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Өмнөх үг 

Хууль сахиулахын их сургууль олон улсын жишиг, загвараар шинэчлэгдэн зохион 

байгуулагдаж, Хууль зүйн яамны харьяа 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 шинэчилсэн 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 чиглэгдэж байна. 

Та бүхэн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах асуудлын 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. 

  Магистрантын энэхүү гарын авлага нь магистрантурт суралцагчид болон 

суралцахыг сонирхогчдод зориулсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хэрхэн 

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

эзэмших хийгээд сургалтын график, эрх зүйн орчин, холбогдох мэдээллийг ойлгомжтой, 

тодорхой бичсэн нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилдаа шамдан орсон нийт 

судлаачдын хэрэгцээ шаардлагыг хангах ач холбогдолтой болно.   

 Ийнхүү магистрын сургалтад хамрагдаж, шинжлэх ухааны тодорхой салбарын 

тулгамдсан асуудлыг шинжлэн, шийдвэрлэх гарц, гаргалгааг олохоор зориг шулуудан, 
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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. 

 

АХИСАН ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУУЛЬ 
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ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁОНЫ 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 үнэлсний 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 томьёог тухайн албан тушаал 
хашиж буй хугацаанд хэрэглэдгээрээ эрдмийн цолоос 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 шатлал, албан тушаалын нэр 
томьёог 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 

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

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


5 

 

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 семинараар илтгэл хэлэлцүүлж багц цаг 
тооцуулах. Энэ нь магистрант 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. Магистрын сургалт дүүргэсэн гэрчилгээ гардаж авах. Магистрант нар 
танхимын сургалт болон эрдэм шинжилгээний ажлын багц цаг хангаж,сургалтын 
төлбөрийн тооцоогүй үед магистрын сургалт дүүргэсэн гэрчилгээ олгоно. Уг гэрчилгээ 
нь Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлөөр судалгааны ажлаа хэлэлцүүлэн 
хамгаалах үед багц цаг хангасныг нотлох үндсэн баримт бичиг болдог. Дипломоо 
амжилттай хамгаалсан тохиолдолд магистрын сургалтад хамруулсан сургуулиас 
"Магистрын диплом" бичиж олгоно.  
 7. Магистрын сургалтын төлбөрийг жил бүр захирлын зөвлөлийн хурлын 
саналыг үндэслэн, Их сургуулийн захирлын тушаалаар шинэчлэн тогтооно. Магистрын 

сургалтын төлбөр /1.800.000 ₮/ -ийг Хууль сахиулахын их сургуулийн данс буюу Төрийн 
сан 900012045 дансанд тушаана. Суралцагч сургуулиас сурлага, сахилгаар хасагдсан 
тохиолдолд сургалтын төлбөрийг буцаан олгохгүй. Магистрын сургалтын төлбөрийг 
хичээл эхлэхээс 7-оос доошгүй хоногийн өмнө төлөх үүрэгтэй ба төлбөр төлсний дараа 
элсүүлэх тухай тушаал гаргана.  

Магистрын 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. 
Магистрын диплом хамгаалахтай холбоотой зардлыг сургалтын төлбөрт оруулахгүй ба 
зөвхөн хамгаалалт явагдсан нөхцөлд дипломын 5 багц цагтай тэнцэх хэмжээний 
төлбөрийг жинхэнэ хамгаалалтаас нэг сарын өмнө төлнө. 
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Магистрын сургалт судалгааны ажлын алгоритм 

ЭЛСЭХИЙГ 
ХҮСЭГЧ 

МАТЕРИАЛАА 
БҮРДҮҮЛЖ 

ХСИС-Д 
ИРҮҮЛЭХ 

/МДСЖ-ийн 
212.10.1.ж/ 

 

ЭЛСЭЛТЙИН 

ШАЛГАЛТ 

/МДСЖ-ийн 

212.11./ 

 

СУРГАЛТЫН 
ТӨЛБӨРИЙГ 
ТӨРИЙН 
САНГИЙН 
900012045 
ДАНСАНД 
ТУШААХ 

 

I шатны 
сургалт 

 

1. 
Мэргэжлийн 

суурь 10 
багц цагийг 
танхимийн 
сургалтаар 

хангах 

2.Харъяалагд
ах тэнхим, 

профессорын 
судалгааны 

баг, 
удирдагчийн 

санал өгч 
томилуулах 
/МДСЖ-ийн 
212.13.1.б/ 

 

3.Сургалтын 
гэрээ 

байгуулах  

 

III шатны 
сургалт 

 

1.Мэргэшүүлэх
сонгон судлах 
3 багц цагийг 

танхимийн 
сургалтаар 

хангах 

 

II шатны 
сургалт 

 

1.Мэргэшүүл
эх/заавал 
судлах/ 12 
багц цагийг 
танхимийн 
сургалтаар  

хангах 

2.Сургалт-
судалгааны 

ажлын 
төлөвлөгөө 
боловсруул
ж батлуулах 
/МДСЖ-ийн 
212.13.1.в/ 

 

3.Магистрын 
ажлын 
сэдэв 

батлуулах 
/МДСЖ-ийн  
212.13.4.г/ 

 

IV шатны 
сургалт 

Профессорын 
судалгааны 
багийн их 
семинарт 

судалгааны 
ажлын үр 

дүнгээр илтгэл 
хэлэлцүүлэх 
/МДСЖ –ийн 
212.13.1.е/ 

 

Хянан 
магадлагаа 
бүхий эрдэм 

шинжилгээний 
сэтгүүлд 
өгүүлэл 

хэвлүүлэх   
/МДСЖ-ийн 
212.13.1.н./ 

 

Магистрын 
ажил хамгаалах 

5 багц цаг 

Профессорын 
судалгааны 
багийн их 
семинарт 

судалгааны 
ажлын үр 

дүнгээр илтгэл 
хэлэлцүүлэх 
/МДСЖ –ийн 
212.13.1.е/ 

 

Хянан 
магадлагаа 
бүхий эрдэм 

шинжилгээний 
сэтгүүлд 
өгүүлэл 

хэвлүүлэх   
/МДСЖ-ийн 

212.13.1.н./ 
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НЭГ. “ГЭМТ ЯВДАЛ СУДЛАЛ- ЭРХЗҮЙ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Хөтөлбөрийн нэр, индекс: Гэмт явдал судлал-эрх зүй, /Criminal justice and 

criminology/ 

Харьяалах 
шинжлэх 
ухааны 
салбар 

Боловсролын 
зэрэг 

Хөтөлбөрийн нэр, индекс 

Ерөнхий 
чиглэл 

Төрөлжсөн 
чиглэл 

Нарийвчилсан 
чиглэл 

Хөтөлбөрийн 
нэр, индекс 

“Хууль зүйн 
ухаан” 

Магистр /E/ 
Үйлчилгээ 

/10/ 

Аюулгүй 
байдлыг 
хангах 

үйлчилгээ 
/103/ 

Иргэн өмч 
хөрөнгө 

хамгаалал /1032/ 

Гэмт явдал 
судлал-эрх 

зүй 
/10320101/ 

 

Хөтөлбөрийн тодорхойлолт : 

“Гэмт явдал судлал-эрх зүй”-чиглэлээр магистрын боловсролын зэрэг олгох 

сургалтын хөтөлбөр нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажиллагааны онолын үндэс, шалтгаан 

нөхцлийг судлах, урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийг илрүүлэх, зүйлчлэх арга зүйг 

судлах, мөрдөн шалгах, шүүн таслах ажиллагааг хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх 

оролцогчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хангах, 

шүүхийн шийдвэрийг биелүүлүүлэх талаарх үндэсний болон гадаад орнуудын эрх зүйн 

зохицуулалтыг харьцуулан судлах замаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдлэг 

эзэмшсэн, тулгамдаж байгаа асуудлуудыг нээн илрүүлэх, шийдвэрлэх гарц, арга замыг 

тодорхойлох ур чадвар, хандлагатай судлаачдыг бэлтгэхэд чиглэгдсэн сургалтын 

зорилго, зорилтууд, агуулга, арга зүй, үнэлгээний стандарт, судлах хичээлийн дэс 

дараалал, багц цагийн багтаамж, сурах, сургах үйл ажиллагаанд сахиж мөрдөх зарчмыг 

тогтоосон сургалтын цогц баримт бичиг мөн. 

 Хөтөлбөрийн эрх зүйн зохицуулалт: 

“Гэмт явдал судлал-эрх зүй” магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр нь төрөөс 

боловсролын талаар баримтлах бодлого, Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын 

тухай хууль, Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны A/174 дүгээр 

тушаалаар батлагдсан "Сургалтын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага", мөн оны 

А/370 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Магистр, докторын 

сургалт эрхлэх нийтлэг журам”, ХСИС-ийн захирлын 2014 оны A/34 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан "Хууль сахиулахын их сургуулийн хөтөлбөрийн хорооны журам", 2015 оны 

04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/72 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар 

батлагдсан “Хууль сахиулахын их сургуулийн магистр, докторын сургалтын журам”-ууд 

болон холбогдох бусад эрх зүйн баримт бичиг, ХСИС-ийн эрхэм зорилгод нийцүүлэн, 

боловсролын агуулга, сургалтын орчны нийтлэг шаардлагыг хангаж, ижил төстэй 

сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад, дотоодын их, дээд сургуулийн ахисан 

түвшний сургалтын нийтлэг жишгийг судлан харьцуулж боловсруулагдсан болно.  
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“Гэмт явдал судлал-эрх зүй” магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрийн 

индексийг  Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны 09 дүгээр 

сарын 12-ны өдрийн А/370 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар Аюулгүй байдлыг 

хангах үйлчилгээ гэсэн төрөлжсөн судлагдахуунаар 1032, Иргэн, өмч хөрөнгө 

хамгаалал нарийвчилсан судлагдахуун дотор магистр, докторын хөтөлбөрийн индекс, 

нэр батлагдсан. Гэмт явдал судлал-эрх зүйн магистрын хөтөлбөр нь Эрүүгийн эрх зүй, 

криминологи, эрүүгийн процесс, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, гүйцэтгэх ажлын 

чиглэлээр тус тус профессорын судалгааны багийн өргөтгөсөн хуралдаан, ХСИС-ийн 

Хөтөлбөрийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн.   

Хөтөлбөрийн  хэрэгцээ, шаардлага:   

Монгол Улсад эрх зүйн шинэчлэлт хийгдэж буй өнөө үед хууль сахиулах салбарын 

тогтолцоо, эрх зүйн орчин, хүний эрхийг дээдэлж, судалгаа, шинжилгээний үр дүнг 

туршин нэвтрүүлэх, арга зүйн мэдлэг, чадвартай судлаач мэргэжилтэний нөөцийг 

хангах, гадаад орнуудын хууль сахиулах салбарын дэвшилтэт арга барил, туршлага, 

технологийг харьцуулан судалж нутагшуулах, хууль сахиулах, аюулгүй байдлын 

салбарыг орчин үеийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагатай нийцүүлэн хөгжүүлэх асуудал 

тавигдаж байна.  

Иймд дэлхий нийтийн чиг хандлага, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 

баримтлал, улс төр, эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан хууль 

сахиулах салбарт судалгаа шинжилгээний үндэслэлтэй бодлого боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх өндөр чадвартай, аливаа асуудалд мэдлэг, мэдээлэл, судалгаа, туршилт 

практикт тулгуурлан зөв шийдвэр гаргах хандлагатай, мэргэшсэн албан хаагч, 

судлаачын хэрэгцээ шаардлага өсөн нэмэгдсээр байна.  

Дэлхий нийтийн даяаршилийн үр нөлөөгөөр үндэстэн дамнасан зохион 

байгуулалттай гэмт хэрэг олноор үйлдэгдэх болсон, эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 

байдал хүндэрсэн зэрэг нь хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагааг шинжлэх 

ухааны үндэстэйгээр хэрэгжүүлэх, олон улсын жишиг хандлагад нийцүүлэн сайжруулах 

шаардлага буйг харуулж байна. 

Энэхүү сургалтын хөтөлбөрийн онцлог нь дээд боловсролын байгууллагад багшлах, 

хууль сахиулах салбарын бодлого боловсруулах, судалгаа шинжилгээнд үндэслэн 

шийдвэр гаргах, төлөвлөх, төсөл боловсруулах, практикт тулгамдсан асуудлыг нээн 

илрүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлын өндөр чадвартай судлаач мэргэжилтнийг 

бэлтгэн сургах юм. 

Хөтөлбөрийн үндэслэл:  

 А.Монгол Улсын Засгийн газрын “2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний “Хууль сахиулагч бэлтгэх, 

давтан сургах тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлж, хууль сахиулах ажиллагааг 

зөвхөн хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хэрэгжих нөхцөлийг хангана”; 
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Б.“Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ын 1.2.4-д 

зааснаар аюулгүй байдалд хандах хандлага, түүнийг хангах үйл ажиллагаа нь мэдлэг, 

мэдээлэл, дүн шинжилгээнд суурилж, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа нь 

шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх; 

В.“Хууль сахиулахын их сургуулийн хөгжлийн стратеги хөтөлбөр”-ийн 

1.2.3 дахь заалтад: Хууль сахиулах байгууллагуудын удирдах албан тушаалын 

шаталсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх, 1.3.4 дэх заалтад: Магистр, 

докторын зэрэг олгох сургалтад “Судалгаанд түшиглэсэн сургалтын арга зүй”, 

“Асуудалд суурилсан сургалтын арга зүй”, “Төсөлд суурилсан сургалтын арга зүй”-г 

нэвтрүүлэх гэсэн заалтууд нь тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн үндэслэл болно. 

 Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт:  

- Их сургуулийн эрхэм зорилго: Монгол Улсын үндэсний  аюулгүй байдал, язгуур эрх 

ашгийг үнэнч шударгаар хамгаалахад бэлэн мэргэжлийн өндөр боловсрол, мэдлэгтэй, 

төрийн тусгай албаны шилмэл бүрэлдэхүүн, хууль сахиулах салбарын эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны ажлыг өндөр түвшинд гүйцэтгэххууль сахиулах салбарын 

хөгжил дэвшилд бодитой хувь нэмэр оруулах бүтээлч сэтгэлгээтэй, мэргэжлийн өндөр 

ёс зүйтэй, цогц чадамж бүхий бүрэлдэхүүнийг бэлтгэхэд оршино. 

 Хөтөлбөрийн зорилго:  

 Хууль сахиулах салбарын алба хаагчид гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ онолын мэдлэгээ өргөжүүлэх, арга зүй, арга 

тактикаа сайжруулах, техник технологийн дэвшилттэй талыг ашиглах, гадаад орны 

туршлагыг нэвтрүүлэхэд шаардагдах судалгаа шинжилгээ хийж албаны төрөл 

мэргэжлээрээ мэргэших, боловсролын болон эрдмийн зэргээ ахиулах хэрэгцээ 

шаардлагыг хангах.  

 Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго: 

“Гэмт явдал судлал-эрх зүй” магистрын хөтөлбөр нь сургалтын агуулга, хугацаа, 

үнэлгээ, суралцагч нарт тавих шаардлага, төгсөгчдийн мэдлэг ур чадвар, хүрэх үр дүн 

сургалтын орчинд тавигдах үндсэн шаардлагыг баталгаажуулж, магистрын 

боловсролтой судлаачыг бэлтгэх сургалтын нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.  

Гэмт явдал судлалыг хөгжүүлэх,  хууль сахиулах байгууллагын интеграцчилалыг бүх 

талаар дэмжих, стратегийн түвшинд хөгжсөн хүний нөөцийг бүрдүүлэх, техник, 

технологийн дэвшлийг тасралтгүй нэвтрүүлэх замаар үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, 

хууль сахиулах үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах асуудалд шинжлэх ухаанч байр 

сууринаас хандаж, нотолгоонд суурилан шийдвэрлэх ур чадварыг эзэмшсэн  судлаач 

мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.  

 Хөтөлбөрийн зорилт, суралцахуйн үр дүн:  

1) Гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааны онол, эрх зүйн зохицуулалт, түүний 

уламжлал, олон улсын чиг хандлагын талаар мэдлэг, мэдээлэл олж авах; 
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2) Онолын мэдлэгт тулгуурлан судалгаа хийх арга зүй эзэмших, суурь судалгаа 

хийх; 

3) Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүргийнхээ хүрээнд тулгамдсан асуудлуудыг нээн 

илрүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох; 

4) Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр гадаад улсын туршлагыг судлах нэвтрүүлэх 

замаар тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх;  

 Хамрах хүрээ:  

Сургалтын хөтөлбөр нь хууль сахиулах салбарын тулгамдсан цогц асуудлуудыг 

судлан шийдвэрлэхчадвар алба хаагч, мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.  

Тухайн хөтөлбөрт эрх зүйн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн алба хаагч, 

судлаач, хамрагдана. 

Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн: 

 
Хөтөлбөрөөр эзэмших мэдлэг, ур чадварын жагсаалт ба хөтөлбөрийн зорилго, 

зорилтууд, хоорондын уялдаа холбоо 
 

Хөтөлбөрөөр эзэмших мэдлэг, 
 ур чадварын жагсаалт 

Хөтөлбөрийн сургалтын зорилгууд 

Зорилт 
1 

Зорилт  
2 

Зорилт  
3 

Зорилт 
4 

1.1 Судалгааны арга зүйг эзэмших; 

 

    

1.2 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх онол, эрх зүйн 
зохицуулалтын талаар мэдлэг эзэмших; 

    

1.3 Хууль сахиулах салбарын тогтолцоонд 
хийгдэж буй шинэчлэлтийн талаар 
мэдлэг эзэмших; 

 

    

1.4 Олон улсын чиг хандлагын талаар 
мэдлэг олж авах; 

 

    

1.5 Гэмт явдал судлалын уламжлалын 
талаар цэгцтэй мэдлэг эзэмших; 

    

1.6 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлийн онол, 
үзэл баримтлалыг судалгааны ажилдаа 
авч хэрэгжүүлэх; 

    

1.7 Салбар хоорондын тулгамдсан 
асуудлыг илрүүлэх, судлах, шийдвэр 
гаргах арга замыг тодорхойлох; 

    

1.8 Асуудлын уламжлал шинэчлэлийг 
харьцуулан судлах,  

    

1.9 Олон улсын чиг хандлагын талаар олж 
авсан мэдлэг, мэдээлэлд тулгуурлан 
судалгааны ажилдаа үнэлэлт, дүгнэлт 
өгөх; 

    

2.1 Суурь судалгаанд суурилан асуудлыг 
оновчтой тодорхойлох; 

    

2.2 Судалгааны арга зүй, түүн дотроо 
харьцуулан судалгаа хийж, статистик 
дүн шинжилгээгээр тулгамдсан 
асуудлыг нээн илрүүлэх үр дүнг тооцох 
мэдлэг эзэмших; 
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2.3 Хууль сахиулах байгууллагын үйл 
ажиллагааг шинэчлэх, хөгжпийн чиг 
хандлагыг тодорхойлох; 

    

2.4 Техник технологийн дэвшилттэй талыг 
гэмт хэрэг илрүүлэхэд хэрэглэж чадах 
мэдлэг эзэмших; 

    

2.5 Шинийг эрэлхийлэх, асуудалд суурилж 
шийдвэр гаргах, шинжлэн судлах, 
таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан 
судалгаа, анализ хийх, загварчилж 
баримт бичиг боловсруулах; 

    

2.6 Мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, 
чадвартай, эдийн засгийн тооцоотой 
байх, шинэ мэдлэг, мэдээллийг бий 
болгон шинжлэх ухаанд хувь нэмрээ 
байнга оруулах; 

    

2.7 Техник технологийн дэвшилттэй талыг 
гэмт хэрэг илрүүлэх, мөрдөх, 
шийдвэрлэхэд ашиглах; 

    

3.1 Алсын хараа, хөгжлийн бодлого, 
стратеги зорилтыг тодорхойлох; 

    

3.2 Салбар хоорондын тулгамдсан 
асуудлыг нээн илрүүлэх, судлах талаар 
мэдлэг эзэмших; 

    

3.3 Тулгамдсан асуудлыг эрх зүйн 
зохицуулалтын хүрээнд шийдвэрлэх 
мэдлэгтэй байхаас гадна эрх зүйн 
зохицуулалтыг сайжруулах талаар 
онолын өндөр мэдлэгтэй байх; 

    

3.4 Шинийг эрэлхийлэх, асуудалд суурилж 
шийдвэр гаргах; шинжлэн судлах, 
таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан 
судалгаа, анализ хийх, загварчилж 
баримт бичиг боловсруулах; 

    

3.5 Системтэй төлөвлөх, бодлогын 
хувилбар боловсруулах, оновчтой 
хувилбарыг сонгож, хэрэгжүүлэх; 

    

3.6 Эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох талаар илтгэл, өгүүлэл бичих, 
эрдэм шинжилгээний хурлын 
зөвлөмжид тусгах, хэрэгжих арга замыг 
тодорхойлох; 

    

4.1 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр гадаад 
улсын  туршлагыг харьцуулан судалгаа 
хийх замаар нэвтрүүлэх; 

    

4.2 Ижил төстэй болон бусад эрх зүйн 
тогтолцоотой орнуудын эрх зүйн 
зохицуулалтын талаар  өргөн мэдлэгтэй 
байх; 

    

4.3 Гадаад улсын сайн туршлага дээр 
үндэслэн судалгааны нэг сэдэвт бүтээл 
бичих; 

    

4.4 Шийдвэр гаргагчид санал бодлоо     
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илэрхийлэх; 

4.5 Тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх гарц, 
арга замыг тодорхойлох; 

    

 

Хөтөлбөрийг хариуцах сургууль, салбар, харилцах нэгж, хаяг: 

Хариуцах нэгж: Гэмт явдал судлал-эрх зүй хөтөлбөрийг Хууль сахиулахын их 

сургуулийн Ахисан шатны боловсролын сургууль хариуцан зохион байгуулна. 

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Хилчний гудамж, 

шуудангийн хайрцаг 210332 

Хөтөлбөрийг хууль сахиулах салбарын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн 

сургалтын үйл ажиллагааг БСШУСЯ, БМИҮЗ-өөс батлан гаргасан стандарт, 

шаардлагын дагуу тасралтгүй явуулж, хичээлийн хөтөлбөрүүдийн агуулгын шинэчлэл, 

өөрчлөлтийг тухай бүр хийж, улмаар магадлан итгэмжлэл, чанарын баталгаажуулалт, 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэн үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэн ажиллана. 
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1.1. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 Магистр, докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалтын төлөвлөгөөнд 

хөтөлбөрийн агуулгад холбогдох хичээлийн бүлэглэл, хичээл бүрд харгалзах багц цаг, 

хичээлийг судлах дараалал болон хоорондын холбоог тусган, хөтөлбөрийн тавих 

шаардлагыг хангасан байдлыг хэрхэн тооцохыг тодорхойлсон байна. 

 Магистрын хөтөлбөр нь 30 багц цагаас доошгүй байна. Хөтөлбөр нь дараах 

хичээл, судалгааны багц цагаас бүрдэнэ. 

- Мэргэжлийн суурь хичээл нийт 10 багц байна. Үүнээс 4 багц цагийг судалгааны 

арга зүйн хичээл, 6 багц цаг нь тухайн хөтөлбөрийн онолын үндсэн хичээлүүд 

байна. 

- Мэргэшүүлэх хичээл 12 багц цагаас доошгүй байна. Үүнээс 9 багц цагийг тухайн 

хөтөлбөрийг хариуцсан тэнхим, профессорын баг, бусад нэгжээс, 3 багц цагийг 

бусад тэнхим, сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс сонгон судална. 

- Магистрын ажил бичсэн тохиолдолд профессорын багийн судалгааны болон 

онолын семинарыг удирдагч багшийн удирдлаган дор хариуцан зохион 

байгуулахад 3 багц цаг байна. 

- Магистрын ажил бичсэн тохиолдолд магистрын ажлыг 5 багц цагаар тооцно. 

- Магистрын ажил бичихгүй тохиолдолд мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх 

хичээлээс 10 багц цаг сонгон судална. 

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Мэргэжил: Гэмт явдал судлал-эрх зүй             Олгох зэрэг: Магистр  
Мэргэжлийн индекс: Е10320101    Багц цаг: 30 цаг 

Суралцах хугацаа: 2 жил (өдөр)          Элсэгчдийн боловсрол: Бакалавр 
 

 
№ 

 
Хичээлийн нэр 

 
Индекс 

Суралцах 
улирал 

Нийт багц 
цаг 

НЭГ. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ /заавал судлах хичээл/ 

1 Судалгааны арга зүй RM-71901 I улирал 4 

2 Криминологийн онол CRL-71904 I улирал 2 

3 Эрүүгийн эрх зүйн философи CLP-71902 I улирал 2 

4 Аюулгүй байдал судлал SS-71903 I улирал 2 

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

5 Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны 
орчин үеийн асуудал 

CRL-72901 II улирал 3 
 

6 Гэмт хэргийн статистик CRL-72902 II улирал 3 

б. Эрүүгийн процесс чиглэлээр /сонгон судлах хичээл/ 

7 Криминалистикийн тактик зүйн 
асуудал 

FMD-72901 II улирал 3 

8 Нотолгооны онол, хэрэглээний 
асуудал 

CRP-72901 II улирал 3 

в. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл чиглэлээр /сонгон судлах хичээл/ 

9 Иргэний болон захиргааны шийдвэр    
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гүйцэтгэлийн ажиллагааны онол, 
практик 

MIL-72901 II улирал 3 

10 Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагааны харьцуулсан судлал 

MIL-72902 II улирал 3 

г. Тагнахуйн ухааны  чиглэлээр /сонгон судлах хичээл/ 

11 Тагнах үйл ажиллагааны эрх зүйн 
асуудал 

IWM-72901 II улирал 3 

12 Тагнах үйл ажиллагааны дүн 
шинжилгээ 

IWM-72902 II улирал 3 

 Мэргэжлийн суурь хичээлийн судлах багц цаг 10 

ХОЁР. МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ  

а. Эрүүгийн эрх зүй, криминологи чиглэлээр /заавал судлах хичээл/ 

13 Гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл 
судлал 

CRL-72903 II улирал 3 

14 Эрүүгийн эрх зүйн уламжлал судлал CRL-72904 II улирал 3 

15 Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан 
судлал 

CRL-72905 III улирал 3 

б. Эрүүгийн процесс чиглэлээр  /заавал судлах хичээл/ 

16 Эрүүгийн процессийн эрх зүйн 
харьцуулсан судлал 

CRP-72902 II улирал 3 

17 Эрүүгийн процессийн эрх зүйн 
уламжлал, шинэчлэл 

CRP-72903 II улирал 3 

18 Гэмт хэрэг мөрдөх явцад үүсэх гэм 
хорыг арилгах асуудал  

CRP-72904 III улирал 3 

в. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл чиглэлээр /заавал судлах хичээл/ 

19 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 
ажиллагааны олон улсын эрх зүйн эх 
сурвалж судлал 

 
MIL-72903 

 
II улирал 

 
3 

20 Монгол Улсын Эрүүгийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн уламжлал судлал 

MIL-72904 II улирал 3 

21 Пенитенциар гэмт явдал судлалын 
онол, практик 

MIL-72905 III улирал 3 

г. Тагнахуйн ухааны чиглэлээр /заавал судлах хичээл/ 

22 Гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 
урьдчилан сэргийлэх тактик арга зүй 

 
IWM-72903 

 
II улирал 

 
3 

23 Гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 
илрүүлэх тактик, арга зүй 

IWM-72904 II улирал 3 

24 Тагнахуйн уламжлал судлал IWM-72905 III улирал 3 

 Мэргэшүүлэх хичээлийн заавал судлах багц цаг 9 

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

25 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
арга зүй 

CRL-72906 III улирал 3 

26 Гэмт хэргийн зүйлчлэлийн онол,  арга 
зүй 

CRL-72907 III улирал 3 

б. Эрүүгийн процесс чиглэлээр /сонгон судлах хичээл/ 

27 Криминалистикийн арга зүйн онол, 
практик 

FMD-72902 III улирал 3 

28 Криминалистикийн хэсгийн онол  FMD-72903 III улирал 3 

в. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл чиглэлээр /сонгон судлах хичээл/ 

29 Хорих байгууллагад явуулах 
нийгэмшүүлэх ажлын онол, практик 

 
MIL-72906 

 
III улирал 

 
3 

30 Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх 
ажиллагааны онол, практик 

 
MIL-72907 

 
III улирал 

 
3 

г. Тагнахуйн ухааны чиглэлээр /сонгон судлах хичээл/ 

32 Гүйцэтгэх ажлын тусгай техник  IWM-72906 III улирал 3 

33 Тагнах ажиллагааны сэтгэл зүйн IWM-72907 III улирал 3 



15 

 

онол, практик 

 Мэргэшүүлэх хичээлийн сонгон судлах багц цаг 3 

1. Мэргэжлийн суурь хичээл 10 

2. Мэргэшүүлэх хичээл 9 

3. Мэргэшүүлэх хичээл (сонгон судлах хичээл) 3 

4. Судалгааны болон онолын семинар 3 

5. Магистрын ажил бичих 5 

 Нийт багц цаг 30 
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1.2. ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 

3.1. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ 

3.1.1. Хичээлийн нэр: Судалгааны арга зүй (4 багц цаг) 

Хичээлийн индекс:RM-71901 

 Судлах нийт цаг: 192 

Танхимын цаг: 96  

Бие даан ажиллах цаг: 96  

Заах улирал: I улирал   

Хичээлийн зорилго: Магистрантуудад шинжлэх ухааны онол арга зүйн мэдлэг олгох, 

судалгааны аргуудыг зааж сургах, хэрэглэх чадварыг эзэмшүүлнэ. Ийм чадвар 

эзэмшсэнээр магистрын судалгааны ажлын сэдвийн томъёолол бүтцийг гаргах, 

харьцуулсан судалгаа хийх нэгтгэн дүгнэх логик сэтгэлгээ хийж дүгнэлт гаргах ач 

холбогдолтой.  

Хичээлийн үндсэн агуулга: Мэдлэг, танин мэдэхүй, шинжлэх ухааны үүсэл, хөгжил, 

шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн онол, судалгаа, судалгааны ангилал, үйл явц, үндсэн 

зарчмууд. Шинжлэх ухааны судалгаа, дизайн, хайгуул, дескриптив, тайлбар судалгаа. 

Судалгааны танин мэдэхүйн ерөнхий аргууд. Өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах, 

шинжилгээ хийх, тоон өгөгдөл боловсруулах, чанарын өгөгдөл боловсруулах. 

3.1.2 Хичээлийн нэр: Эрүүгийн эрх зүйн философи (2 багц цаг) 

Хичээлийн индекс:SPL-81902 

Судлах нийт цаг: 64 

Танхимын цаг: 32   

Бие даан ажиллах цаг: 32  

Заах улирал: I улирал  

Өмнөх залгамж холбоо: Энэ хичээлийг Эрх зүйн философи, Логик зэрэг 

хичээлийн дараа судалвал зохино.   

Хичээлийн зорилго: Ãýìò õýðýã áà ÿëûí ìºí ÷àíàð, àãóóëãûã ýðõ ç¿éí ôèëîñîôèéí 

¿¿äíýýñ òàíèí ìýäýõ 

Хичээлийн үндсэн агуулга: ßë íü çºâõºí ãýìò õýðýã ¿éëäýãäñýí òîõèîëäîëä ÿðèãäàõ 

ç¿éë þì. Îð÷èí ¿åèéí ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿éí ôèëîñîôèä ¿¿íèéã òàéëáàðëàõäàà çîîñíû 

õî¸ð òàëòàé àäèëòãàæ ¿çæýý. Çîîñíû íýã òàëä ãýìò õýðýã áàéãàà áîë ò¿¿íèé íºãºº òàëä 

ÿë øèéòãýë áàéõ íü ç¿éí õýðýã ãýæ ¿çñýí áàéíà. Ýöñèéí ä¿íäýý ÿëûí áîäëîãî íü òóõàéí 

ãýìò õýðýãò òîõèðñîí ÿë ë îíîãäóóëàõ ¸ñòîé. Ò¿¿íýýñ õ¿íä, ýñâýë õºíãºí ÿë áàéæ 

áîëîõã¿é ãýæ ¿çýõýä îðøäîã þì. 

3.1.3. Хичээлийн нэр: Криминологийн онол (2 багц цаг) 

Хичээлийн индекс:CRL-71904 

Судлах нийт цаг:  64 
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Танхимын цаг: 32  

Бие даан ажиллах цаг: 32  

Заах улирал: I улирал  

Өмнөх залгамж холбоо: Эрх зүйн философи, Эрүүгийн эрх зүйн философи, 

Логик зэрэг хичээлүүдийг өмнө эзэмшсэн дээд боловсролын сургалтын агуулгаар 

судалсан байх.  

Хичээлийн зорилго: Криминологийн онол хичээлийн зорилго нь 

Криминологийн шинжлэх ухааны тулгамдсан асуудлыг судалж, орчин үеийн чиг 

хандлагыг нээн илрүүлж онолын үүднээс үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвар хандлага 

тогтоход оршино.  

Хичээлийн үндсэн агуулга: Хүн төрөлхтний түүхэн хөгжлийн явцад нийгмийн 

сөрөг үзэгдэл болох гэмт хэрэг, түүнийг төрүүлдэг шалтгаан, нөхцөл, тэдгээрийн 

үйлчлэлийг хэрхэн саармагжуулах талаар гүн ухаантнууд, хуульчид, нийгэм, хүн 

судлаачид болон криминологчдын олон жилийн турш боловсруулан хөгжүүлсэн 

эрүүгийн эрх зүй, криминологийн онолын сэтгэлгээ, сургаал, номлол нь гэмт хэрэг, 

ялын мөн чанар, тэдгээрийн нийгмийн учир холбогдол, гэмт хэргийн шалтгаан 

нөхцөлийг түүхийн үүднээс танин мэдэхэд онол, практикийн гүн гүнзгий ач 

холбогдолтой юм. 

Криминологийн түүхэнд гадаадын судлаачид гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, 

түүний  мөн чанар, агуулгад өөр өөрөөр хандаж соён гэгээрүүлэх-хүмүүнлэг, сонгодог,  

хүн судлал /био-криминологи/, нийгмийн /социологи/ гэсэн хэд хэдэн онолын 

хувилбаруудыг дэвшүүлэн гаргажээ. Эдгээр онолын урсгалууд нь өөр өөрийн өвөрмөц 

номлолыг боловсруулсан бөгөөд түүнийг тусгайлан судалж орчин үеийн чиг хандлагыг 

судалхгүйгээр гэмт явдалтай тэмцэх салбарт тулгамдаж буй асуудлыг нээн илрүүлж 

шийдвэрлэх боломжгүй.   

3.1.4. Хичээлийн нэр: Аюулгүй байдал судлал (2 багц цаг) 

Хичээлийн индекс:SS-71903 

Судлах нийт цаг: 64 

Танхимын цаг: 32  

Бие даан ажиллах цаг: 32  

Заах улирал: I улирал 

Өмнөх залгамж холбоо: Үндсэн хуулийн эрх зүй, Хүний эрх зэрэг хичээлүүдийг 

өмнө эзэмшсэн дээд боловсролын сургалтын агуулгаар судалсан байх.    

Хичээлийн зорилго: Аюулгүй байдлын ойлголт, төрөл, хэлбэр, ач холбогдол, 

философийн сэтгэлгээний үзэл хандлагын талаар мэдлэг эзэмшиж, аюул 

заналхийллийг шинжлэн судлах, илрүүлэх, түүний шалтгаан, нөхцөл, зүй тогтлыг 

судлах, арилгах, саармагжуулах, аюулгүй байдлын эрх ашигт нийцсэн шийдвэр гаргах 



18 

 

чадвартай болох, улс үндэсний болон байгууллага, хүний аюулгүй байдлыг эрхэмлэх 

үзэл хандлага төлөвшинө.  

Хичээлийн агуулга: Аюулгүй байдлын тухай ойлголт, аюул заналхийлэл, 

төрөл, хэлбэр, аюулгүй байдлын тухай философийн сэтгэлгээний хандлага, аюул 

заналхийллийг шинжлэн судлах, тэдгээрийг нээн илрүүлж, шалтгаан нөхцлийг 

тодорхойлох, аюулгүй байдалд нөлөөлөх нөлөөллийн түвшинг үнэлэх, арилгах, 

саармагжуулахад чиглэсэн шийдвэр гаргалт, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын 

тогтолцоо, үндэсний эрх ашиг, тэдгээрийн төрөл, хэлбэр 

3.1.5. Хичээлийн нэр: Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны орчин үеийн асуудал (3 багц 

цаг) 

Хичээлийн индекс: CRL-72901 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48  

Бие даан ажиллах цаг: 48  

Заах улирал: II улирал   

Өмнөх залгамж холбоо:  

Хичээлийн зорилго: Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухаан гэдэг нь эрүүгийн хууль, 

түүний нийгмийн амьдралтай нөхцөлдсөн байдал, хөгжлийн зүй тогтол, ирээдүйн 

хандлага, эрүүгийн эрх зүйн зарчим, эрүүгийн эрх зүйн түүхэн хөгжил, гэмт хэрэг, ялын 

ойлголт, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх болон чөлөөлөх үндэслэл, тодорхой гэмт 

хэргийн бүрэлдэхүүний талаарх эрүүгийн эрх зүйн үзэл бодлын тогтолцоог илэрхийлэх 

эрх зүйн шинжлэх ухааны бие даасан төрөл зүйл юм. 

Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухаан нь гэмт явдалтай тэмцэх 

талаар төрийн эрүүгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, эрүүгийн хуулийн үр нөлөөг 

дээшлүүлэх, эрүүгийн хуулийн тулгуур хэм хэмжээнүүдийг онолын талаас тайлбарлах 

зорилтыг хангахад үйлчилнэ. Энэ хичээлээр эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны 

хөгжлийн орчин үеий асуудал болон цаашдын чиг хандлагыг судлах зорилготой. 

Хичээлийн үндсэн агуулга:  

1. Төрийн эрүүгийн болон гэмт явдалтай тэмцэх бодлого, стратеги, тактикийг ул 

суурьтай боловсруулах; 

2. Хүн, түүний аюулгүй байдлыг эрүүгийн хуулиар хамгаалах асуудлыг дагнан 

судлах; 

3. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад эрүүгийн салбарын шинжлэх ухааны 

гүйцэтгэх үүрэг, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох; 

4. Эрүүгийн хууль тогтоомжийг төрийн эрүүгийн бодлогын тулгуур үндэс болох 

талаас нь судалж, орчин үеийн эрүүгийн бодлого ба эрүүгийн хуулийн харьцаа, 

харилцан хамаарлын асуудлыг тусгайлан судлах; 
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5. Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тухайлбал ололттой тал, алдаа, хийдэл, 

боловсронгуй болгох арга замын асуудлыг судлах; 

6. Эрүүгийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийг тодорхойлох; 

7. Эрүүгийн хуульд хуульчилагдсан зарчмууд хэрэгжих үндсэн нөхцөлүүдийн 

өнөөгийн байдал, үр дүн, цаашдын хандлагыг судлах; 

8. Эрүүгийн хариуцлага, ялын агуулгыг илэрхийлдэг эрүүгийн хуулийн хэм 

хэмжээний нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох санкцийн байдал, тохироонд задлан шинжилгээ 

хийх; 

9. Эрүүгийн хууль тогтоомж Олон улсын гэрээ, конвенцийн агуулгад хэрхэн нийцэж 

байгааг судлах; 

10. Гэмт хэргийн бүзрэлдэхүүний болон эрүүгийн хариуцлагын онол практикийн 

тулгамдсан асуудлыг судлах; 

11. Эрүүгийн хууль хэрэглэж буй байгууллагуудын практикийг судалж, үр дүнг 

тодорхойлох зэрэг агуулгын хүрээнд судална. 

3.1.6 Хичээлийн нэр: Гэмт хэргийн статистик (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRL-72902 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 96 

Заах улирал: II улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: Гэмт хэргийн статистикийн хичээлийг судлахын өмнө 

Эрх зүйн онол, Төрийн онол, Эрх зүйн түүх, Үндсэн хуулийн эрх зүй, Гүн ухаан, Логик, 

Эрх зүйн философи, Захиргааны эрх зүй, Эрүүгийн болон Эрүүгийн процессын эрх зүй, 

Криминологийн онол зэрэг хичээлүүдийг судалсан байх шаардлагатай бөгөөд 

судалгааны арга зүйн хичээлтэй зэрэгцүүлэн судалж болно.  

Хичээлийн зорилго: Гэмт хэргийн статистик хичээлийн зорилго нь хууль зүй, 

криминологи, социологи, математик, статистикийн шинжлэх ухааны судлах зүйл, арга 

зүйг харьцуулах, гэмт хэргийн тоо бүртгэлийн үүсэл, уламжлал, шинэчлэл, чиг 

хандлага, статистикийн мэдээллийн өнөөгийн тогтолцоог танин мэдэж, гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд ашиглах чадвартай болох, 

статистикийн мэдээллийн эх сурвалжийг зөв танин мэдэж, ойлгож ашиглахын зэрэгцээ 

гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгон төлөвлүүлэхэд оршино.  

Хичээлийн үндсэн агуулга: Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх болон 

практикт ажиллахад математик, статистикийн энгийн аргуудыг мэддэг, ашигладаг, 

статистикийн мэдээллийн эх сурвалжид бодитой дүн шинжилгээ хийж чаддаг, мөн 

ашиглаж чаддаг байх нь нэн чухал. Гэмт явдлын зүй тогтол, төлөв байдал, цаашдын 

чиг хандлага, нөлөөлж буй хүчин зүйслийг оновчтой тодорхойлж, математикийн аргаар 

түүнийгээ тооцоолж чаддаг, гэмт хэргийн статистикийн мэдээллийн үнэн зөв бодит 
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байдалд дүн шинжилгээ анализ хийж чаддаг, түүнийг боловсронгуй болгох арга замыг 

байнга эрэлхийлдэг, статистикийн мэдээллийг гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд 

үр дүнтэй ашиглаж чадвартай болсон, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг эргэлтэнд 

оруулж сурсан зэрэг чухал ач холбогдолтой төдийгүй гэмт хэргийн статистикийн 

цаашдын хөгжилд чухал ач холбогдолтой. Гэмт хэргийн статистик бол байгууллагын 

үйл ажиллагаа, алба хаагчийн ажлын бодитой илэрхийлэх байх ёстой бөгөөд 

статистикийн арга зүйгээр боловсруулагдан гарсан гэмт хэргийн статистикийн 

мэдээлэлд үндэслэн Монгол төрийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах 

бодлого тодорхойлогдоно.  

3.1.7. Хичээлийн нэр: Криминалистикийн тактик зүйн асуудал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс:FMD-72901 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48  

Заах улирал: II улирал   

Хичээлийн зорилго: Криминалистикийн тактик зүйн онолын орчин үеийн үзэл 

баримтлал, хөгжлийн чиг хандлагыг үнэлэх, хөгжлийн өнөөгийн байдал болоод түүний 

хүрээнд тулгамдаж байгаа асуудлын талаар онолын мэдлэгээ өргөтгөх, түүнээс гарах 

арга замыг тодорхойлон тодорхой хариу өгөх, шийдвэрлэж болох арга, арга зүйд 

шинэлэг үзэл төлөвшүүлэхэд хичээлийн зорилго оршино. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөх чиг хандлага ихээхэн 

шинэчлэл шаардаж байгааг мэдлэгийн салбарын криминалистикийн шинжлэх ухаан 

шууд хүлээн авч байдаг зүй тогтолтой. Үүнийг бид криминалистикийн тактик зүйн 

асуудал хичээлээр мөн гүнзгийрүүлэн судлах болж байна.  

 XXI зууныг гэмт хэргийн үйлдлийн шинэ орчинтой болж байна гэж үзэж 

байгаатай уялдуулан авч үзвэл тактикийн онолыг хөгжүүлэх, түүнд тулгамдаж байгаа 

асуудлыг хөндөж хөгжлийн эрин үетэй холбон авч үзэх шаардлага зүй ёсоор үүссэн 

байна.  

 Төр засгийн бодлого өөрөө байнгын, тогтвортой бодлогоороо дамжуулан 

иргэний нийгмийн тодорхой асуудлалд нөлөөж байгаагийн сацуу үйл ажиллагаа нь 

иргэнд ил тод болж байгаа нь тактик зүйн онолын асуудлуудыг мөрдөгч нарт шинэлэг 

хэлбэрээр эзэмшүүлэх, үйл ажиллагаа нэг бүрээ тактикийн онолын үзэл баримтлалд 

нийцүүлсэн, иргэний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэсэн энэрэнгүй бөгөөд шинэ үзэл 

баримтлалд нийцүүлсэн тактик зүйн асуудлыг судална.  

3.1.8. Хичээлийн нэр: Нотолгооны онол (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRP-72901 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 
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Бие даан ажиллах цаг: 48  

Заах улирал: II улирал   

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. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Нийгэм хөгжихийн хирээр хүн төрөлхтний дунд 

үүсдэг элдэв харилцааг зохицуулах шаардлага бий болдог. Үүнийг хуулиар 

зохицуулдаг. Энэхүү хууль нь амьдралд хэрэгжиж байж гэмээж нь нийгмийн харилцааг 

зөв зохицуулдаг ба хууль хэрэгжих нэг гол баталгаа нь тухайн хуулийг зөрчигдсөн 

эсэхийг гарцаагүй нотлох баримтаар тогтоож зохих шийдвэр гаргахад оршдог. 

Түүнчлэн хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх асуудал нь нэг улсын хүрээнээс хальж, 

дэлхий нийтийн асуудал болсон нь төрөөс, иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээн 

эдлүүлэх мөн түүнчлэн эрх, эрх чөлөө нь дахин зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх 

талаар Монгол улсын Үндсэн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд үйл 

ажиллагаа олон түмний нийтлэг хүсэл сонирхол, дэлхий нийтийн түгээмэл зарчимд 

нийцүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай болжээ.  

Иргэдийнхээ зөрчигдсөн эрхийг сэргээн, гэм буруутай этгээдэд хуулийн 

хариуцлага хүлээлгэхэд өндөр ур чадвар, мэдлэг, боловсрол бүхий албан 

тушаалтнуудын хуульч, шуурхай ажиллагааны үр дүнд бий болсон нотлох баримтанд 

тулгуурлан шийдвэр гаргах нийгэм, цаг үе шаардаж байна. Өөрөөр хэлбэл нотолгооны 

онолын асуудлууд нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр байнга шинэчлэгдэж 

байгаагийн сацуу түүний хүрсэн түвшин, цаашдын хөгжлийн чиг хандлага нь тухайн 

судлагдахууны агуулга, мөн чанарыг улам бүр өргөтгөн байгаа билээ.  

Энэ нь 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. 

3.1.9. Хичээлийн нэр: Иргэний болон захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны 

онол, практик  (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: MIL-72901 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 
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Бие даан ажиллах цаг: 48  

Заах улирал: II улирал   

Хичээлийн зорилго: Иргэн, захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 

эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй асуудлын талаар харьцуулан судлаж, цаашдын 

чиг хандлагыг судлан, судалгааны мэдлэг, чадвар олгох, хууль зүйн шинжлэх ухааны 

үндэстэй шийдвэр гаргадаг, төрийн тусгай албан хаагчийн ёс зүйг чанд мөрддөг цогц 

чадамж бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Албадлагын арга хэмжээ оногдуулсан шүүхийн 

шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэх ажиллагаа, эд хөрөнгийг төлбөр авагчийн талд шилжүүлэх 

тухай шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагаа, түдгэлзүүлсэн гүйцэтгэх баримт бичигт 

явуулах шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүнтэй 

холбоотой шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талуудын 

эрх зүйн баталгаа, тэдэнд хүлээлгэх хариуцлага, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр, 

тодорхой төрлийн шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагаа, согтуурах, мансуурах донтой 

этгээдийг захиргааны журмаар албадан хөдөлмөр хийлгэх ажиллагаа, эд хөрөнгийг 

албадан дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах нь, гадаадын байгууллагатай 

холбоотой шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онцлог, төлбөр төлөгчийг эрэн 

сурвалжлахад хуулийн байгууллагуудын үүрэг, роль, тодорхой үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэхийг даалгасан шийдвэрийг биелүүлэх, захиргааны хууль бус актыг хүчингүй 

болгох шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагааг судална. 

3.1.10. Хичээлийн нэр: Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны харьцуулсан 

судлал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: MIL-72902 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48  

Заах улирал: II улирал   

Хичээлийн зорилго: Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны 

харьцуулсан судлал” хичээл нь Гэмт явдал судлал-эрх зүй мэргэжлийн чиглэлээр 

суралцаж байгаа магистрантуудад эрүүгийн ял эдлүүлэх онол практикт тулгамдаж буй 

асуудлуудын талаар системчилсэн мэдлэгийг олгох, тухайн асуудлуудыг шийдвэрлэх 

арга зам тодорхойлох, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх мэргэжлийн дадал 

туршлагыг хуримтлуулах зорилготой юм. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Эрүүгийн шйидвэр гүйцэтгэх ажиллагаа нь 

нийгмийн үзэгдэл болох нь, эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн эх 

сурвалж, эрүүгийн ялын тогтолцоо, эрүүгийн ял эдлүүлэх байгууллагын тогтолцоо, 

эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны олон улсын стандарт, тэдгээрийн агуулга, 

хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд хорих ял эдлүүлэхэд тулгамдаж буй 
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асуудлууд, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд, хоригдлыг 

нийгэмшүүдэхэд тулгамдаж буй асуудлууд, ял чөлөөлөх ажиллагаанд тулгамдаж буй 

асуудлууд зэрэг онолын ерөнхий асуудлууд. 

3.1.11. Хичээлийн нэр: Тагнах үйл ажиллагааны эрх зүйн асуудал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: IWM-72901 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48  

Заах улирал: II улирал   

Хичээлийн зорилго: нууц 

Хичээлийн үндсэн агуулга: нууц 

3.1.12. Хичээлийн нэр: Тагнах үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: IWM-72902 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48  

Заах улирал: II улирал   

Хичээлийн зорилго: нууц 

Хичээлийн үндсэн агуулга: нууц 

3.2 МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ 

3.2.1. Хичээлийн нэр: Гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл судлал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRL-72903 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: II улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: “Гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл судлал” хичээлийг 

судлахын өмнө бакалаврын сургалтад Эрүүгийн эрх зүй, криминологи, магистрын 

сургалтад мэргэжлийн суурь хичээл болох “Судалгааны арга зүй”, “Эрх зүй философи” 

зэрэг хичээлүүдийг судалсан байна. 

Хичээлийн зорилго: Гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл судлал хичээлийн зорилго 

нь гэмт хэрэг үйлдэгдэх, гэмт явдал үүсэн бий болох шалтгаан, нөхцөл, хүчин зүйлийг 

судлахын зэрэгцээ гэмт хэрэгт тооцогдох нийгэмд аюултай үйлдэл, эс үйлдэхүйг 

судлах, өөрөөр хэлбэл нийгмийн ёс суртахууныг зөрчсөн, түүнд хохирол учруулдаг 

гажууд зан үйлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судалж орчин үеийн чиг хандлагыг 

нээн илрүүлж нийгмийн сөрөг үзэгдэлд онолын үүднээс үнэлэлт, дүгнэлт өгөх чадвар 

хандлага тогтоход оршино.  
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      Хичээлийн үндсэн агуулга: Криминологийн шинжлэх ухааны үндсэн 

судлагдахууны нэг нь гэмт явдлыг үүсгэн бий болгож буй шалтгаан, нөхцөлийг 

тодорхойлох асуудал болдог. 

  Гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл судлал нь нийгэм, нийгмийн хэсэг, бүлэг, хувь 

хүний хөгжил, хүн амын бүтэц, тухайн улс орны зан заншил, эдийн засаг, шинжлэх 

ухаан технологийн ололт, цаг агаар, газар зүйн байршил зэргээс хамаарч гэмт хэрэг 

үйлдэгдэх, гэмт явдал бий болох хүчин зүйлийг судалдагаараа онцлог. 

 Гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл, хүчин зүйлийг бусад шинжлэх ухааны зарим 

ололттой талд суурилж тодорхойлсны үндсэн дээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

төрийн бодлого, урьдчилан сэргийлэх арга зам, гэмт хэрэгтний нийгмийн бүтэц, гэмт 

хэргийн төрлийг судалж, гэмт явдлын хөгжил, хөдөлгөөнийг урьдчилан 

тодорхойлдогоороо хэрэгцээ, шаардлага нь тодорхойлогдоно. 

Гэмт явдал судлалын чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил хийж буй 

суралцагсад Гэмт явдлын шалтгаан нөхцөлийн орчин үеийн чиг хандлагууд, үзэл 

баримтлал, тодорхой гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судлаж онол, практикийн ач 

холбогдолд үндэслэлтэй дүгнэлт боловсруулах чадвар, дадал эзэмшсэн байх 

шаардлагатай.  

3.2.2. Хичээлийн нэр: Эрүүгийн эрх зүйн уламжлал судлал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRL-72904 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: II улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: Эрүүгийн эрх зүйн уламжлал судлал õè÷ýýëèéã 

судлахын өмнө магистрын сургалтын мэргэжлийн суурь хичээл болох Судалгааны арга 

зүй, Эрх зүй философи зэрэг хичээлүүдийг судласан байхаас гадна Хууль сахиулах 

ажиллагаа ба хүний эрх Гадаад орнуудын Эрүүгийн эрх зүй, Төрийн эрүүгийн ба ялын 

бодлого, хэрэгжилт, Гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл судлал, Эрүүгийн эрх зүйн 

харьцуулсан судлал зэрэг мэргэжлийн зарим хичээлүүдтэй зэрэгцүүлэн судална. 

Хичээлийн зорилго: Ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿é íü Ìîíãîë Óëñûí òóñãààð òîãòíîë, 

¿íäýñíèé àþóëã¿é áàéäàë, õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëºº, íèéòèéí áîëîí õóâèéí ºì÷, ¿íäýñíèé 

áàÿëàã, áàéãàëü îð÷èí, ýðõ ç¿éí æóðàì, ýíõòàéâàí, õ¿í òºðºëõòºíèé àþóëã¿é áàéäëûã 

ãýìò õàëäëàãààñ õàìãààëàõ çîðèëãîòîé áà ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ ¿éë àæèëëàãààíû ýðõ 

ç¿éí ¿íäñèéã òîäîðõîéëñîí ýðõ ç¿éí òîãòîëöîîíä ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã ñàëáàð ýðõ 

ç¿é ìºí. 

Ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿é íü õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëººã ãýìò õàëäëàãààñ õàìãààëàõ, 

зөрчигдсөн эрхийг сэргээх чухал арга хэрэгсэл төдийгүй иргэнийг гэмт хэрэг үйлдэх, 

гэмт хэргийн хохирогч болохоос урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийн улмаас зөрчигдсөн 
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эрхээ сэргээлгэх, хууль ёсны эрх ашиг, сонирхлоо хамгаалуулахын тулд Эрүүгийн эрх 

зүй хичээлийг судлан зохих мэдлэгийг эзэмшсэн байх шаардлагатай. 

Эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалахаар суралцаж буй 

суралцагсад Монгол Улсын түүхийн хөгжлийн үе шатуудад Эрүүгийн хууль тогтоомжууд 

хэрхэн хөгжиж ирсэн, гэмт хэрэг болон ял, түүний төрөл, хэмжээ эрүүгийн шинжтэй 

хууль тогтоомжуудад тусгагдаж ирсэн байдлыг харьцуулан судалж, онолын 

үндэслэлтэй дүгнэлт боловсруулах чадвар, дадалтай байх шаардлагатай.  

Энэ ч үүднээс хууль зүйн магистрын сургалт эрхэлж буй их, дээд сургуулиудын 

суралцагсдын заавал судлах хичээл бол “Эрүүгийн эрх зүйн уламжлал судлал” юм. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүйн уламжлал 

судлалын ойлголт, үечлэл, судлах зүйл, судлах шаардлага, ач холбогдлыг 

тодорхойлох, Монголын эртний улсуудын болон Манжийн ноёрхлын үеийн Монголын 

Эрүүгийн хууль тогтоомж, Ардын хувьсгалын дараах үе буюу 1926 оныг хүртэлх үеийн 

Эрүүгийн хууль тогтоомжийн онцлог, 1926 оны Шүүх цаазын бичиг батлагдан 

мөрдөгдсөн үеэс 1990 он хүртэлх үеийн Эрүүгийн хууль тогтоомж, түүнд үзүүлсэн 

намын үзэл суртлын нөлөө, Ардчилсан Монгол Улсын Эрүүгийн хууль тогтоомжийн 

онцлог, үзэл баримтлалын талаарх суурь мэдлэгийг олгох, дээрх түүхийн хөгжлийн 

үечлэлийн Эрүүгийн хууль тогтоомжуудыг харьцуулан судалж, нийтлэг болон ялгаатай, 

дэвшилттэй болон сул талыг тодорхойлох, энэ чиглэлээр дүгнэлт боловсруулах чадвар, 

дадал олгох, олж аâñàí îíîëûí ìýäëýãýý àøèãëàí õóóëü ç¿éí ¿íäýñëýëòýé øèéäâýð 

ãàðãàõ õàíäëàãûã òºëºâø¿¿ëýõýä îðøèíî. 

3.2.3. Хичээлийн нэр: Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRL-72905 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал   

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. 

Өмнөх залгамж холбоо: Төр, эрх зүйн онолын харьцуулсан судлал, Иргэний 

болон эрүүгийн процессийн эрх зүйн харьцуулсан судлал 

 Хичээлийн үндсэн агуулга: 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, Англи улсын /Их Британи, Умарт Ирланд нэгдсэн улсын/ эрүүгийн эрх зүй, 

тогтолцоо, Франц улсын эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, ХБНГУ-ын эрүүгийн эрх зүй, 
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тогтолцоо, Европын зарим орнуудын /Испани, Итали, Голланд, Дани, Бельги, Швейцарь 

г.м/  эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, ОХУ-ын эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, Хуучин 

социалист гэгдэж байсан зарим  орнуудын эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, БНХАУ-ын 

эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, БНСолонгос улсын  эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, Япон 

улсын эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, Мусульманы эрх зүйн тогтолцоотой зарим орнуудын 

эрүүгийн эрх зүй, тогтолцоо, онцлог зэргийг судална. 

3.2.4. Хичээлийн нэр: Эрүүгийн процессын эрх зүйн харьцуулсан судлал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRP-72902 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: II улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: Эрх зүй, төрийн онол, Философи, Логик, Үндсэн 

хуулийн эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй, Эрүүгийн процессийн эрх зүй, Харьцуулсан эрх зүй, 

Судалгааны арга зүй, Эрүүгийн процессийн уламжлал, шинэчлэл хичээлүүдийг 

бакалаврын болон магистрантурын түвшинд судалсан байх бөгөөд дээрх хичээлүүдийн 

агуулгыг өргөн хүрээнд нь шинжлэх ухааны үзэл баримтлал болон ирээдүйн 

хандлагатай нь авч үзэх юм. 

Хичээлийн зорилго: Эрүүгийн процессийн эрх зүйн харьцуулсан судлал хичээл 

нь эрүүгийн процессийн эрх зүйн хэм хэмжээг үндэсний болон гадаадын бусад улс 

орны эрх зүйн хэм хэмжээтэй харьцуулах, тэдгээрийн давуу болон дутагдалтай тал, 

алдаа, хийдэл, давхардалыг нээн илрүүлж, эрх зүйн зохицуулалтыг шинжлэх ухааны 

үндэслэгээтэйгээр боловсронгуй болгох асуудлыг цогцоор нь авч үзэхэд чиглэнэ. 

Шинжлэх ухааны мэдлэгийн системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр 

харьцуулсан эрх зүй судлалын онол, шинжлэх ухааны үндэслэгээтэй болох, 

суралцагсдын мэдлэг амьдралд шууд бүтээгдэхүүн болох үндсэн зорилтуудыг хангах 

явдал хэмээн үзэж байна.  

Хичээлийн үндсэн агуулга: Эрүүгийн процессийн эрх зүйн харьцуулсан 

судлалын онолын асуудлууд нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр байнга шинэчлэгдэж 

байгаагийн сацуу түүний хүрсэн түвшин, цаашдын хөгжлийн чиг хандлага нь тухайн 

судлагдахууны агуулга, мөн чанарыг улам бүр өргөтгөж байгаа билээ.  

Ялангуяа сүүлийн 40 гаруй жилийн хугацаан дахь техник, технологийн үсрэнгүй 

хөгжил нь байгаль, нийгэм, улс төр, эдийн засаг, ёс зүйн болон бусад бүхий л салбарт 

асар олон асуудлыг дагуулж гэмт хэрэг үйлдэгдэж буй орчинд мөн шинэ өнгө бий 

болгов. Өөрөөр хэлбэл шинэ зууны гол үйл явц болж буй даяарчлал нь хүн төрөлхтний 

хөгжил, дэвшилтэнд түлхэц өгөхийн зэрэгцээ нийгмийн сөрөг үзэгдэл болох гэмт явдлыг 

хил хязгааргүй болгож байгаа нь нэгэнт тодорхой байгаа юм.  
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Энэ агуулгаараа эрүүгийн хэргийг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор тогтоох, гэмт 

хэрэг үйлдсэн этгээдийг олж, хүлээлгэх хариуцлагын хэр хэмжээг тогтоох, гэмт хэрэг 

үйлдээгүй хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцохгүй байх явдлыг хангах 

эрүүгийн процессийн зорилтыг хангахад эрх зүйн зохицуулалтын боловсронгуй бус 

байдал нь нөлөөлж, үүнийг боловсронгуй болгох нь зүй ёсны судалгааны обьект болж 

байна. Өөрөөр хэлбэл гадаад улс орны эрүүгийн процессийн хууль тогтоомжоос 

ололттой давуутайгаар зохицуулагдсан хэм хэмжээ болон үндэсний хууль тогтоомж 

дахь алдаа, хийдэл, давхардлыг арилгана. 

3.2.5. Хичээлийн нэр: Эрүүгийн процессын эрх зүйн уламжлал шинэчлэл (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRP-72903 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: II улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: Эрүүгийн процессийн эрх зүйн уламжлал судлал 

хичээлийг судлахын өмнө Судалгааны арга зүй, Эрүүгийн эрх зүйн уламжлал, 

шинэчлэл Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Гэмт явдал судлалын философи 

хичээлүүдийн хөтөлбөрийг бүрэн хангасан байх ба Эрүүгийн процессийн эрх зүйн 

харьцуулсан судлал, Нотолгооны онол, практик, Гэмт хэрэг мөрдөх явцад үүсэх гэм 

хорыг арилгах асуудал хичээлүүдтэй зэрэгцээ холбоотой байна. 

Хичээлийн зорилго: Эрүүгийн профессын эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийн 

явц, төлөвшлийг түүхэн үеүд дэх дотоодын хууль, тогтоомжийг харьцуулан судлах 

замаар өнгөрсөн алдаанаас сургамж авахын зэрэгцээ үнэт зүйлсийг нь уламжлан 

залгамжлахын ач холбогдол, мөн чанарыг таниулах,онолын болон практикийн түвшинд 

судалгаа хийж дүгнэлт гаргах мэдлэг, чадвар олгох, тулгамдсан асуудлыг шинжлэх 

ухааны үндэслэлтэйгээр шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох чадварыг төлөвшүүлнэ. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Монгол Улсын эрх зүйн түүхэнд процессын эрх 

зүйн асуудал харьцангуй бага судлагдсан боловч сүүлийн жилүүдэд эрх зүйн эх 

сурвалжийн түүхийн судлал эрчимжиж, тэр чинээгээр судалгааны бүтээл олноор гаргах 

болсон нь судлаачдын хувьд процессийн эрх зүйн салбарын уламжлалыг танин мэдэх 

аятай боломжийг олгож байна. 

Улс, үндэстнүүд хүн ам, шашин шүтлэг, хөгжлийн түвшингээс үл 

хамааран даяаршиж эрх зүйн сонгодог ойлголт, нийтлэг үнэт зүйлийг 

нийтээр хүлээн зөвшөөрөх хандлагатай төдийгүй эрх зүйн тогтолцоог 

харилцан судлах, он жилүүдийн шалгуур даасан эрх зүйн хөгжингүй үзэл санаа, 

зохицуулалтын аргаас конвергенци хийх замаар ойртуулах алхам хийх 

байдлаар үндэсний эрх зүйгээ хөгжүүлж байна. 
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Гэсэн хэдий ч үндэсний эрх зүйн мөн чанар, онцлог, давуу болон сул талаа 

таньж мэдээгүй нөхцөлд нийтлэг үнэт зүйлсийг таньж мэдэх, нутагшуулах боломжгүй.  

Иймээс судалгааны ажил хийхээр зорьж буй магистрант нийтлэг үнэт зүйлсийг ойлгох, 

харьцуулан үзэх, түүнээс зөв сонголт хийхийн тулд үндэсний эрх зүйн үүсэл, төлөвшил, 

хөгжлийн түүхийг судлах шаардлагатай. Энэхүү судалгаа нь тухайн тодорхой сэдвээр 

эрх зүйн зохицуулалтын асуудлыг хөндөх, асуудал дэвшүүлэх суурь нь болох учиртай.  

3.2.6. Хичээлийн нэр: Гэмт хэрэг мөрдөх явцад үүсэх гэм хорыг арилгах асуудал (3 

багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRP-72904 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: Судалгааны арга зүй, Эрүүгийн эрх зүйн уламжлал, 

шинэчлэл Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Гэмт явдал судлалын философи 

хичээлүүдийн хөтөлбөрийг бүрэн хангасан байх ба Эрүүгийн процессийн эрх зүйн 

харьцуулсан судлал, Нотолгооны онол, Эрүүгийн процессийн эрх зүйн уламжлал 

судлал хичээл, Гадаад орнуудын эрүүгийн процесс зэрэг хичээлүүдтэй зэрэг судлана. 

Хичээлийн зорилго: Эрүүгийн профессын ажиллагааг хэрэгжүүлэгч субьект 

болох хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгчийн үйл ажиллагааны улмаас 

иргэнд учирсан гэм хор, түүнийг арилгах хууль зүйн үндэслэл, эрх зүйн зохицуулалтын 

талаар тодорхой мэдлэгтэй болно. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Эрүүгийн процессын ажиллагааг хэрэгжүүлэгчийн 

иргэнд учруулсан гэм хорын ойлголт, онцлог, гэм хорыг арилгаж ирсэн Монгол Улсын 

хууль цаазын түүхэн уламжлал, олон улсын болон гадаадын зарим улс орнуудын эрх 

зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа, иргэнд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх 

үндэслэлийг эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд тусгасан нь, иргэнд учирсан гэм хор 

арилгуулах нэхэмжлэлийг шүүхээс иргэний журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 

онцлог, иргэнд учирсан хохирлын хэмжээг тогтоох, арилгах арга, хэлбэр анхаарах 

зарим асуудал, иргэнд учруулсан гэм хор арилгаж зөрчигдсөн эрхийг сэргээж байгаа 

Монгол улсын шүүхийн практик зэргийг судлана. 

3.2.7. Хичээлийн нэр: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны олон улсын эрх 

зүйн эх сурвалж судлал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: MIL-72903 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: II улирал   
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Өмнөх залгамж холбоо:  

Хичээлийн зорилго: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны олон улсын 

эрх зүйн эх сурвалж хичээл нь Гэмт явдал судлал-эрх зүй мэргэжлийн чиглэлээр 

суралцаж байгаа магистрантуудад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны олон 

улсын эх сурвалжуудын агуулга, үндэсний хууль тогтоомжид нэвтрүүлэхэд тулгамдаж 

буй асуудлуудын талаар системчилсэн мэдлэгийг олгох, тухайн асуудлуудыг 

шийдвэрлэх арга зам тодорхойлох, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх 

мэргэжлийн дадал туршлагыг хуримтлуулах зорилготой юм. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Монгол Улсын болон гадаадын эрдэмтэн 

судлаачид Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны олон улсын эрх зүйн эх сурвалж 

буюу олон улсын баримт бичгүүдийг хэд хэд ангилсан байдаг. Тухайлбал: нийтлэг, 

тусгай, тусгайлсан. Үйлчлэх хүрээгээр нь мөн зохицуулж байгаа салбарын хүрээгээр 

мөн ангилсан байдаг. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны олон улсын баримт 

бичгээс дурдвал Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал /1948/, Хоригдлуудтай харьцах наад 

захын жишиг дүрмүүд /1955/, Иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пакт /1966/, 

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг 

доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц /1987/, НҮБ-ын Хоригдлуудтай харьцах 

наад захын жишиг дүрмүүд /Манделлын дүрэм, 2015/, Албадлагын арга хэмжээг 

гүйцэтгэх олон нийтийн хууль /2016/ юм.  

3.2.8. Хичээлийн нэр: Монгол Улсын Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэлийн уламжлал 

судлал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: MIL-72904 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: Монгол Улсын Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 

уламжлал судлал хичээлийг судлахын өмнө "Эрүүгийн эрх зүй", “Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх эрх зүй” хичээлийг судласан байх ба "Судалгааны арга зүй", "Эрүүгийн эрх 

зүйн уламжлал, шинэчлэл" хичээлтэй хамтатган судална. 

Хичээлийн зорилго: Монгол Улсын Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэлийн уламжлал 

судлал агуулгад хамаарагдах асуудлуудын тухай суурь мэдлэг олгох, ингэснээр 

эрүүгийн шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааг уламжлалдаа тулгуурлан хууль 

зүйн дагуу явуулах мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх, улмаар шинээр мөрдөгдөж буй хууль 

тогтоомжийн заалтад нийцсэн  шийдвэр гаргах хандлага төлөвшүүлэхэд оршино. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын чиглэлээр 

магистрын сургалтанд суралцан, судалгаа шинжилгээний ажил хийж буй суралцагсдад 

тухайн ажиллагааны олон талт үйл ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын түүхэн 
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уламжлал мэдэхгүйгээр цаашид тэдгээрийг боловсронгуй болгох арга замыг 

тодорхойлоход учир дутагдалтай байх болно. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 

бүрэлдэхүүн хэсэг болох эрүүгийн хэргийн шүүхээс гаргасан шийдвэрийг гүйцэтгэх 

ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг Монгол Улсын тухайн үеийн нийгэм улс төр, 

эдийн засаг, эрх зүйн тогтолцооны үндсэн дээр судлах явдал чухал юм. Анхны Гяндан 

салаа, хожмын Засан сайжруулах газар буюу Засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн 

байгууллага, эдүгээгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага үүсч хөгжсөн түүхэн 

замнал шинэ агуулгаар баяжин амжилттай үргэлжилсээр  байна. Тухайн байгууллагын 

өмнөх үеийн үйл ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын түүхэн уламжлалаас суралцах, 

ингэснээр тухайн асуудлын цаашдын чиг хандлагыг зөвөөр тогтоох нөхцөл бүрдэнэ. 

Мөн хичээлийг судалснаар судлаачид Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 

мэргэжилтны үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах, нийгэм–эрх зүйн аливаа асуудалд  

хүмүүнлэг, энэрэнгүй зарчмыг баримтлан хандах хандлагыг төлөвшүүлэхэд чухал 

нөлөө үзүүлнэ. 

3.2.9. Хичээлийн нэр: Пенитенциар гэмт явдал судлалын онол, практик (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: MIL-72904 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

            Заах улирал: III улирал   

Өмнөх залгамж холбоо:  

Хичээлийн зорилго: Пенитенциар гэмт явдал судлалын онол, практик хичээл 

нь Гэмт явдал судлал-эрх зүй мэргэжлийн чиглэлээр суралцаж байгаа магистрантуудад 

хорих байгууллагад үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн тодорхойлолт, криминологи 

тодорхойлолт, тухайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга зам, тулгамдаж буй асуудлуудын 

талаар системчилсэн мэдлэгийг олгох, тухайн асуудлуудыг шийдвэрлэх арга зам 

тодорхойлох, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх мэргэжлийн дадал туршлагыг 

хуримтлуулах зорилготой юм. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Хорих байгууллагад дийлэнх тохиолдолд 

хүчирхийллийн шинж чанартай гэмт хэргүүд үйлдэгддэг юм. Тухайлбал: хүнийг алах, 

хүний эрүүл мэндэд хүнд, хүндэвтэр хохирол санаатайгаар мөн санаандгүйгээр 

учруулах, оргон зайлах гэх мэт гэмт хэргүүд багтдаг.  

Пенитенциар гэмт явдал судлалын онол, практик хичээлийн хүрээнд хорих 

байгууллагад үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн криминологи тодорхойлолт, гэмт хэрэг 

үйлдсэн этгээдийн хувь шинжийг тодорхойлсон онол, урьдчилан сэргийлэхэд Монгол 

Улсад болон олон улсад тулгамдаж буй асуудлуудыг судална.  

3.2.10. Хичээлийн нэр: Гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар урьдчилан сэргийлэх тактик, 

арга зүй (3 багц цаг) 
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Хичээлийн индекс: IWM-72903 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: нууц 

Хичээлийн зорилго: нууц 

Хичээлийн үндсэн агуулга: нууц 

3.2.11. Хичээлийн нэр: Гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх тактик, арга зүй (3 

багц цаг) 

Хичээлийн индекс: IWM-72904 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: нууц 

Хичээлийн зорилго: нууц 

Хичээлийн үндсэн агуулга: нууц 

3.2.12. Хичээлийн нэр: Тагнахуйн уламжлал судлал (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: IWM-72905 

Судлах нийт цаг:  96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал   

Өмнөх залгамж холбоо: нууц 

Хичээлийн зорилго: нууц 

Хичээлийн үндсэн агуулга: нууц 

3.3. СОНГОН СУДЛАХ 

3.3.1. Хичээлийн нэр: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зүй (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRL-72906 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал 

Өмнөх залгамж холбоо:  

Хичээлийн зорилго: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зүй хичээлийн 

зорилго нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг хангах үндсэн чиг үүрэг бүхий хууль сахиулах байгууллагын албан хаагч болох 
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суралцагчдыг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх бодлогын үндсэн чиглэл, үзэл 

баримтлал, цаашдын төлөв хандлагын талаар тодорхой мэдлэг олгох, нийгмийн сөрөг 

үзэгдлийг судлах арга зүй, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хянах чадвар 

эзэмшүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  

арга хэмжээг хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэхэд оршино.  

Хичээлийн үндсэн агуулга: Гэмт хэргийн талаархи мэдээллийг цуглуулж, 

судалгаа, дүн шинжилгээ хийх замаар түүний гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, 

нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, давтан гэмт хэрэг 

үйлдэхээс сэргийлэх зорилгоор хорих ял эдлээд суллагдсан хүнд энэ хуульд заасан 

журмын дагуу захиргааны хяналт тогтоох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 

иргэн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагыг өмчийн хэлбэр харгалзахгүй татан 

оролцуулах зэрэг асуудлыг хамарна. 

3.3.2. Хичээлийн нэр: Гэмт хэргийн зүйлчлэлийн онол, арга зүй (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: CRL-72907 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал:III улирал 

Өмнөх залгамж холбоо: “Гэмт хэргийн зүйчлэлийн онол, арга зүйн асуудал" 

хичээлийг судлахын өмнө "Эрүүгийн эрх зүй-1", "Эрүүгийн эрх зүй-2", "Эрүүгийн 

процессын эрх зүй", "Криминалистикийн техник", "Криминалистикийн тактик" зэрэг 

мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх хичээлүүдийг үзэж судална. 

Хичээлийн зорилго: Гэмт хэргийн зүйлчлэлийн онол, арга зүй хичээлийн 

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

арга зүйн үндэс, гэмт хэргийн зүйлчлэх нийтлэг /ерөнхий/ арга зүй, гадаад орнуудын 

гэмт хэрэг зүйлчлэх арга зүй, аргачлалыг харьцуулан судалснаар гэмт хэргийг 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 хуулиар 

тодорхойлсон Эрүүгийн байцаан шийтгэх жиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэх хандлага 

төлөвшүүлэхэд оршино. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Гэмт хэргийн зүйлчлэлийн онол, арга зүй хичээл нь 

тодорхой гэмт  хэрэгт эрүүгийн эрх зүйн үүднээс хууль цаазны зөв үнэлэлт, дүгнэлт 
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өгөх, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлийг зөв тогтоох, гэмт хэргийг бусад эрх 

зүйн зөрчлөөс ялгах, өнөөгийн хууль сахиулах ажиллагаа, шүүхийн практикт гэмт 

хэргийг зүйлчлэх талаарх тулгамдсан асуудал, гэмт хэргийг зөв зүйлчлэх эрх зүй, 

онолын болон арга зүйн үндсийг тодорхойлоно. 

Гэмт хэргийн зүйлчлэлийн онол, арга зүй хичээл нь хуулийн байгууллага, 

хуульчдийн хууль хэрэглэх үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх хяналт тавих, өөрийн хууль 

ёсны эрхийг хамгаалах, хамгаалуулах, иргэдийн хуульд нийцсэн эрх зүйн ухамсарыг 

төлөвшүүлэх нөхцлийг бий болгоно. 

Гэмт хэргийн зүйлчлэлийн онол, арга зүй хичээл нь ХСИС-ийн магистрын 

сургалтын төлөвлөгөөнд зааснаар тус сургуульд суралцаж буй суралцагсдын хувьд 

заавал судлах мэргэшүүлэх хичээл бөгөөд энэ хичээлийг судлахгүйгээр гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх чиг үүрэг бүхий хууль хамгаалах байгуулагын ажилтнууд тухайлбал хэрэг 

бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгч зэрэг албан тушаалтан болон өмгөөлөгч нь 

өөрсдийн хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх боломжгүй юм. 

3.3.3. Хичээлийн нэр: Криминалистикын арга зүйн онол, практик (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: FMD-72902 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал 

Өмнөх залгамж холбоо: Эрүүгийн процессын эрх зүйн уламжлал, шинэчлэл 

хичээлтэй зэрэгцээ холбоотой байна.  

Хичээлийн зорилго: Криминалистикийн онол, техник, тактик, арга зүйн үндсэн 

ойлголтуудыг судлуулж гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 

үйл ажиллагааны үед  төрөл бүрийн ул мөр, эд мөрийн баримтыг  илрүүлэх, бэхжүүлэх, 

хураан авах, адилтгалын болон оношлолын онолыг үндэс болгож криминалистикийн 

шинжилгээ хийлгэх, мөр, нотлох баримт ашиглан байцаан шийтгэх ажиллагааны 

шийдвэр гаргах мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлнэ. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Криминалистикийн онол, техник, тактик, арга зүйн 

үндсэн ойлголтуудыг судлуулах,   ул мөр, эд мөрийн баримтыг илрүүлэх, бэхжүүлэх, 

хураан авах арга зүй, дээрхи ажиллагааны дараалалтай танилцуулах,  

криминалистикийн хэдэн төрлийн шинжилгээ байдаг, шинжээчээр тогтоолгож болох 

асуудлын талаарх ойлголтыг бий болгох, мөр ашиглан шийдвэр гаргах мэдлэг, 

чадварыг эзэмшүүлэх,  байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагааг хуулийн дагуу зөв 

тактикаар явуулах арга барил эзэмшүүлэх, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг мөрдөх арга 

зүйн төсөөлөлтэй болгох, өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхэд криминалистикийн 

үүрэг, ач холбогдлыг таниулах,  хууль хамгаалах байгууллагыг хүндэтгэх сэтгэлгээг 

төлөвшүүлэхэд оршино.  
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3.3.4. Хичээлийн нэр: Криминалистикийн хэсгийн онол (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: FMD-72903 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал 

Өмнөх залгамж холбоо: Энэхүү хичээлийг судлахын өмнө Криминалистикийн 

ерөнхий онолын асуудал хичээлийн хөтөлбөрийг бүрэн хангасан байх ба 

Криминалистикийн харьцуулсан судлал гэсэн хичээлтэй зэрэгцээ холбоотой байна.  

Хичээлийн зорилго: Криминалистикийн онол, судлахуйг шинжлэх ухааны 

нэгдэх болон ялгарах явц зүйн үүднээс судлуулж, криминалистикийн онол, судлахуй, 

арга судлал, тогтолцоонд тулгамдсан асуудлуудыг нээн илрүүлж, тэдгээр асуудлуудыг 

онолын үндэстэйгээр тайлбарлах, амьдралд тулгарч буй бэрхшээлийг шинжлэх ухааны 

үндэстэйгээр шийдвэрлэх мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлнэ.  Хичээлийн үндсэн 

агуулга: Криминалистик нь гэмт хэрэгт холбоотой бүхий л үзэгдлийн зүй тогтлыг 

судалж, гэмт хэргийг “мөрдөж нотлох” арга зүйг боловсруулдаг шинжлэх ухаан юм.  

3.3.5. Хичээлийн нэр: Хорих байгууллагад явуулах нийгэмшүүлэх ажлын онол, 

практик (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: MIL-72906 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48   

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал  

Өмнөх залгамж холбоо: 

Хичээлийн зорилго: “Хорих байгууллагад явуулах нийгэмшүүлэх ажлын онол, 

практик” хичээл нь Гэмт явдал судлал-эрх зүй мэргэжлийн чиглэлээр суралцаж байгаа 

магистрантуудад хорих ял эдлүүлэх явцад явуулах нийгэмшүүлэх ажлын онол практикт 

тулгамдаж буй асуудлуудын талаар системчилсэн мэдлэгийг олгох, тухайн асуудлуудыг 

шийдвэрлэх арга зам тодорхойлох, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх 

мэргэжлийн дадал туршлагыг хуримтлуулах зорилготой юм. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Хорих байгууллагын чиг үүргийн нэг нь ял эдэлж 

буй хүмүүсийг нийгэмд эргэн гарахад нь бэлтгэх, дэмжлэг үзүүлэх, нийгэмшүүлэх, 

цаашид тэднийг гэмт хэрэг, зөрчил гаргахаас зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэхэд нь 

туслах явдал юм. Хорих байгууллагад явуулах нийгмийн ажил нь бусад нийгмийн 

ажлын дунд эзлэх байр суурь, нийгэмшүүлэх ажлын мөн чанар, хоригдлын засарч 

хүмүүжихэд тулгамдаж байгаа асуудал, хорих байгууллагын бусад төрийн болон төрийн 

бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллахад тулгамдаж байгаа асуудал, эмэгтэй болон 

өсвөр насны хоригдолд явуулах нийгэмшүүлэх ажил тулгамдаж байгаа асуудал, 
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хөгжлийн бэрхшээлтэй хоригдолд явуулах нийгэмшүүлэх ажилд тулгамдаж байгаа 

асуудал, гадаадын зарим орны хорих байгууллагад явуулж байгаа нийгэмшүүлэх ажил 

зэрэг онолын ерөнхий асуудлууд. 

3.3.6. Хичээлийн нэр: Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны онол, практик 

(3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: MIL-72906 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48   

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал  

Хичээлийн зорилго: Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны онол, 

практик хичээл нь Гэмт явдал судлал-эрх зүй мэргэжлийн чиглэлээр суралцаж байгаа 

магистрантуудад хорих ял эдлүүлэх явцад явуулах нийгэмшүүлэх ажлын онол практикт 

тулгамдаж буй асуудлуудын талаар системчилсэн мэдлэгийг олгох, тухайн асуудлуудыг 

шийдвэрлэх арга зам тодорхойлох, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх 

мэргэжлийн дадал туршлагыг хуримтлуулах зорилготой юм. 

Хичээлийн үндсэн агуулга: Монгол Улсын эрүүгийн ялын бодлогын чиг 

хандлага өөрлөгдөж хорихоос өөр төрлийн хэд хэдэн ялыг хуульчилж өгсөн бөгөөд гэмт 

хэрэг үйлдэгсдэд тухайн ялыг оногдуулах бодлого баримталж байгаа юм. 

Хорих байгууллагын чиг үүргийн нэг нь ял эдэлж буй хүмүүсийг нийгэмд эргэн 

гарахад нь бэлтгэх, дэмжлэг үзүүлэх, нийгэмшүүлэх, цаашид тэднийг гэмт хэрэг, зөрчил 

гаргахаас зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэхэд нь туслах явдал юм.  

Хорихоос өөр төрлийн ялын тогтолцоо, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх олон 

улсын эх стандарт, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд, торгох ялыг 

эдлүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял эдлүүлэхэд 

тулгамдаж буй асуудлууд, зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг эдлүүлэхэд тулгамдаж буй 

асуудлууд, эрх хасах эдлүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд гадаадын зарим оронд 

хэрэглэж буй хорихоос өөр төрлийн ял зэрэг онолын ерөнхий асуудлууд. 

3.3.7. Хичээлийн нэр: Гүйцэтгэх ажлын тусгай техник (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: IWM-72906 

Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал   

Хичээлийн зорилго: нууц 

Хичээлийн үндсэн агуулга: нууц 

3.3.8. Хичээлийн нэр: Тагнах ажиллагааны сэтгэл зүйн онол, практик (3 багц цаг) 

Хичээлийн индекс: IWM-72907 
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Судлах нийт цаг: 96 

Танхимын цаг: 48 

Бие даан ажиллах цаг: 48 

Заах улирал: III улирал   

Хичээлийн зорилго: нууц 

Хичээлийн үндсэн агуулга: нууц 

 

 СУРАЛЦАГЧИЙН СУРГАЛТ-СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 БОЛОВСРУУЛАХ ЗАГВАР. 

 
БАТЛАВ.  

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

МАГИСТРАНТ ........................................................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    
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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. Магистрын ажил бичих 

1. Удиртгал    

2. Нэгдүгээр бүлэг    

3.  Хоёрдугаар бүлэг    

5. Дүгнэлт    

6. Хураангуй боловсруулах    

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

   

Дөрөв. Хамгаалалт 

1. 
Ажлыг 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    

 
6. 

Хамгаалуулах зөвлөлд хүргүүлэх 
материалыг жагсаалтын дагуу бэлтгэх 

   

7. Магистрын ажил хүлээлгэж өгөх    
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8. Хамгаалалт хийх 
Зөвлөлөөс тогтоосон 

хугацаанд 
  

 
Зөвшөөрсөн: Тэнхимийн эрхлэгч................................ /                         / 
  
Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч: .................................../                         /  
 
 
 
 
 
 
 
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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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. 
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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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СЭДЭВ СОНГОЛТ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Магистрын ажлын сэдэвт тавигдах 

шаардлага 

 

Магистрын 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 АРГАЧЛАЛ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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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БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ БИЧИХ ЗАГВАР. 
Магистрант .....................ны 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 
 
 

№ Эрдэм шинжилгээний 
бүтээлийн нэр 

Хэвлэгдсэн байдал, 
хэвлэлийн нэр, дугаар, 

хуудас, хэмжээ/хэвлэлийн 
хуудсаар/ 

Хамтран 
зохиогчийн нэр 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Бүтээлийн жагсаалт гаргасан: Магистрант.......................................... 

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

______________________________сэдэвт магистрын ажилд өгөх шүүмж дүгнэлт 

 

Дүгнэлтэд: 

1. Сэдвийн ач холбогдол 

2. Судалгааны үр дүнгийн шинэлэг тал 

3. Магистрын ажилд тусгасан үр дүн, дүгнэлт санал, хамгаалахаар дэвшүүлж буй 

асуудлын бодит байдал, үндэслэлийг гаргаж өгнө. 

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

5. Магистрын ажилд тавигдах шаардлагад уг бүтээл нийцэж байгаа эсэхийг дурдана. 

6. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалтад дурдсан өгүүлэл, нийтлэл, илтгэлүүд 

магистрын ажлын сэдэв, чиглэлтэй нийцэх эсэхийг тодорхойлно. 

7. Магистрын ажлын боловсруулалт, агуулгын талаар ололттой ба дутагдалтай талыг 

дурдана. 

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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МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ 
ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛД ИРҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ 

 
1. Магистрантаар элссэн болон шилжилт, хөдөлгөөнийг гэрчлэх захирлын тушаал, 

суралцагчын танилцуулга; 

2. Магистрын ажлын сэдэв баталсан болон удирдагч томилсон захирлын тушаал; 

3. Бакалаврын зэргийг гэрчлэх дипломын нотариатаар гэрчилсэн хуулбар; 

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

цуглуулсан байдал /гэрчилгээ/; 

5. Магистрын ажил -3 хувь; 

6. Суралцаж буй сургуулийн сургалтын журмын дагуу хамгаалалтад оруулахыг 

зөвшөөрсөн профессорын багийн дүгнэлт, шийдвэр; 

7. Магистрын ажлыг хамгаалалтад оруулахыг хүссэн удирдагчийн тодорхойлолт; 

8. Магистрын ажил бичих явцдаа түүний үр дүнгийн талаар зохих мэргэжлийн 

сэтгүүлд хэвлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт; 

9. Хамгаалалтын зардал тушаасан баримт. 
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Магистрын зэрэг хамгаалах үйл ажиллагааны 
үе шат 

Нэгдүгээр үе: БСШУЯ-ны сайдын 2007 оны 110 тоот тушаал, ХСИС-ийн 
магистр, докторын сургалтын журмыг үндэслэн ХСИС-ийн захирлын тушаалаар 
холбогдох мэргэшлийн чиглэлийн дагуу магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл /цаашид 
зөвлөл гэнэ/ байгуулагдана. 
 Зөвлөлийг докторын зэрэгтэй 7-оос доошгүй хүн /цаашид Гишүүн гэнэ/-ий 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулах бөгөөд нийт бие бүрэлдэхүүний гуравны нэг нь өөр 
байгууллагын төлөөлөл байна. 
 Зөвлөл нь дарга, орлогч дарга, нарийн бичгийн дарга, гүшүүдтэй байх болно. 
Зөвлөлийн эрх, үүрэг 
 Зөвлөл дор дурдсан үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 

- ХСИС-ийн магистр докторын, сургалтын журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг 
болгон бүрэн хэрэгжүүлэх, шударга ажиллах; 

- Горилогч магистрантаас холбогдох материалуудыг ирүүлснээс хойш 14 хоногийн 
дотор урьдчилсан хамгаалалт хийх хуралдааныг зохион байгуулах; 

- Магистрын ажил /цаашид “Судалгааны ажил” гэнэ/-ын албан ёсны шүүмжлэгчийг 
томилж, жинхэнэ хамгаалалтын товыг тогтоох; 

- Хамгаалалт хийгдсэнээс хойш 10 хоногийн дотор ажлын талаар гаргасан санал, 
шүүмжлэл, дүгнэлт санал хураалтын дүн бүхий хурлын протокол /цаашид 
“Протокол” гэнэ/, зөвлөлийн тогтоол бусад холбогдох материалын Ахисан шатны 
боловсролын сургуульд ирүүлэх; 
Зөвлөл дор дурдсан эрх эдэлнэ. Үүнд: 

- Тухайн ажил нь магистрантын зохих шаардлага хангаагүй материалыг Ахисан 
шатны боловсролын сургуульд буцаах; 

- Ажилд тавигдах нийтлэг шаардлагуудыг биелүүлээгүй бөгөөд бусдын бүтээлд 
дэвшүүлсэн санаа, дүгнэлт, тооцоо судалгаа, нэр томьёо, хэлсэн үг гэх мэтийг 
ишлэлгүйгээр шууд авч ашигласан буюу хуулбарласан үнэн бодитой нь 
тогтоогдоогүй тоон үзүүлэлт, дэвшүүлсэн санаа зэргийг оруулсан бол уг ажлыг 
холбогдох тэнхимд буцаах;  
 
Хоёрдугаар үе: Хамгаалах зөвлөлийн урьдчилсан хамгаалалт 
Магистрын ажлын урьдчилсан хамгаалалт жинхэнэ хамгаалалтаас 1-ээс 

доошгүй сарын өмнө магистрын зэрэг хамгаалах зөвлөлөөр хэлэлцэгдэж магистрантад 
зөвлөгөө өгч, жинхэнэ хамгаалалтад оруулах эсэх тухай саналыг Ахисан шатны 
боловсролын сургуульд хүргүүлнэ. 

Бүх болзол шаардлагыг хангасан магистрантын дор дурдсан материал /цаашид 
“Материал” гэнэ/-ыг ажлын хамтаар хамгаалуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад 
тухайн магистрантууд бүрдүүлж өгнө. Үүнд: 

1. Магистрант бүрийн сургалт судалгааны ажлын төлөвлөгөөний биелэлт  
2. Магистрант бүрийн судалсан хичээл, багц цаг, үнэлгээ, голч дүнгийн жагсаалтыг 

Ахисан шатны боловсролын сургуультай хийсэн тулгалт 
3. Ажлын гол агуулга үр дүн, дүгнэлт санааг эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан, 

хэвлэлд нийтлүүлсэн тухай баримт (эх хувь) 
4. Магистрантын бүтээлийн жагсаалт 
5. Хамгаалалтад шаардлагатай бусад материал 

 Урьдчилсан ба жинхэнэ хамгаалалтыг хуралдааны дэгийг баримтлан нээлттэй 
зохион байгуулах ба шинэ бүтээлийн эрх хамгаалах, гадаад, дотоодод патентлах, 
улсын ба цэргийн нууц хадгалахдаа холбоотой тохиолдолд бүтээлийг хаалттай 
хэлэлцэнэ.  
 Урьдчилсан хамгаалалтыг амжилттай гүйцэтгэсний дараа зөвлөл нь албан ёсны 
дүгнэлт гаргах, шүүмжлэгчийг томилж, магистрантад ажлынхаа хураангуйг хэвлүүлэх 
зөвшөөрөл олгож, жинхэнэ хамгаалалт хийх өдөр, цаг байрыг товлоно. 
 Магистрант нь урьдчилсан хамгаалалтын үед гарсан санал шүүмжлэлийг 
ажилдаа бүрэн тусгаж, шаардлагатай засвар тодотгол хийсний дараа зөвлөлийн дарга, 
нарийн бичгийн даргад танилцуулан зөвшөөрөл авч жинхэнэ хамгаалалтад орно. 
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 Гуравдугаар үе: Хамгаалуулах зөвлөлийн жинхэнэ хамгаалалт  
Жинхэнэ хамгаалалтыг урьдчилсан хамгаалалт хийснээс хойш сарын дараа хийнэ. 
Магистрант дипломын ажил холбогдох бусад материалыг жинхэнэ хамгаалалт 
явагдахаас 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө Ахисан шатны боловсролын сургуульд 
ирүүлнэ.  
Магистрант жинхэнэ хамгаалалтын зар нийтлэгдсэн өдрөөс хойш хураангуй болон 
магистрын ажлын хувийг сургуулийн нууцын ба ил номын санд албан ёсоор өгч олны 
хүртээл болгоно.  
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ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН МАГИСТР, 
ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ /код-212/ 

 
212. МАГИСТР ДОКТОРЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ 
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.   

 
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. 
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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. 

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. 
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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.  

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 
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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 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 

 
д/ Суралцагч нь өөрийн судалгааны ажлын чиглэлээр нийтийн хүртээл болгосон 

бүтээлийн 1 хэвлэлийн хуудаст дараах багц цаг тооцно. 

Үзүүлэлт Тооцох багц цаг 



53 

 

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 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 
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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.  

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. 
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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. 

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 
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төлөвлөгөө: 
а/ магистрант, докторант нь хичээл эхлэхээс 14 хоногийн өмнө сургалтын 

цахим программд байршуулсан хичээлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцаж, мэргэжлийн 
суурь, мэргэшүүлэх хичээлийг сонгосон байна. 

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 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 
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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 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; 
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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 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 
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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 

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 
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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 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. 

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; 
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- 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 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 
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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. 

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 
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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. 

 
 
 

--- oOo --- 
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ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН МАГИСТРЫН 
ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЖУРАМ 

  

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Хууль сахиулахын их сургууль /цаашид “Их 
сургууль” гэх/-д магистрын зэрэг хамгаалахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад 
оршино.   

1.2. Хууль сахиулахын их сургуулийн “Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 
журам” нь Дээд боловсролын тухай хууль болон Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
сайдын 2014 оны А/370 дугаар тушаалаар баталсан “Магистр, докторын сургалт 
эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам”, “Хууль сахиулахын их сургуулийн дүрэм”, “Хууль 
сахиулах их сургуулийн магистр, докторын сургалтын журам”-д үндэслэнэ.  

Хоёр. Магистрын зэрэг хамгаалуулах 
зөвлөл байгуулах 

2.1. Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл нь горилогчийн бичсэн магистрын 
ажлыг хамтын журмаар мэргэжлийн төвшинд хэлэлцэж, горилогчид магистрын зэрэг 
олгох эсэх талаар шийдвэр гаргах үндсэн үүрэгтэй орон тооны бус бүтцийн нэгж  мөн.  

2.2. Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл (цаашид "Зөвлөл" гэнэ)-ийг сургалтын 
чиглэл тус бүрээр байгуулна. Шаардлагатай тохиолдолд сэдвийн онцлогоос хамаарч 
магистрант бүрээр байгуулж болно. 

2.3. Зөвлөл магистрын сургалтын чиглэл, тухайн магистрын судалгааны сэдвийн 
чиглэлээр мэргэшсэн буюу ойролцоо чиглэлээр  судалгаа шинжилгээний ажил 
эрхэлдэг, докторын зэрэгтэй идэвхтэй судлаачдаас бүрдэнэ.  

2.4. Зөвлөл нь дарга, орлогч дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүд гэсэн нийт 5-
аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.  

2.5. Зөвлөлийн дарга,  нарийн бичгийн дарга нь Хууль сахиулахын их сургуулийн 
орон тооны ажилтан байна. 

2.6. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Их сургуулийн захирлын тушаалаар томилно.  

2.7. Зөвлөл байгуулах, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах саналыг Их 
сургуулийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, мэргэжлийн тэнхим, профессорын 
багуудтай зөвшилцөн гаргана.   

2.8. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилохдоо докторын зэрэг хамгаалсан болон 
эрхэлж буй судалгааны чиглэлээр туурвисан бүтээлийг шалгуур болгоно.  

2.9. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүний гуравны нэгээс багагүй нь бусад практик 
байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл байна. 

2.10. Зөвлөлийн дарга Зөвлөлөөс үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг хангах, 
зөвлөлийн хуралдааны хугацааг товлох, бүрэлдэхүүний ажил үүргийг хуваарилж, 
гүйцэтгэлийн хяналт тавих, Зөвлөлийн үйл ажиллагааны асуудлаар Зөвлөлийг 
төлөөлөн холбогдох албан тушаалтан, байгууллагатай харилцана. 

2.11. Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дараах зарчмуудыг баримтална: 

2.11.1. шударга байх; 

2.11.2. ил тод, нээлттэй байх; 

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

2.11.4. эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлд хүндэтгэлтэй хандах; 

2.12. Зөвлөл нь хуралдааны тэмдэглэл, шийдвэрийн хэвлэмэл хуудастай байх 
бөгөөд Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн ажлын албаны тэмдгийг хэрэглэнэ. 

Гурав. Магистрын ажилд тавигдах шаардлага 
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3.1. Шинжлэх ухааны бүтээлд тавигддаг нийтлэг шаардлагыг хангасан байх; 

3.2.“Хууль сахиулах их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын 
стандарт”-д заасан  шаардлагыг хангасан хэрэглээний судалгаанд хамаарах бүтээл 
байна. 

3.3. Магистрын ажил, хураангуйг бэлтгэхдээ “Хууль сахиулах их сургуулийн 
сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын стандарт”-д тавигдсан шаардлагыг баримтална. 

Дөрөв. Зөвлөлд баримт бичиг хүлээн авах 

4.1. Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд харьяалах профессорын багаас 
дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд: 

а/ Магистрын ажлыг хамгаалалтад оруулахыг хүссэн өргөдөл; 

б/ Харьяалах тэнхим, төв, профессорын багийн хурлаар магистрын ажлыг 
хэлэлцэн дэмжсэн хурлын тэмдэглэл; 

в/ Магистрын ажлыг хамгаалалтад оруулах удирдагчийн тодорхойлолт; 

г/ Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу судалсан хичээлүүд, нэгдсэн шалгалтын дүн, 
зохих багц цаг цуглуулсныг нотолсон сургалт дүүргэсэн гэрчилгээ; 

д/ Судалгааны ажлын сэдэв баталсан тушаалын хуулбар; 

е/ Магистрын ажлын үр дүнг хянан магадалгаа бүхий сэтгүүлд хэвлэн 
нийтлүүлсэн бүтээл; 

ё/ Судалгааны ажлын үр дүнг хэрэгжих боломжтой эсэх талаар байгууллагын 
тодорхойлолт;  

4.2. Магистрын ажлын жинхэнэ хамгаалалтын хуралдааныг Зөвлөлд материал 
хүлээн авснаас хойш нэг сарын дотор зохион байгуулна.  

Тав. Магистрын ажлын хамгаалалт 

5.1. Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаанаар магистрын ажил, 
судалгааны үр дүнг илэрхийлэх нотолгоог хэлэлцэж судалгааны ажлын мэтгэлцээн 
өрнүүлэх хэлбэрээр явуулна. 

5.2. Хамгаалж буй магистрын ажлын сэдэв нууцын зэрэгтэй бол хуралдаан 
хаалттай байдлаар, бусад тохиолдолд нээлттэй зохион байгуулагдана.  

5.3. Магистрын ажил хамгаалуулах бэлтгэл ажлыг зөвлөлийн Нарийн бичгийн 
дарга хариуцан ажиллана. Нарийн бичгийн дарга хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх ажлыг 
зохион байгуулна. 

5.4. Магистрын ажил хамгаалах хуралдааныг зөвлөлийн дарга, түүний эзгүйд 
зөвлөлийн орлогч дарга удирдан явуулна. 

5.5. Зөвлөлийн дарга, орлогч дарга хоёулаа эзгүйд магистрын ажлын 
хамгаалалтын хуралдааныг зохион байгуулахгүй. 

5.6. Зөвлөлийн нэг удаагийн хуралдаанаар хэлэлцэх магистрын ажилд тоо 
заахгүй. 

5.7. Магистрын ажил хамгаалах хуралдаанд дараах дэгийг баримтална: 

5.7.1. Гишүүдийн 75 ба түүнээс дээш хувь хуралдаанд ирсэн тохиолдолд тухайн 
хуралдааныг хүчинтэйд тооцно. Хуралдаан даргалагч хуралдааны эхэнд ирцийн 
бүртгэлд үндэслэн хуралдааны хүчинтэй байдлын талаар мэдэгдэж, хуралдааны 
тэмдэглэлд тусгуулна. 

5.7.2. Зөвлөлийн дарга хуралдааныг нээж хэлэлцүүлэх асуудлыг танилцуулна.  

5.7.3. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга горилогчийн ирүүлсэн баримт бичиг 
шаардлага хангасан байдлын тухай товч илтгэнэ. 
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5.7.4. Магистрант магистрын ажлын гол утга, судалгааны үндсэн үр дүнг 5-8 
минутад багтаан илтгэнэ. 

5.7.5. Зөвлөлийн гишүүд магистрантад асуулт тавьж хариулт авна. Асуулт асуух, 
санал шүүмж авах хугацаа тус бүр 3-5 минут байна. 

5.7.6. Магистрантын эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч, судалгааны ажлын үр 
дүнг хэрэгжих боломжтой эсэх талаар байгууллагын тодорхойлолтыг танилцуулна. 

5.7.7. Магистрын ажлын хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүд магистрын ажлын 
талаар магистрантын хариулт, судалгааны үр дүнг хэлэлцсэн байгууллагын 
тодорхойлолттой холбоотой санал, шүүмжлэл, зөвлөмжийн талаар байр сууриа 
илэрхийлнэ.  

5.7.8 Магистрын зэрэг олгох талаар нууц санал хураалт явуулах тооллогын 
комиссыг тухайн зөвлөлийн 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй сонгож, олонхын саналаар 
батална. 

5.7.9. Нууц санал хураалтад зөвхөн тухайн хуралдаанд оролцсон гишүүд санал 
өгнө.  

5.7.10. Тооллогын комисс нууц санал хураалтыг зохион байгуулж, санал тоолох, 
дүнг гаргах асуудлаар хуралдаж, тэмдэглэл үйлдэнэ. Гишүүдийн саналын 
хуудаснуудыг битүүмжлэн тооллогын комиссын хурлын тэмдэглэлд хавсаргана.  

5.7.11. Тооллогын комисс нууц хураалтын дүнг Зөвлөлд танилцуулах бөгөөд 
зөвлөл ердийн олонхын саналаар комиссын дүнг батална. 

5.7.12. Нууц санал хураалтаар зөвлөлийн гишүүдийн 75-аас доошгүй хувь нь 
эерэг санал өгсөн тохиолдолд горилогчид магистрын зэрэг олгох тогтоол гаргана.   

5.7.13 Зөвлөлийн дарга хуралдааныг хааж үг хэлнэ. 

5.8. 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 магистрын ажлын сэдэв, хуралдааны 
явцад гишүүдийн тавьсан асуулт, горилогч нарын хариулт, оролцогчийн хэлсэн үг, 
шүүмж, санал, хураалт зохион байгуулсан явц, хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн 
талаар дэлгэрэнгүй тусгана. 

5.9. Хуралдааны тэмдэглэл, тогтоолд хуралдаан даргалагч, зөвлөлийн нарийн 
бичгийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  

Зургаа. Магистрын зэргийн диплом олгох 

6.1. Магистр, докторын сургалт явуулах чиг үүрэг бүхий бүрэлдэхүүн сургууль 
магистрын ажил хамгаалсан магистр тус бүрээр бүртгэл хөтөлж, хувийн хэрэг үүсгэж, 
сургуулийн архивд хадгална. 

6.2. Магистрын хувийн хэрэгт дараах материалыг хавсаргана. Үүнд:  

а/ Энэ журмын 5.1 дэх хэсэгт заасан баримт бичиг; 

б/ Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн тооллогын комисс томилсон тогтоол, 
тооллогын комиссын хурлын тэмдэглэл, тогтоол,  магистрын зэрэг хамгаалуулах 
зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл; 

в/ Магистрын ажил, хураангуй, магистрын ажлыг хуулбарласан CD нэг ширхэг; 

г/ Магистрын зэрэг олгосон дипломын хуулбар; 

6.3. Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн тогтоолд үндэслэн Их сургуулийн 
захирал магистрын зэргийн диплом олгох тухай тушаал гаргана. 
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Долоо. Бусад зүйл 

7.1. Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг 
хамгаалалтын зардлаас тооцож олгоно. Магистрын ажлын хамгаалалттай холбоотой 
зардлыг сургалтын төлбөрт оруулахгүй. 

7.2. Горилогч магистрын ажлаа хамгаалж чадаагүй тохиолдолд 1 жилийн дотор 
дахин нэг удаа тухайн зөвлөлд магистрын ажлаа хэлэлцүүлэх эрхтэй.  

7.3. Нууцын зэрэглэлд хамаарах магистрын ажлыг Их сургуулийн нууцын асуудал 
эрхэлсэн албан тушаалтнаас дугаар, зөвшөөрөл авч, тус Их сургуулийн хэвлэх 
үйлдвэрт хэвлүүлнэ. Хэвлүүлэх үйл ажиллагаанд хариуцсан профессорын багийн 
нарийн бичгийн дарга хяналт тавьж тэмдэглэл үйлдэнэ. 

7.4. Нууцын зэрэглэлтэй магистрын ажлыг Их сургуулийн нууцын номын санд 
шилжүүлнэ. Төрийн нууцтай холбоотой ажлыг Их сургуулийн нууцын асуудал эрхэлсэн 
албан тушаалтан холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 

  
 
 
 

 
 

--- oOo --- 
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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 баримтална.  

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 

журмыг сургалтын 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 түвшинг харгалзан сургалтын 

төлөвлөгөөнд  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. 
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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.  

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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Магистрын сургалтын гэрээ /загвар/ 
 

Нэг талаас их сургуулийг төлөөлж Ахисан шатны боловсролын сургуулийн 
захирал, ____________________________________ 
нөгөө талаас их сургуулийн магистрантурт суралцагч ____________________овогтой 
________________________ нар Монгол Улсын Иргэний хууль, Дээд боловсролын 
тухай хууль, их сургуулийн дотоод журам, Магистр, докторын сургалтын журам зэргийг 
үндэслэн дараах нөхцлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав. 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл: 
      1.1. Энэ гэрээ их сургуулийн  болон магистрант нарын хооронд үүсэх сургалттай 

холбоотой харилцааг зохицуулна. 
      1.2.  Гэрээ нь талууд харилцан зөвшилцөж  гарын  үсэг  зурж,  их  сургуулийн 

эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн тэргүүн дэд захирал баталснаар хүчин төгөлдөр болж 2  
жилийн хугацаанд үйлчилнэ. 

Хоёр.  Их сургуулийн эрх, үүрэг: 
Их сургуулийн эрх 
2.1.  Магистрантаас  холбогдох хууль тогтоомж, их сургуулийн дотоод журам, 

сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр, энэхүү гэрээний шаардлагыг биелүүлж 
байгаад хяналт тавих, биелүүлэхийг шаардах. 

2.2. Сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулсан эрх зүйн журмыг үндэслэн 
магистрантуудтай  хариуцлага тооцох. 

2.3.  Сургалтын төлбөрийн хэмжээг тогтоох. 
Их сургуулийн үүрэг 

 2.4. Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийг эрх зүйн холбогдох журам, 
стандартад нийцүүлэн боловсруулж мөрдөх. 
 2.5. Зохих түвшний мэдлэг, чадвар, боловсролын зэрэг эзэмшсэн багшаар 
хичээлийг заалгах, эрдэм шинжилгээний ажил удирдуулах, зөвлөлгөө авах боломжоор 
хангах. 
 2.6. Магистрантаас хичээл заах эрдэмтэн, багшийг сонгох, эрдэм шинжилгээ 
судалгааны ажлын удирдагчаар ажиллах болон сургалтын арга хэлбэрийг зөвшилцөн 
тохирох боломжоор хангах, 
 2.7. Шаардлага хангасан анги, танхимд сургалтыг явуулах, хичээлд ашиглагдах 
техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангах. 
 2.8. Магистрантаас эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил явуулахад батлагдсан 
сэдэв, чиглэлээр ханган, удирдагчийг /зөвлөхийг/ томилон ажиллуулах. 
 2.9.  Их сургуулийн захиргаанд хандаж магистрантаас гаргасан хүсэлт, гомдлыг 
зохих журмын дагуу хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн, хариуг мэдэгдэх. 

Гурав. Магистрантын эрх, үүрэг: 
Магистрантын эрх 

 3.1.  Сургалтын журам, хичээлийн хөтөлбөр, судалгааны ажлын  төлөвлөгөөний 
хүрээнд хичээлийн хэлбэр, багц цагийг хангах талаар эрдэмтэн багш, удирдагч, 
харьяалах тэнхимтэй зөвшилцөн шийдвэрлэх. 
 3.2.  Сургалтын агуулга, зохион байгуулалт, удирдлага, эрдэмтэн багш,  
удирдагч нарын мэдлэг, ур чадвар, заах арга зүй болон сургалтын анги танхим, техник 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангалтын талаар харьяалагдах тэнхим, их сургуулийн 
захиргаанд хандан санал, хүсэлт гаргах, асуудлыг шийдвэрлүүлэх. 
 3.3.  Суралцах хугацаандаа зохих журмын дагуу сургалтаас 1 удаа жилийн чөлөө 
авах. 
 3.4. Амжилтгүй дүн үзүүлсэн хичээлийн шалгалтыг дахин 1 удаа төлбөртэйгөөр 
өгч дүгнүүлэх. 
 3.5. Судалгааны ажлын удирдагчаа сонгох. 
Жич: Тухайн магистрантын судалгааны ажлын сэдвээс шалтгаалж өөр сургууль, 
практикийн байгууллагаас зохих шаардлага хангасан эрдэмтнээр удирдуулах санал 
гаргавал энэ талаар  их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн шийдвэр гаргаснаар хүчин 
төгөлдөр болно. 
 Магистрантын үүрэг 
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 3.6   Их сургуулийн дүрэм болон суралцахтай холбоотойгоор мөрдвөл зохих эрх 
зүйн бусад актыг судлан чанд сахих, энэ талаар их сургуулийн багш, ажилтнаас 
тавьсан шаардлагыг биелүүлэх. 
 3.7 Сургалт, судалгааны ажлын ганцаарчилсан төлөвлөгөөг батлуулан мөрдөж, 
хичээлийн тодорхойлолтод заасан мэдлэг, чадварыг эзэмшиж, шалгалтыг тогтоосон 
цаг хугацаанд нь өгч дүгнүүлэх. 
 3.8  Өвчтэй болон хүндэтгэх бусад шалтгааны улмаас сургалтад оролцох 
боломжгүй тохиолдолд энэ тухайгаа магистрын сургалт хариуцсан мэргэжилтэнд биеэр 
эсвэл утсаар мэдэгдэж зохих баримтыг 48 цагийн дотор бүрдүүлэн өгч тооцуулах. 
 3.9   Сургалтын төлбөрийг хичээл эхэлснээс хойш ажлын 5 өдөрт багтаан бүрэн 
төлөх. 

Дөрөв. Гэрээний хариуцлага 
4.1. Магистрант хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, хангалтгүй биелүүлсэн 

тохиолдолд захиргааны зүгээс түүнд дараах хариуцлага хүлээлгэнэ. Үүнд: 
4.1.1. Сургалтын төлбөрийг тогтоосон хугацаанд төлөөгүй, хичээлийн нэг 

улиралд /цугларалт/ хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 40-өөс дээш цагийн сургалтад 
хамрагдаагүй тасалсан, улирлын шалгалтанд  2 ба түүнээс дээш хичээлд хангалтгүй 
дүгнэгдсэн тохиолдолд сургуулиас хасах; 

4.1.2. Магистрант  сургалтын явцад буюу дуудсан хугацаанд Ахисан шатны 
боловсролын сургуульд албан ёсоор мэдэгдэн  чөлөө аваагүй тохиолдолд  суралцах 
эрхийг нь хүчингүйд тооцож гэрээг нэг талын үндсэн дээр цуцална. 

4.2.  Магистрант  сургалтын багц цагийг хангаагүй үндэслэлээр сургуулиас 
хасагдах, өөрийн саналаар бусад сургууль руу шилжих тохиолдолд  сургалтын  
зардлын  төлбөрийг буцаан олгохгүй. 

4.3. Гэрээнд заасан үүргээ талууд биелүүлээгүйн улмаас үүсэх хохирлыг үүргээ 
биелүүлээгүй тал бүрэн хариуцна. 

4.4. Гэрээтэй холбогдсон маргаантай аливаа асуудлыг талууд хариуцан 
тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд тохиролцоонд хүрч эс хүрвэл шүүхийн журмаар 
шийдвэрлүүлнэ. 
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СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН СТАНДАРТ 
 

 
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 дагуу ажиллах; 

 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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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; 

 Хотын нэр, он; 

 Нүүр хуудасны эсрэг талд эрдэм шинжилгээний 
удирдагч, шүүмжлэгч, хамгаалуулах зөвлөлийн 
хуралдаан хаана, хэзээ болох тухай тэмдэглэл 
бичнэ. 
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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.11 

• 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. 

                                                 
11Зохиогчийн 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.12 

• 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) 

 
 

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 
ѴА/ Үг, үсэг нэмж 

оруулах 
Ном зүй зохиогчийн үсгийн дарааллыг баримтална. 

Ѵі 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. 
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... 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. 

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 тодорхойбайх шаардлагыг 
зөрчиж, өгүүлбэр хэсэг, зүйлийгхэт хураангуйлсан алдаа 
 

 
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 зөрчсөналдаа. 

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. 

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 
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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. 

• 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 
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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 

ѳѳ! Дэвшүүлсэн зорилгодоо хүрэхийн төлөө оюун ухаан, хүч чадлаа дайчлан 

ажиллацгаая! 

 
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). 
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• 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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ХАВСРАЛТ Б. ЭШЛЭЛИЙН ЖИШЭЭ (ТӨРЛӨӨР) 
 

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.13 

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 

                                                 
13 Эрхлэн хэвлүүлэгч гэдэгт зохиогчийн эрх хадгалагдаж буй байгууллага, хувь хүнийг ойлгоно.Зохиогч, эрхлэн 
хэвлүүлэгч нэг бол эрхлэн хэвлүүлэгч (publisher)-ийн талбарыгхоосон орхино. 
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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 

Эрх зүйн баримт бичиг 

http://www.criminology.mn/iltgel/batochir
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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.php?vfi

le=paperview2&vdate= 

no&varhive=&vpaper=7x4yuxe0n3374-aac үзэв. 

Лекцийн тэмдэглэл 

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 

http://zuuniimedee.imedia.mn/isn
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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 

Загвар: 

(Мэдээ материалын нэр, 

он) Жишээ: 

(Монгол Улсын Засгийн 

Газар болон Айвенхоу 

Майнз Монголия Инк 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 

http://www.egov.mn/
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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]  
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ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН  
ПРОФЕССОРЫН СУДАЛГААНЫ БАГИЙН ЖУРАМ  

 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 

1.1. Энэ журмын зорилго нь Хууль сахиулахын их сургууль /цаашид “Их сургууль” 
гэх/-ийн Профессорын судалгааны багийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино.   

1.2. Их сургуулийн Профессорын судалгааны баг /цаашид “судалгааны баг” гэх/ нь 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хууль сахиулах ажлын шинжлэх ухааны үндэслэлийг 
боловсруулах зорилгоор Их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн 
холбоог нягт уялдуулан инновацийн бодлого тодорхойлох, судалгааны ажил зохион 
байгуулах, үр дүнг сургалт, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх чиг үүрэгтэй ажиллах нэгдмэл 
зорилго, бүтэц, бүрэлдэхүүнтэй эрдэм шинжилгээ, судалгааны орон тооны бус нэгж байна.  

1.3. Судалгааны баг нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, Хууль сахиулахын их 
сургуулийн дүрэм, дотоод журам, бусад эрх зүйн актаар тогтоосон хэм хэмжээнд 
нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулна.  

1.4. Судалгааны баг нь Их сургуулийн Эрдмийн зөвлөл, Докторын болон магистрын 
зэрэг хамгаалуулах зөвлөл, үндсэн болон бусад чиг үүргийн нэгжтэй холбогдох дүрэм, 
журамд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа уялдуулж ажиллана.  

 
Хоёр. Судалгааны багийн үйл ажиллагааны чиглэл 

 
2.1.  Дараах салбараар төрөлжсөн судалгааны баг байгуулж, ажиллуулна:  

2.1.1.   Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухаан;  
2.1.2.   Эрх зүйн ухаан;  
2.1.3.   Удирдахуйн ухаан;  
2.1.4.   Хууль сахиулахуйн боловсрол судлал;  
2.1.5.   Ахлагч мэргэжил судлал;  
2.1.6.   Хэл шинжлэлийн ухаан;  
2.1.7.   Гэмт хэрэг илрүүлэхүйн ухаан;  
2.1.8.   Шинжлэн магадлахуйн ухаан;  
2.1.9.   Хил судлал;  
2.1.10. Гамшиг судлал;  
2.1.11. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал;  
2.1.12. Гэмт явдал судлал;  
2.1.13. Цагдаа судлал;  
2.1.14. Мэдээллийн аюулгүй байдал судлал;  
2.1.15. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал судлал;  
2.1.16. Галын бэлтгэл, тусгай тактик зүй;  
2.1.17. Албаны бэлтгэл зүй;  
2.1.18. Бусад.  

2.2. Судалгааны багийн үйл ажиллагааг дараах чиглэлээр зохион байгуулна:   
2.2.1. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг шинжлэх ухааны онол, арга зүйд 

тулгуурлан явуулах, энэ чиглэлээр гадаад, дотоодын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг 
байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, бэхжүүлэх, хамтарсан төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх;  

2.2.2. Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хууль сахиулах 
салбарын захиалгат судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх;  

2.2.3. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр туршилт явуулах, онол 
практикийн тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх, шийдвэрлэх, арга замыг тодорхойлох, 
шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий санал, зөвлөмж боловсруулах, шинэ санаа дэвшүүлэх, 
нээлт хийх, инновацийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, эрдэм шинжилгээний бүтээл нийтлүүлэх, 
оюуны өмчийг баталгаажуулах, төсөл хэрэгжүүлэх;  

2.2.4. Судалгаа, шинжилгээний ажлыг захиалагч байгууллага, нийгмийн эрэлт 
хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн, чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх;  
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2.2.5. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны материаллаг баазыг бэхжүүлж, шинжлэх 
ухаан, технологийн ололт, амжилтад тулгуурласан лабораторийн орчин бүрдүүлэх;  

2.2.6. Судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнгийн талаар олон нийтэд 
сурталчлах, эрдэм шинжилгээний хурал, семинар, үзэсгэлэн зохион байгуулах;  

2.2.7. Холбогдох мэдлэгийн салбараар магистрын урьдчилсан хамгаалалт, 
хоёр болон түүнээс дээш судалгааны багийн өргөтгөсөн хурлаар докторын ажлын 
хэлэлцүүлэг явуулж, дүгнэлт гаргаж, шийдвэрлэх;  

2.2.8. Их сургуулийн профессор багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, алба 
хаагч, суралцагчийн бүтээлийг хурлаар хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах;  

2.2.9. Захирлын болон Эрдмийн зөвлөлийг мэдээллээр хангах;   
2.2.10. Үйл ажиллагааны шуурхай байдлыг хангах, судалгааны ажлын явц, үр 

дүнг хэлэлцэх, хамтын шийдвэр гаргах зорилгоор хурал зохион байгуулах;  
2.2.11. Судалгааны багийн гишүүнийг судалгааны арга барилд сургах, 

шинжлэх ухааны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор онолын болон арга зүйн 
семинар зохион байгуулах.  

 Гурав. Судалгааны багийн бүтэц, гишүүнд тавих шалгуур 

3.1.  Судалгааны баг нь дараах бүтэцтэй байна:  
3.1.1.   Тэргүүлэх профессор;   
3.1.2.   Нарийн бичгийн дарга;  
3.1.3.   Судалгааны чиглэл хариуцсан профессор;  
3.1.4.   Зөвлөх профессор;  
3.1.5.   Клиникийн профессор;  
3.1.6.   Судалгааны чиглэл хариуцсан дэд профессор;  
3.1.7.   Клиникийн дэд профессор;  
3.1.8.   Ахлах судлаач;  
3.1.9.   Судлаач;  
3.1.10. Туслах ажилтан.  

3.2.  Тэргүүлэх профессор нь судалгааны багийн ахлагч байна.  
3.3.  Судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд гадаадын ижил төстэй байгууллагын нэр 

хүндтэй эрдэмтэн, судлаачдыг урьж, оролцуулж болно.  
3.4.  Судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд дараах шалгуурыг хангасан профессор, багш, 

эрдэм шинжилгээний ажилтан, албан хаагчийг томилж, ажиллуулна:  
3.4.1. Судалгааны багийн Тэргүүлэх профессороор тухайн салбар шинжлэх 

ухааны чиглэлээр эрдмийн зэрэг, цолтой, удирдан зохион байгуулах чадвар, туршлагатай, 
тухайн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нэр хүндтэй эрдэмтнийг;  

3.4.2. Судалгааны багийн Тэргүүлэх профессорыг Их сургуулийн орон тооны 
ажилтныг томилоогүй тохиолдолд, Тэргүүлэх профессорын орлогчоор удирдан зохион 
байгуулах, багаар ажиллах ур чадвартай, дадлага туршлагатай, эрдэм шинжилгээний 
ажлын арга зүй эзэмшсэн орон тооны албан хаагчийг;  

3.4.3. Судалгааны багийн нарийн бичгийн даргаар тухайн салбар шинжлэх 
ухааны чиглэлээр эрдмийн зэрэг, цолтой, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын дадлага, 
туршлагатай албан хаагчийг;  

 3.4.4. Судалгааны чиглэл хариуцсан профессороор салбар шинжлэх ухааны 
чиглэлээр эрдмийн зэрэг, цолтой, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын дадлага 
туршлагатай, багаар ажиллах ур чадвартай, нэр хүндтэй эрдэмтнийг;  

 3.4.5. Зөвлөх профессороор боловсролын доктор (Ph.D), түүнээс дээш 
эрдмийн зэрэгтэй, профессор, дэд профессор цолтой, их, дээд сургууль, шинжлэх ухааны 
байгууллагад ажиллаж байгаа нэр хүндтэй эрдэмтнийг; 

 3.4.6. Клиникийн профессороор үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хууль 
сахиулах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллага болон бусад салбарт мэргэжлээрээ 8-аас 
доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга 
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барилтай, багаар ажиллах ур чадвартай, хамт олны дунд нэр хүндтэй, удирдах албан 
тушаалтныг;  

 3.4.7. Судалгааны чиглэл хариуцсан дэд профессороор эрдмийн зэрэг, цолтой, 
тухайн салбар шинжлэх ухааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлж 
байгаа, удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах чадвартай эрдэмтнийг;   

 3.4.8. Клиникийн дэд профессороор үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хууль 
сахиулах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагад мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил үр 
бүтээлтэй ажиллаж байгаа, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын арга барилыг эзэмшсэн, 
багаар ажиллах ур чадвартай албан хаагчийг;  

 3.4.9. Ахлах судлаачаар 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 хүндтэй албан хаагчийг;  

 3.4.10. Судлаачаар магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, Их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, багш эсхүл захиргааны орон тоон дээр ажиллаж байгаа ажилтан, 
албан хаагчийг; 

   3.4.11. Туслах ажилтнаар тухайн салбар шинжлэх ухаанаар бакалавр, түүнээс 
дээш зэрэгтэй, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд дадлагажсан, багш эсхүл захиргааны 
орон тоон дээр ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагчийг. 

3.5. Их сургуулийн профессор, багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан аль нэг 
судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд ажиллана.  

3.6. Профессор, багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, албан хаагч нь мэргэжлийн ур 
чадвар, ажлын дадлага туршлагадаа тулгуурлан 2 ба түүнээс дээш судалгааны багийн 
бүрэлдэхүүнд орж, ажиллаж болно.  

3.7. Их сургуулийн магистрант, докторант нь суралцах хугацаандаа аль нэг багийн 
бүрэлдэхүүнд шууд харьяалагдаж, судалгааны багийн үйл ажиллагаанд идэвх 
санаачилгатай оролцоно.  

3.8. Бакалаврын түвшний шилдэг суралцагчийг Тэргүүлэх профессорын шийдвэрээр 
судалгааны багийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулж болно. 

3.9. Судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд практик байгууллагад ажиллаж байгаа  
судалгааны ажил явуулах сонирхолтой ажилтан, алба хаагчдын идэвх санаачилгыг 
дэмжих зорилгоор оролцуулж болно.  

3.10. Судалгааны багийн гишүүнээр ажиллах доктор зэрэгтэй гишүүн нь Монгол 
Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн санд заавал бүртгэгдсэн байна.  
 

Дөрөв. Судалгааны багийн удирдлага,  
үйл ажиллагааны хэлбэр, зохион байгуулалт 

 
4.1.  Их сургуулийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга нь судалгааны багийн үйл 

ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж, үр дүнд үнэлэлт, 
дүгнэлт өгч ажиллана.  

4.2.  Судалгааны багийн Тэргүүлэх профессор нь үйл ажиллагаагаа Их сургуулийн 
Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргад тайлагнана.  

4.3.  Судалгааны баг нь судалгааны тэргүүлэх чиглэл, зорилго зорилтоо тодорхойлж, 
хөгжлийн стратегийг томьёолно.  

4.4.  Судалгааны баг үйл ажиллагаагаа улирал, хагас жил, жилээр төлөвлөж, 
биелэлтийг тооцож, Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, үнэлүүлнэ.  

4.5.  Судалгааны баг нь үйл ажиллагаагаа багийн хурал, хэд хэдэн багийн өргөтгөсөн 
хурал, эрдэм шинжилгээний хурал, онол, арга зүйн семинар, их семинар, зөвлөгөөн, 



 

96 

 

мэтгэлцээн, хэлэлцүүлэг, дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэх хэлбэрээр явуулна.  

4.6.  Судалгааны багийн хуралдаанаар магистр, докторын судалгааны ажлын сэдэв, 
түүний томьёоллыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах, магистрантын чиглүүлэгч багш томилох 
асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэнэ.   

4.7.  Профессорын багийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа, Их сургуулийн орон тоонд 
ажилладаггүй гишүүн, бусад байгууллагын судлаачтай гэрээ байгуулж ажиллана.  

4.8.  Шаардлагатай тохиолдолд судалгааны багийн төсөлд өөр чиглэлийн 
судалгааны багийн гишүүнийг оролцуулж болно. 

 
Тав. Их семинар зохион байгуулах 

 
5.1.  Нэг эсвэл хэд хэдэн судалгааны багийн эрдэмтний төлөөллийг оролцуулан их 

семинарын зөвлөл байгуулна. Их семинараар докторант, магистрантын судалгааны 
ажлын сэдэвт хамаарах илтгэл, бусад эрдэм шинжилгээний ажлыг хэлэлцэж, үнэлж, 
дүгнэнэ.  

5.2.  Их семинарын зөвлөл нь зөвлөлийг даргалагч, нарийн бичгийн дарга, гишүүдээс 
бүрдэнэ. Их семинарын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Их сургуулийн Эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга батална. Их семинарын зөвлөлийг даргалагч нь судалгааны багийн 
Тэргүүлэх профессор, хэд хэдэн судалгааны багийн эрдэмтний төлөөллийг оролцуулсан 
зөвлөлийн даргалагч нь аль нэг судалгааны багийн Тэргүүлэх профессор байна. 
Тэргүүлэх профессорын эзгүйд тэргүүлэх профессорын орлогч эсвэл Тэргүүлэх 
профессорын томилсон гишүүн зөвлөлийг даргална. 

5.3.  Их семинарын зөвлөлийг даргалагч нь семинар зохион байгуулах төлөвлөгөөг 
батлах, семинар удирдагч, хэлэлцэх эрдэм шинжилгээний илтгэл, судалгааны ажлын 
сэдэв, хугацааг тогтоох, семинарын бэлтгэл, үйл ажиллагаанд хяналт тавина.  

5.4.  Ахисан шатны боловсролын сургууль их семинарын зохион байгуулалтыг 
хариуцаж, нэгдсэн төлөвлөгөө батлуулах, бэлтгэл хангах, семинарын тэмдэглэл хөтлөх, 
гарсан шийдвэрийг баталгаажуулах, зөвлөлийг даргалагчаас даалгасан бусад ажил, 
үүргийг эрхлэн гүйцэтгэнэ.  

5.5.  Их семинар зохион байгуулах нэгдсэн төлөвлөгөөг жил бүрийн 10, 03 дугаар 
сарын нэгдүгээр 7 хоногт докторант, магистрантын сургалт-судалгааны ажлын 
төлөвлөгөө, эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагчийн гаргасан саналыг үндэслэн Их 
сургуулийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар батлуулна.  

5.6.  Их семинараар нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу нэг удаад 3-аас илүүгүй эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлыг хэлэлцэн дүгнэж, эрдэм шинжилгээний ажлын багц цагийг 
тооцох асуудлыг шийдвэрлэнэ.  

5.7.  Их семинар зохион байгуулах байршил, хугацаа, хэлэлцэх судалгааны ажлын 
сэдэв, илтгэгчийн нэр, төлөвлөгөөг зөвлөлийн даргад танилцуулж, ажлын 7-оос доошгүй 
хоногийн өмнө зарыг нийтэд мэдээлнэ.  

5.8.  Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч докторантын эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлыг их семинарт хэлэлцүүлэх боломжтой эсэх талаар дүгнэлт гаргаж, Их 
семинарын зөвлөлийн даргад хүргүүлнэ.  

5.9.  Илтгэгч семинараар хэлэлцүүлэх илтгэл, судалгааны ажлын эцэслэн 
найруулсан материалыг Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар уламжлан Зөвлөлийн 
гишүүдэд семинар зохион байгуулахаас ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө хүргүүлнэ.  

5.10.  Их семинарыг зөвлөлийн гишүүдийн 60-аас дээш хувийн ирцтэй зохион 
байгуулна. Их семинарыг зөвлөлийн дарга удирдан явуулна.  

5.11.  Их семинарын үйл ажиллагааны дараалал:  
5.11.1. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга илтгэгчийн талаар товч танилцуулах (3 

минут);  
5.11.2. Илтгэгч судалгааны ажлын талаарх танилцуулга хийх, хэлэлцүүлэх (20-

25 минут);  
5.11.3. Асуулт, хариулт;  
5.11.4. Гишүүдээс ажилтай нь  холбогдуулан үнэлгээ өгөх (батлагдсан 

маягтаар);  
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5.11.5. Нарийн бичгийн дарга гишүүдийн үнэлгээг нэгтгэн их семинар 
даргалагчид танилцуулах;  

5.11.6. Үнэлгээ, үр дүнг нийтэд мэдээлэх.  
5.12.  Илтгэл, бүтээлийг гишүүд 100 оноогоор дараах задаргаагаар дүгнэнэ:  

5.12.1. Ажлын онол, практикийн ач холбогдолд 50 хүртэл оноо;  
5.12.2. Боловсруулалт, судалгааны арга зүйд 30 хүртэл оноо;  
5.12.3. Илтгэх ур чадвар, сэдэв эзэмшсэн байдалд 20 хүртэл оноо.  

5.13.  Гишүүдийн онооны нийлбэр 75 ба түүнээс дээш байх тохиолдолд магистрант, 
докторантын ажилд 3.0 багц цаг олгох шийдвэр гаргана.  

5.14.  Докторантын судалгааны ажлын чиглэлээр бичиж, их семинараар 
хэлэлцүүлсэн ном, гарын авлага, түүний бүлэг, хэсэгт энэ журмын 5.13 дахь хэсэгт заасан 
үзүүлэлтийг үндэслэн багтаамж, хэвлэлийн хуудсыг харгалзан зөвлөлийн шийдвэрээр 
эрдэм шинжилгээний багц эсхүл кредит цагт тооцож болно.  

5.15.  Онооны дундаж 75 хүрээгүй тохиолдолд их семинар удирдагчийн саналаар, 
илтгэл, бүтээлдээ зөвлөлийн гишүүдээс өгсөн санал-зөвлөмжийг ажлын 5 өдөрт багтаан 
тусгаж, нарийн бичгийн даргаар уламжлан дахин онооны санал авч, нэгтгэн эрдэм 
шинжилгээний багц цаг тооцох эсэх асуудлыг шийдвэрлүүлж болно.  

5.16.  Хэлэлцэгдэн багц цаг тооцсон илтгэлийг Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний 
бичиг, онол, арга зүйн сэтгүүлд хэвлэн нийтлүүлэхэд тусгай шүүмж-дүгнэлт 
шаардагдахгүй. 

5.17.  Их семинарын зөвлөлд ажилласан профессор, багшийн ажлын хөлсийг 
“Профессор, багшийн ажлыг багц цагаар үнэлэх журам”-аар, бусад гишүүдийн ажлын 
хөлсийг цагийн үнэлгээний дагуу тооцон олгоно.  

 
Зургаа. Судалгааны багийн Тэргүүлэх профессор, гишүүний эрх, үүрэг 

 
 6.1. Судалгааны багийн Тэргүүлэх профессор дараах эрхтэй:  

6.1.1. Судалгааны багийн бүрэлдэхүүнийг томилуулах, өөрчлөх санал оруулах;  

 6.1.2. Эрдэм шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх, суурь болон хавсарга судалгааг гүйцэтгэх ажлыг 
удирдлагаар хангах;  

 6.1.3. Судалгааны багийн эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгаа, хөгжлийн болон 
инновацийн ажлын онол, арга зүйн түвшинг ахиулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;  

 6.1.4. Судалгааны багийн хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн санхүүг хариуцан, 
багийн эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгаа, хөгжлийн болон сургалтын үйл ажиллагаанд 
захиран зарцуулах; 

 6.1.5. Судалгааны багийн гишүүнийг ажлын үр дүнгээр нь шагнаж урамшуулах, 
арга хэмжээ авах санал гаргаж, шийдвэрлүүлэх.  

6.2.  Судалгааны багийн Тэргүүлэх профессор дараах үүрэгтэй:  
6.2.1. Эрдэм шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны орчин 

бүрдүүлэх, бэхжүүлэх, судалгаа, сургалтын ажлын онол, арга зүйн түвшин, үр нөлөө, 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх, судлаачдын залуу халааг бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах;  

6.2.2. Судалгааны багийн судалгааны туршилт, судалгааны ажлын онол, арга 
зүйн түвшин, үр дүн, гүйцэтгэлийн явцад тогтмол хяналт тавих, үнэлгээ өгөх;  

6.2.3. Гадаад, дотоодын байгууллага, судлаач, төгсөгч, үйлдвэрлэл, бизнес 
эрхлэгчтэй бүтээлч, олон талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.  

6.3.  Судалгааны багийн гишүүн дараах чиг үүрэгтэй:  
6.3.1. Эрдэм шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй 

төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, суурь болон хавсарга судалгааг гүйцэтгэх, инновацийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ажилд хүлээсэн үүргийн дагуу оролцох;  

6.3.2. Судалгааны багийн хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтийн 
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төлөвлөлтийн дагуу өөрийн гүйцэтгэсэн үүрэг, үр дүнгийн үнэлгээгээр мөнгөн 
урамшуулал, гэрээгээр тогтоосон хувь авах;  

6.3.3. Тэргүүлэх профессор, судалгааны чиглэл хариуцсан профессорт 
судалгааны ажлын явцыг тайлагнаж, тулгамдсан асуудлаар санал оруулж, 
шийдвэрлүүлэх;  

6.3.4. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах;  
6.3.5. Судалгааны багийн болон Их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, сургалт, 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх ажлыг тасралтгүй, идэвх санаачилгатай 
гүйцэтгэх; 

6.3.6. Эрдэм шинжилгээ, сургалтын чиглэлээр хийсэн өөрийн судалгааны 
ажлын үр дүнг Их сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогчдод хүргэх, мэдээлэх; 

6.3.7. Их сургуулийн сургалтын орчныг бэхжүүлэх, судалгаа, сургалтын ажил 
эрхэлж буй залуу багш, судлаачдын онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэх 
чиглэлээр өөрийн мэдлэг чадварыг бүрэн ашиглаж үр бүтээлтэй ажиллах; 

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

Долоо. Санхүүгийн эх үүсвэр ба урамшуулал 

7.1.  Судалгааны багийн үйл ажиллагааны санхүүжилт нь дараах эх үүсвэрээс 
бүрдэнэ:  

7.1.1. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээ, сургалтын 
байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн газрын захиалгат эрдэм шинжилгээний ажлын 
санхүүжилт;  

7.1.2. Олон улсын байгууллага, банк, сангийн эх үүсвэрээр хэрэгжих төсөл, 
хөтөлбөрийн санхүүжилт;   

7.1.3. Гадаад орны эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллагатай хамтран 
хэрэгжүүлэх төслийн санхүүжилт;  

7.1.4. Зөвлөх үйлчилгээ, захиалгат сургалтын төлбөр, хандив, бусад орлого;  
7.1.5. Шинжлэх ухаан, технологийн сангаар дамжин хэрэгжих шинжлэх ухаан, 

технологийн зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлийн санхүүжилт;  
7.1.6. Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний төсөвт ажлын санхүүжилт;  
7.1.7. Гарааны компанийн үйл ажиллагаанаас олох орлого;  
7.1.8. Инновацийн бүтээгдэхүүн борлуулсан орлого;  
7.1.9. Оюуны өмчийн патент, лиценз эзэмшсэний орлого.  

7.2.  Судалгааны баг эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалт, үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны чиглэлээр батлагдсан санхүүжилтийг төлөвлөгөө, зориулалтын дагуу 
зарцуулж, судалгааны ажлын болон санхүүжилтийн тайланг Их сургуулийн Санхүү, 
төлөвлөлтийн алба, захиалгат байгууллагад тайлагнана.  

7.3.  Судалгааны ажил гүйцэтгэх гэрээгээр урамшуулал олгох асуудлыг тогтоох 
бөгөөд гэрээнд заагаагүй тохиолдолд “Хууль сахиулахын их сургуулийн профессор, 
багшийн ажлыг багц цагаар үнэлэх журам”-ын дагуу зохицуулна.  

7.4.  Захиалгат ажлын ашиг болох мөнгөн дүнгийн тодорхой хувийг Их сургуулийг 
хөгжүүлэх санд хандивлах, судалгааны багийн гишүүнд урамшуулал олгох хувь хэмжээг 
Тэргүүлэх профессор тооцон, багийн нийт гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэн, хурлын 
тэмдэглэлийн хамт Их сургуулийн захиралд танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.  

7.5.  “Профессор, багшийн ажлыг багц цагаар үнэлэх журам”-ын 4.1.2-т заасны дагуу 
судалгааны багийн Тэргүүлэх профессор болон Тэргүүлэх профессорын орлогчид зохих 
багц цагийг тооцож олгоно.   

Найм. Судалгааны баг байгуулах, татан буулгах үндэслэл 

8.1.  Судалгааны баг байгуулах болон татан буулгах асуудлыг Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн, бүрэлдэхүүн болон харьяа сургуулийн саналыг үндэслэн, Их 
сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцэн шийдвэрлэж, Их сургуулийн захирлын 
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тушаалаар баталгаажуулна. 
8.2.  Тодорхой сэдвээр судалгаа явуулах, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үйлчилгээ 

үзүүлэх зэрэг нэг удаагийн үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор баг байгуулан ажиллуулж, 
зорилгодоо хүрсэн тохиолдолд болон бусад үндэслэлээр татан буулгана. 

8.3.  Судалгааны багийг дараах тохиолдолд Их сургуулийн захирлын шийдвэрээр 
татан буулгаж, үйл ажиллагааг нь зогсоож болно:  

8.3.1. Их сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөлт орсон;  
8.3.2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулсан нь 

тогтоогдсон;  
8.3.3. Судалгааны багийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлын үр дүн гараагүй, 

эдийн засгийн хувьд хохиролтой нь тогтоогдсон.  

Ес. Бусад 

9.1.  Энэ журамд судалгааны багийн Тэргүүлэх профессоруудын зөвлөгөөнөөс 
гаргасан саналыг үндэслэн Их сургуулийн захирлын тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулна.  

9.2.  Судалгааны баг нь салбар чиглэлээр бүрэлдэхүүн болон харьяа сургуульд 
харьяалагдана.  

9.3.  Судалгааны баг бүр нэгдсэн хэв загварын хэвлэмэл хуудас, Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн, харьяалагдаж буй бүрэлдэхүүн болон харьяа сургуулийн тэмдгийг 
хэрэглэнэ.  

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

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

--- оОо --- 
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Хууль зүйн салбарын эрдэмтдийн нэрс, судалгааны ажлын чиглэл 

 

№ 

 

Овог нэр 

 

Эрдмийн зэрэг 

хамгаалсан сэдэв 

 

он 

 

Х
а

м
га

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/ 

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 
1976 

 

 

Доктор 

(Ph.D) 
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төрийн үндсэн үүрэг мөн” Монгол 

“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 

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) 
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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) 

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 
1988 ОХУ 

Доктор 

(Ph.D) 
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эрхийн хүмүүжлийн ажлыг 

удирдах нь” 

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) 

“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  
1989 

 

 

Доктор 

(Ph.D) 
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хүлээлгэх захиргааны арга 

хэмжээний нөлөөллийг 

дээшлүүлэх асуудал” 

Монгол 
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асуудал 

2012 Монгол 
Доктор 

(Ph.D) 

131.  С.Должин 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 

маргааныг олон улсын хөрөнгө 

оруулалтын маргаан 

шийдвэрлэх төвөөр 

шийдвэрлэх нь  

2012 Монгол 
Доктор 

(Ph.D) 

132.  М.Туяа 

Эрх зүйн системийн нутагшил: 

Нийтийн эрх зүйн системийн 

институцийг иргэний эрх зүйн 

системд үр нөлөөтэй 

нутагшлуулах нь 

2012 Монгол 
Доктор 

(Ph.D) 

133.  

 

Б.Даваа 

Effect of Glycyrrhiza urglensis F 

extracts and its Fermented 

products on inflammatory 

cytokine expression in HaCat 

cells 

2012 БНСУ 
Доктор 

(Ph.D) 

134.  Ц.Цэлмэг 

Ойн тухай хууль тогтоомж 

зөрчсөн гэмт хэрэг, эрүүгийн 

эрх зүй, криминологийн 

асуудал 

2012 Монгол 
Доктор 

(Ph.D) 

135.  Ж.Эрдэнэбулган 

Дээрмийн гэмт хэргийн 

эрүүгийн эрх зүйн үндсэн 

асуудал: онол ба практик 

2012 Монгол 
Доктор 

(Ph.D) 

136.  Д.Байгал 
Төрийн захиргааны албан 

тушаалтны мэдлэг чадварын 
2013 Монгол 

Доктор 

(Ph.D) 
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шаардлага 

137.  Ч.Нямсүрэн 
Гэмт хэргийн хохирогчийн эрх 

зүйн байдал 
2013 Монгол 

Доктор 

(Ph.D) 

138.  Д.Бадам 

Насанд хүрээгүй хүнд ял 

оногдуулах онцлог, түүний 

эрүүгийн эрх зүйн үндсэн 

асуудал 

2013 Монгол 
Доктор 

(Ph.D) 

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) 

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) 
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151.  П.Амаржаргал 

Парламентийн бүрэн эрх: 

өлөвшил,хөгжлийн чиг 

хандлага 

2016 Монгол 
Доктор 

(Ph.D) 

152.  

Х.Эрдэм-Ундрах Эрүүгийн эрх зүй дэх ялын 
тогтолцоо, түүхэн 

хөгжил,хүрсэн 
түвшин,шинэчлэл  

2016 Монгол 
Доктор 

(Ph.D) 

153.  
Д.Янжинхорлоо Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

барьцааны эрх зүйн 
зохицуулалт 

2016 Монгол 
Доктор 

(Ph.D) 
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ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЭРДЭМТДИЙН ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАН 
ОГНООГООР АНГИЛСАН 

 
2017.05.18 

 

№ 
Эрдэмтний 

нэр 
Хамгаалсан сэдэв 

Хамгаалса
н он 

АКАДЕМИЧ 

1.  С.Нарангэрэл 

БНМАУ-ын эрүүгийн хууль тогтоомжийг 
боловсронгуй болгох асуудал 

1988 
 

Монгол улсын эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий ангийн 
үндсэн асуудлууд 

1999 

2.  Ж.Амарсанаа 
Эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоох процессын асуудлууд 1988 

Хүний эрхийн олон улсын ба үндэсний эрх зүйн 
харьцуулсан судалгаа 

2000 

 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОР 

1.  Р.Гүнсэн 
БНМАУ-д социалист өмчийг эрүүгийн эрхээр 

хамгаалах нь 
1974 

2.  Ж.Авхиа 
БНМАУ-д хүний амь насны эсрэг гэмт хэрэгтэй 

явуулах тэмцлийн эрүүгийн эрхийн ба 
криминологийн асуудлууд 

1976 

3.  С.Жанцан 
БНМАУ-д рецедив гэмт явдалтай хийх эрүүгийн 

эрх зүй, криминологи, ял эдлүүлэх асуудал 
1992 

4.  Г.Совд 
Эрүүгийн хариуцлага түүний уламжлал 

шинэчлэлийн асуудал 
1993 

5.  И.Дашням 
Монгол оронд феодалын эрх зүйг халж шинэ эрх 

зүй бүрэлдэн тогтсон нь  /1921-1940/ 
1993 

6.  Т.Сэнгэдорж 
Байгаль орчныг хамгаалах эрх зүйн 

асуудал:уламжлал, шинэчлэл 
1994 

7.  О.Амархүү 
Монголын байгаль орчныг хамгаалах хууль 

тогтоомжийн түүхэн хөгжил, тогтвортой хөгжилд 
тэдгээрийн эзлэх байр суурийн асуудал 

1999 

8.  Л.Баасан Хөдөлмөрийн гэрээний онол, практикийн асуудал 1999 

9.  
Д.Лүндээжанца
н 

Монгол улс дахь төрийн эрх мэдлийг хувиарлах 
онол практикийн асуудал. 

2000 

10.  Ж.Долгорсүрэн 
Монгол улсад захиргааны эрх зүйн албадлага 
хэрэглэж буй өнөөгийн байдал,түүнийг хууль 

тогтоомжийн хүрээнд судалсан нь  

2001 

11.  Ч.Энхбаатар 
Шүүхийн хараат бус байдлын харьцуулсан 

судалгаа 
2003 

12.  Н.Лүндэндорж 
Төр, эрх зүйн сэтгэлгээний хөгжил, түүний чиг 

хандлага 
2003 

13.  Ц.Сарантуяа 
Монгол Улс дахь Үндсэн хуулийн процессийн 

үүсэл, төлөвшил, тулгамдсан асуудал 
2009 

14.  Ж.Болдбаатар 
Гэмт хэрэг илрүүлэхэд полиграф ашиглах онол, 

арга зүйн асуудал 
2013 

15.  Ш.Үнэнтөгс 
Гадаадын  хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчин 

түүнийг боловсронгуй болгох арга зам 
2015 
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ХУУЛЬ ЗҮЙН ДОКТОР 

 

1.  Д.Дариймаа 1967 

2.  С.Жалан-Аажав 1967 

3.  Э.Авирмэд 1970 

4.  Б.Содовсүрэн 1973 

5.  Б.Чимид 1973 

6.  Л.Хашбат 1974 

7.  Д.Сангиданзан 1976 

8.  Л.Хүрлээ 1976 

9.  Д.Дашдэмбэрэл 1977 

10.  Б.Пүрэв 1978 

11.  П.Ламжав 1978.05.16 

12.  Ж.Энхсайхан 1979.01.19 

13.  Г.Нямдоо 1980 

14.  
Р.Ёндондэмбэр

эл 
1981 

15.  Л.Рэнцэн 1981 

16.  Н.Жанцан 1982 

17.  С.Галсан 1982 

18.  Д.Цогт-Очир 1982 

19.  О.Жамбалдорж 1982.05.17 

20.  К.Тажебакед 1982.10.19 

21.  Д.Дашцэдэн 1983 

22.  С.Бадарчи 1983.01.13 

23.  Н.Баатаржав 1985.02.27 

24.  Ц.Бүжинлхам 1985.06.30 

25.  Д.Халиун 1986 

26.  Б.Дашзэвэг 1988 

27.  А.Лхагваа 1988 

28.  Д.Садив 1988 

29.  Ж.Хурцгэрэл 1988 

30.  Ж.Бямбаа 1988.05.11 

31.  Д.Баатар 1989 

32.  Б.Бат-Эрдэнэ 1989 

33.  Д.Ангар 1989 

34.  Т.Мөнхжаргал 1989.06 

35.  С.Цэрэндорж 1989.05.11 

36.  Н.Пүрэвдорж 1989.09.29 

37.  Ж.Баатар 1990.04.05 

38.  
Д.Жаргалсайха

н 
1990.12.24 

39.  Ц.Эрдэнэболд 1991 

40.  С.Наранбулаг 1992 

41.  Г.Баярхүү 1995 

42.  А.Доржготов 1995 

43.  Р.Уранбилэг 1995.10.22 

44.  Б.Мандахбилэг 1998 

45.  Д.Баярсайхан 1998.03.04 

46.  Д.Батчимэг 1999 

47.  Б.Уранцэцэг 1999 

48.  Т.Алтангэрэл 2000 

49.  Д.Солонго 2000 

50.  Х.Доржпалам 2000.04 

51.  
Д.Зүмбэрэллха

м 
2001 

52.  Б.Алтангэрэл 2003 

53.  Ж.Батзандан 2003 

54.  Т.Мэндсайхан 2003 

55.  О.Пунцагдаш 2003 

56.  Х.Сэлэнгэ 2003 

57.  Ш.Цогтоо 2003 

58.  Ж.Бямбадорж 2003.05.23 

59.  С.Төмөр 2004 

60.  Д.Адъяабазар 2004 

61.  Л.Батжав 2004 

62.  Б.Болдбаатар 2004 

63.  Ц.Амгаланбаяр 2004 

64.  
Намсраева 

Оксана 
Сергеева 

2004 

65.  О.Зоригт 2004.10.14 

66.  Н.Гантулга 2004.06.22 

67.  Д.Таванжин 2004.06.28 

68.  М.Батаев 2005 

69.  С.Батхүлэг 2005 

70.  М.Ганболд 2005 

71.  Д.Даваа-Очир 2005 

72.  А.Энхбат 2005 

73.  Ч.Даваа 2005.07.05 

74.  Б.Баярсайхан 2005.11.04 

75.  Д. Алтанзул 2005.06.24 

76.  Э.Батбаяр 2005.06.25 

77.  Ц.Нямдорж 2005.07.29 

78.  Д.Мягмарцэрэн 2006 

79.  П.Одгэрэл 2006 

80.  Б.Тэмүүлэн 2006 

81.  Ж.Батсайхан 2006.06.16 

82.  Л.Бямбаа 2006.12.13 

83.  И.Идэш 2006.12.15 

84.  Б.Айбек 2007 

85.  О.Хайтан 2007 

86.  Г.Банзрагч 2008 

87.  К.Женисгүл 2008 

88.  Б.Амарсанаа 2008.07 

89.  Г.Гантөмөр 2008.06.27 

90.  Л.Батдолгор 2009 

91.  Ц.Гантулга 2009 

92.  Б.Гүнбилэг 2009 

93.  Т.Оюунчимэг 2009 

94.  С.Сүхбаатар 2009 

95.  З.Төрмандах 2009 

96.  Л.Энхжаргал 2009 

97.  А.Эрдэнэцогт 2009 
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98.  Д.Нямдорж 2009.03.04 

99.  Бө.Бат-Эрдэнэ 2009.06.05 

100.  
С.Жаргалсайха

н 
2009.06.17 

101.  Ж.Мөнхболд 2009.01.28 

102.  Д.Сүнжид 2009.05.28 

103.  П.Оюунчимэг 2009.12.21 

104.  
Э.Зууннасан 

БНХАУ 
2010 

105.  В.Оюумаа 2010 

106.  Д.Уянга 2010 

107.  
Ж.Оюунтунгала

г 
2010.02.01 

108.  Х.Гэрэлчулуун 2010.03.10 

109.  Д.Гангабаатар 2011 

110.  
Ли Сяньжи 

БНСУ 
2011 

111.  Б.Төмөр 2011 

112.  Д.Ширэндэв 2011 

113.  Т.Бямбаа 2011.02.02 

114.  Ш.Сүхбаатар 2011.10.05 

115.  Ш.Ариунбилэг 2011.11.05 

116.  С.Отгонгэрэл 2011.11.07 

117.  Н.Ганбадрал 2011.11.17 

118.  Л.Мөнхсайхан 2011.06.29 

119.  О.Мөнхсайхан 2011.09.27 

120.  Б.Батзориг 2012 

121.  С.Должин 2012 

122.  Я.Мягмарсүрэн 2012 

123.  
Ж.Эрдэнэбулга

н 
2012 

124.  Ц.Доржням 2012.02.01 

125.  Г.Ууганболор 2012.06 

126.  М.Цогтоо 2012.03.09 

127.  Т.Уранцэцэг 2012.06.08 

128.  Ц.Цэлмэг 2012.05.18 

129.  Б.Одбаатар 2012.05.28 

130.  Б.Нармандах 2012.06.28 

131.  Б.Алтанбагана 2013 

132.  Д.Бадам 2013 

133.  
Б.Амарбаясгал

ан 
2013 

134.  Ж.Эрхэсхулан 2013 

135.  Ц.Минжин 2013.05.13 

136.  Ж.Нямдулам 2013.11.11 

137.  Ч.Нямсүрэн 2013.06.27 

138.  Ю.Бадамханд 2013.10.30 

139.  Р.Оюунбадам 2014 

140.  Ч.Өнөрбаяр 2014 

141.  Б.Өнөрмаа 2014.01.16 

142.  Ц.Мандах 2014.01.19 

143.  Б.Цолмон 2014.09.24 

144.  Р.Баярмагнай 2014.10.30 

145.  С.Гантулга 2014.10.31 

146.  С.Болормаа 2015 

147.  З.Цэрэнбат 2015.03.12 

148.  
Б.Жаргалсайха

н 
2015.04.24 

149.  М.Эрдэнэбаяр 2015.04.24 

150.  Б.Энхболд 2015.12.21 

151.  П.Эрдэнэбат 2015.05.29 

152.  Б.Алтангэрэл 2015.09.25 

153.  А.Бямбажаргал 2016 

154.  Э.Өлзийлхам 2016 

155.  Д.Янжинхорлоо 2016 

156.  Н.Мичидмаа 2016.06 

157.  С.Энхбаяр 2016.07.01 

158.  
Х.Эрдэм-
Ундрах 

2016.05.04 

159.  Ш.Чулуунбат  2016.12.06 

160.  М.Сувд 2016.06.14 

161.  З.Сүхбаатар 2016.06.16 

162.  П.Амаржаргал 2016.09.14 

163.  Г.Лхагвамаа 2016.08.19 

164.  З.Сүхбаатар  2016.12.15 

165.  Ц.Очгэрэл 2016.05.26 

166.  Г.Ганбаатар 2016.05.28. 

167.  Н.Мөнхзул 2016.09.24 
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Гэмт явдал судлал-эрх зүй чиглэлээр хамгаалагдсан  
магистрын ажлын товъёог  

 

2001 он 

1 Гэмт хэрэгтэн бие хүний криминологи шинж 

2 
Хууль бусаар ан агнах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, боловсронгуй болгох арга 
зам 

3 
Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх цаазар авах ял уламжлал шинэчлэлийн зарим 
асуудал 

4 Монгол Улсад гарч буй авилгал түүнтэй тэмцэх зарим арга зам 

5 Орон байрны хулгайн гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал 

6 
ДОХ өвчнийг бусдад халдаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрүүгийн эрх зүй, кримнологийн 
зарим асуудал 

7 
Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулсны улмаас хохирогч нас барсан 
гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал 

8 
Мал хулгайлах гэмт хэргийн криминологи шинж ба урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгох нь /МУ-ын баруун хойд хил дамжин гарсан хэргийн 
жишээн дээр/ 

2002 он 

9 Орчин үеийн гэмт явдал түүний шалтгаан нөхцөл 

10 
Биеэ үнэлэх, биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах гэмт хэрэгтэй хийх тэмцлийн эрүүгийн 
эрх зүй, криминологийн зарим асуудал 

11 
Залилан мэхлэх гэмт хэргийг илрүүлэхэд нотлох баримтыг ашиглах 
тактикийгболовсронгуй болгох зарим асуудал 

12 
Гэмт хэрэгт хамтран оролцогчид, тэдгээрт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын зарим 
асуудал 

13 
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хууль бусаар борлуулах гэмт хэргийг 
мөрдөн байцаах ажиллагаа 

14 
Зохион байгуулалттай  гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх зарим 
асуудал 

15 
Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим 
асуудал 

16 Гэмт хэрэгт хамаарагсдын ойлголтыг тодорхойлох эрүүгийн эрх зүйн асуудал 

17 Насанд хүрээгүй хүмүүсийн орчин үеийн гэмт явдлын криминологийн асуудал 

18 Эмэгтэйчүүдийн гэмт явдлын шалтгаан нөхцөл 

19 
Гэмт хэрэг үйлдсэн зохион байгуулалттай бүлгийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, хүлээлгэх  
хариуцлага, зүйлчлэлийн зарим асуудал 

20 
Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй дэх аргагүй хамгаалалтын онол практикийн зарим 
асуудал 

21 
Эрүүгийн хэрэг үүсгэх ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 
зарим асуудлууд 

22 Танхайрах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын зарим асуудал 

23 
Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хойшлуулшгүй ажиллагаа, 
түүний онцлог 

24 Гэмт хэргийн субьект түүний эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь 

25 Зэвсэглэсэн гэмт этгээдийн үйлдлийг таслан зогсоох, баривчлах тактик 

2004 он 

26 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, 
прокурор, шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас иргэнд учирсан хохиролыг 
арилгах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах асуудал 

27 
Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх ажиллагааны онол практикийн зарим 
асуудал 

28 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаан дахь төрийн бус байгууллагын оролцоо, 
түүнийг боловсронгуй болгох 

29 Далайлган сүрдүүлэх гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 
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30 
Монгол Улсад насанд хүрээгүй этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын эрүүгийн эрх 
зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал 

31 
Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодистой холбогдсон гэмт 
хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологи шинж 

32 
Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргосон этгээдийг эрэн сурвалжлах ажиллагааны 
онол практикийн зарим асуудал 

33 Сэжигтэнг баривчлах, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

2005 он 

34 
Цагдан хорих арга хэмжээг хэрэ3глэж ирсэн түүхэн уламжлал, гадаад орнуудын цагдан 
хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний онцлог 

35 Мөнгө угаах гэмт хэргийн олон улсын нөхцөл байдал ба эрүүгийн эрх зүйн шинж 

36 Гэмт хэргийн олонлог, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

37 Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

38 
Татвар төлхөөс зайлсхийх гэмт хэрэгтэй хийх тэмцлийн эрүүгийн эрх зүйн зарим 
асуудал 

39 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь гэрчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах 
зарим асуудал 

40 
Гэмт харгийн улмаас учирсан эдийн бус хохирлын нэхэмжлэлийг эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагааны явцад шийдвэрлэх зарим асуудал 

41 
Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааг мэтгэлцэх зарчмаар явуулах онол практикийн зарим 
асуудал 

42 
Бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, 
зүйлчлэлийн зарим асуудал 

43 Зандалчлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, криминологийн зарим асуудал 

44 Монгол Улсын Эрүүгийн хууль тогтоомжийн түүхэн хөгжилтийн зарим асуудал 

45 
Насанд хүрээгүй хүнийг гэмт хэрэг үйлдэхэд татан оруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 
зүй, криминологийн зарим асуудал 

46 Монгол Улсын Эрүүгийн хууль үйлчлэх цаг хугацаа, онол практикийн зарим асуудал 

47 
Анхан шатны Эрүүгийн шүүх хуралдаан, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох тухай зарим асуудал 

48 
Монгол Улсын Эрүүгийн болон Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиудын уялдаа холбоо: 
онол практикийн асуудал 

2006 он 

49 
Эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, журмын эрх зүйн зохицуулалтын зарим 
асуудал 

50 
1963 оны эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг шинэ эрүүгийн байцаан шийтгэх хуультай 
харьцуулан судлах нь 

51 
Насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдсэн гэмт хэрэгт хийх кримнологийн судалгааг 
боловсронгуй болгох зарим асуудал 

52 
Эмнэлэгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох зарим ауудал 

53 
Эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийн эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн 
асуудал 

54 
Байцаах, нүүрэлдүүлэн байцаах, мэдүүлгийг газар дээр нь шалгах таньж олуулах 
ажиллагааны сэтгэл зүйн зарим асуудал 

55 
Бэлгийн замын халдарт өвчнөө эмчүүлэхээс зайлсхийх, халдаах гэмт хэргийн эрүүгийн 
эрх зүй, криминологийн зарим асуудал 

56 Гэмт хэрэг зүйлчлэх ажиллагааны онол практикийн зарим асуудал 

57 Терроризмтай тэмцэх эрүүгийн эрх зүйн асуудал 

58 
Төрийн ба төрийн бус байгууллагын албан тушаалтан албаны эрх мэдэл ба албан 
тушаалын байдлаа урвуулах буюу хэтрүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим 
асуудал 

59 
Шүүн таслах ажиллагааны эсрэг зарим гэмт хэргүүдийн эрүүгийн эрх зүй, кримилогийн 
зарим  асуудал 

60 Насанд хүрээгүй этгээдийн хэрэгт явуулах байцаан шийтгэх ажиллагааны эрх зүйн 
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зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал 

61 
Хүн худалдах, худалдан авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим 
асуудал 

62 Эрүүгийн хэрэг үүсгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

2007 он 

63 
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн ашиглалтын журам зөрчих гэмт 
хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, криминологийн зарим асуудал 

64 Хүчиндэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

65 Хүн барьцаалах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

66 Хуурамч бичиг баримт, тамга тэмдэг, хэвлэмэл маягт үйлдэх, ашиглах гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

67 Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах ажиллагааг 
боловсронгуй болгох зарим асуудал /Төмөр зам, МИАТ-ын Цагдаагийн байгууллагын 
жишээн дээр/ 

68 Тэмээ хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, нотлох ажиллагааны онцлог 

69 Хэрэг бүртгэлтээс зарим асуудал оргон зайлсан сэжигтэн, яллагдагчийг эрэн 
сурвалжлах ажиллагааны онол практиктийн асуудал 

70 Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн, 
криминологийн зарим асуудал 

71 Ан агнуурын хууль тогтоомжийг зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн 
зарим асуудал 

72 Гэмт хэрэг үйлдэх үеийн гэмт этгээдийн сэтгэл санааны байдал, түүний эрүүгийн эрх 
зүйн зохицуулалт 

73 Нэр төр, алдар хүндийн эсрэг гэмт хэргийн хуулийн тулгамдсан асуудал 

2008 он 

74 
Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх цаазаар авах ялын эрх зүйн зохицуулалтын зарим 
асуудал 

75 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хүсэлтийг шалгаж шийдвэрлэх 
ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, боловсронгуй болгох зарим асуудал 

76 
Хэргийн газар үзлэг хийх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал, түүнийг 
боловсронгуй болгох нь 

77 
Торгууль Эрүүгийн байцаан шийтгэх албадлагын бусад арга хэмжээний хэрэгжилт, үр 
нөлөөг дээшлүүлэх нь 

78 

Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн зарим асуудал 
Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээний хэрэгжилт, 
цаашид анхаарах зарим асуудал 

79 Автомашин хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх тактикийн зарим асуудал 

80 
Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг үйлдэхэд татан оруулах гэмт хэргийн ойлголт, 
шалтгаан нөхцөл, урьчилан сэргийлэх зарим асуудал 

81 
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодис борлуулахтай холбоотой гэмт хэргийг 
мөрдөх арга зүй 

82 
Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй дэх гарцаагүй байдлын онол практикийн зарим 
асуудал 

2009 он 

83 
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 
хэргийн орчин үеийн шалтгаан нөхцөл 

2010 он 

84 Эдийн засгийн гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

85 Доромжлох, гүтгэх гэмт хэргийг нотлох ажиллагааны зарим асуудал 

86 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь гэрчийн эрх зүйн байдал: онол практикийн 
зарим асуудал 

87 
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодистой холбоотой мэдээллийг цагдаагийн 
байгууллагын хэв журмын албанаас шалгах ажиллагаа 

88 Гэмт хэргийн ангилал, түүний эрүүгийн эрх зүйн учир холбогдол 
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89 
Монгол Улсын хилийн халдашгүй дархан байдалд халдсан гэмт  хэргүүдийн ойлголт, 
эрүүгийн эрх зүйн шинж, зүйлчлэлийн зарим асуудал 

90 Бусдын эд хөрөнгийг булаах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон кримнологи шинж 

91 
Бусдын болгоомжгүй алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон кримнологийн зарим 
асуудал 

92 
Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, криминологийн 
зарим асуудал /халаасны хулгай гэмт хэргийн жишээн дээр/ 

93 
Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих, гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон 
криминологийн зарим асуудал 

94 Өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

95 
Иргэний хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: эрх зүйн 
орчин, харьцуулсан судалгаа 

96 Шүүх хуралдааны аюулгүй байдлыг хангах нь 

97 
Гэмт явдал түүний шалтгаан нөхцөлийг үйлдэгдэж буй нутаг дэвсгэрээр нь судлах 
асуудал 

98 Хохирогчтой эвлэрсэн үндэслэлээр эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх 

99 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь албан үүргээ биелүүлэхийг түр 
түдгэлзүүлэх албадлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

100 
Тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих 
гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

101 
Шүүхийн өмнөх шатан дахь прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох зарим асуудал 

102 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь иргэний орон байрны халдашгүй байдлыг 
хангах зарчимын хэрэгжилт 

103 Хүн худалдаалах гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

104 
Сэтгэцийн өвчтэй буюу эдгэрэшгүй хүнд өвчтэй яллагдагчийг эрүүгийн хариуцлагаас 
чөлөөлөх, хэргийг  нь хэрэгсэхгүй болгох ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим 
асуудал 

105 Гал түймрийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох үзлэг шинжилгээний зарим асуудал 

106 Монгол Улсын шүүхийн шинжилгээний байгууллагын уламжлал шинэчлэл 

107 
Гарын мөрны адилтгал, мэдээллийн автоматжуулсан системийг хэрэглэх онол, арга 
зүйн зарим асуудал 

108 
Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ял эдлүүлэх чиглэлээр гаргасан эрх зүйн баримт 
бичгийн агуулга, Монгол Улсын үндэсний хууль тогтоомжид тусгагдан хэрэгжиж байгаа 
нь 

109 Торгох ялын эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилт практик 

110 
Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын эрх зүйн зохицуулалт, үр 
нөлөө 

111 Хүнийг захиалгаар алах гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх зарим асуудал 

112 Гүйцэтгэх ажлын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох зарим асуудал 

113 Нууц гүйцэтгэх ажилтны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь 

114 Гүйцэтгэх ажил явуулах эрх бүхий байгууллагуудын хамтын ажиллагаа 

115 Цагдан хорих төвд зохиох гүйцэтгэх ажлын арга хэмжээ, түүний зарим онцлог 

116 Хүн худалдаалах гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар баримтжуулах зарим асуудал 

117 
Мөрдөн байцаах, гүйцэтгэх албадын хамтын ажиллагаагаар нотлох баримтыг 
бүрдүүлэх 

118 Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа 

119 Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн харилцан хамаарал 

2011 он 

120 
Галт зэвсэгээр хүний амь нас хохироосон хэргийг эрүүгийн тагнуулаар илрүүлэх зарим 
асуудал 

121 Байгал орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй эрүүгийн тагнуулын ажлаар тэмцэх онцлог 

122 Орон нутагт зохион явуулах эрүүгийн тагнуулын үйл ажиллагааны зарим онцлог 

123 
Гүйцэтгэх ажлын нөхцөл байдалтай уялдуулан эрүүгийн тагнуулын албаны бүтэц 
зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал 
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124 Эрүүгийн тагнуулын алба, нийгмийн хэв журам сахиулах албадын хамтын ажиллагаа 

125 
Албан тушаалаа урвуулан ашиглах гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар баримтжуулах 
асуудал 

126 
Эрүүгйин тагнуулийн хүч, арга хэргэслийг ашиглан хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос 
эрэн сурвалжлах ажлын тулгамдаж буй зарим асуудал 

127 Тагнах үйл ажиллагааны нууц тодорхойлолтын арга 

128 
Сэжигтэй этгээдэд гүйцэтгэх ажлын  нууц ажиглалтын арга хэмжээг зохион явуулах 
онцлог 

129 Тагнах үйл ажиллагааны сэтгэл зүйн зарим асуудал 

130 Онц аюултай гэмт хэрэгтнээр тооцогдсон ялтны дунд зохиох гүйцэтгэх ажил 

131 
Зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэлийн хүрээлэлд эрүүгийн тагнуулын сүлжээг зохион 
байгуулах нь 

132 ЭБШ ажиллагаа дахь хүний эрх 

133 
Мөрдөн байцаагч, гүйцэтгэх ажилтны хамтын ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын 
зарим асуудал 

134 
Гэмт хэргийн хохирогчийн эрх зүйн хамгаалалтын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг 
хандлага 

135 Цагдаагийн алба хаагчийг эсэргүүцэх гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

136 ЭБШ ажиллагаа дахь иргэний нэхэмжлэл 

137 Мөрдөн байцаалтын нууцлал ба хэвлэл мэдээлэл 

138 
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчсөн гэмт хэргийг мөрдөх 
тактик, арга зүй 

139 Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах, саатуулах үед гэм хор учруулах 

140 
Гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг авах, борлуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн зарим асуудал 

141 
Садар самууныг сурталчлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн 
зарим асуудал 

142 
Эрүүгийн хариуцлагыг ялгамжтай ба нэг бүрчилэн байлгах эрүүгийн эрх зүйн бодлогын 
зарим асуудал 

143 
Монгол Улсын эрүүгийн хууль тогтоомж дахь хууль зүйн техникийн алдаа, түүнд хийсэн 
дүн шинжилгээ 

144 Гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох асуудал 

145 Õºëèéí ìºð øèíæëýëèéí îíîë, àðãà ç¿éí àñóóäàë 

146 Òýýâðèéí õýðýãñëèéí ìºð ñóäëàë äàõü êðèìèíàëèñòèêèéí îíîøëîëç¿éí àñóóäàë 

147 Äàêòèëîñêîïèéí øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõ àðãà çàì 

148 Дактилоскопийн шинжилгээний оношлолзүйн асуудал 

149 
Êðèìèíàëèñòèêèéí ãýðýë çóðãèéí îð÷èí ¿åèéí òåõíîëîãèéã ãýìò õýðãèéã èëð¿¿ëýõ, 
íîòëîõîä àøèãëàõ íü 

150 
Цагдаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хамтын ажиллагаа, эрх зүйн 
зохицуулалт 

151 Хорих ангийн чиг үүрэг, эрх зүйн зохицуулалт 

152 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх зүйн байдал, 
боловсронгуй болгох зарим асуудал 

153 
Хорих ял эдлэгсдийн эрүүл мэндийн байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг 
хангахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн хөгжилт, хэрэгжилтийн харьцуулсан судалгаа 

154 
Хорих ангид явуулах нийгмийн ажлын зохион байгуулалт, эрх зүйн зохицуулалт, 
боловсронгуй болгох асуудал 

155 
Өршөөл, уучлалын журмаар сэжигтэн, яллагдагч, ялтныг суллах хууль тогтоомжийн 
гүйцэтгэлд хийх харьцуулсан судалгаа 

156 
Цагдаагийн алба хаагчдаас үйлдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн 
шинжилгээ 

157 
Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдыг энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцуулах 
эрх зүйн зохицуулалт 

158 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг зөрчилийн шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн 
шинжилгээ 
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159 Гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон этгээдийг түр саатуулах ажиллагаа 

160 Гадаадын иргэн, харъяатын эрх зүйн асуудлыг боловсронгуй болгох нь 

161 Орон сууц хөлслөх гэрээ: эрх зүйн зохицуулалт, практик 

162 Хуулийн этгээдийн нэр, түүний хууль зүйн үр дагвар 

163 Эрүүлжүүлэх үйлчилгээнд хамрагсадын эрх зүйн байдал 

164 
Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцааны зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй 
болгох зарим асуудал 

165 Аюулгүй байдал ба хүний эрх 

2012 он 

166 Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

167 Насанд хүрээгүй хүүхэд хүчиндэх гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх 

168 Цагдаагийн албан хаагчаас гаргаж буй сахилгын зөрчил, түүнийг бууруулах арга зам 

169 
Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаан дахь төрийн бус байгууллагын 
оролцоо, түүнийг боловсронгуй болгох 

170 Бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологи шинж 

171 
Хууль бусаар ашигт малтмал олборлох гэмт хэргийг 
мөрдөх арга зүй 

172 Ойгоос хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, түүний криминологи шинж 

173 
Захиргааны хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 
боловсронгуй болгох зарим асуудал 

174 
Иргэдийн алт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн 
байдал, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал 

175 Ойн тухай хууль тогтоомжийг зөрчих гэмт хэргийг мөрдөх арга зүй 

176 
Залилан мэхлэх гэмт хэргийг мөрдөх арга зүйн зарим асуудал /сүлжээний бизнесийн 
гэх аргаар үйлдэгдсэн/ 

177 Гэрч худал мэдүүлэг өгөх гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

178 Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийг илрүүлэх арга зүйн асуудлууд 

179 Албан тушаалын гэмт хэргийг мөрдөх арга зүй 

180 Эвлэрснээр эрүүгийн хэргийг хэргэсэхгүй болгох үндэслэл, журам 

181 Байцаан шийтгэх ажиллагааны тэмдэглэл,  нотлох баримтын эх сурвалж болох нь 

182 
Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон техник ашиглалтын журам зөрчих 
гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

183 
Тээврийн хэргэслийн ашиглалтын улмаас үүссэн гэм хорыг арилгах ажиллагааны эрх 
зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

184 Мөр илрүүлэхэд гэрлийн спектрийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх нь 

185 Хэсгийн төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны эрх зүй, зохицуулалтын зарим асуудал 

186 Шинжээчийн дүгнэлтийн үнэлэмж, түүнийг дээшлүүлэх арга зам 

187 Тэсрэлтийн голомтод үзлэг хийх криминалистикийн техникийн зарим асуудал 

188 Криминалистикийн бүртгэлийн ашиглалтыг гэмт хэрэг нотлоход нэмэгдүүлэх нь 

189 Онцгой дэглэмийн хорих ангид ял эдлүүлэх ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын онцлог 

190 
Гянданд ял эдлүүлэх ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал 

191 
ШШГБ-ын ажилтан, албан хаагчид галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх эрх зүйн 
үндэслэл, түүнийг боловсронгуй болгох 

192 
Шинэ хэлбэрийн өр барагдуулах ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын 
тулгамдсан асуудал 

193 
Хорих ангиас оргосон ялтны эрэн сурвалжлах хэргийн хүрээнд явуулах гүйцэтгэх ажлыг 
боловсронгуй болгох нь 

194 
Хорих байгууллагад үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлөөс гүйцэтгэх ажлаар урьдчилан 
сэргийлэх ажиллагаа, 
эрх зүйн зохицуулалт 

195 
Хорих ял эдэлж буй ялтны оргох гэмт хэрэг үйлдэх шалтгаан, нөхцөл, урьдчилан 
сэргийлэх ажиллагаа 

196 
Шийдвэр гүйцэтгэх албадан ажиллагаа түүний эрх зүйн зохицуулалт, боловсронгуй 
болгох зарим асуудал 
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197 
Хорих байгууллагад бий болсон онцгой учралын үед ажиллах хүчний байгуулагын 
хамтын ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

198 
Чанар муутай барилга бариулах, ашиглалтад оруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн зарим асуудал 

199 Хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

200 Хэд хэдэн гэмт хэрэг болон хэд хэдэн шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах асуудал 

201 Түүх соёлын дурсгалт зүйлтэй холбоотой гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал 

202 Шүүхийн шийдвэр үл биелүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

203 
Хууль бусаар эм, эмийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, хадгалах, худалдах, түгээх 
гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

204 
Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
шинж 

205 
Хүний бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
асуудлууд 

206 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

207 
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүй, криминологи шинж 

208 Эрүүдэн шүүлт тулгах гэмт хэргийн криминологи шинж 

209 Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарим асуудал 

210 Хөдөлгөөнт эргүүлийн офицерийн үйл ажиллагаа явуулах орчин 

211 
Цагдаагийн ажил үйлчилгээг ард иргэдэд баталгаатай хүргэхэд мэдээлэлийн 
хангамжийн үүрэг 

212 Эргүүлийн цагдаагийн харилцааны ур чадварыг дээшлүүлэх нь 

213 Хүн амины гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлын шугамаар илрүүлэх 

214 Хүн барьцаалах гэмт хэрэгтэй эрүүгийн тагнуулийн ажлаар тэмцэх зарим асуудал 

215 Хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь 

216 
Машинт эргүүлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал, түүний  
үр нөлөөг дээшлүүлэх нь 

217 Профайлингийг эрүүгийн хэргийг нотлох ажиллагаанд ашиглах асуудал 

218 
Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 
урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх 

219 Хууль бусаар эм импортлох, худалдах, түгээх гэмт  хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх 

220 Илрээгүй гэмт хэрэгт хийгдэх ажиллагаа 

221 Гүйцэтгэх ажлын хэрэгслээр гэмт хэрэг илрүүлэх онол арга зүйн зарим асуудал 

222 Полиграфийг эрүүгийн эрх зүйн нотлох ажиллагаанд ашиглах асуудал 

223 
Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал 

224 Танхайрах зөрчлийг шийдвэрлэхэд тулгамдаж буй асуудал 

225 
Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрийн тусгай хэргэсэл хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалтын 
зарим асуудал 

226 
Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед олон хүнд нөлөөлөх тусгай 
хэргэсэлийг хэрэглэх тактик, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх нь 

2013 он 

227 Насанд хүрээгүй хүүхэд хүчиндэх гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх нь 

228 Гүйцэтгэх ажлын хэрэгслээр гэмт хэрэг илрүүлэх онол арга зүйн зарим асуудал 

229 Илрээгүй гэмт хэрэгт хийгдэх ажиллагаа 

230 
Хууль бусаар эм импортлох, худалдах, түгээх гэмт  хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх 
нь 

231 
Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 
урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх нь 

232 
Хорих байгууллагад үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлөөс гүйцэтгэх ажлаар урьдчилан 
сэргийлэх ажиллагаа, 
эрх зүйн зохицуулалт 

233 Хүн барьцаалах гэмт хэрэгтэй эрүүгийн тагнуулийн ажлаар тэмцэх зарим асуудал 

234 Хүн амины гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлын шугамаар илрүүлэх нь 
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235 
Хорих ангиас оргосон ялтны эрэн сурвалжлах хэргийн хүрээнд явуулах гүйцэтгэх ажлыг 
боловсронгуй болгох нь 

236 
Чанар муутай барилга бариулах, ашиглалтад оруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн зарим асуудал 

237 Хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

238 Хэд хэдэн гэмт хэрэг болон хэд хэдэн шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах асуудал 

239 Түүх соёлын дурсгалт зүйлтэй холбоотой гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал 

240 Шүүхийн шийдвэр үл биелүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

241 
Хууль бусаар эм, эмийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, хадгалах, худалдах, түгээх 
гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

242 
Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
шинж 

243 
Хүний бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
асуудлууд 

244 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

245 
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүй, криминологи шинж 

246 
Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаан дахь төрийн бус байгууллагын 
оролцоо, түүнийг боловсронгуй болгох 

247 Ойгоос хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, түүний криминологи шинж 

248 Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

249 Бусдын эд хөрөнгийг санаатай устгах гэмтээх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

250 
Чанар муутай барилга бариулах, ашиглалтад оруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн зарим асуудал 

251 Хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

252 Хэд хэдэн гэмт хэрэг болон хэд хэдэн шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах асуудал 

253 Түүх соёлын дурсгалт зүйлтэй холбоотой гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал 

254 Шүүхийн шийдвэр үл биелүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

255 
Хууль бусаар эм, эмийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, хадгалах, худалдах, түгээх 
гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

256 
Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
шинж 

257 
Хүний бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
асуудлууд 

258 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

259 
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүй, криминологи шинж 

260 
Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаан дахь төрийн бус байгууллагын 
оролцоо, түүнийг боловсронгуй болгох 

261 Ойгоос хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, түүний криминологи шинж 

262 Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

263 Бусдын эд хөрөнгийг санаатай устгах гэмтээх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

264 Шинжээчийн дүгнэлтийн үнэлэмж, түүнийг дээшлүүлэх арга зам 

265 Гарын үсгийн объектив, субьектив өөрчлөлт, түүний шинжилгээний ач холбогдол 

266 Тэсрэлтийн голомтод үзлэг хийх криминалистикийн техникийн зарим асуудал 

267 Криминалистикийн бүртгэлийн ашиглалтыг гэмт хэрэг нотлоход нэмэгдүүлэх нь 

268 Мөр илрүүлэхэд гэрлийн спектрийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх нь 

269 
Шийдвэр гүйцэтгэх албадан ажиллагаа түүний эрх зүйн зохицуулалт, боловсронгуй 
болгох зарим асуудал 

270 
Шинэ хэлбэрийн өр барагдуулах ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын 
тулгамдсан асуудал 

271 Онцгой дэглэмийн хорих ангид ял эдлүүлэх ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын онцлог 

272 
Гянданд ял эдлүүлэх ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал 

273 Захиргааны хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 
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боловсронгуй болгох зарим асуудал 

274 
Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал 

275 Хөдөлгөөнт эргүүлийн офицерийн үйл ажиллагаа явуулах орчин 

276 Эргүүлийн цагдаагийн харилцааны ур чадварыг дээшлүүлэх нь 

277 Танхайрах зөрчлийг шийдвэрлэхэд тулгамдаж буй асуудал 

278 
Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 
гүйцэтгэх үүрэг, эрх зүйн зохицуулалт 

2014 он 

279 
Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийг үйлдсэн этгээдэд хүлээлгэх 
эрүүгийн хариуцлага, тулгамдсан асуудал 

280 
Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн  худалдах  гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүй,  криминологи тодорхойлолт 

281 
Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй дэх гарцаагүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт: онол, 
практик 

282 
Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ 
эзэмшигчийн эрхийг зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй криминологи тодорхойлолт 

283 
Алдуул мал, гээгдэл буюу санамсаргүй олдсон эд зүйл завших гэмт хэргийн эрүүгийн 
эрх зүй, криминологи тодорхойлолт 

284 
Авто тээврийн хэрэгсэл  авч зугтаах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй,  криминологи 
тодорхойлолт 

285 
16 насанд хүрээгүй хүнтэй хурьцал үйлдэх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ойролцоо 
төрлийн гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх асуудал 

286 Худал мэдүүлэг өгөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологи тодорхойлолт 

287 Хууль бусаар хөрөнгөжих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй,  криминологи тодорхойлолт 

288 
Хүний цус, эд эрхтэнг хууль бусаар авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн тодорхойлолт, 
зүйлчлэлийн асуудал 

289 
Биеэ үнэлэхэд бусдыг татан оролцуулах, биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүй,  криминологи тодорхойлолт 

290 
Дипломат албаны халдашгүй  дархан эрх ямбын Эрүүгийн эрх зүйн асуудал, олон 
улсын жишиг 

291 
Прокурорын  хяналт, шүүх, цагдан хорих ангиас оргох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 
криминологи тодорхойлолт 

292 Эх нь нярай хүүхдээ алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологи тодорхойлолт 

293 Төрийн эсрэг зарим онц хүнд гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

294 
Хууль сахиулах байгууллагын мэргэн  буудагчийн эрх зүйн байдал, ажиллагааны 
онцлог 

295 
Түүх, соёлын үнэт зүйлийг хууль   
 бусаар хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

296 Мөнгө угаах гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөх арга, тактикийн зарим асуудал 

297 Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийг мөрдөх арга зүйн зарим асуудал 

298 Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хүний эрхийг хангах зарим асуудал 

299 Мал хууль бусаар Улсын хил нэвтрүүлэх гэмт үйлдлийг нотлох ажиллагаа 

300 Мөрдөгчийн аюулгүй байдлын эрх зүйн баталгаа, түүнийг хангах зарим асуудал 

301 Уул уурхайн аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

302 Бага насны хүүхдийг хүчиндэх гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

303 Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны мэтгэлцэх зарчим, тулгарч буй асуудал 

304 Мал хулгайлах гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа, зүйлчлэл 

305 Ой хээрийн түймэр тавих гэмт хэргийг мөрдөх тактик, арга зүйн асуудал 

306 Мөрдөн байцаалтын төлөвлөлт: онол, тактикийн асуудал 

307 Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт: онол, практик 

308 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь иргэний хариуцагчийн эрх зүйн байдал: 
онол, практик 

309 “Хийт зэвсэгт хийх шүүх шинжилгээ” /баллистик/ 

310 Хууль сахиулах ажиллагаан дахь шүүх шинжилгээний онол, арга зүйн асуудал 
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311 
Иргэний бүртгэл дэх гарын хээний дардсыг хууль сахиулах үйл ажиллагаанд ашиглах 
боломж 

312 Уйгаржин Монгол гар бичмэлд хийх шүүх шинжилгээ: онол, арга зүй 

313 Цахим сангаар хүнийг гадаад төрхөөр адилтгах нь 

314 Шүүх шинжилгээний эрх зүйн зохицуулалт: онол, арга зүй 

315 
Орон байрны хулгайн гэмт хэргийг эрүүгийн тагнуулын ажлаар урьдчилан сэргийлэх, 
илрүүлэх асуудал 

316 Эрүүгийн албаны дотоод аюулгүй байдлыг хангах зарим асуудал 

317 Хорих байгууллагын алба хаагчийн эрх зүйн баталгаа 

318 
Шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хамтын ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтын уламжлал, шинэчлэл 

319 
Хорих ял эдлэгсдээс төлбөр гаргуулах ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын 
зарим асуудал 

320 
Хорих байгууллагад үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаа 

321 Хорих ял эдлүүлэх дэглэм өөрчлөх эрх зүйн зохицуулалт: онол, практик 

322 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын  нийгмийн ажилтны чиг үүрэг 

323 
Хорих ял эдлэгсдийг нийгэмшүүлэх ажлын чиглэл, эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох зарим асуудал 

324 Ялтанд олгох урамшууллын эрх зүйн зохицуулалт: онол, практик 

325 
Хорих ял эдлэгсдэд мэргэжил эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах ажиллагаа, эрх 
зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь 

326 Цагдан хорих шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт: онол, практик 

327 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай бүлгийн эрх зүйн зохицуулалт: онол, 
практик 

328 Хүүхдийн тэтгэлэгийг албадан барагдуулах эрх зүйн зохицуулалт: онол, практик 

329 
Гэр бүлийн дундын эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах ажиллагааг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал 

330 
Барьцаалсан эд хөрөнгөөс төлбөр албадан гаргуулах ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт: онол, практик 

331 Шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн баталгаа 

332 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын албаны сургалт: эрх зүй, 
зохион байгуулалтын асуудал 

2015 он 

333 Монгол Улсын төрийн нууцыг хамгаалахад хил хамгаалах байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг 

334 Гүйцэтгэх ажлын ажиглалтын арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалт 

335 Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн талаар мэдээлэд хийх задлан шинжилгээний арга  

336 
Гүйцэтгэх ажлын техникийн арга хэмжээний объектод хамаарал бүхий этгээдүүдийн 
эрхийг хамгаалах асуудал 

337 
Эрүүгийн тагнуулын ажлаар зохион байгуулалттай гэмт бүлэг, бүлэглэлд хяналт тавих 
асуудал 

338 
Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах ажилд техник технологийн зарим дэвшлийг 
ашиглах нь 

339 
Улсын хилээр хууль бусаар эд зүйл нэвтрүүлэх гэмт хэргийг  
гүйцэтгэх ажлаар нотлох ажиллагаа 

340 
Гүйцэтгэх ажлын арга хэрэгслээр түүх соёлын дурсгалт зүйлстэй холбоотой гэмт хэргийг 
урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх асуудал 

341 Сонирхол татсан хүнд гүйцэтгэх ажлын хяналтыг боловсронгуй болгох асуудал 

342 
Гүйцэтгэх ажлын мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүйг боловсронгуй болгох 
арга зам 

343 
Цагдаагийн байгууллагын гүйцэтгэх ажлын туслах хүчний тоо бүртгэлийг боловсронгуй 
болгох нь 

344 Мөрийтэй тоглох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

345 
Мөнгөн тэмдэгтийг хуурамчаар үйлдэх, ашиглах, борлуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 
зүйн зарим асуудал 
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346 Хүний цус, эд эрхтэнг хууль бусаар авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн тодорхойлолт 

347 
Монгол Улсын иргэдээс хилийн чанадад үйлдэж байгаа зарим төрлийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх арга зам 

348 
Уул уурхайн салбар дахь аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих гэмт хэрэгт хүлээлгэх 
эрүүгийн хариуцлагын зарим асуудал 

349 Гадаадын иргэдээс МУ-ын нутаг дэвсгэрт үйлдэж буй гэмт явдлын криминологи шинж 

350 Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн гэмт явдлын криминологи шинж 

351 
Албан тушаалтан албан үүрэгтээ хайнга хандах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, 
криминологийн тодорхойлолт 

352 
Газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
тодорхойлолт 

353 Дипломат халдашгүй  дархан эрх ямбыг Эрүүгийн эрх зүйгээр хамгаалах асуудал 

354 Албан тушаалтны нэр барих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал 

355 
Насанд хүрээгүй хүүхдийг хорих ял эдлүүлэхийг хойшлуулах ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт 

356 
Галт, зэвсэг байлдааны хэрэгсэл, хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах, цацраг 
идэвхт, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх гэмт 
хэргийн эрүүгийн эрх зүйн тодорхойлолт 

357 Гэмт хэрэг мөрдөх ажиллагааны эрсдэлийг тооцох аргачлал 

358 
Галт зэвсэг ашиглан хүнийг санаатай алах гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа түүнд 
тулгамдаж буй зарим  асуудал 

359 
Гэмт хэргийн тухай гомдол мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаанд тулгамдаж буй 
асуудал 

360 Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь  өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал 

361 Хууль бусаар ашигт малтмал олборлох гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

362 Гэр бүлийн хүрээнд хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа 

363 Согтуурсан этгээдийг албадан саатуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт 

364 
Цагдаагийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, боловсролын тулгамдсан асуудал эрх зүйн 
зохицуулалтыг сайжруулах нь 

365 
Цагдаагийн харъяалан шийдвэрлэх захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд 
тавих прокурорын хяналт түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх 

366 
Хорих байгууллагын алба хаагчаас галт зэвсэг тусгай хэрэгсэл хэрэглэх эрх зүйн 
зохицуулалт, практик 

367 Ялтныг хуяглан хүргэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, практик 

368 Хорих ангийн даргын эрх мэдэл: эрх зүйн зохицуулалт, практик 

369 
Хорих ял эдлэгсдийг тусгаарлах тасалгаа, сахилгын хорих байранд хорих ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалт, практик 

370 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын албаны сургалтын эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал 

371 Хорих ял эдлэгсдийн эргэлт, уулзалтын эрх зүйн зохицуулалт, практик 

372 Хорих ялыг ялгамжтай эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, практик 

373 Хорих ял эдлэгсдийн мэдээлэл авах эрх чөлөө эрх зүйн зохицуулалт, практик 

374 Цагдан хорих нөхцөл журам: эрх зүйн зохицуулалт, онол практик 

375 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлын эрх зүйн зохицуулалт 

376 
Төлбөр төлөгчийг эрэн сурвалжлах, нуугдмал эд хөрөнгийг илрүүлэх ажиллагааны эрх 
зохицуулалт, практик 

377 Хорих байгууллагын гүйцэтгэх ажлын хэрэг 

378 Хорих ангийн гүйцэтгэх ажлын нөхцөл байдлыг үнэлэх асуудал 

379 Хорих байгууллагын гүйцэтгэх ажлын туслагч 

380 Хорих ял эдлэгсдийн сурч боловсрох эрх: эрх зүйн зохицуулалт, практик 

2016 он 

381 
Монгол Улсын Хилийн гадна гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэх эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал 

382 
Насанд хүрээгүй хүнийг согтуурал, мансуурал, тэнүүчлэл, гуйланчлалд татан оруулах 
гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал 
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383 Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал 

384 
Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, Монгол Улсад оршин суух, дамжин өнгөрөх, зорчих 
журам зөрчих гэмт хэргийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал 

385 Хэрэглэгчийг хуурч мэхлэх, төөрөгдүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал 

386 
Бүрэн биш тээврийн хэрэгслийг ажилд гаргах, жолоодох эрхгүй хүнээр тээврийн 
хэрэгсэл жолоодуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох асуудал 

387 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг татан оролцуулах 

388 Эд хөрөнгийн эрхэд халдах эрүүгийн хариуцлагын асуудал 

389 Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх онол, практикийн зарим асуудал 

390 Терроризмын гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал 

391 Танхайрах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

392 Өвчтөнд тусламж үзүүлэхгүй байх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

393 
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг халамжлах үүрэгт ажилдаа хайнга хандах гэмт 
хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

394 
Санхүүгийн болон аж ахуйн үйл ажиллагааны нууцыг хууль бусаар олж авах, задруулах 
гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал 

395 
Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох асуудал 

396 Хилийн боомтод гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зарим асуудал 

397 
Баримт бичиг, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл маягтыг хулгайлах, устгах, гэмтээх, нуух гэмт 
хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

398 Эрүүгийн хуулийн энэрэнгүй ёсны зарчим 

399 Гянданд ял эдэлж буй ялтан бие хүний онцлог 

400 Ялтанд эмнэлэгийн тусламж үзүүлэх эрх зүйн зохицуулалт, практик 

401 Хорих байгууллагын гэмт явдлыг судлах арга зүйн асуудал 

402 Хорих байгууллагаас оргох гэмт хэрэгтэй хийх тэмцэл 

403 Насанд хүрээгүй ялтны эрх зүйн байдал 

404 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан дахь эд хөрөнгийн үнэлгээ, эрх зүйн зохицуулалт 

405 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаар эд хөрөнгө худалдан борлуулах ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалт, практик 

406 Хорих байгууллагаас суллагдсан хүнд тавих захиргааны хяналт, эрх зүйн зохицуулалт 

407 
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад мал амьтан хураан авах ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт, практик 

408 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдад үзүүлэх дэмжлэг, туслалцаа: 
эрх зүйн зохицуулалт, практик 

409 
Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны онцлог /албадан ажил хийлгэх ялын 
жишээн дээр/ 

410 
Эрх хасах ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт, практик 

411 Хуулийн этгээдээс төлбөр гаргуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, практик 

412 Төрийн байгууллагаас төлбөр гаргуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, практик 

413 
Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага:эрх зүйн 
зохицуулалт 

414 
Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаан дахь ялтныг харуул хамгаалалтгүй ажиллуулах эрх зүйн 
зохицуулалт, практик 

415 Эмэгтэй ялтан бие хүний онцлог 

416 Цагдан  шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх  ажиллагаан дахь хүний эрх 

417 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаар хураагдсан эд хөрөнгийг хамгаалах асуудал: 
эрх зүйн зохицуулалт, практик 

418 
Хар тамхи мансууруулах бодисыг хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх гэмт 
хэргийг баримтжуулах ажиллагаа 

419 Цагдаагийн байгууллагын нууц гүйцэтгэх ажилтны нийгмийн хамгаалал 

420 
Мөнгө угаах гэмт хэргийг баримтжуулахад санхүүгийн мэдээллийн албаны мэдээллийг 
ашиглах ажиллагаа 
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421 Төмөр замын салбарт үйлдэгдэж буй гэмт хэрэгтэй гүйцэтгэх ажлаар тэмцэх нь 

422 
Гэмт хэргийн улмаас учирсан эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлэх ажиллагааны эрх 
зүйн зохицуулалтын зарим асуудал 

423 Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны алдаа 

424 
Газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах, журам зөрчих гэмт хэргийг нотлох ажиллагаанд 
тулгамдаж буй зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам 

425 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал, түүний нөхөн төлүүлэлтэд хийсэн дүн 
шинжилгээ 

2017 он 

426 Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлын аргаар баримтжуулах онцлог 

427 
Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
төлбөр тооцооны хэрэгсэл хуурамчаар бэлтгэх, ашиглах гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлын 
аргаар илрүүлэх онцлог /Виза картны жишээ/ 

428 
Эрүүгийн албанаас зохион байгуулах гүйцэтгэх ажлын эрэн сурвалжлах үйл ажиллагаа, 
түүний онцлог 

429 
Цагдаагийн байгууллагын тусгай албаны боловсон хүчнийг сонгох, судалж авах онцлог 
(нууц ажиглалтын алба) 

430 
Хүн худалаалах гэмт хэрэгт гүйцэтгэх ажлын туслах хүчний сүлжээ зохион байгуулах 
онцлог 

431 
Улсын хилээр алт хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх 
онцлог 

432 Гэмт хэрэг илрүүлэхэд гүйцэтгэх ажлын дүн шинжилгээний аргыг ашиглах асуудал 

433 Гүйцэтгэх ажлын нууц тодорхойлолтын аргыг боловсронгуй болгох нь 

434 
Яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хүнийг санаатай алсан гэмт 
хэрэгт зохиох гүйцэтгэх ажлын тактик 

435 
Монгол Улсын Эрүүгийн хариуцлагын бусад албадлагын арга хэмжээний эрх зүйн 
зохицуулалтын зарим асуудал 

436 Шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн хуулийн уялдаа холбоо 

437 Мөрдөн шалгах ажиллагааны нууцыг задруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

438 Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

439 БНХАУ-ын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцоо, харьцуулсан судалгаа 

440 Найруулсан Эрүүгийн хууль дахь өсвөр насны хүнд ял оногдуулах асуудал 

441 Францын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцоо, харьцуулсан судалгаа 

442 
Улсын хилийн, хил орчмын дэглэм, журам зөрчих гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх 
асуудал 

443 
Шүүхийн байгууллагын гэмт хэргийн тоо бүртгэл, түүний арга зүй, системийг 
боловсронгуй болгох асуудал 

444 Үндэсний аюулгүй байдлын эрх зүйн үзэл сэтгэлгээний зарим асуудал 

445 Хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаан дахь праламентийн хяналт 

446 Хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 

447 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн гэрч, хохирогчийг хамгаалах эрх зүйн 
зохицуулалтын тулгамдсан асуудал” 

448 Нотлох баримтыг шалгах үнэлэхэд тулгамдаж буй асуудал 

449 
Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг зохион байгуулалтын болон мэргэжлийн удирдлагаар 
хангахад тулгамдаж буй асуудал 

450 Хээл хахуулийн гэмт хэргийг мөрдөн байцаах арга зүй 

451 
Эрүүгийн болон мөрдөн байцаах албадын хамтын ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтын асуудал 

452 
Хорих байгууллагын гүйцэтгэх албанд ашиглагдаж байгаа туслагчийг сургаж, 
хүмүүжүүлэхэд анхаарах зарим асуудал 

453 Эмэгтэй ялтныг нийгэмшүүлэх ажлын онцлог 

454 ШШГБ-ын албан хаагчдийн бие бялдрын бэлтгэлжилтэд анхаарах асуудал 

455 
Төрийн улс төрийн болон тусгай албан хаагчдад оногдуулсан хорих ялыг эдлүүлэхэд 
анхаарах асуудал 

456 Хорих ангийн харуул хамгаалалтад тавих хяналт, шалгалт 
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457 
Хорих ангийн харуул хамгаалалтын албан хаагчдын эрх зүйн байдал, анхаарах зарим 
асуудал 

458 
Шийдвэр гүйцэтгэгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, 
практик 

459 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны мэдэгдэл 

460 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны харьяаллын эрх зүйн зохицуулалт, практик 

461 Хорих байгууллагын албан хаагч, ялтан хоорондын харилцаа 

462 Ялтны хөдөлмөр хамгаалалын эрх зүйн зохицуулалт, практик 

463 
Барьцаалагдсан эд хөрөнгөнөөс төлбөр гаргуулах ажиллагааны онцлог, эрх зүйн 
зохицуулалт, практик 

464 Шийдвэр гүйцэтгэгчийг урамшуулах эрх зүйн зохицуула, практик 

465 Хохирогчийг хамгаалах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, практик 

466 Шүүх хуралдааны аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, практик 

467 
Хорио цээрийн дэглэм сахиулахад цагдаагийн байгууллагын оролцоо, түүнд хийсэн 
шинжилгээ 

468 
Хорих ял эдлээд суллагдсан зарим хүмүүст тавих захиргааны хяналтын үр нөлөөг 
дээшлүүлэх нь 

469 Жолооч бэлтгэх сургалтын эрх зүйн орчинг сайжруулах арга зам 

470 Замын нөхцөл байдал зам тээврийн осолд нөлөөлөх хүчин зүйл болох нь 

471 
Хэрэг бүртгэгчийн ажлын ачаалалд хийсэн дүн шинжилгээ /ЧД, СБД-ийн ЦХ-ийн 1,2 
жишээн дээр/ 

472 Иргэний зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт 

473 Гарын үсгийн оношлох шинжилгээний онол, арга зүйн  асуудал 

474 Шавьж судлалын арга зүйг шинжлэн магадлах үйл ажиллагаанд ашиглах нь 

475 Хэргийн газрын үзлэгээр илрүүлсэн мөр битүүмжлэх  арга зүйн асуудал 

476 Хүйтэн зэвсгийн мөр судлалын онол, арга зүйн  асуудал 

477 Шүүх шинжээчийг сонгон шалгаруулах зарим асуудал 

478 
Цагдаагийн байгууллагын албаны нохойн сургалт, боловсронгуй болгох арга зам 
/тэсэрч дэлбэрэх илрүүлэх нохойн сургалтын жишээн дээр/ 

2018 он 

479 Залилах гэмт хэргийг мөрдөх арга зүйн асуудал 

480 
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг мөрдөхөд 
техник технологийн дэвшлийг ашиглах нь 

481 Мал хулгайлах гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал 

482 
Гүйцэтгэх ажлын нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээ /Налайх дүүргийн жишээн 
дээр/ 

483 
Галдан шатаах аргаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар баримтжуулан шалгах 
онцлог 

484 
Террор үйлдэх гэмт хэрэгт цагдаагийн байгууллагаас явуулах хойшлуулашгүй 
ажиллагаа 

485 
Автомашин хулгайлах гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх, сүлжээ зохион 
байгуулах асуудал 

486 
Цагдаагийн байгууллагын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хамгаалах арга ажиллагаа 

487 Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх ажиллагаа 

488 
Төсвийн мөнгийг хууль хууль бусаар зарцуулах гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх 
онцлог 

489 
Бэлгийн мөлжлөгийн гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх 
ажиллагаа 

490 
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийг 
илрүүлэх, сүлжээ зохион байгуулах онцлог 

491 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд “Хамтарсан баг”-ийн оролцоо, эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал 

492 
Хууль бусаар эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, хадгалах, худалдах, 
түгээх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж 
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493 Прокурорын байгууллагын гэмт хэргийн статистикт хийсэн дүн шинжилгээ 

494 
Зөрчлийн статистикийг хөгжүүлэх: онол, арга зүй /Цагдаагийн байгууллагын жишээн 
дээр/ 

495 Нуугдмал гэмт явдлыг тодорхойлох арга зүй 

496 
Хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох асуудал 

497 
Япон ба Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн харьцуулалт /Японы ял тогтолцооны жишээн 
дээр/      

498 Гэмт хэргийн статистикийн тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалт 

499 Хууль бусаар иргэний харьяалал олж авахын эсрэг эрх зүйн хамгаалалт 

500 
Хуулийн этгээдэд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалтын онцлог, түүнд хийх дүн шинжилгээ, боловсронгуй болгох зарим асуудал 

501 Олон улсын эрх зүйн баримт бичиг эрүүгийн процессын эрх зүйд тусгагдсан байдал 

502 Хорих байгууллагын харуул хамгаалалтад техник хэрэгсэл ашиглах нь 

503 Хоригдлын үйлдсэн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 

504 Цагдан хорих байрны аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа 

505 Хорих байгууллагын гүйцэтгэх ажлын хэрэг 

506 Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээс шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих хяналт 

507 Хорих ялын статистик 

508 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд харуул хамгаалалтын байгууллагын үүрэг 
оролцоог нэмэгдүүлэх зарим асуудал 

509 
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагаас архидан согтуурахтай тэмцэх 
ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх /Сүхбаатар дүүргийн жишээн дээр/ 

510 
Замын цагдаагийн алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын 
өнөөгийн байдал, түүнд хийх шинжилгээ 

512 Насанд хүрээгүйчүүдийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд Хүүхдийн албаны гүйцэтгэсэн үүрэг 

513 Цагдаагийн алба хаагчийн албандаа хандах сэтгэл ханамж, түүнд хийх судалгаа 

514 Цагдаагийн албаны "Буудлагын дасгал", түүнийг боловсруулж мөрдөх шаардлага 

515 
Цагдаагийн байгууллагын хууль сахиулах үйл ажиллагааны зарчим, түүнд хийх 
шинжилгээ 

516 Улсын онц чухал объектын харуул хамгаалалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх зарим асуудал 

517 
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд албадын хамтын ажиллагаа 

518 
Цагдаагийн алба хаагчийн давтан болон мэргэшүүлэх сургалтын өнөөгийн байдалд 
хийсэн дүн шинжилгээ 

519 Цагдаагийн алба хаагчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зарим асуудал 

520 
Цагдаагийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн хамгааллын эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох нь 

521 
Мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэргийг илрүүлэхэд албаны нохойг сургаж 
ашиглах нь 

522 Цагдаагийн байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүнийг хөгжүүлэх зарим асуудал 

523 Цагдаагийн эргүүлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох асуудал 

524 
Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт, түүнд хийсэн 
шинжилгээ 

525 Замын цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс суртахууны асуудал 

526 Цагдаагийн алба хаагчийн дундаж насжилт, түүнд хийх дүн шинжилгээ 

527 
Цагдаагийн байгууллагаас хөтлөх гэмт хэргийн статистиктыг боловсронгуй болгох 
зарим асуудал 

528 Цагдаагийн байгууллагын гадаад хамтын ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт 

529 Цагдаагийн байгууллагынн пи-ар, нэр хүнд, имижийн зарим асуудал 

530 
Барилга байгууламжид гарсан гал түймрийн хэргийн газар ажиллах мэргэжилтний 
чадавхийг нэмэг-дүүлэх асуудал 

531 
Тээврийн хэрэгслийн мөр судлалын шинжилгээнд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх 
асуудал 
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532 Криминалистикийн мэргэжилтний үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын асуудал 

533 
Хулгайлах хэргийн газарт криминалистикийн мэргэжилтэний үйл ажиллагааг 
боловсронгуй болгох нь (Тээврийн хэрэгсэлтэй холбогдох хэргийн жишээн дээр) 

534 
Автомашины бүрэн бус байдал зам тээврийн осолд нөлөөснийг  авто-техникийн 
шинжилгээгээр тогтоох онол арга зүйн асуудал 

535 
Шүүхийн шинжилгээний бай-гууллагын статистик бүртгэлийг боловсронгуй болгох 
асуудал 

536 
Гарын үсгийг  техникийн бус аргаар дуурайлган үйлдсэнийг тогтоох асуудал (Хялбар 
бус үйлдэцтэй гарын үсгийн жишээн дээр) 
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МАГИСТРАНТ НАРТ САНАЛ БОЛГОХ СЭДВИЙН ЖАГСААЛТ  
 

№ 
Сэдвийн нэр Харьяалах 

профессорын баг 
Харьяалах 

тэнхим 
Судлагдаж 
байгаа эсэх 

Эрүүгийн эрх зүй 

Магистрын сургалтад 

1 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл 
үйлдэх гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүйн шин 

Гэмт явдал судлалын 
профессорын 

судалгааны баг 

ЭЭЗКТ  

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 Гэмт явдал судлалын ЭЭЗКТ  
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мэдээлэл тараах гэмт 
хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
шинж 

профессорын 
судалгааны баг 

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 

 

28 Хууль бусаар дампууруулах Гэмт явдал судлалын ЭЭЗКТ  
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гэмт хэргийн эрүүгийн эрх 
зүйн шинж 

профессорын 
судалгааны баг 

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 судла лын 
профессорын 

судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

41 

Мөрдөн шалгах 
ажиллагааны нууцыг 
задруулах гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 
профессорын 

судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

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 

Гэмт явдал судлалын 
профессорын 

ЭЭЗКТ 
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эрүүгийн эрх зүйн шинж судалгааны баг 

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 

 

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 

Гэмт явдал судлалын 
профессорын 

судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 
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зүйн шинж 

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 
аюулгүй байдлын журам 
зөрчих гэмт хэргийн 
эрүүгийн эрх зүйн шинж 

Гэмт явдал судлалын 
профессорын 

судалгааны баг 
ЭЭЗКТ 

 

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 
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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 
/харьцуулсан судалгаа/ 

Гэмт явдал судлалын 
профессорын 

судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

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 Гэмт явдал судлалын ЭЭЗКТ Судлагдаж 
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урьдчилан сэргийлэхэд 
иргэд, олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх 
асуудал 

профессорын 
судалгааны баг 

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 
асуудлууд 

Гэмт явдал судлалын 
профессорын 

судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  

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 

Гэмт явдал судлалын 
профессорын 

судалгааны баг 
ЭЭЗКТ  
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ажиллагааг сайжруулах нь 

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 түүнд 

баримтлах бодлого 

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлалын 

профессорын 
судалгааны баг 

ШШГС 

 

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 
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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 
зам 

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлалын 

профессорын 
судалгааны баг 

ШШГС 

 

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 

 

Криминалистик 

1 

Шинжлэн магадлахуйн 
ухааны хэл зүйн тулгамдсан 
асуудал, шийдвэрлэх арга 
зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

2 

Хөгжингүй орны Шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагад 
ашиглаж буй 
криминалистикийн 
шинжилгээний техник 
хэрэгсэл, түүнийг өөрийн 
орны нөхцөлд нэвтрүүлэн 
ашиглах боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

3 Хэргийн газрын үзлэгээр ул Шинжлэн магадлах ШМТ  
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мөр, эд мөрийн баримтыг 
илрүүлж бэхжүүлж буй 
өнөөгийн байдал, тулгамдаж 
буй асуудал, шийдвэрлэх 
арга зам 

ухааны профессорын 
судалгааны баг 

4 

Хэргийн газрын үзлэгээр ул 
мөр илрүүлж бэхжүүлэхэд 
ашиглаж буй гадаад орны 
дэвшилтэт техник, 
технологийг өөрийн оронд 
нэвтрүүлэх боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

5 
Бичил мөрийг илрүүлж 
бэхжүүлэх онол, арга зүйн 
асуудал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

6 

Бичил мөрөнд хийх 
криминалистикийн 
шинжилгээний аргачлал, 
гадаад орны туршлага, 
түүнийг нэвтрүүлэх боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

7 

Криминалистикийн 
биометрийн шинжилгээний 
асуудал, өөрийн оронд 
нэвтрүүлэх боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

8 

Хэргийн газрын үзлэг, 
криминалистикийн 
шинжилгээ хийх эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох 
асуудал, гадаад орны 
туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

9 

Хэргийн газрын үзлэгийн 
гэрэл зураг авах, зургийн 
үзүүлэлт үйлдэх арга зүй, 
боловсронгуй болгох 
асуудал, гадаад орны 
туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

10 

Криминалистикийн 
шинжилгээ хийж буй 
өнөөгийн байдал, тулгамдаж 
буй асуудлууд, шийдвэрлэх 
арга зам, цаашдын чиг 
хандлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

11 

Шүүхийн шинжилгээгээр 
шийдвэрлэж буй асуудлууд, 
тулгарч буй хүндрэл, гадаад 
орны туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

12 

Криминалистикийн 
шинжилгээгээр шийдвэрлэж 
буй асуудлууд, тулгарч буй 
хүндрэл, гадаад орны 
туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

13 

Шүүхийн шинжилгээний 
дүгнэлт үйлдэж буй 
өнөөгийн байдал, тулгарч 
буй хүндрэлүүд, 
шийдвэрлэх арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

14 Шүүхийн шинжилгээний Шинжлэн магадлах ШМТ  
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асуултууд, практикт тулгарч 
буй хүндрэлүүд, 
шийдвэрлэх арга зам, 
гадаад орны туршлага 

ухааны профессорын 
судалгааны баг 

15 

Гөлгөр бус гадаргуу дээрээс 
гарын мөр илрүүлэх онол, 
арга зүйн асуудал, гадаад 
орны туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

16 

Хатаж удсан цогцсын гарын 
хээний дардсыг авах арга 
зүй, гадаад орны туршлага, 
практикт нэвтрүүлэх боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

17 
Хүний арьсан дээрээс гарын 
мөр илрүүлэх онол, арга 
зүйн асуудал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

18 

Гарын хээгээр хувь хүний 
онцлог шинжийг 
тодорхойлох асуудлыг хууль 
сахиулах ажиллагаанд 
ашиглах нь 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

19 
Гарын мөрийг уламжлалт 
бус аргаар илрүүлэх онол, 
арга зүйн асуудал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

20 

Гарын мөр бүхий объектыг 
хураан авах, битүүмжлэх, 
шинжилгээнд хүргүүлэхэд 
тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

21 
Хэт удсан гарын мөрийг 
илрүүлэх онол, арга зүйн 
асуудал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

22 

Гарын мөрийн 
шинжилгээний тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх арга 
зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

23 

Гарын мөрийн оношлол зүйн 
шинжилгээний аргачлалыг 
боловсронгуй болгох арга 
зам, практикт нэвтрүүлэх 
боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

24 

Гарын мөрийг дэвшилтэт 
аргаар илрүүлж буй гадаад 
орны туршлага, практикт 
нэвтрүүлэх боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

25 

Цахим төхөөрөмж ашиглан 
үйлдсэн гэмт хэргийн ул 
мөрөнд хийх 
криминалистикийн 
шинжилгээ зүйн өнөөгийн 
байдал, боловсронгуй 
болгох арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

26 

Цахим төхөөрөмж ашиглан 
үйлдсэн гэмт хэргийн ул 
мөрийг Нано технологи 
ашиглан шүүх шинжилгээ 
хийх аргачлал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 
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27 

Цахим төхөөрөмжөөс шүүх 
шинжилгээний нотлох 
баримт илрүүлж буй 
өнөөгийн байдал, тулгамдаж 
буй асуудал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

28 

Криминалистикийн дүрс 
бичлэгийн шинжилгээ 
хийхэд тулгарч буй 
хүндрэлүүд, түүнийг 
шийдвэрлэх арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

29 

Хүний өндөр, алхам 
хоорондын хэмжээг тогтоох 
Криминалистикийн дүрс 
бичлэгийн шинжилгээний 
арга зүй 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

30 

Цахим төхөөрөмж ашиглан 
үйлдсэн гэмт хэргийн ул 
мөрөнд хийх шүүх 
шинжилгээний эрх зүйн 
орчны өнөөгийн байдал, 
гадаад орны туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

31 

Дүр зургийн шинжилгээний 
арга зүйг боловсронгуй 
болгох асуудал, гадаад 
орны туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

32 

Хохирогч, гэрчийн 
мэдүүлгээр сэжигтний аман 
зураг гаргах 
криминалистикийн 
шинжилгээний арга зүйг 
боловсронгуй болгох 
асуудал, гадаад орны 
туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

33 

Гавалын ясыг хувь хүний 
зурагтай харьцуулах 
шинжилгээний аргачлалыг 
боловсронгуй болгох 
асуудал, гадаад орны 
туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

34 

Android, IOS үйлдлийн 
системтэй смарт 
төхөөрөмжүүдэд хийх 
криминалистикийн 
шинжилгээний арга зүйг 
боловсронгуй болгох 
асуудал, гадаад орны 
туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

35 

Компьютерийн техникийн 
шинжилгээ хийхэд тулгарч 
буй хүндрэлүүд, 
шийдвэрлэх арга зам, 
гадаад орны туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

36 

Криминалистикийн дуу 
авианы шинжилгээний 
аргачлалыг боловсронгуй 
болгох арга зам, гадаад 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 
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орны туршлага 

37 

Дүрс бичлэг, гэрэл зургийн 
засвартай эсэхийг тогтоох 
криминалистикийн 
шинжилгээний аргачлал, 
тулгарч буй хүндрэлүүд, 
шийдвэрлэх арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

38 

Криминалистикийн дүрс 
бичлэгийн төхөөрөмжид 
хийх шинжилгээний 
аргачлал, тулгарч буй 
хүндрэлүүд, шийдвэрлэх 
арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

39 

Бичгийн хэвээр 
гүйцэтгэгчийн зан байдал, 
сэтгэл зүйн онцлогийг 
тодорхойлох арга, аргачлал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

40 

Тамга, тэмдгийн дардас 
дахь барны төрлийг 
тодорхойлох шинж 
тэмдгүүд, шинжилгээ хийхэд 
анхаарах асуудлууд 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

41 
Бичигч хэрэгслүүдийн төрөл, 
гар бичвэрт илрэх шинж 
тэмдгүүд 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

42 

Гар бичмэлийн зохиогчийг 
тогтоох шинжилгээнд 
тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

43 

Хялбар бүтэцтэй гарын 
үсгийн онцлог, адилтгалын 
шинжилгээ хийхэд анхаарах 
асуудлууд 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

44 

Гар бичмэлийн зохиогчийг 
тогтоох шинжилгээ хийхэд 
тулгамдаж буй зарим 
асуудал, шийдвэрлэх арга 
зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

45 
 
Гарын үсгийн шинжилгээний 
онол, арга зүйн асуудал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

46 

Бичиг техникийн 
шинжилгээний өнөөгийн 
байдал, тулгамдаж буй 
асуудал, шийдвэрлэх арга 
зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

47 

Бичиг баримтын 
шинжилгээний асуултууд, 
практикт тулгарч буй 
хүндрэлүүд, шийдвэрлэх 
арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

48 

Буудлагын зэвсгээр үйлдсэн 
буудалтын дараах гол 
төмөр, цохигчийн гадаргууд 
үүсэх адилтгалын 
шинжилгээний шинж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 
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тэмдгүүдээр буудалтын тоо, 
шинж чанарын өөрчлөлтийг 
тогтоох арга зүй 

49 

Галт зэвсэг, тэсэрч 
дэлбэрэх шатамхай төрлийн 
эд зүйлсийн шинжилгээний 
объектыг битүүмжлэх, 
шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагад хүргүүлэх, 
тээвэрлэхэд тулгарч буй 
хүндрэлүүд, шийдвэрлэх 
арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

50 

Дробинк, зай, үрлэн дэх 
мөрөөр гол төмрийн 
харьцуулах асуудлууд, гол 
төмрийн адилтгах, бууны 
гол төмрийг тайрснаар 
сумны алах чадвар, 
буудлагын зайнаас хамаарч 
өөрчлөгдөх нь 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

51 

Мөр судлалын 
шинжилгээний сан 
байгуулах боломж нөхцөл, 
гадаад орны туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

52 

Өндрөөс унасан эд зүйлсийн 
хурд, өндрийн хэмжээг 
тодорхойлох 
криминалистикийн 
шинжилгээний аргачлал, 
практикт нэвтрүүлэх боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

53 
Уяаны тасархайд үүссэн 
хүчийг тогтоох 
шинжилгээний аргачлал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

54 
Мөр судлалын 
шинжилгээний нэр 
томьёоны асуудлууд 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

55 
Даавуун материалын 
чанарыг тодорхойлох 
шинжилгээний аргачлал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

56 

Эвдлэгч багаж хэрэгслийн 
шинжилгээний тулгамдсан 
асуудал, шийдвэрлэх арга 
зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

57 
Гутлын мөрийн онцлог 
шинжээр хувь хүний 
мэдээллийг 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

58 

Нэхмэл, сүлжмэл даавуун 
эдлэлд хийх 
криминалистикийн 
шинжилгээний арга зүй 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

59 

Автомашины эвдрэл гэмтэл 
нь осолд хэрхэн 
нөлөөлснийг тогтоох авто 
техникийн шинжилгээний 
арга, аргачлал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

60 Авто осол үүсэхэд Шинжлэн магадлах ШМТ  



 

145 

 

нөлөөлсөн автомашины 
техникийн гэмтлийг 
тодорхойлох авто техникийн 
шинжилгээ хийх боломж, 
гадаад орны туршлага 

ухааны профессорын 
судалгааны баг 

61 

Автомашины гэмтлийн үүсэн 
хугацааг болон түүнд хийсэн 
өөрчлөлтийг тодорхойлох 
авто техникийн шинжилгээ 
хийх боломж, гадаад орны 
туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

62 

Автомашинд үүссэн эвдрэл, 
гэмтлийн шинж тэмдгээр 
автомашины хөдөлгөөний 
чигийг тодорхойлох авто 
техникийн шинжилгээ хийх 
боломж, гадаад орны 
туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

63 

Зам тээврийн осол хэргийн 
газарт үзлэг хийхэд 
тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам, 
цаашдын чиг хандлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

64 

Авто техникийн 
шинжилгээний асуултууд, 
практикт тулгарч буй 
хүндрэлүүд, шийдвэрлэх 
арга зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

65 

Авто техникийн 
шинжилгээгээр шийдвэрлэж 
буй асуудлууд, гадаад орны 
туршлага, цаашдын чиг 
хандлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

66 

Авто ослын үед анх 
мөргөлдсөн цэгийг 
тодорхойлох авто техникийн 
шинжилгээний аргачлал, 
гадаад орны туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

67 

Авто техникийн 
шинжилгээнд ашиглаж буй 
техник, тоног төхөөрөмжийн 
өнөөгийн байдал, тулгарч 
буй хүндрэлүүд, 
шийдвэрлэх арга зам, 
гадаад орны туршлага 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

68 
Тээврийн хэрэгслийн 
мөрөнд хийх оношилгооны 
шинжилгээний асуудлууд 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

69 
Шавж судлалын шинжилгээг 
ашиглан гэмт хэргийг 
илрүүлэх боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

70 

Бээлийний мөрөнд хийх 
криминалистикийн 
шинжилгээний аргачлалыг 
боловсронгуй болгох 
асуудал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 
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71 
Шинжээчийн дүгнэлт нь 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагаанд нөлөөлөх нь 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

72 
Шүүх шинжилгээний дүгнэлт 
үйлдэх арга зүй, тулгамдаж 
буй асуудлууд 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

73 

Гэмт хэргийг илрүүлэхэд 
Галиграфийн шинжилгээг 
ашиглах нь 
 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

74 

Хөдөө орон нутаг дахь 
Шүүхийн шинжилгээний 
албаны үйл ажиллагаа, эрх 
зүйн орчин, боловсронгуй 
болгох асуудал 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

75 

Криминалистикийн хөрс 
судлалын шинжилгээний ач 
холбогдол, практикт 
нэвтрүүлэх боломж 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

76 

Криминалистикийн 
шинжилгээ хийх эрх зүйн 
асуудалд тулгарч буй 
асуудлууд, шийдвэрлэх арга 
зам 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

77 

Мал хулгайлах гэмт хэргийн 
газар үлдсэн ул мөрийг 
бэхжүүлэх арга, техникийг 
боловсронгуй болгох нь 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

78 

Хэргийн газрын үзлэг хийх 
ажиллагаанд орчин үеийн 
техник, технологи 
нэвтрүүлэх асуудлууд 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

79 

Эрүүгийн процессын хууль 
тогтоомжид заасан 
шаардлага болон 
криминалистик тактикийн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

80 

Хар тамхи, мансууруулах 
бодистой холбоотой гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, түүнийг 
мөрдөх аргачлалыг 
боловсронгуй болгох нь 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг 
ШМТ 

 

81 

Лабораторийн шинжилгээ, 
криминалистикийн 
шинжээчийн үр дүнг хууль 
сахиулах ажиллагаанд 
ашиглах нь 

Шинжлэн магадлах 
ухааны профессорын 

судалгааны баг ШМТ 
 

 
 
 
 
 
 


