МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБОО
ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ТАЙЛАН
МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ
ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ТАЙЛАН
2018 онд Иргэний эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөл нь:
1. ХОРООНЫ ТЭРГҮҮН: Ч.Отгонбаатар - өмгөөлөгч
Удирдах зөвлөлийн гишүүд:
2. Д.Түвшинтамир – өмгөөлөгч
3. Ч.Гүнждагва – өмгөөлөгч
4. Ц.Давхарбаяр – өмгөөлөгч
5. Б.Мөнхбат – өмгөөлөгч
6. С.Энхбаяр – шүүгч
7. Ж.Ариунаа - өмгөөлөгч
8.С.Цацралтуяа өмгөөлөгч
9. М.Мөнхбаатар-бусад хуульч
10. Л.Золзаяа - өмгөөлөгч
11. Г.Цолмонгэрэл - өмгөөлөгч
12. Д.Амармөнх - өмгөөлөгч
13. Н.Отгонжаргал - өмгөөлөгч
1.ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ
Иргэний эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөлийн хурлыг 2018 оны нэгдүгээр сарын 5, хоёрдугаар
сарын 6, хоёрдугаар сарын 27, гуравдугаар сарын 27, дөрөвдүгээр сарын 27, 10 дугаар сарын 04,
арваннэгдүгээр сарын 23-ны өдөр тус тус хуралдуулаад байна.
Удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулсан байдал:
№

Хурлын үйл ажиллагаа

Хугацаа

1

Удирдах зөвлөлийн хурал

2018-01-05

2

Удирдах зөвлөлийн хурал

2018-02-06

3

Удирдах зөвлөлийн хурал

2018-02-27

4

Удирдах зөвлөлийн хурал

2018-03-27

5

Удирдах зөвлөлийн хурал

2018-04-27

6

Удирдах зөвлөлийн хурал

2018-10-04

7

Удирдах зөвлөлийн хурал

2018-11-23
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СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:
2018 онд зохион байгуулагдсан хэлэлцүүлгийн тойм:
№

Зохион байгуулсан сэдвийн хэлэлцүүлгийн нэр
хөрөнгөжихтэй

холбоотой

Иргэний

Хугацаа

1

Үндэслэлгүйгээр
зохицуулалт

эрх

зүйн

2018-2-01

2

Иргэний хуулийн мөн чанар, гүйцэтгэх үүрэг ба Иргэний эрх зүйн
маргааныг зохистойгоор шийдвэрлэх арга

2018-05-01

3

Үнэт цаасны эрх зүйн зарим асуудлууд

2018-09-11

Иргэний эрх зүйн гишүүдэд чиглэсэн ажлын хүрээнд: Хэлэлцүүлэг
2.“ҮНДЭСЛЭЛГҮЙГЭЭР ХӨРӨНГӨЖИХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ”
СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
Монголын Хуульчдын холбооны Иргэний эрх зүйн хорооноос “Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжихтэй
холбоотой иргэний эрх зүйн зохицуулалт” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2018 оны хоёрдугаар сарын 1-ний өдөр
зохион байгуулсан.
Тус хэлэлцүүлэгт Япон Улсын Иргэний эрх зүйн тэргүүлэх зэргийн эрдэмтдийн нэг профессор Масанобу
Като “Үндэслэлгүй хөрөнгөжихтэй холбоотой ерөнхий зохицуулалт” сэдвээр, Нийслэлийн иргэний
хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг “Үндэслэлгүй хөрөнгөжихтэй
холбогдсон зохицуулалт, тулгамдсан асуудал” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлсэн.
Иргэний эрх зүйн хороо нь цаашид иргэний эрх зүйн чиглэлээр олон хэлэлцүүлгийг өрнүүлэх
зорилготой бөгөөд энэ нь Монголын Иргэний эрх зүйн салбар өөрөө тасралтгүй хөгжихөд чухал ач
холбогдолтой, иргэний эрх эрх зүйн чиглэлээр дагнан ажилладаг хуульч өмгөөлөгчид, сонирхон судалдаг
судлаач, эрдэмтдэд судалгаа хийх, өөрсдийгөө хөгжүүлэхэд ихээхэн түлхэц болно. Хэлэлцүүлэгт 120
гаруй хуульч, судлаач оролцсон.

3.“ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН МӨН ЧАНАР, ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ БА ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН МАРГААНЫГ
ЗОХИСТОЙГООР ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО
Иргэний эрх зүйн хорооноос гишүүн хуульчдынхаа иргэний эрх зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх
зорилгоор гадаадын нэр хүнд бүхий эрдэмтдийг урьж илтгэл хэлэлцүүлсэн. Иргэний эрх зүйн хороо
Монгол Улсын Иргэний хууль судлаач, Япон Улсын Фүкүокагийн их сургуулийн профессор Ясүхиро
Миноваг урьсан.
Профессор Ясүхиро Минова 2018
оны тавдугаар сарын 01-ний өдөр
“Хуульчдын танхим”-д “Иргэний хуулийн
мөн чанар, гүйцэтгэх үүрэг ба иргэний
эрх
зүйн
маргааныг
зохистойгоор
шийдвэрлэх арга” сэдвээр илтгэл тавьж
хэлэлцүүллээ.
Профессор Ясүхиро Минова нь
илтгэлийнхээ эхний хэсэгт Иргэний
хуулийн мөн чанар ба тулгарч буй
асуудлын талаар танилцуулсан бөгөөд
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энэ хүрээнд а) Иргэний хуулийн мөн чанар ба түүний онцлог; б) Иргэний хуульд тулгарч буй бэрхшээл;
в) Хувийн эрх зүйн хүрээнд Иргэний хуулийн асуудал; г) Шүүх хуулийг хэрэглэхэд тулгарч буй асуудлын
талаар; хоёрдугаар хэсэгт а) Япон Улсын Иргэний хууль батлах болсон шалтгаан; б) Иргэний хууль батлах
үеийн нөхцөл байдал ба онцлог; в) Иргэний хууль батлахад үүссэн асуудлын талаар, гуравдугаар хэсэгт
Иргэний хуулиар хэрхэн хэрэг маргааныг оновчтой, зүй зохистойгоор шийдвэрлэх талаар мэдээлэл
өгсөн. Тус хэлэлцүүлэгт 60 гаруй хуульч оролцсон.
3.“ҮНЭТ ЦААСНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДЛУУД” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО
Монголын Хуульчдын холбооны Иргэний эрх зүйн хорооноос “Үнэт цаасны эрх зүйн зарим асуудлууд”
сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2018 оны есдүгээр сарын 11-ний өдөр зохион байгууллаа.
Хэлэлцүүлгийн чиглүүлэгчээр Иргэний эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч
С.Цацралтуяа ажилласан бол хуульч, судлаач Т.Жамбаажамц “Үнэт цаасны эрх зүй: шинэлэг зохицуулалт”
сэдвээр, Япон Улсын Фүкүокагийн их сургуулийн профессор Ясихиро Минова “Япон Улсын үнэт цаасны
арилжааны хуулийн хөгжил ба цаашдын чиг хандлага” сэдвээр тус тус илтгэл хэлэлцүүлсэн.
Хэлэлцүүлгийн үеэр Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалтын онцлог, шинэ төрлийн санхүүгийн
хэрэгсэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зохицуулалт, хориглох үйл ажиллагаа, зах зээл дээр үүсэх маргааны
төрөл, түүнийг шийдвэрлэх ажиллагааны тухай зэрэг асуудлыг хөндсөн. Мөн Япон Улсын үнэт цаасны
арилжаа эрхлэхтэй холбоотой эрх зүйн тогтолцоог танилцуулахын зэрэгцээ зах зээлийн эдийн засгийн
нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, орчин үеийн техник тогтолцооны хөгжлийн тухай тус тус хэлэлцэж, хуульчид
өөрсдийн сонирхсон асуултандаа хариулт авсан юм. Тус хэлэлцүүлэгт нийт 84 хуульч, судлаач, оюутан
оролцож, мэдээлэл авлаа.

5. ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХОРООНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
Иргэний эрх зүйн хороо нь 2018 оны гуравдугаар сарын 29-нд Иргэний эрх зүйн хорооны гишүүдэд
зориулсан өдөрлөг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгөөр Иргэний эрх зүйн хороо болон Хөдөлмөрийн эрх
зүйн дэд хорооны тайлан, 2018 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг тус тус танилцуулсан.
Мөн МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор, доктор
Б.Амарсанаа “Бизнесийн байгууллагын эрх зүйн тулгамдсан асуудал” сэдвээр, Чингэлтэй дүүргийн
Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Н.Баярмаа“Эдийн болон эдийн бус хөдлөх хөрөнгийн
барьцаа” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлсэн.
Өдөрлөгт Иргэний эрх зүйн хорооны 88 гишүүн оролцсон бөгөөд өдөрлөгийн үеэр Иргэний эрх зүйн
салбарын ном, товхимолуудыг 10-30 хувийн хямдралтай үнээр худалдсан юм.
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3. Иргэний эрх зүйн хорооны хөдөө орон нутагт байгаа гишүүдэд чиглэсэн ажлын хүрээнд:
6.ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮД ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА
Иргэний эрх зүйн хороо нь орон нутагт ажиллаж, амьдарч буй хуульчдын ур чадвар, дадлага
туршлагыг дээшлүүлэх, тэдэнд шинэ мэдлэг, мэдээлэл хүргэх, орон нутгийн иргэдэд иргэний эрх зүйн
чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, Монголын Хуульчдын холбоо болон Иргэний эрх зүйн хорооны үйл
ажиллагааг сурталчлах, хандивын үйл ажиллагаа зохион байгуулах зорилгоор жил бүр орон нутагт
ажилладаг уламжлалтай.
Энэ уламжлалын дагуу Иргэний эрх зүйн хорооны Тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн гишүүд 2018 оны
зургадугаар сарын 22-ны өдөр Орхон аймагт ажиллаж, “Орхон -2018” өдөрлөг зохион байгууллаа.
Тус өдөрлөгийн үеэр хуульчдад зориулсан иргэний эрх зүйн сургалтыг МУИС-ийн Хууль зүйн
сургуулийн Хувийн эрх зүйн багш Л.Банзрагч “Гэрээний улмаас учирсан хохирол арилгах онол, арга зүйн
асуудал” сэдвээр, иргэний эрх зүйн судлаач Э.Нямбаатар “Хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шийдвэрийн
талаар дээд шатны шүүхэд гомдол гаргах хориг ба ИХШХШтХ 166.4” сэдвээр тус тус зохион байгуулж,
иргэний эрх зүйн ном, товхимолыг хямдралтай үнээр худалдааллаа. Мөн Монголын Үндэсний худалдаа,
аж үйлдвэрийн танхимын Орхон аймаг дахь салбар зөвлөлтэй хамтран 20 гаруй бизнес эрхлэгчид
Иргэний эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, хуульч Г.Цолмонгэрэл “Гэрээ байгуулахад
анхаарах асуудал” сэдвээр, Иргэний эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, хуульч Ж.Ариунаа
“Хөдөлмөрийн тухай хууль” сэдвээр тус тус хичээл заасан.

Үүний зэрэгцээ Иргэний эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүд болон хорооны гишүүн,
хуульчдын хандиваар Орхон аймаг дахь саажилттай хүүхдийн “Сорхугтун” төвд хөргөгч авч өгөн сайн
үйлс бүтээлээ.
Иргэний эрх зүйн хорооны үйл ажиллагааг их, дээд сургуулийн оюутануудад таниулах, сурталчлах
хүрээнд:
7.“ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ГЭРЭЭ БА ХУДАЛДААНЫ ХЭЛЦЭЛ” СЭДЭВТ ИТГЭЛИЙН УРАЛДААН
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
“Иргэний эрх зүйн гэрээ ба худалдааны хэлцэл” сэдэвт илтгэлийн уралдаанд нийт 14 оюутан илтгэл
ирүүлж, илтгэлийг 2018 оны дөрөвдүгээр сарын 26-нд “Хуульчдын танхим”-д хэлэлцүүлж, тэргүүн
байрыг шалгарууллаа.
Тэргүүн байрт: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн оюутан Б.Золжаргал, Ж.Лхагвасүрэн нарын
“Аж ахуй эрхлэгч хоорондын худалдах худалдан авах гэрээ-гомдлын шардлага гаргах эрхийн эрх зүйн
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлага” сэдэвт илтгэл,
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Дэд байрт: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн оюутан М.Сэндэнхандын “Худалдааны эрх зүй дэх
хөрөнгө итгэмжлэх гэрээ /траст/, түүний эрх зүйн шаардлага” сэдэвт илтгэл,
Гуравдугаар байрт: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн оюутан О.Должинсүрэн, Э.Санчир-Уяа
нарын “Иргэний эрх зүйн гэрээ ба худалдааны хэлцэл- Худалдах худалдан авах гэрээний хүрээнд”
сэдэвт илтгэл тус тус шалгарлаа.
Хуульчдын өдрийг тохиолдуулан “Хуульчдын холбооны шилжин явах цом-2017” тэмцээнийг
зохион байгуулах хүрээнд:
8.МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ “ШИЛЖИН ЯВАХ ЦОМ”-ЫН ТӨЛӨӨХ СПОРТЫН
ТЭМЦЭЭНИЙГ ТАМГЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Монголын Хуульчдын холбооны 5 жилийн ой, “Хуульчдын өдөр”-ийг угтан Хуульчдын холбооны
Тамгын газар, Иргэний эрх зүйн хороо хамтран Тамгын газар, чиг үүргийн болон сайн дурын хороод,
орон нутгийн салбарын гишүүдийн дунд спортын дөрвөн төрлөөр /сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, дартс,
шатар/ “Хуульчдын холбооны шилжин явах цом-2018” тэмцээнийг 2018 оны тавдугаар сарын 11-13-ны
өдрүүдэд “Аврагч” спорт зааланд амжилттай зохион байгууллаа.
Хуульчдын холбооны хороодын үйл ажиллагааг уялдуулах, хуульчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон
өнгөрүүлэх, спортын талбарт шударгаар өрсөлдөх, мэргэжил нэгт нөхөдтэйгөө танилцаж, хамтын
ажиллагаагаа бэхжүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан тус тэмцээнд Тамгын газар, чиг үүрэг болон сайн
дурын хороод, орон нутгийн салбарын нийт 14 багийн тамирчид хурд хүч, авхаалж самбайгаа дайчлан
өрсөлдсөн. Иргэний эрх зүйн хороо дараах амжилтуудыг гаргаж, багийн дүнгээр дэд байранд шалгарлаа.
Дартс (Удирдлагуудын дунд)
1/Алтан медаль–Иргэний эрх зүйн хорооны тэргүүн Ч.Отгонбаатар
Сагсан бөмбөг (эрэгтэй)
3/Хүрэл медаль-Иргэний эрх зүйн хороо
Тав. Багийн нийт дүнгээр:
Дэд байр-Иргэний эрх зүйн хороо
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Иргэний эрх зүйн салбарын эрдэмтэн, докторуудыг алдаршуулах хүрээнд:
9.ХУУЛЬЧ ЭРДЭМТЭН Л.БААСАН, Т.МӨНХЖАРГАЛ НАРТ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.
Монголын Хуульчдын холбооны Иргэний эрх зүйн хороо нь Иргэний эрх зүйн эрдэмтдэд хүндэтгэл
үзүүлэх ёслолын ажиллагааг 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа.
Тодруулбал, Монгол Улсын гавьяат багш, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор Л.Баасан,
Хууль зүйн доктор, профессор Т.Мөнхжаргал нарын иргэний эрх зүйн салбарт оруулсан хувь нэмрийг нь
өндрөөр үнэлж, Иргэний эрх зүйн хорооны “Хүндэт гишүүн”-ээр өргөмжилж, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж,
урамшуулсан юм. Эрдэмтдийн зүгээс энэхүү арга хэмжээг санаачлан зохион байгуулж буйд талархаж
байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ хойч үедээ өөрсдийн дурсамжийг хуваалцаж, үнэтэй сургаалаа
хайрласан.
    Мөн тус арга хэмжээний үеэр Иргэний эрх зүйн хорооны гишүүн, “Отгонтэнгэр” их сургуулийн багш,
доктор, дэд профессор М.Сувд “Хойч үеийн байгаль орчны талаарх эрхийг хамгаалах асуудал” сэдвээр,
Иргэний эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, доктор С.Энхбаяр “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан
шийдвэрлэх ажиллагааны талуудын зарчим ба шүүхийн оролцоо” сэдвээр тус илтгэл хэлэлцүүлсэн
бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаанд нийт 80 гаруй өмгөөлөгч, залуу хуульч, оюутнууд оролцсон.
     Иргэний эрх зүйн хороо нь цаашид энэхүү үйл ажиллагааг уламжлал болгон зохион байгуулах
бөгөөд энэ нь хувийн эрх зүйн чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан эрдэмтдийг алдаршуулах, эрдэмтэн
судлаачдад түшиглэн, тэдний саналыг хорооны үйл ажиллагаанд тусгах, хамтран ажиллах, хувийн эрх
зүйн чиглэлийн эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлыг хөхиүлэн дэмжих зорилготой юм.
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10.ЦАХИМ СОНГУУЛЬ ЯВАГДАЖ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХОРООНЫ ТЭРГҮҮНИЙГ БАТЛАМЖИЛЛАА
Монголын Хуульчдын холбооны Иргэний эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөлийн хурал 2018
оны хоёрдугаар сарын 06-ны өдөр болж, Иргэний эрх зүйн хорооны тэргүүнээр Ч.Отгонбаатарыг
батламжиллаа.
Иргэний эрх зүйн хорооны тэргүүнийг сонгох сонгуулийг 2018 оны нэгдүгээр сарын 22-ны өдрөөс
нэгдүгээр сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Хуульчдын холбооны www.mglbar.mn цахим
хуудасны сонгуулийн системээр явуулсан бөгөөд Иргэний эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ч.Отгонбаатар хамгийн олон саналыг авсан юм.
11.“ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ УР ЧАДВАРЫН МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ
ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
Монголын Хуульчдын холбооны Зөвлөл болон Иргэний эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлөөс баталсан
ажлын төлөвлөгөөний дагуу Хуульчдын мэргэшин ажиллах хандлагыг дэмжих, хувийн эрх зүйгээр дагнан
ажиллаж буй өмгөөлөгчдийн мэтгэлцэх ур чадварыг хөгжүүлэх, мэтгэлцээний соёл, ёс зүйг төлөвшүүлэх
зорилгоор “Хувийн эрх зүйн хууль тогтоомжийн хэрэглээний ур чадварын мэтгэлцээний тэмцээн”-ийг
2018 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
Мэтгэлцээний тэмцээний шүүгчээр Улсын дээд шүүхийн шүүгч асан А.Доржготов, Д.Тунгалаг, шүүгч
асан Ж.Сэлэнгэ, Монголын Шүүхийн мэтгэлцээний холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч
Э.Болорчулуун, Г.Батзаяа нар ажилласан бөгөөд тэмцээнд нийт 5 багийн 17 өмгөөлөгч, хуульчид
оролцож, тойргийн журмаар өрсөлдөн ялагчаа тодруулсан.
Үүнээс тэмцээний тэргүүн байрыг өмгөөлөгч Б.Сод-эрдэнэ, Б.Оюу, С.Ууганбаяр, өмгөөлөгчийн
туслах А.Гулим нарын бүрэлдэхүүнтэй “Өмгөөлөгчид” баг, дэд байрыг өмгөөлөгч А.Базар, К.Жархынбек,
Х.Содном-Иш нарын гишүүдтэй “JSB” баг, гутгаар байрыг өмгөөлөгч Э.Хашчулуун, Г.Байгальмаа,
өмгөөлөгчийн туслах А.Өлзийсайхан нарын бүрэлдэхүүнтэй “Веритас” баг эзэллээ. Цаашид энэ
тэмцээнийг уламжлал болгон явуулах санал хуульч өмгөөлөгчид санал болголоо.
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ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХОРООНЫ ДЭРГЭДЭХ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН ДЭД ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ТАЙЛАН
Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. МХХ-ын Тамгын газар, Сургалтын
хороотой хамтран 2018-6-21-оос 22-ны өдөр 2 өдрийн «Олон улсын хөдөлмөрийн эрх зүй: Албадан
хөдөлмөр ба Хүүхдийн хөдөлмөр» сургалтад Хорооны гишүүд хамрагдан, сертификат авсан.
Онлайн сургалтын гарын авлага бэлтгэх: Олон улсын хөдөлмөрийн эрх зүйн хэм хэмжээний видео
сургалтын материалыг ОУХБ болон МХХ-ны Гадаад харилцааны албатай хамтран боловсруулж эхний
онлайн сургалтын хөтөлбөрийг 2018 оны 12 сарын 31-нд багтаан Хуульчдын холбооны цахим хуудаст
байршуулна.
Судалгаа: Албадан хөдөлмөрийн талаар 29-р конвенцын 2014 оны нэмэлт протоколын талаарх
судалгааг 2018-10-15-аас эхлэн хийж байна. Судалгааны урьдчилсан нэгдсэн хэлэлцүүлгийг ОУХБ,
төрийн ба төрийн бус байгууллагыг оролцуулан 2018-12-12-ны өдөр Нээлттэй нийгэм форумын байранд
зохион байгуулна. Судалгааны тайлан англи, монгол хэлээр 2019 оны 1 сард хэвлэгдсэн байна.

МХХ-ны Иргэний эрх зүйн хорооны дэргэдэх “Хөдөлмөрийн эрх зүйн дэд хороо” Олон
улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Албадан
хөдөлмөрийн
тухай
конвенцын
нэмэлт
протоколын
судалгааны
урьдчилсан
хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
Монголын Хуульчдын холбоо нь Европын холбоо,
Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллага(ОУХБ)-ын
дэмжлэгтэйгээр Албадан хөдөлмөрийн 29 дүгээр
конвенцийн 2014 оны нэмэлт протоколыг Монгол
Улсын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, арга
хэмжээ, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдалтай
харьцуулан судалж буй юм. Тус судалгааны
урьдчилсан дүнг 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны
өдөр Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгогчид, бусад төрийн болон
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг хамруулан хэлэлцүүллээ.
Хэлэлцүүлэгт Олон улсын хѳдѳлмѳрийн байгууллагын Бангкок дахь товчооны Зохистой хѳдѳлмѳрийг
дэмжих багийн Олон улсын хѳдѳлмѳрийн хэм хэмжээ, хѳдѳлмѳрийн хуулийн асуудал хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн Алэйн Пэльс оролцож, ОУХБ-аас Албадан хөдөлмөрийн 29 дүгээр конвенцийн нэмэлт
протоколын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэсэн юм.
Энэхүү судалгааг Монголын Хуульчдын холбооны Иргэний эрх зүйн хорооны дэргэдэх Хөдөлмөрийн
эрх зүйн дэд хорооны судлаач хуульчдын баг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд судалгааны эцсийн тайланг 2019
оны нэгдүгээр сард олон нийтэд танилцуулна.
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