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Захиалгын агуулга

Гүйцэтгэсэн
судлаачид

Р.Хатанбаатар
А.Пагма
Ө.Мөнхтунгалаг
Д.Халиун
Ц.Норовдондог
Ц.Болормаа
Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа судалгаа, Д.Живгаагүнсэл
шинжилгээний байгууллагууд, тэдгээрийн мэдээллийн сан
Ө.Мөнхтунгалаг
– СТ-14/418
Ч.Онончимэг
Д.Халиун
Ц.Элбэгзаяа
Ц.Норовдондог
Оффшор бүс, компани, банк, банк бус байгууллага, банкны дансны
Б.Байгалмаа
талаарх гадаад улс орнуудын төрийн бодлого, эрх зүйн
Г.Билгээ
зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа – СТ-14/201
Ч.Онончимэг
Монгол Улс дахь ураны хайгуул, олборлолт, ашиглалт, цацраг идэвхт
Ц.Болормаа
хог хаягдалтай холбоотой эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал
Ц.Элбэгзаяа
– СТ-14/501
Ц.Норовдондог
Оффшор бүс, компани, банк, банк бус байгууллага, банкны дансны
Б.Байгалмаа
талаарх гадаад улс орнуудын төрийн бодлого, эрх зүйн
Г.Билгээ
зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа – СТ-14/201
Ч.Онончимэг
Сургуулийн өмнөх ба бага боловсролын түвшинд гадаад хэл зааж Г.Чулуун
эхлэх насыг хуульчлан тогтоох боломж, жишиг – СТ-14/402
Д.Живгаагүнсэл
Гадаадын зарим оронд гэрээсээ сургуульд явах боломжгүй бага Р.Хатанбаатар
насны хүүхдийн суралцах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэдэг талаарх А.Пагма
эрх зүйн зохицуулалт, туршлага – СТ-14/401
Ө.Мөнхтунгалаг
Ц.Норовдондог
Р.Хатанбаатар
Г.Алтан-Оч
Б.Байгалмаа
Г.Билгээ
Парламентын гишүүдийг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах эрх зүйн Ц.Болормаа
зохицуулалт, бусад орнуудын туршлага – СТ-14/202
Д.Живгаагүнсэл
Ө.Мөнхтунгалаг
Ч.Онончимэг
А.Пагма
Г.Чулуун
Ц.Элбэгзаяа
“Парламентын гишүүнийг [сонгогчдын саналаар] эгүүлэн татах”
Г.Алтан-Оч
асуудлыг үндсэн хуулийн агуулгын хүрээнд [хамаатуулан] авч үзэх
Г.Чулуун
боломж, жишиг, хандлага – СТ-14/407
Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх болон тэдэнд Р.Хатанбаатар
боловсрол олгох тогтолцооны талаарх гадаадын зарим орны эрх А.Пагма
зүйн зохицуулалт, туршлага – СТ-14/406
Ө.Мөнхтунгалаг
Монгол Улсын бүсийн нэмэгдэл олгож ирсэн байдал, гадаадын зарим
Д.Живгаагүнсэл
орны бүсийн нэмэгдэл олгодог туршлага – СТ-14/404
Б.Байгалмаа
Хувьцаагаа барьцаалан зээл авах эрх зүйн зохицуулалтын талаарх Г.Билгээ
зарим орнуудын туршлага – СТ-14/403
Ч.Онончимэг
Ц.Элбэгзаяа
Төрийн албан хаагчийн баталгааг хангах чиглэлд үйлчилж буй хууль
Г.Чулуун
эрх зүйн зохицуулалт, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдал – СТ-14/405
Парламентын судалгааны албадын эрх зүйн зохицуулалт
– CT-14/210
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Р.Хатанбаатар
Төрийн албан хаагчдын цалин, хөлс, нийгмийн баталгааны талаарх
Ц.Болормаа
гадаадын зарим орны эрх зүйн зохицуулалт, туршлага – СТ-14/204
А.Пагма
Г.Билгээ
Нэмэгдсэн өртгийн ба худалдааны албан татвар, тэдгээрийн давуу
Ч.Онончимэг
болон сул тал – СТ-14/203
Ц.Элбэгзаяа
Эдийн засгийн өршөөл үзүүлэх замаар далд эдийн засаг, хөрөнгө
Б.Байгалмаа
бизнесийг ил болгох талаарх гадаадын зарим орны туршлага
Ч.Онончимэг
– СТ-14/205
Дэлхийн эхний 30 том эдийн засаг бүхий орны дотоодын нийт
Ц.Элбэгзаяа
бүтээгдэхүүн ба төсвийн зарим үзүүлэлтийн харьцаа – СТ-14/408
Төмөр замын ялгаатай царигийн үед ашигт малтмалын экспортын
зарим нэрийн бүтээгдэхүүнийг хилийн боомтууд дээр шилжүүлэн Г.Чулуун
ачихад гарах зардлын тойм тооцоо – СТ-14/409
Эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн тогтвортой
Г.Алтан-Оч
байдлыг хангах чиглэлийн зарим судалгаа – СТ-14/410
Казино, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрдөг Ц.Болормаа
гадаадын зарим орны туршлага, эрх зүйн зохицуулалт – СТ-14/206
Д.Халиун
Гадаадын хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчдэд олгож буй визийн
Д.Живгаагүнсэл
горим, нөхцөл, таатай боломж, зарим орны туршлага – СТ-14/411
Монгол Улс болон БНХАУ-ын эрчим хүчний хэрэглээний 2015-2025 Г.Алтан-Оч
оны хуваарьтай төсөөлөл, эрчим хүчний импортын тооцоо, Монгол Ч.Онончимэг
Улсын сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц – СТ-14/412
Ц.Элбэгзаяа
Унадаг дугуйгаар замын хөдөлгөөнд оролцох эрх зүйн Г.Чулуун
зохицуулалтын зарим асуудал, гадаадын туршлага – СТ-14/413
Ө.Мөнхтунгалаг
Р.Хатанбаатар
Төрийн удирдлагын шинэчлэл: Онолын хөгжил, зарчим, дэлхийн Г.Чулуун
нийтийн хандлага – CT-14/211
А.Пагма
Ц.Болормаа
Засгийн газрын бүтэц, чиг үүргийн өөрчлөлтийн хандлага, 1992 оноос Г.Билгээ
хойших Монгол Улсын Засгийн газрын бүтэц, чиг үүргийн өөрчлөлт
Ч.Онончимэг
– CT-14/420
Ц.Элбэгзаяа
Д.Живгаагүнсэл
Соёлын өвийн хамгааллын эрх зүйн орчин, үнэлгээний аргачлалын
Ө.Мөнхтунгалаг
талаарх гадаадын зарим орны туршлага – СТ-14/207
Д.Халиун
Хотыг дахин хөгжүүлэх чиглэлээрх Казахстан улсын эрх зүйн орчны Г.Алтан-Оч
судалгаа – СТ-14/429
Р.Нургүл
Дэлхийн улс орнуудын нийгмийн даатгал болон тэтгэврийн Д.Живгаагүнсэл
хуримтлалын тогтолцоо, нийгмийн хамгааллын зардлын төсөвт эзлэх Ө.Мөнхтунгалаг
хувь хэмжээ – СТ-14/415
Р.Нургүл
Хээлтэгч эх малын тоо, тэдгээрээс авах сүү, сүүн бүтээгдэхүүнтэй Ц.Болормаа
холбоотой лавлагаа мэдээлэл – СТ-14/414
Ц.Элбэгзаяа
Ц.Норовдондог
Хөдөлмөрийн бүтээмж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ
Ч.Онончимэг
– СТ-14/502
Ц.Элбэгзаяа
Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэсний хууль тогтоомжид тусгаж Д.Живгаагүнсэл
буй байдал, олон улсын гэрээ ба үндэсний хууль тогтоомжийн Ө.Мөнхтунгалаг
харилцан хамаарлын тухай онол, олон улсын хандлага – СТ-14/416
Р.Нургүл
АНУ-ын
өрсөлдөөний хууль, үнийн ялгаварлан гадуурхалттай Ц.Болормаа
холбоотой эрх зүйн зохицуулалт, гадаад зарим орны туршлага
Д.Халиун
– СТ-14/421
Р.Нургүл
Ц.Болормаа
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Г.Билгээ
хуулийн төслийн зарим заалттай холбоотой бусад орны туршлага
Ч.Онончимэг
– СТ-14/209
Д.Халиун
Ц.Элбэгзаяа
Ц.Норовдондог
Хөрөнгө оруулагчдын сонирхож буй шинэ зах зээл, тэдгээрийг
Г.Билгээ
хөгжүүлэх алхамууд – СТ-14/422
Д.Халиун
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Г.Билгээ
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын “хуурамч падаан”-ны ойлголт, Д.Живгаагүнсэл
гадаадын зарим орны татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн эрх Ч.Онончимэг
зүйн зохицуулалт – СТ-14/208
Г.Чулуун
Ц.Элбэгзаяа
Г.Билгээ
Төрийн албаны эрх зүйн зарим асуудлаарх бусад орны туршлага
Д.Живгаагүнсэл
– СТ-14/217
Ө.Мөнхтунгалаг
Р.Нургүл
Ахмад уурхайчдын тэтгэвэр, нийгмийн хамгааллын асуудлыг эрх
зүйн талаас нь зохицуулсан гадаадын улс орны зарим туршлага
Г.Чулуун
– СТ-14/417
Ц.Болормаа
Казино байгуулах, ажиллуулахыг хориглох тухай Монгол Улсын эрх
Ч.Онончимэг
зүйн зохицуулалт болон казино, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа
Д.Халиун
эрхлэлтийг зөвшөөрдөг гадаадын зарим орны туршлага – CT-14/212
Ц.Элбэгзаяа
Г.Чулуун
Иргэдээс өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх нэгдсэн Д.Живгаагүнсэл
тогтолцооны талаарх гадаадын зарим орны туршлага – CT-14/213
Ө.Мөнхтунгалаг
Р.Нургүл
Р.Хатанбаатар
Зарим орны Үндсэн хуулийн шүүхийн маргаан хянан шийдвэрлэх Ө.Мөнхтунгалаг
ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт – CT-14/214
А.Пагма
Д.Халиун
Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалын хэрэгжилт
Р.Хатанбаатар
– СТ-14/419
Банкнаас олгох зээл, зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгө, Ц.Элбэгзаяа
баталгаа, батлан даалтын дээд хэмжээ: бусад орнуудын жишиг
Д.Халиун
– СТ-14/218
Ч.Онончимэг
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын талаарх лавлагаа, мэдээлэл
Ц.Элбэгзаяа
– СТ-14/423
Ч.Онончимэг
Ц.Элбэгзаяа
Малчин иргэдийн талаарх лавлагаа, мэдээлэл – СТ-14/424
Ч.Онончимэг
Ц.Элбэгзаяа
Ахмад настны асрамж, халамжийн асуудлаарх бусад орны туршлага
Ч.Онончимэг
ба Монгол Улсын статистик мэдээлэл – СТ-14/425
А.Пагма
Хүүхэд, залуус, гэр бүлийн асуудлаарх лавлагаа мэдээлэл
Ц.Элбэгзаяа
– СТ-14/426
Ч.Онончимэг
Ц.Элбэгзаяа
Жижиг, дунд үйлдвэрийн талаарх лавлагаа мэдээлэл – СТ-14/427
Ч.Онончимэг
Мэргэжлийн боловсрол сургалтын талаарх лавлагаа мэдээлэл
Ц.Элбэгзаяа
– СТ-14/428
Ч.Онончимэг
Ц.Норовдондог
А.Пагма
Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлээр
Б.Ариунжаргал
гүйцэтгүүлэх асуудал, Монгол Улс ба бусад орнуудын туршлага,
О.Нарантуяа
хандлага – СТ-14/215
Т.Мягмаржав
Р.Нургүл
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх зүйн өнөөгийн байдал Г.Чулуун
болон тэдгээрийн бие даасан, хараат бус байдлын талаарх Д.Халиун
харьцуулсан судалгаа – СТ-14/216
Д.Живгаагүнсэл
Компанийн сайн засаглалын хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох нь А.Пагма
– СТ-14/430
Б.Ариунжаргал
Монгол Улсын эдийн засгийн зангилаа асуудлуудын эрх зүйн Ч.Онончимэг
зохицуулалт – СТ-14/431
Ц.Элбэгзаяа
Р.Хатанбаатар
А.Пагма
Ганц бие эцэгт үзүүлж буй нийгмийн халамж, хөнгөлөлт, эрх зүйн
Д.Живгаагүнсэл
зохицуулалт, хандлага – СТ-14/219
Р.Нургүл
Б.Ариунжаргал
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Г.Алтан-Оч
Үл хөдлөх хөрөнгийг “Галын заавал даатгал”-д хамруулах эрх зүйн Г.Чулуун
зохицуулалтын зарим жишиг, гадаадын туршлага – СТ-14/432
И.Жаргалзаяабямба
Ө.Мөнхтунгалаг
Р.Хатанбаатар
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зарим эрхийг хэрэгжүүлэхэд төрөөс
А.Пагма
үзүүлэх дэмжлэг, хөнгөлөлтийн эрх зүйн зохицуулалтын талаарх
Д.Живгаагүнсэл
гадаад орнуудын туршлага – СТ-14/220
Р.Нургүл
Р.Хатанбаатар
Н.Золтуяа /ЭЗХЯ/
Н.Отгонсайхан /МУИС/
Б.Алтанцэцэг /ҮХААЯ/
Монгол Улс, БНХАУ хоорондын чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг
И.Болд /ҮХААЯ/
тодорхой бараагаар байгуулах боломж – СТ-14/101
Л.Ганхуяг /ГЕГ/
Ч.Онончимэг
Д.Халиун
Ц.Элбэгзаяа
Г.Алтан-Оч
Б.Ариунжаргал
Дэлхийн улс орнуудын Засгийн газрын тэргүүн буюу Ерөнхий сайдыг Г.Билгээ
томилдог ерөнхий дэг – СТ-14/433
Ч.Онончимэг
Ч.Чулуун
Ц.Элбэгзаяа
Р.Хатанбаатар
Г.Алтан-Оч
Засгийн газрыг бүрдүүлэх талаарх зарим улсын эрх зүйн
Ч.Онончимэг
зохицуулалт – СТ-14/434
Д.Халиун
Г.Чулуун
Төрийн хяналт шалгалтын тухай [Казахстан улсын] хуулийн
хэрэгжилтийн асуудлыг хөндсөн дугуй ширээний ярилцлагын тойм
Г.Чулуун
– СТ-14/435
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