
 
Дэлхийн банк 

 
 
 
 
 
 

ХЗДХЯ     Глоб Интернэшнл  
        

 

хөтөлбөр 
Өдөр 1.  
09.00-10.00  Автобусанд суух, “Сонгино” руу явах 
10.00-13.00 Хэсэг 1. Ерөнхий мэдлэг 
13.00-14.00 Үдийн хоол 
14.00-15.50 Хэсэг 2. Хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ялгаатай талууд, 

тэдгээртэй холбоотой нэр томъёо 
15.50-18.00  Хэсэг 3. Сэтгүүлчийн ёс зүйн зарчмууд 
 
Өдөр 2.  
10.00-13.00 Хэсэг 1. Эрх зүйн дунд хугацааны хөтөлбөрийн 8 үнэт зүйлсийн хүрээнд 

анхаарах чиглэл 
13.00-14.00 Үдийн хоол 
14.00-15.50 Хэсэг 2. Эрх зүйн дунд хугацааны хөтөлбөрийн 8 аяны хүрээнд сэтгүүл  зүйн 

бүтээгдэхүүн хэрхэн хийх, хэрхэн хамтарч ажиллах вэ? 
18.15   Улаанбаатар луу хөдлөх 

 

Сургалтын бүтэц: 

Өдөр 1. 2011-02-18. Баасан гараг 

Хэсэг 1. Зорилго: Хууль эрх зүйн ерөнхий ойлголт өгөх, хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчныг  
мэдэж авах 

10.00-10.05 Нээлт.   Х.Наранжаргал 
10.50-10.10 Сэтгүүлчдээс юу хүсэн хүлээж 

байна вэ? 
 Т.Алтангэрэл 

10.10-10.40 “Эрх зүйн мэдлэгийн түвшин” Тест бөглөх, дүгнэн 
хэлэлцэх 

 

10.40-11.10 “Алдааг ол” Тоглоом-дадлага. 
Тусгайлан бэлтгэсэн 
кейсийг задлан 
хэлэлцэж, түүнд гарсан 
алдаануудыг илрүүлнэ 

Х.Наранжаргал,  
Д.Мөнхбүрэн 
 

11.10-11.30 Цайны завсарлага 
11.30-12.00 Хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн 

орчин, холбогдох хуулиуд 
 

Илтгэл, асуулт хариулт Д.Мөнхбүрэн 

12.00-12.30 “Сэтгүүлч таны эрх зөрчигдвөл...” Илтгэл, асуулт хариулт Д.Мөнхбүрэн 
12.30-13.00 Оролцогчид бүлэгт хуваагдана. Дадлага ажлын удирдамжтай танилцана. Кейстэй танилцана. 

4 кейс дээр анализ хийнэ. Багуудыг ажлын явцад мэргэжлийн 6 шинжээч ажиглалт хийнэ. 
- Гэмт хэрэг 
- Авлига 
- Осол, аюул 
- Гал түймэр, байгалийн гамшиг 

 
13.00-14.00 Үдийн хоол 



Хэсэг 2. Зорилго: Хууль, эрх зүйн янз бүрийн мэдээлэл бэлтгэх явцад сэтгүүлчийн гаргаж болзошгүй алдаа, 
хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ялгаатай талууд, тэдгээртэй холбоотой нэр томъёо, анхаарах 

зүйлсийг мэдэж авах 
14.00-14.20 Нэгдсэн хэлэлцүүлэг 

/Баг бүрт 5 минут/ 
4 баг сонгосон кейсээ 
задлан шинжилж, 
сэтгүүлчийн гаргасан 
алдаа, буруу мэдээлэл 
өгсөн эсэх талаар 
дүгнэлт бичсэнээ 
танилцуулна.  

- А.Отгонбаяр, НЦГ-ын 
ОНХХ-ийн чиглэлийн 
ахлах байцаагч 

- С.Энхтөр, ЗЦГ-ын 
ОНХТасгийн дарга  

- Д.Эрдэнэбаатар, НОБЕГ-
ын орлогч Г.Батзориг, 
АТГ-ын СШХ-ийн дарга 

- Ц.Цогт, шүүгч 
- Г.Бадамханд, УЕП-ын 

хяналтын прокурор  
14.20-14.35 “Мөрдөн байцаах явцад 

сэтгүүлчийн ажиллах орчин, 
боломж, онцлог, нэр томьёо, 
гаргаж болзошгүй алдаа”  

Илтгэл, асуулт, хариулт А.Отгонбаяр, НЦГ-ын ОНХХ-
ийн чиглэлийн ахлах байцаагч 

14.35-14.50 “Прокурорын үйл ажиллагаа, 
онцлог, нэр томьёо, сэтгүүлчийн 
ажиллах орчин, гаргаж болзошгүй 
алдаа”  

Илтгэл, асуулт, хариулт Г.Бадамханд, УЕП-ын 
хяналтын прокурор  

14.50-15.05 “Шүүхийн үйл ажиллагаа, онцлог, 
нэр томьёо, сэтгүүлчийн ажиллах 
орчин, гаргаж болзошгүй алдаа”  

Илтгэл, асуулт, хариулт Ц.Цогт, шүүгч 
 

15.05-15.20 “Осол, гэмтэл, аюулын талаар 
мэдээлэхэд анхаарах зүйл, нэр 
томьёо, сэтгүүлчийн ажиллах 
орчин, гаргаж болзошгүй алдаа” 

Илтгэл, асуулт, хариулт С.Энхтөр, ЗЦГ-ын ОНХТасгийн 
дарга  
 

15.20-15.35 “Гал түймэр, байгалийн гамшгийг 
мэдээлэхэд анхаарах зүйл, нэр 
томьёо, сэтгүүлчийн ажиллах орчин,
болзошгүй алдаа” 
 

Илтгэл, асуулт, хариулт Д.Эрдэнэбаатар, НОБЕГ-ын 
орлогч  

15.35-15.50 “Авлигын гэмт хэргийн онцлог, 
нэр томьёо, сэтгүүлчийн ажиллах 
орчин, гаргаж болзошгүй алдаа”  

Илтгэл, асуулт, хариулт Г.Батзориг, АТГ-ын СШХ-ийн 
дарга 
 

Хэсэг 3. Зорилго: Хууль, эрх зүйн бодит кейсэд зөв анализ хийж сурах, мэдээллийн эх сурвалжаас хэрэгцээт 
мэдээлэл олж авах, эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн үед сэтгүүлчийн баримтлах  

ёс зүйн зарчмуудыг мэдэж авах 
15.50-16.00 Урьдчилан бэлтгэсэн 4 кейс дээр 

анализ хийж засварлан бичнэ. 
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 
- Хар тамхи, мансууруулах 

бодис 
- Хүүхдийн эрхийн асуудал 
- Хүчингийн гэмт хэрэг, хүний 

наймаа 

4 баг сонгосон кейсээ 
задлан шинжилж, 
мэргэжлийн 4 
шинжээчээс мэдээлэл 
авна. Сэтгүүлчдийн 
ажиллах явцад 
шинжээчид ажиглалт 
хийнэ.  

- НҮБХХ-ийн төслийн зөвлөх 
Б.Хишигсайхан 

- М.Мөнхсаруул, ХЭҮТ-ийн 
хөтөлбөрийн менежер 

- Л.Бадамцэцэг, Хүүхдийн 
эрх хамгааллын төвийн 
тэргүүн 

- Д.Амарсайхан, судлаач 
16.05-16.15 Багуудын танилцуулга Баг бүр 5 минутанд 

ажлаа танилцуулна. 
 

16.15-16.20 Цайны завсарлага 
16.20-16.35 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

асуудлаар мэдээлэл бэлтгэхэд 
анхаарах зүйл” 

Илтгэл, асуулт, хариулт НҮБХХ-ийн төслийн зөвлөх 
Б.Хишигсайхан 
 

16.35-16.50 “Нийтээр дагаж мөрдөх зарчим 
зөрчигдсөнөөс хүний эрх хохирох 
нь” 

Илтгэл, асуулт, хариулт Б.Хишигсайхан 



16.50-17.05 “Хүчингийн гэмт хэрэг, хүний 
наймааны хохирогчийн асуудлаар 
мэдээлэл бэлтгэхэд анхаарах 
зүйл” 

Илтгэл, асуулт, хариулт М.Мөнхсаруул, ХЭҮТ-ийн 
хөтөлбөрийн менежер 
 

17.05-17.20 “Хүүхдийн эрхийн асуудлаар 
мэдээлэл бэлтгэхэд анхаарах 
зүйл” 

Илтгэл, асуулт, хариулт Л.Бадамцэцэг, Хүүхдийн эрх 
хамгаалал төвийн тэргүүн 

17.20-17.35 “Хар тамхи, мансуурлын хэргийн 
талаар мэдээлэл бэлтгэхэд 
анхаарах зүйл” 

Илтгэл, асуулт, хариулт Д.Амарсайхан, судлаач 

17.35-18.35  “Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн 
зарчим” 

Илтгэл, асуулт, хариулт Х.Наранжаргал 

18.35-18.45 Тухайн өдрийн сургалтын дүгнэлт, 
үнэлгээ, хаалт 

 Х.Наранжаргал 

19.00-20.00 Оройн хоол  
 
Өдөр 2. 2011-02-19. Бямба гараг 
 

Хэсэг 1. Зорилго: Эрх зүйн дунд хугацааны хөтөлбөрийн 8 үнэт зүйлсийн хүрээнд анхаарах чиглэл, сэдвийг 
тодруулах, хууль эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэхдээ баримтлах ёс зүйн мэдлэгтэй болох 

09.00-09.30 “Мэргэжлийн ёс зүй” Сэтгүүлчид тусгайлан 
бэлтгэсэн асуултуудад 
хариулж, хэлэлцэнэ. 

Х.Наранжаргал 

09.30-10.30 “Мэргэжлийн ёс зүй” Илтгэл, асуулт хариулт Х.Наранжаргал 
10.30-10.40 Эрх зүйн дунд хугацааны 

хөтөлбөрийн 8 үнэт зүйл, 
тэдгээрийн хүрээ, хийх аян 

Урд гарсан мэдээллүүдийг 
танилцуулж ярилцах 

Ч.Мөнхзул 

10.40-10.55 “Аюулгүй орчин” Илтгэл, асуулт хариулт М.Батчимэг, МУ-ын 
Ерөнхийлөгчийн зөвлөх 

10.55-11.10 “Архигүй орчин” Илтгэл, асуулт хариулт С.Мөнхтуяа, СЭМҮТөвийн 
их эмч 

11.10-11.30 Цайны завсарлага   
11.30-11.45 “Хүчирхийллээс ангид орчин” Илтгэл, асуулт хариулт М.Мөнхсаруул, ХЭҮТ-ийн 

хөтөлбөрийн менежер 
11.45-12.00 “Гэр бүл” Илтгэл, асуулт хариулт А.Батбаатар, “Их засаг” их 

сургуулийн багш 
12.00-12.15 “Эрүүл мэнд” Илтгэл, асуулт хариулт Б.Байгальмаа, ЗГХА, 

ЭМГазрын мэргэжилтэн 
12.15-12.30 “Спорт” Илтгэл, асуулт хариулт П.Тунгалаг, Монголын 

Үндэсний Олимпын 
хорооны спорт, наадмын 
харилцаа хариуцсан 
мэргэжилтэн  

12.30-12.45 “Хөдөлмөр” Илтгэл, асуулт хариулт Г.Эрдэнэбилэг, 
Хөдөлмөрийн эрх зүйн 
багш, Их засаг ИС 

12.45-13.00 “Байгаль хамгаалал” Илтгэл, асуулт хариулт Л.Ганзориг, Байгаль орчны 
үндэсний эвслийн 
мэдээлэл, сурталчилгааны 
хорооны дарга 

13.00-13.50 Үдийн хоол 
Хэсэг 2. Зорилго: Эрх зүйн дунд хугацааны хөтөлбөрийн 8 аяны хүрээнд сэтгүүл зүйн бүтээгдэхүүн хэрхэн хийх 

вэ, хэрхэн хамтарч ажиллах вэ? 
13.50-14.20 Хичээлийн даалгавар 

танилцуулна. “Мэдээллийн зөв, 
нарийвчилсан өнцөг тодорхойлох” 

Оролцогчид 4 баг болж 
хуваагдан, тус бүр 2 үнэт 
зүйл сонгон авна. 

Х.Наранжаргал 



14.20-14.40 Дадлага-багийн ажил 4 үнэт зүйлийн өнцөг 
тодорхойлно 
- Архигүй орчин 
- Аюулгүй орчин 
- Хүчирхийлэлгүй орчин 
- Гэр бүл 

 

14.40-15.00 Багуудын илтгэл, хэлэлцүүлэг Баг бүрээс 1 оролцогч 
ажлаа танилцуулна 

 

15.00-15.20 Дадлага-багийн ажил 4 үнэт зүйлийн өнцөг 
тодорхойлно 
- Эрүүл мэнд 
- Спорт 
- Хөдөлмөр 
- Байгаль хамгаалал 

 

15.20-15.40 Багуудын илтгэл, хэлэлцүүлэг Баг бүрээс 1 оролцогч 
ажлаа танилцуулна 

 

15.40-16.10 Хэвлэл мэдээллийн ямар 
бүтээгдэхүүн хийж болох вэ? 

Илтгэл, асуулт хариулт Х.Наранжаргал 

16.10-16.30 Цайны завсарлага 
16.30-17.00 Хэвлэл мэдээллийн ямар 

бүтээгдэхүүн хийж болох вэ? 
Үргэлжлэл Х.Наранжаргал 

17.00-17.30 
 

Дунд хугацааны хөтөлбөрийн 
хүрээнд сэтгүүлчид хэрхэн 
ажиллаж, юу хийж болох вэ? 

Хэлэлцүүлэг. 
- Ерөнхий ойлголтын 

хүрээнд 
- Хууль сурталчлах 

хүрээнд 

 

17.30-17.50 Цаашид сэтгүүлчидтэй хэрхэн 
хамтран ажиллах вэ? 

 Т.Алтангэрэл 
Ж.Оюунчимэг 

17.50-18.00 Үнэлгээ, сургалтын дүгнэлт, хаалт   
18.15 УБ хот руу хөдлөх   

 

 


