Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн
байнгын хорооны 2020 оны .... дугаар
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт
НЭР ДЭВШИХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙН АНКЕТ
Д/д

Шалгуур үзүүлэлт

1

Нэр
Овог, эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр, нэрээ
өөрчилж байсан бол өмнө нь хэрэглэж байсан
нэр
Хүсэлт гаргагчийн хаяг
Иргэний үнэмлэхэд байгаа хаяг
Төрсөн огноо
Төрсөн газар
Боловсрол
Дээд боловсрол эзэмшсэн сургууль тус бүрийг
сүүлд төгссөн сургуулиас нь эхлэн жагсаан
бичнэ. Сургууль тус бүрд суралцсан хугацаа,
авсан зэрэг, огноог бичнэ.
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Ажил эрхлэлт
Их, дээд сургууль төгссөнөөс хойш ажилласан
төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн бус
байгууллага
болон бусад
байгууллагыг
хамгийн сүүлийнхээс нь эхлэн жагсаан бичнэ.
Ажил олгогчийн нэр, хаяг, утас, цахим хуудас
болон ажлын байрны нэрийг бичнэ.

Нэр дэвших тухай хүсэлт гаргасан албан
тушаал
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн
эсхүл Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх
асуудал эрхэлсэн гишүүний алинд нэр дэвшиж
байгаа талаар бичнэ.

Мэдээлэл
Их тайж овогт Гадинбуугийн Наранбаатар

•
•
•
•

2014-2018 онд Их Засаг ОУИС-д Хууль зүйн ухааны доктор(Ph.D)
2000-2002 онд Батлан хамгаалахын их сургуульд “Хууль зүйн ухааны магистр”
1995-1999 онд Их Засаг хууль зүйн дээд сургуульд бакалавр
2003-2005 онд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Удирдлагын академийг “Төрийн
удирдлагын менежер" мэргэжлээр тус тус дүүргэсэн.

•
•
•

2019 оноос “Их Засаг ОУИС”-ийн “Шинжлэх Ухааны сургууль”-ийн захирал
2018 оноос “Их Засаг ОУИС“-ийн “Эрдмийн сургууль”-ийн захирал
2009-2016 он хүртэл “Их Засаг ОУИС"-ийн “Хууль зүйн сургууль”-ийн Эрүүгийн эрх зүйн
тэнхимийн зрхлэгч
2006-2009 он хүртэл “Их Засаг ОУИС"-ийн “Хууль зүйн клиник сургалтын төв’-ийн
эрхлэгч
2004-2006 он хүртэл тус сургуульд “Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим"-ийн ахлах багш
2003 оноос одоог хүртэл “Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо"-ны гишүүн өмгөөлөгч
2000-2001 онд “Ти Энд Эй” Хууль зүйн фирм-д дадлагажигч өмгөөлөгч
1999-2003 он хүртэл “Их засаг” Их сургуулийн “Хууль зүйн сургууль”-ийн “Эрүүгийн эрх
зүйн тэнхим”-д багш

•
•
•
•
•

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхзлсэн гишүүнд нэр дэвших хүсэлт гаргаж байна.
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Эрх зүйч мэргэжлээр эрхэлсэн ажил
Хүсэлт гарагч эрх зүйч мэргэжлээр сүүлийн
арваас доошгүй жил эрхэлсэн ажлыг хамгийн
сүүлийнхээс нь эхлэн он дарааллаар бичиж,
тодорхойлно. Үүнд дараах мэдээллийг бичнэ.
-албан тушаалын нэр, ажлын газрын
хаяг, ажилласан хугацаа;
-ажлын байрны тодорхойлолт;
-удирдах албан тушаалтны нэр, холбоо
барих мэдээлэл;
-хамтран ажиллаж байсан болон
өөрийн удирдлагад ажиллаж байсан таваас
доошгүй хүний нэр, холбоо барих мэдээлэл.
Ёс зүй
Доор дурсан асуудлыг хамгийн сүүлийнхээс нь
эхлэн он дарааллаар бичиж, түүний гол
агуулгыг тодорхойлно.
-сахилгын
шийтгэлээр
ажлаас
халагдаж байсан эсэх;
-сүүлийн таван жилд улс төрийн албан
тушаал болон улс төрийн намын удирдах
албан тушаал эрхэлж байсан эсэх.
Хууль зүйн өндөр мэдлэг, чадвар
Хүсэлт гарагчийг хууль зүйн өндөр мэдлэг,
чадвартай гэдгийг нотлон харуулах хамгийн
чухал 10 мэргэжлийн үйл ажиллагааг хамгийн
сүүлийнхээс нь эхлэн он дарааллаар бичиж,
тодорхойлно. Үүнд дараах мэдээллийг бичнэ.
-үйл ажиллагааны нэр, эрхэлсэн газар,
хугацаа;
-үйл ажиллагааны гол агуулга;
-үйл ажиллагааны үр дүн, түүний жишээ;
-үйл
ажиллагааг
удирдсан
албан
тушаалтны нэр, холбоо барих мэдээлэл;
-хамтран ажиллаж байсан болон өөрийн
удирдлагад ажиллаж байсан таваас доошгүй
хүний нэр, холбоо барих мэдээлэл;
-хэвлэгдсэн бол эх сурвалжийн ишлэл,
түүний хуулбар.

•
•
•
•

2003 оноос одоог хүртэл тасралтгүй 17 жил Монголын Өмгөалөгчдийн болон Монголын
Хуульчдийн холбооны гишүүн өмгөөлөгчөөр эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх
ажиллагааны чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.
2012-2016 онд Өмгөөллийн “Эн Энд Би" ХХН-ийн захирал
2017-2019 онд Өмгөөллийн “MGL partners" ХХН- ийн зөвлөх
1999 оноос одоог хүртэл тасралтгүй 21 дэх жилдээ их сургуулийн багш, ахлах багш, дэд
профессор, тэнхимийн эрхлэгч, салбар сургуулийн захирлаар дэвшин ажиллаж байгаа
болно.

•
•

Сахилгын шийтгэлээр ажлаас халагдаж байгаагүй
Сүүлийн таван жилд улс төрийн албан тушаал болон улс төрийн намын удирдах албан
тушаал эрхэлж байгаагүй болно.

•

Өмгөөллийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1-д зааснаар хууль зүйн мэргэжлийн
туслалцааг тодорхой төрлийн хэрэг, маргааны чиглэлээр, эрүүгийн эрх зүйн салбараар
дагнан 17 жил ажиллаж байгаа тул “Мэргэшсэн" өмгөөлөгч
2018 онд “Эрүүгийн хэргийн нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн оролцоо,
харьцуулсан судалгаа” сэдвээр Хууль зүйн ухааны Доктор(Ph.D)-ын зэргийг хамгаалсан.
Эрүүгийн 500 гаруй хэрэгт яллагдагч, шуугдэгч, хохирогч, гэрчийн эрх, хууль ёсны
ашгийг сонирхлыг амжилттай хамгаалж, өмгөөлөл, хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа
үзүүлсэн.
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвзрлэх ажиллагааны чиглэлэзр “Эрүүгийн хэрэг хянан
шийдвэрлэх ажиллагааны баримт бичиг үйлдэх аргачлал”, "Эрүүгийн байцаан шийтгэх
ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох нь”, “Өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа" ном, сурах
бичгүүдийг бичиж, нийтийн хүртээл болгосон.
Сүүлийн 3 жилд төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, хууль зүйн
туслалцааг үзүүлж, пробоно үйлчилгээг тогтмол үзүүлсэн.
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төслийн
хамтарсан багт ажиллаж “Хүүхдийн хөдөлмөрийн болон бэлгийн мөлжлөгийн гэмт хэрэг”
Хуульчдад зориулсан гарын авлага боловсруулсан.
Хуульчдын холбооны Өмгөөлөгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж,
“Цагдан хорих, таслан сэргийлэх арга хэмжэзэ авахад хүний эрхийг хангаж хамгаалах нь

•
•
•

•
•
•
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Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах
чиглэлээр эрхэлсэн ажил
Хүсэлт гарагч хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих,
хамгаалах чиглэлээр сүүлийн таваас доошгүй
жил эрхэлсэн ажлыг хамгийн сүүлийнхээс нь
эхлэн он дарааллаар бичиж, тодорхойлно.
Үүнд дараах мэдээллийг бичнэ:
-албан тушаалын нэр, ажлын газрын
хаяг, ажилласан хугацаа;
-ажлын байрны тодорхойлолт;
-удирдах албан тушаалтны нэр, холбоо
барих мэдээлэл;
-хамтран ажиллаж байсан болон өөрийн
удирдлагад ажиллаж байсан таваас доошгүй
хүний нэр, холбоо барих мэдээлэл.
Хүний эрхийг хүндэлж, дээдэлдэг байдал
Хүсэлт гаргагчийн хүний эрхийн мэдлэг,
чадвар, хүний эрхийг хүндэтгэж, дээдэлдэг
гэдгийг нотлон харуулах хамгийн чухал 10 үйл
ажиллагааг
сүүлийнхээс
нь
эхлэн
он
дарааллаар бичиж, тодорхойлно. Үүнд дараах
мэдээллийг бичнэ:
-үйл ажиллагааны нэр, эрхэлсэн газар,
хугацаа;
-үйл ажиллагааны гол агуулга;
-үйл ажиллагааны үр дүн, түүний жишээ;
-үйл
ажиллагааг
удирдсан
албан
тушаалтны нэр, холбоо барих мэдээлэл;
-хамтран ажиллаж байсан болон өөрийн
удирдлагад ажиллаж байсан таваас доошгүй
хүний нэр, холбоо барих мэдээлэл;

сэдвээр” МХХ-ны гишүүн хуульчдад хичээл заасан.
2015 онд “Улсын их хурал”-ын даргын ивээл дор зохион байгуулагддаг “Эврика” багш,
оюутны Эрдэм шинжилгээний их хуралд “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх
ажиллагаанд өмгөөлөгчийн оролцоо, тулгамдсан асуудал" сэдвээр эрдэм шинжилгээний
илтгэл хэлэлцүүлж “Тэргүүн байр" эзэлж байсан.
Азийн сангийн “Залуу хуульч’’-дыг чадавхижуулах замаар Монгол Улсын шүүх эрх
мэдлийн тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн багийн ажлын хэсэгт орж ажиллан
зөвлөмж боловсруулсан.
Хуульчдын холбооны Хуульчдийн үргэлжилсэн сургалтын хорооны гишүүнээр ажиллаж,
хуульчдыг сургах 50 гаруй хөтөлбөрийг хянаж баталгаажуулахад оролцсон.

•

Өмгөөллийн мэргэшлийн үйл ажиллагаа
2003 оноос МӨХ-ны гишүүн, 2013 оноос МХХ-ны гишүүн өмгөөлөгч Их сургуулийн
багшийн үйл ажиллагаа
1999 оноос одоог хүртэл ИЗОУИС-ийн хууль зуйн сургуульд Эрүүгийн эрх зүй, ЭХХШ эрх
зүй, Өмгөөлөл хууль зүйн туслалцаа, Эрүүгийн хуулийн хэрэглээ хичээл заасан.

•

Хүний эрхийг хамгаалах, иргэд байгууллагуудад хууль зүйн зөвлөгөө туслалцаа
үзүүлэхдээ хуулийг дээдэлж, үйлчлүүлэгчийн эрхийг хүндэтгэж, хууль ёсны эрх, ашгийг
нь хуулийн хүрээнд хамгаалж ямар нэгэн ёс зүйн болон сахилгын шийтгэл хүлээж
байгаагүй болно.
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-хэвлэгдсэн бол эх сурвалжийн ишлэл,
түүний хуулбар.
Эрүүгийн
хэрэг
хянан
шийдвэрлэх
ажиллагааны туршлагын талаар
Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал
эрхэлсэн гишүүний албан тушаалд нэр дэвших
тухай хүсэлт гаргагч нь эрүүгийн хэрэг хянан
шийдвэрлэх ажиллагаанд мөрдөгч, өмгөөлөгч,
прокурор, шүүгчээр ажиллаж байсан бол
тэдгээрийн
сүүлийнхээс
нь
эхлэн
он
дарааллаар бичиж, тодорхойлно. Үүнд дараах
мэдээллийг бичнэ:
-албан тушаалын нэр, ажлын газрын
хаяг, ажилласан хугацаа;
-ажлын байрны тодорхойлолт;
-удирдах албан тушаалтны нэр,
холбоо барих мэдээлэл;
-хамтран ажиллаж байсан болон
өөрийн удирдлагад ажиллаж байсан таваас
доошгүй хүний нэр, холбоо барих мэдээлэл
Жич: Энэ зүйл нь Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын гишүүнд нэр дэвших тухай
хүсэлт гаргагчид хамаарахгүй.
Мэргэжлийн
холбоо,
байгууллагын
гишүүнчлэлийн талаар
Монголын Хуульчдын холбоо, Монголын
Өмгөөлөгчдийн холбоо, хууль зүйн эсхүл
хүний эрхийн бусад холбоо, байгууллагад
гишүүн бол нэрлэн бичнэ.
-Мэргэжлийн холбоо, байгууллагын
гишүүн болсон огноог бичнэ. Уг байгууллагын
гишүүнчлэлийг түдгэлзүүлж, хүчингүй болгож,
дуусгавар болгож байсан бол энэ талаар
бичиж, шалтгааныг нь тайлбарлана.
-Мэргэжлийн холбоо, байгууллагад
эрхэлж байсан албан тушаалын нэр, огноог
бичнэ.
Хэвлүүлсэн бүтээл болон олон нийтэд
өгсөн мэдээлэл
-Өөрийн боловсруулсан, хянасан ном,
өгүүлэл, тайлан, шийдвэр, зөвлөмж зэрэг

•
•

•
•
•
•
•
•

2003 оноос эхлэн Эрүүгийн хэрэг
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны чиглэлээр
мэргэшиж энэ чиглэлээр өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхэлж ирсэн.
1999 оноос ЭБШ эрх зүй, Өмгөөлөл хууль зүйн туслалцаа хичээлүүдийг хууль эрх зүйн
чиглэлээр суралцаж буй бакалавр, магистр, докторын түвшний оюутнуудад хичээл
заасан.

Монголын Хуульчдын Холбооны гишуун
МХХ-ны Зөвлөлийн гишүүн 2019 оноос
МХХ-ны Сургалтын Хорооны гишүүн 2016 оноос одоог хүртэл
МХХ-ны Хууль зүйн сургуулийг магадлан итгэмжлэх хорооны гишүүн 2017 оноос одоог
хүртэл
МХХ-ны Өмгөөлөгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн 2016-2019 /бүрэн эрхийн
хугацаа дууссан/
МӨХ-ны гишүүн өмгөөлөгч 2003 оноос

1. Нэг сэдэвт зохиол/бакалавр, магистр, докторын ажил, нэг сэдвээр бичсэн ном/
• Эрүүгийн эрх зүй дэх “Аргагүй хамгаалалт" магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил
БХИС; УБ., 2002 он
• Эрүүгийн хэргийн нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн оролцоо/Харьцуулсан
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аливаа хэлбэрээр хэвлүүлсэн материал
байгаа бол гарчиг, хэвлэсэн газар, огноог
бичнэ.
-Өөрийн харьяалагддаг байгууллагын
нэрийн өмнөөс бэлдсэн, эсхүл бэлдэхэд
оролцсон аливаа хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, шийдвэр, тайлан, зөвлөмж болон
бусад материал байгаа бол түүнийг хэвлэсэн
байгууллагын нэр, хаяг, огноо, гол агуулгыг
бичнэ.
-лекц, илтгэл, нээлтийн үг зэрэг илтгэл,
яриа, огноо болон газрыг зааж, энэ талаар
олон
нийтийн
мэдээллийн
хэрэгслээр
цацагдсан бол энэ тухай бичнэ. Хэрэв таны
илтгэл, ярианы хуулбарыг хийх боломжгүй бол
түүнийг зохион байгуулсан байгууллагын нэр,
хаяг, илтгэл, ярианы огноо, товч агуулгыг
бичнэ.
-хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд өгсөн
ярилцлагыг хамгийн сүүлийнхээс нь эхлэн
жагсааж бичнэ. Ярилцлагуудын огноог зааж,
боломжтой бол ярилцлагын тэмдэглэл, дүрс
бичлэгээс хуулбарлан өгнө.
Жич: Дээр дурдсан материал тус бүр
хоёр хувийг хавсаргана.

судалгаа/ докторын ажил 2018 он
Ном сурах бичиг
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны баримт бичиг үйлдэх аргачлал УБ., 2004 он
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох нь УБ., 2005, 2006 он
Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /хамтын бүтээл/ УБ., 2012 он
Өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа УБ. 2016 он
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрхийн акт үйлдэх аргачлал УБ., 2018
он
3. Гарын авлага
• ЭБША-нд шинжээч томилох, шинжилгээ хийлгэх асуудал УБ., 2002 он
• Хүүхдийн хөдөлмөрийн болон бэлгийн мөлжлөгийн гэмт хэрэг “Хууль зүйн үндэсний
хүрээлэн”, "Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага" ивээн тэтгэсэн УБ., 2010 он
/Хуульчдад зориулсан гарын авлага/
4. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл /он, сэтгүүлийн № хуудас/
• “Их засаг” хуульд малын хулгайтай тэмцэж ирсэн уламжлал “Их засаг сэтгүүл' №3 2001
он
• '‘Система и виды уголовных наказаний Монголий" доклад БГУ 2004 г
• Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцоход тулгамдаж буй зарим
асуудал “Өмгөөлөгч сэтгүүл" 2006 он №05
• Өмгөөлөгчийн гаргадаг нийтлэг алдаа юу вэ “Өмгөөлөгч сэтгүүл" 2007 он 9 дүгзэр cap
№07/13/
• Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох ажиллагааны онол, практикийн зарим асуудал Гэмт
явдалтай тэмцэх асуудал" сэтгүүл №4 /38/ 2011 он
• A Study on Theories & Practices of Counsels Rrghj Mongolian Criminal Procedure Code
"Seoul Korea" University 369, Sangdo-Ro, Dongjak-Gu Law Vol.32/2014/
• Эрүүгийн хэргийн нотлох ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд өмгөөлөгчийн оролцоог хангах онол
практикийн асуудлууд “Хуульч news" сэтгүүл 2016 он 02 дугаар cap №01/08/
• Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд тусгагдсан өмгөөлөгчийн эрх зүйн
байдал, харьцуулалт “Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл" 2017 №2
• Шүүхийн өмнөх шатанд нотлох ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд өмгөөлөгчийн оролцоог хангах
асуудал “Өмгөөлөгч сэтгүүл” 2018 он №23 /82/
• Правовой статус зашитника в уголовнр-процесс Монголий и республики Казахстан
сравнительный анализ “Казахсган республики Көкшетау университет* 2019 г _
2.
•
•
•
•
•
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