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Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх алба нь  Монгол Улсын Үндсэн хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газраас 
батлан гаргасан “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа”, “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны хөтөлбөр” болон 
бусад холбогдох үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг хангах, орон нутгийн удирдлага, 
Цагдаагийн байгууллагын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын 2017 онд дэвшүүлсэн зорилтыг ажилдаа удирдлага болгон хүүхдээс 
үйлдсэн гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэх, бууруулах, илэрсэн гэмт хэргийг таслан зогсоох, 
хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд 
холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажилд төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын хамтын оролцоонд тулгуурлан тодорхой төрлийн 
ажлуудыг  хэрэгжүүлэн ажиллаа. 

 
НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР: 

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх алба нь 

Цагдаагийн газрын даргын удирдлаган дор ажиллаж байгаа бөгөөд гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн 1, 
мэргэжилтэн 1 буюу 2 орон тоотойгоор үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. 

 
ХОЁР. 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 34.6 хувийг 0-17 насны хүүхэд, 31 хувийг 18-34 насны өсвөр үе залуучууд 
буюу нийт хүн амын 65,6 хувийг хүүхэд залуучууд эзэлж байна.  

 
Аймгийн Ерөнхий боловсролын 27 сургуульд 13628 хүүхэд суралцаж байна.  Мөн 

Дорнод Их сургууль, ХААИСургуулийн салбар Политехникийн коллеж, МСҮТөв зэрэг 
дээд, тусгай мэргэжлийн сургуулиудад 2400 гаруй оюутнууд суралцдаг. 

 
2017 оны байдлаар цагдаагийн газарт гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 

гомдол мэдээлэл 364 бүртгэгдсэнээс гэмт хэргийн шинжтэй-3, зөрчлийн шинжтэй-361 
байв. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл 
13 нэгжээр буюу 83,3%, зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 88 нэгжээр буюу 12,3%-иар 
тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. Харин аймгийн хэмжээнд 21 гэмт хэрэгт давхардсан 
тоогоор 32 хүүхэд холбогдсон нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад 4.1 хувиар тус тус  
өссөн байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж зөрчил гаргасан 181 хүнийг шүүгчийн 
шийтгэврээр баривчлуулах арга хэмжээ 196 иргэнд “Аюулын зэргийн үнэлгээ” хийж 
ажиллав.  

 
 
 
 



 
  

ГУРАВ. ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
АЖЛЫН ТАЛААР: 

 
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд: “Тамхи-Хяналт“, “Дотуур 
байр-Хяналт”, “Шинэ жил-Хяналт”, “Дахин алдах эрхгүй”, “Сар шинэ-Хяналт”, 
“Эргүүл-Хяналт”, “Цахим тоглоом-Хяналт”, “Төгсөлт”, “Хүүхэд хамгаалал” Газ 
болон мансууруулах бодис”, “Зуслан,  “Цахим-тоглоом, зэрэг нэгдсэн болон тусгай, 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион явуулан ерөнхий боловсролын сургууль, их дээд 
тусгай мэргэжлийн сургуулиудын өсвөр насны  сурагчдын судалгааг авч, хүүхэд 
хүүхэддээ  нөлөөлөх нөлөөллийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, тамхины хор хөнөөл, 
архи согтууруулах ундааны хор уршиг, цахим тоглоомын талаар сургалтыг хийж гэмт 
хэрэг зөрчил үйлдэж болзошгүй хүүхдүүдэд  сургалтын өрөөг ашиглан нийт  72  хүүхдэд 
сургалт, мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллав. 
 

 “Түвшин амьдрал” төрийн бус байгууллагын мэргэжилтэн нартай хамтран Дорнод 
Их сургуулийн ахлах ангийн нийт давхардсан тоогоор 52 сурагч, 8-р сургуулийн 6-р 
ангийн 38 сурагчдад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 1 цагийн 
сургалт, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1,2,11-р сургууль, Шинэ хөгжил цогцолбор 
сургуулийн нийгмийн ажилтнуудын дунд хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 2 цагийн сургалт, Шинэ хөгжил сургуулийн нийт 72 сурагчдад гэмт хэрэг 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тус сургуулийн нийгмийн ажилтны хамтаар 
зохион явуулан нийт 352 сурагчид хамрагдан Хэрлэн сумын 11-р сургуулийн дунд 
ангийн 42 хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухайн хууль болон замын 
тэмдэг тэмдэглээний талаар шторкыг үзүүлэн замын хөдөлгөөний тухайн ойлголтыг өгч 
мэдлэг олгож ажиллав. Сүүлийн үед хэвлэл мэдээлэл, цахим ертөнцөөр цацагдах 
болсон “Цэнхэр халим” тоглоомын хор уршиг, цаашид учирч болох аюул эрсдлийн 
талаар сургуулийн өвсөр насны хүүхдүүдийн дунд мэдээлэл хийж урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор орон нутгийн “МИЖИ”, “ТВ-6”, “Шинэ суваг” телевизээр мэдээлэл хийж шторк 
явуулж ажиллав.   

 
            Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, зам тээврийн осол гэмтэлд өртөж хохирохоос 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЗЦТ-ийн байцаагч нарын хамтаар “ХҮҮХЭД-ЗАМЫН 
ХӨДӨЛГӨӨН” тусгай арга хэмжээг àéìãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí õóðëûí çààëàíä çîõèîí 
явуулж ерөнхий боловсролын 10 сургуулийн нийгмийн ажилтан багш, оролцооны 
байгууллагын сурагчдын төлөөлөл болох нийт 87 õ¿¿õäýä ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí 
сэргийлэх чиглэлээр сургалт, мэдээлэл өгч ажиллаа. 

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

сонсох өдөр болгосонтойгоор холбогдуулан “ХҮҮХДЭЭ 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 Политехник 

коллежийн оюутан залуучуудтай уулзалт зохион явуулж, цагдаагийн албаны үйл 

àæèëлагааг сурталчлан мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ арга хэмжээнд Цагдаагийн газрын 

Нийтийн хэв журам  хамгаалах тасгийн Гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх байцаагч, Замын цагдаагийн  тасгийн байцаагч, эрүүгийн 

төлөөлөгч, багийн  хэсгийн  байцаагч  нарыг татан оролцуулж оюутан залуучуудад хууль 

эрх зүйн чиглэлээр мэдээлэл өгч санал  хүсэлтийг нь сонсож ажиллалаа. 



 Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 25-ны 

өдөр баталсан "Хайрла, хамгаал” сэдвийн дор зохион байгууллагдсан 16 хоногийн аяны 

хүрээнд тус цагдаагийн газрын дарга удирдлагууд болон газрын нийт бие бүрэлдэхүүн 

“Би нэгдэж байна, хайрла хамгаал” гэсэн постероор фейсбүүкийн профайл зургаа 

хүрээлж аянд нэгдэн аймгийн төрийн болон болон бус байгууллагын ажилтан, алба 

хаагч, иргэдийг нэгдэхийг уриалж, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 

газрын хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн нийт алба хаагчдад “Хүүхэд гэр бүлдээ 

жаргалтай” сэдвээр сургалт мэдээлэл хийв.  

“Хайрла хамгаал” үндэсний аяныг сурталчилсан “Бидний гэрэлт ирээдүй”, 

“Хүүхдээ магтан сайшаа”, “Бяцхан үрсээ хайрлая”, “Бид нэгдэж байна”, “Гэр бүл хайр 

халамжаар дутах ёсгүй”, “Аав, ээж, би” нэртэй 6 төрлийн зурагт хуудас, сэрэмжлүүлэг, 

постер бэлтгэн аймгийн иргэдэд түгээж аянд нэгдэхийг уриалж ажиллалаа.  

 Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс бэлтгэсэн Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг сурталчлах, бүх гэр бүлд 

зориулсан богино хэмжээний 4 төрлийн кино /шторк/ бичлэгийг хуулбарлан орон нутгийн 

Мижи, Шинэ суваг, D1, TV6, Dornod зэрэг 5 телевизид 2017 оны 11 дүгээр сарын 25-ны 

өдрөөс 12 дугаар сарын 11-ныг хүртэлх хугацаанд 7 хоногт 4 удаагийн давтамжтайгаар 

иргэд, олон нийтэд хүргэж нэвтрүүлсэн  

Мөн тус цагдаагийн газраас “Хайрла, хамгаал” аянтай холбогдуулан аймгийн 

хэмжээнд хандалт ихтэй “Дорнод аймгийн залуучуудын нэгдэл” фейсбүүк, “Дорнодын 

ээжүүдийн групп”, цагдаагийн газрын “Dornod_police@gov page хуудсуудаар “Өөр 

сонголт хийснээр өөрчлөлт эхэлнэ”, “Хүүхэд хаана тэнд аз жаргал оршдог”, “Аз жаргал”, 

“Бүхнийг зөв нүдээр харж бай амьдралыг харах өнцгөөс чинь ирээдүй чигээ олно”, 

“Архины эсрэг”, “Газ”, “Аав” зэрэг шторкуудыг Мижи телевизын студитэй хамтран 

бэлтгэж  иргэд, олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хүргэж ажилласны үр дүнд  

интернэт орчинд 5899 хүн үзэж, 79 шейр, 13 коммент, 259 лайк дарж идэвхитэй 

оролцсон байна.  

 Тус аяны хүрээнд Ерөнхий боловсролын сурагчдын дунд “Миний гэр бүл-Миний 

ертөнц” сэдэвт Эсээ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулж шагналт байрыг 

шалгаруулж 236 хүүхдэд мэдээ, мэдээлэл хийж санал хүсэлтийг нь сонсож ажиллалаа.  

 

 Цагдаагийн газрын цагдаа-эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс санаачлан бие 

бүрэлдэхүүний дунд “Итгэлээр нэгдэж, сэтгэлээр дэмжинэ” уриан доор сайн үйлсийн 

аяныг өрнүүлэн алба хаагчдаас ирүүлсэн тусламжийн эд зүйлсийг Хэрлэн сумын 10 

багийн өрх толгойлсон эмэгтэй, зорилтот бүлгийн хүүхэд багачуудад тараан өгч  

аймгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр аяны талаарх мэдээлэл сурталчилгааг тогтмол 

явуулахын зэрэгцээ иргэд, олон нийт ихээр төвлөрсөн цэгт буюу “Шүр зах”, “Зүүн бүсийн 

худалдааны төв”, “EXPO” Худалдааны төв микро автобусаар үйлчилгээ үзүүлдэг 

хүмүүст аяны зорилгын талаар танилцуулж зурагт хуудас тарааж ажилласан.  

Мөн сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нар болон хэсгийн төлөөлөгч  

нарт кино /шторк/-ыг хувилан сум орон нутгийнхаа иргэдэд сурталчлан ажиллах 

чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлэн биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  



Дээрх аяныг эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилээний төв, 
Онцгой байдлын алба, Дорнод аймаг дахь Хаан банк, Шатахуун түгээх станцууд, такси 
үйлчилгээ эрхэлдэг жолооч нар, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн сургууль, 
Политехникийн коллежийн оюутнуудыг “Хайрла, хамгаал” аянд нэгдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж ажилласан  

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан  
сэргийлэх ажлын хүрээнд: 

 
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний 

өдрөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн.тэй холбоотойгоор хуулийг нэг мөр ойлгох, 
хэрэгжүүлэх, сурталчлах, төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг 
дээшлүүлэх хамтарсан багийг сургах дадлагажуулах чиглэлээр Дэлхийн зөн Монгол 
Олон Улсын байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр 
бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар хамтран Дорнод аймгийн 13 сум, Хэрлэн сумын 10 
багийн түвшинд ажиллаж буй хамтарсан багийн гишүүдийн хуулиар хүлээсэн үүргээ 
гүйцэтгэхэд шаардлагатай үндсэн ойлголт өгөх, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж 
чадавхижуулах сургалт, зөвлөгөөнийг 2017 оны 05 дугаар сарын 09-10-ний өдөр 
зөвлөгөөний үйл ажиллагаа аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 
сургалтын танхимд амжилттай зохион байгуулагдаж нийт 13 сум, 10 багийн гишүүд, 
төрийн байгууллагын төлөөлөл нийт 123 төрийн албан хаагч хамрагдлаа.   

Зөвлөгөөнөөр орон нутгийн онцлог, Хүүхдийн эрх, хамгааллын болон гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заагдсан хамтарсан багийн гишүүд, төрийн 
байгууллагын үүрэг хариуцлага, үйл ажиллагааг хэрхэн уялдуулан хэрэгжүүлэх талаар 
мэдээллийг өгсөн. Үүнд:  

- “Хүүхдийн эрхийн чиглэлээр баримталж буй бодлого, Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн хохирогч хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээний журмын төсөл” 
Н.Өлзийхутаг /Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Гэр бүлийн 
хөгжлийн газрын дарга/ 

- “Хамтарсан багийн түүхэн хөгжил”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай ойлголт, 
таньж илрүүлэх, хохирогчтой ажиллах арга зүй” Л.Бадамцэцэг /ГБХЗХГ-ын 
ГБХГ-ын мэргэжилтэн/  

- “Орон нутгийн танилцуулга”, “Хамтарсан багийн эрх зүйн орчин”  А.Нансалмаа 
/аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга/ 

- “Аюулын зэргийн үнэлгээ” Ц.Нэргүй /Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх албаны байцаагч/ 

- “Гэр бүлийн боловсрол, аз жаргалтай гэр бүлийг хэрхэн бүтээх вэ” сургагч 
багш Б.Оюун-Эрдэнэ /ОУУБС-ийн Гэр бүл судлалын тэнхимийн эрхлэгч 
доктор, дэд профессор/   

нар мэдээллийг өгч хамтарсан багаараа хэрхэн ажиллах талаар ойлголтыг бататгах 
зорилгоор дадлага ажлыг бүлгийн зохион байгуулалтаар хийж ажиллалаа.  

Сургалтад оролцогчдоос “Сургалтын үнэлгээ” – санал зөвлөмжийг авч цаашдын 
үйл ажиллагаандаа тусгах санал, санаачлагуудыг олж авлаа. Үүнд:  

- Зохион байгуулалт сайхан арга хэмжээ боллоо. Цаашид иргэдэд хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр хуулийн сурталчилах хэрэгтэй. 

- Энэхүү үйл ажиллагааг илүү өргөн хүрээнд явуулж хүчирхийллийг бууруулах 
хэрэгтэй 



- Шинэчилсэн хуулийн талаар их зүйлийг сонсож мэдлээ. Сургалтын арга барил 
сонирхолтой амжилттай боллоо гэж ихэнхи оролцогчид үнэлгээ өгсөн байна. 

Мөн сургалтаар өгөгдсөн РРТ-г цахимаар хүргэж, Хамтарсан баг бүрт Аюулгүй 
байдлын үнэлгээ, Хамтарсан багийн ажиллах журам, Нөхцөл байдлын үнэлгээ, Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хамтарсан 
багийн плакат, СД, Гэр бүлтэй ажиллах арга зүйн гарын авлага зэргийг тарааж 
ажилласан. 

Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/37 
тоот “Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журам-ыг танилцуулж ойлголтыг өгч ажиллаа.   

Аймгийн хэмжээний 10 баг, 13 сумын Засаг дарга нарт “Хамтарсан баг”-ийн ажлыг 

эрчимжүүлэх хамтран ажиллах албан тоотыг хүргүүлэн сум, багаас хүчирхийлэлд өртөж 

болзошгүй болон эрсдэл бүхий 5 хүүхдийг илрүүлэн хамтарсан багийн гишүүдтэй 

хамтран нөхцөл байдлын үнэлгээг хийж холбон зуучилж ажилласан. Аймгийн Гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажлын хэсгийн 

гишүүдтэй 13 сумын иргэдэд шинээр батлагдсан гарсан хуулиудыг сурталчлах ажлын 

хүрээнд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг сурталчлах, зөвлөгөө өгөх, 

мэдээлэл хүргэн сумдын Засаг дарга нартай уулзан гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй эрсдэл 

бүхий айл өрхийн судалгааг гаргах, тэдэнд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, тусламж 

үйлчилгээг үзүүлэх, Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг сумын иргэдэд ойлгуулж ажиллах 

чиглэлээр санал солилцон ажиллалаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх албаны дэргэд эмзэг хохирогч байцаах өрөөг ашиглан Гэр бүл, 

хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн багш, сэтгэл зүйч 

нарыг оролцуулан хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг гэмт хэргийн улмаас хохирсон, өртсөн 

хүүхдийн эрх ашиг хөндөгдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, сэтгэл засал, тэдний нас 

сэтгэхүйд тохирсон үйлчилгээг тогтмол үзүүлэн ажиллаж байна. 

          Хэрлэн сумын хэмжээнд  удаа дараа архидан согтуурдаг айдас түгшүүр төрүүлдэг, 
хүчирхийлэл үйлдэж болзошгүй архины хамааралтай  нийт 114 хүнийг архины албадан 
эмчилгээнд явуулах зорилгоор аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран үзлэг 
оношилгоонд оруулах ажилд оролцож тэдэнд БОЭТ-ийн сэтгэцийн их эмч, Ухаарахуй 
төрийн бус байгууллагатай хамтран сургалт мэдээлэл хийж, орон нутгийн тэлевизээр 
сурталчлан  ажиллав. 
 

Олон улсын  эрх зүйн хөгжлийн төв, Цагдаагийн ерөнхий газар, Хууль зүй дотоод 
хэргийн яам, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Прокурорын Ерөнхий газартай хамтран  
Улаанбаатар хотын  “Монгол улсад Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг тэмцэхэд хууль 
зүйн салбарын чадавхи, уялдаа холбоог бэхжүүлэх“ сургалтанд 4 өдрийн турш 
хамрагдан эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэн сургагч багшаар бэлтгэгдэн уг сургалтын 
чиглэлээр цагдаагийн газрын алба хаагч нарт сургалтыг үе шаттайгаар зохион явуулж  
цагдаагийн алба хаагч нарын хандлага өөрчлөх чиглээр ажиллаж, эрх бүхий албан 
тушаалтан нарт зааварчилга хүргүүлэн ажиллаж байна. 

 
“Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх мэдлэг олгох сургалт”ыг аймгийн хэмжээнд 

байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргэж мэдээллээр хангах зоилгоор Зэвсэгт хүчний 
327-р ангийн бие бүрэлдэхүүн Хилийн цэргийн 0132-р анги, ДБЭХТӨК, БОЭТөв, 
Адуунчулуун ХХК, Дорнод гурил ХХК, Нийтийн аж ахуй ХХК, Онцгой байдлын хэлтэс, 
Улсын бүртгэлийн хэлтэс болон зөрчил гаргаж саатуулагдсан этгээдүүд болон нийт 
2320 хүн хамрагдан тэдэнд хууль, эрх зүйн чиглэлээр мэдлэг олгож  ажиллаа. 



 
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 

гишүүд Цагдаагийн газрын даргаар ахлуулсан бүрэлдэхүүн Хөлөнбуйр, Булган, 

Баянтүмэн, Цагаан-Овоо, Баян-Уул, Дашбалбар, Баяндун, Гурванзагал, Чулуунхороот, 

Сэргэлэн, Чойбалсан, сумдад очиж сумын ард иргэд болон тухайн орон нутагт үйл 

ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын эрх бүхий албан 

тушаалтнуудыг оролцуулан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлттэй тэмцэх тухай хууль, Зөрчлийн хууль, Эрүүгийн хууль, Малын хулгайн 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг сурталчлах ажлын хүрээнд  “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, "Зөрчлийн тухай хууль, “Зөрчил хянан шийдвэрлэх 

тухай хууль”-аар сургалт, мэдээллийг хийж гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 

хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах үүднээс хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт 

дүгнэлт өгч ажлын зааварчилга, зөвлөмжийг өгч сумдын иргэдэд холбогдох хууль 

тогтоомжийг сурталчилсан зурагт хуудас болон богино хэмжээний кино /шторк/-уудыг 

үзүүлж  иргэдээс санал хүслтийг хүлээн авч зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

 

Хүчирхийлэл үйлдсэн нийт 181 хүнийг шүүгчийн шийтгэврээр баривчлуулах арга 
хэмжээ авч, тэдэнд дахин хүчирхийлэл үйлдэхгүй байх талаар хуулийн ойлголтыг 
хүргэж тэдний зан үйлд нөлөөлөх сургалтыг тогтмол явуулж ажилласнаар өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулахад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холботой хэрэг, зөрчил 12.3 хувиар 
буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Õ¿¿õýä õàìãààëëûí òóõàé õóóëèéí õýðýãæèëòèéí õ¿ðýýíä: 
 

          “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”-èéí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ àæëûí õ¿ðýýíä 
аймгийн хэмжээнд эрх ашиг нь зөрчигдсөн нийт  5 хүүхдийг  õàìãààëàõ áàéðàíä холбон 
зуучлах үйлчилгээ үзүүлэн, хамтарсан багаар ажиллаж, хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр ажил арга хэмжээг тогтмол зохион явуулж Хэрлэн сумын 10 багийн 
хамтарсан багийн гишүүдтэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч, болон 
насанд хүрээгүй хүүхэд эмэгтэйчүүдийг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газрын дэргэдэх хамгаалах байранд холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэн хамтран 
ажиллаж хүүхдийн эрхийг дээдлэн хамтран ажиллалаа. 
 

  Аймгийн хэмжээнд “Хүүхдийн баяр”ын арга хэмжээ Тусгаар тогтнолын талбайд 
явагдаж дээрхи арга хэмжээнд цагдаагийн 14 алба хаагчид эргүүл, хамгаалалтын үүрэг 
гүйцэтгэж баярын үеэр эцэг эхээсээ төөрсөн нийт 12 хүүхдийг эцэг, эх, асран 
хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч хүүхэддээ тавих хараа хяналтыг сайжруулах чиглэлээр 
анхааруулж хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй, ял хойшлогдсон 13 хүүхдэд хяналт 
тавьж, хувийн хэрэгт баяжилтыг хийж сар бүрийн 15-ны өдөр уулзалтыг зохион явуулан 
тэднийг  дахин гэмт хэрэгт холбогдохгүй байх талаар зөвлөгөө өгч,  аймгийн  Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын хамгааллын мэргэжилтэн нарт  холбон зуучлан 
зөвлөгөө өгч, зохион явагдаж байгаа хүүхдийн оролцоо, авьяас чадварыг нээх 
зорилгоор сургалтад үнэ төлбөргүй хамруулан гэмт хэрэг, зөрчилд  холбогдсон хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх, прокурорын шатанд шалгагдаж байгаа насанд 
хүрээгүй 16 хүнд  гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох, эрх ашиг нь зөрчигдөхөөс хамгаалах, 
тэдний эцэг, эхчүүдэд холбогдох хууль, дүрэм журмын танилцуулан өдөр бүр зөвлөгөө 
мэдээлэл өгч ажиллан тэднийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулж, Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучууд хөгжлийн төвд холбон зуучлан үнэ төлбөргүй 
сургалтанд хамруулах ажлыг тогтмолжуулан  ажиллаж байна.  



            Хөдөлмөрийн сайдын 2016.02.08-ны өдрийн А/36 тоот тушаалын хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор аймаг, сумын баяр наадам болохтой холбогдуулан сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, баг, сумын Засаг дарга нарт насанд хүрээгүй хүүхдийг хурдан морины 
уралдаанд оролцуулахгүй байх талаар албан тоотыг хүргүүлэн хүүхэд хамгааллын 
хуулийг хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна. 
 
     Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/187 дугаар захирамж, аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн 
төлөвлөгөөний 1.4 дэх заалтын дагуу Монгол Улсын Их Хурлаас 2016 онд шинээр 
баталсан болон шинэчлэн найруулж нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомжуудыг 
иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор зохион байгуулсан “Нээлттэй 
хаалга”-ны өдөрт оролцож “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг иргэд олон 
нийтэд хүргэж  6 иргэнд зөвлөгөө өгч, тэдний санал хүсэлтийг авч ажилласан.  
 
             Аймгийн хэмжээнд их дээд болон ерөнхий боловсролын сургуулиуд нэгдсэн 
журмаар 2017 оны 06 сарын 05-ны өдөр “Эрдмийн баяр”-ын арга хэмжээг зохион 
байгуулав. Уг ажлын хүрээнд боловсрол соёлын газраас их, дээд болон ерөнхий 
боловсролын сургуулиудын хуваарийг авч сургуулиудын захиргаанд “Төгсөлт” нэгдсэн 
арга хэмжээний удирдамж төлөвлөгөөг хүргүүлэн гэмт хэрэг, зөрчилгүй тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх талаар мэдэгдэл өгч ажиллаа. Нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээг зохион 
байгуулж холбогдох байгууллага, алба хаагчдаас тайлан мэдээг авч нэгтгэн хийсэн 
ажлын талаархи танилцуулга, төлөвлөгөөний биелэлтийг ЦЕГ-ын тэргүүн дэд даргад 
хүргүүлэн ажиллалаа.  
 
            “Хонхны баяр”ын арга хэмжээний үеэр явагдах арга хэмжээний хөтөлбөр 
хуваарийг гаргуулан авч насанд хүрээгүй хүүхдэд архи, согтууруулах ундаагаар 
үйлчлэхгүй байх талаар үйл ажиллагаа явуулж буй байгуулага, аж ахуйн нэгжид 
анхааруулж мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаа. “Түвшин амьдрал” төрийн бус байгууллага, 
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн нартай Политехникийн 
коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 32, Дорнод Их сургуулийн 48 
оюутан, ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн нийт 128 сурагчдад Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамихины хяналтын 
тухай хуулиуыг сурталчлан сургалтыг хэлэлцүүлэг хэлбэрээр явуулан санал хүсэлтийг 
авч ажиллаа. “Төгсөлт нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдаж буй арга 
хэмжээнд хяналт тавьж, аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг амралт, зуслангийн 
газруудад үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж хөдөлгөөнт болон явган эргүүлийг 
ажиллуулан нийт 2 офифер, 5 цагдаа, 1 автомашинтайгаар үүрэг гүйцэтгэн зуслангийн 
газарт “Хонхны баяр”-ыг тэмдэглэж байсан 2 сургуулийн 6 ангийн нийт 136 сурагчид, 54 
эцэг эхийн төлөөлөл, 1 багшаас баталгаа гаргуулан гэмт хэрэг, зөрчил, архидан 
согтууруулахгүй байх талаар анхааруулга санамж өгч ажиллалаа.  

Аймгийн хэмжээнд насанд хүрээгүй хүмүүсийн үйлдсэн, хохирсон хүүхдүүдийн 
судалгааг гарган дүн шинжилгээ хийж шинээр батлагдсан Эрүүгийн хууль, 
ЭХХШТХууль, Зөрчлийн тухай хууль,, насанд хүрээгүй хүүхдүүд холбогдож болзошгүй 
“Дээрэмдэх”, “Хулгайлах”, “Хүний эрүүл мэнд халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн 
талаар нэг мөр ойлголтыг өгөх зорилгоор  Политехникийн коллеж, Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн 270, Дорнод Их сургуулийн 26 оюутан, ерөнхий боловсролын 7 
сургуулийн нийт 328 сурагчдад сургалтыг хэлэлцүүлэг хэлбэрээр явуулан санал 
хүсэлтийг авч  зөвлөгөө өгч ажиллахын зэрэгцээ “Охид хамгаалал” сэдэвт арга хэмжээг 
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн нартай зохион байгуулан 
нийт 112 өсвөр насны охидыг хамруулж сургалт яриа хийж насанд хүрээгүй хүмүүсийг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, хүүхэд хүүхэддээ нөлөөлөх 



нөлөөллийн чанарыг сайжруулах аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөл,  Аймгийн 
ГХУСАЗСЗөвлөлөөс төсвийг шийдвэрлүүлэн Гэр бүл, хүүхэд, залууучуудын хөгжлийн 
газар, Боловсрол, соёл, урлагийн газартай хамтран  “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэхэд таны оролцоо” аян”-ыг эхлүүлэн Политехникийн коллежийн 270 оюутанд 
“Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг сурталчлах чиглэлээр сургалт мэдээлэл хийж 
санал солилцон Баянтүмэн тасгийн нийт 85 алба хаагч нарт “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн 786 сурагчдад, 
гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас зохион явуулсан “Хохирогч хамгааллын 
үйлчилгээг сайжруулах нь” сургалтанд хамрагдан Хэрлэн сумын 10 багийн хэсгийн 
байцаагч нарыг мэргэжлийн удирдлагаар ханган баг тус бүрт “Гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” ажлын хавтсыг нээлгэн баяжилт хийлгэн 
хамтран ажиллаж байна.  

              “Өсвөрийн цагдаа бүлгэм”-ийг аймгийн хэмжээний сургуулиудад байгуулан 
батламж гардуулан арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхэд төрийн захиргаа, хүүхдийн байгууллагуудын хамтын 
оролцоог сайжруулж харилцан туршлага судлуулах бие биеэсээ суралцах нөхцөл 
бололцоог хангаж хүүхэд хамгааллын ажлыг сайжруулах, сургуулийн эцэг эхийн 
зөвлөлтэй хамтран байнга зөрчил дутагдал гаргаж байгаа болон хэрэг зөрчилд 
холбогдсон, хүнд нөхцөлд амьдардаг эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдтэй эцэг эхийн зүгээс 
хамтарч ажиллаж тэдний засрал хүмүүжилд нөлөөлж аймгийн хэмжээнд ерөнхий 
боловсролын сургуулиудын сурагчдын дунд “Миний гэр бүл миний ерөтнц” сэдэвт Эсээ  
бичлэгийн уралдааныг зарлаж сурагчид идэвхтэй оролцож үр дүнг тооцож ажиллалаа.   

       Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны ажилтан, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газрын мэргэжилтэн нартай хамтран ХӨТЯШ-тэй хүүхдүүдэд “гэмт хэрэг, эрх 
зүйн зөрчлийг дахин гаргахгүй байх талаар сургалтыг хэлэлцүүлэг байдлаар зохион 
байгуулж, санал хүсэлтийг авч сар бүрийн уулзалтыг хийж захиргааны зөрчлийн 
талаархи лавлагаа мэдээллийн сангаас гаргуулан ажиллалаа.     
 
       2016-2017 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалт эхэлсэнтэй холбогдуулан хэв журам 
сахиулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Хэрлэн сумын 9 дүгээр 
багт байрлах ЕБ-ийн 1 дүгээр сургуулийн орчимд хяналт тавьж ажиллалаа.     
 

 
ДӨРӨВ: БҮРТГЭЛ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГААНЫ 

АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 
 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх албанд 
хөтлөгдвөл зохих бүртгэл судалгаанд баяжилтыг тогтмол хийж, шинэчлэн гэмт хэрэгт 
холбогдсон болон, хохирогч хүүхэд дахин гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй хүүхдүүдийн 
судалгааг гаргаж бүртгэл судалгаанд авч ажиллаж байна. 

 
 Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг этгээдүүдийн 

судалгааг мэдээлэл судалгааны санд өдөр бүр тогтмол  шивж ажиллаж байна.  
 
2017 оны байдлаар гэмт хэрэгт холбогдсон насанд хүрээгүй хүүхдийн нөхцөл 

байдал, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судлаж криминологи судалгаа хийж дүгнэлт 
өгч ажиллаж байна. 

 
 

 



 
 

ТАВ:ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, УДИРДЛАГААС 
ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХҮРЭЭНД: 

 
 Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãà, öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà, òàñàã, àëáàäóóä, îðîí íóòãèéí 
óäèðäëàãààñ çîõèîí áàéãóóëñàí õè÷ýýë ñóðãàëòàíä á¿ðýí õàìðàãäàæ цаашид Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн чиглэлээр зохиогдох сургалтанд хамрагдах, хууль эрх зүйн мэдлэгийг  
äýýøë¿¿ëýõýýð  òºëºâëºí àæèëëàæ áàéíà. 

      НХЖХГазар, Цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Засгийн 
газрын хугацаатай төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган хүргүүлж ажиллалаа.  
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