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ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ 
ХҮҮХДИЙН ГЭМТ  ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЛБАНЫ  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 
 
 Цагдаагийн газрын “ Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт  хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх албаны нь хүүхдээс үйлдсэн гэмт хэргийг илрүүлэх, бууруулах 
илэрсэн гэмт хэргийг таслан зогсоох, насанд хүрээгүй хүүхдийг аливаа хэрэг, зөрчил, 
болзошгүй эрсдэлд өртөх, хохирохоос урьдчилан сэргийлэх, тэднийг нийгэмшүүлэх, 
хөгжил оролцоог нь дэмжих зорилготойгоор төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудын дэмжлэгт тулгуурлан урьдчилан сэргийлэх тодорхой төрлийн  
ажлыг зохион байгуулж ажилладаг. 
 

Тус хүүхдийн алба нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 06 дугаар 
02-ны өдрийн тушаалаар “Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх” хүүхдийн байцаагч, ахлах байцаагч гэсэн нэршилтэйгээр гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн 
хөндөгдсөн эрх ашгийг хамгаалах, гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх ойлголт 
хандлагыг олон нийтэд таниулан сурталчлах, хамтарсан багийн ажил үйлчилгээнд 
мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөмжийг хүргэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа 
явуулж эхэллээ. 
 

Монгол улсын Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд, УИХ-ын гишүүн 
С.Эрдэнэ, УИХ-ын гишүүн С.Одонтуяа нарын санаачилсан “Эх орон-36” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд орон нутгийн 25 бүрэн дунд сургуулийн 1250 
суралцагчдад зөв төвөшилтэй иргэн болгоход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор 
дадлага сургуулалтыг мэргэжлийн байгууллагуудыг татан оролцуулж, сургалт 
мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг эрчимжүүлж  ажилласан. 

 
Монгол улсын Засгийн газраас батлан гаргасан “Цахим тоглоомын үйл 

ажиллагааг зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтийг ханган биелүүлэх, хяналт шалгалтыг 
явуулах зорилгоор Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн газар, 
Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын 
хэлтэс, Боловсрол соёлын газартай хамтран тоглоомын газрын эздүүдэд чиглэсэн 
уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, хамтран ажиллах санал, дүгнэлтийг нэгтгэн 
авч үйл ажилдаа тусган ажиллаж байна. 
 

Цагдаагийн Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх албаны дэргэдэх Дэлхийн зөн–Монгол Олон Улсын байгууллагын 
дэмжлэгтэйгээр насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох, хорихоос 
өөр төрлийн ял шийтгэлтэй хүүхдүүдийг дахин гэмт хэрэгт холбогдохоос сэргийлэх, 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийн эрхийн үндсэн заалтууд болох боловсрол 
эзэмших, хөгжих, эсэн мэнд амьдрах, хамгааалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох 
эрхийг хангах, тэднийг нийгэмд идэвхитэй зөв иргэн болж төлөвшихөд туслах 
зорилгоор “Хүүхэд хөгжил төв”-ийг 2002 оны 12 дугаар сард байгуулсан. Тус төвд 
нийгмийн ажилтаны орон тоог шинээр бий болгож хүүхдэд албан бусаар боловсрол 
эзэмшүүлж,“Эмзэг хохирогчийг хамгаалах” өрөөг тохижуулан хүүхдийг нийгэмшүүлэх, 
төлөвшүүлэх  ажиллагаа явуулснаар  тэнэмэл, траншейны гэх тодотголтой хараа 
хяналгүй хүүхэдгүй аймаг болж чадсан.  

 



Цаашид Хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн амьдрах ухааны 
сургалтуудыг хамгийн энгийн хялбар аргаар зохион байгуулах,  

Албан бус сургалтаар нөхөн боловсрол олгох, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
чиглэлийн сургалтанд хамруулж, чөлөөт цагийг зөв өнгөрүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх,  

Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх,  сэрэмжлүүлэг, ухуулга, 
сурталчилгаа, сургалт зөвлөгөөнийг орон нутгийн төр захиргаа болон төрийн бус 
байгууллага, хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийн дэмжлэг 
туслалцааг тулгуурлан сургалтуудыг  зохион явуулах, 

Эрсдэлд байгаа буюу гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдүүдийн асуудлыг аймгийн 
хүүхдийн хууль зүйн хороо, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, аймгийн Прокурорын 
газар, Өмгөөлөгчдийн холбоо, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, сум дундын шүүх 
болон бусад холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэж, тэдэнд 
шаардагдах тусламжийг үзүүлэх чиглэлээр сургалт мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх 
танхимыг ажлуулах, 

Гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхэд болон гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 
эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдэд, тэдний гэр бүлийнхэнд нийгэм, сэтгэл зүйн зөвлөгөө 
өгөх, гэр бүлд таатай уур амьсгал бүрдүүлэхэд туслах, 

Хүүхдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжиж ажиллах зэрэг үндсэн 
чиглэлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах шаардлагад тулгуурлан эмзэг хохирогчийг 
байцаах, таниулах өрөө, гэр бүлийн болон бусад төрлийн хүчирхийлэлд өртсөн 
насанд хүрээгүй хохирогчид чиглэсэн хүүхдийн эрх зүйн орчинг тус Цагдаагийн 
газрын гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх албанд 
бүрдүүлэн тохижуулж үйл ажиллагааг явуулж байна.  

Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны явцад ерөнхий ерөнхий боловсролын 
26 сургуульд 14543 сурагч, 32 цэцэрлэгт  6355 хүүхэд суралцаж хүмүүжиж, 795 багш 
ажилчид, Дорнод Дээд Их сургууль, Мэргэжил сургалтын үйлдвэрийн төв, Дорнод 
политехник коллеж зэрэг  сургуулиудад 2300 гаруй оюутнуудад гэмт хэрэг, зөрчил, 
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын хүүхэд хамгааллын 
бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран “Ажлын 
хэсэг”-ийг удирдан зохион байгуулж, сургалт мэдээлэл, соён гэгээрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж “цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагаа”-г идэвхжүүлэн ажиллаж 
байна. 

Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион явуулж 
буй нэгдсэн, тусгай, хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Ерөнхий боловсролын 23 
сургуулийн нийгмийн ажилтан, тус цагдаагийн газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
Нийгмийн хэв журам хамгаалах, Замын цагдаагийн тасаг, цагдаагийн бусад төрөл 
албадад болон Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 305 оюутан сурагчдад 
хууль эрх зүй, ёс суртахууны сэдвээр хичээл сургалтуудыг явуулж үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулаад байна.  
 
 Хорихоос өөрт төрлийн ял шийтгэлтэй /ял хойшлогдсон/ хүүхэд тус бүрийн 
хувийн хэргийг хянаж, холбогдох заавар, зөвлөмжийг хүргүүлж, харъяа баг, сумын 
Засаг дарга, анхан шатны нэгж алба, хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч, сэтгэл зүйч, сум, 
баг, сургуулийн нийгмийн ажилтан болон холбогдох мэргэжлийн байгууллага, албан 
тушаалтан нартай хүүхдийг нийгэмшүүлэх чиглэлээр хамтран хяналт тавин ажиллаж 
байна.  
 
 



 Удирдлага зохион байгуулалтын талаар: 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх алба нь 

Нийтийн хэв журам хамгаалах  тасгийн харъяанд  Гэр бүлийн  хүчирхийлэл, хүүхдийн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах байцаагч, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх байцаагч, 2 орон тоотойгоор үүрэг 
гүйцэтгэн ажиллаж байна. 

 
 Эрүү болон хэв журмын нөхцөл байдлын талаар: 

Дорнод аймаг нь 123,5 мянган хавтгай дөрвөлжин газар, нутаг дэвсгэртэй, 78,9 
мянган хүн амтай, үүнээс хүн амын 45 мянган нь Хэрлэн сумын төвд оршин суудаг ба 
нийт хүн амын 44,8 хувийг 0-16 насны хүүхэд эзлэж байна. 

 
Аймгийн Ерөнхий боловсролын 27 сургуульд 13558 хүүхэд суралцаж байна. 

Мөн Дорнод Их сургууль, ХААИСургуулийн салбар Политехникийн коллеж, МСҮ-төв 
зэрэг дээд, тусгай мэргэжлийн сургуулиудад 2300 гаруй оюутнууд суралцдаг. 

  
Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх албанд 2013 онд хүүхдээс үйлдсэн 30 гэмт хэрэгт 40 хүүхэд, 2014 онд 21 
гэмт хэрэгт 27 хүүхэд, 2015 онд 16 гэмт хэрэгт 21 хүүхэд  холбогдсон, 2017 оны 1-р 
улирлын байдлаар 11 гэмт хэрэгт 16 хүүхэд тус тус холбогдсон байна.  

 
Иймд хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, оюутан залуучуудыг аливаа хэрэг, зөрчлөөс 

сэргийлэх зорилгоор орон нутгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалтай уялдуулан 
нэгдсэн, хэсэгчилсэн, нэг бүрчилсэн арга хэмжээг аймаг, сумын  ИТХ, Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, орон нутгийн удирдлагын 
болон төрийн бус байгууллагын дэмжлэгтэйгээр урьдчилан сэргийлэх хамтын 
ажиллагааг эрчимжүүлэх ажиллаж байна. 

 
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх ажлын 

хүрээнд: 
2016 онд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гомдол мэдээлэл 330 

бүртгэгдсэнээс 6 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалган, ЗХТХ-ийн 221 
дүгээр зүйлээр 10 хүнийг захиргааны арга хэмжээ буюу баривчлах шийтггэл 
оногдуулсан,  Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн зүйл заалтаар 14 
иргэнд эрх хязгаарлах арга хэмжээ авах материалыг Хэрлэн сумын сум дундын 
анхан шатны шүүхэд хүргүүлэн, шүүгчийн шийдвэр гаргуулсан.  

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх  тухай хуулийн 16.1.1-д зааснаар нийт  16  

иргэнд эрх хязгаарлах арга хэмжээ авах хүсэлтийг Хэрлэн сумын Иргэний хэргийн 
анхан шатны шүүхэд хүргүүлснээр  шүүхийн шийдвэрийг гаргуулан хэрэгжилтэнд 
хяналт тавьж ажиллаж байна. 

 
2016 оны эхний 3 сарын байдлаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 

гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэнээс 6 өргөдөл мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
шалгагдаж, 2017 оны 03 сарын байдлаар 4 хэрэг шалгагдаж шийдвэрлэгдээд байна.  

 
2017 онд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлага, мэдээлэл нийт 90 

бүртгэгдсэнээс гэмт хэргийн шинжтэй 4, захиргааны шинжтэй 86 байна. Үүнээс 20 
хүнд  баривчлах шийтгэл оногдуулж, 66 хүнд торгуулийн арга хэмжээ авч, гэмт 



хэргийн шинжтэй 4 гомдол мэдээлэлд Эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж хэрэгсэхгүй 
болгох саналтайгаар прокурорт шилжүүлэн ажилласан байна.   

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Гэр бүлийн 

хүчирхийллийн эсрэг хамтарсан багийн оролцоог нэмэгдүүлэх” нь сургалтыг Хэрлэн 
сумын хэмжээнд зохион явуулж багийн нийгмийн ажилтан, багийн засаг дарга, 
хэсгийн байцаагч, өрхийн эмч, сургуулийн нийгмийн ажилтан нарыг оролцуулсан 
нийт 40 хүнийг хамруулсан сургалтыг Хэрлэн сумын ажлын алба, Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэстэй хамтран зохион явуулж тэдний үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэн, орон 
нутгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар 
танилцуулан тэднийг мэдээллээр хангаж, цаашид хамтарсан багаар хэрхэн ажиллах 
талаар зөвлөмж боловсруулан  ажиллаа. 

 

    
 

      
 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухайн хуулийг сурталчлах ажлын хүрээнд 

аймгийн гэр бүл , хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн Д.Цэрмаагийн 

хамтаар 2017.02.01-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 

тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр сургалтыг албан хаагч нарт зохион 

явуулан ажилласан. 



      
 

Ерөнхий боловсролын 27 сургууль болон Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төв, 
Полтиехник коллеж, Зэвсэгт хүчний 327-р ангийн бие бүрэлдэхүүн ХЦ-0132-р анги, 
ДБЭХТӨК, БОЭТ, Адуунчулуун ХХК, Дорнод гурил ХХК, НАА-ХХК, болон зөрчил 
гаргаж саатуулагдсан этгээдүүд өмгөөлөгч Ганхуягын хамтаар нийт 3450 хүн 
хамрагдан тэдэнд хууль эрх зүйн чиглэлээр мэдлэг олгож  ажиллаа. 

.  

   
 

Гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн нартай хамтран ГБХТ-тухай 
хуулийн 16.1-д зааснаар эрх хязгаарлах арга хэмжээ авагдсан нийт 16 хүнийг 
хамруулсан албан сургалтыг тус албаны сургалтын танхимд сэтгэл зүйч 
Х.Хэрлэнтуул, õàìãààëëûí ìýðãýæèëòýí Д.Áààñàíæàâ, Д.Öýðìàà íàð ñóðãàëò 
ìýäýýëýë õèéæ õàìòðàí àæèëëàâ.  

 

 
 



Удаа дараа захиргааны арга хэмжээ авагдсан, саатуулах байранд 
саатуулагдсан этгээдүүдэд хууль сурталчлах, “Хүчирхийлэлгүйгээр асуудлыг 
шийдвэрлэх арга зам”, “Эерэг зан үйлийг төлөвшүүлэх” , хохирогчийн аюулгүй 
байдлыг хангах хамгаалахад чиглэгдсэн сургалт мэдээлэл, гэр бүлийн 
хүчирхийллийн талаарх мэдлэг олгох сургалтыг 2 удаа зохион явуулж нийт 53 хүнийг 
хамруулан тус тус ажилласан.  
 

 
 

 
Гэр  бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэний улмаас эрх хязгаарлуулсан 11 иргэнд зан 

үйл нөлөөлөх сургалт,  байнгын архины хамааралтай гэр бүлийн хүчирхийллийн 
харилцаатай 10 иргэнийг ГБХЗХГазрын дэргэдэх “Хөгжмийн засал” гитарын сургалт 
архины хамааралтай 6 эмэгтэйг Гэр бүл хөгжил дэвшил -2 хөтөлбөрт хамруулснаар 
нийтдээ архины хамааралтай гэр бүлдээ түгшүүртэй харилцаатай 27  иргэний 20 нь 
ажлын байртай болж архины давтамж хэрэглээ буурч хүндэтгэсэн харилцаа гэр бүлд 
төлөвшсөн. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар: 

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд: “Сар шинэ “,Shool police-1”, 
“Хүүхэд-замын хөдөлгөөн”, “Хүүхдээ сонсох өдөр”, “Замын хөдөлгөөнд бидний 
оролцоо”, “ Мэргэжилээ зөв сонгох”, Тамхи-Хяналт”, “Цахим тоглоом- хяналт”, “Архи 
тамхигүй ирээдүй”, Зуслан-хяналт”, “ Хичээлийн нээлт”, Хүүхдийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэхэд Өсвөрийн цагдаа бүлгэм-ийн оролцоо”,  “Гэр бүлийн хөгжил 
дэвшил-2”, “ Дотуур байр-хяналт”, “ Эргүүл-Хяналт”, “ Дахин алдах эрхгүй” , “Хонх” “ 



Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх олон нийтийн оролцоо” , “Шинэ жил”, “Сургууль 
аюулгүй орчин”, “Хорт зуршилаас сэргийлье”, “Хамтарсан баг” , “Конкурс” ,” 
Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлийг өөрчлөх “, “Сурагчдын оролцоог хөгжүүлье”, 
“Хүүхэд нас “,”Уранлдаанч хүүхэд” “Шторк” Зуслан хяналт” зэрэг тусгай арга 
хэмжээнүүдийг зохион явуулсан. 
 

 Уг арга хэмжээнүүдийн хүрээнд  сургуулиудад хийгдэх ажлын удирдамжийг 
албан тоотоор хүргүүлэн, Өсвөрийн цагдаа бүлгэмийн сурагчдын үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх тэдний бүртгэл судалгааг авч, хүүхэд хүүхэддээ нөлөөлөх нөлөөлөлийн 
үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ,тамхины хор хөнөөлийн талаар сургалтыг хийж тамхи 
татдаг , гэмт хэрэг зөрчил үйлдэж болзошгүй хүүхдүүдэд  сургалтын өрөөг ашиглан 
нийт 135 хүүхдэд сургалт, мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллав. 
 

 “Удирдагч үйлс” төрийн бус байгууллагын мэргэжилтэн нарын хамтаар Хэрлэн 
сумын 2-р сургуулийн дотуур байранд амьдардаг болон ахлах ангийн нийт 61 сурагч, 
6-р сургуулийн 7-р ангийн 45 сурагчдад хулгайн  гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 2 цагийн сургалт, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1,2,11-р 
сургууль , Шинэ хөгжил цогцолбор сургуулийн нийгмийн ажилтануудын дунд хүүхдийг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2 цагийн сургалт, Шинэ хөгжил 
сургуулийн нийт 81 сурагчдад 2016 онд насанд хүрээгүй хүүхэд холбогдсон хэргийн 
судалгаа болон гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тус сургуулийн 
нийгмийн ажилтаны хамтаар тус тус зохион явуулан нийт 2197 сурагчид, 13 
сумдуудын ерөнхий боловсролын сургуулиудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр сургалт мэдээллийг тогтмол хийж ажиллаж байна. 

 

  
 

            
 



           
 

 Хэрлэн сумын нийт 32 цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухайн хууль болон замын тэмдэг тэмдэглээний талаар шторкыг үзүүлэн 
замын хөдөлгөөний тухайн ойлголтыг өгч мэдлэг олгож ажиллав. 
 
         
 
 
 
 
    
 
  
 

 
 
 
Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран гэмт хэрэгт 

холбогдсон хүүхдийг ялыг биеэр эдлүүлэхийг хойшлуулан тэднийг дахин 
хүмүүжүүлэх хүсэлт гаргах ЭБШХ-ийн 376-р зүйлийн заалтын хэрэгжилтийг ханган 
“Дөрвөлсөн гэрээ”-ны маягтийг боловсруулан, гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхэд, тэдний 
эцэг эх, харгалзан дэмжигч нартай хамтарсан гэрээ байгуулан ялыг биечлэн 
эдлэхээс хойшлуулах хүсэлтийг Шүүхийн байгуулагад гаргаж , гэмт хэрэгт 
холбогдсон болон хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй хүүхдэд тус цагдаагийн 
газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
албанаас тэдний засрал хүмүүжилд хяналт тавьж сар бүр уулзалт хийж хүүхэд 
хамгаалалын чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж насанд 
хүрээгүй хорих ял хойшлогдсон 10 хүүхэд тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч нарт гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа таниулгыг тогтмол  хийж ажиллаж байна.   

 



  
 
Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу  сар бүрийн 1-ны өдрийг хүүхýдээ 

сонсох өдөр болгосонтойгоор холбогдуулан “ХҮҮХЭДЭЭ СОНСОХ ӨДӨР“ арга  
õýìæýýг зохион явуулан,насанд хүрээгүй хүүхдийг аливаа гэмт хэрэг, зам тээврийн 
осол гэмтэлд өртөж, хохирох, эрх ашиг нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор тэдэнд яриа таниулга хийх , санал хүсэлтийг нь сонсож зөвлөгөө өгөх 
зорилгоор îþóòàí çàëóó÷óóäòàé óóëçàëò çîõèîí ÿâóóëæ, цагдаагийн àëáàíû ¿éë 
àæèëëàãààã ñóðòàë÷ëàí ìýäýýëýë ºã÷ õàìòðàí àæèëëàà. 
 

      
 

Монгол улсын Засгийн газраас батлан гаргасан “Цахим тоглоомын үйл 
ажиллагааг зохицуулах журам”-ûí õýðýãæèëòèéã õàíãàí áèåë¿¿ëýõ, õÿíàëò øàëãàëòûã 
ÿâóóëàõ çîðèëãîîð Õýðëýí ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, Öàãäààãèéí ãàçàð, 
Õ¿¿õýä ãýð á¿ëèéí õºãæëèéí õýëòýñ, Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàð, Îíöãîé áàéäëûí 
õýëòýñ, Áîëîâñðîë ñî¸ëûí ãàçàðòàé õàìòðàí òîãëîîìûí ãàçðûí ýçä¿¿äýä ÷èãëýñýí 
óóëçàëò, õýëýëö¿¿ëãèéã çîõèîí áàéãóóëæ, õàìòðàí àæèëëàõ ñàíàë, ä¿ãíýëòèéã íýãòãýí 
àâ÷ ¿éë àæèëäàà òóñãàí àæèëëàæ áàéíà   

     
 



Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд  “ Мэргэжилээ 
зөв сонгох” өдөрлөгийн арга хэмжээг аймгийн ХГБХХ-тэй хамтран зохион явуулж, 
íèéò 80 ñóðàã÷äàä “Цагдаагийн àëáàíû îíöëîã”, цагдаагийн газрын тасаг албадын 
үйл ажиллагаа, ахмадын түүхэн алдрын музейг танилцуулан хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн нарын  хамтаар мэдээ мэдээлэл өгч, íîìûí ñàí, àìðàõ áàéð çýðãèéã 
үйл ажиллагааг   сурталчлан ажиллаа. 
 

        
 

        
 
  Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд Өсвөрийн цагдаа бүлгэм-
ийн оролцоо” сэдэвт тусгай арга хэмжээг Цагдаагийн газрын дарга, Хэрлэн сумын 
ИТХ,Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн дарга нарын баталсан 
удирдамжийн дагуу Хэрлэн сумын хэмжээнд байгаа ерөнхий боловсролын 
сургуулийн хүүхдийн оролцооны байгууллага болох Өсвөрийн цагдаа бүлгэмийн 
сурагчдын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх гэмт хэрэгт холбогдогч, болон хохирогч 
хүүхдийн тоо урьд оны мөн үеэс өссөн үзүүлэлттэй байгаад анхаарч хүүхэд 
хүүхэддээ нөлөөлөх нөлөөллийн ажлыг идэвхжүүлэн, хүүхдийн гэмт хэргийн 
шалтгаан нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургуулийн нийгмийн 
ажилтан, оролцооны байгууллагын чиглүүлэгч багш, багийн нийгмийн ажилтан нарыг 
оролцуулсан нийт 80 хүнийг хамруулсан сургалт зөвлөгөөнийг тус цагдаагийн газрын 
хурлын танхимд зохион явуулж, Өсвөрийн цагдаа бүлгэмийн чиглүүлэгч багш нарт  
Монголын ерөнхий боловролын багш нарын холбооны дээд шагнал болох шилдэг 
багш, шилдэг залуу багш, жуух бичигээр тус тус шагнаж урамшуулах ажлыг зохион  
явуулав. 
 



                
      

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн бага насны хүүхдүүдэд замын 
хөдөлгөөний тухай хууль, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын чиглэлээр Цагдаагийн 
газрын гаднах тоглоомын талбайд тогтмол сургалт мэдээлэл явуулж байна. 
 

  
 

“Ногоон гэрэл цагаан шугам” тэмцээнийг жил бүр зохион явуулж, хүүхдийн 
оролцоог дэмжиж ажиллаж байна.  

  
 

Монголын Сурагчдын холбоотой хамтран зохион байгуулах “SCHOOL 
POLICE-1” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн хэмжээнд байгаа ерөнхий 
боловсролын 27 сургуулидад  удирдамж, төлөвлөгөө  боловсруулан хүргүүлж арга 
хэмжээг зохион явуулж хийсэн ажлын тайлан мэдээг нэгтгэн ажиллаа. 
 



  
 

Дэлхийн охидын эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан  аймгийн Гэр 
бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын  мэргэжилтэн, БОЭТ-ийн эмэгтэйчүүдийн 
их эмч нарын хамтаар ерөнхий боловсролын сургаалийн эцэг эхийн төлөөлөл болох 
ний 45 хүнд сургалт мэдээлэл хийж, ярилцлага зохион явуулж орон нутгийн Шинэ 
суваг телевизийн теле хэлэлцүүлэгт холбогдох мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл 
нарын  хамт оролцож охидын эрхийн талаар мэдээлэл өгч  ажиллаа 
 

           
 
 
     Хүүхдийг зодож шийтгэхийн эсрэг дэлхийн өдөр,Хүүхэд хамгааллын сарын аян, 

Охидын эрхийг хамгаалах өдрүүдээр гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газратай 
хамтран  14 сумын ЕБС 24 сургуульд  26 цэцэрлэгт урьдчилан сэргийлэх ажлын  чиглэл 
хүргүүлж “Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, Скаутын зөвлөлийн 
сурагчдад хүүхэд хамгааллын шинэ хуулийг сурталчилж,  " “Охидын төлөө хамтдаа” 
нөлөөллийн арга хэмжээг нийт 1500 охидыг оролцуулсан сургалт, хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж, “Би нисдэг охин” тайз дэлгэцийн монологи” үзүүлж , Охидын шивнээ 
уулзалтыг зохион байгуулснаар зорилтот бүлгийн хүүхдийн эсрдлээс урьдчилан 
сэргийлэх, охидыг хүсээгүй жирэмслэлт, бэлгийн замын халдварт өвчин, өсвөр 
насандаа ээж болох эрсдлүүдийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нь нэмэгдүүлж  охидын 
бодит оролцоог хангаж, байгууллагад хандах хандлага нэмэгдсэн. 



 
 
Цагдаагийн газрын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ЕБСургуулийн өвсөрийн цагдаа 

бүлгэмийн сурагчдыг оролцуулан иргэдэд албаны үйл ажиллагааг сурталчилан гэр 
бүлийн хүчирхийллийн талаар мэдээ мэдээлэл өгч иргэдэд зөвлөгөө өгч  ажилласан. 

 

                
 
Цагдаагийн газрын ОНАБХТасгийн алба хаагч нартай хамтран хүүхдийн баярын арга 

хэмжээг  Цагдаагийн газар дээр зохион явуулан ажилласан.  
 

                   
          
 
 
 



 Õ¿¿õýä õàìãààëëûí òóõàé õóóëèéí õýðýãæèëòèéí õ¿ðýýíä 
 Аймгийн хэмжээнд эрх ашиг нь зөрчигдсэн нийт  15 эмэгтэй 6 хүүхдийг хамгаалах 
байранд холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэн, хамтарсан багаар ажиллаж, хүүхэд 
эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
газар, сургуулийн нийгмийн ажилтан нарыг ороцлуулан хүүхэд хамгааллын тухай 
хуулиар сургалт мэдээллийг тогтмол зохион явуулж ажиллаж байна. 
 

            
  
 Хүүхдийн эрх, хамгааллын хууль эрх зүйн шинэчлэл, хууль тогтоомжийн талаарх 
сурталчилгаа мэдээллийг  олон нийтэд хүргэснээр хүүхэд хамгааллын талаарх 
ойлголт сайжирч, эрх нь зөрчигдсөн хүүхдийн асуудлаар хууль хяналтын болон 
хүүхдийн байгууллагад хандах иргэдийн  тоо нэмэгдэж байна.Хүүхэд хамгааллын 
шинэ хуулийг сурталчилсан 11 төрлийн зурагт баннер, арга зүйн эмхэтгэл, хамтарсан 
багийн ном, гарын авлага, холбогдох брошурууд нийт 21 төрлийн 2177 ширхэг 

материалыг хүүхэд, эцэг 
эх, багш сурган 
хүмүүжүүлэгч, хамтарсан 
багийн гишүүдэд хүргэж, 
мэдээллээр хангаж 
ажилласан.  
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


