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

Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, иргэдийн ажиллаж, амьдрах 

орчин нөхцөлийг сайжруулах жилд зориулан иргэдийн оролцоог дэмжиж соён гэгээрүүлэх, 

хууль, эрх зүйн туслалцаа, үйлчилгээг байгууллага, албан тушаалтан, иргэд, олон нийтэд 

хүртээмжтэй хэлбэрээр хүргэх, 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 2020 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 хугацаанд эрх зүйн мэдээллийн өөрчлөлт хөдөлгөөний бүртгэлийн нэгдсэн санд 

нийт 246 эрх зүйн актыг бүртгэсэн ба үүнээс шинээр 43, нэмэлт, өөрчлөлт орсон 112 хууль, 

Засгийн газрын тогтоол 45, УИХ-ын тогтоол 43, Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол 1, 

Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2-ийг тус тус бүртгэн санг баяжуулж, өдөр тутмын болон хууль 

тогтоомжийг сурталчлан таниулах үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. 

Хүчингүй болгосон, зүйл заалт хассан болон нэмэлт өөрчлөлт орсон нийт 

давхардсан тоогоор 116 хууль, тогтоомжид тухай бүр эрх зүйн ангилал хийж, тамга тэмдэг 

дарж баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Цахим болон гар сангаас лавлагаа 

мэдээллийг 257 иргэн, албан тушаалтанд өглөө.   

 

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 хугацаанд аймгийн Засаг даргаас батлан гаргасан 257 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 хянуулж санал 

авах ажлыг зохион байгуулж байна. Аймгийн Засаг даргаас батлан гаргасан 145 

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

http://www.dundgovi.gov.mn/


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

шийдвэрийг байгууллага, иргэдэд хуулбар хувиар хүргүүлэн ажиллалаа. 

2020 онд аймгийн Засаг дарга, Цагдаагийн газрын дарга нарын хамтран баталсан 

“Золбин нохой, муур, тэжээвэр мал, амьтныг сумын төв, суурин газарт галт зэвсэг ашиглан 

устгах журам”-ыг шинээр, Дэлгэрхангай сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 онд 

батлан гаргасан “Газрын үнэлгээ, төлбөрийн бүсийн хил зааг төлбөрийн хэмжээг батлах 

тухай” шийдвэрийн өөрчлөлтийг нийт 2 эрх зүйн актыг улсын нэгдсэн санд бүртгүүллээ. 

 

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

арилгуулах талаар авсан арга хэмжээ 
 

Тус хугацаанд сумдын Засаг дарга нар болон аймгийн Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлагийн дарга нарын батласан эрх зүйн актуудын хууль зүйн 

үндэслэлийг хянах хуваарийг батлан хүргүүлж, уг хуваарийн дагуу хянах, зөвлөмж 

хүргүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.  

2020 онд сумдын Засаг дарга нарын батлан гаргасан 1204 эрх зүйн акт, сумдын 

төрийн байгууллагуудын дарга нараас батлан гаргасан 361 эрх зүйн актын хууль зүйн 

үндэслэлийг хянаж, зөвлөмж хүргүүлэхийн зэрэгцээ аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 

хүрээний хэлтэс, агентлагийн дарга нараас батлан гаргасан 768 тушаалыг хуваарийн дагуу 

хянаж, нийт 2333 эрх зүйн актад гаргасан зөрчлийг арилгуулахаар зөвлөмж хүргүүлэн 

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 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 50 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бүх нийтийн эрх зүйн 

боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд халдварт цар тахалтай 

холбогдуулан сургалт, сурталчилгааг цахим 

хэлбэрээр тус онд эрх зүйн сургалтыг 6 удаа 241, 

сурталчилгааг 3 удаа 170, хэлэлцүүлэг 2 удаа 75 

иргэд, албан хаагчдыг тус тус оролцуулан зохион 

байгуулж нийт 486 иргэд, албан хаагчдыг оролцуулж, 

зөвлөгөө, лавлагаа, баримт бичиг боловсруулах чиглэлээр 253 иргэн, албан хаагчдад эрх 

зүйн туслалцаа үйлчилгээ үзүүллээ. Эрх зүйн албан ба албан бус сургалтыг сум, 

байгууллагуудын  удирдлагууд, Эрх зүйн хөтөч нараар дамжуулан иргэн бүрт эрх зүйн 

боловсрол олгох, тэдний эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд хамтран ажиллах семинар, 

сургалтыг цахим хэлбэрээр хүргэлээ.  Үүнд: 

➢ “Дундговь Эрх зүйн хөтөч пэйж хуудас”, “Дундговь Эрх зүйн хөтөч” чат зэрэг цахим 

хуудсуудаар сумдад бэлтгэсэн Эрх зүйн хөтөч нарыг цахим хэлбэрээр арга зүйн удирдлага, 

мэдээллээр ханган, иргэд, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллалаа. 



➢ “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний II шатны буюу 2020-2023 оны аймгийн төлөвлөгөөг аймаг, сумын эрх зүйн 

сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтнууд, сумдын “Эрх зүйн хөтөч” орон тооны бус 

багийн ахлагч болон Эрх зүйн хөтөч нараас санал авч төслийг боловсруулж, 2020 оны 1 

дүгээр сарын 16-ны өдөр аймгийн Засаг даргаар батлуулан аймгийн Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлаг, сумдын ЗДТГ-ын дарга, “Эрх зүйн хөтөч” нарт Able.mn 

програмын Олон нийт хэсгээр хүргүүлэн хяналт тавин ажиллаж байна. Тус хугацаанд 

сумдын ЗДТГ-ын дарга буюу “Эрх зүйн хөтөч” орон тооны бус багийн ахлагч нарыг “Бүх 

нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн ажиллах, 

төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулах, эрх зүйн сургалтыг хэрхэн зохион байгуулах, 

иргэд, олон нийтэд цахим хэлбэрээр сургалт, сурталчилгаа хүргэх, бэлтгэгдсэн эрх зүйн 

хөтөчүүдийг арга зүйн удирдлагаар хангаж, тэднийг дэмжин ажиллах чиглэлээр семинар 

өгч, “Малчин танд” гарын авлагыг малчин өрх бүрээр судлуулах үүрэг даалгавар өгч, арга 

зүйгээр ханган ажиллалаа. 

➢ Сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын дарга, багийн Засаг дарга, 

сумдад бэлтгэгдсэн Эрх зүйн хөтөч нарт 

цахим уулзалтыг зохион байгуулан, уг 

уулзалтаар иргэд олон нийтэд хууль, эрх 

зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг хэрхэн 

хүргэх, хууль зүйн чиглэлийн сайтуудыг 

хэрхэн ашиглах, Эрх зүйн хөтөч хэрхэн 

ажиллах, “Малчин танд” 

хялбаршуулсан гарын авлагын ашиглалт, И-хөтөч цахим сайтыг хэрхэн ашиглах, Насан 

туршийн боловсролын теле хичээлүүдийн түгээлт, ашиглалтын талаар тус тус ярилцаж, 

семинарлав.  

➢ Эрх зүйн хөтөч багийн үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх зорилгоор сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын албан хаагчдаас 2020 онд судлан сурталчлах, 

хууль, эрх зүйн актын хөтөлбөрийн жагсаалтыг улирал  

бүр 5 хууль тогтоомжоор зохион байгуулахаар 

боловсруулан хүргүүлж, хяналт тавин, цахим хэлбэрээр 

сурталчилж хамтран ажиллалаа. 

➢ Хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх өдөр  

буюу 2020 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр тусгай 

дугааруудыг иргэдэд цахим хэлбэрээр сурталчлан 

хүргэж, хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл хүссэн иргэдийг холбох ажлыг Монголын 

Хуульчдын холбооны аймаг дахь салбартай хамтран зохион байгуулав.  

➢ “Иргэдийн ажиллаж, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах-2020” жилд зориулан 

Аюулаас сэрэмжлүүлэх цогцолбор-107.5-аар “Эрх зүйн хөтөч”-үүдийн ажиллах журам, 

аливаа гамшиг, цар тахлын эсрэг тэмцэхэд зарцуулагдах хөрөнгийг шамшигдуулахгүй байх, 

авлигад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг албан тушаалтан болоод иргэд, олон 

нийтэд сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулав.  



➢ Иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт зориулан бэлтгэсэн “Малчин танд” хялбаршуулсан гарын 

авлагыг багийн Засаг даргын тоогоор буюу 68 ширхэгийг сумдын Засаг дарга нараар багийн 

Засаг дарга бүрт картжуулан хүргүүлж, мөн аймгийн Төв номын санд 2 ширхэг, хамгийн 

идэвхтэй ажиллаж буй Цагаандэлгэр сумын Насан туршийн боловсролын төвд 2 ширхэг, 

нийт 72 ширхэгийг малчдад эхний 6 сард багтаан судлуулахаар багийн Засаг дарга нарт 

үүрэг өгч, хяналт тавин ажиллаж, судалсан тухай тэмдэглэлийг цахимаар хүлээн авч 

малчин өрх бүрээр судлуулахыг аймгийн Засаг даргаас үүрэг болголоо. 

➢ Хууль зүйн үндэсний     хүрээлэнгээс 

бэлтгэн ирүүлсэн иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг 

дээшлүүлэх зорилготой бэлтгэсэн 

Мэдээллийн ил тод байдал, Ахмад настны 

тухай,  Ан амьтны тухай, Байгаль орчны, 

Эрүүл мэндийн, Хот суурин газрыг дахин 

хөгжүүлэх, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тухай, 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 

тухай, Хүүхэд хамгаалах тухай, Жижиг дунд 

үйлдвэрийг дэмжих, Малын хулгайтай тэмцэх, 

Ойн тухай хууль, Соёлын өвийг хамгаалах тухай зэрэг 14 хууль тогтоомжоор бэлтгэсэн 

шторк, Надад итгэ, Гэнэн Цогоо, Ариун эрхэм нандин, Дуудлага, Хүү, Чимээгүй хөрш зэрэг 

6 ширхэг богино хэмжээний киног www.dundgovi.gov.mn вэбсайт,  “Дундговь аймгийн ЗДТГ 

таныг сонсож байна”, “Эрх зүйн хөтөч” пэйж хуудас, сум, байгууллагуудын вэбсайт болон 

пэйж хуудас, аймгийн төвд байрлаж буй ЛЕД дэлгэцээр сар, улирлаар сурталчлан 

таниуллаа. 

➢ Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Хот, тосгоны эрх 

зүйн байдлын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслөөр албан тушаалтан, иргэд, 

олон нийтийг хэсэгчлэн оролцуулж хэлэлцүүлэг зохион байгуулан УИХ, Монгол Улсын 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, ажлын хэсгүүдэд тус тус хүргүүлэв. 

➢ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай”, 

“Нийгмийн халамжийн тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай” хуулиудаар зорилтот бүлгийн иргэдэд 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулан гарсан саналуудыг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн 

ерөнхий газарт хүргүүлэв. 

➢ Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 

тухай болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 

тухай хуулиудаар сонгогчдын 

боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр 4 төрлийн 

сурталчилгааг цахим хэлбэрээр иргэдэд 

хүргэн, мөн ТВ-ээр  Сонгуулийн тухай 

хууль тогтоомжийг зөрчигчдөд 

хүлээлгэх хариуцлагын тухай мэдээллэл   

бэлтгэн орон нутгийн Телевиз, FM-ээр  

иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг тус тус зохион байгуулав. 

http://www.dundgovi.gov.mn/


Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
зохион байгуулсан ажлын үр дүн 

 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 28 дугаар зүйл буюу 

аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээнд 2020 онд 169.0 

сая төгрөг батлуулж, хууль сахиулах байгууллагуудын саналд үндэслэн Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөг Зөвлөлийн I 

хурлаар хэлэлцүүлэн, аймгийн ИТХ-ын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/02 

тоот захирамжаар 3 бүлэг 38 заалттайгаар батлуулан, хэрэгжүүлж ажиллалаа.  

Аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2020 оны 12 

дугаар сарын 10-ны байдлаар 155.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, сумдын ГХУСАЗ салбар 

Зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааны дэмжлэг 21.5 сая, Олон нийтийн цагдаагийн хувцас, 

ариутгал, урамшуулалд 35.2 сая, аймгийн Шүүхийн шинжилгээний алба, Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл, хяналтын камерын засвар, Луус, 

Хулд сумдын хэсгийн цагдаад согтуурал хэмжих драйгер худалдан авах зэрэгт 20.9 сая 

төгрөгийг тус тус зарцуулж, аймгийн Цагдаагийн 

газар бусад байгууллага, албан тушаалтантай 

хамтран дээрх төлөвлөгөөний дагуу болон гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Ятгах 

тусам нягтал”, “Сар шинэ-2020”,  “Нуугдмал-2”, 

“РС-Бүртгэл”  “Хайр өвтгөдөггүй”, “Байгалиа 

хамгаалъя”, “Орон нутаг-хөдөлгөөний соёл”, 

“Яараад яахав дээ”, “Авто машингүй өдөр”, 

“Хүүхэд-Эрхэм хэрэглэгч”, “Хуурамч мөнгөн 

тэмдэгт”, “Архигүй орчин”, “Мал-мах 2020”, “Сүүдээр бүү тусга”, “Хүчирхийлэлгүй байя” зэрэг 

аян, нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад шаардлагатай мэдээлэл, 

сурталчилгаа, шагнал урамшуулал, тээвэр шатахуун гэх мэт урсгал зардалд нийт 27.0 сая 

төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс тухай бүр санхүүжүүлж дэмжлэг үзүүллээ.  

Аймгийн ГХУСАЗСЗ, ЦГ, ГБХЗХГ, 

“Оюуны гэгээ” ТББ хамтран Зан үйлд 

нөлөөлөх сайн дурын сургалтын “Нарны 

охид” танхим ажиллуулж, мэргэжлийн 

сэтгэл зүйчээр дамжуулан гэр бүлийн 

хүчирхийллийн хохирогч, хүчирхийлэл 

үйлдсэн, хүчирхийллийн болзошгүй 

эрсдэлд байгаа болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө 

авахаар хандсан нийт 77 иргэнд зан үйлд 

нөлөөлөх сайн дурын сургалтыг хөтөлбөрт 

тусгагдсан сэдвүүдийн дагуу 622 цагийн 

сургалтыг зохион байгуулж, гэр бүлийн 

хүчирхийллийн хор уршгийн талаарх 

иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх мэдээ, мэдээлэл бүхий 28 төрлийн  санамж сэрэмжлүүлэг, 

зурагт постер гаргаж олон нийтийн газарт байршуулан, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, 



нийтийн цахим сүлжээгээр олон нийтэд сурталчилж, “Бяцхан үрсээ эрсдэлээс хамгаалъя” 

21 хоногийн аян, “Хүүхэд-Эрхэм хэрэглэгч”, “Миний гэр-Аюулгүй орчин”, “Бяцхан гуталнууд 

юуг өгүүлнэ вэ?” “Хүүхэд гэр бүлдээ жаргалтай” нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулж 11568 иргэнд биечлэн болон цахимаар нөлөөлж ажиллалаа. Эдгээр ажил, арга 

хэмжээний дүнд 2020 онд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 6 

бүртгэгдэж, өмнөх оноос 25% -иар, хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн 

үеэс 93.7%-иар тус тус буурсан. 

Хяналт, шалгалтын чиглэлээр аймгийн Цагдаагийн газраас хариуцсан нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд “Сумдад тавих хяналт”, “Зочид буудал”, “Дэн буудал”, “Шаг”, 

“Хяналтын камер”, “Мал мах”, “Бяцхан үрсээ эрсдлээс хамгаалья”, “Хулгай” зэрэг 

хэсэгчилсэн арга хэмжээ, аяныг зохион байгуулж аймгийн Онцгой байдлын газар, 

Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс, сумдын Засаг даргын Тамгын 

газрын ажилтан алба хаагч нартай хамтран 17 удаа үзлэг шалгалт зохион байгуулсан. 2020 

оны 11-р сарын 30-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 1486 

гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгасан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 178 гомдол, 

мэдээллээр буюу 10.7%-иар, 198 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 14 хэргээр буюу 6.6%-иар тус тус 

буураад байна.   

Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 

 

Архидан согтуурахтай тэмцэх болон Улс, оронд үүсээд байгаа нөхцөл 

байдалтай уялдуулан аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/57, А/68, А/331, А/339, А/352 

дугаар захирамжуудаар аймгийн хэмжээнд архи, согтууруулах ундаа худалдах, 

үйлчлэхийг хориглох, цагийн хязгаарлалт тогтоох зэргээр архидан согтуурах, болон 

энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор архи 

согтууруурлах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 

хүнсний дэлгүүр, ресторан, зоогийн газруудад Засаг даргын захирамжийг хүргүүлсэн.  

Аймгийн Засаг даргын 2020.08.31-ны өдрийн А/203 дугаар захирамжаар архи 

согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний  

дэлгүүр, зоогийн газруудын архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, үйлчлэх цагийн 

хуваарийг тогтоосон бөгөөд захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.    

Энэ хугацаанд аймгийн Цагдаагийн газраас “Шаг” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион 

байгуулж эргүүл шалгалтыг тогтмолжуулж, гар дээрээс архи согтууруулах ундаа худалдсан 

зөрчлийг илрүүлж  Зөрчлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.15 дахь хэсгийг зөрчсөн 3 

аж ахуй нэгж, 3 иргэнийг 1.500.000 төгрөгний торгууль,  6.5.13 дахь хэсгийг зөрчсөн 10 

зөрчлийг шалгаж 10 иргэнийг 500.000 төгрөгөөр торгож, 26 литр архи, 32 литр пиво хураан 

Сайнцагаан сумын Засаг даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлж, уг зөрчлийг 

удаа дараа гаргасан 1 иргэнд чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах талаар Сайнцагаан 

сумын Засаг даргад албан бичиг хүргүүлж, зөрчил гаргасан уг иргэнд хууль сануулж дахин 

зөрчил дутагдал гаргахгүй байх шаардлага хүргүүлсэн.  

Олон Улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхдээ 

үүсээд буй нөхцөлд зохицсон удирдамж батлан сэдвийн дор 2020.03.20-ноос 

2020.04.10-ны хооронд “Хариуцлагатай хэрэглэгч” аяныг зохион байгуулж, архи, 

согтууруулах ундаа худалдан борлуулж, үйлчилдэг газруудаар мэргэжлийн 



байгууллагууд хяналт, шалгалт явуулж хууль тогтоомж, стандарт шаардлагуудыг 

хангууллаа.  
Эрүүлжүүлэх, баривчлах байр нь MNS5527:2019 стандартад нийцсэн 

агааржуулалтын системгүй улмаас хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөж байгаа талаар аймгийн 

Прокурорын газар болон Монгол улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссоос ирүүлсэн 

шаардлагын дагуу эрүүлжүүлэх, баривчлах байранд 10 сая төгрөгийн хөрөнгөөр агаар орох, 

сорох сэнсийг шийдвэрлүүлсэн.  2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 416 хүн 

эрүүлжүүлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 215 хүнээр буюу 34%-иар буурсан. Нийт 

эрүүлжүүлэгдсэн хүний 40 хувь нь гудамж, талбайгаас, 53.6 хувь нь гэр, орон сууцнаас, 2,8 

хувь нь байгууллага, аж ахуй нэгжээс болон зочид буудлаас, 0,2 хувь нь үзвэр үйлчилгээний 

газраас, 3,4 хувь нь бусад газраас эрүүлжүүлэгдсэн байна.Эрүүлжүүлэх байр хэвийн 

ажиллаж байгаа ч ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулахаар Цагдаагийн газрын 

Замын цагдаагийн тасгийн хуучин барилгыг стандартын шаардлага хангасан Эрүүлжүүлэх 

байрны зориулалтаар засварлахаар төсөв боловсруулаад байна. 

 

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 ЗДТГ-ын Архивын тасаг нь Архивын тухай(Архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн тухай хууль) Монгол Улсын хууль, тогтоомж, Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 

мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр” болон Архивын Ерөнхий газраас 

өгсөн зөвлөмж, чиглэл, Төрийн архивын ажлын зааврын дагуу 2020 онд дараах ажлуудыг 

зохион байгууллаа. Үүнд:  

Архивын сан хөмрөгийн нөхөн бүрдүүлэлт  
баримтын нягтлан шалгалт 

 

- Тус аймгийн архиваас 2020 онд  нөхөн бүрдүүлэлт хийх 14 сум, байгууллагын 

жагсаалт графикийг гаргаж холбогдох сум,  байгууллагад хүргүүлж хэрэгжилтийг хангаж 

ажилласнаар тус онд 13 хөмрөг үүсгэгчийн 957 хадгаламжийн нэгжийг төрийн архивт хүлээн 

авч  архивт баримт хүлээн авсан бүртгэл, актыг зааврын дагуу хөтөлж архивын сан 

хөмрөгөөр ангилан төрөлжүүлж хөмрөгт байрлуулсан.  

- Засгийн газрын 2017 оны 151 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн дагуу 31 шинээр ашиглалтанд 

оруулсан болон барилгын засвар, өргөтгөлийн үйл ажиллагаанд улсын комиссын 

бүрэлдэхүүнд орж ажиллаж, 25 зураг төсөл техник технологийн цаасан болон тусгай 

төрлийн баримтаар архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийж, 116 хадгаламжийн нэгжийг зохих 

журмын дагуу хүлээн авч акт, жагсаалтыг үйлдэж байрлуулав.  

- Аймгийн архивын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын 

хурлыг 5 удаа хуралдуулж 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.  

Тус архивт хадгалагдаж байгаа баримтуудаас хосгүй үнэт баримтыг судалж, 

илрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан 4 хөмрөгийн 4 баримт анх удаа хосгүй 

үнэт баримтын гэрчилгээ авлаа. Үүнд: 

Төрийн архивын 1 дүгээр хадгаламжийн сангаас: 

1. Аймгийн музейн Эртний гар урлал, хэв зуршлын булан, 

2. Дэлгэрцогт,Цагаандэлгэр сумдаас Халх голын байлдаанд 

оролцсон хүмүүсийн бүртгэл 

3. Гурвансайхан сумын Энх тайвны гэрээ байгуулах тухай Энх 

тайвны дэлхий дахины зөвлөлийн уриалгад гарын үсэг зурсан 

баримт 

4. Гурвансайхан  сумын хөдөлмөрчдөөс Солонгосын ард түмэнд 

тусалсан бэлэглэл, хуримтлалын данс зэрэг нь түүхийн эх 

сурвалжид бүртгэгдсэн.  

Монгол улсын хэмжээнд нийт 4 аймаг, 3 байгууллага анхлан хосгүй үнэт баримт 

бүртгүүлж, гэрчилгээ авч байгаа бол Дундговь аймгийн хосгүй үнэт архивын баримт нь 

баримтынхаа агуулгаар хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн байна.  

Тус оны 2, 3, 5 дугаар сард 96-р хөмрөгийн буюу аймгийн ИТХурлын орон нутаг, УИХ, 

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас нийт 264 хадгаламжийн нэгж 628 задгай 

хуудас баримтыг нягтлан шалгаж, устгах бүртгэл үйлдэж комиссын бүрэлдэхүүний хамт 

хогийн цэгт нүх ухан шатааж устгах ажлыг зохион байгуулсан. Үүний дагуу холбогдох 

баримт бичгийг бүрдүүлж, Сонгуулийн ерөнхий хороонд 

хүргүүлсэн. 

Засгийн газрын 178 дугаар тогтоолоор Гамшгаас 

хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт  шилжүүлсэнтэй 

холбогдуулан иргэд, байгууллагын өргөдөл, хүсэлтийг 

цахимаар хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Тус 

ажлын хүрээнд 2 байгууллага, 2 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч 

холбогдох лавлагааг гаргаж өгсөн.  

Баримтын хадгалалт хамгаалалт:  

- Төрийн архивын баримт бичгийн хадгалалт 

хамгаалалтын горимыг заавар дүрмийн дагуу хийж гүйцэтгэж 

байна. Төрийн архивын 2 хадгаламжийн сангийн 90 мкв 

талбайд шавьжгүйтгэлийн ариутгалыг “Сайн түшиг” ХХК 

хийлгэсэн. 

- Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын баримт бичигт тооллого явуулах төлөвлөгөө,  график 

гарган ажилласнаар тус онд 3 хөмрөгийн 5 дансны 282 хадгаламжийн нэгжид 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 шатыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд 20 хөмрөг 

үүсгэгч байгууллагын баримтыг цахим санд оруулахаар төлөвлөснөөс тус онд дараах 

ажлыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:  

-9 хөмрөгийн  182 ХН буюу 17888 хуудас  баримтанд тодорхойлон бичилт хийсэн,  



-24 хөмрөгийн 357 хадгаламжийн нэгж буюу 39303 хуудас баримтыг скайнердаж 

хамгаалалтын ба ашиглалтын хувь үйлдсэн,  

-20 хөмрөгийн 375 хадгаламжийн нэгж буюу 22046 хуудас баримт засварласан, 

           -27 хөмрөгийн 661 хадгаламжийн нэгж буюу 48603 хуудас баримтанд холболт хийж  

цахим санд оруулаад байна. 

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 тус онд нийт 2212 иргэний хүсэлтийг хүлээн 

авч 685 иргэнд лавлагаа, 1527 иргэнд хувь хуулбар гарган өгч, нийт 2200 лавлагаа, хуулбар 

гарган үйлчилсэн.  Малчдын тэтгэврийн тухай хууль гарсантай холбоотой малчдын 

ажилласан жилийг баталгаажуулахад мал тооллогын А дансыг он тус бүрээр гарган 

баталгаажуулж өгч ажилласан нь хуулбар хувь олголтын 70 гаруй хувийг эзэлж байна. 

Эдгээр лавлагаанд давхардсан тоогоор 7153 гаруй хадгаламжийн нэгжийг мэдээлэл 

лавлагааны ажилд ашиглууллаа.   

Уншлагын танхимаар үйлчлүүлсэн иргэн Ж-д өмч хамгаалах комиссын 1980-1991 

оны 8 хадгаламжийн нэгж, иргэн Ц-д 2009-2018 оны шинээр баригдсан ШТС-ын судалгаа 

16 хадгаламжийн нэгж, иргэн Г-д 1972-1990 оны Сайнцагаан суманд баригдсан барилга 

байгууламжийн судалгаа 35 хадгаламжийн нэгж, нийт 59 хадгаламжийн нэгжийг судалгаанд 

ашиглуулсан.    

     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 талаар 

26 ажилтны захиалгыг сум, байгууллагуудаас авч Архивын Ерөнхий газарт хүргүүлсэн. Тус 

газраас COVID-19 өвчинтэй холбогдуулан сургалтыг хойшлуулаад байгаа ба хэсэгчилсэн 

байдлаар сургалтыг зохион байгуулж тус онд анхан шатны сургалтанд 1, онлайн анхан 

шатны сургалтанд 5, мэргэшүүлэх сургалтанд 1 албан хаагчийг хамруулсан. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн шинэчилсэн батлагдсан хуулийн онлайн 2 удаагийн 

сургалтыг Архивын газартай хамтран зохион байгуулсан. Тус сургалтанд аймгийн Засаг 

даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагын дарга 

нар, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын архив, бичиг 

хэргийн ажилтан нар хамрагдсан. Мөн Архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн шинэчилсэн хуулиар танилцуулга 

бэлтгэн Able программын файлын санд барйшуулан 

төрийн албан хаагчдад сурталчлан ажиласан.   

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 66 сум, байгууллагын 37520 ширхэг 

хэвлэмэл хуудасны  захиалга авч хэвлүүллээ.  



Архивын ерөнхий газраас Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуультай 

холбогдуулан шинэчлэгдэн гарах архивын дүрэм, журмын төсөлд сум, байгууллагуудаас 

санал авч нэгтгэн тухай бүр хүргүүлж ажиллалаа. 

 

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 сайд, тус аймгийн Засаг даргатай 2020 онд хамтран 

ажиллах гэрээний дагуу хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд шаардлагатай 

хөрөнгө санхүүгийн болоод зохион байгуулалтын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж хамтран 

ажиллаж байна. Үүнд: 

2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сан болон бусад 

эх үүсвэрээр 31.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр аймгийн 

Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд 

УАЗ-пургон автомашин, 10.0 сая төгрөгөөр 

Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо, Сайнцагаан, Хулд, Луус 

сумдын хэсгийн цагдаагийн албан хэрэгцээнд 5 

мотоцикль, ЦГ-ын даргын автомашины засварт 7.8 

сая төгрөг, Хулд, Луус сумдын хэсгийн цагдаад 5.8 

сая өртөг бүхийн 2 драйгер олгож, Сайхан-Овоо сум 

ОНХС-ийн 8.5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр гудамж талбайд хяналтын камер суурилуулж, 

Цагдаагийн хэсгийг компьютер, принтер, Хулд сумын шинээр ашиглалтад орсон Замын 

хөдөлгөөний байнгын хяналтын постын барилгын цахилгаан, халаалтыг 10.0 сая төгрөгийн 

өртөгтэй нарны эрчим хүч ашиглах технологи нэвтрүүлэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, 

цагдаагийн байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд дэмжлэг үзүүлэв. Цагдаагийн байгууллагын алба 

хаагчдын үйл ажиллагаанд зохих дэмжлэг болж, гэмт хэргийн илрүүлэлт 55.4%-тай өмнөх 

оноос 5.4 пунктээр өссөн. 

Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг даргатай 2020 онд хамтран ажиллах гэрээнд 

суманд ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагчийг орон байр, тээвэр, холбооны хэрэгсэл, 

согтуурал хэмжих багажаар хангах, шаардлагатай урсгал зардал(халаалт, цахилгаан, 

засвар үйлчилгээ, шатахуун гэх мэт)-ыг шийдвэрлэх түүний гэр бүлийн гишүүнийг ажлын 

байраар хангахад дэмжлэг үзүүлэх талаар тусган шийдвэрлэж, хөдөөгийн сумдын 

Цагдаагийн кабон хэвийн ажиллаж байна.  



Аймгийн Цагдаагийн газрын алба 

хаагчдын ая тухтай ажиллах орчин нөхцөлийг 

бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 2019 онд шинээр 

ашиглалтад орсон Цагдаагийн газрын шинэ 

барилга, Хулд суманд баригдсан замын 

хөдөлгөөний байнгын хяналтын постын барилгын 

гадна тохижилт, орчин нөхцлийг сайжруулах 

чиглэлээр бүтээн байгуулалтын ажлыг өөрсдийн 

нөөц, алба хаагчдын хүчээр хийж гүйцэтгэж 

байна. Тухайлбал:  

Цагдаагийн газрын конторын барилгын өнгө үзэмжийг сайжруулах, алба хаагчдын ая 

тухтай ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой явган хүний замын гэрэл болон 

барилгын гоёлын хүрээний гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлсэн.  

Цагдаагийн газрын шинэ албан конторын 

барилгад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг 

хангах Монгол Улсын MNS 6055:2009 “Иргэний 

барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин” MNS 

6056:2009 “Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдэд зориулсан зам” стандартыг ашиглан 

байгууллагын үүдэн хэсэгт тэргэнцэртэй иргэнд 

зориулсан зам, барилгын 1 давхарт тусгайлан 

бэлдсэн угаалтуур, 00 зэргийг суурилуулсан.  

Цагдаагийн алба хаагчдын бие бялдарыг 

хөгжүүлэх, эрүүл мэндийг дэмжих, 

хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор байгууллагын В1 

давхарт тусгайлан бэлдсэн бялдаржуулах 

өрөөг аймгийн Биеийн тамир спортын 

газартай хамтран тохижуулж, “Хүндэтгэлийн 

самбар”, “Түүхэн алдарын танхим”, “Алдарын 

булан” зэргийг шинээр тохижуулж, “Иргэдийн 

хүлээлгийн танхим”-д зар мэдээллийн урсдаг самбар байрлуулж, жагсаалын талбайд 

хүндэтгэлийн тугны суурь хийсэн.  



Цагдаагийн газрын 2 дугаар 

давхарт “Таньж олуулах 

ажиллагаа”-ны 2 өрөө, 

яллагдагчаас мэдүүлэг авах 1 

өрөө, насанд хүрээгүй гэрч, 

хохирогчоос мэдүүлэг авах 1 

өрөө, гэрч хохирогч бусад 

оролцогч нараас мэдүүлэг авах 3 

өрөө буюу нийт 6 өрөөнд Улсын 

ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 

дугаар сарын 27-ны өдрийн А/67 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлага”-ын дагуу 

тусгайлан бэлтгэж дуу тусгаарлах хавтан, камер зэргийг байрлуулсан. Алба хаагчдын тав 

тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж байгууллагын 2 давхарт цайны газрыг байгуулан 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж суурилуулсан. 

Цагдаагийн байгууллагын 100 жилийн ойн ажлын 

хүрээнд “Ойдоо барих бидний бүтээлч ажил” 

сэдэвт уралдааныг зарлаж хэсгийн алба хаагчдын 

дунд кабоны гадна болон дотор засвар үйлчилгээ 

тохижилт, төвийн алба хаагчдын дунд 

байгууллагын гадна талбайг хуваарилж 

моджуулах, тохижуулах уралдааныг зарлаж 1300 

ширхэг модны суулгацыг суулгасан. 

Аймгийн  Хүүхдийн паркын тоглоомын талбайд 270 

ширхэг чацарганы модны суулгацыг суулгаж 

“Цагдаа төгөл” байгуулсан. Уг хүрээлэнгийн 

тохижилтын ажил, эргэн тойрны хог хаягдалын 

цэвэрлэгээ үйлчилгээ, модны суулгацыг арчилж 

тордох зэрэг ажлыг алба хаагчдын оролцоотойгоор 

зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Нотариатын тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны А/210 

дугаар тушаалын дагуу 14 сумын нотариатчийн үүргийг хавсран гүйцэтгэгч нарын тамга, 

тэмдэгийг Хүннү тамга үйлдвэрт захиалан шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж, нотариатын 

үүрэг гүйцэтгэгч нараас бүртгэлийн дэвтрийн захиалгыг авч Монголын нотариатчийн 

танхимд захиалан сумдад хүргүүлж ажиллалаа.  

 

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

хамтран зохион байгуулсан ажлын үр дүнгийн талаар 
 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах манлайлагч, мэргэжилтний клубын 2020 оны 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд “Жендерийн эрх тэгш байдал ба хүний эрх” сургалтыг 

клубын гишүүдтэй хамтран төрийн албан хаагчдад ковид-19 дэглэм барин үе шаттай зохион 

байгууллаа. Хүний эрхийн аймаг дахь төлөөлөгч, Хууль зүйн туслалцааны төвийн тус аймаг 



дахь өмгөөлөгч нарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, ажлын өрөө, тасалгаагаар бүрэн 

хангаж, интернет бүхий орчинг бүрдүүлэн, урсгал зардлыг аймгийн ЗДТГ-аас бүрэн 

хариуцан хэвийн ажиллуулж хэвшүүлсэн. Тус онд Хүний эрхийн аймаг дахь ахлах 

референттэй хамтран иргэдэд хүний эрхийн зөрчлийн талаарх зөвлөгөө, мэдээллийг 

биечлэн болон цахимаар, утсаар өгч, тус онд 7 гомдлыг хүлээн авч 100 хувь шийдвэрлэлээ. 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн өмгөөлөгч эрүүгийн 39 хэргийн төлбөрийн чадваргүй 39 

холбогдогчдод өмгөөллийн үйлчилгээг үзүүлж, хууль, эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөөг 253 

иргэнд үзүүлсэн. 
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Дундговь аймаг 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН СИСТЕМЧЛЭЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, 

 ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН 

 ТУСЛАЛЦААНЫ ТАЛААРХ 2020 ОНЫ 

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

 

Д/д 
Ажлын 

чиглэл 
Үзүүлэлт Сум, 

Хууль, 

эрх 

зүйн 

хэлтэс 

Бүгд 

1 

Хууль 

тогтоомжий

н 

системчлэл 

мэдээлэл 

Хууль тогтоомжийн бүртгэл 

лавламжийн санд байгаа эрх зүйн 

актын тоо 

“Төрийн 

мэдээлэл” 

сэтгүүл 

болон 

www.legali

nfo.mn 

сайт 

ашигладаг 

5142 5142 

Хууль тогтоомжийн бүртгэл 

лавламжийн санг шинээр 

баяжуулсан эрх зүйн актын тоо 246 246 

Системчлэл хийсэн хууль 

тогтоомж 
- 1 1 

Өөрчлөлт хөдөлгөөн хийсэн зүйл 

заалтын тоо 
- 1021 1021 

Эрхзүйн 

мэдээллийн 

нэгдсэн системээс 

лавлагаа мэдээлэл 

өгсөн 

Иргэд 107 71 178 

Байгууллага 

27 237 264 

Хууль тогтоомжийн 

бүртгэл 

лавламжийн гар 

сангаас лавлагаа, 

мэдээлэл өгсөн 

Иргэд 147 253 400 

Байгууллага 

101 257 358 

 

2 

Аймаг, 

нийслэл, 

сум, 

дүүргийн 

Засаг 

даргын 

Хянаж санал өгсөн аймаг, нийслэл, 

сум, дүүргийн Засаг даргын 

захирамж 

1204 257 1461 

Үүнээс 

захиргааны 

хэм хэмжээ 

Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яаманд 

хянуулж бүртгүүлсэн 

1 1 2 

http://www.legalinfo.mn/
http://www.legalinfo.mn/


захирамжий

н хууль зүйн 

үндэслэлий

г хянах 

тогтоосон 

захирамж 

 

Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яамнаас 

дүгнэлт гаргаж 

буцаасан 

1 - 1 

3 

Эрх зүйн 

сургалт, 

сурталчилга

а 

Зохион байгуулсан эрх зүйн 

сургалт, хэлэлцүүлэг 
124 8 132 

Үүнээс сургалт, хэлэлцүүлэгт 

хамрагдсан хүний тоо 
6333 316 6649 

Зохион байгуулсан эрх зүйн 

сурталчилгаа 
289 3 292 

Боловсруулсан гарын авлага, 

сургалт, сурталчилгааны 

материал 

58төрөл/ 

4749 

19төрөл

/ 

1805 

77төрөл

/6554 

ФМ, Радио, телевизийн нэвтрүүлэг 120 52 172 

Сонин хэвлэлээр сурталчилсан 22 2 24 

Бусад хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр сурталчилсан 
246 8 254 
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