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ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХУУЛЬ, ЭРХ  

ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2019.12.18 

 

Тус хэлтэс нь хууль зүйн салбарын бодлого, зорилтын хүрээнд аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, иргэдийн оролцоог 

дэмжиж соён гэгээрүүлэх, хууль, эрх зүйн туслалцаа, үйлчилгээг байгууллага, албан 

тушаалтан, иргэд, олон нийтэд хүртээмжтэй хэлбэрээр хүргэн, эрх зүйн зөвлөгөө 

мэдээллээр хангахын зэрэгцээ хэлтэс, агентлагийн удирдлагууд, сумдын Засаг дарга, 

сумдад бэлтгэгдсэн “Эрх зүйн хөтөч”-үүд, сумдын орон тооны бус “Эрх зүйн хөтөч” багийн 

ахлагч буюу сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн Насан туршийн боловсролын багш нар болон бусад холбогдох албан 

тушаалтан, мэргэжилтнүүдийг хууль тогтоомж хэрэгжүүлэх, сурталчлах ажилд арга зүйн 

дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, тэднээс гаргасан санал хүсэлтийг тухай бүрд нь шийдвэрлэн, 

цаашид хэрэгжүүлэх ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон хэлтсийн хагас, 

бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган 2019 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Үүнд: 

Хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн сан бүрдүүлэлт, 
бүртгэн цэгцлэх ажлын гүйцэтгэл, иргэд, аж ахуйн нэгжид  
цахим болон гар сангаас лавлагаа мэдээлэл өгсөн талаар 

 

Тус онд эрх зүйн мэдээллийн өөрчлөлт хөдөлгөөний бүртгэлийн нэгдсэн санд нийт 

259 эрх зүйн актыг бүртгэсэн ба үүнээс нэмэлт, өөрчлөлт орсон 69 хууль, Засгийн газрын 

тогтоол 66, УИХ-ын тогтоол 38, Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол 5, Ерөнхийлөгчийн зарлиг 

9-ийг тус тус бүртгэн сангаа баяжуулж, өдөр тутмын болон хууль тогтоомжийг сурталчлан 

таниулах үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Хүчингүй болгосон, зүйл заалт хассан болон нэмэлт өөрчлөлт орсон нийт 104 

хууль, тогтоомжид тухай бүр эрх зүйн ангилал хийж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулах 

ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Цахим болон гар сангаас лавлагаа мэдээллийг 185 иргэнд өгч, 

уулзалтын бүртгэлийг хөтөлж ажиллалаа.  

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хууль зүйн үндэслэлийг 
хянаж санал дүгнэлт өгөх, тухайн жилд гаргасан захиргааны  

хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг зохих журмын дагуу 
хууль зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны  

төв байгууллагад хянуулж, бүртгүүлсэн талаар 
 

Тус онд аймгийн Засаг даргаас батлан гаргасан 428 захирамжийн хууль зүйн 

үндэслэлийг хянаж, мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөмжөөр хангаж, төслийн шатанд 

захирамж боловсруулсан этгээдээр санал авах хуудас болон хяналтын дагалдах хуудсыг 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн дарга нараар тойруулан 

хянуулж санал авах ажлыг зохион байгуулж байна. “Хууль зүйн салбарын Нээлттэй 

бодлого”, “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”- ийн үйл ажиллагааны хүрээнд 361 

захирамжийг аймгийн www.dundgovi.gov.mn вэб сайтын эрх зүйн актууд цэсний Засаг 

даргын захирамжууд хэсэгт байршуулан иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулж, зарим 

шийдвэрийг байгууллага, иргэдэд хуулбар хувиар хүргүүлэн ажиллалаа. 

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 5 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, 

түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журам батлах тухай”, 6 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, 

сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам батлах тухай”, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

сайд, аймгийн Засаг даргын хамтарсан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох тухай”, 

Сайнцагаан, Өлзийт, Хулд, Сайхан-Овоо, Адаацаг, Дэлгэрхангай, Говь-Угтаал,  
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Өндөршил, Дэлгэрцогт, Гурвансайхан, Сайнцагаан  сумдын ИТХ-ын тогтоолоор 

батлагдсан “Сумын нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн давуу тал, байгаль экологийн онцлог 

шинж чанар,  газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, хэтийн хөгжлийг харгалзан 

зурагласан газрын үнэлгээний бүсийг сумын нутаг дэвсгэрийн хил зааг тогтоох тухай”, 

“Газрын төлбөрийн хувь хэмжээг тогтооход хэрэглэх итгэлцүүрийн тоон утгыг батлах 

тухай”, Дэлгэрхангай, Сайхан-Овоо, Сайнцагаан сумдын ИТХ-ын тогтоолоор баталсан 

“Хог хаягдал, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай”, Эрдэнэдалай 

сумын ИТХ-ын тогтоолоор баталсан “Энгийн хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэх зардлын 

нэгж тариф батлах тухай”, Сайнцагаан сумын ИТХ-ын тогтоолоор баталсан “Элс, 

хайрганаас авах төлбөр, хураамж тогтоох тухай”, аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/393, 

А/394 дугаар захирамжаар батлагдсан “Энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн болон хог 

хаягдлыг сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох 

журам”, “Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах, мөнгөн урамшуулал олгох 

журам” зэрэг нийт 23 эрх зүйн актуудыг улсын нэгдсэн санд бүртгүүллээ. 

 Сумдын Засаг дарга нарт Захиргааны ерөнхий хуулийн 26, 27 дугаар зүйлийн 

баримтлан ажиллах талаар чиглэл өгч, хяналтын дагалдах хуудасны загварыг хүргүүлж 

ажиллалаа. 

Сумын Засаг даргын шийдвэр хууль тогтоомжид нийцэж 
буй эсэхэд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг  

арилгуулах талаар авсан арга хэмжээ 
 

Тус онд сумдын Засаг дарга нарын болон аймгийн Засаг 

даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлагийн дарга нараас 

батлан гаргасан эрх зүйн актуудыг батлагдсан хуваарийн дагуу хянах 

ажлыг зохион байгуулж байна.  

2019 онд сумдын Засаг дарга нараас батлан гаргасан 1288 эрх 

зүйн акт, түүний харьяа байгууллагуудын дарга нараас батлан 

гаргасан 237 эрх зүйн актын хууль зүйн үндэслэлийг хянаж, зөвлөмж 

хүргүүлэхийн зэрэгцээ аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 

хүрээний хэлтэс, агентлагийн дарга нараас батлан гаргасан 974 

тушаалыг хуваарийн дагуу хянаж, нийт 2499 эрх зүйн актад гаргасан 

зөрчлийг арилгуулахаар зөвлөмжүүдийг тус тус хүргүүлж, зөрчлийг арилгуулах арга 

хэмжээ авч ажиллалаа.  

 

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт,  
сурталчилгааны ажлын чанар, үр дүн, шинээр боловсруулж 

буй хууль тогтоомжийн төслийн талаар хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж, санал авсан талаар 

 

Тус онд сум, байгууллага, иргэдийн санал хүсэлтээр эрх зүйн албан ба албан бус 

сургалтыг 37 удаа 2308, сурталчилгааг 3 удаа 475, хэлэлцүүлэг 3 удаа 240 гаруй иргэд, 

албан хаагчдыг тус тус оролцуулан зохион байгуулж нийт 3023  иргэд, албан хаагчдыг 

хамруулж, зөвлөгөө, лавлагаа, баримт бичиг боловсруулах чиглэлээр 230 иргэн, албан 

хаагчдад эрх зүйн туслалцаа үйлчилгээ үзүүллээ. Иргэд ихэвчлэн төрийн албаны 

шинэчлэл, хөдөлмөрийн харилцаа, гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэрээ байгуулах, тэтгэмж 

авах, хөдөлмөрийн маргаан, шүүхийн маргаан, хариуцлага тооцох, төрийн албатай 

холбоотой маргаан, өмгөөлөгч авах, тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолгох, ашиг сонирхлын зөрчил, 

хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, хүний эрх, гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар ханддаг тул тус сэдвүүдээр гарын авлага бэлтгэх, 

сурталчлан таниулах ажлыг илүүтэй зохион байгуулж, иргэд, төрийн албан хаагчдын бүх 

нийтийн эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллалаа. Үүнд: 
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 “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөр, “Иргэн төвтэй 

төрийн үйлчилгээний жил”-ийн ажлын хүрээнд cумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга 

буюу “Эрх зүйн хөтөч” орон тооны бус багийн 

ахлагч нарыг чадавхжуулах тус оны эрх зүйн 

сургалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 11-13-ны 

өдрүүдэд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр; 

авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль 

тогтоомж;  авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэхэд Эрх бүхий албан 

тушаалтны үйл ажиллагааны үр нөлөө; Эрх бүхий 

албан тушаалтны үйл ажиллагаа, анхаарах 

асуудал; авлигатай тэмцэх газрын 2019 оны 

зөвлөмжийн танилцуулга, түүнийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах тухай; төрийн албан хаагчийн ёс зүй; төрийн албан 

хаагчийн үнэт зүйлс, баримтлах зарчмууд; хууль эрх зүйн орчин, ёс зүйн хэм хэмжээ; 

төрийн албан хаагчийн ёс зүйн үүрэг, хариуцлага; төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил, 

урьдчилан сэргийлэлт; ашиг сонирхлын зөрчил, түүнийг зохицуулах хэрэгцээ, үндсэн 

механизм, ашиг сонирхлыг зохицуулах нь байгууллагын соёл; Бүх нийтийн эрх зүйн 

боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр; хүүхдийн эрхийн болон хүүхэд хамгааллын 

тухай хууль тогтоомж; харилцааны ёс зүй; өмчийн тухай ойлголт, өмчлөх эрх үүсэх, 

дуусгавар болох; хууль зүйн туслалцаа ба гэр бүлийн харилцаа; И-хөтөч цахим сайтны 

танилцуулга; хүний эрхийн тухай ойлголт; нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж; 

Прокурорын байгууллагын чиг үүрэг, хамтын ажиллагаа /Зөрчлийн тухай хууль/; Шүүхээр 

иргэний эрхийг хамгаалах боломж, хамтын ажиллагаа; Төрийн албаны тухай хуулийн үзэл 

баримтлал, чадахуйн зарчмыг хэрэгжүүлэх нь; Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах тухай; 

байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт тогтоох тайлагнах; 

төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм; төрийн албаны 

хүний нөөцийн удирдлага, тавигдаж буй шаардлага, зохицуулалт; төрийн жинхэнэ албаны 

удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага; төрийн албан хаагчийн 

албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах; төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сонгон 

шалгаруулалт, сул орон тоог нөхөх тухай; төрийн албан хаагчийн сургалт, хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө, зохион байгуулалт зэрэг сэдвүүдээр тус тус зохион байгууллаа. 

Сургалтын төгсгөлд Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, гэмт хэрэг зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, Өмгөөлөх, Прокурор, Шүүхийн байгууллагатай хэрхэн хамтарч 

ажиллах талаар ярилцлага зохион байгуулан, цаашид иргэн бүрт эрх зүйн боловсрол 

олгоход хамтран ажиллах зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч, сумдын “Эрх зүйн хөтөч” багийн 

нарийн бичгийн даргаар сумдын ЕБС-ийн Насан туршийн боловсролын багш нарыг 

ажиллуулах чиглэл өгсөн. 

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг 

дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 

танилцуулга, “И-хөтөч” цахим сайтны 

танилцуулга, Төрийн албан тухай хууль 

(шинэчилсэн найруулга), Өмчийн тухай ойлголт, 

өмчлөх эрх үүсэх, дуусгавар болох, Хүүхдийн 

эрхийн болон хүүхэд хамгааллын тухай хууль 

тогтоомж, Нийгмийн даатгалын тухай хууль 

тогтоомж, Харилцааны ёс зүй, Хууль зүйн 

туслалцаа ба гэр бүлийн харилцаа, Хүний 

эрхийн тухай ойлголт, Хүүхдийн эрх болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Шүүхээр 

иргэний эрхийг хамгаалах боломж, хамтын ажиллагаа зэрэг сэдвүүдээр дасгал 

ажиллуулах, бодит жишээн дээр тулгуурлан ярилцаж зохион байгууллаа. 
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 Эрх зүйн хөтөч багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын албан хаагчдаас 2019 онд судлан сурталчлах, хууль, эрх зүйн актын 

хөтөлбөрийн жагсаалтыг улирал бүр 5 хууль тогтоомжоор зохион байгуулахаар 

боловсруулан хүргүүлж, хяналт тавин Дэрэн, Дэлгэрцогт, Говь-

Угтаал, Өлзийт, Хулд, Луус, Дэлгэрхангай сумдад “Бүх нийтийн 

эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөр, түүнийг 

хэрэгжүүлэх аймгийн төлөвлөгөө, Хүүхдийн эрхийн тухай, 

Хүүхэд хамгааллын тухай, Авлигатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр, Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай зэрэг хууль 

тогтоомжуудоор эрх зүйн сургалтуудыг сумын ЗДТГ-ын дарга 

буюу “Эрх зүйн хөтөч” багийн ахлагч нар болон “Оюуны гэгээ” 

ТББ-тай хамтран 237 иргэд, албан хаагчдад зохион байгууллаа. 

 Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 

хүрээний хэлтэс, агентлаг болох Стандарт хэмжил зүйн 

хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 

Статистикийн хэлтэс, Их газрын чулууны байгалийн 

цогцолборт газар, Цахилгаан дамжуулах үндэсний 

сүлжээний аймаг дахь салбар, аймгийн төвийн 

Сайнцагаан сумын I, II, VI, VII цэцэрлэгийн албан 

хаагчдад, сум, байгууллагуудын Эрх бүхий албан 

тушаалтнуудад, сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 

нарт,  Цэргийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдэд Төрийн албаны тухай хууль 

тогтоомж, Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх дүрэм, 

журам, Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр, Хөдөлмөрийн 

тухай хуулиудаар 260 гаруй иргэд, албан хаагчдад эрх зүйн албан бус сургалтуудыг 

зохион байгуулан, тэдний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэн зарим байгууллагуудад 

сурталчилсан хууль тогтоомжоор уралдаант арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулав. 

 Хуульчийн нийтэд тустай үйл 

ажиллагаа буюу “Хуульчийн Про Боно өдөр-

2019” арга хэмжээг “Бүх нийтийн эрх зүйн 

боловсролыг дээшлүүлэх” үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, “Иргэн төвтэй 

төрийн үйлчилгээний жил”-ийн зэрэг үйл 

ажиллагаатай уялдуулан, Монголын 

Хуульчдын холбооны аймаг дахь салбар, 

аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, 

аймгийн Прокурорын газар, аймгийн Шүүх, 

Өмгөөлөгчдийн салбар Зөвлөл, Цагдаагийн 

газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Шүүхийн шинжилгээний алба, Улсын бүртгэлийн 

хэлтэс, Хууль зүйн туслалцааны төв, Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс зэрэг 

байгууллагууд хамтран зохион байгуулж 80 гаруй иргэд олон нийт, албан хаагчдыг 

оролцуулж, тэдэнд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлж, зөвлөгөө, 

мэдээллээр хангах, хууль тогтоомжийг сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, 

зарим иргэдэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өглөө. 

 “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил-2019” 

жилд зориулан хууль сахиулах болон хууль зүйн 

үйлчилгээ эрхэлж буй байгууллагуудын ажил үйлчилгээг 

иргэд, олон нийтэд сурталчилж, шаардлагатай хууль 

зүйн үйлчилгээг нэг дороос хүргэж, хууль зүйн 

туслалцаа, зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, тэдний санал, 

хүсэлтийг хүлээн авах чиглэлээр “Хууль зүйн үйлчилгээг 
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нэг цэгээс” сурталчилгаа мэдээллийн өдөрлөгийг МУ-ын Хүний эрхийн үндэсний комисс, 

аймгийн ГХУСАЗЗ, аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Шүүхийн Тамгын газар, 

Прокурорын газар, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Шүүхийн 

шинжилгээний алба, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Архивын тасаг, Хууль зүйн туслалцааны 

төв, аймаг дахь Хүний эрхийн Үндэсний комиссын референт, Өмгөөлөгчдийн салбар 

зөвлөл зэрэг 13 байгууллага, хамт олон, албан хаагчид хамтран зохион байгууллаа. Уг 

өдөрлөгийн үеэр  Цагдаагийн газрын үзүүлэх тоглолт, “Алтан хонх” танин мэдэхүйн 

уралдаант үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулан иргэд, олон нийтэд эрх зүйн боловсрол 

олгох, хууль, эрх зүйн туслалцаа үйлчилгээ үзүүлэн идэвхжүүлж оролцууллаа. 

 “Эрх зүйн хөтөч” сургалтын төслийн хоёрдугаар шатны ажил болох “Хууль 

тогтоомж сурталчлах” өдөрлөгийг Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Баянжаргалан, Өндөршил, 

Гурвансайхан, Дэлгэрцогт, Дэрэн, Хулд, Дэлгэрхангай, 

Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, Адаацаг, Луус, Өлзийт 

сумд болон Сайнцагаан сумын I, II, III  багуудад 

2019.09.18-ний өдрөөс 2018.10.14-ний өдрүүдэд зохион 

байгуулав.  

Тус өдөрлөгийн хүрээнд Эрх зүйн хөтөчийн ажиллах 

журам, сум бүрт ажиллах Эрх зүйн хөтөч нарын 

танилцуулга, Хүний эрх, хүний эрхийн зөрчил түүнийг 

танин мэдэх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Иргэдийн 

харилцааны ёс зүй, үе тэнгийн дарамт, дээрэлхэлт, Төрийн албаны тухай хууль, Цахим 

тоглоомын хор уршиг, Төлбөргүй чадваргүй иргэдэд 

үйлчилгээ үзүүлэх, аймгийн Шүүх, Прокурор, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх, Цагдаагийн газар, Өмгөөллийн үйл 

ажиллагаа, чиглэлийн талаар эрх зүйн сургалтуудыг 

зохион байгуулан, хууль,  эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл 

бүхий 850 гаруй гарын авлагыг иргэдэд түгээн 

тараалаа.  

Уг өдөрлөг нь  

Иргэн бүрт эрх зүйн 

боловсрол олгох зорилготойгоор 

хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, 

туслалцааг 182 иргэнд үзүүлж, эрх 

зүйн сургалтад 830 гаруй насанд 

хүрэгчид, 840 гаруй ЕБС- ийн ахлах 

ангийн сурагчид тус тус хамрагдлаа. 

Сум тус бүрт бэлтгэгдсэн 4 

эрх зүйн хөтөч нэг бүртэй гэрээ байгуулан “Эрх зүйн хөтөчийн ажиллах журам”-ыг 

сургалтын үеэр иргэдэд нь танилцуулан, эрх зүйн хөтөчүүдийн үйл ажиллагааг эхлүүллээ. 

Эрх зүйн хөтөч нь иргэдийн нийтлэг эрх ашгийн төлөө ажиллах бөгөөд чиг үүргээ 

хэрэгжүүлэх явцдаа аливаа улс төрчийн болон сонгуулийн ухуулга сурталчилгааны ажилд 

оролцох, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хэсэг бүлгийн явцуу эрх ашгийг төлөөлсөн үйл 

ажиллагаа явуулахгүй болохыг танилцуулан сум бүрээс 1 эрх зүйн хөтөчийг сонгон эрх 

зүйн сургалт хийлгүүлж, арга зүйн зөвлөгөө зөвлөмжөөр хангасан. 

Сумдын эрх зүйн хөтөч нарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор зохион 

байгуулсан шилдэг үйл ажиллагаатай танилцан түгээн дэлгэрүүлэх зөвлөмжийг нийт 80 

хүнд өгч, онцлох үйл ажиллагаагаа сайн туршлага болгох түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр 

сумдууд дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна. Үүнд:  

 Хулд сум – “Хууль эрх зүйн цаг” мэдээллийн цаг гарган ажилладаг  

 Дэлгэрхангай сум – Хэрэгцээний судалгаа авч, судалгааны үр дүнгээс хамаарч үйл 

ажиллагаагаа төлөвлөх  
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 Сайхан-Овоо, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал - Эрх зүйн хөтөч нар тус бүр өөрийн 

хавтас нээж түүндээ гэрээ, журам, зохион байгуулсан ажлыг дүгнэх хуудас зэргийг 

оруулж өгсөн.  

 Эрдэнэдалай сум -  Иргэдэд АС цогцолбороо ашиглан хууль эрх зүйн мэдээллээ 

түгээдэг.  

 Адаацаг сум - Эрх зүйн хөтөч цүнх ажиллуулж байна. Сумын “Эрх зүйн хөтөч” баг 

малчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөдөөгийн 4 багт “Малчин таны 

хуулийн мэдлэг”-т богц аялуулдаг. 

 Гурвансайхан сум – Эрх зүйн хөтөч бүр энгэрийн таних тэмдэг, гарын авлагыг 

хялбаршуулах хэлбэрээр хийж иргэддээ тараасан, эрх зүйн сургалтыг уралдаант 

арга хэмжээтэй хослуулан хүргэдэг. 

 Баянжаргалан сум – Эрх зүйн хөтөчүүд багаар ажиллах чадвартай болсон, эрх 

зүйн хөтөч бүр тусгай хавтас нээсэн.  

 Говь-Угтаал сум – Эрх зүйн хөтөч тус бүр тусгай хавтастай, Хууль тогтоомж 

сурталчлах өдөрлөгөөр үдшийн цэнгүүн болон АХА тэмцээн зохион байгуулсан. 

 Өндөршил сум – Эрх зүйн хөтөчүүд багаар ажиллаж, эрх зүйн сургалтуудыг урлаг, 

соёлын болон уралдаант арга хэмжээтэй хамтруулан зохион байгуулдаг. 

 Луус сум – “Эрх зүйн хөтөч” группээр иргэдийг эрх зүйн мэдээ мэдээллээр хангаж, 

эрх зүйн хөтөч нар нь багаар ажилладаг. 

 Сумдын Статистик хариуцсан ажилтнууд болон багийн Засаг дарга нар, нийт 73 

албан тушаалтанд “Захиргааны  эрх зүйн актыг боловсруулахад анхаарах асуудал”-аар 

эрх зүйн сургалтыг зохион байгуулан, ярилцлага зохион байгууллаа. 

 Авлигын эсрэг Олон Улсын өдрийг угтан аймгийн Цагдаагийн газар, Нэгдсэн 

эмнэлэг, Цагаандэлгэр сумын 170 гаруй иргэд, албан хаагчдад авлига, ашиг сонирхлын 

зөрчлийн тухай хууль, Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж, түүний хэрэгжилт, авлигаас 

урьдчилан сэргийлэх тандалт судалгааны танилцуулга зэргээр эрх зүйн албан бус 

сургалтыг зохион байгуулав.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
зохион байгуулсан ажлын үр дүн  

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аймгийн төлөвлөгөөг ГХУСЗЗ-ийн 2019 оны 1 

дүгээр сарын 24-ний өдрийн I хурлаар батлуулан, хэрэгжүүлж ажиллах талаар холбогдох 

байгууллага албан тушаалтанд хүргүүлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, тайланг нэгтгэн 

ХЗДХЯ-нд 2 удаа хугацаанд нь тайлагнасан. Төлөвлөгөөний дагуу болон аймгийн 

Цагдаагийн газар, холбогдох дээд байгууллагаас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнд 

аймгийн Засаг дарга, ГХУСАЗЗ-өөс зохих санхүүжилт дэмжлэгийг тухай бүр үзүүлж 

ажилласны дүнд төлөвлөгөөний биелэлт 90%-тай гарч, аймгийн хэмжээнд 2019 оны 12  

дугаар сарын 04-ний байдлаар 262 гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх 

үеийн мөн үетэй харьцуулахад 50 хэрэг буюу 19.1 хувиар буурч, илрүүлэлт 1.0 хувиар өсч,  

бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргээс бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг 49 буюу 47.6 

хувь, Хувийн өмчийг хулгайлах 51 буюу 52.6 хувь,  ХЭМХБ эсрэг гэмт хэрэг 25 буюу 32.5 

хувь, хүчиндэх гэмт хэрэг 1 буюу 16.6 тус тус буурсан үр дүн гарлаа. 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 

Улаанбаатар-Мандалговь-Даланзадгад хотыг холбосон орон нутгийн замд зам 

тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа сайжруулж, 

уг хамтын ажиллагааны хүрээнд Өмнөговь аймгийн ИТХ, Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс тус аймгийн ГХУСАЗЗ, Цагдаагийн газарт PRIUS-

20 маркын авто машины хамт эргүүл хяналт шалгалтанд ашиглагдах драйгерь, тандагч 

багаж, станцын хамт шийдвэрлэж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 
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Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Засаг даргаас хөрөнгө 

санхүүгийн болон бусад дэмжлэг үзүүлж орон нутгийн зам дагуу аймгийн төвөөс хойш 1 

километрт байрлах мэдээллийн самбарт “ЯАРААД ЯАХАВ ДЭЭ” хэсэгчилсэн арга 

хэмжээний нөлөөллийн стикерийг  4х6-ийн хэмжээтэйгээ 2, аймгийн төвийн Шүүхийн 

дөрвөн замын уулзвар дээр 3х6-ийн хэмжээтэйгээр 1, Хулд сумын төвд 3х6-ийн хэмжээтэй 

1, Луус сумын төвд 3х6-ийн хэмжээтэй 1,  аймгийн “Дуурьсал” 

хамтлагтай хамтран 4х6 хэмжээтэй 1, нийт 6 ширхэг самбарыг  

байршуулж, замын хөдөлгөөнд оролцогч нарт хүргэхийн зэрэгцээ 

зам тээврийн осол хэрэг хамгийн их гардаг 6 цэгт тусгай гэрэлт 

дохио тавьсан бөгөөд 4 цэг дээр анхааруулах “Хурдаа хас” утга 

бүхий самбар байршуулсан. Улаанбаатар-Мандалговь-

Даланзадгад чиглэлийн хатуу хучилттай зам дагуу тус аймгийн 

Хулд суманд улсын төсөвт 79.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Замын хөдөлгөөний 

хяналтын пост шинээр барьж ашиглалтад оруулж, цахилгаан, халаалтыг 10.0 сая 

төгрөгийн өртөгтэй нарны эрчим хүч ашиглах технологи нэвтрүүлэх асуудлыг 

шийдвэрлэсэн. 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний байдлаар хөдөлгөөний аюулгүй байдал 

тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг өнгөрсөн оны мөн үеэс өсөөгүй 

байна.                               

Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр: 

“Архидалтгүй аймаг-Дундговь” дэд хөтөлбөр(2018-2020)-ийг 2019 онд хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулан хэрэгжүүлж байна. Төлөвлөгөөний хүрээнд 

“Архидалтгүй аймаг - Дундговь” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 2019 онд сумандаа зохион 

байгуулах Арван ажлыг сумдын Засаг дарга, ИТХ-д хүргүүлж, удирдлагаар хангаж8 

хяналт тавин хамтран ажиллаж байна. Суманд зохион байгуулах “Арван” ажлын хүрээнд 

Говь-Угтаал сум “Хүчирхийлэлгүй, архидалтгүй сум” болохын төлөө бүх нийтээрээ жагсаж 

уриалга гарган хэрэгжүүлсэн, Баянжаргалан сум архины хамааралтай этгээдүүдийн дунд 

тодорхой төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулж, хорт зуршлаас салгах нөлөөллийн арга 

хэмжээг Эрүүл жаргалан АА бүлгийн гишүүдтэй хамтарч хэрэгжүүлснээр нэр бүхий 8 иргэн 

архинаас татгалзсан, Дэрэн сум “Гэмт хэрэг зөрчилгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа” аяныг 

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан, ГХУССЗөвлөлтэй хамтран 1-9 дүгээр ангийн сурагчдын дунд 

зарлан 238 архи тамхины хор хөнөөлийг сурталчилсан, Монгол Улсын Соёлын гавьяат 

зүтгэлтэн тус аймгийн уугуул Ж.Цогтсугир хэлтэс агетнлагийн удирдлагуудтай уулзалт 

зохион байгуулж, “Эх оронч Монголчууд” нэгдсэн холбооны зорилго чиглэлийн талаар 

танилцуулж, иргэд залуучуудад Эх оронч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, дэлгэрүүлэх чиглэлээр 

хамтран ажиллах талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн, Сайнцагаан сумын ЗДТГ, ГХУСАЗСЗ-

тэй хамтран архины хамааралтай зорилтод бүлгийн 21 иргэнийг хамруулсан сургалт 

зохион байгуулж, гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохгүй байх талаар баталгаа авсан. “Говийн 

хийморь” АА бүлэгтэй хамтран тус бүлгийн 6 жилийн ойн арга хэмжээг 2019.04.27-ны өдөр 

зохион байгуулж, уулзалт цуглаанд архины хамааралтай зорилтот бүлгийн иргэдийг 

хамруулсан зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан. 

Бусад төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 

хөгжлийн газар, Цагдаагийн газар, Боловсрол соёл урлагийн газартай хамтран 8 сумын  

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-12 дугаар ангийн 626 сурагчдад Цахим гэмт хэрэг, 

цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Хорт зуршил түүний хор хөнөөлийн талаар 

сургалтыг зохион байгуулж, 11 сумын 17 өсвөр насны хүүхдэд мэргэжлийн сэтгэл зүйчээр 

сэтгэл зүйн анхан шатны зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүллээ. 2019 онд холбогдох дээд 

байгууллагаас ирүүлсэн удирдамж, чиглэлийн дагуу 2019 онд Мэргэжлийн хяналтын 

газар, Татварын хэлтэс, Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 

хөгжлийн газартай хамтран аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа  худалдан борлуулах, 

түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий нийт 116 аж ахуйн нэгж, архины 1 үйлдвэр, тамхи 
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худалдаалах зөвшөөрөлтэй 64 цэгт холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нэгдсэн хяналт, 

шалгалтыг 2 удаа зохион байгуулж, “Сар шинэ-2019”, “Нэг хором” нэгдсэн арга хэмжээ, 

“Эргүүл хяналт шалгалт”, “Зөв тусгал” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “Найрсаг соёлч 

үйлчилгээ” аяны хүрээнд тухай бүр согтууруулах ундаа борлуулах ажилд 18 нас хүрээгүй 

хүн ажиллуулах, 21 нас хүрээгүй хүнд архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх 

болон бусад хуулиар хориглосон зөрчил гаргаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах талаар санамж, сэрэмжлүүлэг бэлтгэн иргэд, олон нийтэд 

сурталчилж хамтран ажилласан.   

Аймгийн хэмжээнд Олон нийтийн цагдаа хоёрыг ажиллуулж байна. Аймгийн 

Цагдаагийн газраас олон нийтийн цагдаа нарыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, 

дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээний хүрээнд аймгийн төвд 

үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага, худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдэд 

баяр ёслолыг зүй зохистой тэмдэглэн өнгөрүүлэх, архи согтууруулах ундаанаас үүдэлтэй 

гэмт хэрэг, зөрчил гаргуулахгүй байх, гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

албан мэдэгдэл, санамж сэрэмжлүүлэг тараах, хяналт тавих зэргээр урьдчилан сэргийлэх 

ажил зохион байгуулж байна. 2019 онд  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиийн 

дагуу аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилчдыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 

татан оролцуулж 2019 онд аймгийн төвд төрийн 14 байгууллагын 28 албан хаагчийг  2-оос 

доошгүй цагаар гудамж талбайд эргүүл, шалгалтанд гарган ажиллуулсан. Дээрх ажил, 

арга хэмжээнүүдийн дүнд гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 2019 оны 12 дугаар 

сарын 04-ний байдлаар бүртгэгдэж, өмнөх оноос 21.7%, Бусдын хөрөнгийг хулгайлах гэмт 

хэрэг 47.6%-иар тус тус буурсан байна. 

“Гэмт хэрэг, зөрчилгүй байгууллага” аян зохион байгуулж, аяны хүрээнд аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газрын даргаар төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлж ажилласан. Аяны 

хүрээнд байгууллагын гадна талын 4 баганы гэрлийг доороос дээшээ тусгах 

зориулалтайгаар шинэчлэх, 2 прожекторыг шинээр солих, байгууллагын гадна талд  

зориулалтын 4ш хогийн сав байрлуулах ажлыг “Амар Зон” ХХК-аар гүйцэтгүүлэсэн. Тус 

ажилд 2,3 сая төгрөг төсөвлөсөн.   

Мөн 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр аймгийн 

Цагдаагийн газар, аймгийн Улаан загалмайн хороотой 

хамтран байгууллагын албан хаагчдад “Зам тээврийн ослын 

үед анхан шатны тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх талаар”,  

“Архидан согтуурах, мансууруулах бодис, хар тамхины  

хэрэглээний сөрөг нөлөө, согтуугаар авто тээврийн хэрэгсэл 

жолоодох явдлаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх” 

сургалтыг зохион байгууллаа. 

Улс тунхагласны 95 жилийн ой, Их эзэн Чингис 

хааны мэндэлсний 857 жилийн ойн өдөр, Монгол 

бахархлын өдрүүдэд  хариуцлагатай жижүүр 

ажиллуулах хуваарийг аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны 

өдрийн А/136 дугаар тушаалаар батлан гаргаж 

байгууллагын 

албан хаагчид хуваарийн 

дагуу тус ажил үүргийг 

гүйцэтгэж ажиллалаа.  

Аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажил арга хэмжээг 

аймгийн албан ёсны сайт Dundgovi.gov.mn, Дундговь аймгийн 

ЗДТГ Таныг сонсож байна facebook хуудаснаа сурталчилж 

ажиллалаа.  
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Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны талаарх бодлого, 

шийдвэрийг нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх, архивын тасгаас хуульд заасан 

чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, мэргэжил арга зүйн 

удирдлагаар хангах, архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн ажлыг сайжруулах чиглэлээр хийсэн ажлын талаар 

 

Тус аймгийн архивын тасаг нь  2019 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөт зорилтын 

дагуу Архивын тухай Монгол улсын хууль,  МУ-ын Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 

мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”, Архивын Ерөнхий газрын бодлого 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, архивын тасгийн дотоод үйл ажиллагааг 

Төрийн архивын ажлын зааврын дагуу явуулах зорилгоор гол ажлаа чиглүүлж ажиллалаа.  

Нэг. Архивын сан хөмрөгийн нөхөн бүрдүүлэлт  
баримтын нягтлан шалгалт 

 

- Архивын тухай хуулийн 23.1.9-д заасны дагуу тус аймгийн архиваас 2019 онд  

нөхөн бүрдүүлэлт хийх  12 сум, байгууллагын жагсаалт графикийг  гаргаж холбогдох сум,  

байгууллагад хүргүүлж хэрэгжилтийг хангаж ажилласны дүнд  11  хөмрөг үүсгэгчийн  634 

хадгаламжийн нэгжийг аймгийн архивт хүлээн авч  архивт баримт хүлээн авсан бүртгэл, 

актыг зааврын  дагуу хөтлөж архивын сан хөмрөгөөр ангилан төрөлжүүлж хөмрөгт 

байрлуулсан.  

- МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 151 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Барилгын 

ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн дагуу 28 шинээр 

ашиглалтанд оруулсан болон барилгын засвар, өргөтгөлийн үйл ажиллагаанд улсын 

комиссын бүрэлдэхүүнд орж  78 хадгаламжийн нэгжийг зохих журмын дагуу хүлээн авч  

акт, жагсаалтыг үйлдэж байрлуулав.  

- Аймгийн архивын дэргэдэх Баримт бичиг Нягтлан Шалгах Арга зүйн комиссын 

хурлыг 2019 онд 5 удаа хуралдаж аймгийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх  байгууллагын  

жагсаалт, хуваарь болон сум,  байгууллагын байнга хадгалах баримтын данс, бүртгэл,  

түр хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл, хадгалах хугацаа дууссан баримтын устгах  

хэргийн акт зэрэг  сум, байгууллагуудын бүртгэл жагсаалтыг хянан хэлэлцэж хариуг 

холбогдох сум, байгууллагад хүргүүлэв.  

Хоёр. Баримтын хадгалалт хамгаалалт:  

- Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, Төрийн 

архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын тохиромжтой нөхцлийг бүрдүүлэх, аюулгүй 

байдлын хангах ажлын хүрээнд 5,090,000 төгрөгийн 

хөрөнгийг шийдвэрлэж, аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газар болон архивын тасагт нийт 8 нягтруулсан шүүгээ, 

галын хор, чийгшүүлэгч, дохиоллын систем, төмөр хаалга 

зэрэг тоног төхөөрөмжийг суурилуулах ажлыг “Сити 

Сейф” ХХК-аар гүйцэтгүүлсэн. Төрийн архивын 2 

хадгаламжийн сангийн 90 мкв талбайд шавьжгүйдэлийн 

ариутгалыг “Сайн түшиг” ХХК хийлгэсэн. 

- Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын баримт бичигт тооллого явуулах төлөвлөгөө,  

график гарган ажилласнаар 2019 онд 7 хөмрөгийн 4712 ХН-д иж бүрэн тооллого явуулж, 

тооллого явуулсан тухай акт үйлдэн хэрэгт баяжилт хийлээ. 

 - “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи 

нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 4 дэх үе шатны зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд 28 хөмрөг үүсгэгч байгууллагыг цахим санд оруулахаар 

төлөвлөснөөс 2019 онд   дараах ажлыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:  
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-14 хөмрөгийн  194 ХН буюу 21378 хуудас  

баримтанд тодорхойлон бичилт хийж.  

-22 хөмрөгийн 542 хадгаламжийн нэгж буюу 47860 

хуудас баримтыг скайнердаж хамгаалалтын  ба  

ашиглалтын хувь  үйлдэж,  

-26 хөмрөгийн 711 хадгаламжийн нэгж буюу 55264 

хуудас баримт засварлаж, 

           -28 хөмрөгийн 573 хадгаламжийн нэгж буюу 58816 

хуудас баримтанд холболт хийж  цахим санд оруулаад 

байна. 

Гурав . Баримт ашиглалтын талаар 

Үндэсний архивын Газрын даргын 2017 оны А/179 дүгээр тушаалаар батлагдсан 

“Төрийн архивын  баримт ашиглалтын нийтлэг  журам”-ыг мөрдөн ажиллаж архивын 

баримтыг ашиглуулах зорилгоор иргэд, байгууллагын нийгэм эрх зүйн шинж чанартай 

лавлагаа олгох ажлыг хийж гүйцэтгэсний дүнд  2019 онд нийт  1100 иргэний хүсэлтийг 

хүлээн авч  737 хүнд  хувь хуулбар, хэсэгчилсэн хуулбар өгч, давхардсан тоогоор 1300 

гаруй хадгаламжийн нэгжийг мэдээлэл лавлагааны ажилд ашиглууллаа. 

      Дөрөв. Мэргэжил арга зүйн ажлын талаар 

МУ-ын Засгийн газрын 2000 оны 86 дугаар тогтоолын дагуу Архивын Ерөнхий 

газрын дэргэдэх мэргэжил олгох, дээшлүүлэх, давтан сургах сургалтын төвд суралцуулах 

тухай захиалгыг  сум, байгууллагуудаас  авч Архивын Ерөнхий газарт хүргүүлсний дагуу 

2019 онд  анхан шатны сургалтанд 3,  давтан болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 23 

архив, бичиг хэргийн эрхлэгч нарыг хамруулан сургалаа. 

МУ-ын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоол, Ерөнхий 

сайдын 2019 оны 46 дугаар захирамжаар батлагдсан “Төрийн 

байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн улсын үзлэг”-т бэлтгэх ажлын хүрээнд  тус 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хуульч эмэгтэйчүүд 

Төрийн бус байгууллага, Архивын Ерөнхий газартай хамтран 

2019 оны 5 сарын 17-ний өдөр 15 сум, 35 байгууллагын 

удирдах албан тушаалтан, хүний нөөцийн ажилтан, архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан 

ажилтнуудад улсын үзлэгт бэлтгэх аргачлалын талаар сургалт зохион байгуулж  нийт 150 

гаруй ажилтнууд хамрагдлаа.   

МУЗГ-ын 2019 оны 150 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн байгууллагын 

ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн удирдамж 

чиглэлийн дагуу АЕГ-тай хамтран сургалтыг 05 сарын 17-ний өдөр зохион байгуулахаар 

удирдамж хөтөлбөрийг батлуулж, аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/185 захирамжаар  

улсын үзлэгийн салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг байгуулж 15 сум 23 байгууллагад 

урьдчилсан үзлэг явуулсан.  

Мөн Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн улсын үзлэгийн төв комиссоос , ИТХурал, аймгийн ЗДТГазар, Адаацаг, 

Өндөршил сумын ЗДТГазар, Боловсрол соёл, урлагийн газар, Нийгмийн даатгал хэлтэс, 

УЦУОШАлба зэрэг сум, байгууллагуудад 10 сарын 7-13-ний хүртэл улсын үзлэг явагдаж 

90,3 хувь буюу  “А” дүгнэгдсэн. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Тамга, 

тэмдэг, баталгааны тэмдэг,  хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх тухай”  заавар болон 

Стандарт хэмжил зүйн Үндэсний төвийн Зөвлөлийн 2011 оны 02 дугаар  тогтоолоор 

батлагдсан баримт бичгийн стандартын дагуу хэвлэмэл хуудсыг шинээр  хэвлүүлэх ажлыг 

жил бүр зохион байгуулж дагуу  2019 он гарсаар 28 сум, байгууллагын 3600 ширхэг 

хэвлэмэл хуудасны  захиалга авч хэвлүүлэн код дугаарыг дарж холбогдох сум, 

байгууллагад хүргүүллээ. 
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Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нартай хамтран ажиллах талаар байгуулсан гэрээний 

биелэлтийг хангахад зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, 
гэрээний биелэлтийн тайлан мэдээ, дараа оны  

гэрээнд тусгах саналыг нэгтгэх талаар 
 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран 

ажиллах гэрээний хэрэгжилтэд Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс 

явцын үнэлгээ хийж цаашид гэрээний хэрэгжилтийг үр дүнтэй эрчимжүүлэх талаар 

зөвлөмж өгснөөр гэрээний хэрэгжилт 93.5%-ийн биелэлттэй байна. /Гэрээний 

хэрэгжилтийг тайланд хавсаргав/ 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бүх 

нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 

Эрх зүйн хөтчийн үндэсний тогтолцоог төрийн болон төрийн бус бүтцээр дамжуулан бий 

болгох ажлын хүрээнд сум бүрт 4 эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалтыг Хууль зүйн үндэсний 

хүрээлэнтэй хамтран аймгийн хэмжээнд 64 эрх зүйн хөтчийг бэлтгэлээ. 

Үүнд 15 сумын ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлого 

буюу сургалт, сурталчилгаа хариуцсан 

мэргэжилтэн, ЕБС-ийн Насан туршийн 

боловсролын багш, ЕБС-ийн Нийгмийн ажилтан, 

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 

хариуцсан эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн зэрэг 

дөрвөн албан тушаалтныг оролцуулан зохион 

байгууллаа. Сонгогдсон эрх зүйн хөтөч бүр 

иргэдэд эрх зүйн анхан шатны дэмжлэг, 

туслалцаа үзүүлэх мэдлэг, чадвар дадал эзэмшсэн тул гэрчилгээ олгож, 2019 оны 4 

дүгээр улирлаас эхлэн бэлтгэгдсэн Эрх зүйн хөтөч бүртэй “Эрх зүйн хөтөч”-ийн ажиллах 

журмын дагуу гэрээ байгуулан ажиллуулж, жилийн эцэст аймгийн төвийн 4 эрх зүйн хөтөч, 

5 сумын 20 эрх зүйн хөтөчийн ажлыг тус онд дүгнэн, цаашид эрх зүйн хөтөчийн ажлыг 

эрчимжүүлэн ажиллах зөвлөмжийг хүргүүллээ. 

Шүүхийн шинжилгээний албанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын өмчлөлд 

байсан 2 давхар “Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв”-ийн барилгыг 2016 оноос 

түрээслүүлж байсныг 2019 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн Хурлын 32 дугаар тогтоолоор газрын хамт тус албаны нэр дээр шилжүүлэн 

үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах орон байраар хангах асуудлыг шийдвэрлэлээ. 

ЗДҮАХ, мэргэжлийн байгууллага, ТББ, иргэдийн санал, цаг үеийн нөхцөл 

байдалтай уялдуулан аймгийн Засаг дарга гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр зохион байгуулалтын болон хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг тухай бүр үзүүлж 

байна. 2019 оны 05 дугаар сард Адаацаг, Дэрэн, Дэлгэрхангай, Өлзийт, Эрдэнэдалай 

сумдын Цагдаагийн алба хаагч нарын үйл ажиллагааг дэмжиж нэг бүр нь 1.900.00 

төгрөгийн төсөвт өртөгтэй мотоцикль өгч унаажуулсан. Малын хулгайн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан “Сар шинэ-2019” нэгдсэн арга хэмжээ, 

хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой “Хүүхэд хууль”, 

“Өсвөрийн сэргийлэгч 2019”, “Ногоон гэрэл, цагаан шугам -2019” зэрэг арга хэмээнд тухай 

бүр хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байна. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр аймгийн Засаг даргаас сумдын 

Засаг даргатай хамтран ажиллах 2019 оны гэрээнд тодорхой заалтууд оруулж, хяналт 

тавьж ажилласны дүнд Адаацаг, Хулд сумд тус бүр орон нутгийн төсвийн 10 сая төгрөгийн 

хөрөнгөөр 8 ширхэг хяналтын камер, Баянжаргалан сум 4.5 сая төгрөгийн хандив 

тусламжаар 4 ширхэг хяналтын камерыг тус тус шийдвэрлэж, ашиглалтад оруулсан 

байна. Орон нутгийн замд зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

өнгөрсөн 2018 онд тус аймгуудын ГХУСАЗ Зөвлөлүүд нь хамтын ажиллагааны чиглэлээ 
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тодорхойлж, гэрээ байгуулан ажилласан. Уг 

хамтын ажиллагааны хүрээнд Өмнөговь аймгийн 

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөл”-өөс Дундговь аймгийн ГХУСАЗЗөвлөл, 

Цагдаагийн газарт PRIUS-20 маркын авто 

машины хамт эргүүл хяналт шалгалтанд 

ашиглагдах драгерь, тандагч багаж, станцын хамт 

өгсөн. Энэ онд 7 сумыг дотоод сүлжээнд холбож, 

аймгийн 15 сум дотоод сүлжээнд бүрэн холбогдсон. Аймгийн Засаг дарга ажиллах эргүүл, 

хяналт шалгалтанд  шаардлагатай зардлыг шийдвэрлэсэн.   

Цагдаагийн газрын шинээр баригдах 2.1 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй барилгын 

ажлын тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж, барилгын ажлыг эхлүүлж, хугацаанд нь 

ажлаа гүйцэтгэж, аймгийн Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын Газрын даргын 

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/59 тоот тушаалаар барилга ашиглалтанд 

оруулах Улсын комисс ажиллаж, ашиглалтанд 

хүлээн аваад байна.    

 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 94.1, 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тус аймгийн 

Засаг даргатай байгуулсан гэрээг тус тус 

үндэслэн аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг 

дарга нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд 

“Суманд ажиллаж буй цагдаагийн кобаны байрны 

хэсгийн цахилгаан зөвхөн ажлын байрны дулаан, 

түлш, шатахуун, бичиг хэрэг, унаа, шаардлагатай 

тоног төхөөрөмжөөр хангах асуудлыг орон 

нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх, гэр бүлийн гишүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, ажлын байраар 

хангах талаар” тусган зохицуулж, хөдөө сумдад 28 алба хаагч албаны байранд гэр 

бүлтэйгээ амьдарч, гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байраар хангаж байна.  

 

Хүний эрхийн талаархи хууль тогтоомж, иргэд, байгууллагад 
сурталчлах, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай 

хамтран зохион байгуулсан ажлын үр дүнгийн талаар 
 

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссоос “Хүний эрхийн нээлттэй өдөр”-

өөр ХЭҮК-ын үйл ажиллагааг орон нутгийн иргэдэд сурталчлах, хүний эрхийн талаарх 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг үнэлэх, иргэд, олон нийт, төрийн байгууллага, албан 

тушаалтнуудын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт, сурталчилгааг хийх, 

хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох 

зорилгоор хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, төрийн 

байгууллагуудаас нийтээр мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон захиргааны актуудад дүн 

шинжилгээ хийх, орон нутгийн иргэдтэй уулзалт хийх зэрэг цогц арга хэмжээг 2019 оны 6 

дугаар сарын 19, 20, 21-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

Өдөрлөгийн үеэр “Хүний эрхэд суурилсан 

хандлага” сэдэвт сургалтыг Хуулийн байгууллагын албан 

хаагчдад, “Төрийн үйлчилгээ ба Хүний эрх” сэдэвт 

сургалтыг аймгийн төрийн захиргааны болон төрийн 

үйлчилгээний албан хаагч, иргэд, иргэний нийгмийн 

байгууллагын ажилтнуудад, “Жендэр ба Хүний эрх” сэдэвт 

сургалтыг удирдах ажилтнуудад тус тус зохион байгуулав. 

МУ-ын Хүний эрхийн үндэсний комиссын аймагт 

ажилласан ажлын хэсгийнхэнтэй 30 гаруй иргэд, албан хаагч ганцаарчлан уулзаж хууль 
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зүйн зөвлөгөө авч, уулзалт, ярилцлага, сургалтад оролцсон албан хаагчдын асуусан 

асуулт бүрт хариулт өгч, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

талаар үүрэг даалгавар, зөвлөмж өгөв. 

Хүний эрхийн үндэсний комиссын аймаг дахь төлөөлөгч цахим тоглоомын газрын 

үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт зохион байгуулсан ба түүний мөрөөр Хүний эрхийн 

үндэсний комиссын албан шаардлагын дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд 

аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж буй цахим тоглоомын газарт илэрсэн зөрчил 

дутагдлыг арилгах хүртэл эрхийг түр түдгэлзүүлэх талаар албан бичиг хүргүүлсэний дагуу 

тус газраас цахим тоглоомын үйл ажиллагаа явуулдаг 2 газрын эрхийг түр зогсоогоод 

байна. 

Олон Улсын хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан хүний эрхийн үйл ажиллагааг орон 

нутагтаа хэрэгжүүлэх болон хүний эрхийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг 

хангах олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах, хүний эрхийн түгээмэл соёлыг 

төлөвлшүүлэхэд ажлын хүрээнд “Хүн бүр хүний эрхийн хамгаалагч” 3 сарын аяны 

удирдамжийг боловсруулан сумдад хүргүүлсэн. Тус аяны хүрээнд хүний эрхийн мэдлэг, 

хандлагыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, сум болгон 

хүний эрхийн булан самбартай болох, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулах, өдөрлөг зохион байгуулах, Олон Улсын 

Хүний эрхийг өдрийг тохиолдуулан “Хүний эрхийн нээлттэй өдөрлөг” арга хэмжээ болон 

уулзалт, ярилцлага хийх зэрэг арга хэмжээнүүд зохион 

байгуулан, нэгдсэн тайлан мэдээг гаргалаа. 

Аймгийн хэмжээнд Олон Улсын хүний эрхийн өдрийг 

тэмдэглэх ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын даргаар 2019.12.05-ны өдөр батлуулсан 

хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн захиргааны байгууллагуудын 

дунд гар бөмбөгийн тэмцээн, “Хүний эрхийг хамгаалагчдын 

эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл”-д санал авах 

хэлэлцүүлэг, “Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх өдөрлөг” болон 

хүний эрхийн сургалтуудыг зохион байгууллаа.  

Санал, хүсэлт: 

Тус Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 2019 оны эрх зүйн ажлын тайлан, Хууль зүй, дотоод 

хэргийн сайдын Дундговь аймгийн Засаг даргатай 2019 онд хамтран ажиллах талаар 

байгуулсан гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой дараах санал байгааг уламжилж байна. 

Үүнд: 

Шүүхийн шинжилгээний албаны автомашиныг тоноглоход шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжийн төрөл, өртөгийн судалгааг гаргасан одоогоор хөрөнгийн эх үүсвэр 

шийдэгдээгүй. Холбогдох байгууллага албан тушаалтанд уг асуудлаар хүсэлтийг албан 

бичгээр хүргүүлсэн. Төсвийн тухай хуультай зөрчилддөг тул аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчид 

орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжихийг зөвшөөрдөггүй.  Үүнд: 

1. Цагдаагийн албаны тухай хууль(шинэчилсэн найруулга)-ийн 94 дүгээр зүйлийн 

94.1 дэх заалт нь Төсвийн тухай хуулийн: 

-“3.4.Төсвийн харилцааг зөвхөн энэ хуулиар зохицуулах бөгөөд орон нутаг, 

салбарын үйл ажиллагаанд санхүүжилтийн эх үүсвэрийн хэмжээг хуульчлан тогтоох, 

түүнийг хуваарилах аливаа харилцаа үүнд нэгэн адил хамаарна”,  

-“6.6.5.Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэхээр энэ хуульд заасан чиг үүргээс бусад 

чиг үүргийг өөр хууль тогтоомжоор тогтоосон бол тухайн чиг үүргийг санхүүжилтийнх нь 

хамт шийдвэрлэн, шилжүүлдэг байх” 

-“6.6.6.Тухайн шатны төсвөөс санхүүжүүлэхээр хуулиар тогтоосон чиг үүргийг 

зөвхөн тухайн шатны төсвийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх” гэсэн зохицуулалттай 

зөрчилдөж байгаа тул сумдад баригдсан Цагдаагийн кобаны урсгал зардлыг цаашид орон 

нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэхэд хүндрэлтэй байдал үүсгэж байгааг зохицуулах. Мөн 



14 

 
Сангийн сайдын 2018 оны 228 дугаар тушаалаар баталсан Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн үйл ажиллагааны журмын 4.2-ын 4.2.5–д Тусгай зориулалтын шилжүүлэгийн 

байгууллагаас бусад улсын төсвийн байгууллагын хөрөнгийн зардлыг санхүүжүүлэхийг 

хориглосон байна. 

Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлээр орон нутагт хуваарилагдаж 

байгаа “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн нэлээд хэмжээний хөрөнгөөр орон нутагт үйл 

ажиллагаа явуулж буй Цагдаагийн газар, Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, 

Шүүхийн шинжилгээний алба зэрэг төсвийн байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт хийх, 

техник тоног төхөөрөмжөөр хангах шаардлага гарахад төсвийн тухай хуулийн дээрх 6.6.5, 

6.6.6 дахь зарчим, Сангийн сайдын 2018 оны 228 дугаар тушаалаар баталсан Орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмаар тус тус хязгаарлагдаж, томоохон 

дэмжлэг авч чадахгүй байна. Иймд Төсвийн тухай хууль Сангийн сайдын 2018 оны 228 

дугаар тушаалаар баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам 

зэргийг судалж, тодорхой үйл ажиллагаа зохион байгуулах шаардлагатай байна. 
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Дундговь аймаг 

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН СИСТЕМЧЛЭЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, 
 ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН 

 ТУСЛАЛЦААНЫ ТАЛААРХ 2019 ОНЫ 
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

 

Д/д 
Ажлын 

чиглэл 
Үзүүлэлт Сум, 

Хууль, 

эрх зүйн 

хэлтэс 

Бүгд 

1 

Хуультогто

ом-жийн 

системч-

лэл 

мэдээлэл 

Хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн 

санд байгаа эрх зүйн актын тоо 

“Төрийн 

мэдээлэл” 

сэтгүүл 

болон 

www.legali

nfo.mn 

сайт 

ашиглада

г 

4704 4704 

Хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн 

санг шинээр баяжуулсан эрх зүйн актын 

тоо 

259 259 

Системчлэл хийсэн хууль тогтоомж - 5 5 

Өөрчлөлт хөдөлгөөн хийсэн зүйл 

заалтын тоо 
- 29 29 

Эрхзүйн мэдээллийн 

нэгдсэн системээс 

лавлагаа мэдээлэл 

өгсөн 

Иргэд 49 108 157 

Байгууллага 
24 20 44 

Хууль тогтоомжийн 

бүртгэл лавламжийн 

гар сангаас лавлагаа, 

мэдээлэл өгсөн 

Иргэд 
85 230 315 

Байгууллага 
78 18 96 

 

2 

Аймаг, 

нийслэл, 

сум, 

дүүргийн 

Засаг 

даргын 

захирам-

жийн хууль 

зүйн 

үндэслэ-

лийг хянах 

Хянаж санал өгсөн аймаг, нийслэл, сум, 

дүүргийн Засаг даргын захирамж 
- 1716 1716 

Үүнээс 

захиргааны 

хэм хэмжээ 

тогтоосон 

захирамж 

 

Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яаманд 

хянуулж бүртгүүлсэн 

- 3 3 

Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яамнаас 

дүгнэлт гаргаж 

буцаасан 
- - - 

3 

Эрх зүйн 

сургалт, 

сурталчил-

гаа 

Зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, 

хэлэлцүүлэг 
79 40 119 

Үүнээс сургалт, хэлэлцүүлэгт 

хамрагдсан хүний тоо 
3803 2548 6351 

Зохион байгуулсан эрх зүйн 

сурталчилгаа 
55 3 58 

Боловсруулсан гарын авлага, сургалт, 

сурталчилгааны материал 
1518 1500 3018 

ФМ, Радио, телевизийн нэвтрүүлэг 38 44 82 

Сонин хэвлэлээр сурталчилсан 13 7 20 

http://www.legalinfo.mn/
http://www.legalinfo.mn/
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Бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

сурталчилсан 
9 37 46 
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