аас дээш хувь эсрэг 

санал өгсөн бол горилогчид докторын зэрэг олгохоос татгалзсан шийдвэр гарна. 

Энэ тохиолдолд татгалзсан үндэслэлээ горилогч, түүний удирдагч, профессорын 

судалгааны багийн ахлагч, төлөөлсөн гишүүнд танилцуулан Хамгаалуулах 

зөвлөлд ирүүлсэн бичиг баримтыг буцаан өгнө. 

4.10.19. Зөвлөлийн дарга хуралдааныг хааж үг хэлнэ. 

4.11. Диссертаци хамгаалуулах хуралдааны шийдвэр тогтоол хэлбэртэй 

байна. 

4.12. Хуралдааны тэмдэглэлд хуралдаан болсон он, сар, өдөр, газар, байр, 

хурал эхэлсэн, дууссан цаг, минут, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн нэр, ирээгүй 

гишүүдийн нэр, шалтгаан, ирцийн хувь, шүүн хэлэлцсэн диссертацийн сэдэв, 

хуралдааны явцад гишүүдийн тавьсан асуулт, горилогчийн хариулт, оролцогчдын 

хэлсэн үг, шүүмж, санал хураалт зохион байгуулсан явц, хуралдаанаас гарсан 

шийдвэрийн талаар дэлгэрэнгүй тусгана.  

4.13. Хуралдааны тэмдэглэл, тогтоолд хуралдаан даргалагч, зөвлөлийн 

нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. 

4.14. Урьдчилан тооцох боломжгүй бодит шалтгааны улмаас диссертацийн 

хамгаалалт товолсон өдөр, цагтаа явагдаагүй бол Хамгаалуулах зөвлөлийн дарга 

хамгаалалтын товыг шинээр тогтооно. 

4.15. Хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын алба  хуралдааны шийдвэрийг 

хуралдаан болсноос хойш ажлын 5 хоногт багтаан Их сургуулийн  албан ёсны 

цахим хуудсаар мэдээлж, боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагад  мэдэгдэнэ. 

4.16. Хамгаалуулах зөвлөлийн шийдвэрийн хувийг горилогчийн ажилладаг 

байгууллагад албан ёсоор хүргүүлнэ. 
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ТАВ. ДОКТОРЫН ХУВИЙН ХЭРЭГ БҮРДҮҮЛЭХ,  

ДИПЛОМ ОЛГОХ  

 

5.1. Их сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргын ажлын алба зөвлөлөөр 

диссертаци хамгаалсан доктор тус бүрээр бүртгэл хяналтын карт хөтөлж, хувийн 

хэрэг үүсгэнэ.   

5.2. Докторын хувийн хэрэгт дараах материалыг эх хувиар бүрдүүлнэ:  

5.2.1. энэ дүрмийн 2.3 дахь хэсэгт заасан баримт бичиг; 

5.2.2. диссертацийн албан ёсны шүүмжлэгчийн шүүмж; 

5.2.3. шүүмжлэгч байгууллагын шүүмж; 

5.2.4. диссертацийн хураангуйд бусад байгууллагаас ирүүлсэн 

шүүмж;  

5.2.5. Хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүдийн ирцийн бүртгэлийн хуудас; 

5.2.6. Хамгаалуулах зөвлөлийн тооллогын комисс томилсон тогтоол; 

5.2.7. Тооллогын комиссын хурлын тэмдэглэл, тогтоол; 

5.2.8. Хамгаалуулах зөвлөлийн дүгнэлт; 

5.2.9. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл; 

5.2.10. диссертаци, түүний хураангуй эх хувь тус бүр хоёр ширхэг. 

5.3. Докторын хувийн хэргийг Хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын албанд байнга 

хадгална. 

5.4. Хамгаалуулах зөвлөл горилогчид докторын зэрэг олгох тухай хуралдааны 

шийдвэрийг Их сургуулийн захиралд хамгаалалт явагдсанаас хойш 1 сарын дотор 

албан бичгээр хүргүүлнэ.  

5.5. Хамгаалуулах зөвлөлийн тогтоол, албан бичгийг үндэслэн Их сургуулийн 

захирал докторын диплом олгох тухай тушаал гаргана. 

5.6. Дипломд Их сургуулийн захирал болон Хамгаалуулах зөвлөлийн дарга, 

нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурна.  

5.7. Докторын диплом боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагаас олгосон нэгдсэн дугаартай байна. 

 

Зургаа. БУСАД  ЗААЛТ 

6.1. Хамгаалуулах зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг хамгаалалтын 

зардлаас тооцож олгоно.  

6.2.  Горилогч диссертацаа хамгаалж чадаагүй тохиолдолд 1 жилийн дотор 

дахин нэг удаа Хамгаалуулах зөвлөлд хэлэлцүүлэх эрхтэй.  

6.3. Дахин хамгаалалтад орох хүсэлтээ Хамгаалуулах зөвлөлийн даргад 

гаргаж шийдвэрлүүлнэ. 

6.4. Дахин хамгаалалтад орох эрх олгох асуудлыг шийдвэрлэхдээ 

судалгааны ажлын чухал бөгөөд шинэлэг байдал, практик ач холбогдол, 

шүүмжийн дагуу хийсэн ажил зэргийг харгалзана.  

 

---о0о--- 
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ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙГ ТҮШИГЛЭСЭН 

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛӨӨР ХЭЛЭЛЦЭХ 

ДОКТОРЫН АЖЛЫН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ  

  

Хамгаалуулах зөвлөл нь эрх зүй, төрт ёс, хууль сахиулах, аюулгүй байдлын 

дараах чиглэлд хамаарах сэдвээр бичсэн докторын ажлыг шүүн хэлэлцэж 

хамгаалуулна. Үүнд:  

 

1 

Эрх зүйн онол, нийтийн ба 

хувийн эрх зүй, гэмт явдал 

судлал-эрх зүй  

 Криминологи; Эрүүгийн эрх зүй;  Эрүүгийн 

процессын эрх зүй; Цагдаагийн эрх зүй; 

Захиргааны эрх зүй; Иргэний эрх зүй; Олон 

улсын эрх зүй; Үндсэн хуулийн эрх зүй; Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй; Гэр бүлийн эрх 

зүй; Татварын эрх зүй;  

2 Цагдаа судлал  

Цагдаагийн аюулгүй байдал судлал, Цагдаагийн 

сэтгэл судлал, Олон нийтийн аюулгүй байдал 

судлал, Нийтийн хэв журам судлал, Олон улсын 

цагдаа судлал, Цагдаагийн түүх судлал, 

Цагдаагийн боловсрол судлал, Цагдаа-Иргэний 

харилцаа судлал, Цагдаагийн хамтын ажиллагаа 

судлал, Цагдаагийн тусгай техник судлал, 

Цагдаагийн тусгай бэлтгэл судлал, Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналт. 

3 

Хууль сахиулах, аюулгүй 

байдлын  удирдлага-

стратеги тактик 

Цагдаагийн стратеги-тактик, удирдлага; 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн стратеги-тактик, 

удирдлага; Хил хамгаалалтын стратеги, тактик, 

удирдлага; Онцгой байдлын албаны стратеги-

тактик, удирдлага, Шинжлэн магадлахуйн 

стратеги-тактик, удирдлага, Хууль сахиулахуйн 

стратеги-тактик,  удирдлага 

4 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлал 

Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл,  

Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, 

Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл. 

5 Мөрдөх алба  
Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг мөрдөх арга 

зүй 

6 
Шинжлэн магадлахуйн 

ухаан  

Шинжлэн магадлахуйн онол, эрхзүй, 

Криминалистикийн шинжилгээ судлал, Биологийн 

шинжилгээ судлал, Физикийн шинжилгээ судлал, 

Химийн шинжилгээ судлал, Инженер техникийн 

шинжилгээ судлал, Шинжлэн магадлах эмнэлэг 

зүй, Шинжлэн магадлах сэтгэц зүй, Эдийн 

засгийн шинжилгээ судлал, Криминалистикийн 

мэдээлэл зүй.  
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7 Гамшиг судлал  

Гамшгаас хамгаалах аюулгүй байдал судлал, 

Гамшгаас хамгаалах нөөц судлал, Гамшгаас 

хамгаалах боловсрол судлал, Гамшиг судлал-

Олон улсын эрх зүй, Гамшгийн эрсдэл судлал, 

Гал түймрийн аюулгүй байдал судлал, Гамшгаас 

хамгаалах төлөвлөлт судлал   

8 Аюулгүй байдал судлал  
Мэдээллийн аюулгүй байдал, Эдийн засгийн 

аюулгүй байдал 

9 Тагнахуйн ухаан  

Тагнахуйн онол, Тагнахуйн техник зүй, 

Тагнахуйн тактик зүй, Тагнахуйн арга зүй, 

Тагнахуйн эрх зүй 

10 Хил судлал  

Хилийн алба, Хилийн аюулгүй байдлын алба, 

Хилийн инженер техник, Хилийн ар талын 

хангалтын алба, Хилийн мэдээлэл 

сурталчилгааны алба, Хил хамгаалалтын хяналт, 

байгууламжийн ашиглалтын алба, Хилийн 

төлөөлөгчийн алба,  Шалган нэвтрүүлэх албаны 

аюулгүй байдлын алба, Шалган нэвтрүүлэх алба 
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ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ 

ХАМГААЛУУЛАХ, ОЛГОХ ЖУРАМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Энэ журмаар докторын зэрэгтэй хүмүүсийн туурвисан шинжлэх ухааны 

бүтээлийн онол-арга зүйн болон техник, технологийн шийдлийн түвшин, 

хэрэглээний ач холбогдлыг шүүн хэлэлцэж, Монгол Улсад шинжлэх ухааны 

докторын зэрэг хамгаалуулах, түүнд уг зэргийг олгох үйл ажиллагааг 

зохицуулна. 

1.2. Гадаадын иргэн Монгол Улсад шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалах бол 

энэ журмын дагуу шийдвэрлэнэ. 

Хоёр. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийг 

байгуулах, татан буулгах 

2.1. Шинжлэх ухааны докторын зэргийг шинжлэх ухааны докторын зэрэг 

хамгаалуулах зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэнэ/ хамгаалуулна. 

2.2. Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүний 

шийдвэрээр Шинжлэх ухааны академийн холбогдох Бага чуулганы дэргэд 

дор дурдсан Зөвлөлийг 4 жилийн хугацаатай байгуулна. 

2.2.1. Физик-математикийн шинжлэх ухааны; 

2.2.2. Химийн шинжлэх ухааны; 

2.2.3. Биологийн шинжлэх ухааны; 

2.2.4. Мал аж ахуйн шинжлэх ухааны; 

2.2.5. Мал эмнэлэгийн шинжлэх ухааны; 

2.2.6. ургамал, газар тариалангийн шинжлэх ухааны; 

2.2.7. Техник, технологийн шинжлэх ухааны; 

2.2.8. Геологи, газар зүйн шинжлэх ухааны; 

2.2.9. Анагаах ухааны; 

2.2.10. Хэл зохиолын шинжлэх ухааны; 

2.2.11. Түүхийн шинжлэх ухааны; 

2.2.12. Эдийн засгийн шинжлэх ухааны; 

2.2.13. Эрх зүйн шинжлэх ухааны; 

2.2.14. Боловсрол судлалын шинжлэх ухааны; 

2.2.15. Гүн ухаан, социологи, улс төр, урлаг судлалын шинжлэх ухааны; 

2.2.16. Олон улс судлалын шинжлэх ухааны; 

2.2.17. Цэргийн шинжлэх ухааны. 

2.3. Зөвлөлийг 15-19 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулах бөгөөд тэдгээрийн 70-

аас доошгүй хувь нь тухайн шинжлэх ухааны докторын, 30 хүртэл хувь нь 

докторын зэрэгтэй байна. 

2.4. Зөвлөл нь дарга, дэд дарга, эрдэмтэн нарийн бичгийн даргатай байх бөгөөд 

тэдгээр нь шинжлэх ухааны докторын зэрэгтэй байна. 

2.5. Зөвлөлийн ажлын үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна. 

2.6. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах бүтээлийн болон мэргэжлийн 

онцлогийг харгалзан Зөвлөлийн дарга Шинжлэх ухааны академийн холбогдох 

бага чуулганы дарга, эрдэмтэн нарийн бичгийн даргатай зөвшилцөн санал 
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болгосноор 5 хүртэл тооны шинжлэх ухааны докторын зэрэгтэй эрдэмтнийг 

шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүний 

шийдвэрээр Зөвлөлийн гишүүний эрхтэйгээр нэг удаагийн хуралдаанд 

оролцуулж болно 

2.7. Зөвлөлийн гишүүдийн 50-иас дээш хувь нь эрдэм шинжилгээний нэг 

байгууллагын ажилтан байж үл болно. Нэг хүнийг хоёроос дээш Зөвлөлийн 

гишүүнээр томилохгүй. 

2.8. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл нь албан бичгийн 

хэвлэмэл хуудастай байх бөгөөд Шинжлэх ухааны академийн тэмдгийг 

хэрэглэнэ. 

2.9. Энэ журмын шаардлагыг биелүүлээгүй Зөвлөлийг татан буулгана. 

Гурав. Зөвлөлийн эрх, үүрэг 

2.1. Зөвлөл дор дурдсан эрх эдэлнэ: 

2.1.1. энэ журмын 4.3-д заасан шаардлага хангаагүй бүтээлийг хамгаа-

луулахаас татгалзсан тухай Зөвлөлийн хуралдааны протоколд 

тэмдэглэж, бусад материалын хамт горилогчийг дэвшүүлсэн 

байгууллагад нь буцаах; 

2.1.2. албан ёсны шүүмжлэгчийн санал, холбогдох эрдэм шинжилгээний 

байгууллагаас бүтээлийн талаар өгсөн үнэлэлт, дүгнэлтэд уг бүтээл 

зохих шаардлага хангаагүй гэж үзсэн бол түүнийг хэлэлцэхгүйгээр уг 

ажлыг дэвшүүлсэн байгууллагад буцаах; 

2.1.3. шаардлагатай гэж үзсэн нөхцөлд албан ёсны шүүмжлэгч болон 

шүүмжлэгч байгууллагыг дахин томилох. 

2.1. Зөвлөл дор дурдсан үүрэг хүлээнэ: 

2.1.1. шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээлийг хүлээн авснаас 

хойш хуанлийн 30 хоногт багтаан уг бүтээлд тухайн шинжлэх ухааны 

3-аас доошгүй доктороор хянан магадлагаа хийлгэж урьдчилсан 

хамгаалалтад оруулах шаардлага хангасан, эсэх талаар дүгнэлт 

гаргуулах; 

2.1.2. хамгаалуулах хуралдаан дээр гарсан санал, шүүмжлэл, санал 

хураалтын дүн бүхий хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэл, Зөвлөлийн 

тогтоол, холбогдох бусад материалыг хуралдаан болсноос хойш 14 

хоногийн дотор бүрдүүлж, Шинжлэх ухааны академийн 

Тэргүүлэгчдийн газарт хүлээлгэн өгөх; 

2.1.3. шинжлэх ухааны тухайн чиглэлд хамаарах дотоод, гадаадын эрдэм 

шинжилгээний бичиг, сэтгүүлийн жагсаалтыг гаргаж, Шинжлэх ухааны 

академийн холбогдох Бага чуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулах. 

Дотоодын эрдэм шинжилгээний бичиг, сэтгүүлийн жагсаалтыг 

Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгчийн тушаалаар батална; 

2.1.4. шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах шинжлэх ухааны 

чиглэлд хамаарах мэргэжлийн индексийг боловсруулж, шинжлэх 

ухаан, технологийн асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүнээр 

батлуулан мөрдөх; 

2.1.5. энэхүү журмыг мөрдлөг болгон ажиллах, үйл ажиллагаагаа ил тод, 

шударга явуулах. 
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Дөрөв. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилогч, түүний бүтээлд 

тавих шаардлага 

4.1. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилогч нь дор дурдсан шаардлага 

хангасан байна: 

4.1.1. докторын зэрэгтэй байх; 

4.1.2. шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээл болон нийтлүүлсэн 

бүтээлийн жагсаалтыг холбогдох эрдэм шинжилгээний байгууллагын 

эрдмийн зөвлөлөөр анхан шатны хянан магадлагаа хийлгэж, дүгнэлт 

гаргуулсан байх; 

4.1.3. доктор хамгаалсан чиглэлээрээ шинжлэх ухааны докторын зэрэг 

горилох; 

4.1.4. доктор хамгаалснаас хойш 3-5 жил эрдэм шинжилгээний ажил 

эрхэлсэн байх; 

4.1.5. доктор хамгаалснаас хойш 2-оос доошгүй докторантын ажлыг 

удирдан хамгаалуулсан байх; 

4.1.6. тухайн шинжлэх ухааны онол, арга зүйн болон гадаад хэлний 

мэдлэгийн өндөр түвшинг хангасан байх; 

4.1.7. дотоод, гадаадын эрдэм шинжилгээний хэвлэлд хамгаалах 

чиглэлээрээ дор дурдсан тооны эрдэм шинжилгээний бие даасан 

болон хамтын бүтээл туурвиж нийтлүүлсэн байна: 

4.1.7.1. физик-математик, хими, биологи, техник, анагаах, мал аж ахуй, 

мал эмнэлэг, ургамал, газар тариалан, геологи, газар зүйн 

шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилогч дотоодын эрдэм 

шинжилгээний бичиг, сэтгүүлд 20-аас доошгүй, гадаадын эрдэм 

шинжилгээний бичиг, сэтгүүлд 5-аас доошгүй эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлсэн байх; 

4.1.7.2. хэл зохиол, түүх, эдийн засаг, эрх зүй, боловсрол судлал, гүн 

ухаан, социологи, улс төр, урлаг судлал, олон улс судлал, 

цэргийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилогч нь дотоодын 

эрдэм шинжилгээний бичиг, сэтгүүлд 25-аас доошгүй, гадаадын 

эрдэм шинжилгээний бичиг, сэтгүүлд 7-аас доошгүй эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлсэн, тухайн мэргэжлийн 

чиглэлийн 2 эрдэмтний шүүмж авч хэвлүүлсэн нэг сэдэвт 

бүтээл туурвисан байх; 

4.1.8. горилогчийн судалгааны ажлын үр дүн нь эрдэм шинжилгээний хурал, 

симпозиумд илтгэгдсэн, энэ тухай уг хурлын хэвлэгдсэн материалаар 

баталгаажсан байна. 

4.2. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилогчийг эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, 

төв, их сургууль, шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдлийн 

эрдмийн зөвлөл нэр дэвшүүлнэ. 

4.3. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилогчийн бүтээл нь дор дурдсан шаард-

лагыг хангасан байна: 

4.3.1. шинжлэх ухаан, технологийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулах, 

тухайн салбарын онол, практикийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, 

хөгжлийн шинэ чиглэлийг тогтоох, улс орны эдийн засаг, нийгмийг 

хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх; 
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4.3.2. бүтээлийн үндсэн агуулга, гол үр дүн, санал, дүгнэлт нь энэ журмын 

3.2.3-д заасан эрдэм шинжилгээний бичиг, сэтгүүлд нийтлэгдсэн байх; 

4.3.3. шинжлэх ухаанд хувь нэмэр болохуйц судалгааны үр дүн, онолын 

үндэслэл, санал, дүгнэлтийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх асуудлыг 

тусгасан, зарим хэсэг нь нэвтэрч хэрэгжсэн байх; 

4.3.4. дэвшүүлсэн шинэ санаа, шийдлийг онол, туршилтаар нотолсон, урьд 

өмнө мэдэгдэж байсан шийдлүүдтэй харьцуулж шинэлэг болон давуу 

талыг нь харуулсан байх; 

4.3.5. бусдын бүтээл, дэвшүүлсэн санаа (хэлсэн үг, дүгнэлт, хүснэгт, тоон 

үзүүлэлт, томъёо гэх мэт)-г ишлэлгүйгээр хуулан авч ашиглаагүй, 

баталгаагүй дүгнэлт, тоон үзүүлэлт оруулаагүй байх. 

4.4. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээлийг монгол хэлээр, 

бүтээлийн хураангуйг монгол болон тухайн шинжлэх ухааны салбарт 

түгээмэл хэрэглэгддэг аль нэг гадаад хэлээр бичнэ. 

4.5. Хураангуйд уг бүтээлийн үндсэн агуулга, дэвшүүлсэн санаа, дүгнэлтийг товч 

дурдаж, зохиогчоос онолын сэтгэлгээ, практикт оруулсан хувь нэмэр, судал-

гааны шинэлэг тал, тухайн сэдвээр нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний 

бүтээлийн жагсаалтыг тусгасан байна. 

4.6. Хураангуй 2.0-3.0 хэвлэлийн хуудас байна. 

4.7. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээл болон түүний хураангуйг 

зар нийтлэгдсэн өдрөөс эхлэн Үндэсний номын сан, Шинжлэх ухааны 

академийн эрдэм шинжилгээний төвлөрсөн номын санд хүлээлгэн өгнө. 

Тав. Бүтээлд шүүмж өгөх 

5.1. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилох бүтээлийг шүүн хэлэлцэхэд албан 

ёсны шүүмжлэгч байгууллага болон албан ёсны гурван шүүмжлэгчийг Зөвлөлөөс 

томилох ба хоёр нь тухайн зөвлөлийн гишүүн байж болно. 

5.2. Зэрэг горилогчийн бүтээлийн албан ёсны шүүмжлэгч болон зөвлөх нь тухайн 

шинжлэх ухааны докторын зэрэгтэй эрдэмтэн байна.Горилогчийн бүтээлийн 

зөвлөхийн тоо 2 байна. 

5.3. Зөвлөлийн дарга, дэд дарга, эрдэмтэн нарийн бичгийн даргын аль нэг нь 

горилогчийн бүтээлийн албан ёсны шүүмжлэгч эсхүл зөвлөхөөр ажилласан 

тохиолдолд тухайн хуралдаанд зөвхөн гишүүний эрхтэйгээр 

оролцоно.Горилогчийн албан ёсны шүүмжлэгчээр түүний эрдэм шинжилгээний 

зөвлөх, бүтээлийг хамтран зохиогчид, горилогчийн ажилладаг байгууллагыг 

томилохгүй. 

5.4. Горилогч нь бүтээлээ албан ёсны шүүмжлэгчдэд болон албан ёсны 

шүүмжлэгч байгууллагад зэрэг хамгаалахаас 45 хоногийн өмнө өгөх бөгөөд 

шүүмж-лэгчид нь өөрсдийн дүгнэлтийг хамгаалалт болохоос 15 хоногийн өмнө 

гаргаж, Зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргад тухайн байгууллагын бичиг 

хэргээр дамжуулан албан ёсоор хүлээлгэн өгнө. 

Зургаа. Бүтээлийг хэлэлцэж хамгаалуулах 

6.1. Урьдчилсан хамгаалалт 
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6.1.1. Зөвлөл нь энэ журмын 3.2.1-д заасны дагуу урьдчилсан хамгаалалтын 

өмнө өөрийн гишүүд болон тухайн чиглэлийн мэргэжлийн эрдэмтдээс 

бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулж, горилогчийн бүтээлийн онол, практикийн ач 

холбогдол, шинжлэх ухаанд оруулж буй хувь нэмэр, шинэлэг тал, 

туршилтын хэсэг бодитой, эсэх, горилогчийн нийтлүүлсэн бүтээл нь 

хамгаалж буй бүтээлийн агуулгад нийцэж байгаа, эсэх, сэдэв нь 

хамгаалуулах зөвлөлийн хэлэлцвэл зохих шинжлэх ухааны чиглэлд 

тохирох, эсэх талаар хянан магадлагаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна. 

6.1.2. Энэ журмын 6.1.1-д заасан дүгнэлт нь эерэг гарсан тохиолдолд 

Зөвлөл нь хянан магадлагаа хийсэн эрдэмтдийг оролцуулсан өргөтгөсөн 

хуралдаанаар урьдчилсан хамгаалалт хийлгэнэ.Урьдчилсан хамгаалалтыг 

Зөвлөлийн гишүүдийн 2/3-оос доошгүйн ирцтэйгээр хийнэ.Тухайн 

хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 75-аас доошгүй хувь нь дэмжсэн санал 

өгсөн тохиолдолд горилогчийг хамгаалалтад оруулна.Санал хураалтыг 

нууцаар явуулна. 

6.1.3. Горилогч бүтээлээ мэргэжлийн тэнхим, салбар, лаборатори, 

эрдэмтдийн хүрээнд хэлэлцүүлсэн байдал, тэднээс өгсөн үнэлэлт, дүгнэлт 

нь урьдчилсан хамгаалалтад оруулах үндсэн шалгуур үзүүлэлтийн нэг 

болно. 

6.1.4. Урьдчилсан хамгаалалт амжилттай болсон тохиолдолд Зөвлөл нь 

жинхэнэ хамгаалалтад оруулах шийдвэр гаргаж, албан ёсны шүүмжлэгч 

эрдэмтэд болон шүүмжлэгч байгууллагыг томилж, хамгаалалт болох огноо, 

цаг, байрыг товлоно.Урьдчилсан хамгаалалтаас бүтээлийг хамгаалалтад 

оруулах шаардлага хангаагүй гэж үзсэн бол түүнийг зохих үндэслэл, 

дүгнэлтийн хамт горилогчийг анх дэвшүүлсэн эрдэм шинжилгээний 

байгууллагад буцаана. 

6.2. Хамгаалалт 

6.2.1. Бүтээлийг Зөвлөлийн хурлаар нээлттэй хэлэлцэнэ. Хэрэв урьдчилсан 

хамгаалалтын үед хаалттай хэлэлцэхээр санал гарсан бол энэ 

асуудлыг Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. 

6.2.2. Зөвлөлийн хурлын зарыг хамгаалалт болохоос нэг сарын өмнө өдөр 

тутмын хэвлэлд нийтлүүлнэ. 

6.2.3. Зэрэг горилогч нь зөвлөлийн зөвшөөрлөөр бүтээлийн хураангуйг 

хэвлүүлж, хамгаалалт болохоос 30-аас доошгүй хоногийн өмнө 50 

ширхгийг зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгнө. 

6.2.4. Горилогчийн бүтээлийн хураангуйг хэвлүүлж тарааснаас хойш нэг 

сарын дотор хамгаалуулна. 

6.2.5. Зэрэг горилсон бүтээл болон бүтээлийн хураангуй нь Үндэсний номын 

сан, Шинжлэх ухааны академийн нэгдсэн номын санд байнга 

хадгалагдана. Хураангуй нь гар бичмэлийн эрхтэй байна. 

6.2.6. Хамгаалалт амжилтгүй болсон тохиолдолд Зөвлөлийн хуралдааны 

дэлгэрэнгүй тэмдэглэл, бүтээлийн талаар гарсан санал, шүүмжлэл, 

дүгнэлт, санал хураалтын дүн, зөвлөлийн тогтоол, горилогчийн 

холбогдох бусад материал тухайн Зөвлөлд үлдэнэ. 
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6.2.7. Зөвлөл сөрөг үнэлэлт авсан бүтээлийг холбогдох санал шүүмжлэлийн 

дагуу шаардлагын түвшинд хүртэл засварлан сайжруулсан гэж үзвэл 

6 сараас доошгүй, 3 жилээс ихгүй хугацаанд зохих журмын дагуу 

дахин хамгаалуулж болно. Дахин хамгаалалт хийхэд албан ёсны 

шүүмжлэгчийг шинээр томилно. 

 

Долоо. Зөвлөлийн хуралдааны дэг 

7.1. Зөвлөлийн хуралдааныг гишүүдийн дөрөвний гурваас доошгүйн ирцтэй 

хийнэ. Тухайн хуралдаанд биечлэн оролцсон гишүүдийн нууц санал 

хураалтаар 75-аас доошгүй хувийн санал авсан тохиолдолд шинжлэх ухааны 

докторын зэргийг хамгаалсанд тооцно. 

7.2. Хуралдааныг зөвлөлийн дарга, түүнийг эзгүйд зөвлөлийн дэд дарга 

удирдана. Зөвлөлийн дарга, дэд дарга нарын аль нэг нь тухайн горилогчийн 

эрдэм шинжилгээний ажлын зөвлөхөөр ажилласан бол уг бүтээлийг хэлэлцэх 

үед хуралдааныг даргалахгүй. Зөвлөлийн дарга, дэд дарга хоёул тухайн 

горилогчийн эрдэм шинжилгээний зөвлөхөөр зэрэг ажиллахыг хориглоно. 

7.3. Зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргын эзгүйд зөвлөлийн даргын 

шийдвэрээр зөвлөлийн аль нэг гишүүнийг түр хугацаагаар эрдэмтэн нарийн 

бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгүүлэхээр томилно. 

7.4. Зөвлөлийн дарга, дэд дарга хоёул оролцох боломжгүй тохиолдолд 

хуралдааныг зохион байгуулахгүй. 

7.5. Зөвлөлийн нэг удаагийн хуралдаанаар зэрэг горилсон зөвхөн нэг бүтээлийг 

хэлэлцэнэ. 

7.6. Зөвлөлийн хуралдааны нийт үргэлжлэх хугацааны 70-аас доошгүй хувийг 

бүтээлийг шүүн хэлэлцэх, харилцан ярилцах, мэтгэлцэх үйл ажиллагаанд 

зориулна. 

7.7. Хуралдааныг дор дурдсан дэгээр явуулна: 

7.7.1. горилогчийн намтар, бүтээл, түүнд өгсөн шүүмж, бүтээлийн талаар 

дотоод, гадаадын эрдэмтдээс ирүүлсэн саналыг эрдэмтэн нарийн 

бичгийн дарга товч танилцуулна[1]; 

7.7.2. бүтээлийнхээ тухай горилогч 25-30 минут илтгэнэ; 

7.7.3. зөвлөлийн гишүүд бүтээлийн талаар горилогчид асуулт тавьж, 

хариулт авна; 

7.7.4. горилогчийн эрдэм шинжилгээний зөвлөхийн тодорхойлолтыг 

сонсоно; 

7.7.5. хэлэлцүүлж байгаа бүтээлийн талаар албан ёсны шүүмжлэгч нар 

дүгнэлт гаргана; 

7.7.6. бүтээлийн талаар зөвлөлийн гишүүд болон хуралдаанд оролцогчид 

санал шүүмжлэл гаргана; 

7.7.7. тооллогын комисс байгуулах асуудлыг хэлэлцэж, Зөвлөлийн тогтоол 

гаргана. 

7.7.8. зөвлөлийн гишүүд санал хураах хуудаст бичигдсэн “зөвшөөрнө”, 

“татгалзана” гэсэн хоёр үгийн аль нэгийг нууцаар тэмдэглэж хуудсаа 

саналын хайрцагт хийнэ; 

7.7.9. хуралдаанд зөвхөн биечлэн оролцсон гишүүд санал өгнө; 

7.7.10. нууц санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын тогтоолыг 

хэлэлцэж батална. 
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7.8. Зөвлөл дотооддоо мөрдөх нарийвчилсан дэгийг тогтоож болно. 

7.9. Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлд асуулт, хариулт, хэлсэн үгийг дуу авиа, 

дүрс бичлэгийн хуурцагт, эсхүл түргэн бичээсээр тодорхой, үнэн зөв бичүүлж, 

эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга хянаж баталгаажуулсан байна. 

7.10. Зөвлөлийн гишүүн өөрийн зөвлөлд шинжлэх ухааны докторын зэрэг 

хамгаалж байгаа бол тухайн хуралдаанд гишүүний эрх эдлэхгүй. 

Найм. Шинжлэх ухааны докторын зэргийн диплом олгох, баримт 

бичгийг бүртгэх 

8.1. Зөвлөл нь шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээлийг хэлэлцээд 

энэ журмын 7.1-д заасан нууц санал хураалтын дүнг үндэслэн хамгаалалт 

амжилттай болсон гэж үзсэн бол уг хамгаалалт болсон өдрөөс хойш 14 

хоногийн дотор шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээл, түүний 

хураангуй, хамгаалалтын хурлын тэмдэглэл, тооллогын комиссын шийдвэр 

болон бусад холбогдох материалыг Шинжлэх ухааны академийн 

Тэргүүлэгчдийн газарт ирүүлнэ. 

8.2. Шинжлэх ухааны академийн Тэргүүлэгчдийн газар энэ дүрмийн 8.1-д заасан 

материалыг хүлээн авч, тухайн мэргэжлийн шинжлэх ухааны докторын 

зэрэгтэй 3-аас доошгүй эрдэмтнийг томилон уг бүтээл болон Зөвлөлийн 

хуралдааны материалд 30 хоногт багтаан хянан магадлагаа хийлгэж дүгнэлт 

гаргуулна. 

8.3. энэ журмын 8.2-т заасан дүгнэлт уг бүтээлийг шинжлэх ухааны докторын 

зэрэг олгох шаардлага хангасан, Зөвлөлийн хуралдаан зохих ёсоор болсон 

гэж үзвэл шинжлэх ухааны докторын зэрэг олгоно. Харин шаардлага 

хангаагүй гэж үзсэн тохиолдолд үндэслэл, дүгнэлтийг материалын хамт 

холбогдох Зөвлөлд буцаана. 

8.4. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг амжилттай хамгаалсан хүнд Шинжлэх 

ухааны академийн ерөнхийлөгчийн тушаалаар шинжлэх ухааны докторын 

зэргийн диплом олгоно. 

8.5. Шинжлэх ухааны докторын диплом нь нэгдсэн загвартай байх бөгөөд түүнийг 

шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

батална. Дипломд шинжлэх ухааны доктор хамгаалсан сэдэв болон энэ 

журмын 2.2-т заасан шинжлэх ухааны холбогдох чиглэлийг заана. 

8.6. Дипломд Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч болон Шинжлэх ухааны 

докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурж, Шинжлэх 

ухааны академийн тамга дарж баталгаажуулна. 

8.7. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг олгосон дипломыг үндэслэн тухайн жилд 

шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалагчдын бүртгэлийг Шинжлэх ухааны 

академийн Тэргүүлэгчдийн газар хөтлөх бөгөөд дараа оны 1 дүгээр сард 

багтаан дүнг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны Мэдээлэл, хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний газарт уг журмын хавсралтын дагуу гаргаж ирүүлнэ. 

8.8. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах Зөвлөлийн хуралдааны 

материалыг Шинжлэх ухааны академийн Тэргүүлэгчдийн газар нэгтгэн 

хадгална. 
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Ес. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны санхүүжилт 

9.1. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулахтай холбогдон гарах зардал 

(зөвлөх, шүүмжлэгч, эрдмийн зөвлөлийн гишүүдийн хуралдааны цагийн хөлс 

гэх мэт)-ыг горилогч хариуцна. Зардлын төсвийг их сургуулийн докторын 

зэрэгтэй, профессор цолтой багшийн цагийн хөлсний жишгээр тогтооно. 

Төсвийг Зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга батална. 
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307. ПРОФЕССОРЫН 
СУДАЛГААНЫ БАГИЙН АЖИЛЛАХ 

ЖУРАМ 

Батлагдсан огноо. 
 2017.04.10 

Дугаар: 
А/70 

Хавсралт:  Үгүй Нэмэлт тайлбар: 

Тараасан: Шинэчилсэн:       2017.06.30 A/140 Хуудас:  

307.1.ЗОРИЛГО 

Хууль сахиулахын их сургуулийн /цаашид “Их сургууль” гэх/-ийн 
Профессорын судалгааны багийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 

307.2.НЭР ТОМЬЁО 

            “Тэргүүлэх профессор” гэж Профессорын судалгааны багийн ахлагч 
бөгөөд тухайн салбар шинжлэх ухааны чиглэлээр эрдмийн зэрэг, цолтой, удирдан 
зохион байгуулах чадвар, туршлагатай, олонд танигдаж, тухайн салбарт хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, нэр хүнд бүхий эрдэмтнийг; 

            “Тэргүүлэх профессорын орлогч” гэж тухайн салбар шинжлэх ухааны 
чиглэлээр эрдмийн зэрэг, цолтой, удирдан зохион байгуулах чадвар, туршлагатай, 
олонд танигдаж, тухайн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нэр хүнд бүхий 
эрдэмтнийг; 

                 “Нарийн бичгийн дарга” гэж тухайн салбар шинжлэх ухааны чиглэлээр 
эрдмийн зэрэг, цолтой, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын дадлага 
туршлагатай албан хаагчийг; 

                 “Зөвлөх профессор” гэж боловсролын доктор (Ph.D), түүнээс дээш 
эрдмийн зэрэгтэй, профессор, дэд профессор, профессор цолтой, их, дээд 
сургууль, эрдэм шинжилгээ судалгааны болон практик байгууллагад ажиллаж 
байгаа нэр хүнд бүхий эрдэмтнийг; 

                 “Ахлах судлаач” гэж магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, Их 
сургуулийн ахлах багш, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, захиргааны ахлах 
мэргэжилтний ажлын байранд үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа, эрдэм шинжилгээ 
судалгааны ажлын арга барилтай, хамт олны дунд нэр хүнд бүхий тэргүүний албан 
хаагчийг; 

               “Судлаач” гэж бакалавр болон магистрын зэрэгтэй, Их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, багш болон захиргааны орон тоонд ажиллаж байгаа 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх сонирхолтой ажилтан, албан хаагчийг; 

               “Өргөтгөсөн хурал” гэж хэд хэдэн профессорын судалгааны багийн 
хамтарсан хурлыг; 

               “Санал” гэж тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх зохист хувилбар, түүнийг 
хэрэгжүүлэх арга зам үр дагаврын талаар өгч буй шийдлийг агуулсан баримт 
бичгийг; 

              “Дүгнэлт” гэж  эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, бүтээл, Их сургуулийн 
сургалт, судалгааны ажлын стандартын шаардлага хангасан эсэх талаар гаргасан 
профессорын судалгааны багийн шийдвэрийг; 

           “Зөвлөмж” гэж судалгааны гол үр дүнд үндэслэн тодорхой асуудлыг 
шийдэх, боловсронгуй болгох, сайжруулах арга замыг тодорхойлж, авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал, дарааллыг агуулсан баримт бичгийг; 

                 “Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх” гэж тусгай мэдлэг, туршлага, ур чадварын 
үндсэн дээр үзүүлж байгаа мэргэжлийн туслалцаа, үйлчилгээг; 
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            307.3.ПРОФЕССОРЫН СУДАЛГААНЫ БАГ НЬ НЬ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ЗАРЧИМ 

307.3.1.Шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх; 

307.3.2.Шинжлэх ухаан, эрдмийн эрх чөлөө, судалгааны ажлын чанарыг 
эрхэмлэх; 

307.3.3.Эрдэмтэн судлаачдын залгамж холбоог хөгжүүлэх; 

307.3.4.Ил тод, нээлттэй байх; 

307.3.5.Судлаачийн ёс зүйг чанд сахих. 

307.4.ПРОФЕССОРЫН СУДАЛГААНЫ БАГ БАЙГУУЛАХ, ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААГ НЬ ЗОГСООХ 

307.4.1.Профессорын судалгааны баг байгуулах асуудлыг Эрдэм 
шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагаа эрхлэх нэгж, бүрэлдэхүүн 
сургуулийн саналыг үндэслэн, Их сургуулийн эрдмийн дэд зөвлөлөөр хэлэлцэн 
шийдвэрлэж, Их сургуулийн захирлын тушаалаар байгуулна. 

            307.4.2.Профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлын дадлага, туршлагатай, эрдэмтэн, судлаач, багш нарыг их 
сургуулийн захирлын тушаалаар томилон ажиллуулна. 

307.4.3.Дараах тохиолдолд судалгааны багийн үйл ажиллагааг зогсооно. 

а/их сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөлт орсон; 

б/хууль тогтоомж зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулсан нь тогтоогдсон; 

в/2 ба түүнээс дээш жилийн хугацаанд профессорын судалгааны 
багийн үйл ажиллагааны үр дүн гараагүй. 

307.4.4.Профессорын судалгааны багийн үйл ажиллагааг зогсоох саналыг 
Их сургуулийн эрдмийн дэд зөвлөлөөр хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. . 

307.4.5.Профессорын судалгааны багийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт 
оруулах асуудлыг судалгааны баг хурлаараа хэлэлцэж, гишүүдийн олонхын 
саналаар шийдвэрлэнэ. Профессорын судалгааны багийн саналыг үндэслэн Их 
сургуулийн захирлын тушаал гарна. 

307.5.ПРОФЕССОРЫН СУДАЛГААНЫ БАГ, ТҮҮНИЙ ТӨРӨЛ, БҮТЭЦ 

307.5.1.Их сургуулийн Профессорын судалгааны баг нь шинжлэх ухааны 
суурь болон хэрэглээний судалгаа хийх, туршилт боловсруулалтын ажил явуулах 
замаар шинэ мэдлэг бүтээж, үр дүнг сургалт, судалгааны эргэлтэд оруулах, 
практик үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, шинжлэх ухаан технологийн төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх нэгдсэн зорилготой мэдлэгийн 
тодорхой салбараар мэргэшсэн профессор, багш, судлаачдаас бүрдсэн орон 
тооны бус нэгж байна. 

307.5.2.Их сургуульд мэдлэгийн дараах салбараар төрөлжсөн профессорын 
судалгааны баг ажиллана. 

а/эрх зүй, нийгмийн ухаан; 

б/удирдахуйн ухаан; 

в/хууль сахиулахуйн боловсрол судлал; 

г/гэмт хэрэг илрүүлэхүй судлал; 

д/гэмт явдал судлал; 

e/цагдаа судлал; 



92 
 

ж/шинжлэн магадлахуй судлал; 

з/хил судлал; 

и/гамшиг судлал; 

к/шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал; 

л/аюулгүй байдал судлал;          

307.5.3.Шаардлагатай тохиолдолд мэдлэгийн бусад салбар, чиглэлээр 
профессорын судалгааны баг байгуулан  ажиллуулж болно. 

307.5.4.Профессорын судалгааны баг нь доорх бүтэцтэй байна. 

а/тэргүүлэх профессор; 

б/тэргүүлэх профессорын орлогч; 

в/нарийн бичгийн дарга; 

г/зөвлөх профессор; 

д/ахлах судлаач; 

е/судлаач; 

307.6.ПРОФЕССОРЫН СУДАЛГААНЫ БАГИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

307.6.1.Профессорын судалгааны багийн тэргүүлэх профессор дор дурдсан 
эрх, үүрэгтэй: 

а/профессорын судалгааны багийн хэрэгжүүлж буй төсөл, 
хөтөлбөрийн санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг хариуцан, зориулалтын дагуу 
захиран зарцуулах; 

б/профессорын судалгааны багийн гишүүнийг ажлын үр дүнгээр нь 
урамшуулах санал гаргаж, шийдвэрлүүлэх; 

в/гадаад, дотоодын эрдэм шинжилгээний байгууллага, судлаач, 
төгсөгч, үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчтэй бүтээлч, олон талын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх. 

г/профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнийг томилуулах, 
өөрчлөх санал гаргах;  

д/шинжлэх ухааны суурь болон хэрэглээний судалгаа хийх, туршилт 
боловсруулалтын ажил явуулах замаар мэдлэг бүтээж, үр дүнг сургалт, 
судалгааны эргэлтэд оруулах, практик үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах; 

е/профессорын судалгааны багаас хэрэгжүүлж буй эрдэм шинжилгээ, 
сургалт, үйлдвэрлэлийн төсөл, хөтөлбөрийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах; 

ж/профессорын судалгааны багийн эрдэм шинжилгээ, туршилт, 
судалгаа, инновацийн ажлын онол, арга зүйн түвшинг ахиулах ажлыг удирдан 
зохион байгуулах; 

з/судлаачдын залуу халааг бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах; 

и/профессорын судалгааны багийн туршилт, судалгааны ажлын онол, 
арга зүйн  түвшин, үр дүн, гүйцэтгэлийн явцад тогтмол хяналт тавих, багийн 
гишүүдийн оролцоо идэвхийг үнэлэх; 

            307.6.2.Тэргүүлэх профессорын орлогч дор дурдсан эрх, үүрэгтэй: 

а/профессорын судалгааны багийн тэргүүлэх профессорын орлогч 
тэргүүлэх профессорын эзгүйд түүнийг орлоно. 
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б/тэргүүлэх профессорын орлогч тэргүүлэх профессорыг орлох 
хугацаандаа энэ журмын 307.6.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ. 

307.6.3 Нарийн бичгийн дарга дор дурдсан эрх, үүрэгтэй. 

а/профессорын судалгааны багийн жилийн ажлын төлөвлөгөө, 
тайланг нэгтгэн боловсруулж, багийн хурлаар хэлэлцүүлэх; 

б/профессорын судалгааны багийн үйл ажиллагаанд оролцох 
судлаачдын идэвх оролцоог харгалзан урамшуулах, судалгааны багаас хасах 
талаар санал оруулж шийдвэрлүүлэх; 

в/тэргүүлэх профессор, тэргүүлэх профессорын орлогчтой зөвшилцөн 
багийн хурлын товыг тогтож, гишүүдэд зарлан мэдээлэх; 

г/профессорын судалгааны багийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг 
гишүүд болон судлаачдаас нэгтгэн авч тэргүүлэх профессорт танилцуулан 
батлуулах; 

д/тэргүүлэх профессорын орлогчтой хамтран багийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх материалыг урьдчилан хүлээн авч, шаардлага хангасан эсэхийг 
нягтлан шалгаж, шаардлага хангаагүй тохиолдолд буцаах арга хэмжээ авах; 

е/профессорын судалгааны багийн хурлын дэг, хэлэлцэх асуудлын 
дараалал, хурал зохион байгуулагдах танхим бэлтгэх болон бусад холбогдох 
бэлтгэл ажлыг ханган зохион байгуулах; 

ж/хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалыг дарааллын 
дагуу гишүүдэд танилцуулан хэлэлцүүлэх; 

з/профессорын судалгааны багийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн 
асуудлыг албажуулах, холбогдох газар байгууллагад хүргүүлэх, хэрэгжилтийг 
хангах ажлыг хариуцан зохион байгуулах. 

307.6.4.Профессорын судалгааны багийн гишүүний үүрэг: 

а/эрдэм шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хэрэгжүүлж 
буй төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, суурь болон хавсарга судалгааг гүйцэтгэх, 
инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ажилд хүлээсэн үүргийн дагуу идэвхтэй 
оролцох; 

б/тэргүүлэх профессорт судалгааны ажлын явцыг тайлагнаж, 
тулгамдсан асуудлаар санал оруулж, шийдвэрлүүлэх; 

в/эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын ёс зүйн хэм хэмжээг 
баримтлах; 

г/судалгаа, шинжилгээний ажил эрхэлж буй залуу багш, судлаачдыг 
онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 

            307.6.5.Профессорын судалгааны багийн гишүүний эрх: 

а/профессорын судалгааны багийн хэрэгжүүлж буй төсөл, 
хөтөлбөрийн санхүүжилтийн төлөвлөлтийн дагуу өөрийн гүйцэтгэсэн үүрэг, үр 
дүнгийн үнэлгээгээр мөнгөн урамшуулал, гэрээгээр тогтоосон хувь авах; 

б/эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалтын ажлын үр дүнг гадаад, 
дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлж, оролцох, олон улсын болон 
дотоодын хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэвлэл, мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлэх.   

            307.6.6.Профессорын судалгааны багийн тэргүүлэх профессорыг Их 
сургуулийн бие бүрэлдэхүүнээс томилоогүй тохиолдолд, тэргүүлэх профессорын 
орлогчийг эрдмийн зэрэг, цолтой, удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах ур 
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чадвар, дадлага туршлагатай, эрдэм шинжилгээний ажлын арга зүй эзэмшсэн 
орон тооны албан хаагчийг томилно. 

            307.6.7.Профессор багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, албан хаагч нь 
мэргэжлийн ур чадвар, ажлын дадлага туршлагадаа тулгуурлан 2 профессорын 
судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж болно. 

307.6.8.Их сургуулийн магистрант, докторант нь суралцах хугацаандаа 
судалгааны чиглэлээр аль нэг судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд харьяалагдаж, 
судалгааны багийн үйл ажиллагаанд оролцож болно. 

307.6.9.Профессорын судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд судалгааны ажил 
хийх сонирхолтой практик байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг ажиллуулж 
болно. 

307.7.ПРОФЕССОРЫН СУДАЛГААНЫ БАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

307.7.1.Их сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга судалгааны багуудын 
үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангаж, үр дүнг үнэлж ажиллана. 

307.7.2.Профессорын судалгааны баг нь үйл ажиллагаагаа жилээр 
төлөвлөн, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, үр дүнг тайлагнана. 

307.7.3.Тэргүүлэх профессор профессорын судалгааны багийн хурал, 
өргөтгөсөн болон хамтарсан хурал, их семинар, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 
хугацаа, хэлэлцэх асуудлыг жилээр төлөвлөн Их сургуулийн Эрдэмтэн нарийн 
бичгийн даргаар батлуулна. 

307.7.4.Цаг үеийн шаардлагаар төлөвлөгөөт хурлаар хэлэлцэх боломжгүй 
болсон асуудал болон профессорын судалгааны багаар хэлэлцүүлэх шинэ 
асуудал гарсан тохиолдолд төлөвлөгөөт бус хурал, семинар зохион байгуулах 
саналаа Их сургуулийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргад танилцуулан зохион 
байгуулж болно. 

307.7.5.Профессорын судалгааны баг нь Их сургуулийн Эрдмийн зөвлөл, 
докторын болон магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл, бүрэлдэхүүн сургууль, 
нэгжтэй холбогдох дүрэм, журамд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа уялдуулж 
ажиллана. 

307.7.6.Профессорын судалгааны баг бүр нэгдсэн хэв загварын хэвлэмэл 
хуудастай байх бөгөөд Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх нэгж болон бүрэлдэхүүн сургуулийн тэмдгийг хэрэглэнэ. 

307.7.7.Албан хэрэг хөтлөлт, архив бүрдүүлэлтийг профессорын 
судалгааны багийн нарийн бичгийн дарга хариуцна. 

307.8.ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ. 

307.8.1.Гадаадын болон дотоодын эрдэм шинжилгээний байгууллагатай 
хамтын ажиллагаа тогтоох, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх асуудлаар профессорын 
судалгааны баг саналаа Хууль сахиулахын их сургуулийн Шинжлэх ухаан, 
технологийн зөвлөлд хүргүүлж, шийдвэр гаргуулна. 

307.8.2.Судалгааны багийн саналыг Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл 
дэмжсэн тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 301 дүгээр 
тогтоолоор баталсан ”Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-д 
заасны дагуу хэрэгжүүлнэ. 

307.9.ПРОФЕССОРЫН СУДАЛГААНЫ БАГИЙН САНХҮҮЖИЛТ, 
УРАМШУУЛАЛ 
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307.9.1.Судалгааны багийн үйл ажиллагааны санхүүжилт дор дурдсан эх 
үүсвэрээс бүрдэнэ: 

а/их сургуулийн эрдэм шинжилгээний төсөвт ажлын санхүүжилт; 

б/төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээ, сургалтын 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн захиалгат эрдэм шинжилгээний ажлын санхүүжилт; 

в/олон улсын байгууллага, банк, сангийн эх үүсвэрээр хэрэгжих төсөл, 
хөтөлбөрийн санхүүжилт; 

г/шинжлэх ухаан, технологийн сангаар дамжин хэрэгжих шинжлэх 
ухаан, технологийн зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилт; 

д/оюуны өмчийн патент, лиценз эзэмшсэний орлого; 

е/ивээн тэтгэгчийн санхүүжилт; 

ж/хандив, бусад орлого. 

307.9.2.Профессорын судалгааны баг нь төсөл бичиж санхүүжилтээ олсон 
бол өөрсдөө захиран зарцуулах эрхтэй байна. 

307.9.3.Гадаадын болон дотоодын эрдэм шинжилгээний байгууллагатай 
хамтран хэрэгжүүлэх захиалгат төсөл, хөтөлбөр, судалгааны ажлаас судалгааны 
багийн гишүүдэд урамшуулал олгох хувь хэмжээг тэргүүлэх профессор тооцон, 
судалгааны багийн хурлаар хэлэлцүүлэн Их сургуулийн захиралд уламжилж, 
шийдвэрлүүлнэ. 

307.9.4.Их сургуулийн орон тоонд ажиллаж буй профессор багшид 
судалгааны багийн тэргүүлэх профессорын санал, профессорын судалгааны 
багийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, судлаачийн судалгааны ажил уншиж, 
заавар, зөвлөмж өгсөн, судалгааны ажил, төсөл, хөтөлбөр санаачлан 
хэрэгжүүлсэн байдал зэргийг үндэслэн эрдэм шинжилгээний багц цаг тооцон 
олгож болно. Багц цаг тооцохдоо “ХСИС-ийн профессор багшийн ажлыг багц 
цагаар үнэлэх журам”-ыг удирдлага болгоно. 

307.9.5.Профессорын судалгааны багийн өргөтгөсөн хурлаар диссертацийг 
хэлэлцэж, дүгнэлт гаргахад эрдмийн зэрэг бүхий гишүүдийн цагийн хөлсийг 
докторант хариуцна. 

307.9.6.Профессорын судалгааны баг эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалт, 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр батлагдсан санхүүжилтийг 
төлөвлөгөө, зориулалтын дагуу зарцуулж, судалгааны ажлын болон 
санхүүжилтийн тайланг Их сургуулийн санхүүгийн алба, захиалагч байгууллагад 
тайлагнана. 

307.10.БУСАД 

Судалгааны багийн ажлын мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, хамгаалахтай 
холбогдсон харилцааг Монгол Улсын хууль, тогтоомж, захиалагчтай байгуулсан 
гэрээгээр зохицуулна. 

  

 

 

 

---о0о--- 
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”СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ 

АЖЛЫНСТАНДАРТ” 

 

ӨМНӨХ ҮГ 

 

Хууль сахиулахын их сургуулийнсургалтын болон хичээлийн хөтөлбөр, 

сурах бичиг, сургалтын гарын авлага, орчуулгын бүтээл, дипломын ажил, магистр, 

докторын ажил, нэг сэдэвт бүтээл, судалгааны тайлан, эрдэм шинжилгээний 

өгүүлэл, илтгэл, эсээ, шүүмж болон бусад сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

холбогдолтой баримт бичгийн  боловсруулалт, бичлэгийн нэгдсэн стандарт 

мөрдөж хэвшүүлэх зорилгоор “Сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын 

стандарт”-ыг шинээр боловсруулан баталлаа. 

Энэстандартыг олон улсад түгээмэл хэрэглэдэг American Psychological 

Association (АРА) стандартад суурилан боловсруулсан бөгөөд сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны ажлыг академик түвшинд боловсруулахад тавигдах 

үндсэн шаардлага, боловсруулалтад мөрдөх хэм хэмжээ, гүйцэтгэх арга 

аргачлалыг нарийвчлан тодорхойлсон. 

Стандарт нь Их сургуулийнпрофессор, багш, судлаач, суралцагчид 

судалгааны болон эх бичвэрийн боловсруулалтаа олон улсын шаардлага, нийтлэг 

загвар, аргачлалын дагуугүйцэтгэх, судалгааныарга зүй эзэмших ач холбогдолтой. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-

ныөдрийн А/211 дугаар тушаалаар баталсан “Сургалт, эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын стандарт” нь Их сургуулийн бүрэлдэхүүн сургууль, бүтцийн 

нэгжүүд, багш, ажилтан, суралцагчдын сургалт, судалгааны ажил явуулахдаа 

заавал мөрдөх баримт бичиг болно. 
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”СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ 

АЖЛЫНСТАНДАРТ”-ЫН БҮРДЭЛ 

 

“Сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлынстандарт" нь дараах 

бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. 

• Их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын стандарт, 

аргачлал; 

• Академик бичлэгийн стандарт, аргачлал; 

• Хавсралтууд. 

 

Стандарт аргачлалын бүрдэлд дараах үндсэн элементүүд орно: 

• Тодорхойлолт; 

• Томьёолол; 

• Бүтэц, бүрдэл; 

• Үндсэн шаардлага; 

• Бичлэг; 

• Хэлэлцүүлэг; 

• Хамгаалалт; 

• Үнэлгээ; 

• Хадгалалт; 

• Аргачлал болон тухайн элементүүд тус бүрийн агуулгыг тогтоож 

өгснөөрсургалт, судалгааны ажлын шаардлага, боловсруулалтын хэм хэмжээг 

тодорхойлсон. 

 

 Эрдмийн зөвлөл, Эрдмийн дэд зөвлөл, Сургалт арга зүйн зөвлөл, 

Хөтөлбөрийн хороо, Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөл, Эрдэм шинжилгээ, 

хөгжлийн хүрээлэн болон мэргэжлийн тэнхим сургалт, эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажлын боловсруулалтынтүвшингүнэлэх үнэлгээний хүснэгттэй байх 

бөгөөд загвар маягтуудыг хавсралтад тусгасан. 

 Академик бичлэгийн стандартад судалгаа, боловсруулалтын ажлын бүтцэд 

тавигдах нийтлэг шаардлага, түүний агуулгыг иж бүрэн томьёолж, шаардлагатай 

хэм хэмжээг тогтоосон загвар бичвэрийн багтаамж, хэмжээг нарийвчлан 

боловсруулав. 

 Академик бичлэгийн стандартад судалгаа шинжилгээний боловсруулалтын 

ажлыг засварлахтэмдэгтүүдийг тодорхойлж, агуулгыг томьёолж тодорхойлсон 

болно. 
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БАЙГУУЛЛАГЫН СТАНДАРТ  

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын 

стандарт CS11-0345:  2015 

Academic training and research standard 

 

1.Хамрах хүрээ  

Энэхүү стандартаар Хууль сахиулахын их сургуулийн сургалтын болон хичээлийн 

хөтөлбөр, сурах бичиг, сургалтын гарын авлага, орчуулгын бүтээл, дипломын 

ажил, магистр, докторын ажил, нэг сэдэвт бүтээл, судалгааны тайлан, эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, эсээ, шүүмж болон бусад сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны холбогдолтой баримт бичиг боловсруулах нийтлэг 

шаардлагыг тогтооно. 

 

2.Норматив эшлэл.  

Энэ стандартад дараах эш татсан стандарт баримт бичгүүдийг хэрэглэнэ. Он 

заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн эш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй 

эшлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэлийг хэрэглэнэ.  

 

3.Нэр томьёо, тодорхойлолт  

3.1 сурах бичиг 

cуралцагчдад тухайн шинжлэх ухаан, түүний аль нэгэн салбарын үндсэн мэдлэг, 

ойлголт, категори, зарчим, үзэл баримтлалуудын талаар системтэй мэдлэг олгох 

боловсролын стандарт, киррикюлимийгхэрэгжүүлэх суралцахуй, багшлахуйн 

нэгдлийг хангахад шаардлагатай онол, арга зүйн үндэс бүхий дидактикшийдлийг 

цогцоор хэлбэржүүлсэн сургалтын хэвлэмэл бүтээл. 

3.2  сургалтын гарын авлага 

сургалтын төлөвлөгөөний дагуу зааж байгаа хичээл, эсхүл түүний аль нэгэн 

бүлгийн талаарх суурь мэдлэгийг хялбаршуулж, хураангуйлан системтэй 

илэрхийлсэн, суралцагчдад тус хичээлийг гүнзгийрүүлэн судлах, практикт хэрэглэх 

чадвар эзэмшихэд туслах сургалтын бүтээл. 

3.3 oрчуулгын бүтээл 

их сургуулийн сургалт, судалгааны ажлын тодорхой хэрэгцээ, шаардлагад 

үндэслэн сонголт хийж, хууль зүйн хувьд баталгаатайгаар бүрэн болон хэсэгчлэн 

эх хэлнээ хөрвүүлсэн бүтээл. 

3.4 докторын ажил 

хууль сахиулах салбарын онол, практикийн тулгамдсан асуудлыг дэвшүүлэн 

тавьж, түүнийгтал бүрээс нь судлан боловсруулж дүгнэсэн, шинжлэх ухааны 

салбарт шинэ мэдлэг бүтээхэд тодорхой хувь нэмэр оруулсан судалгаа 

шинжилгээний бие даасан бүтээл. 

3.5 магистрын ажил 

тухайн салбарын удирдлага, зохион байгуулалтад тулгамдаж буй асуудал сонгож, 

шинжлэх ухааны арга зүйг ашиглан өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах, шинжилгээ 

хийх ур чадвар эзэмшсэн болохоо нотлон харуулсан судалгааны бүтээл. 

3.6 дипломын ажил 
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хууль сахиулах салбарын практикт тулгамдсан асуудлыг сонгон, шинжлэх ухааны 

арга зүй ашиглан өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулан боловсруулалт хийсэн үр дүнгийн 

тайлан 

3.7 нэг сэдэвт бүтээл 

шинжлэх ухааны онол, практикийн тодорхой асуудлыг тал бүрээс нь иж бүрэн 

судлан боловсруулсан, асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэсэн, эрдэмтэн судлаачдын 

үзэл баримтлал, санал, дүгнэлтийг харьцуулан өөрийн байр суурийг тодорхойлсон 

эрдэм шинжилгээний бүтээл. 

3.8  эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл  

судалгааны тодорхой нэг асуудлыг онол, практикийн хэрэгцээтэй уялдуулан 

шинжилж, дүгнэсэн эрдэм шинжилгээний бүтээл 

3.9  шүүмж 

тухайн бүтээлийн онол, арга зүйн түвшин, шийдэл, шинэ санаа, үр дүнг нухацтай 

шүүн тунгааж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлэлт, дүгнэлт өгөх судалгааны 

ажлын нэгтөрөл. 

3.10  хураангуй 

ажлыг боловсруулж дууссаны дараа судалгааны зорилго, гол асуудал, арга зүй, 

үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийн тухай нэгдогол мөрт багтаан бичих. 

3.11 эшлэл 

тухайн ажлын академик түвшинг илтгэж, өмнөх бүтээлүүдтэй уялдуулж, гол 

санааг үндэслэлтэй болгож, уншигчид эх сурвалжтай гүнзгийрүүлэн танилцах 

боломж олгодог мэдээллийн хэсэг. 

3.12 эх сурвалж 

ном, сурах бичиг, гарын авлага, эмхтгэл, судалгааны тайлан, орчуулгын бүтээл 

зэрэг эрдмийн болон боловсролын зэрэг горилсон бүтээл, өгүүлэл, нийтлэл, 

эрхзүйн баримт бичиг, цахим мэдээлэл, ярилцлага, видео зэрэг бүхтөрлийн 

мэдээ материалыг багтаан ойлгоно. 

3.13 зураг 

график, диаграмм, схем, фотог нийтэд нь зураг гэж ойлгоно. Зургийг судалгааны 

гол санаа, үр дүнг илэрхийлэх, баримтжуулахын тулд ашиглана. 

3.14 хавсралт 

судалгааг дэлгэрүүлж тайлбарлах, судалгааны хэрэглэгдэхүүнийг хавсаргах, 

үндсэн бичвэрт ороогүй нэмэлт мэдээллийг хүргэх зорилгоор ашиглана. 
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НЭГ. ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ 

 

Хууль сахиулахын их сургуулийн сургалтын баримт бичиг нь “Сургалтын  

хөтөлбөрийн иж бүрдэл”,“Хичээлийн хөтөлбөрийн иж бүрдэл”-ээсбүрдэнэ. 

Сургалтын баримт бичгийг боловсруулахдаа Боловсрол, соёл шинжлэх 

ухааны сайдын 2014 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/78 дугаар тушаалаар 

баталсан “Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай”, 2014 оны 4 дүгээр 

сарын 28-ны өдрийн А/174 дүгээр тушаалаар баталсан “Бакалаврын сургалтын 

хөтөлбөрт тавих нийтлэг шаардлага”, 2014 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

А/285 дугаар тушаалаар баталсан “Бакалаврын хөтөлбөрийн сургалтын 

төлөвлөгөөний ерөнхий суурь чиглэлд заавал судлах хичээлийн жагсаалт”,2014 

оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/370 дугаар тушаалаар баталсан “Магистр, 

докторын мэргэжлийн чиглэл, журам батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай” 

тушаалын хоёрдугаар хавсралт “Магистр, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг 

журам”-ыг мөрдлөг болгоно. 

 

Сургалтын хөтөлбөрийн иж бүрдэл 

№ Стандарт  Агуулга  

1 

Хөтөлбөрийн 

танилцуулга 

 

Хөтөлбөрийн нэр, индекс, эрх зүйн зохицуулалт, 

тодорхойлолт, үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага, 

зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, хариуцах нэгж, 

захирал, харилцах хаяг 

2 

Сургалтын 

төлөвлөгөө 

 

Сургалтын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний задаргаа, 

сургалтын явцын график, багц цагийн товчоо 

зэргийг боловсруулна. 

Хөтөлбөрийн агуулгыг хэрэгжүүлэх сургалтын 

төлөвлөгөө нь 120 багц цагаас доошгүй байна. Багц 

цагийн 30%-ийг ерөнхий суурь, 25%-ийг мэргэжлийн 

суурь, 45%-ийг мэргэжлийн агуулгаар төлөвлөх 

бөгөөд заавал болон сонгон судлах  хичээлээс 

бүрдэнэ. 

3 

Хичээлийн 

хөтөлбөрийн 

танилцуулга 

 

Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээл бүрийн 

хөтөлбөрийн танилцуулгань дараах бүтэцтэй байна. 

Үүнд: Хичээлийн нэр, индекс, хэрэгцээ, шаардлага, 

зорилго, хүрэх үр дүн, өмнө ба дараа нь судлах 

хичээлийн нэр, индекс, үндсэн агуулга, судлах 

зүйлийн тойм, холбогдох эх сурвалж, гүйцэтгэх 

даалгавар оюутны гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүгнэх арга 

хэлбэр, хичээл заах багшийн нэр, харилцах хаяг 

4 
Сургалтын арга зүй 

 

Сургалтын арга зүйн нэр, үзэл баримтлал, зорилго, 

зорилт, боловсрол судлал, сэтгэл зүйн үндэслэл 

5 
Суралцах орчин 

 

Суралцах орчинг материаллаг ба сэтгэл зүйн орчин 

гэж ангилна. Материаллаг орчныг анги танхим, 

лаборатори, номын сан, үндсэн сурах бичиг, түшиц 

дадлагын газар, программ хангамж тэдгээрийн тоо, 

хүчин чадлын үзүүлэлтээр тодорхойлно.Сэтгэл зүйн 
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орчныг сургуулийн уур амьсгал, хүмүүс хоорондын 

харилцаа хандлагаар тодорхойлно.  

6 
Элсэгчдэд тавих 

шаардлага 

Сургалтын хөтөлбөрийн онцлогтой уялдуулан 

шалгуурыг мэдлэг, чадвар, хандлагаар тодорхойлно. 

7 

Багшид тавих 

шаардлага 

 

Мэргэжлийн болон суралцах үйлийг удирдах, 

судалгаа шинжилгээ хийх ур чадвар, боловсролын 

зэрэг бусад тусгай шаардлагаартодорхойлно. 

8 
Төгсөгчдийн эзэмших 

ур чадвар 

Төгсөгчдийн хувь хүний болон мэргэжлийн мэдлэг, 

чадвар, хандлагаар тодорхойлно. 

9 
Суралцагчийн 

үнэлгээ 

Үнэлгээний зарчим, хэлбэр, онол-арга зүйн үндэслэл, 

аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.  

10 

Хөтөлбөрийн 

чанарын 

баталгаажуулалт 

Суралцагчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, ахиц 

дэвшлийн үнэлгээ, ажил олгогчийн үнэлгээг гүйцэтгэх 

үндэслэл, хугацаа, давтамж, аргачлалыг 

тодорхойлно. 

11 

Удирдлагын 

мэдээллийн систем 

 

Сургалтын цахим тогтолцооны нэр, үйлчилгээний 

төрөл, боломжууд, мэдээллийн сангийн багтаамж 

зэргийг тодорхойлно. 

12 

Харилцаа хамтын 

ажиллагаа 

 

Дотоод, гадаадын сургалтын хөтөлбөрүүдээс 

ялгаатай болон ижилсэх байдлыг тодорхойлно. 

Гадаад, дотоодын их, дээд сургуулиуд, мэргэжлийн 

байгууллагатай байгуулсан гэрээ, санамж бичгийн 

нэр, дугаар, хүчинтэй хугацаа, зохицуулах 

харилцааны хүрээ зэргийг тодорхойлно. 

13 Баталгаажилт 
Хөтөлбөрийн хороогоор хэлэлцүүлж, Их сургуулийн 

захирлаар батлуулна.  

14 Хадгалалт 

Сургалтын хэлтэс, бүрэлдэхүүн болон харьяа 

сургууль, тэнхим, профессорын багт хадгалуулна. 

Номын санд суралцагчдын хэрэгцээнд байршуулна. 

 

 

Хичээлийнхөтөлбөрийн иж бүрдэл 

 

№ Стандарт  Агуулга  

1 
Хичээлийн  

тодорхойлолт 

Хичээлийн нэр, индекс, хэрэгцээ/нийгэм, хувь хүний/, 

шаардлага, зорилго, хүрэх үр дүн, өмнө ба дараа нь 

судлах хичээлийн нэр, индекс, хичээл заах багшийн нэр, 

харилцах хаяг 

2 
Цаг сэдвийн 

төлөвлөгөө 

Хичээлийн багц цаг, нийт цаг, танхимын болон бие 

даалтын цаг, заагдах улирал зэргийг тодорхойлно. Цаг 

сэдвийнтөлөвлөгөөний хүснэгтэд хичээлийн бүлэг сэдэв, 

сэдэв, хичээлийн хэлбэрүүд, бие даалтын ажил зэрэгт 

ноогдох цагийг хуваарилна.  

3 

Хичээлийн 

агуулгын 

сэдэвчилсэн 

төлөвлөгөө 

Хичээлийн хэлбэр бүрээр бүлэг сэдэв, дэд сэдэв, цаг, 

боловсруулах асуудал, ашиглах материал зэргийг 

хүснэгтээр боловсруулна. Хичээлийн зорилго, нэр 

томьёо, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, агуулга, арга зүй, 
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унших материал, нэмэлт тодотгол зэргийг бичвэрээр 

боловсруулна.  

4 

Хичээлийн 

хөтөлбөр 

боловсруулах 

арга зүй 

Хичээлийн зорилго, зорилтод нийцүүлэн мэдээлэл 

түгээх, бүтээлгэх ашиглах аргууд, чадвар эзэмшүүлэх, 

хандлага төлөвшүүлэхэд ашиглах аргуудыг нэг бүрчлэн 

бичвэрээр тодорхойлно. 

5 

Ээлжит 

хичээлийн 

боловсруулалт 

Ээлжит хичээлийн боловсруулалтад хичээлийн 

хэлбэр,явуулах газар, хамрах хүрээ, хугацаа, заах арга, 

хэрэглэгдэхүүн, боловсруулах асуудал, нэр томьёо, 

зорилго, агуулга зэргийг бичвэрээр боловсруулна. 

Хичээлийн явцын төлөвлөгөөг үйл ажиллагааны чиглэл, 

зарцуулах хугацаа, багшийн үйл ажиллагаа, 

суралцагчдын үйл ажиллагааг хүснэгтэд оруулж 

боловсруулна.  

6 

Суралцагчийн 

бие даалтын 

ажил 

Бие даалтын ажлын удирдамжийг зорилго, бүтэц /хэдэн 

ажилбараас бүрдэх, ажилбаруудын нэр/, гүйцэтгэх 

ажилбарын заавар,зөвлөмж, гүйцэтгэлд тавигдах 

шаардлага /ажилбарын техникийн болон агуулгын 

шаардлага г.м/, бие даалтын даалгаврыг үнэлэх 

үнэлгээний задаргааг бичвэрээр, график, төлөвлөгөө 

зэргийг хүснэгтээр тус тус боловсруулна.  

7 

Суралцагчийн ба 

хичээлийн 

үнэлгээ 

Түвшин тогтоох үнэлгээ, явцын үнэлгээ, мэдлэг, ур 

чадварын үнэлгээний зарчим, үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлт, онооны хуваарилалт зэргийг боловсруулна.  

8 
Шалгалтын 

материалын сан 

Суралцагчдын мэдлэг, чадвар, хандлагын хүрсэн 

түвшинг танин мэдэхүйн үйл явцын үе шаттай нийцүүлэн 

шалгах, хянахад зориулагдсан сорил, асуулга, 

даалгавар, кейсбодлогын санг цахимаар болон биетээр 

боловсруулан бүрдүүлнэ. 

9 
Хичээлийн 

хэрэглэгдэхүүн 

Тухайн хичээлийн дасгал, дадлага, лабораторийн ажилд 

шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, программ 

хангамжнэг бүрийн нэг удаагийн хэрэгслүүдийг бэлтгэж, 

товъёоглоно.  

10 
Ойлголт, нэр 

томьёоны багц 

Сургалт, хичээлийн агуулгад зайлшгүй тусгах 

шаардлагатай шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн 

хэллэг, нэр томьёог монгол, орос, англи, латин нэршлээр 

тэмдэглэж, эх сурвалжийг дурдан монгол хэлээр 

тодорхойлон, товъёоглоно.  

11 
Ном сурах 

бичгийн жагсаалт 

Сургалтад шаардлагатай заавал уншиж судлах эх 

зохиол, сурах бичиг, ном, сэтгүүл, цахим 

хэрэглэгдэхүүнийг хичээл бүрийн агуулгад нийцүүлэн 

нарийвчлан заасан жагсаалт байна. 

12 Лекцийн сан 

Тухайн хичээлийн шинжлэх ухааны тогтвортой агуулгыг 

лекц, бичвэрт тавигдах шаардлагын дагуу боловсруулж, 

тэнхим, профессорын багийн дотоод ажилтанд  
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товъёоглонхадгалуулна.  

13 Баталгаажилт 
Хөтөлбөрийн хороогоор хэлэлцүүлж, бүрэлдэхүүн 

сургуулийн захирлаар батлуулна.  

14 

 
Хадгалалт 

Сургалтын хэлтэс, бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхим, 

профессорын багт хадгалуулна. Номын санд 

суралцагчдын хэрэгцээнд байршуулна. 

15 Хэлбэр 

 Бакалаврын зэрэг олгох сургалтын багцматериал; 

 Докторын зэрэг олгох сургалтын багц материал; 

 Магистрын зэрэг олгох сургалтын багц материал; 

 Мэргэшүүлж диплом олгох сургалтын багц 

материал; 

 Модуль сургалтын багц материал. 
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ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖИЛ 

 

Их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг хэрэглэгчдэд 

хүргэдэг үндсэн хэлбэрүүд болсон сурах бичиг, сургалтын гарын авлага, 

орчуулгын бүтээл,сургалтын бусад хэрэглэгдэхүүн болон нэг сэдэвт бүтээл, эрдэм 

шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, судалгааны тайлан зөвлөмжид тавигдах үндсэн 

шаардлагууд, тэдгээрийн бүтэц, боловсруулах үйл явцыгтодорхойлов. 

 

Докторын ажил 

 

д/

д 

Стандарт Агуулга 

1 Тодорхойлолт 

Хууль сахиулах салбарын онол, практикийн тулгамдсан 

асуудлыг дэвшүүлэн тавьж, түүнийгтал бүрээс нь судлан 

боловсруулж дүгнэсэн, шинжлэх ухааны салбарт шинэ 

мэдлэг бүтээхэд тодорхой хувь нэмэр оруулсан судалгаа 

шинжилгээний бие даасан бүтээл 

2 
Үндсэн 

шаардлага 

• Судалгааны ажлын төлөвлөгөө боловсруулах; 

• Судалгааны ажлын төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх; 

• Сэдвийг судлагдахуун асуудлыг бүрэн хамарч, оновчтой 

томьёолох; 

• Агуулга нь дотоод нэгдэлтэй, логик уялдаатай байх; 

• Өндөр түвшинд боловсруулалтхийх, шинжлэх ухааны 

найруулга зүйн хэм хэмжээг сахих; 

• Судалгааны ажлын удиртгал хэсэгт өөрийн удирдамж 

болгосон судалгааны үзэл баримтлал, хандлагыг 

дурьдаж, нотолсон байх; 

• Зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй байх; 

• Судалгааныдүгнэлт, зөвлөмжийг тал бүрээс нь үндэслэн 

нотлох; 

• Судалгааны үр дүнд үндэслэн гадаад, дотоодын 

мэргэжлийн сэтгүүлд 2-оос доошгүй өгүүлэл нийтлүүлсэн 

байх. 

3 
Бүтэц 

 

• Удиртгал 

• Судалгааны өгөгдлийн боловсруулалт, шинжилгээ 

• Дүгнэлт 

• Санал  

• Эх сурвалжийн жагсаалт 

• Хавсралт 

4 Бичлэг 

• Их сургуулийн стандартыгбаримтлах; 

• 180-220 хуудастай байх (Удиртгалаас эхлэн дугаарлах, 

хавсралтыгхуудасны тоонд оруулахгүй) 
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5 
Хэлэлцүүлэг, 

хамгаалалт 

• Тэнхимийн хэлэлцүүлэг хийх; 

• Профессорын судалгааны багийн өргөтгөсөн  хэлэлцүүлэг 

хийх; 

• Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлдхамгаалах. 

6 Үнэлгээ Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн нууц санал хураалт. 

7 

Гадна нүүр 

хуудас дахь 

бичиглэл 

/Загвар1/ 

• Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг; 

• Докторантын овог, нэр; 

• Докторын судалгааны ажлын сэдэв; 

• Эрдмийн зэрэг хамгаалах мэргэжлийн индекс, нэр; 

• Ямар зэрэг горилохоор бичсэн бүтээл болох; 

• Хотын нэр, он. 

8 

Дотор нүүр 

хуудас дахь 

бичиглэл 

/Загвар 2/ 

• Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг; 

• Докторантын овог, нэр; 

• Докторын судалгааны ажлын сэдэв; 

• Эрдмийн зэрэг хамгаалах мэргэжлийн индекс, нэр; 

• Ямар зэрэг горилохоор бичсэн бүтээл болох; 

• Хамгаалах үед: Эрдэм шинжилгээний удирдагч, 

шүүмжлэгчийн овог, нэр, эрдмийн зэрэг, цол; 

• Хамгаалсны дараа: Хамгаалуулах зөвлөлийн дарга, 

нарийн бичгийн дарга, комиссын гишүүдийн овог, нэр, 

эрдмийн зэрэг, цол, гарын үсэг; 

• Хотын нэр, он. 
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Магистрын ажил 

 

д/

д 

Стандарт Агуулга 

1 Тодорхойлолт 

Тухайн салбарын удирдлага, зохион байгуулалтад тулгамдаж 

буй асуудал сонгож, шинжлэх ухааны арга зүйг ашиглан 

өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах, шинжилгээ хийх ур чадвар 

эзэмшсэн болохоо нотлон харуулсан судалгааны бүтээл. 

2 
Үндсэн 

шаардлага 

 Судалгааны ажлын төлөвлөгөө боловсруулах; 

 Судалгааны ажлын төлөвлөгөөний дагууажиллах; 

 Сэдвийг ухагдахуун асуудлаа бүрэн хамарч, оновчтой 

томьёолох; 

 Агуулга нь дотоод нэгдэлтэй, логик уялдаатай байх; 

 Зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй байх; 

 Боловсруулалтын зохих түвшинд хийгдэж, шинжлэх 

ухааны найруулга зүйн хэм хэмжээг сахисан байх. 

3 Бүтэц 

• Удиртгал; 

• Судлагдсан байдлын тойм; 

• Судалгааны арга зүй; 

• Судалгааны өгөгдлийн боловсруулалт, шинжилгээ; 

• Дүгнэлт; 

• Эх сурвалжийн жагсаалт; 

• Хавсралт. 

4 Бичлэг 

• Их сургуулийн стандартыг мөрдөх; 

• Эрдэм шинжилгээний найруулга зүйн шаардлага хангах; 

• 60-80 хуудастай байх (Удиртгалаас эхлэн дугаарлах, 

хавсралтыг хуудасны тоонд оруулахгүй). 

• Хуудасны дугаарыг бичвэрийн доор голлуулж тавих; 

 5 
Хэлэлцүүлэг, 

хамгаалалт 

 Судалгааны ажлыг тэнхимийн хурлаар хэлэлцүүлэх; 

 Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд хамгаалах. 
6 Үнэлгээ Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн нууц санал 

хураалт. 

7 

Гадна нүүр 

хуудас дахь 

бичиглэл 

 /Загвар 3/ 

• Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг; 

• Магистрантын овог, нэр; 

• Магистрын ажлын сэдэв; 

• Зэрэг хамгаалах мэргэжлийн индекс, нэр; 

• Ямар зэрэг горилохоор бичсэн бүтээл болох; 

• Удирдагчийн овог, нэр, эрдмийн зэрэг, цол; 

• Хотын нэр, он; 

8 

Дотор нүүр 

хуудас дахь 

бичиглэл 

/Загвар 4/ 

• Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг; 

• Магистрантын овог, нэр; 

• Магистрантын судалгааны ажлын сэдэв; 

• Мэргэжлийн индекс, нэр; 

• Ямар зэрэг горилохоор бичсэн бүтээл болох; 

• Эрдэм шинжилгээний удирдагч, шүүмжлэгчийн овог, нэр, 

эрдмийн зэрэг, цол; 

• Хотын нэр, он. 
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Дипломын ажил 

 

д/

д 

Стандарт Агуулга 

1 Тодорхойлолт 

Хууль сахиулах салбарын практикт тулгамдсан асуудлыг 

сонгон, шинжлэх ухааны арга зүй ашиглан өгөгдөл, мэдээлэл 

цуглуулан боловсруулалт хийсэн үр дүнгийн тайлан 

2 
Үндсэн 

шаардлага 

• Сонсогчид танхимд олж авсан шинжлэх ухааны мэдлэг, 

чадвараа бататган, тодорхой сэдэв, асуудлаар судалгаа 

хийж, дүнг нэгтгэх; 

• Судалгааны төлөвлөгөөний дагуу ажиллах; 

• Сэдвийг судлагдахуун асуудлаа бүрэнхамарч, оновчтой 

томьёолох; 

• Агуулга нь дотоод нэгдэлтэй, логик уялдаатай байх; 

• Зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй байх. 

3 

Дипломын 

ажил бичих 

суралцагчийн 

сонгох үндсэн 

шаардлага 

 3 ба түүнээс дээш голч дүнтэй суралцсан; 

 Хичээлийн 8-аас доошгүй багц цаг биелүүлсэн; 

 Судалгааны арга зүй эзэмшсэн. 

4 Бүтэц 

• Удиртгал; 

• Судалгааны арга зүй; 

• Судалгааны өгөгдлийнболовсруулалт, шинжилгээ; 

• Дүгнэлт; 

• Эх сурвалжийн жагсаалт; 

• Хавсралт. 

5 Бичлэг 

• Их сургуулийн стандартыг мөрдөх; 

• Эрдэм шинжилгээний найруулга зүйн шаардлага хангах; 

• 30-60 хуудастай байх (Удиртгалаас эхлэн дугаарлах, 

хавсралтыг хуудасны тоонд оруулахгүй) 

6 
Хамгаалалт, 

үнэлгээ 

 Удирдагч багшийн санал, зөвшөөрөл авах; 

 Шүүмжлэгч багшийн үнэлгээ; 

 Хамгаалуулах комисст хамгаалалт хийх. 

7 

Нүүр хуудсан 

дахь бичиглэл 

/Загвар 5/ 

• Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг; 

• Суралцагчийн овог, нэр; 

• Дипломын ажлын сэдэв; 

• Удирдагчийн овог, нэр, эрдмийн зэрэг, цол; 

• Хотын нэр, он. 
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Сурах бичиг 

 

Стандарт Агуулга 

Тодорхойло

лт 

Суралцагчдад тухайн шинжлэх ухаан, түүний аль нэгэн салбарын 

үндсэн мэдлэг, ойлголт, категори, зарчим, үзэл баримтлалуудын 

талаар системтэй мэдлэг олгох боловсролын стандарт, 

киррикюлимийгхэрэгжүүлэх суралцахуй, багшлахуйн нэгдлийг 

хангахад шаардлагатай онол, арга зүйн үндэс бүхий 

дидактикшийдлийг цогцоор хэлбэржүүлсэн сургалтын хэвлэмэл 

бүтээл. 

Сурах 

бичгийн 

зохиогч 

Сурах бичигт зохиогчоос гадна мэргэжлийн судлаач, редактор, 

дизайнер зэрэг төлөөллөөс бүрдсэн, мэргэжлийн багтай байж 

болох бөгөөд номын бүлэгтус бүрийн зохиогчийгномын товч 

тодорхойлолтод бичих. 

Бүтэц 

• Агуулга; 

• Бүлэг, зүйл; 

• Бүлэг бүрийн эхэнд тухайн бүлгээр эзэмшвэл зохих үндсэн 

мэдлэгийг тодорхойлох; 

• Үндсэн ойлголт, нэр томьёоны тайлбар; 

• Ном зүй. 
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Үндсэн 

шаардлага 

 Их сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө болон тухайн шатны 

сургалтын агуулгад нийцсэн байх; 

 Тухайн хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг системтэйгээр бүрэн 

илэрхийлсэн байх; 

 Номын агуулга нь логик дэс дараатай, уялдаа холбоотой байх; 

 Гарчиг нь номын үндсэн агуулгыг илэрхийлсэн байх; 

 Уншигч сонирхсон сэдвээ олоход хялбар байх; 

 Бичвэр нь энгийн бүтэцтэй, урт биш, хэлнайруулга төгс байх; 

 Эх бэлтгэл, бичлэг, найруулга зүйн шаардлагуудыг бүрэн 

хангасан байх; 

 Суралцагч нь мэдлэг, чадварыг бие даан эзэмшиж, хэрэглэх 

боломжтой боловсруулах; 

 Сурган хүмүүжүүлэх ухааны 

дидактикийнзарчмуудыгхэрэгжүүлсэн байх; 

 Шинжлэх ухааны нарийн түвэгтэй асуудлыг ойлгох, ухаарах, 

тайлбарлах арга зүйг хялбарчилсан байх; 

 Бие даан гүйцэтгэх дасгал, даалгавар, сорил туршилт, төслийн 

ажлуудын агуулга нь танин мэдэхүйн болон ахуй, амьдралтай 

холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байх; 

 Суралцагчдад үйл ажиллагаагаа бүтээлчээр зохион байгуулж, 

бүтээл туурвил хийхэд нь туслах арга зүй, нэмэлт мэдээллийн 

эх үүсвэрийг оновчтой сонгож тусгасан байх; 

 Дотоод бүтэц, логик ялгааг таних, мэдээллийг бүрэн, хурдан, 

зөв хүлээж авах шаардлагыг хангаж, харааны ойг хөгжүүлэхээр 

өнгийн зохицол, үсгийн сан, хэмжээ, таних тэмдэг, түлхүүр үгийг 

хэрэглэсэн байх; 

 Хавтасны зураг чимэглэл нь сурах бичгийн зорилго, агуулгыг 

илэрхийлсэн, гоо зүйн шаардлага хангасан байх; 

 Ном зүйд тухайн мэдлэгийн салбарынном, сурах бичиг, бусад 

бүтээлийг оруулах; 

 Хэд дэххэвлэлт болохыг зааж өгөх; 

 Тухайн салбарын тэргүүлэх эрдэмтдийн баг, эрдэмтдээр хянан 

тохиолдуулсан байх; 

 ISBN дугаар авах; 

 Тухайн бүтээлийг харьяалах профессорын судалгааны баг, 

эрдмийн зөвлөл, редакцийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн дүгнэлт 

гаргуулах. 

 

Бичлэг 

• Их сургуулийн стандарт мөрдөх; 

• В5 хэмжээтэйбайх ба нэг хэвлэлийн хуудас нь10 нүүр байна; 

• Их сургуулиас баталсан ижил хавтастай байх; 

• 20-иос доошгүй хэвлэлийн хуудастай байх; 
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Боловсруул

ах үйл явц 

 Багш нараас сурах бичиг бичих захиалга авах; 

• Сурах бичиг бичих төсөл боловсруулж батлуулах; 

• Эх зохиох; 

• Хянан тохиолдуулах; 

• Хэвлэлийн эх бэлтгэх; 

• Мэргэжлийн эрдэмтдээс санал, дүгнэлт авах; 

• Мэргэжлийн тэнхим, холбогдох зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх; 

• Сургалтад хэрэглэх шийдвэр гарах; 

• Хэвлүүлэх; 

• Хэрэглэгчдэд хүргэх; 

• Нэмж засварлаж дахин хэвлэх. 
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Сургалтын гарын авлага 

 

Стандарт Агуулга 

Тодорхойло

лт 

Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу зааж байгаа хичээл, эсхүл түүний 

аль нэгэн бүлгийн талаарх суурь мэдлэгийг хялбаршуулж, 

хураангуйлан системтэй илэрхийлсэн, суралцагчдад тус 

хичээлийг гүнзгийрүүлэн судлах, практикт хэрэглэх чадвар 

эзэмшихэд нь туслах сургалтын бүтээл. 

Бүтэц 

• Агуулга 

• Оршил 

• Бүлэг, зүйл 

• Бүлэг, зүйл бүрийн хяналтын асуулт; 

• Тохиолдол, дасгал; 

• Ном зүй; 

• Сэдэв бүрийн төгсгөлд мэдлэг бататгах жишээ, дасгалууд 

оруулах. 

Үндсэн 

шаардлага 

• Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт нийцсэн байх; 

• Тухайн хичээлээр судалж буй шинжлэх ухааны суурь 

мэдлэгийг хялбаршуулсан байдлаар илэрхийлж, суралцагчийн 

мэдлэгийг эмхлэн цэгцлэхэд чиглэсэн байх; 

• Тухайн хичээлээр цааш гүнзгийрүүлэн судалбал зохих ном 

бүтээлийн жагсаалттай байх; 

• Сургалтын тухайн түвшин, сургалтын агуулга болон үнэлгээний 

стандартын шаардлагад нийцсэн байх; 

• Эх бэлтгэл, бичлэг, найруулга зүйн шаардлагуудыг бүрэн 

хангаж, чанарын өндөр түвшинд хэвлэгдсэн байх; 

• Ном зүйд зөвхөн гарын авлагыг боловсруулахад ашигласан 

бүтээлийг оруулах. 

Бичлэг 

• Их сургуулийн стандартын дагуу боловсруулах; 

• В5хэмжээтэй байх ба нэг хэвлэлийн хуудас10 нүүр байна; 

• Их сургуулиас баталсан ижил хавтастай байх. 

 

Боловсруул

ах үйл явц 

• Багш нараас гарын авлага бичих захиалга авах; 

• Гарын авлага бичих төсөл боловсруулж батлуулах; 

• Эх зохиох; 

• Хэвлэлийн эх бэлтгэх; 

• Мэргэжлийн эрдэмтдээс санал дүгнэлт авах; 

• Мэргэжлийн тэнхим, холбогдох зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх; 

• Сургалтад хэрэглэх шийдвэр гарах; 

• Хэвлүүлэх; 

• Хэрэглэгчдэд хүргэх; 

• Нэмж засварлаж дахин хэвлэх. 
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Орчуулгын бүтээл 

 

Стандарт Агуулга 

Тодорхойлолт 

Их сургуулийн сургалт, судалгааны ажлын тодорхой хэрэгцээ 

шаардлагад үндэслэн сонголт хийж, хууль эрх зүйн хувьд 

баталгаатайгаар бүрэнболон хэсэгчлэн эх хэлнээ хөрвүүлсэн 

бүтээл. 

Үндсэн 

шаардлага 

• Зохиогчийн эрхийг зөрчөөгүй байх; 

• Эх зохиолыг утга, агуулгын зөрүүгүй буулгах; 

• Нэр томьёо оновчтой байх; 

• Шаардлагатай нэр томьёо, ойлголтуудын орчуулга, 

оноолтыг хавсаргах; 

• Зохиомжлон орчуулсан бол нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 

хэсгүүд нь тодорхой байх; 

• Хэл, найруулгын шаардлагыг хангасан байх; 

• Эх бэлтгэлийн түвшин, шаардлагыг хангасан байх. 

Бичлэг 

 Их сургуулийн стандартыг мөрдөх; 

 В5 хэмжээтэй байх ба нэг хэвлэлийн хуудас10 нүүр байна. 

 Их сургуулиас баталсан ижил хавтастай байх. 

  

 

Боловсруулах 

үйл явц 

• Орчуулах эрх авах; 

• Багш нараас бүтээл орчуулах захиалга авах; 

• Бүтээл орчуулах төсөл боловсруулж батлуулах; 

• Орчуулга хийх; 

• Хянан тохиолдуулах; 

• Хэвлэлийн эх бэлтгэх; 

• Хэлэлцүүлэх; 

• Сургалтад хэрэглэх шийдвэр гарах; 

• Хэвлүүлэх; 

• Хэрэглэгчдэд хүргэх; 

• Нэмж засварлаж дахин хэвлэх. 
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Нэг сэдэвт бүтээл 

 

Стандарт Агуулга 

Тодорхойлолт 

Шинжлэх ухааны онол, практикийн тодорхой асуудлыг тал 

бүрээс нь иж бүрэн судлан боловсруулсан, асуудал дэвшүүлэн 

шийдвэрлэсэн, эрдэмтэн судлаачдын үзэл баримтлал, санал, 

дүгнэлтийг харьцууланөөрийн байр суурийг тодорхойлсон 

эрдэм шинжилгээний бүтээл. 

Бүтэц 

• Удиртгал; 

• Бүлэг, зүйл; 

• Дүгнэлт; 

• Хавсралт/эрх зүйн баримт бичиг хавсаргахгүй/; 

• Ном зүй. 

Үндсэн 

шаардлага 

 Онол, практикийн аль нэгэн тулгамдсанасуудлыг сонгон 

авч, шинжлэх ухааны тодорхой онол арга зүйн үүднээс тал 

бүрээс нь судлан боловсруулах; 

 Тухайн асуудлаарбусад судлаачдын үзэл баримтлалуудыг 

харьцуулан судалж, дүгнэх; 

 Шинэ санал, дүгнэлт дэвшүүлсэн, шинжлэх ухааны үүднээс 

үндэслэж нотлох; 

 Эрдэм шинжилгээний бичлэг, найруулга зүйн шаардлагыг 

хангасан байх; 

Бичлэг 

 Их сургуулийн стандартыг мөрдөх; 

 В5 хэмжээтэй байх ба нэг хэвлэлийн хуудас10 нүүр байна; 

 Их сургуулиас баталсан ижил хавтастай байх. 

 

 

Боловсруулах 

үйл явц 

 Захиалах; 

 Эх зохиох; 

 Хянан тохиолдуулах; 

 Хэвлэлийн эх бэлтгэх; 

 Мэргэжлийн эрдэмтдээс санал, дүгнэлт авах; 

 Мэргэжлийн тэнхим, холбогдох зөвлөлөөрхэлэлцүүлэх; 

 Сургалтад хэрэглэх шийдвэр гарах; 

 Хэвлүүлэх; 

 Хэрэглэгчдэд хүргэх; 

 Нэмж засварлаж дахин хэвлэх. 
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Суурь судалгааны тайлан 

д/

д 

Стандарт Агуулга 

1 Зорилго 

Зүй тогтлыг тодорхойлох, онолын үндэслэлийг боловсруулах, 

бодлогын болон бусад судалгааны ажлын суурь 

хэрэглэгдэхүүн болох, судалгааны үр дүнг олон чиглэл, 

зорилго, зориулалтаар ашиглах. 

2 Бүтэц 

Суурь судалгааны ажил дараах үндсэн хэсгүүдтэй байна. 

Үүнд: 

• Өмнөх үг ; 

• Товъеог ; 

• Товчилсон үгийн жагсаалт; 

• Зураг, хүснэгтийн жагсаалт; 

• Товчоон; 

• Удиртгал; 

• Судалгааны хэсэг; 

• Дүгнэлт; 

• Ашигласан материал; 

• Хавсралт; 

• Нэр томъеоны тайлбар. 

3 Бичлэг Их сургуулийн стандартыг мөрдөх 

4 
Үндсэн 

шаардлага 

 Шинжлэх ухааны судалгааны аргуудыг үр дүнтэй хэрэглэсэн 

байх; 

 Шинэ санаа, дүгнэлт нь бусад судалгаанд ашиглан 

тодорхой үр дүнд хүрч болохуйц байх ; 

 Онолын гол сурвалжийг оновчтой ашиглах; 

 Практик судалгаа хийх; 

 Онолын болон практик судалгааг харьцуулсан дүн 

шинжилгээ хийх; 

 Асуудлын шийдлийг олон хувилбараас сонголт хийх; 

 Тодорхой жишээ, баримтад үндэслэх; 

 Судалгааны ажлын журам, удирдамжийн дагуу гүйцэтгэсэн 

байх; 

 Нэр томьёо, тодорхойлолтуудыг хоёрдмолутгагүй, товч, 

оновчтой илэрхийлсэн байх. 

5 Үнэлгээ 

 Цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх; 

 Санал дүгнэлт, зөвлөмж дэвшүүлсэн байдал; 

 Боловсруулалтын түвшин; 

6 

Нүүр хуудсан 

дахь 

бичиглэл 

 

 Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг 

 Судалгааны ажлын нэр ; 

 Судалгааны ажлын гүйцэтгэгч; 

 Захиалагч 

 Гүйцэтгэгч байгууллагын тухай мэдээлэл, хэвлэсэн огноо, 

газар, зохиогчийн эрхтэй эсэх, ISBN дугаар;  

 Хотын нэр, он 
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Бодлогын судалгааны тайлан 

 

д/

д 

Стандарт Агуулга 

1 Зорилго 

Улс орны бодлогын тулгамдсан асуудал, тухайн асуудлаарх 

бодлогын хэрэгжилтийг судлан шинжилж, асуудлыг 

шийдвэрлэх, практикт хэрэгжихүйц бодлогын сонголтуудыг 

тодорхойлж, сонголтын эерэг, сөрөг талыг үнэлж, дүгнэн 

шийдлийг хувилбарыг санал болгох. 

2 Бүтэц 

Бодлогын судалгааны тайлан нь дараах үндсэн хэсгүүдтэй 

байна. Үүнд: 

• Товъеог  

• Товчоон  

• Удиртгал  

• Судалгааны хэсэг  

• Бодлогын хувилбарууд 

• Дүгнэлт, зөвлөмж; 

• Зөвлөмж; 

• Хавсралт. 

• Ашигласан материал; 

• Төгсгөлийн бичиглэл 

3 Бичлэг Их сургуулийн стандартыг мөрдөх 

4 
Үндсэн 

шаардлага 

 Өнөөгийн орчин нөхцөлд зайлшгүй шаардлагатай, ач 

холбогдолтой, бодлогын тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж 

хөндсөн, нарийвчилан судалсан байх; 

 Судалгааны аргуудыг үр  дүнтэй хэрэглэсэн байх; 

 Тухайн асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой арга замуудыг 

тодорхойлсон байх; 

 Боломжит үр дүнг шинжилгээнд түшиглэн үнэлж, 

танилцуулсан байх; 

 Бодлогын хамгийн сайн хувилбар гэдгийг үндэслэлтэйгээр 

нотолсон байх; 

 Судалгааны ажлын журам, удирдамжийн дагуу гүйцэтгэсэн 

байх; 

 Нэр томьёо, тодорхойлолтуудыг хоёрдмолутгагүй, товч, 

оновчтой илэрхийлсэн байх. 

5 Үнэлгээ 

 Цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх; 

 Санал дүгнэлт, зөвлөмж дэвшүүлсэн байдал; 

 Боловсруулалтын түвшин; 

6 

Нүүр хуудсан 

дахь 

бичиглэл 

 

 Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг 

 Судалгааны ажлын нэр ; 

 Судалгааны ажлын гүйцэтгэгч; 

  Ажлын удирдагч; 

 Хотын нэр, он 
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Зөвлөмж 

 

д/

д 

Стандарт Агуулга 

1 Зорилго 

Судалгааны гол үр дүнгүүдийг нэгтгэж, үүнд тулгуурлан баримт 

бичгээр авч үзсэн асуудал бэрхшээлийг шийдэх арга замыг 

нарийвчлан тодорхойлох. 

2 Бүтэц 

• Судалгааны гол үр дүнгүүд  

• Зөвлөмжүүд  

• Тулгарч болзошгүй эрсдэл, онцгойлон анхаарах асуудлууд 

• Эх сурвалжийн жагсаалт 

• Төгсгөлийн бичиглэл  

3 Бичлэг Их сургуулийн стандартыг мөрдөх 

4 
Үндсэн 

шаардлага 

 Судалгаанд тулгууралсан, гол үр дүнг нэгтгэсэн байх; 

 Шийдэх арга зам тодорхой, оновчтой, хэрэгжих боломжтой 

байх; 

 Шийдлийн үндэслэл болж чадахуйц байх. 

5 

Нүүр хуудсан 

дахь 

бичиглэл 

 

 Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг 

 Судалгааны ажлын нэр ; 

 Судалгааны ажлын гүйцэтгэгч; 

 Хотын нэр, он 
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Лавлагаа, мэдээлэл 

 

д/

д 

Стандарт Агуулга 

1 Зорилго 

Тодорхой сэдэв, асуудлын бодит дүр зургийг тоймлож, бусад 

орны туршлага, нөхцөл байдлыг тусгасан мэдээлэл агуулсан 

бүтээл байна. 

2 Бүтэц 

• Удиртгал; 

• Асуудлыг тодорхойлолт ; 

• Өнөөгийн нөхцөл байдал; 

• Бусад улс орны туршлага, сургамж, хандлага; 

• Эх сурвалжуудын жагсаалт. 

3 Бичлэг Их сургуулийн стандартыг мөрдөх 

4 
Үндсэн 

шаардлага 

 Тодорхой асуудлыг тодорхойлж хөндсөн, нарийвчлан 

судалсан байх; 

 Судлагдсан байдлын судалгаа, агуулгын шинжилгээ, 

статистикийн судалгааны мэдээллийг ашиглан 

шаардлагатай бол нэмэлт шинжилгээг гүйцэтгэсэн байх; 

 Судлаач, судалгааны багийн дүгнэлт, санаа бодлыг 

тусгасан байх; 

 Судалгааны ажлын журам, удирдамжийн дагуу гүйцэтгэсэн 

байх; 

 Хугацаанд нь гүйцэтгэсэн байх. 

5 

Нүүр хуудсан 

дахь 

бичиглэл 

 

 Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг 

 Судалгааны ажлын нэр ; 

 Судалгааны ажлын гүйцэтгэгч; 

 Хотын нэр, он 
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Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл 

 

Стандарт Агуулга 

Тодорхойлолт 
Судалгааны тодорхой нэг асуудлыг онол, практикийн 

хэрэгцээтэй уялдуулан шинжилж, дүгнэсэн эрдэм 

шинжилгээний бүтээл. 

Бүтэц 

• Өгүүлэл /илтгэл/-ийн нэр; 

• Зохиогчийн ургийн овог, эцэг/эх/-ийн нэр, зэрэг цол, албан 

тушаал; 

• Товч танилцуулга / Орос, англи хэлний аль нэгээр/ ; 

• Түлхүүр үг; 

• Оршил /Авч үзэж байгаа асуудлын мөн чанар, урьд өмнөх 

судалгааны түвшин, онцлог, дэвшүүлж буй асуудал/; 

• Үндсэн хэсэг /онол, арга зүй, судалгаа/; 

• Дүгнэлт, санал; 

• Ном зүй; 

• Хавсралт байж болно; 

Үндсэн 

шаардлага 

• Их сургуулийн судалгаа, боловсруулалтын чиглэлд 

нийцсэн, улсорны нийгэм, улстөр, эдийн засаг, оюуны 

амьдрал, салбарын тулгамдсан, тодорхой асуудлыг судлан 

авч үзэх; 

• Тухайн асуудлыг онол, практикийн үүднээс судлан 

боловсруулж, тодорхой үр дүнд хүрсэн, түүнийгээ шинжлэх 

ухааны үүднээс үндэслэлтэй нотлох; 

• Судалгааны шинэлэг тал, практик ач холбогдлыг 

тодорхойлох; 

• Илэрхийллийн логик уялдаа, дэс дараалал тодорхой 

болгох; 

• Дэвшүүлсэн санал, дүгнэлт оновчтой, практикт нэвтрэх, 

хэрэгжих боломжтой байх. 

• Судалгааны зорилго, гол асуудал, арга зүй, үр дүн, дүгнэлт, 

зөвлөмжийн тухай нэгдогол мөрт багтаан товч танилцуулга 

бичих. 

Бичлэг 
• Их сургуулийн стандартыг мөрдөх; 

• 2 дээшгүй хэвлэлийн хуудастай байх /хавсралт, ном зүйг 

хуудасны тоонд оруулахгүй/ 

Нүүр хуудсан 

дахь бичиглэл 

/Загвар 6/ 

• Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг; 

• Бүрэлдэхүүн сургуулийн нэр; 

• Сэдэв; 

• Гүйцэтгэсэн эрдэмтэн, судлаач, суралцагчийн овог, нэр, 

код; 

• Хотын нэр, он.  
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Эсээ 

 

д/д Стандарт Агуулга 

1 Томьёолол 

• Эсээ нь тухайн сэдвийн хүрээнд тодорхой асуудал 

дэвшүүлэн, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, дүгнэлт 

гаргасан зохион бичлэгийн хэлбэр юм. 

• Эсээ бичих зорилго нь суралцагчид танхимд хичээллэх 

явцдаа эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа бататган, тодорхой 

сэдвээр холбогдох материалуудтай танилцан, 

шүүмжлэлт, бүтээлч сэтгэхүйгээр хандан санал, дүгнэлт 

гаргах ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. 

• Эсээ нь дүрслэн тоочих, хэлэлцүүлгийн, асуудал 

дэвшүүлсэн гэсэн төрөлтэй байдаг. Үүнээс их сургуулийн 

сургалтын ажилд асуудал дэвшүүлсэн эсээний төрлийг 

хэрэглэнэ. 

2 Бүтэц 

Эсээг бичихдээ багшийн зааврын дагуу ажиллах бөгөөд 

эсээ нь дараах үндсэн хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 

• Үндэслэл; 

• Эхний хэсэг; 

• Үндсэн хэсэг; 

• Дүгнэлт; 

• Ном зүй. 

3 Бичлэг 
• Их сургуулийн стандартыг мөрдөх 

• 1000-1500 үгэнд багтаах. 
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4 
Боловсруулалт 

хийх аргачлал 

1 дүгээр алхам. Бичихийн өмнө 

 Ямар чиглэлээр, ямар сэдвийн дор бичихээ сайтар 

тунгаан, зорилгоо зөв тодорхойлох; 

 Зорилго нь зохиогчийн үзэл бодлыг хүмүүст хүргэх, 

тэдэнд танин мэдэхүйн шинжтэй мэдлэг олгоход 

чиглэгдэн, сэдэвтэйгээ бүрэн нийцсэнбайна; 

 Зорилгоо тодорхойлсон бол сонирхож буй сэдвээ сонгон, 

томьёолох; 

 Сэдвээ оновчтой томьёолсон байх нь дараагийн алхмаа 

зөв хийх үндэс болно.  

 Холбогдох мэдээллүүдийг цуглуулан ангилж, 

боловсруулалт хийх. 

 

2 дугааралхам. Эхний хэсгийг бичих 

Энэ хэсэгт эсээний товч утга, ерөнхий төлөвлөгөөг тусгана. 

Эхлэл нь уншигчийн анхаарлыг татахуйц бөгөөд эсээний 

гол санааг энгийнээр ойлгуулахад оршсон 2-4 өгүүлбэр 

байна. Мөн асуудлын тулгамдсан хэрэгцээ, нөхцөл 

байдлын тухай товч бичнэ. 

 

3 дугааралхам. Үндсэн хэсгийг бичих 

Сэдвийн агуулгыг илэрхийлсэн гол санаа дэвшүүлэн тавих 

нь эсээг илүү ойлгомжтой болгодог. Гол санааг дэд 

санаанууд дэмжих бөгөөд дэд санаагаа сайтар дэлгэрүүлэн 

бичиж, жишээ, тайлбар, тоо баримт зэргээр тодруулан 

баяжуулах хэрэгтэй. Хэрэв та хүсвэл догол мөрийн 

төгсгөлд дүгнэлтийг өгч болно. 

4 дүгээралхам. Дүгнэлт бичих 

Ерөнхий дүгнэлт нь таны илэрхийлсэн гол санаануудыг 

нэгтгэсэн 3-4 өгүүлбэрт багтах сүүлчийн хэсэг юм. Дүгнэлт 

нь сэдвийн бүх гол санаанд тулгуурласан таны үзэл бодол 

байх бөгөөд тухайн сэдвийн хүрээнд шийдвэрлэсэн 

асуудлын ач холбогдол, хэрэгжих магадлал, үүсэх үр 

дагаврыг тодорхойлно. Түүнээс гадна дүгнэлт бичих өөр нэг 

хэлбэр бол уг сэдвийн хүрээнд авч үзсэн бүхий л асуудлыг 

нэгтгэн дүгнэж, товчоор "эргэн харах" явдал юм. 

5 дугаар алхам. Хянах, засвар хийх 

Зохиогч биш уншигчийн байр сууринаас дахин нэг уншиж, 

найруулга болон зөв бичих дүрмийн алдааг засах, 

бичлэгийн стандартад бүрэн нийцүүлнэ. Эсээний зорилго, 

сэдэв, утга санаа нягт уялдаатай, агуулга нь логик холбоо 

сайтай, уншихад хялбар, ойлгомжтой байгаа эсэхийг 

нягтална. Тухайн сэдэв, агуулгад тохирсон нэр томьёо, 

үгхэллэгийн илэрхийлэл оновчтой байх нь чухал. 

5 Үнэлгээ 

• Найруулга, үсэглэлийн алдаа; 

• Шүүмжлэлт сэтгэлгээ; 

• Хувь хүний үзэл бодол; 

• Бүтээлч үйл ажиллагаа; 

• Үгийн тоо; 

• Бичих ур чадвар; 

• Цаг хугацаанд нь гүйцэтгэсэн эсэх; 

• Санаагаа үндэслэлтэй дэвшүүлсэн байдал; 

• Сэдэв, зорилго, агуулга, дүгнэлтийн уялдаа холбоо; 

6 

Нүүр хуудсан 

дахь бичиглэл 

/загвар7/ 

• Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг; 

• Бүрэлдэхүүн сургуулийн нэр; 

• Эсээний сэдэв; 

• Гүйцэтгэсэн эрдэмтэн судлаач, суралцагчийн овог, нэр, 

код; 

• Хотын нэр, он; 
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Судлагдсан байдлын тойм 

 

д/д Стандарт Агуулга 

1 Томьёолол 

Судалж буй сэдэвт холбогдолтой ном, судалгааны ажил, эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл зэргийгуншин шинжилгээ хийх, нэгтгэн 

дүгнэх байдлаар хийнэ. 

2 Бүтэц 

Судлагдсан байдлын тойм бичихдээ багшийн зааврын дагуу 

ажиллах бөгөөд тойм нь дараах үндсэн хэсгүүдтэй. 

• Удиртгал; 

• Бүтээлийн хэвлэлийн талаарх мэдээлэл; 

• Агуулгын товч тодорхойлолт; 

• Тухайн асуудлын цаашдын төлөвийн талаарх зохиогчдын үзэл 

бодлынхарьцуулалт өөрийн санал, дүгнэлтийн хамт; 

• Дүгнэлт. 

3 Бичлэг 

• Их сургуулийн стандартыг мөрдөх 

• A4 хэмжээтэй 5хуудсанд багтах (хуудасны тоонд гарчиг, 

хавсралтыг оруулж тооцохгүй) 

4 
Үндсэн 

шаардлага 

• Ном, зохиолыг түүвэрлэж уншсан үндэслэл тодорхой байх; 

• Сонгосон ном зохиолыг хэрхэн уншиж ашигласан аргачлал нь 

илэрхий байх; 

• Үндсэн агуулгыг харьцуулан ойлгомжтой илэрхийлэх. 

5 Үнэлгээ 
• Бичлэг, найруулга зүйн шаардлага хангасан байх 

• Дүгнэлтийг баримтаар баталгаажуулсан байх 

6 
Нүүр 

хуудсан 

дахь 

бичиглэл 

/Загвар8/ 

 Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг 

 Бүрэлдэхүүн сургуулийн нэр  

 Боловсруулалтын ажлын төрөл 

 Сэдэв 

 Гүйцэтгэсэн суралцагчийн овог, нэр, код 

 Хотын нэр, он. 
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Шүүмж 

 

д/д Стандарт Агуулга 

1 Томьёолол 

• Бүтээлийн шүүмж гэдэг нь тухайн бүтээлийн онол, арга зүйн 

түвшин, шийдэл, шинэ санаа, үр дүнг нухацтай шүүн тунгааж, 

шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлэлт, дүгнэлт өгөх судалгааны 

ажлын нэг төрөл. 

• Шүүмж бичих гол зорилго нь сэдвийн хүрээнд ямар гол санаа 

болон мэдлэг агуулагдаж байгаа, эдгээрийн давуу болон 

дутагдалтай талыг илэрхийлэхэд оршино. 

2 Бүтэц 

Шүүмж нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ: 

• Агуулга; 

• Давуу болон сул тал; 

• Нэмэлт тодотгол; 

• Дүгнэлт буюу зөвлөмжийн хэсэг. 

3 Бичлэг • Их сургуулийн стандартыг мөрдөх; 

 

 

4 
Үндсэн 

шаардлага 

• Их сургуулийн стандартыг баримтлах; 

• Тухайн судалгааны тулгамдсан шаардлагыг тодорхойлсон 

бусад судлаачдын ба өөрийн хандлагын онцлог, судалгааны 

үндэслэлийг оновчтой тодорхойлох; 

• Хангалттай мэдээ, материал цуглуулсан байх; 

• Шүүмж нь сэдэв, агуулга, чиглэлд тохирсон байх; 
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5 
Боловсруулах 

аргачлал 

1 дүгээр алхам: Уншихын өмнөх 

Тухайн материалыг уншиж эхлэхийн өмнө асуудал дэвшүүлсэн 

дараах асуултыг өөртөө тавьж болно: 

 Шинжлэх ухааны ямар чиглэлийн бүтээлд, ямар хүрээг 

хамруулан шүүмж бичих гэж байна вэ? 

 Энэ талаар надад хангалттай мэдлэг байгаа юу? 

 Ямар мэдээллийн эх сурвалж ашиглах вэ? Хангалттай 

мэдээлэл, баримт байна уу? 

 Давуу болон сул талыг зөв, оновчтой тодорхойлж болохоор 

байна уу? 

 Шүүмжээ үр дүнтэй, өгөөжтэй болгохын тулд юунд илүү 

анхаарлаа төвлөрүүлэх вэ? 

2 дугаар алхам: Унших 

 Тухайн материалыг тогтож бүрэн уншина. Уншаад зөвшөөрсөн, 

эсзөвшөөрсөн гэсэн тэмдэглэл хийнэ. Эрт дүгнэлт хийхээс 

татгалзах хэрэгтэй. 

 Зохиогчийн гол санааг өөрийн үгээр нэг өгүүлбэрт багтаан 

томьёолно. Тухайн материалыг бүрэн дүүрэн уншаагүй, эсвэл 

зохиогч гол санаа зорилгоо бүрэн тайлбарлан гаргаагүйгээс 

болж гол санааг томьёолж чадахгүйд хүрч болох талтай. 

 Зохиогчийн санаа зорилгыг хүчтэй дэмжиж байгаа, эсвэл сул 

болгох, үгүйсгэж байгаа хэсэгт анхаарлаа хандуулна. Мөн 

тодорхой бус, уялдаагүй, эсвэл буруу байгаа хэсгүүдийг 

анхаарч тэмдэглэл хийнэ. 

3 дугаар алхам: Шүүмж бичих 

 Шүүмж бичихдээ дараах шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхийг 

нягтална; 

 Сэдэв, агуулга хоёр хоорондоо уялдаж байгаа эсэх. Хэрэв 

сэдэв буруу томьёологдсон бол түүнийг хэрхэн засах талаар 

санал дэвшүүлэх; 

 Тухайн зүйлийг хэнд зориулж бичсэн бэ? гэдгийг анхаарч 

тооцох; 

 Шүүмжлэхийн зэрэгцээ тодорхой зөвлөмж өгөх; 

 Зохиогчийн санаа зорилго, дүгнэлтийг харуулж чадах баталгаа 

нотолгоог нэгтгэх. Тухайн сэдвийн талаар хангалттай нотолгоо 

гаргажчадаагүй бол үүнийг шударгаар илчилнэ. Гэхдээ 

тодорхой жишээ баримт гаргаж нотолно; 

 Тодорхой цагүеийн шинжтэй, чамбай судалгаа болж чадсан уу, 

үгүй юу? гэдгийг нягтлах; 

 Эх сурвалжуудыг ашиглаж буй хэсэгт зохиолчийн судалгаа 

болоод бусад хүмүүсийн хийсэн судалгааны хооронд зохистой 

харьцаа байгаа эсэхийг нягтлах; 

 Тухайн сэдвийн хүрээнд зохиогч тавьсан зорилго, зорилтдоо 

бүрэн хүрч чадсан эсэхийг тайлбарлах; 

 Уялдаа холбоо нь сул, задлан шинжилгээ бүрэн бус, дүгнэлт 

нь буруу эсэхийг тодорхойлох; 

 Хэл найруулгын талаар шүүмжлэлтэй хандах /Аливааг задлан 

шинжилж эргүүлэн дүгнэж, санаагаа товч тодорхой илэрхийлж 

чадсан эсэх/; 

 Зохиогчийн хэрэглэсэн арга аргачлал, бичлэгийн хэв маягийг 



124 

 

 

АКАДЕМИК БИЧЛЭГ 

 

Хууль сахиулахын их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

ажлыг боловсруулахад академик бичлэгийн стандартыг мөрдөх бөгөөд уг 

бичлэгийн стандартад нийцүүлэн Microsoft Office программыг ашиглана. 

 

Ерөнхий формат 

д/д Стандарт Агуулга 

1 Зай хэмжээ 

 А4 хэмжээтэй хуудаснызүүн захаас 30 мм, баруун захаас 15 

мм, дээдболон доод захаас 20 мм зайтай, үндсэн бичвэрийг 

хуудасны хоёр талдзэрэгцүүлэн (justify) бичнэ. 

 Мөр хоорондын зай 1.15lines, догол мөр (paragraph) 

хоорондын зай ньдогол мөрөөс эхлэх хэсэг бүрийн өмнө 

(before spacing) 6 pt хэмжээтэй байна. 

 Үндсэн бичвэрийн үсгийн өндөр 12 pt байна. 

 Үг хооронд болон цэг, бусад тэмдэглэгээний дараа зөвхөн нэг 

удаа зай (space) авна. 

 Дээрх хэмжээг баримтлан бичсэн А4 хэмжээтэй нэг талаар 

найман хуудсыг нэг хэвлэлийн хуудас (х.х.) гэж тооцно. 

2 
Үсгийн 

төрөл 

Windows үйлдлийн системийн UNICODE гарын драйвер 

ашиглана.11"Times new roman", “Arial” фонтоор бичнэ. 

3 
Цэг 

тэмдэглэгээ 

Цэг тэмдэглэгээнд Монгол хэлний зөв бичих дүрмийг 

баримтална. (Хавсралт А). 

4 Бүтэц 

• Нүүр хуудас, агуулгын товъёог, товчилсон үгсийн жагсаалт 

(шаардлагатай бол), хүснэгтийн жагсаалт, зургийн жагсаалт 

(шаардлагатай бол), хураангуй, үндсэн бичвэр (удиртгал, 

үндсэн хэсэг, дүгнэлт), эх сурвалжийн жагсаалт, хавсралт 

(шаардлагатай бол) гэсэнүндсэн бүтэцтэй байна. 

• Нэр томьёоны тайлбар, индексийг шаардлагатай бол нэмж 

оруулж болно. 

• Хөлийн бичиглэл (footnote)- бүлэг, зүйл тус бүрийн ард 

төгсгөлийн бичиглэл (endnote) байдлаар нэгтгэн оруулж 

болно. 

5 
Агуулгын 

товъёог 

• Агуулгын товъёог бүлэг, зүйлийн гарчгийг тухайн ажилд 

орсон дарааллын дагуу үг үсэг, агуулгын зөрүүгүй, эхлэх 

хуудасны дугаараар жагсаан бичнэ. 

• Гарчгийг бичихдээ үгийг тасалж бичихгүй, цэг тавихгүй. 

6 
Дотор  

нүүр 

• Тухайн бүтээлийг ямар субъект хэзээ хэлэлцэж дэмжсэн 

болохыг бичих; 

• Тухайн бүтээл нь хэнд зориулагдан бүтээгдсэн болохыг 

бичих. 

                                                 
11 Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны Стандарт мөрдүүлэх тухай 44 дүгээр тогтоолоор баталсан Компьютерийнкирилл 
болон монгол үсгийн нэгдсэн кодын MNS-5552.2005 стандартыгбаримтална. 
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7 

Бүлэг/сэдэв, 

зүйл/дэд 

сэдэв 

• Сурах бичиг, гарын авлага, нэг сэдэвт бүтээл, дипломын 

ажил, магистр, докторын ажил нь бүлэг, зүйлтэй байна. 

Бусад төрлийн ажил нь сэдэв, дэд сэдэвтэй байна. Тухайн 

ажлын стандартад тусгайлан заагаагүй бол дэд сэдэв 

хэрэглэхгүй. 

• Бүлэг, зүйлийн нэрийг хуудсыг голлуулж, бүлгийн нэрийг тод 

(воld1), том үсгээр (All caps), зүйлийн нэрийг зөвхөн эхний 

үсгийг томоор, бусад үсгийг жижгээр тодотгож (Bold) бичнэ. 

Бүлэг, зүйлийн нэрийн мөр хоорондын зай 1 lines (Single) 

байна. 

• Бүлгийн нэр болон үндсэн бичвэрийн хоорондох зай нь 

бүлгийн нэрийн дараа (after spacing) 18 pt байна. Зүйлийн 

нэр, үндсэн бичвэр хоорондын зай нь мөр хооронд 1.5 lines 

байх ба зүйлийн нэрийн өмнө (before spacing) 6 pt хэмжээтэй 

зай авна. 

• Бүлэг бүр шинэ хуудаснаас эхэлнэ. 

• Бүлэг бүрийг бичвэрийн эхнээс дэс дараалан дугаарлаж, 

дугаарыг "Нэг., Хоёр." зэргээрүсгээр бичиж, цэг тавина. 

Харинудиртгал, дүгнэлтийг дугаарлахгүй. 

• Бүлгийн сэдвийн хүрээнд зүйлийг дугаарлах (1.1., 1.2., 1.3. 

гэх мэт) ба зүйлийг дугаарласан тооны ард цэг тавина. 

• Бүлэг нь хоёр буюу түүнээс дээш зүйлтэй байна. 

• Судалгааны ажлын түвшин, сэдвийн онцлогтой 

холбоотойгоор тухайн төрлийн судалгааны ажлын бүлэг, 

зүйлийн тоо болон хуваарилалтыг судлаач өөрөө 

тодорхойлно. 

8 Дугаарлалт 

• Хуудсыг удиртгалаас эхлэн араб тоогоор дугаарлана. 

Хавсралтыг хуудасны тоонд оруулахгүй. 

• Мэдэгдлээс хураангуй хүртэлх эхний хэсэг хуудсыг 

ромтоогоор дугаарлана. 

• Хуудсыг доод талд голлуулан дугаарлана. 

• Үндсэн бичвэрт орсон зураг, хүснэгтийг Зураг 1., Хүснэгт 1., 

Хүснэгт2., томьёог (1), (2) гэх мэтээр үргэлжлүүлж 

дугаарлана. Зураг, хүснэгтбүрд товч оноосон нэр өгч, 

дугаарын араас залгуулан бичнэ. 

• Хэрэв зураг, хүснэгт нэг хуудсанд багтахгүй бол бичвэр 

дотор зураг, хүснэгтийн тухай дурдаад хавсралтад оруулна. 
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9 Найруулга 

• Бүлэг, зүйл, сэдэв, дэд сэдвийн нэр болон бичвэр дэх агуулга 

нь өөр хоорондоо нягт уялдаатай байна. Бүлэг, зүйл, сэдэв, 

дэд сэдвийн утга давхцахгүй. 

• Нэг утга санааг бүрэн илэрхийлсэн хоёр буюу түүнээс дээш 

өгүүлбэрээс бүрдэх хэсгийг догол мөр (paragraph) гэж 

ойлгоно. 

• Дараалсан догол мөрүүд өөр хоорондоо утгаар уялдана. 

• Судалгааны хамрах хүрээнд судалгаа хийсэн орон зай, цаг 

хугацаа, судалгаанд оролцогчдын тухай мэдээллийг тусгана. 

• Бусдаар үйлдүүлэх хэвээс аль болох татгалзаж, шууд үйлдэх 

хэвээр бичнэ. 

• Найруулгын хувьд "би" гэж судалгааг ганцаар өмчилсөн өнгө 

аясаар бичихээс татгалзаж, аль болох гуравдагч төлөөний 

нэрээр бичнэ. 

• Нийлмэл өгүүлбэрийг аль болох ойлгомжтой, логик 

уялдаатай байхаар, олон өгүүлбэргүйгээр найруулан бичнэ. 

• Бичвэрт тоон утгыг илэрхийлэхдээ 10 хүртэлх тоог үсгээр 

бичиж (жишээ нь: есөн хувь, таван хэмжээс), 10 буюу түүнээс 

дээших тоог тоон хэлбэрээр бичиж (жишээ нь: 15 хувь, 36 

оролцогч) тэмдэглэнэ. 

• Хувь хэмжээг илэрхийлэхэд бичвэрт хаалтгүй хэрэглэхэд 

"хувь" гэж (жишээ нь, 56 хувь), хаалтад болон зураг, 

хүснэгтэд "%" гэж (жишээ нь, 56%) тэмдэглэнэ. 

• Монгол болон гадаад хэлний үгсийн бичлэгийг Төрийн 

хэлний зөвлөлийн 2011 оны 10 сарын 5-ны өдрийн 01 дугаар 

тогтоолын дагуу бичнэ. 
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Магистр, докторын ажлын хураангуй 

 

№ Стандарт Агуулга 

1. Тодорхойлолт 

Магистр, докторын ажлын агуулгыг бүрэн илэрхийлсэн товч, 

тодорхой бичигдэх бөгөөд тухайн ажлын шинжлэх ухааны 

болон практик ач холбогдол, эцсийн үр дүнг тусгах 

мэдээллийн шинжтэй товхимол юм.  

2. 
Үндсэн 

шаардлага 

 Магистр, докторын ажлын агуулгыг бүрэн илэрхийлсэн 

байх; 

 Товч, тодорхой бичигдсэн байх; 

 Шинжлэх ухааны болон практик ач холбогдол, 

судалгааны үр дүнг тусгах байх; 

 Боловсруулалт зохих түвшинд хийгдсэн байх; 

 Шинжлэх ухаанд түгээмэл хэрэглэгддэг нэр томьёо, 

тодорхойлолт хэрэглэсэн байх; 

 Хураангуйг орос, англи хэлээр орчуулж хавсаргасан 

байх. 

3. Бүтэц 

 Агуулга; 

 Удиртгал; 

 Магистр, докторын ажлын агуулгыг бүлэг, зүйл тус 

бүрээр товч, тодорхой бичсэн хэсэг; 

 Дүгнэлт; 

 Санал; 

 Эх сурвалжийн жагсаалт; 

 Судалгааны үр дүнгийн хэрэгжилт /горилогчийн тухай 

сэдвийн хүрээнд бичиж хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг, 

гарын авлага, нэг сэдэвт бүтээл, судалгааны ажлын 

жагсаалт/ 

4. Бичлэг 

 Их сургуулийн стандартыг мөрдөх 

 Эрдэм шинжилгээний найруулга зүйн шаардлага 

хангасан байх 

 Ерөнхий формат: А5 хэмжээтэй, хуудасны зүүн захаас 

20 мм, баруун захаас 10 мм, дээд, доод захаас 15 мм 

зайтай, хуудасны доод талд голлуулан хуудасыг 

дугаарлах, windows үйлдлийн системийн Unicode гарын 

драйвер ашиглан arial, times new roman үсгийн төрлөөр, 

үсгийн өндөр 10 pt, мөр хоорондын зай 1, догол мөр 

хоорондын зай 0, эшлэлийн үсгийн өндөр 8 pt байх ба 

бусад шаардлага үндсэн бичвэртэй адил байна. 1.5 

хэвлэлийн хуудас буюу 24 нүүрээс илүүгүй байна. 

5. 

Нүүр хуудас 

дахь бичиглэл 

/загвар 9, 10/ 

 

 Их сургуулийн нэр, бэлгэ тэмдэг; 

 Магистрант, докторантын овог, нэр; 

 Магистр, докторын ажлын сэдэв; 

 Мэргэжлийн индекс, нэр; 
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 Хотын нэр, он; 

 Нүүр хуудасны эсрэг талд эрдэм шинжилгээний 

удирдагч, шүүмжлэгч, хамгаалуулах зөвлөлийн 

хуралдаан хаана, хэзээ болох тухай тэмдэглэл бичнэ. 

 

Зохиогчийн эрх 

 

 Стандарт Стандартын агуулга 

1 Томьёолол 

• Зохиогчийн эрхийн бүтээлд агуулга, зориулалт, үнэ цэнэ, ач 

холбогдол, илэрхийллийн аргаас үл шалтгаалан зохиогчийн 

оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон 

шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээлийг тооцно.12 

• Зохиогчийн эрхийн зөрчил (plagiarism) нь бусдын санаа, 

бичвэр, хэллэг, зарчим, онол, зураг, хүснэгт зэргийг 

эшлэхгүйгээр санаатай болон санамсаргүйгээр өөрийн 

бүтээлд хууль бусаар ашиглах үйлдэл юм. (American 

Psychological Association, 2010, p. 170). 

2 
Үндсэн 

зарчмууд 

• Их сургуульд ажиллаж, сурч буй хүн бүр зохиогчийн эрхээр 

хамгаалах, үл хамгаалах бүтээлийн аль алиныг заавал эх 

сурвалжийг дурдаж ашиглана. 

• Мөн өмнө хэвлэгдэж, нийтийн хүртээл болгосон өөрийн 

бүтээлд тусгасан үр дүн, санаагаа дахин давтах, ашиглах 

тохиолдолд эх сурвалжийг заавал дурдана (self plagiarism-

аас зайлсхийх). 

• Сургалт, судалгааны ажил боловсруулахдаа нягт нямбай, 

шинжлэх ухаанчаар хандаж, бичлэгийн ур чадвараа 

сайжруулж, үндэслэл болгосон, ашигласан, эшилсэн эх 

сурвалжийг тухай бүр заавал дурдана. 

• Тохиолдол, ярилцлага зэрэг чанарын судалгааны арга 

хэрэглэсэн тохиолдолд судалгаанд оролцогчдын нэр, албан 

тушаалын тухай мэдээллийг нууцалж, зөвхөн кодолжтусгана. 

                                                 
12Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай Монгол Улсынхуулийн 6.1 дэх зүйл. 
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Эшлэл 

 

д/д Стандарт Стандартын агуулга 

1 Томьёолол 

Эшлэл нь тухайн ажлын академик түвшинг илтгэж, өмнөх 

бүтээлүүдтэй уялдуулж, гол санааг үндэслэлтэй болгож, 

уншигчид эх сурвалжтай гүнзгийрүүлэн танилцах боломж 

олгодог мэдээллийн хэсэг юм. 

2 
Эшлэлийн 

төрөл 

Эшлэлийн дараах дөрвөн төрлөөс сонгож, эх сурвалжийн 

жагсаалтад тусгаж болно. Үүнд: 

• Зохиогчийн бичсэн зүйл, зураг, хүснэгтийг өөрчлөлгүйгээр 

шууд эшлэх (quote)] 

• Зохиогчийн санааг бусдын ишилснээсавч дам эшлэх 

(requote)] 

• Зохиогчийн санааг утгыг нь алдагдуулалгүйгээр өөрийн 

үгээр тайлбарлан, утгачилж эшлэх (paraphrase)] 

• Зохиогчийн үзэл санааг хураангуйлан бичиж эшлэх 

(summarize) (Division of Teaching & Learning Services, 

2007, p. 5) зэрэг болно. 

3 
Эшлэх 

тохиолдол 

Үндсэн бичвэрт эшлээгүй бол эх сурвалжийн жагсаалтад 

бичихгүй. Өөр хэлээр хэвлэгдсэн эх сурвалжаас эшлэхдээ 

үндсэн бичвэрт монголоор ишлэж, харин эх сурвалжийн уг 

нэр, бусад мэдээллийг тухайн хэлээр бичнэ. Эшлэхдээ 

дараах зарчмыг баримтална: 

• Нэр томьёо, хэллэгийг өөрчлөх нь зохиогчийн санааг 

алдагдуулахаар бол шууд эшлэх; 

• Томьёолол нь давтагдашгүй, өвөрмөц бол шууд эшлэх; 

• Тухайн судалгааны үр дүнг нотлох, дэмжихэд чухал 

баримт болж байвал шууд эсвэл дам эшлэх; 

• Зохиогчийн санааг тайлбарлах, няцаах, шинжлэх 

зайлшгүй шаардлагатай бол шууд эсвэл дам эшлэх зэрэг 

болно. 

 

4 

Эшлэлийн 

хэлбэр, 

хэмжээ 

• Эшлэлийн үсгийн өндөр 10 pt, мөр хоорондын зай 1 lines 

байх; 

• Эшлэлийг үндсэн бичвэртэй адил үсгийн фондоор бичих; 

• Эшлэл нь бүтэн биш бол дутуу хэсэгт (...) гэсэн гурван цэг 

бичих; 

• Эшилсэнэх сурвалж шууд дараалан давтагдсан 

тохиолдолд эхнийхээс бусдыг (Мөн тэнд) гэжтэмдэглэнэ. 

5 Жишээ Хавсралт Б 
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Эх сурвалжийн жагсаалт 

 

д/д Стандарт Агуулга 

1 Ойлголт 

• Эх сурвалж (reference) гэдэгт ном, сурах бичиг, гарын 

авлага, эмхэтгэл, судалгааны тайлан, орчуулгын бүтээл, 

зэрэг горилсон бүтээл, өгүүлэл, нийтлэл, эрхзүйн баримт 

бичиг, цахим мэдээлэл, ярилцлага, видео зэрэг бүхтөрлийн 

мэдээ материалыг багтаан ойлгоно. 

• Эх сурвалж бүрийг үндсэн бичвэрт заавал эшилсэнбайна. 

Уншигчийн дэлгэрүүлэнгүнзгийрүүлж үзэхэд нь туслах 

зорилгоор сурах бичиг, гарын авлагад "Нэмж судлах эх 

сурвалжийн жагсаалт"-ыг бүлэг, зүйлийн ард хавсаргаж 

болно 

2 Формат 

• Эх сурвалжийн жагсаалт нь шинэ хуудаснаас эхлэх бөгөөд 

хэлээр ангилж бичнэ. Эх сурвалжийг жагсаалтад тусгахдаа 

тухайн эх сурвалж нийтлэгдсэн нийтийн хүртээл болсон, 

бичигчийн уншиж судалсан хэлээр бичнэ. 

• Жагсаалтыг "Эх сурвалжийн жагсаалт" гэсэн гарчгийн 

дараагийн мөрнөөс эхлэнHangingindent 1 см зайтай бичнэ.13 

• Жагсаалтыг зохиогчдын нэрийн эхний үсгийн дарааллаар 

жагсаах бөгөөд дугаарлахгүй, ангилахгүй. Монгол зохиогчийн 

нэрийг бичиж, эцгийн нэрийг товчилно. Гадаад зохиогчийн 

овгийгбичиж, нэрийгтовчилно. 

• Эх сурвалжид зохиогчийн нэрийг заагаагүй тохиолдолд 

бүтээлийн сэдвийг ашиглана. 

 

  

                                                 
3 Microsoft Word програмын "Home" цэсний "Paragraph" дэд цэс дэх "Indentation" талбарын "Special:" хэсгээс "Hanging" 
командыг сонгож "By:" хэсэгт хэмжээг зааж өгнө. 
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Тайлбар, тодруулга 

 

д/д Стандарт Стандартын агуулга 

1 
Хөлийн 

бичиглэл 

• Хөлийн бичиглэл (footnote)-д үндсэн бичвэрт орохгүй, эх 

сурвалжаас бусад нэмэлт тайлбар, тодотгол (нэртомьёо, 

судалгааны арга, өгөгдлийн сонголт, орчуулга)-ыг бичнэ. 

• Хөлийн бичиглэл нь шууд үргэлжилсэн дугаартай байна. 

• "times new roman” үсгийн фонтоор, 10 өндөртэй үсгээр, 

мөр хооронд 1 (single) зайтай бичнэ. 

• Сурах бичиг, гарын авлага, нэг сэдэвт бүтээл, судалгааны 

тайлан, эмхэтгэл, дипломын ажил, магистр, докторын 

ажилд хөлийнбичиглэлийгтөгсгөлийн бичиглэл болгон 

хувиргаж болно. 

2 

Товчилсон 

үгийн 

жагсаалт 

• Товчилсон үг, түгээмэл биш тэмдэглэгээ нь тухайн ажилд 

гурав хүртэлх удаа давтагдвал үндсэн бичвэр дотор анх 

дурдахад товчилж, хаалтад тайлбарлаад, цаашид уг 

товчлолоо ашиглана. 

• Товчилсон үг, түгээмэл биш тэмдэглэгээ нь гурваас дээш 

удаа давтагдвал цагаан толгойн үсгийн дарааллаар 

жагсаан (товчилсон үгийг бүтэн үгээр нь задлан бичих) 

товъёогийн дараагийн хуудсанд бичнэ. 

• Нийтлэг ойлгомжтой товчлолыг жагсаалтад оруулах 

шаардлагагүй. Жишээ нь: мянга=мян, төгрөг=төг, нягтлан 

бодох=ня-бо., америк доллар=ам.доллар.  

3 

Зураг, 

хүснэгт, 

томьёонд 

тайлбар хийх 

• Үндсэн бичвэр, зураг, хүснэгт, томьёоны утга, дэс дараа 

уялдаатай байна. 

• Эх сурвалжийг зураг, хүснэгтийн зүүн доод талд 10 

өндөртэй, налуу үсгээр, мөр хооронд 1 (single) зайтай 

бичнэ. 

• Зураг, хүснэгт, томьёонд нэмэлт техникийн тодотгол, 

тайлбар шаардлагатай бол "Тайлбар" гэж бичээд 

тодорхойлох цэг тавьж, 10 өндөртэйналуу үсгээр эх 

сурвалжийн дараагийн мөрөнд бичнэ. 

• Судлаач өөрзохиогчийн мэдээлэлд нэмэлт боловсруулалт 

хийсэн тохиолдолд тэр тухай тайлбарыг заавал бичнэ. 

• Томьёонд орсон үсгэн тэмдэглэгээг олон улсын 

стандартын дагуу бичиж, чухам юуг зааж байгаа тухай 

томьёоны доод талд заавал тайлбарлана. 
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Зураг 

 

д/д Стандарт Агуулга 

1 Ойлголт 
График, диаграмм, схем, фотог нийтэд нь зураг гэж ойлгоно. 

Зургийг судалгааны гол санаа, үр дүнг илэрхийлэх, 

баримтжуулахын тулд ашиглана. 

2 Формат 

• Зураг бүр дугаар, оноосон нэртэй байна. 

• Зургийн дугаар, нэрийг зургийн зүүн дээд талд, дугаарын хамт 

10 өндөртэй тод үсгээр бичнэ. 

• Зургуудыг үргэлжлүүлэн дугаарлана. 

• Зураг нь тод, ойлгомжтой, боловсронгуй, хэвлэлийн 

шаардлагад нийцсэн байна. 

• Зургийн хэмжээг аль болох багасгаж, нэг нүүрт нэгээс дээшгүй 

зургийн талбар (Drawing canvas) ашиглана. 

• Өөр зохиогчийн зургийг зайлшгүй тохиолдолд ашиглаж болох 

бөгөөд заавал эшлэх буюу зургийн зүүн доод талд 10 

өндөртэйналуу үсгээр"Эх сурвалж: ..." гэж бичээд эх 

сурвалжийг заана. 

• Зураг доторх бичвэрийг мөр хооронд 1 зайтайгаар, 10 

өндөртэй үсгээр бичнэ. 

 
 

Хүснэгт 

д/д Стандарт Агуулга 

1 Ойлголт 

Хүснэгтийг тоон болон бусадөгөгдөл, мэдээллийг үндсэн 

бичвэрээс ялган цэгцтэй илэрхийлэх зорилгоор хэрэглэнэ. 

Үндсэн бичвэрт хүснэгт дэх мэдээллийг тоочин давтах бус, харин 

үнэлждүгнэн, гол анхаарал татахуйц асуудлыг сэдвийн хүрээнд 

тайлбарлаж тодотгон, оновчтой бичнэ. 

2 Формат 

• Хүснэгт бүр дугаар, оноосон нэртэй байна. 

• Хүснэгтийн нэрийг хүснэгтийн зүүн дээд талд, дугаарын хамт 

10 өндөртэй тод үсгээр бичнэ. 

• Хүснэгтүүдийгүргэлжлүүлэн дугаарлана. 

• Хүснэгт нь тод, ойлгомжтой, боловсронгуй, хэвлэлийн 

шаардлагад нийцсэн байна. 

• Хүснэгт доторх бичвэрийг мөр хооронд 1 зайтайгаар, 10 

өндөртэй үсгээр бичнэ. 

• Өөр зохиогчийн хүснэгтийг зайлшгүй тохиолдолд ашиглаж 

болох бөгөөд заавал эшлэх буюу хүснэгтийн зүүн доод талд 

10 өндөртэй налуу үсгээр "Эх сурвалж: ..." гэж бичээд эх 

сурвалжийг заана. 
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Хавсралт 

 

д/д Стандарт Агуулга 

1 Ойлголт 

Судалгааг дэлгэрүүлж тайлбарлах, судалгааны 

хэрэглэгдэхүүнийг хавсаргах, үндсэн бичвэрт ороогүй нэмэлт 

мэдээллийг хүргэх зорилгоор ашиглана. 

2 Формат 

• Хавсралт нь үндсэн бичвэртэй адил форматаар бичигдэнэ. 

• Хавсралт бүр шинэ хуудаснаас эхлэх бөгөөд үндсэн 

бичвэрийн хуудсыг үргэлжлүүлэн дугаарлана. Гэхдээ 

хавсралтыг хуудасны тоонд оруулан тооцохгүй. 

• Хавсралт бүр оноосон нэр, дугаартай байна. Хавсралтыг 

хамгийн ач холбогдолтойгоос нь эхлэн дараалуулж 

хавсаргана. 

• Хэрэв нэг хавсралттай бол Хавсралт гэж хуудасны зүүн талд 

шахаж бичнэ. Нэгээс дээш тооны хавсралттай бол Хавсралт 

А, Хавсралт Б гэх мэтээр дугаарлаж, хавсралтын нэрийг 

залгуулан бичиж, мөн хуудасны зүүн талд шахаж бичнэ 

(Жишээ нь, Хавсралт А. Эрүүгийн ялын бодлогын өнөөгийн 

байдлын тухай санал асуулга, түүврийн сонголт) 
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АЛДАА ЗАСАХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ 

 

Алдааг хоёр хэлбэрээр засна: 

• Компьютерийн "track change" үйлдлийн программыг идэвхжүүлэн 

гүйцэтгэх; 

• Гараар засварлах зэрэг болно. 

Их сургуулийн судалгааны ажлыг хянан тохиолдуулах явцад засварлах 

болон засварыг тайлахад хэрэглэх нийтлэг тэмдэглэгээний стандартыг дараах 

байдлаар хүснэгтлэн харуулав. 

 

Ерөнхий засвар 

 

Тэмдэглэгээ Утга Жишээ 
Ѵ А/ Үг, үсэг нэмж 

оруулах 

Ном зүй зохиогчийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

Ѵ і Үсэг хасах Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

с=  ̂ Үг хасах Ном зүйд нийт зохиогчийн нэрийн үсгийн 

дарааллыг баримтална. 

л/ Үг, үсгийн 

байрлал солих 

Ном зүйд зохиогчийн үсгийн нэрийн дарааллыг 

баримтална. 

I—10IVI Үг, үсэг солих Ном зүйд зохиогчийн овгийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

I Зай авах, 

салгах 

Номзүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

... Зайг арилган 

нийлүүлэн 

бичих 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

... Байрлалыг нь 

өөрчилж 

шилжүүлэх 

Ном зүйд үсгийн зохиогчийн нэрийн дарааллыг 

баримтална. 

a Том үсгээр 

бичих 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

A Жижиг үсгээр 

бичих 

Ном зүйд Зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

Ном 

О О О  

Угийг сэргээх, 

сийрүүлэх 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

# Үг, үсгийг 

тодотгох 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

Н.зүй Угийг 

товчлолгүй 

бүтнээр бичих 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримталсан байна. 

Z Өгүүлбэрийг 

догол мөрөөс 

эхлэх 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. Хэрэв хамтын бүтээл, эмхтгэл бол 

зохиолын нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 
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ном Тод /bold/ 

болгох 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 
ном Налуу /italic/ 

болгох 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

\і --- / ном Зайг гүйцээн 

шилжүүлэх 

[4 -------- / Ном зүйд зохиогчийннэрийн үсгийн 

дарааллыг баримтална. 

Ном зохиол Залган бичих Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийндарааллыг 

баримтална. 

X Хэд хэдэн мөр 

дарах 

Эшлэл авахдаа зохиогчийн бичсэн байдлаар 

нь шууд хуулан авч хэрэглэх бөгөөд ("...") гэсэн 

хашилт дотор бичнэ. 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

 

? Ойлгомжгүй, 

тодорхойгүй 

байдлыг дахин 

нягталах 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн дарааллыг 

баримтална. 

 

© Эш татсан 

тэмдэглэл хийж, 

зүүлт тайлбар 

бичих 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 

 

✓ Оновчтой, зөв 

санаа болохыг 

тэмдэглэх 

Ном зүйд зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг 

баримтална. 
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ЕРӨНХИЙ ЗАСВАР 

 

Найруулгын алдаа (H): 

 

Код Утга Алдааны тодорхойлолт 

Н1 
Үг буруу 

сонгосон 

• Тэмдэглэж байгаа ухагдахуун, үгийн утгын хооронд 

гарсан алдаа 

Н1а 
Үгийн өнгө аяс 

гажсан 

• Ойролцоо утгатай үгнүүдээс тухайн сэдэвт 

тохиромжгүй, оновчгүйг сонгосон алдаа 

Н1б 
Жишээ 

оновчгүй 

сонгосон 

• Аливаа тодорхойлолт болон түүнийг баталсан жишээ 

хоёрын хоорондын зөрчил 

Н2 Үг давтсан • Нэг язгуурт үг болон, ойролцоо утгатай үгийг давтсан 

алдаа 

Н2а Үг дутсан 

• Тухайн хам сэдэвт зайлшгүй байх ёстой үг, 

тодотголыг хэрэглээгүйгээс өгүүлж байгаа зүйл 

тодорхой бус, ойлгомжгүй болсон алдаа 

Н2б Үг илүүдсэн 

• Ямар нэгэн мэдээллийн тодорхой утга 

илэрхийлээгүй, онцын шаардлагагүй үгсийг 

хэрэглэснээс найруулга нуршуу, уншихад түвэгтэй 

болсон алдаа 
Н2в 

Үгийн байр 

сольсон 

• Өгүүлбэрийн гишүүдийг оновчгүй байрлуулснаас утга 

гажиж, учирзүйн дараалал алдагдах 

НЗ 
Өгүүлбэр хэт 

нуршсан 

• Шинжлэх ухааны найруулгын товч, ойлгомжтой байх 

шаардлагыг зөрчиж, өгүүлбэрийг хэт урт найруулсан 

алдаа 

Н4 

Өгүүлбэр 

(хэсэг)хэт товч 

• Шинжлэх ухааны найруулгын тодорхой байх 

шаардлагыг зөрчиж, өгүүлбэр хэсэг, зүйлийг хэт 

хураангуйлсан алдаа 
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Судалгааны алдаа (С): 

 

Код Утга Алдааны тодорхойлолт 

С1 

Сэдвээ 

оновчтой 

томьёолоогүй 

• Судалгааны сэдвийг тогтсон бус нэр томьёогоор 

болон хэлний зүйгээр буруу хэлбэржүүлэн нэрлэсэн 

алдаа 

СЗ 

Судалгааны 

үндэслэл 

тодорхой бус 

• Онолын буюу зарчмын ололтуудтай тохирч буй үр 

дүн гараагүй, туршилт, онолын аргаар нотлоогүйн 

алдаа 

С2 
Судалгааны 

зорилго бүрхэг 

• Судалгаа хийх хэрэгцээ, шаардлага, ач холбогдол, үр 

дүн зэрэг нь тодорхой бус байгаагаас гарах алдаа 

С4 
Судалгааны 

арга оновчгүй 

• Онолын болон судалгааны зорилгод тухайн 

судалгааны арга нийцсэн эсэх, онол аргачлалын 

зарчимд тулгуурласан эсэхийг нягтлаагүйгээс тоон 

болон чанарын оновчгүй судалгааны арга хэрэглэснээс 

үүсэх алдаа 

С5 
Судлагдсан 

байдал дутуу 

• Тухайн сэдвийн хүрээнд урьд өмнө хийгдсэн дотоод, 

гадаадын эрдэмтэд, байгууллагын судалгааг 

хангалтгүй хийснээс үүсэх алдаа 

С6 

Судалгааны 

дүгнэлт, 

зөвлөмж дутуу 

• Судалгааны гол үр дүнг товчоор илэрхийлж, 

судалгааны онцлогийг, зөвлөмжийн хамт бичих, эдгээр 

зөвлөмжүүд нь судалгаагаар илэрсэн зарим асуудлыг 

цаашид хэрхэн шийдвэрлэхэд чиглэсэн саналууд байх 

шаардлагыг зөрчсөн алдаа 
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Баримтын алдаа (Б): 

 

Код Утга Алдааны тодорхойлолт 

Б1 
Баримт 

гуйвуулсан 

• Баттай эх сурвалжаас аваагүй, дам мэдээ, баримтыг 

хянаж шалгаагүйгээс үүссэн алдаа. 

Б2 Баримт дутсан 

•Тухайн судалгаанд шаардлагатай баримтыг дутуу 

цуглуулснаас дэвшүүлсэн таамаглалын үнэнийг 

батлах боломжгүйд хүргэсэн алдаа. 

БЗ Баримт хуучирсан 

• Тухайн судалгаанд шаардлагатай баримтаас 

хамгийн сүүлд батлагдсан шинэ тоо, баримтыг 

орхигдуулсан алдаа. 

Б4 Баталгаа байхгүй 
• Тухайн судалгааны хэсэгт зайлшгүй шаардлагатай 

баталгаа, нотолгоог орхигдуулсан алдаа. 

 

Учирзүйн алдаа (У): 

Код Утга Алдааны тодорхойлолт 

У1 
Учир шалтгааны 

алдаа 

• Бичиж байгаа зүйлд ертөнцийн юмс үзэгдлийн 

түгээмэл зүй тогтол, логикийн хууль алдагдсаны 

улмаас үүсэх алдаа. 

У2 
Гарчиг, агуулга 

нийцээгүй алдаа 

• Тухайн эхийн агуулга, гарчигтайгаа нийцэхгүй, 

оновчгүй байгаа алдаа. 

 

Тэмдэгтийн алдаа (Т): 

Код Утга Алдааны тодорхойлолт 

Т1 
Цэг, таслалын 

алдаа 

Эхийн хамгийн бага нэгж болох өгүүлбэрийн төгсгөлд 

цэг, зэрэгцсэн өгүүлбэр, зэрэгцсэн гишүүдийн хооронд 

таслал тавих дүрмийг зөрчсөн алдаа. 

Т2 
Тодорхойлох 

цэгийн алдаа 

Судалгаанд өгүүлж байгаа зүйлийг тодотгох, тоочих 

зэрэгт тодорхойлох цэгийг хэрэглээгүйн улмаас үүсэх 

алдаа. 
ТЗ 

Хашилтын 

алдаа 

Судалгаанд эшлэл авах, үг үндсэн бус утгаар орох 

зэрэгт хашилтыг хэрэглээгүйгээс үүссэн алдаа. 

T4 Хаалтын алдаа 
Нэр томьёог болон эшлэлийн тайлбарыгхийхдээ 

хаалтыг хэрэглээгүйгээс үүссэн алдаа. 
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ХАВСРАЛТ А. ӨГҮҮЛБЭР ЗҮЙН ТЭМДЭГЛЭГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ  

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЗӨВ БИЧГИЙН ДҮРЭМ 

 

Цэг (.) хэрэглэх дүрэм 

• Хүүрнэсэн өгүүлбэрийн эцэст цэг тавина. Жишээлбэл: Зорилго чиглэлээ зөв 

тодорхойлж, хүсэл эрмэлзлээ оновчтой илэрхийлэх цогц үйл ажиллагааг төлөвлөлт гэнэ. 

• Ерийн байдлаар захирсан өгүүлбэрийн эцэст мөн цэг тавина. Жишээлбэл: Стратеги нь 

бүтээлч ажиллагааг хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд дэм өгөх ёстой. 

• Тооны тэмдгийн ард цэг тавьж, дугаар гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Хичээл 1. 

(нэгдүгээр хичээл), Бүлэг 10. (аравдугаар бүлэг), Дасгал 5. (тавдугаар дасгал) 

• Эшлэл, эх сурвалжийн жагсаалтад овгийн нэрийг хураахад цэгийг хэрэглэнэ. 

Жишээлбэл: Сүхбаатар Д., Энхбаяр Н. 

• Номын нэр, сэдэв, бүлэг, зүйлийн гарчиг, албан газрын хаяг зэргийг том үсгээр эхэлж 

бичих боловч эцэст нь цэг тавихгүй. 

 

Асуултын тэмдэг (?) хэрэглэх дүрэм 

• Асуусан өгүүлбэрийн эцэст асуултын тэмдэг тавина. Хэрэв асуусан утгатай хэд хэдэн 

үг, өгүүлбэр дараалан орвол тэрхүү үг өгүүлбэр тус бүрд асуултын тэмдэг тавьж болох ба эсвэл 

өгүүлбэрийн хооронд таслал тавьж, өгүүлбэрийн эцэст асуултын тэмдэг тавьж болно. 

Жишээлбэл: Манай байгууллагын алсын хараа юу вэ? Бид үнэт зүйлээ хэрхэн тодорхойлж 

болох вэ? Эш татсан зүйлд зарим нь эргэлзээтэй буюу бүрхэг санагдвал өгүүлбэр дотор 

асуултын тэмдгийг дүгрэг хаалтад бичиж болно. Жишээлбэл: Байгууллагын санхүүгийн 

чадавхыг тодорхойлохын тулд санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх нь зүйтэй. 

Шинжилгээгээр өр төлбөр өндөр гарвал тухайн байгууллага дампуурахад ойрхон байна (?) 

гэсэн үг. 

• Бусдын шууд асуусан санааг өгүүлбэрийн дотор оруулан бичихэд асуултын тэмдэг 

тавина. Жишээлбэл: Хүмүүс өөрийгөө хэн болохыг танин мэдэхийн тулд юуны өмнө"Миний 

давуу тал юу вэ?" гэсэн асуултад аль болох оновчтой хариулах хэрэг гарна. 

 

Таслал (,) хэрэглэх дүрэм 

• Зэрэгцсэн гишүүн хэд хэдэн үг, хоршоо үгээр бүтсэн бөгөөд таслал тавихгүй бол 

утга бүрхэгдэхээр байвал хооронд нь таслал тавина. Жишээлбэл: Улсын салбарын шинэ 

удирдлага нэрийн дор стратегийн удирдлага, чанарын удирдлага, бизнес реинженеринг, 

зорилгод чиглэсэн удирдлага зэргийг нэгтгэн авч үздэг. 

• Таслалыг урт өгүүлбэрийг хэсэглэн уншихын тулд, нөхцөл үйл үгийг тодотгохын тулд 

хэрэглэнэ. Жишээлбэл: Сургуулийн захирал ирж, цугласан сонсогчдод танилцуулга хийв. 

• Зарим дэд гишүүн нь дараагийн үгэнд шууд холбогдохгүй, нэг буюу хэдэн үгийг 

алгасаж өөр үгэнд холбогдох бол таслал тавина. Жишээлбэл: Эрүүл энх байх, эрдэм мэдлэг 

эзэмших, хэрэгцээгээ хангахуйц орлоготой байх зэрэг нь хүний хөгжлийн үндсэн сонголтууд 

мөн. 

• Нийлмэл өгүүлбэрийн өгүүлэхүүн нь үйлт нэр буюу нэр үгийн аймгийн үг байвал 

дараах үгийн тодотгол мэт болох учир таслал тавина. Жишээлбэл: Байгаль орчинтойгоо 

зохицсон, экологийн тэнцвэр хангасан тогтвортой хөгжлийг нийгмийн чиг баримжаатай 

хослох явдал улс орон бурийн ирээдүйн хөгжлийн стратеги мөн. 



 

140 

 

Цуваа цэг (...) хэрэглэх дүрэм 

• Эш татсан зүйлд мэдээлэл орхисон бол орхигдсон хэсгийг цуваа цэг тавьж тэмдэглэнэ. 

Жишээлбэл: ...Монгол хүний амьдралын чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж, 2015 он гэхэд 

Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг бүрэн биелүүлэх ба хүний хөгжлийн индексийг 0.83-д хүргэх 

бодлого баримтална. 

• Өгүүлбэр төгсөөгүй буюу өгүүлбэрийн дунд хэлэлгүй орхисон үгийн оронд цуваа цэгийг 

тавина. Жишээлбэл: Сурвалжлагч: Хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлого танай байгууллагын 

хувьд тэргүүлэх ач холбогдолтой зүйл гэж ойлголоо. Энэ чиглэлээр явуулж буй үйл 

ажиллагаа... гээд үргэлжлүүлэх гэтэл хүний нөөцийн менежер: Юуны өмнө байгууллагын 

нийт ажилтан, ажилчдынхаа хэрэгцээг тодорхойлж, түүнд суурилсан хөтөлбөр боловсруулж 

ажилладаг гэв. 

 

Давхар цэг (:) хэрэглэх дүрэм 

• Аливаа хүний хэлсэн үг, бодол санаа зэргийг бичихдээ өгүүлэгч, бодогч эзний дараа 

давхар цэг тавиад тухайн үг, бодол санааг хашилтад бичнэ. Жишээлбэл: Багш: "Багийн ажлаас 

гарсан мэдээллээ нэгтгэе" гэж сонсогчдод хэлэв. 

• Давхар цэгийн дараа хашилтын оронд зураас хэрэглэж болно. Энэ тохиолдолд гол 

төлөв догол мөрөөс эхлэн, хашилтгүй бичиглэл хэрэглэнэ. Жишээлбэл: Багш:Багийн ажлаас 

гарсан мэдээллээ нэгтгэе гэж сонсогчдод хэлэв. 

• Аливаа тоочин хэлэх зүйлийн өмнө хамтатгасан буюу угтсан утгатай (жишээ нь, 

жишээлбэл, тухайлбал, үлгэрлэвэл, нэрлэвэл зэрэг) үг байвал давхар цэг тавина. Жишээлбэл: 

Жишээ нь: Үлгэрлэвэл: 

 

Цэгтэй таслал (;) хэрэглэх дүрэм 

• Таслалтай олон зэрэгцсэн гишүүнийг утгаар нь ангилахын тулд цэгтэй таслал 

хэрэглэнэ. Жишээлбэл: Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийн хэрэгжүүлэхэд эдийн 

засагч, санхүүч, төсвийн мэргэжилтэн, эрсдлийн шинжээч; судалгаа-хөгжлийн эдийн засагч, 

төсвийн хянагч, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх зэрэг эдийн засгийн чиглэлийн мэргэжилтнүүд 

шаардлагатай. 

• Өгүүлбэрийн зэрэгцсэн олон гишүүн нь тоо дугаартай боловч бүтэн өгүүлбэр биш 

байвал эцэст нь цэгтэй таслал тавина. Жишээлбэл: Нийгмийн аудит нь: 

• Байгууллагын ил тод, хариуцлагатай, шударга байдлыг бий болгох; 

• Үйл ажиллагааг сайжруулах, суралцах боломжийг олгох; 

• Тухайн байгууллагын хувьд байж болох хамгийн сайн нийгмийн гүйцэтгэлд хүргэх; 

зэрэг ач холбогдолтой. 

 

Том үсэг хэрэглэх дүрэм 

• Өгүүлбэрийн эхний үсгийг заавал томоор бичнэ. Жишээлбэл: Хүн төрөлхтөн хөгжил, 

дэвшлийн шинэ зуунд ороод байгаа энэ үед улс үндэстнүүд өнгөрснөө шүүн хэлэлцэж, 

ирээдүйгээ таамаглан төлөвлөж, цаашид хэрхэн хөгжих арга замаа өөр өөрсдийн онцлогт 

тохируулан тодорхойлж байна. 

• Хүний нэр, амьтан, хот суурин, уул ус зэрэг ертөнц дээр ижилгүй юмны оноосон нэрийг 

том үсгээр эхэлж бичнэ. Жишээлбэл: Дамдины Сүхбаатар, Улаанбаатар хот, 

Энхтайвныгудамж, Богд уул, Орхон гол. 
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• Дэлхий дахины албан ба олон нийтийн байгууллагын нэрийг хэдэн үгээр бүтсэн бол үг 

бүрийн эхний үсгийг томоор бичнэ. Жишээлбэл: Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, Дэлхийн 

Банк. 

• Ном зохиол, сонин, сэтгүүл, нэгдэл зэргийн нэрийг хашилтад том үсгээр эхэлж бичнэ. 

Жишээлбэл: Д.Цэрэндоржийн "Дэлхийн менежмент, хамаарахуйн Монгол ухаан" ном 

менежментийн сүүлийн үеийн бүтээлүүдийн нэгд тооцогдож байна. 

• Эрхэмлэн хүндэтгэсэн утгаар хэрэглэсэн зарим үгийг том үсгээр эхэлж бичнэ. 

Жишээлбэл: Энэхүү бүтээлийг туурвихад эрдмийн хандив өргөсөн С.Бат Танд баярлаж, 

талархсанаа илэрхийлж байна. 

• Онцгой дурсгалт үйл явдлын нэрийг том үсгээр эхэлж бичнэ. Жишээлбэл: Ардын 

хувьсгал, Эх үрсийн баяр. 

• Хамт бичиж заншсан хоёр үгнээс бүтсэн оноосон нэр, хүний нэрийн хоёрдугаар үг нь 

эгшгээр эхэлсэн байвал хооронд нь холбоос тавьж, хоёр дахь үгийг томоор эхэлж бичнэ. 

Жишээлбэл: Баян-Ѳлгий, Д.Буян-Ундрах. 

• Улс орны нэрийг зөвхөнерийн нэр болгож хэрэглэх буюу орон улсаас өөр эд юм ба 

ерийн нэр үгийн өмнө тодотгол болгож хэрэглэсэн бол бага үсгээр бичнэ. Жишээлбэл: 

Залуучууд орос хэлээс илүүтэй англихэлийн сонгон суралцах болжээ. 

 

Хашилт (" ") хэрэглэх дүрэм 

• Шууд хэлсэн хөндлөнгийн үгийг хашилтад хийнэ. Жишээлбэл: "Хөдөлмөр-хөгжлийн 

үндэс" чуулганы нээлтэд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Т.Ганди: "Уул уурхайн 

салбараас нэмэгдэж байгаа төсвийн орлогыг эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, 

ажлын байр нэмэгдүүлэхэд түлхүү зарцуулах хэрэгтэй" гэжээ. 

• Аливаа үгийг ерийн утгаар биш, онцлон заасан буюу егөөдсөнутгаар хэрэглэвэл 

хашилтад хийнэ. Жишээлбэл: Судлаач В. Чан Хим, РэнэМаубүргнэ нар эдийн засгийг эрэлт, 

нийлүүлэлтийн тэнцвэрийн талаас нь "улаан тэнгис", "цэнхэр тэнгис" гэсэн хоёр хэсэгт 

ангилан авч үзсэн байна. 

• Ном зохиол, сонин сэтгүүл, онгоц хөлөг, албан байгууллага зэргийн оноосон нэрийг их 

төлөвхашилтад хийнэ. Жишээлбэл: "XX, XXI зууны зааг үеийн Монголын нийгэм, иргэншлийн 

өөрчлөлт" бүтээлд Монголын нийгмийн өөрчлөлт, хөгжлийн бодлогын асуудлыг авч үзжээ. 

• Зохиолын зүүлт ба номын бүртгэлд зохиолын нэрийн хойно хашилтгүй бичнэ. 

 

Хаалт () хэрэглэх дүрэм 

Өгүүлбэрийн доторх тайлбар, тодорхойлолт, нэмэлт ажиглалт болохүг, өгүүлбэрийг 

дүгрэг хаалт дотор бичнэ. Дүгрэг хаалт нь өмнөх үг,утгын тайлбар болно.Жишээлбэл: Хөдөө 

барааны үнэ (мах, сүүнээсбусад) харьцангуй өндөр, ажилгүйдэл, ядуурал нэмэгдсэн байна. 

Дөрвөлжин хаалтыг нэмэлт оруулга үгэнд хэрэглэнэ. 

 

Анхаарлын тэмдэг (!) хэрэглэх дүрэм 

• Сэтгэл ихэд хөдлөн хэлсэн (анхааруулах) өгүүлбэрийн эцэст анхаарлын тэмдэг бичнэ. 

Жишээлбэл: Монгол Улсын төлөө зүтгэе! 

• Хандсан үг, аялга үгийн дараа анхаарлын тэмдэг хэрэглэнэ. Жишээлбэл: Нөхөд ѳ ѳ ! 

Дэвшүүлсэн зорилгодоо хүрэхийн төлөө оюун ухаан, хүч чадлаа дайчлан ажиллацгаая! 
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Зураас (-) хэрэглэх дүрэм 

• Цаг хугацаа, орон зай, тооны хязгаарыг нэрлэсэн хоёр үгийн хооронд зураас тавина. 

Жишээлбэл: ХV-ХХ зууны үе, Улаанбаатар-Москва хүрэх зам, 10-30 мянган төгрөг. 

 

Зүйлийн тэмдэг (§) хэрэглэх дүрэм 

Дүрэм, заавар, ном зохиолд § гэсэн зүйлийн тэмдгийгхэрэглэж болно. Жишээлбэл: §65 

гэснийг 65 дугаар зүйл гэж уншина. Эсвэл зүйл 65 гэж уншиж болно. 

 

Үг хурааж бичих дүрэм 

• Хэд хэдэн үгээсбүтсэннэг нэрийг эхний үсгээр нь хураах ба ингэхдээ бүх үсгийг томоор 

бичнэ. Жишээлбэл: ХСИС (Хууль сахиулахын их сургууль), ХЗЯ (Хууль зүйн яам), МҮЭ 

(Монголын үйлдвэрчний эвлэл). 

• Үгийг эхний үеэр хурааж болно. Жишээлбэл: ня-бо (нягтлан бодогч), ам.долл. (америк 

доллар), төг. (төгрөг). 

• Хүний эцгийн нэрийг ард нь цэг тавьж хураана. Жишээлбэл: Дамдинсүрэн Ц., Осор Б. 
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14 Эрхлэн хэвлүүлэгч гэдэгт зохиогчийн эрх хадгалагдаж буй байгууллага, хувь хүнийг ойлгоно. Зохиогч, эрхлэн хэвлүүлэгч нэг бол 
эрхлэн хэвлүүлэгч (publisher)-ийн талбарыгхоосон орхино. 

Үндсэн бичвэрт Эх сурвалжийн жагсаалтад 

Нэг зохиогчтой ном бүтээл 
Загвар: 

(Зохиогчийн нэр, он, 

хуудасны дугаар)4 

эсвэл Зохиогчийн нэр 

(он) 

Жишээ: 

(King, 2000, р. 55) 

(С.Жанцан, 2010, х. 21) 

эсвэл 

С.Жанцан (2010) "..." 

гэж тодорхойлсон 

(х.21). 

Загвар: 

Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг. Бүтээлийн 

нэр(он). Хотын нэр: Эрхлэн хэвлүүлэгч.14 

Жишээ: 

King, М. Wrestling With the Angel: A life of Janet Frame 

(2000). Auckland: Viking. 

Жанцан, С. (2011). Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн 

онол .2010. Улаанбаатар. 

Үндсэн болон дэд гарчгийн эхний үсгийг томоор 

бичнэ. 

Хоёроос дээш зохиогчтой ном бүтээл 

Загвар: 

(Зохиогчийн нэр, 

Зохиогчийн нэр, он, 

хуудасны дугаар) 

Жишээ: 

(Krause, Bochner, & 

Duchesne, 2006, p. 12) 

(Болдбаатар, 

Төрмандах, 2008, х. 11) 

Загвар: 

Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг., Зохиогчийн нэр, 

овгийн эхний үсэг. Бүтээлийн нэр. (он). Хотын нэр: 

Эрхлэн хэвлүүлэгч. 

Жишээ: 

Krause, K.L., Bochner, S., & Duchesne, S. Educational 

Psychology for Learning and Teaching (2nd e<±). 

(2006). South Melbourne: Thomson. 

Болдбаатар,Ж., Төрмандах,З. Монгол Улсын 

эрүүгийн эрх зүй ерөнхий, тусгай анги.2008, 

Улаанбаатар 

Зохиогчдын нэрсийг таслал, эсвэл "ба" (and) ялгац 

гишүүнээр ялгах ба гурваас таван зохиогчтой 

номоос хэд хэдэн удаа эшлэх тохиолдолд эхний 

удаа бүх зохиогчдын нэрсийг дурдаж, харин 

дараагийн тохиолдлуудад зөвхөн эхний хоёр 

зохиогчийн нэрийг бичин "... нар" гэж товчилно. 

Байгууллагаас эрхлэн хэвлүүлсэн ном бүтээл 
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Загвар: 

(Байгууллагын нэр, он, 

хуудасны дугаар) 

Жишээ: 

(Division of Teaching & 

Learning Services, 2007, 

p. 66) 

(Цагдаагийн Академи, 

2001, xx.55-56) 

Загвар: 

Байгууллагын нэр. Бүтээлийн нэр. (он).  Хотын нэр: 

Эрхлэн хэвлүүлэгч. 

Жишээ: 

Division of Teaching & Learning Services (2007). 

Harvard referencing guide. Queensland: Central 

Queensland University. 

Цагдаагийн академи. Криминалистикийн тактик  

(2001).Улаанбаатар. 

Удирдлага, бодлого судлалын хүрээлэн. 

Байгууллагаас эрхлэн хэвлүүлсэн хамтын бүтээл, ном 

тайлан дотроос тодорхой бичсэн эзэнтэй буюу 

зохиогч нь тодорхой хэсгээс шууд эсвэл шууд бусаар 

эшлэх тохиолдолд зохиогчийн нэрийг заавал дурдах 

ба номын бүлэг зүйл, эсвэл эрдэм шинжилгээний 

өгүүллийн адилаар эшилнэ. 

Зохиогч, эрхлэн хэвлүүлэгч нэг бол эрхлэн хэвлүүлэгч 

(рpublisher)-ийн талбарыг хоосон орхино. Дараалсан 

эшлэлд зарим эрхлэн хэвлүүлсэн байгууллагын 

нэрийн товчлолыг уншигдахаар бол хэрэглэж болно. 

Судалгааны тайлан 

Загвар: 

(Байгууллагын нэр эсвэл 

Зохиогчийн нэр, он, 

хуудасны дугаар) 

Жишээ: 

(Батсүх, 2008, p. 11) 

(Хууль Сахиулахын Их 

Сургууль, 2009, х. 59) 

 

Загвар (зохиогч тодорхой бол): Судлаачийн нэр, 

овгийн эхний үсэг. (он). Тайлангийн нэр. Хотын нэр: 

Эрхлэн хэвлүүлэгч. 

Загвар (зохиогч тодорхойгүй бол): 

Байгууллагын нэр (он). Тайлангийн нэр. 

Хотын нэр: Эрхлэн хэвлүүлэгч. 

Жишээ: 

Батсүх, Ц. (2008). Олон улсын хөдөлмөрийн эрх зүй. 

Улаанбаатар: Нээлттэй нийгэм форум. 

Хууль Сахиулахын Их Сургууль (2009).Гэмт хэрэгтэн 

бие хүний криминологишинж. Улаанбаатар 

Илтгэл (хэвлэмэл) 
Загвар: 

(Илтгэгчийн нэр, он, 

хуудасны дугаар) 

Жишээ: 

Гантулга, Зоригт, 

(2015), х8 

Загвар: 

Илтгэгчийн нэр, овгийн эхний үсэг. (Хурал болсон 

огноо). Илтгэлийн нэр. Хурлын нэр. Хурал болсон 

хотын нэр, Хурал болсон улсын нэр. 

Жишээ: 

Гантулга, С., Зоригт,О. Монгол Улсын эрүүгийн 

бодлогын өөрчлөлт /Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийн жишээн дээр/. Эрүүгийн 

хариуцлагын орчин үеийн чиг хандлага. Фрайбург. 

ХБНГУ. 

 

 

 

 

Илтгэл (цахим) 
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Загвар: 

(Илтгэгчийн нэр, он, 

хуудасны дугаар) 

Жишээ: 

Бат-Очир, 2015, х 1 

Загвар: 

Илтгэгчийн нэр, овгийн эхийн үсэг. (Хурал болсон 

огноо). Илтгэлийн нэр. Хурлын нэр. Хурал болсон 

хотын нэр, Хурал болсон улсын нэр. Интернетээс 

авсан огноо. http://www.xxx.xxx- аас үзэв. 

Жишээ: 

Бат-Очир, Л.(2015 оны 10 дугаар сар), Үйлдвэрлэл, 

шинжилгээ судалгааны үндэслэл бүхий эрсдэл. Хууль 

сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургууль, 

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа Билиг 

сургууль хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал. 

Улаанбаатар, Монгол.  

http:// www.criminology.mn/iltgel/batochir  

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл  

Загвар: 

(Зохиогчийн нэр, он, 

хуудасны дугаар) 

 

Загвар: 

Зохиогчийн нэр, овгийн 

эхний үсэг. (он). 

Өгүүллийн нэр. 

Сэтгүүлийн нэр, 

 

Жишээ: 

(Батзориг, Б. 2002, х. 

13) 

Сэтгүүлийн дугаар, Өгүүлэл нийтлэгдсэн 

хуудасны дугаар. 

Жишээ: 

Батзориг,Б.(2002), Гэмт хэргийн баримт тоон 

үзүүлэлтийг тогтооход нөлөөлж буй хүчин зүйлс. 

//Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал,№1(01).10-14. 

Хэрэв гурваас таван зохиогчтой бол зохиогчдын 

нэрсийг таслал, эсвэл "ба" (and) ялгац гишүүнээр 

ялгах ба гурваас таван зохиогчтой өгүүллээс хэд 

хэдэн удаа эшлэх тохиолдолд эхний удаад бүх 

зохиогчдын нэрсийг дурдаж, харин дараа дараагийн 

удаад зөвхөнэхний хоёр зохиогчийн нэрийг бичин "... 

нар" гэж төгсгөнө. 

Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээл (хэвлэмэл) 

Загвар: 

(Зэрэг горилогчийн нэр, 

он, хуудасны дугаар) 

Жишээ: 

(Баярмагнай, 2014, х. 

26) 

 

 

Загвар: 

Зэрэг горилогчийн нэр, овгийн эхний үсэг. (он). Зэрэг 

горилсон бүтээлийн нэр (Горилсон зэрэг). Хотын нэр: 

Хамгаалсан байгууллага. 

Жишээ: 

Баярмагнай,Р.(2014). Хүний цус, эд, эрхтэнг хууль 

бусаар авах гэмт хэргийг эрүүгийн тагнуулаар 

урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх ажиллагаа хууль зүйн 

ухааны доктор (Ph.D)- ын зэрэг горилсон бүтээл. 

Улаанбаатар. Хууль сахиулахын их сургууль 

http://www.criminology.mn/iltgel/batochir
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Эрх зүйн баримт бичиг 

Загвар: 

(хууль, бодлогын 

баримт бичгийн нэр, он, 

бүлэг зүйл) 

Жишээ: 

(Монгол Улсын 

Эрүүгийн хууль, 2002, 

145.1) 

Загвар: 

Хууль, бодлогын баримт бичгийн нэр. //Төрийн 

мэдээлэл.(он).дугаар.бүлэг, зүйл. Жишээ: 

Монгол Улсын эрүүгийн хууль // Төрийн мэдээлэл. 

2002. №5. 

Сонины нийтлэл (Хэвлэмэл) 

Загвар: 

(Зохиогчийн нэр, он, 

хуудасны дугаар) 

 

Жишээ: 

(Эдлтон, 2011, х. 2) 

Загвар: 

Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг. (огноо). 

Нийтлэлийн нэр. Сонины нэр, Нийтлэгдсэн хуудасны 

дугаар. 

 

Жишээ: 

Эдлтон, Ж. (2011.08.19). Монголд цөмийн хаягдал 

булшлах асуудлыг огтхон ч яриагүй. Зууны мэдээ 

сонин, х. 2. 

Сонины нийтлэл (цахим) 
Загвар: 

(Зохиогчийн нэр, он, 

хуудасны дугаар) 

 

Жишээ: 

(Эдлтон, 2011, х. 2) 

Загвар: 

Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг. (огноо). 

Нийтлэлийн нэр. Сонины нэр, Нийтлэгдсэн хуудасны 

дугаар. Цахим хуудасны нэр: http://www.xxx.xxx- аас 

үзэв. 

Жишээ: 

Эдлтон, Ж. (2011 оны 08 19). Монголд цөмийн 

хаягдал булшлах асуудлыг огтхон ч яриагүй. Зууны 

мэдээ сонин, х. 2. Зууны мэдээ 

сонин:http://zuuniimedee.imedia.mn/isnpdc/paperflash.p

hp?vfile=paperview2&vdate= 

no&varhive=&vpaper=7x4yuxe0n3374-aac үзэв. 

Лекцийн тэмдэглэл 

http://zuuniimedee.imedia.mn/isn
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Загвар: 

(Лекц уншсан багшийн 

нэр, он) 

 

Жишээ: 

 (Лхагвасүрэн, 2015, хх. 

11-12) 

Загвар: 

Лекц уншсан багшийн нэр, овгийн эхний үсэг томоор. 

(он). Лекцийн сэдэв. Лекцийн дугаар: [лекцийн 

хэлбэр]. Хотын нэр, Улсын нэр: Лекц уншсан газар. 

 

Жишээ: 

Лхагвасүрэн, Б. Гарын мөр.(2015). Хичээлийн лекц, 

дугаар № 4, Улаанбаатар, Монгол улс, Хууль 

сахиулахын их сургууль 

 

 

 

 

 

 

Кино 
Загвар: 

(Уран бүтээлчийн нэр, 

он) Жишээ: 

(Золжаргал, 2010) ... 

(Есо, 1986) 

Загвар: 

Уран бүтээлчийн нэр, овгийн эхний үсэг. (Продюссер, 

Найруулагч, Зохиолч аль нь болох). (он). бүтээлийн 

нэр. [Бүтээлийн төрөл]. Улсын нэр. Бүтээсэн 

байгууллага, студийн нэр. 

Жишээ: 

Золжаргал, Г. (Зохиогч), Золжаргал, Г. (Найруулагч). 

(2010). Их амьдралын эхлэл [Баримтат кино]. Монгол. 

Zoljargal and Son film 

Bernd Eichinger, B. S. (Producer), Eco, U. (Writer), & 

Annaud, J.-J. (Director). (1986). Le потde la rose [Motion 

Picture], France. RFA. 

Кино, DVD, ямар нэг бичлэгийн төрлийг [Баримтат 

кино] гэхчлэндөрвөлжинхаалтадтодотгоно. Мөн 

бүтээгдсэн орон, кино студийн нэрийг бичнэ. 

Хувийн харилцааны хэрэгслүүд 

(захидал, утасны яриа, цахимшуудан, ярилцлага) 
Загвар: 

(Бичигчийн нэр, хувийн 

харилцааны 

хэрэгслийнтөрөл, 

огноо) 

Жишээ: 

(Frank, letter, February 

4, 1935) 

Загвар: 

Бичигчийн нэр, овгийн эхний үсэг томоор. (огноо). 

[Захиа хүлээн авагчийн нэр, овгийн эхний үсэг 

томоор] Захиа хадгалагдаж буй газрын нэр. 

(Хадгалагдаж буй архивын мэдээлэл) Хадгалагдаж 

буй хотын нэр, Улсын нэр. 

Жишээ: 

Frank, L. К. (1935, February 4). [Letter to Robert M. 

Ogden J.] Rockefeller Archive Center (GEB series 1.3, 

Box 371, Folder 3877), Tarry town, NY. 

Цахим хуудасны мэдээ материал 
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Загвар: 

(Мэдээ материалын 

нэр, он) Жишээ: 

(Монгол Улсын Засгийн 

Газар болон 

АйвенхоуМайнзМонгол

ияИнк ХХК, 2008) 

Загвар: 

Нийтлэлийн нэр. (он). Веб хуудасны нэр. Мэдээлэл 

авсан огноо, Интернет хаяг. 

Жишээ: 

Монгол Улсын Засгийн Газар болон 

АйвенхоуМайнзМонголияИнк ХХК. (2008). 

www.egov.mn. Retrieved 08 19, 2011, from цахим 

засаглал: http://www.open- government.mn/ 

download/Oyu TolgoiHOG_mon.pdf 

Толь бичиг 

Загвар:  

Зохиогч буюу 

редакторын нэр, овгийн 

эхний үсэг томоор. (он). 

“Өгүүллийн нэр”. 

Нэвтэрхий толийн нэр, 

(серийн дугаар), 

Хэвлэсэн хот, Хэвлэсэн 

улс: Хэвлэлийн газар. 

 

 

Жишээ:  

Чадраа, Б. (Ред.). (2009). “Арван хоёр жил”-ийн 

тайлбар.  

Нарангэрэл,С. “Гэмт хэргийн сэдэлт”-ийн тайлбар. 

Эрх зүйн эх толь бичиг, (2008).127   

Урлагийн бүтээл 

Загвар:  

Зохиогчийн нэр, овгийн 

эхний үсэг томоор. (он). 

Урлагийн бүтээлийн нэр. 

[Төрөл].  

 

Жишээ:  

Өндөр гэгээн Занабазар. (1690). Доржсэмбэ. 

[Алтанцутгамал бурхан] 

Газрын зураг 

Загвар:  

Зохиогчдын нэр, овгийн 

эхний үсэг томоор., хоёр 

дахь зохиогчийн нэр, 

овгийн эхний үсэг томоор., 

гурав дахь зохиогчийн 

нэр, овгийн эхний үсэг 

томоор. ...г.м. бүх 

зохиогчийн нэр, овгийн 

эхний үсгийг томоор. 

(хэвлэсэн он). Газрын 

зургийн нэр. [Масштабын 

хэмжээ]. Зургийн төрөл. 

Хэвлэсэн хот, Хэвлэсэн 

улс: Хэвлэлийн газар. 

 

Жишээ:  

Доржготов, Д., Даш, Д., Цэдэндаш, Г., Намхайжанцан, 

Г., Энхбилэг, Д., Энхбат, Ц., Төмөрбаатар, Э. (2011). 

Газар дүрсийн зураг. [1;6000000]  

 

http://www.egov.mn/
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ЭРДЭМТДИЙН СУДАЛГАА. 

 

№ 

 

ОВОГ НЭР 

 

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ 

ХАМГААЛСАН СЭДЭВ 

 

Он 

 

Х
А

М
Г

А
А

Л
С

А
Н

 У
Л

С
 

 

 

Эрдмийн 

зэрэг 

 

Ph.D /Sc.D 

1.  Р.Гүнсэн 

“Улс хоршооллын хөрөнгийг ашиглан 

шамшигдуулсан гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд 

хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага” 

1965 
 

 

ОХУ 

 

Доктор (Ph.D) 

“БНМАУ-д социалист өмчийг эрүүгийн эрхээр 

хамгаалах нь” 
1974 Доктор /Sc.D/ 

2.  С.Жалан-Аажав 

“БНМАУ-ын империализм, феодализмыг 

эсэргүүцсэн шатны ардын хувьсгалт төрийн 

Үндсэн хууль тогтоомжийн гол шинжүүд” 

1967 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

3.  Д.Дариймаа 
“БНМАУ бол олон улсын эрхийн харилцааны 

субъект мөн” 
1968 Унгар 

Доктор (Ph.D) 

4.  Ж.Авхиа 

“БНМАУ-д санаатай хүн амины гэмт хэрэгтэй 

явуулах эрүүгийн эрхийн тэмцэл” 
1968  

 

ОХУ 

 

Доктор (Ph.D) 

“БНМАУ-д хүний амь насны эсрэг гэмт хэрэгтэй 

явуулах тэмцлийн эрүүгийн эрх, криминологийн 

асуудлууд” 

1976 
Доктор 

/Sc.D/ 

5.  Э.Авирмэд 
“БНМАУ-ын орон нутгийн Ардын Депутатуудын 

хурал” 
1970 

ОХУ 

 

Доктор (Ph.D) 

6.  Л.Хашбат 
“БНМАУ-ыг олон улсын эрхээр хүлээн 

зөвшөөрсөн нь” 
1970 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

7.  Г.Совд 

“БНМАУ-ын эрүүгийн эрхийн тусгай ангийн үндсэн 

зорилт” 
1973 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

“Эрүүгийн хариуцлага, уламжлал, шинэчлэлийн 

асуудал” 
1992 Монгол 

Доктор 

/Sc.D/ 



 

150 

 

8.  Б.Содовсүрэн 
“БНМАУ-ын эрүүгийн хууль тогтоомжийн түүхэн 

хөгжилт” 
1974 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

9.  Б.Чимид 
“БНМАУ-ын захиргааны эрхийн ерөнхий ангийн 

үндсэн асуудал” 
1975 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

10.  Л.Хүрлээ 
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд 

хөдөлмөрийн хамт олны үйл ажиллагаа” 
1976 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

11.  О.Амархүү 

“Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах нь социалист 

төрийн үндсэн үүрэг мөн” 
1976 

 

 

Монгол 

Доктор (Ph.D) 

“Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийн 

түүхэн хөгжил, тогтвортой хөгжилд тэдгээрийн 

эзлэх байр суурийн асуудал” 

1999 Доктор /Sc.D/ 

12.  Д.Сангиданзан 
“Хувьсгалын хөгжлийн ардчилсан шатан дахь 

ардын төрийн үндсэн үүргүүд” 
1976 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

13.  Д.Дашдэмбэрэл 
“Малын хулгайн хэргийг илрүүлэх, урьдчилан 

сэргийлэх нь” 
1977 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

14.  Б.Ламжав 
“Ардын армид цэргийн алба хаах журмын эсрэг 

гэмт хэрэгтэй явуулах тэмцэл” 
1978 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

15.  И.Дашням 

“Сонгуулийн системийн үүсэл хөгжлийн эрхийн 

асуудал” 
1978 

 

 

ОХУ 

 

Доктор (Ph.D) 

“БНМАУ-д феодалын эрх зүйг халж, шинэ эрх зүй 

бүрэлдэн тогтсон нь” 
1993 Доктор /Sc.D/ 

16.  Б.Пүрэв 
“БНМАУ-ын төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн 

байгууллагын хөгжил” 
1978 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

17.  Ж.Энхсайхан 
“Олон улсын хурал зөвлөгөөний санал хураалтын 

эрхийн асуудал” 
1979 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

18.  Т.Сэнгэдорж 

“Төрийн байгууллагаас хоршооллыг удирдах эрх 

зүйн асуудал” 
1980  

 

Монгол 

Доктор (Ph.D) 

Байгаль орчныг хамгаалах эрх зүйн асуудлууд: 

уламжлал, шинэчлэл 
1994 Доктор /Sc.D 
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19.  Г.Нямдоо “Далайд гарцгүй орнуудын далайд гарах эрх” 1980 ОХУ Доктор (Ph.D) 

20.  О.Жамбалдорж 
“БНМАУ-ын нийгэм-хангамжийн эрх зүйн 

зохицуулалт” 
1981 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

21.  Л.Рэнцэн 
“Социалист өмч хамгаалах Үндсэн хуулийн эрхийн 

асуудал” 
1981 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

22.  Н.Жанцан 
“Насанд хүрээгүйчүүдийн үйлдэж буй гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх орчин цагийн асуудал” 
1981 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

23.  
Р.Ёндон- 

дэмбэрэл 

“Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион байгуулалт” 
1981 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

24.  С.Галсан 
“БНМАУ-ын аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах 

тухай Конвенцид нэгдэн орох тухай асуудал” 
1982 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

25.  Д.Цогт-Очир Аюулгүй байдлыг хангах тухай сэдвээр 1982 ОХУ Доктор (Ph.D) 

26.  К.Тажебакед 

“ХААН-ийн малыг ашиглан шамшигдуулах гэмт 

хэргийн шалтгаан, нөхцөл урьдчилан сэргийлэх 

арга” 

1982 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

27.  С.Бадарчи 

“БНМАУ-д гэмт хэрэгтэй тэмцэх практикт 

криминалистикийн арга хэрэгслийг ашиглаж 

байгаа нь” 

1983 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

28.  Д.Дашцэдэн 
“Орон нутгийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны 

эрхийн актыг боловсронгуй болгох нь” 
1984 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

29.  С.Жанцан 

“Танхайрах гэмт хэрэгт хүлээлгэх эрүүгийн 

хариуцлага” 
1985  

ОХУ 

 

 

Доктор (Ph.D) 

“БНМАУ-д рецедив гэмт явдалтай хийх тэмцлийн 

эрүүгийн эрх зүйн-криминологийн асуудлууд” 
1992 Доктор /Sc.D/ 

30.  Н.Баатаржав 
“Гэмт явдал, түүний шалтгаан судлалын 

криминологийн асуудал” 
1985 Монгол 

Доктор (Ph.D) 
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31.  Ц.Бүжинлхам 

“Анхан шатны шүүхээс эрүүгийн хэргийг хянан 

шийдвэрлэхэд хуулийг биелүүлж байгаа байдалд 

тавих прокурорын хяналт” 

1985 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

32.  Д.Халиун 
“ЭЗХТЗ-ийн гишүүн орнуудын хамтын 

ажиллагааны эрхийн зохицуулалт” 
1986 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

33.  Ц.Сарантуяа 

“Орчин үеийн шатан дахь социалист ардчиллын 

хөгжил, бэхжилт” 
1987 Герман 

Доктор (Ph.D) 

“Монгол Улс дахь Үндсэн хуулийн процессын эрх 

зүйн үүсэл, төлөвшил, тулгамдсан асуудал ” 
2008 Монгол Доктор /Sc.D/ 

34.  Ж.Хурцгэрэл 
“Малын мөр, тамганд хийх трасологийн 

шинжилгээ” 
1988 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

35.  Б.Дашзэвэг 
“Засан хүмүүжүүлэх байгууллагын зохион 

байгуулалт, эрхийн асуудал” 
1988 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

36.  Ж.Бямбаа 
“Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас 

эрхийн хүмүүжлийн ажлыг удирдах нь” 
1988 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

37.  А.Лхагваа 

“Засан хүмүүжүүлэх байгууллагад хорих ял 

эдлэгсдийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, түүний 

эрхийн асуудал” 

1988 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

38.  Ж.Амарсанаа 

“Эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоох процессын 

асуудлууд” 
1988 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

“Хүний эрхийн салбар дахь олон улсын болон 

үндэсний эрх зүйн харьцуулсан шинжилгээ” 
2000 Монгол Доктор /Sc.D/ 

39.  Л.Садив “Аюулгүй байдлын тухай сэдвээр” 1988 ОХУ Доктор (Ph.D) 

40.  С.Нарангэрэл 

“Эрүүгийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй 

болгох зарим асуудал” 
1989 

 

Монгол 

Доктор (Ph.D) 

“Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий ангийн 

үндсэн асуудлууд” 
2000 Доктор /Sc.D/ 

41.  Ж.Долгорсүрэн 
“Цагдан сэргийлэх байгууллагаас согтууралтай 

хийх захиргааны эрхийн тэмцэл” 
1989 ОХУ Доктор (Ph.D) 
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“Монгол Улсад Захиргааны эрх зүйн албадлага 

хэрэглэж буй өнөөгийн байдал, түүнийг хууль 

тогтоомжийн хүрээнд судалсан нь” 

2001 Монгол Доктор /Sc.D/ 

42.  С.Цэрэндорж 
“Эрх зүйт төрийн нөхцөл дэх хууль зүйн 

хариуцлагын асуудал” 
1989 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

43.  Д.Баатар 
“Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг удирдахад 

хөдөлмөрийн хамт олон оролцох асуудал” 
1990 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

44.  С.Төмөр 

“Өөрчлөн байгуулалтын нөхцөлд төрийн эрх 

барих төлөөлөгчдийн байгууллагын хууль 

тогтоомжийг боловсронгуй болгох нь” 

1990 Монгол 

Доктор (Ph.D) 

“Үндсэн хуулийн эрх зүй: НӨУЁ-ны эрх зүйн 

зохицуулалт” 
2004 ОХУ Доктор /Sc.D/ 

45.  Б.Бат-Эрдэнэ 
“Хууль тогтоомжийн дагуу гэмт этгээдийг албадан 

саатуулах нь” 
1989 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

46.  Д.Лүндээжанцан 

“Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийг 

зөрчихөд  хүлээлгэх захиргааны арга хэмжээний 

нөлөөллийг дээшлүүлэх асуудал” 

1989  

 

Монгол 

Доктор (Ph.D) 

“Төрийн эрх мэдэл хуваарилах онол, практикийн 

асуудал” 
2000 Доктор /Sc.D/ 

47.  Н.Пүрэвдорж “УААХ-н хууль зүйн албаны эрхийн асуудал” 1990 Монгол Доктор (Ph.D) 

48.  Т.Мөнхжаргал “БНМАУ-ын аж ахуйн гэрээний асуудлууд” 1990 ОХУ Доктор (Ph.D) 

49.  Ж.Баатар “Аюулгүй байдлыг хангах тухай сэдвээр” 1990 ОХУ 
Доктор (Ph.D) 

50.  Д.Жаргалсайхан 
“Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бодит 
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139.  Б.Амарбаясгалан 
Цаазаар авах ял: Олон улсын болон Монголын 

эрүүгийн эрх зүйн уялдаа холбоо, чиг хандлага 
2013 Монгол Доктор (Ph.D) 

140.  Р.Оюунбадам 
Монгол Улс дахь эмэгтэйчүүдийн хорих ял: онол, 

арга зүй, практик 
2013 Монгол Доктор (Ph.D) 

141.  Ю.Бадамханд 
Насанд хүрээгүй хүнийг гэмт халдлагаас 

хамгаалах криминолгийн асуудал 
2013 ОХУ Доктор (Ph.D) 

142.  Ж.Нямдулам 
Монгол Улс, ОХУ-ын хууль тогтоомж дахь ашигт 

малтмалын эрүүгийн эрх зүйн хамгаалалт 
2013 ОХУ Доктор (Ph.D) 

143.  Ж.Эрхэсхулан 
Шүүхийн шатанд эрүүгийн хэргийн бодит үнэнийг 

тогтоох онол, практикийн үндсэн асуудал 
2013 Монгол Доктор (Ph.D) 

144.  Р.Баярмагнай 

Хүний цус, эд эрхтэнг хууль бусаар авах гэмт 

хэргийн эрүүгийн тагнуулын ажлаар урьдчилан 

сэргийлэх зарим асуудал 

2014 Монгол Доктор (Ph.D) 
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145.  С.Гантулга 
Хүн худалдаалах гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 

нотлох ажиллагааны онол, практик 
2014 Монгол Доктор (Ph.D) 

146.  
 

Б.Цолмон 

Монгол Улсын шүүхийн шинжилгээний үйл 

ажиллагаан дахь мэдээллийн хангалт 
2014 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

147.  
З.Цэрэнбат Административно-правовая защита сотрудников 

полиции монголии 
2015 ОХУ 

Доктор (Ph.D) 

148.  Б.Жаргалсайхан 
Криминалистикийн үнэр судлалын мэдээлэл 

нотлох баримт болох нь 
2015 Монгол Доктор (Ph.D) 

149.  М.Эрдэнэбаяр Хууль бусаар ан агнах гэмт хэргийг мөрдөх 2015 Монгол Доктор (Ph.D) 

150.  Б.Алтангэрэл 
Хорих байгууллагад ял эдлүүлэх эрх зүйн орчин 

практик 
2015 Монгол Доктор (Ph.D) 

151.  Г.Ганбаатар 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой үйлдсэн 

гэмт хэргийг мөрдөх арга зүйн тулгамдсан 
асуудал 

2016 Монгол Доктор (Ph.D) 

152.  Ц.Очгэрэл 
Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах 
ажиллагааны тогтолцоо, түүнийг боловсронгуй 
болгох зарим асуудал 

2016 Монгол Доктор (Ph.D) 

153.  С.Энхбаяр 
Аж ахуйн үйл ажиллагааны улсын бүртгэл, тусгай 

зөвшөөрлийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим 
асуудал 

2016 Монгол Доктор (Ph.D) 

154.  Н.Мөнхзул 
Төрийн тусгай албан хаагчид хүлээлгэх сахилгын 

хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалт 
2016 Монгол Доктор (Ph.D) 

155.  М.Сувд 
Бэлчээрийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалт: 
төлөв байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх 

арга зам 
2016 Монгол Доктор (Ph.D) 

156.  Б.Энхболд 
Монголчуудын цагдаад итгэх хандалга, 

харьцуулсан судалгаа, инструментал болон 
експрессив загвараар шалгах нь 

2016 Монгол Доктор (Ph.D) 

157.  Д.Булган 
"ЦБ-ын олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг 

үүрэг: эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилт " 
2017 Монгол Доктор (Ph.D) 

158.  Д.Эрдэнэбаатар 
"Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны эрх 

зүйн актын системчлэлийн асуудал" 
2017 Монгол Доктор (Ph.D) 
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159.  Б.Мөнхдорж 
“Гэмт хэргийн статистикийн онол, хэрэглээний 

асуудал” 
2018 Монгол Доктор (Ph.D) 

160.  Б.Өлзийсайхан 
“Шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд шүүхийн 

захиргааны гүйцэтгэх үүрэг: эрх зүйн зохицуулалт, 
хэрэгжилт” 

2018 Монгол 
Доктор (Ph.D) 
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ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ГЭМТ ЯВДАЛ СУДЛАЛ-ЭРХ ЗҮЙН ДОКТОРЫН СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ  БУЙ 

ДОКТОРАНТ НАРЫН СЭДВИЙН ЖАГСААЛТ 

 

 

№ 

 

 НЭР 

 

БАТЛАГДСАН ЭРДЭМ 

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН СЭДЭВ 

 

С
Э

Д
Э

В
 

Б
А

Т
Л

А
Г
Д

С
А

Н
 

О
Н

 

 

Э
Р

Д
Э

М
 

Ш
И

Н
Ж

И
Л

Г
Э

Э

Н
И

Й
 А

Ж
Л

Ы
Н

 

У
Д

И
Р

Д
А

Г
Ч

 

1.  
П.Хосбаяр  

 

Хорих ял эдлэгсэдийг нийгэмшүүлэхэд 

бэлтгэх ажиллагааны хэлбэр, эрх зүйн 

зохицуулалт 

2010.06.28 Б/239 Академич  С.Нарангэрэл 

2.  С.Энхсайхан 

Цагдаагийн алба хаагчаас галт зэвсэг 

хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалтыг 

тусгайлан авч үзэх нь 

2010.06.28 Б/239 
Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Долгорсүрэн 

3.  М.Алтан-Очир 
Хорих ял эдлүүлэх дэглэм: эрх зүйн 

орчин, практик 

2010.06.28 Б/239 Доктор (Ph.D), профессор 

А.Лхагва 

4.  О.Амарсайхан  
МУ-ын Эрүүгийн эрх зүй дэх хөөн 

хэлэлцэх хугацаа: онол, практик 

2010.06.28 Б/239  

5.  Б.Эрдэнэбилэг  
Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх эрх 

зүйн зохицуулалтын асуудал 
2010.06.28 Б/239 

Доктор (Ph.D), профессор  

Б.Бат-Эрдэнэ 

6.  
Т.Мөнхдалай  

 

Эмэгтэйчүүдээс үйлдэж буй гэмт 

явдлын шалтгаан нөхцөл 
2010.06.28 Б/239 Доктор Г.Гантөмөр, 

7.  Ө.Алтангадас  
Хээл хахуулийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

эрүүгийн эрх зүйн асуудал 
2015.04.15 А/86 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

8.  Д.Мөнхсайхан 
Нууц гүйцэтгэх ажилтны эрх зүйн 

байдал 
2010.06.28  Б/239 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

9.  Г.Ганбаатар  Гэр бүлийн хүчирхийлэлттэй 2015.04.15 А/86 Доктор (Ph.D), дэд 
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 холбоотой гэмт хэргийг мөрдөх онцлог профессор Т.Оюунчимэг  

10.  Д.Сундуйсүрэн 
Хүн барьцаалах гэмт хэргийн эрүүгийн 

эрх зүй, криминологийн асуудал 
2015.04.15 А/86 

Доктор (Ph.D), профессор  

Б.Бат-Эрдэнэ 

11.  Д.Чинзориг  

Гэрээт хамгаалалтын байгууллагын 

эрх зүйн зохицуулалт, боловсронгуй 

болгох асуудал 

2010.06.28 Б/239  

12.  Г.Оюунболд  

Хүч хэрэглэсэн гэмт явдлын төлөв 

байдлыг тодорхойлоход гэмт явдлын 

газрын зураглал үйлдэх аргыг ашиглах 

нь 

2012.03.20 A/31 
Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

13.  Б.Батболд 

МУ-ын төрийн нууцыг хамгаалахад 

гүйцэтгэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх 

асуудал 

2012.03.20 A/31 
Доктор (Ph.D), профессор 

Д.Адъяабазар 

14.  Ж.Ганбаатар 

Гал түймрийн холбогдолтой гэмт 

хэргийн шалтгаан нөхцлийг тогтоох 

онол, арга зүй  

2012.03.20 A/31 
Доктор (Ph.D), профессор  

Б.Бат-Эрдэнэ 

15.  Ш.Ганболд  

Эрүүгийн тагнуулын ажлаар гэмт хэрэг 

илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх онол-

арга зүйн асуудал 

2012.09.10 A/99 
Доктор (Ph.D), дэд 

профессор Ж.Мөнхболд 

16.  Ж.Алтангэрэл-гомбо 
Хэргийн газрын үзлэгийн онол-

тактикийн асуудал 
2012.09.10 A/99 

Доктор (Ph.D), дэд 

профессор Т.Оюунчимэг 

17.  Ч.Алтанхишиг  
Шүүх шинжилгээний онол практикийн 

эрх зүй, зохион байгуулалтын асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D), 

дэд профессор Т.Бямбаа 

18.  Ч.Аюурзана  

Хараа хяналтгүй хүүхдийг 

нийгэмшүүлэх нь гэмт хэрэг зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх нөхцөл болох нь 

2015.04.15 А/86 
Доктор (Ph.D),  дэд 

профессор Г.Гантөмөр 



 

165 

 

19.  Ч.Баяржаргал  Захиргааны деликтологийн асуудал 2012.09.10 A/99 
Доктор (Ph.D), профессор 

Д.Зүмбэрэллхам 

20.  П.Баянбаатар  
Хууль хэрэглэх арга зүйг боловсронгуй 

болгох эрх зүйн асуудал 
2012.09.10 A/99 

Доктор (Ph.D), профессор  

Б.Бат-Эрдэнэ 

21.  С.Батбуян  

Иргэн, эрүүгийн эрх зүйн зөрчлийг 

ялган зааглах онол, практикийн үндсэн 

асуудал 

2012.09.10 A/99 Академич С.Нарангэрэл 

22.  Б.Баянмөнх  

Хэсгийн байцаагчийн ажлын зохион 

байгуулалт, түүний эрх зүйн 

зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь  

2012.03.20 A/31 
Доктор (Ph.D), профессор 

Б.Пүрэв 

23.  
Г.Бямбадорж  

 

Цагдаагийн байгууллагын объектын 

судалгаа, сайжруулах арга зам 
2015.04.15 А/86 

Доктор (Ph.D), профессор 

 Б.Бат-Эрдэнэ 

24.  А.Гансүх 

Зохион байгуулттай бүлэг, гэмт 

бүлэглэх байгуулах, түүнд оролцох 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 

зүйлчлэлийн асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D),  дэд 

профессор Д.Адъяабазар 

25.  М.Ганхүү  

Хорих ял эдлэгсдийн дунд зохиох 

хүмүүжлийн ажил, эрх зүйн 

зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 

асуудал 

2012.09.10 A/99 
Доктор (Ph.D), профессор 

А.Лхагва 

26.  
Д.Дэлгэрзаяа  

 

Монгол Улсын захиргааны үйл 

ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгох нь 

2014.08.29 

Б/590 
Доктор (Ph.D) П.Одгэрэл 

27.  Д.Мөрөн  
Эрүүгийн хэргийн нотлох баримтын 

онол, арга зүйн асуудал 
2015.04.15 А/86 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

28.  Н.Манлайбаатар  

Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан 

журмаар хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалт 

2012.03.20 A/31 
Доктор (Ph.D), профессор 

Ж.Бямбаа 
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29.  Б.Нямгомбо  

Нуугдмал гэмт хэргийг гүйцэтгэх 

ажлаар илрүүлэх тактик, арга зүй 

/Хорих байгууллагын жишээн дээр/ 

2012.03.20 A/31 
Доктор (Ph.D), профессор 

Б.Болдбаатар 

30.  
Б.Номин  

 

Гарын мөр илрүүлэхүйн онол, арга 

зүйн асуудал 
2012.09.10 A/99 

Доктор (Ph.D),  дэд 

профессор  

Б.Бат-Эрдэнэ 

31.  Х.Одонтуяа 

Монгол Улсын  Үндсэн хуулийн 

баталгааны хүний халдашгүй эрхийг 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх 

ажиллагаанд хангаж хамгаалах 

тулгамдсан асуудал 

2015.04.15 А/86 Доктор (Ph.D) Ж.Бямбаа 

32.  А.Оюунгэрэл  

Анхан шатны шүүх дэх прокурорын 

яллах ажиллагааны мөн чанар, 

анхаарах асуудал 

2015.04.15. А/86 
Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

33.  
М.Отгонбаяр  

 

Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийг 

илрүүлэхэд мэдээлэл дүн 

шинжилгээгээр хангах эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгох нь  

2012.03.20 A/31 

Доктор (Ph.D), дэд 

профессор 

Д.Мягмарцэрэн 

34.  Д.Сандаг-Очир 

Тагнах үйл ажиллагааны онол, зохион 

байгуулалт, эрх зүйн зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгох зарим асуудал 

2012.09.10 A/99 
Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

35.  
Н.Түвшинжаргал  

 

Аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 

криминологийн асуудал 

2015.04.15 А/86 
Доктор (Ph.D),  дэд 

профессор Г.Гантөмөр 

36.  Д.Түвшинтөр 

Төмөр замын салбарт үйлдэгдэж буй 

гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 

урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх 

ажиллагаа 

2012.03.20 A/31 

Доктор (Ph.D), дэд 

профессор 

Д.Мягмарцэрэн 
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37.  Б.Хишигтогтох  

Хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх нь гэмт 

хэргийг үгүйсгэх шинэ нөхцөл байдал 

болох нь 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

38.  Х.Хашбаатар  

Төрийн алба дахь ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан  сэргийлэх 

асуудал 

2012.09.10 A/99 
Доктор (Ph.D), профессор 

Л.Батжав 

39.  
Л.Цогтбаяр  

 

Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэргийг нотлох 

ажиллагаа 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

40.  Б.Чулуунбат 
Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах 

онол, арга зүйн асуудал 
2015.04.15 А/86 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

41.  
В.Бямбасүх  

 

Төрийн алба хаагчийн эрхийг эрүүгийн 

хуулиар хамгаалах нь 
2012.09.10 A/99 

Доктор (Ph.D), профессор 

Г.Гантөмөр 

42.  Т.Баатар 

Бага насны хүүхдийг хүчиндэх гэмт 

хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны 

тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга 

зам 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D),  

дэд профессор 

Т.Оюунчимэг 

43.  
Н.Самбуубат 

 

Авлигын гэмт хэргийг мөрдөн, шалгах 

ажиллагааны онол арга зүйн 

асуудлууд 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

44.  Д.Адилбаяр 
Гэмт хэрэг илрүүлэхэд тусгай мэдлэг 

ашиглах онол, практикийн асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D),  

дэд профессор Т.Бямбаа 

45.  Б.Тамир 

Терроризмтэй тэмцэх ажиллагаанд 

хууль сахиулах байгууллагын тусгай 

албадын оролцооны эрх зүйн 

зохицуулалт 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D), дэд 

профессор Ж.Мөнхболд 

46.  Д.Мөнхбаяр 
Хүн алах гэмт хэргийн криминологийн  

асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 
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47.  Д.Сумъяацэрэн 

Үндэсний аюулгүй байдалд кибер гэмт 

хэргийн үзүүлэх нөлөө, саармагжуулах 

арга зам  

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

48.  Ж.Төгс-Очир 
Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 

зүй, кириминологийн асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 

49.  Ц.Ялалт 

Эрүүгийн тагнуулын ажиглалтын аргыг 

боловсронгуй болгох онол, практикийн 

зарим асуудал 

2015.04.15 А/86 
Доктор (Ph.D) 

Р.Баярмагнай 

50.  Т.Очирбат 
Шинжлэх магадлах зүйн онол арга зүйн 

асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D), профессор  

Б.Бат-Эрдэнэ 

51.  Ц.Очгэрэл 

Зэвсгийн хууль бус эргэлттэй тэмцэхэд 

тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга 

зам 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D), профессор  

Б.Бат-Эрдэнэ 

52.  Ж.Ялалтбаяр 

Мөрдөн шалгах ажиллагаан дахь 

шинжээчийн дүгнэлт: онол практикийн 

асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D), профессор  

Б.Бат-Эрдэнэ 

53.  Н.Баярмагнай 

Нийтийн эмх замбараагүй байдлын 

үеийн тусгай ажиллагааны тактик зүйн 

асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D), дэд 

профессор Б.Пүрэв 

54.  Б.Эрдэнэ-Очир 

Хорих ял эдлэгсдээс хохирол нөхөн 

төлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын 

тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга 

зам 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D),  

дэд профессор 

Н.Гантулга 

55.  Л.Алтансүх  
Хорих ангид зохиох гүйцэтгэх ажлын 

урьдчилан сэргийлэлт, онцлог 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D) 

Д.Мягмарцэрэн 

56.  Ш.Чулуун 

Цагдаагийн байгууллагаас цахим 

хяналтын техник ашиглах эрх зүйн 

зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 

асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Болдбаатар 
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57.  Г.Амаржаргал 
Гэмт хэргийн нотлох баримтыг 

хамгаалах онол,  практикийн асуудал 
2015.04.15 А/86 Доктор (Ph.D) Б.Батзориг 

58.  Л.Бат-Очир 

Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 

баривчлах, саатуулах үед гэм хор 

учруулах институтийн онол, 

практикийн асуудал 

2015.04.15. А/86 
Доктор (Ph.D), профессор 

Г.Гантөмөр 

59.  Д.Амарсайхан 

Банк санхүүгийн салбар дахь залилах 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 

криминологийн асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D), профессор 

Б.Бат-Эрдэнэ 

60.  Г.Баясгалан 

Материаллаг ба процессийн эрх зүйн 

харилцан хамаарлын онол, практикийн 

асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D), профессор 

Б.Бат-Эрдэнэ 

61.  Б.Мөнхзаяа 

Эрүүгийн эрх зүйн эх 

сурвалжийн орчин үеийн 

онолын асуудал 

2014.08.29 

Б/590 

Доктор (Ph.D), дэд 

профессор Ж.Мөнхболд 

62.  

Л.Мандах Олон нийтэд түшиглэсэн нийтийн хэв 

журам хамгаалах ажиллагаа, онол, 

арга зүйн асуудал 

2015.04.15 А/86 
Доктор (Sc.D), профессор 

Ж.Долгорсүрэн 

63.  

 

Д.Оюунцэцэг 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн эрүүгийн 

эрх зүйн хамгаалалт 
2014.04.01 Б/228 

Доктор (Ph.D),  

дэд профессор 

Д.Баярсайхан 

64.  Б.Цогтбаатар 

Хууль бусаар ашигт малтмал 

хайх, ашиглах, олборлох гэмт 

хэргийг нотлох ажиллагааг 

боловсронгуй болгох нь 

2016.11.25 Б/644 
Доктор (Ph.D), 

Б.Батзориг 

65.  Ж.Эрдэнэболд 
Компустат гэмт хэргийн 
хяналтын систем түүнийг 
Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх 

2016.11.25 Б/644 
Доктор (Ph.D), профессор 

Бө.Бат-Эрдэнэ 
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боломжууд 

66.  Я.Батгэрэл 
Шүүхийн шийдвэрийг 

биелүүлээгүй этгээдэд хүлээлгэх 

хууль зүйн хариуцлага 

2016.11.25 Б/644 
Доктор (Ph.D) 
Б.Алтангэрэл 

67.  М.Эрдэнэбилэг 

Цагдаагийн байгууллагаас олон 
нийттэй харилцах үйл 

ажиллагааг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал 

2016.11.25 Б/644 
Доктор (Ph.D), профессор 

Б.Бат-Эрдэнэ 

68.  Б.Лхагвасайхан 

Цагдаагийн алба хаагчийн 
аюулгүй байдлын асуудал 
/нийтийн хэв журам хамгаалах 

албаны жишээн дээр/ 

2016.11.25 Б/644 

Доктор (Ph.D), дэд 

профессор  

Д.Адъяабазар 

69.  О.Отгонтуяа 
Гэр бүлийн дундын эд 
хөрөнгийн эрх зүйн зохицуулалт 

2017.02.09 А/21 

Д.Зүмбэрэллхам 
Доктор (Ph.D), 

профессор, 
Ш.Ариунбилэг 
Доктор (Ph.D), 
дэд профессор 

70.  Э.Идэрцог 
Хэргийн газрын үзлэг: онол 

тактикын асуудал 
2017.02.09 А/21 

М.Эрдэнэбаяр 
Доктор (Ph.D) 

71.  Д.Бямбахүү 
Цагдаагийн байгууллагын эрэн 
сурвалжлах ажиллагаа: онол 

арга зүйн асуудал 

72.  Р.Бат-Оргил 

Монгол Улсын Цагдаагийн 
байгууллагыг бүсчилэн 

хөгжүүлэх асуудал: онол, арга 
зүйн асуудал 2017.02.09 А/21 

Бө.Бат-Эрдэнэ 
Доктор (Ph.D), 

профессор 

73.  Д.Эрдэнэбаатар 
Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журмын 
системчлэл: онол, практик 
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74.  Ч.Ганболд 
Цагдаагийн албаны хууль 

тогтоомжийн хөгжил 
2017.02.09 А/21 Б.Жаргалсайхан 

 Доктор (Ph.D) 

75.  Ч.Эрдэнэбат 
Гаалийн гэмт хэрэгтэй явуулах 

эрүүгийн эрх зүйн тэмцэл 
2017.02.09 А/21 

С.Нарангэрэл 
Академич 

76.  Н.Жинжиймаа 

Бусдын эд хөрөнгийг авахаар 
далайлган сүрдүүлэх гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн асуудал 

2017.02.09 А/21 
Ж.Болдбаатар 
Доктор (Sc.D), 

профессор 

77.  Б.Батмягмар Шүүх шинжилгээ зүйн инноваци 2017.02.09 А/21 
Т.Бямбаа 

Доктор (Ph.D), 
дэд профессор 

78.  Х.Түвшин-Эрдэнэ 
Дуу авиа судлалын мэдлэгийг 
шүүх шинжилгээнд ашиглах, 

онол арга зүйн асуудал 
2017.02.09 А/21 

Ц.Гантулга 
Доктор (Ph.D), 
Ч.Алтангэрэл 
Доктор (Ph.D) 

79.  З.Сүлд 

 
Шинжлэн магадлахуйн нэр 

томъёо зүйн асуудал 
 

2017.02.09 А/21 
Б.Цолмон 

Доктор (Ph.D) 

80.  Г.Цоодол 
Гүйцэтгэх ажлын мэдээнд дүн 

шинжилгээ хийх арга зүйн 
асуудал 

2017.02.09 А/21 
Р.Баярмагнай 
Доктор (Ph.D) 

81.  М.Ганбаатар 
Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт 

хэрэгтэй гүйцэтгэх ажлаар тэмцэх 
асуудал 

82.  Б.Аадарсүх 

Мансууруулах эм, сэтгэцэд 
нөлөөлөх бодистой холбоотой 
гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 

илрүүлэх тактик 

83.  Б.Өлзийхутагт 
Бусдын эд хөрөнгийг залилан 

мэхэлж авах гэмт хэргийг 
гүйцэтгэх ажпаар баримтжуулах 

2017.02.09 А/21 
 

Доктор (Ph.D), 
дэд профессор 
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асуудал Д.Адъяабазар 

84.  Б.Мөнхбаяр 
Зохион байгуулалттай гэмт 

бүлэг, бүлэглэлийг гүйцэтгэх 
ажлаар баримтжуулах нь 

2017.02.09 А/21 
Доктор (Ph.D) 

М.Ганболд 

85.  Д.Энхбаяр 

Бусдын эд хөрөнгийг авахаар 
далайлган сүрдүүлэх гэмт хэргийг 
Гүйцэтгэх ажпаар илрүүлэх онол, 

арга зүйн асуудал 

2017.02.09 А/21 

Доктор (Ph.D), 

дэд профессор 

Д.Мягмарцэрэн 

86.  Ц.Нямгэрэл 

Мансууруулах, сэтгэцэд 
нөлөөт бодисыг улсын хилээр 
хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

арга зам 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D),  

 профессор 
Д.Зүмбэрэллхам 

87.  Ш.Баасандорж 

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах 
Франц Улсын Эрүүгийн хэрэг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагаан 
дахь прокурорын чиг үүрэг 

харьцуулалт 

88.  Д.Цэнд-Аюуш 

Нийтийн албанд ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн 
зохицуулалтын үр нөлөө 

89.  С.Чинбат 
Гаалийн хяналт шалгалт 

түүний эрх зүйн зохицуулалт 

90.  Ш.Энхжаргал 
Нийтэд тустай ажил хийлгэх 

ялын үр нөлөө, хэрэгжилт 

91.  Б.Сүхбат 

Зам тээврийн осол, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажил, 
түүний зохион байгуулалтад 

хийх шинжилгээ 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D) , 

профессор Б.Болдбаатар 
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92.  Р.Мухийт 
Төрийн өндөр албан 

тушаалтны Үндсэн хуулийн эрх 
зүйн хариуцлага 

2018.12.24 Б/999 
Академич Ж.Амарсанаа 

 
93.  Г.Хэрлэн 

Улсын Их Хурал, Засгийн 
газрын харилцааны Үндсэн 

хуулийн эрх зүйн 
зохицуулалтын асуудал 

94.  Ч.Отгонсүрэн 
Гэмт хэргийн улмаас учирсан 

хохирлын үнэлгээ тогтоох 
асуудал 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D), дэд 

профессор Ч.Нямсүрэн   

95.  А.Еркегүл 

Насанд хүрээгүй хохирогчийн 
эрхийг эрүүгийн процессын 

хууль тогтоомжоор хамгаалах 
нь 

96.  
К.Нямдаваа 

Хулгайч-гэмт хэрэгтний дүр 
төрх /профайлинг/ 

97.  Д.Баасансүрэн 
Залилах гэмт явдлын орчин 
үеийн криминологи шинж, 

урьдчилан сэргийлэх арга зам 

98.  П.Батбаатар 
Гэрч хохирогчийн аюулгүй 
байдлыг хамгаалах онол 

практикийн зарим асуудал 

99.  Ж.Ууганчимэг 
Хүн худалдаалах гэмт хэргийн 

хохирогч хамгаалалын 
тулгамдсан асуудал 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D), дэд 

профессор Ж.Мөнхболд 

100.  Д.Батсайхан 

Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэхэд олон нийтийн 

мэдээллийн хэрэгслийг 
ашиглах нь 

101.  Я.Цэлмэн 

Хуулийн этгээдэд холбогдох 
гэмт хэргийг нотлох 

ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй 

болгох асуудал 
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102.  Ш.Номин-Эрдэнэ 

Сэтгэл зүй, бие судлалын 
мэдлэгийг нотлох 

ажиллагаанд ашиглах онол, 
арга зүйн асуудал 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D) 

Б.Цолмон 
 

103.  Т.Еркебулан 

Хорих ял оногдуулсан 
шуүхийн шийтгэх тогтоол 

биелүулэхийг хойшлуулах эрх 
зуйн зохицуулалт, практикийг 
боловсронгуй болгох асуудал 

2018.12.24 Б/999 

Доктор (Ph.D), 
профессор  
Н.Гантулга 

 

104.  А.Бат-Амгалан 
Цагдаагийн байгууллагын 
дотоод аюулгүй байдлыг 

гүйцэтгэх ажпаар хамгаалах нь 
2018.12.24 Б/999 

Доктор (Ph.D) 
Д.Мягмарцэрэн 

 

105.  С.Дина 
Цагдаагийн байгууллагын 
шинэтгэл, чиг хандлагыг 

тодорхойлох 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D) 

Б.Энхболд 
 

106.  Н.Одонтуул 
Эмнэлгийн чанартай 

албадлагын арга хэмжээ: 
Онол, арга зүйн асуудал 

107.  Д.Мөнхжаргал 

Террорист бүлэглэлийн эсрэг 
сөрөг тусгай ажиллагаанд 
цагдаагийн тусгай бүлгийн 
мэргэн буудагчийн ашиглах 

онол, арга зүйн асуудал 

108.  Х.Эрдэнээ 
Зөрчлийн тухай хууль, 

тогтоомжийн хэрэгжилт, онол, 
практикийн асуудал 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D) 

С.Гантулга 
 

109.  О.Алтангэрэл 
Хууль сахиулах байгууллагын 

үйл ажиллагаан дахь 
парламентын хяналт 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D) 

О.Зоригт 
 

110.  Д.Мягмарсүрэн 
Хоригдолд боловсрол олгох 

ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт, хэрэгжилт 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D) 
Б.Алтангэрэл 
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111.  Г.Буянхишиг 

Цагдаагийн байгууллагаас 
тавих захиргааны хяналтын 

эрх зүй, зохион байгуулалтыг 
боловсронгуй болгох зарим 

асуудал 

2018.12.24 Б/999 

Доктор (Ph.D) 
Ж.Долгорсүрэн, 
Доктор (Ph.D) 

Б.Пүрэв 

112.  Л.Нямдаваа 
Иргэдийн үнэлгээ-цагдаагийн 

байгууллагын синик хандлагыг 
тодорхойлоход нөлөөлөх нь 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D) 

Д.Эрдэнэбаатар 

113.  Н.Базарсад 
Гэмт хэрэг илрүүлэхэд 

профайлингийн аргыг ашиглах 
нь 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Sc.D), 

профессор 
 Ж.Болдбаатар 

114.  Д.Энхбаяр 

Цагдаагийн байгууллагын 
гүйцэтгэх ажлын үндсэн болон 

туслах хүчний эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй 

болгох асуудал 
2018.12.24 Б/999 

Доктор (Sc.D), 
профессор 

Ж.Болдбаатар, 
доктор (Ph.D) 
Р.Баярмагнай 

 115.  З.Дашдаваа 
Дээрэмдэх гэмт хэргийг 
гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх 

ажиллагаа 

116.  Ц.Баярхүү 
Мөнгө угаах гэмт хэргийг 

гүйцэтгэх ажлаар 
баримтжуулах арга зүй 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D) 
Р.Баярмагнай 

117.  Б.Өлзийхутагт 

Бусдын эд хөрөнгийг залилан 
мэхлэж авах гэмт хэргийг 

гүйцэтгэх ажпаар 
баримтжуулах асуудал 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D), 
дэд профессор 
Д.Адъяабазар 

118.  Б.Мөнхбаяр 
Зохион байгуулалттай гэмт 

бүлэг, бүлэглэлийг гүйцэтгэх 
ажлаар баримтжуулах асуудал 

2018.12.24 Б/999 
Доктор (Ph.D), 
дэд профессор 

М.Ганболд 
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МАГИСТРАНТ, ДОКТОРТАНТ НАРТ САНАЛ БОЛГОХ СЭДВИЙН ЖАГСААЛТ  

 

 

№ 

Сэдвийн нэр Харьяалах профессорын баг Харьяалах 

тэнхим 

Судлагдаж 

байгаа эсэх 

 

Докторын сургалтад 

1 Гэмт хэрэгтэн бие хүний онолын асуудал 
Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

Судлагдаж 

байгаа 

2 Гэм буруугийн онолын асуудал 
Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

3 
Гэмт хэрэг хамтран үйлдэхэд хүлээлгэх эрүүгийн 

хариуцлагын асуудал 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

4 Эрүүгийн эрх зүйн албадлагын арга хэмжээ 
Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

5 Өсвөр насны хүнд ял оногдуулах асуудал 
Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

6 Хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага 
Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

7 
Ял шийтгэлийн онолын асуудал /харьцуулсан 

судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

8 Гэмт хэргийн субъектийн онолын асуудал 
Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

9 Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онолын асуудал 
Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

10 Цэргийн гэмт хэрэгт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага 
Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

 

Магистрын сургалтад 

1 Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн Гэмт явдал судлалын ЭЭЗКТ  
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эрүүгийн эрх зүйн шин профессорын судалгааны баг 

2 Заналхийлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 
Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 

ЭЭЗКТ  

3 
Албадан хөдөлмөрлүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн 

эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

4 
Ялгаварлан гадуурхах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 

зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

5 
Хууль бусаар мөрдөж мөшгих гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

6 
Хувь хүний нууцыг задруулах гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

7 
Зөвшөөрөлгүй гэрэл зураг авах, дуу, дүрс бичлэг 

хийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

8 
Хүний орон байранд хууль бусаар нэвтрэн орох 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

9 
Мэдээлэл хайх, хүлээн авахад саад учруулах гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

10 

Үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх 

чөлөөнд халдах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 

шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

11 

Иргэн сонгуулийн эрхээ эдлэх, сонгуулийн хорооны 

ажилд саад хийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 

шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

12 
Сонгууль, ард нийтийн санал асуулгад илүү санал 

өгөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

13 

Сонгууль, ард нийтийн санал асуулгад хууль 

бусаар нөлөөлөх, санал хураалтын дүнг буруу 

гаргах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

14 
Cонгуулийн үеэр илт худал мэдээлэл тараах гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 
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15 

Сонгуулийг хууль бусаар явуулах хуйвалдаан 

зохион байгуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 

шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

16 

Хүний цус, эд, эрхтнийг шаардлага хангаагүй 

нөхцөлд бэлтгэх, шилжүүлэн суулгах гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

17 
Хууль бусаар үр хөндөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 

зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

18 
Хүүхдээр гуйлга гуйлгах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 

зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

19 
Хүүхдээр тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлүүлэх гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

20 
Хүүхдийг асран хамгаалах үүргээ үл биелүүлэх 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

21 
Бусдын эд хөрөнгийг хамгаалахад хайнга хандах 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

22 
Нотариатч, улсын бүртгэгч өмчлөгчийн эрхийг 

зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

23 

Зах зээл дэх монополь, давамгай байдлаа хууль 

бусаар ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 

шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

24 
Валют, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшид 

нөлөөлөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

25 

Үнэт цаасны зах зээлийн дотоод мэдээллийг хууль 

бусаар ашиглаж, арилжаанд оролцох гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

26 
Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглах гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

27 
Зориуд, зохиомлоор дампуурах гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 
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28 
Хууль бусаар дампууруулах гэмт хэргийн эрүүгийн 

эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

29 
Хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

30 
Экстремист үйл ажиллагаа явуулах гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

31 
Үндэсний эв нэгдлийг бусниулах гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

32 
Хууль бусаар иргэний харьяалал олж авах гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

33 
Хууль бусаар газар орны нэр өөрчлөх гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

34 

Орчиндоо аюул учруулж болох амьтныг зохих 

хамгаалалтгүй байлгах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 

зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

35 
Худал мэдүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 

шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

36 
Худал орчуулах, хэлмэрчлэх гэмт хэргийн эрүүгийн 

эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

37 
Шинжээч зориуд худал дүгнэлт гаргах гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

38 

Гэрч, хохирогч, шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчид 

хууль бусаар нөлөөлөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 

зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

39 

Шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, иргэдийн төлөөлөгчид 

хууль бусаар нөлөөлөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 

зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

40 
Хуульчийн мэргэжлийн нэрийг хууль бусаар 

хэрэглэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

41 Мөрдөн шалгах ажиллагааны нууцыг задруулах Гэмт явдал судлалын ЭЭЗКТ  
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гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж профессорын судалгааны баг 

42 
Эрх мэдлээ урвуулан ашиглах гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

43 
Албаны эрх нөлөөг урвуулан ашиглах гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

44 

Гадаад улсын төрийн байгууллага, олон улсын 

байгууллагын албан тушаалтан эрх мэдлээ 

урвуулан ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 

шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

45 
Улсын нөөцийг хууль бусаар зарцуулах, үрэгдүүлэх 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

46 
Дураараа аашлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 

шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

47 
Хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглах 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

48 

Улсын бүртгэлд зориуд худал мэдээлэл оруулах, 

хуурамч баримт бичиг үйлдэх гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

49 
Хуулиар хориглосон тусгай техник хэрэгсэл 

ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

50 
Нийтийн албан тушаалтныг заналхийлэх гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

51 
Байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэргийн эрүүгийн 

эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

52 
Байгалийн тэнцэл алдагдуулах гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

53 
Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг эвдэх, гэмтээх, 

устгах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

54 
Соёлын биет өвийг завших, үрэгдүүлэх гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 
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55 
Хууль бусаар археологи, палентологийн хайгуул, 

малтлага хийх 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

56 

Соёлын биет өвийн хууль бус худалдааг зохион 

байгуулах, зуучлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 

шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

57 

Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг тогтоосон 

хугацаанд хилээр оруулж ирэхгүй байх гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

58 

Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, усан онгоц, 

агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд аюултайгаар халдах 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

59 

Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, усан онгоц, 

агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд аюул учруулах гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

60 

Төмөр замын, агаарын, усан замын тээврийн 

хөдөлгөөний ба ашиглалтын аюулгүй байдлын 

журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

61 
Нисэх багийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс 

оролцох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

62 

Осол, зөрчилд өртсөн агаарын хөлгийн бодит 

хяналтын хэрэгслийг устгах, гэмтээх гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

63 

Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийг устгаж 

гэмтээх, нислэгийн хөдөлгөөнд саад учруулах гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

64 
Агаарын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд халдах 

гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

65 
Агаарын хөлгийг авч зугтаах гэмт хэргийн эрүүгийн 

эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

66 Замын байгууламжийн ашиглалт, засварын Гэмт явдал судлалын ЭЭЗКТ  
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аюулгүй байдлын журам зөрчих гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн шинж 

профессорын судалгааны баг 

67 

Татварын гэмт хэргийг гадаадын эрүүгийн хуульд 

заасан ижил төстэй гэмт хэрэгтэй харьцуулсан 

судалгаа 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

Судлагдаж 

байгаа 

68 
Францийн эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

Судлагдаж 

байгаа 

69 
БНХАУ-ын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

Судлагдаж 

байгаа 

70 
Германы эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

Судлагдаж 

байгаа 

71 
Швейцарын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

Судлагдаж 

байгаа 

72 
Эдийн засгийн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл 

/тендерийн хууль тогтоомжийн жишээн  дээр/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

Судлагдаж 

байгаа 

73 
Дани улсын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

74 
Канадын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

75 
Японы эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

76 
Голландын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

77 
ОХУ-ын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

78 
Австралийн эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

79 
Италийн эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог 

/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

80 Солонгосын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог Гэмт явдал судлалын ЭЭЗКТ  
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/харьцуулсан судалгаа/ профессорын судалгааны баг 

81 
Эрүүгийн хариуцлагын харьцуулсан судалгаа Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

82 

 

Согтуурсан, мансуурсан үедээ гэмт хэрэг үйлдсэн 

хүнд ял оногдуулах асуудал /харьцуулсан 

судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг ЭЭЗКТ  

83 

Хүн төрөлхтний аюулгүй байдал, энх тайвны 

эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй криминологийн 

асуудал 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг ЭЭЗКТ  

84 

Эдийн засгийн гэмт хэрэгт хүлээлгэх эрүүгийн 

хариуцлага /харьцуулсан 

судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг ЭЭЗКТ 
Судлагдаж 

байгаа 

Криминологи 

85 
Зам, тээврийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх зарим асуудлууд 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

86 
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд иргэд, 

олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх асуудал 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

Судлагдаж 

байгаа 

87 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг 

боловсронгуй болгох нь 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг ЭЭЗКТ 
Судлагдаж 

байгаа 

88 

Нийслэл болон орон нутагт үйлдэгдэж байгаа 

бусдын өмчийг хулгайлах /үргэлжилсэн үйлдэлтэй/ 

гэмт хэргүүдэд судалгаа хийх арга зүйг 

боловсронгуй болгох нь 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

89 

Цагдаагийн байгууллагаас галт зэвсэг, тэсэрч 

дэлбэрэх бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх 

ажлыг боловсронгуй болгох нь 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

90 
Цагдаагийн байгууллагаас мэдээллийн аюулгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд анхаарах 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  
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асуудлууд 

91 

Гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдэж 

байгаа гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, бууруулах 

арга тактикийг боловсронгуй болгох нь /Техник 

хэрэгсэл ашиглаж бүрэн хяналтад авах гм./ 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

92 
Цахим гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 

криминологийн асуудлууд 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

93 
Галын аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудлууд 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

94 

Нийслэл болон орон нутагт үйлдэгдэж байгаа 

бусдын өмчийг хулгайлах /үргэлжилсэн үйлдэлтэй/ 

гэмт хэргүүдэд судалгаа хийх арга зүйг 

боловсронгуй болгох нь 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

95 
Гадаадын иргэдийн гаргаж буй захиргааны зөрчил 

түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

96 

Хууль хяналтын байгууллагуудаас гадаадын 

иргэдэд тавих хяналт, тэдгээрийн хамтын 

ажиллагааг сайжруулах нь 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

97 

Хил дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд Иргэний 

харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын 

гүйцэтгэх үүрэг, эрх зүйн зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгох нь 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

98 
Гадаадын иргэдийн гаргаж буй захиргааны зөрчил 

түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

99 

Хууль хяналтын байгууллагуудаас гадаадын 

иргэдэд тавих хяналт, тэдгээрийн хамтын 

ажиллагааг сайжруулах нь 

Гэмт явдал судлалын 

профессорын судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал 

21 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулах Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл ШШГС  
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 түүнд баримтлах бодлого судлалын профессорын 

судалгааны баг 

22 

ШШГБ-ын алба хаагчдыг сургах, давтан сургах, 

мэргэшүүлэх сургалтын онцлог, анхаарах асуудал 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

23 

Хорих анги, салбар нэгж дээр зохион байгуулах 

давтан сургалтыг боловсронгуй болгох нь 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

24 

Албаны сургалтын үр дүнг карьерын системтэй 

холбох 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

25 
ШШГБ-ын сургалтын үзэл баримтлал, түүнд хийсэн 

дүн шинжилгээ 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

26 
ШШГБ-ын алба хаагчдад сахилгын шийтгэл 

ногдуулах ажиллагаа 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

27 

Ялтны дотроос үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, учрал 

зөрчлийг шалгаж баримтжуулах ажиллагааны 

тактик ба түүний эрх зүйн үндэс 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

28 

Ялтны дундах бичил орчин, гэмт бүлэглэл 

тэдгээрийг саармагжуулах, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажиллагааны онцлог 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

29 

Хорих байгууллагын нийгмийн ажлын үр дүнг 

тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

30 
Хорих байгууллагын төрөл, дэглэмийг харгалзан 

нийгэмшүүлэх ажлыг ялгамжтай зохион байгуулах 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

31 Байгууллагын аюулгүй байдлын үндэс, хангах арга Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл ШШГС  
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зам судлалын профессорын 

судалгааны баг 

32 
ШШГБ-ын мэдээллийн аюулгүй байдлын үндэс, 

хангах арга зам 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

33 
ШШГБ-ын алба хаагч болон тэдгээрийн гэр бүлийн 

гишүүдийн аюулгүй байдлын үндэс, хангах арга 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

34 
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих хяналт, эрх 

зүйн зохицуулалт 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

35 
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан дахь төлөөлөл, эрх 

залгамжлагч оролцох нь 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

36 
Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

эрх зүйн зохицуулалтын шинэчлэл 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

37 

Яллагдагчийг гадуур эмнэлэгт хуяглан харгалзах 

ажиллагааг боловсронгуй болгох нь 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

38 

Яллагдагчийг гадуур эмнэлэгт хуяглан харгалзах 

ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлууд 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

39 

Цагдан хорих байрыг нүүлгэн шилжүүлэх 

ажиллагааны үед хууль сахиулах байгууллагуудын 

хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

судлалын профессорын 

судалгааны баг 

ШШГС 

 

Эрүүгийн процесс судлал 

1 Хойшлуулшгүй ажиллагааны үед анхаарах асуудал 
Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

2 Цагдаагийн байгууллагаас гэрч, хохирогчийг Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн  
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хамгаалах арга зүй профессорын судалгааны баг 

3 

Байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ, 

байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр 

тооцох ажлын аргачлал, арга зүйг сайжруулах нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

4 

Гэрч, хохирогчийг хамгаалахад гарах зардлын 

жишгийг олон улсын түвшинд харьцуулсан 

судалгаа 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

5 

Олон улсын түвшинд 'Шүүхийн зардал" /АНУ-д 

хэрэгждэг/-ийг тооцох арга аргачлалыг 

харьцуулсан судалгаа 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

6 

Мөрдөн шалгах, эрэн сурвалжлах ажиллагааны 

зардлыг Шүүхийн зардалд тусгагдсан байдлын 

харьцуулсан судалгаа 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

7 

Ялтан шилжүүлэх ажиллагааны үед гарсан 

зардлыг нөхөн төлүүлэх ажиллагаанд тулгамдаж 

буй зарим асуудал 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

8 

Тахарын алба. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

байгууллагын гүйцэтгэж буй хуяглан хүргэх 

ажиллагааны талаарх харьцуулсан судалгаа 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

9 

Тахарын албаны тусгай тоноглосон автомашинд 

тавигдах шаардлага байгууллагын стандарт нь 

бусад хууль сахиулах байгууллагын үйл 

ажиллагаанд шинэ туршлага болох 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

10 
Яллагдагч, гэрчийг албадан ирүүлэх ажиллагааны 

үед субъектийн эрх зүйн байдлыг анхаарах нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

11 

Яллагдагчийг албадан ирүүлэх. яллагдагчийг 

баривчлах ажиллагааны нийтлэг болон ялгаатай 

талууд 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

12 
Албадан ирүүлэх ажиллагааны үед гарсан зардлыг 

нөхөн төлүүлэх ажиллагаанд тулгамдаж буй зарим 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
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асуудал 

13 

Иргэний болон захиргааны хэргийн оролцогчдыг 

албадан ирүүлэх ажиллагааны үед хойшлуулшгүй 

ажиллагаа явуулахад тулгамдаж буй асуудал 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

14 

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажиллагааны эрх зүйн 

зохицуулалтын өнөөгийн түвшин. боловсронгуй 

болгох асуудал 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

15 
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааны 

бусад улс орны туршлага эрх зүйн зохицуулалт 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

16 

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах чиглэлээр Хууль 

сахиулах байгууллагуудын ажлын УЯЛДАА ХОЛБОО, 

ТҮҮНИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

18 

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний 

байгууллагын үйл ажиллагааны цаашдын чиг 

хандлага 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

19 

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний 

байгууллагын хүний нөөцийн сургалт, түүнийг 

боловсронгуй болгох арга зам 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

20 

Гадаадын иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн, түүнд 

тавих хяналт шалгалтын ажиллагааг боловсронгуй 

болгох нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

21 

Давхар харьяалал үүсгэсэн Монгол Улсын иргэдэд 

оршин суух зөвшөөрөл олгож буй практик, 

цаашдын чиг хандлага 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

22 
Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний 

байгууллагад инновацийн боломжийг судлах нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

23 
Монгол Улсын харьяат хүүхдийг гадаадын иргэнд 

үрчлүүлэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

24 
Монгол Улсад цагаач гадаадын иргэдийн талаарх 

эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
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25 

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний 

байгууллагын удирдлагын эрсдлийн менежментийг 

боловсронгуй болгох нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

26 
Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль 

тогтоомжийг боловсронгуй болгох нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

27 
Гадаадын иргэнийг албадан гаргах эрх зүйн 

үндэслэл, ажиллагааг боловсронгуй болгох нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

28 

Зорчигчийн хилээр нэвтрэх эрхийг хязгаарлах эрх 

бүхий байгууллага, үндэслэл, түүний шалтгаан 

нөхцөл 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

29 
Монгол Улс дахь гадаадын иргэний эрх зүйн 

байдлыг цогцоор авч үзэх нь 

Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн 

профессорын судалгааны баг 
 

 

 

 

 

 


