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ХУУЛЬ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГАА:
Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Хөвсгөл аймгийн
хууль сахиулах байгууллагын зарим үйл
ажиллагаанд хийсэн мониторинг

МОНÈТОÐÈНÃÈÉН ТУХÀÉ

Нээлттэй Нийгэм Фîрум íь Мîíгîл Улñад өрíөж буй эрх зүйí
шиíэчлэлийг байíга дэмжиж ирñэí бөгөөд шиíэчлэлийí үйл
явцûг мэдээллээр хаíгах зîрилгîîр ñудалгаа, мîíитîриíг хийлгэх,
хэлэлцүүлэг өрíүүлэх зэргээр ажилладаг билээ. Эíэ хүрээíд хууль
ñахиулах ñалбарт мîíитîриíг хийх тэтгэлгийг Төр иргэí түíшлэл,
Хөвñгөл далай ээж, Эх íутаг, Хиймîрьтíû ухааí, НДЭХ-íий Өмíөгîвь
аймаг дах ñалбарт îлгîñîí юм. Мîíитîриíгд Орхîí, Өвөрхаíгай,
Өмíөгîвь, Хөвñгөл аймгийí хууль ñахиулах байгууллагûí зарим
үйл ажиллагааг хамрууллаа. Мîíитîриíгийí дүíгээñ харахад хууль
ñахиулах байгууллага, îрîí íутгийí иргэíий íийгмийí байгууллагûí
хîîрîíд хамтûí ажиллагаа бий бîлж, хууль ñахиулах байгууллагûí
алба хаагчдûí ñэтгэлгээíд өөрчлөлт гарч, иргэдийí дуíдах “хүчíий
байгууллага” хэмээх буруу îйлгîлтûг залруулах эхлэл тавигджээ хэмээí
дүгíэж бîлîхîîр байíа.
Мîíитîриíг туñ бүрийí дэлгэрэíгүй тайлаíг www.forum.mn цахим
хуудаñíааñ үзэх бîлîмжтîй.

МОНÈТОÐÈНÃÈÉН Д¯Н

НЭÃ. ЦÀÃДÀÀÃÈÉН БÀÉÃУУЛЛÀÃÀД ÃÀÐÃÀСÀН ÃОМДЛЫН
ШÈÉДВЭÐЛЭЛТ (Орхîí аймаг, Төр иргэí түíшлэл ТББ)
Зîрилгî: Цагдаагийí алба хаагчийí ñахилга, ёñ зүйí бîлîí гэмт хэргийí
шиíжтэй байж бîлîх үйлдэлд иргэд, байгууллагааñ гаргаñаí өргөдөл,
гîмдлûг шийдвэрлэж буй байдал, иргэдийí ñэтгэл хаíамжийг ñудлах
§

Орхîí аймгийí цагдаагийí газарт 2014 îíîîñ 2016 îíû эхíий 10
ñарûí байдлаар алба хаагчийí ñахилга, ёñ зүйí зөрчилтэй хîлбîîтîй
ирүүлñэí өргөдөл, гîмдлûг авч ñудлахад íийт гîмдлûí 9% гэмт
хэргийí шиíжтэй байñаí тул харъяалах байгууллагад шилжүүлжээ.
¯лдñэí гîмдлûí 23%-д албаíааñ халах, 51%-д цалиíг 1-6 ñарûí
хугацааíд 20% бууруулах, 14%-д ñаíуулах, 1%-д цîл бууруулах,
11%-д гîмдлûг үíдэñлэлгүй гэж хуулийí хугацааíд шийдвэрлэñэí
байíа. Ãурваí жилийí дүíг үзэхэд эíэ чиглэлийí өргөдөл, гîмдîл
буурах хаíдлагатай байíа.

§

Хэдийгээр цагдаагийí газарт ирñэí өргөдөл, гîмдлûг хуулийí
хугацааíд шийдвэрлэж байгаа ч өргөдөл гîмдлûí шийдвэрлэлтэд
иргэдийí ñэтгэл хаíамж дуíдуур байíа. Мîíитîриíгийí явцад
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ñудалгааíд хамрагдñаí 200 иргэíий 9% өргөдөл гîмдîл
гаргаж байñаí гэж хариулñíааñ 67% íь өргөдөл гîмдлûí
шийдвэрлэлтэд ñэтгэл хаíамжгүй гэж хариулжээ.

МОНИТОРИНГИЙН
ОЛОЛТ, АМЖИЛТ
Орхон аймаг
-

Цагдаагийí газар, ТББûí хамтûí ажиллагаа
бий бîлñîí íь íийгмийí
ñэтгэл зүйд эерэгээр
íөлөөлж, эргэх хîлбîî
ñайжирлаа.

-

Мîíитîриíгийí явцад
алба хаагчдûí үүрэг
хариуцлага дээшилж, үйл
ажиллагааíд îрîлцîх
хүñэлтийг уриалгахíаар
хүлээí авч дэмжлэг
туñлалцаа үзүүлж
ажиллаñаí.

-

§

ХОЁÐ. БÀÃÀ ¯НÈÉН Д¯НТЭÉ Ш¯¯ХÈÉН ШÈÉДВЭÐÈÉН
БÈЕЛЭЛТ (Өвөрхаíгай аймаг, Хиймîрьтíû ухааí ТББ)
Зîрилгî: Бага үíийí дүíтэй шүүхийí шийдвэрийг биелүүлэх явцад
төлбөр авагчдад тулгардаг хүíдрэл бэрхшээлийг тîдîрхîйлîх
§

Шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийí 82 дугаар зүйлийí
82.7, Хууль зүйí ñайдûí 2013 îíû À/181 дүгээр тушаалûí
1-р хавñралтаар баталñаí “Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааíû
зардлûг тîдîрхîйлîх журам”-ûí 2.1, 2.2-т зааñíû дагуу
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааíû зардлûг төлбөр авагчтай
харилцаí тîхирîлцîж, эñхүл тухайí үед мөрдөгдөж байгаа
эрх бүхий байгууллагааñ тîгтîîñîí үйлчилгээíий хөлñíий
хэмжээгээр тîгтîîхîîр зааñаí байíа. Ãэтэл Өвөрхаíгай
аймгийí ШШÃÀ-íû дарга зардал гаргуулах журам баталж,
2015 îíд 35 200 төгрөг, 2016 îíд 40 300 төгрөгийг эхíий
ээлжийí зардал гэж тîгтîîжээ. Эíэ зардал íь бага үíийí
дүíтэй төлбөр авагчид хүíдээр туñдаг байíа. ¯үíий зэрэгцээ
шатахууí, шийдвэр гүйцэтгэгчийí тîмилîлт, хîîл, буудлûí
зардлûг íэмж гаргахад хүрдэг.

§

Мîíитîриíгд хамрагдñаí íэгэí төлбөр авагч эмэгтэй тэтгэлэг
авахаар хөөцөлдөх, шаардлага тавихаар ñөрөг хаíдлага, таагүй
харьцаа үүñдэг тул тэтгэлэг авахаа зîгñîîхîд хүрñэí байíа.
Тэрээр үүíийг тайлбарлахдаа шийдвэр гүйцэтгэгчээñ тэтгэлгээ
гаргуулахаар хөөцөлдөх үед “Тэжээж чадахгүй бîл хүүхдээ
яах гэж өñгөж байгаа юм бэ, чадах хүíд íь өгөх хэрэгтэй”,
“хүүхдийí тэтгэлэг бîл цалиí хөлñ биш учир ñар бүр íэхээд
явах шаардлагагүй” гэжээ.

§

ШШÃÀ-íû харуул хамгаалалтûí ажилтíууд ёñ зүйгүй хаíддаг.
Тухайлбал, хүүхдийí тэтгэлэг авагчдûг “Бîîвíû мөíгөө
авагчид” хэмээí дîрîмж íэрлэдэг.

Цагдаагийí газар íь алба
хаагчийí ñахилга, ёñ
зүйí бîлîí гэмт хэргийí
шиíжтэй байж бîлîх
үйлдэлд иргэд, ÀÀНээñ гаргаñаí өргөдөл,
гîмдлûí шийдвэрлэлтэд
хийñэí мîíитîриíгийí
үр дүíг хүлээí зөвшөөрч,
хамтраí ажиллахаар
бîллîî.

Өмнөговь аймаг
-

-

Зөвлөмжийí дагуу îлîí
íийтийí цагдаагийí
ажилтíуудûг замûí
хөдөлгөөíий аюулгүй
байдлûг хаíгахад
хэрхэí ажиллах талаар
дадлагажууллаа.
Олîí íийтийí
цагдаагийí цугларалт
ñургалтûг хийхээр
төлөвлөñөí тухайгаа
аймгийí Цагдаагийí
газрааñ мîíитîриíгийí
багийíхаíд таíилцуулñаí.

Сахилга, ёñ зүйí зөрчил гаргаñаí íь íîтлîгдîîгүй, үíдэñлэлгүй
гэж үзñэí бүх гîмдîл 2016 îíд харъяалагдаж байгаа бөгөөд
эíэ íь 2016 îíû эхíий 10 ñарûí байдлаар ирñэí íийт гîмдлûí
57%-ийг эзэлж байгаа íь аíхаарал татаж байíа. Нөгөө талааñ
иргэдийí гîмдîл шийдвэрлэлтэд ñэтгэл хаíамжгүй байгаа íь
үүíтэй хîлбîîтîй байж бîлîх юм.

ÃУÐÀВ. Ш¯¯ХÈÉН ÀЮУЛÃ¯É БÀÉДЛЫÃ ХÀМÃÀÀЛÀХ
ÀЖÈЛЛÀÃÀÀ (Өвөрхаíгай аймаг, Эх íутаг ТББ)
Зîрилгî: Шүүх, шүүгчийí аюулгүй байдлûг хаíгах, шүүх
хуралдааíû дэг ñахиулах үйл ажиллагааíд үíэлгээ дүгíэлт өгөх
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§

Тахарûí алба татаí буугдахааñ өмíө шүүх хурал бүрт дэг ñахиулагч
îрîлцдîг байñаí бîл îдîî зайлшгүй шаардлагатай хурлуудад дэг
ñахиулагч îрîлцîж байíа. Мîíитîриíгд хамрагдñаí шүүгчийí яриа:
“Нэг удаа шүүгчид зөвлөлдөх таñалгааíд îртîл арааñ íь хариуцагч
дагаж îрж ирээд хэрүүл хийñэí. Тахар байхад ийм зүйл гарч байгаагүй.”

§

Шүүх хурлûí дэг ñахиулахад шаардлагатай зарим аñуудал шийдэгдээгүй
байíа. Тухайлбал, гэрч, хîхирîгчийг туñгаарлах өрөөгүй, яллагдагч,
шүүгдэгчийг түр ñаатуулах байргүй, шүүх хуралд îрîлцîгчдûí ñîгтуурñаí
эñэхийг тîгтîîх багажгүй г.м.

§

Хөдөө ñумдад тîмилîлтîîр ажиллах шүүгчдийí аюулгүй байдлûг
Тахарûí алба байíга хамгаалж ирñэí бîл татаí буугдñаíааñ хîйш
цагдаагийí алба хаагчийг дагуулж явахад хүíдрэлтэй бîлñîí байíа.

§

Шүүх хурал îрîйтñîí үед шүүгчдийг гэрт íь хүртэл хамгаалах, гэрч,
хîхирîгч, хариуцагч, зîхигч íарûг албадаí авч ирэх, шүүхэд дуудаад
ирэхгүй байгаа хүмүүñийг эрэí ñурвалжлах, хаяг тîгтîîх, цагдаí хîрих
байраíд шүүгдэгчийг хуяглаí хүргэх тал дээр ухралт гарñаí.

§

Тахарûí албаíû зарим чиг үүрэг цагдаагийí байгууллагад шилжиж
îчñîíтîй хîлбîгдуулаí ажлûí ачаалал, íийгмийí аñуудал тэр дуíдаа
ажил үүргээ явуулахтай íь хîлбîгдуулаí тîмилîлт, уíаа, багаж
хэрэгñлийí аñуудлûг шийдэх шаардлагатай бîлîхûг мîíитîриíгд
хамрагдñаí талууд гаргаж тавьñаí. Тухайлбал, шөíөжиí эргүүлд
явñаí цагдаагийí алба хаагчийг шүүх хуралд îруулдаг. ¯үíий зэрэгцээ
цагдаагийí алба хаагчдад хуулиар хүлээлгэñэí үүрэгт ажил îлîí байíа.

ДӨÐӨВ. ОЛОН НÈÉТÈÉН ЦÀÃДÀÀÃÈÉН ÀЖÈЛТНЫ ÃЭÐЭЭНÈÉ
ХЭÐЭÃЖÈЛТ (Өмíөгîвь аймаг, НДЭХ-íий ñалбар ТББ)
Зîрилгî: Олîí íийтийí цагдаагийí ажилтíû үйл ажиллагаа, хîлбîгдîх
хууль тîгтîîмж, дүрэм, журмûí хэрэгжилтэд үíэлгээ хийх, илэрñэí зөрчил
дутагдлûг заñах зîрилгîîр íөлөөлөл явуулах, иргэд, иргэíий íийгмийí
хяíалт îрîлцîîг бий бîлгîхîд хувь íэмрээ îруулах
§

Олîí íийтийí цагдаагийí ажилтаí ажиллах бîлñíîîр гэмт хэрэг,
зөрчил буурахад бîдитîй үр дүí гарч байíа гэж íутгийí өөрөө удирдах
байгууллага, íутаг дэвñгэрийí цагдаагийí байгууллага үзэж байíа.
2015 îí, 2016 îíû эхíий хагаñ жилийí байдлаар 44 зөрчлийí газрûг
хамгаалаí ажиллаж, архидаí ñîгтуурñаí дуудлагûí дагуу 107 иргэíийг
ñаатуулах байраíд хүргэж өгч, 24 иргэíийг түргэí туñламжид хүлээлгэí
өгч, гудамж талбайд жижгээр таíхайрñаí, архидаí ñîгтуурñаí 1 085
хүíд зөвлөгөө өгч, 83 иргэíд ñэрэмжлүүлэг өгч, гэрэл, дîхиî зөрчñөí
290 тээврийí хэрэгñлийí эзэмшигчид мэдэгдэх хуудаñ хүргэжээ.

§

Хөдөлмөрийí гэрээíд илүү цагийí хөлñ îлгîж бîлîхîîр зааñаí хэдий
ч îлîí íийтийí цагдаагийí ажилтаíд илүү цагаар ажиллаñаí хөлñийг
îлгîхгүй байíа.
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§

§

§

Олîí íийтийí цагдаагийí ажилтíаар тîмилîгдîх үед 21
хîíîгийí ñургалтад ñуудаг бөгөөд түүíээñ цааш ямар íэг
ñургалт, дадлагажуулах хөтөлбөр байхгүй байгаа íь үйл
ажиллагаагаа үр дүíтэй хэрэгжүүлэх бîлîмжийг хязгаарладаг.
Олîí íийтийí цагдаагийí ажилтíû дүрэмт хувцаñíû
материал муу, хавар, өвлийí хувцаñ, гутал îлгîдîггүй. Зарим
íэг íь гаíдаж муудахаар өөрñдийí мөíгөөр хувцаñ захиалж
хийлгэдэг. Хîлбîî, хамгаалах туñгай хэрэгñлээр хаíгах үүрэгтэй
ч зөвхөí гав, хутгаíû бээлий л îлгîñîí. Тиймээñ цалиíгааñаа
шүгэл, дîхиур мîд, гар чийдэí, цахилгааí бîрîîхîй худалдаж
авñаí байíа.
Олîí íийтийí цагдаагийí ажилтíû ажлûг дүгíэх 0-100
îíîîíû үзүүлэлт гаргаñаí ч тîргууль íîгдуулñаí, зөрчил таñлаí
зîгñîîñîí г.м үзүүлэлтийг үíэлэх бîлîмжгүй байíа. Тиймээñ
бичмэл тайлаíг үíдэñлэí ажлûг íь үíэлдэг.

МОНИТОРИНГИЙН
ОЛОЛТ, АМЖИЛТ
Өвөрхангай аймаг
-

Орîí íутгийí шүүх, ТББûí хîîрîíд харилцаа
хîлбîî бий бîлñîí.

-

Мîíитîриíгийí дүíд
тулгуурлаí хүүхдийí
тэтгэлэг авагчдад
зîриулñаí гарûí авлага
бэлтгэж, түгээлээ.
Мөí хүүхдийí тэтгэлэг
авагчдад зîриулаí
үйлчилгээ үзүүлдэг клуб
байгуулагдав.

-

Ãурваí хүүхдийí
тэтгэлэг авагчийг
ñîíгîí, итгэмжлэгдñэí
төлөөлөгчөөр ажиллаñíû
дүíд 4 гүйцэтгэх хуудаñíû
мөíгөí дүíгээр 5 600
000 төгрөгийí тэтгэлэг,
тîдîрхîй тîîíû мал, иж
бүрэí гэр îлгууллаа.

ТÀВ. БÀÃÈÉН ЦÀÃДÀÀÃÈÉН ¯ÉЛ ÀЖÈЛЛÀÃÀÀНД ÈÐÃЭДÈÉН
ОНООНЫ КÀÐТÀÀÐ ¯НЭЛÃЭЭ ХÈÉХ НЬ (Хөвñгөл аймаг, Хөвñгөл
далай ээж ТББ)
Зîрилгî: Багийí цагдаагийí алба хаагчийí үйл ажиллагааг
иргэдийí îрîлцîîтîй үíэлэх шалгуур үзүүлэлт гаргаж, үíэлгээг
хийх замаар иргэд цагдаагийí хамтûí ажиллагааг бий бîлгîхîд
дэмжлэг үзүүлэх
§

Àль ч багийí иргэдээñ өгч байгаа гîмдîл мэдээлэл аймгийí
цагдаагийí газрûí жижүүрт
бүртгэгдэж, тэíдээñээ íутаг
дэвñгэр хариуцñаí цагдаа руу хуваарилагдаí îчдîг тул иргэд
хариугаа хааíааñ авахаа мэддэггүй.

§

Багийí хэñгийí байцаагчид хариуцñаí багааñаа алñлагдñаí
байршилд буюу аймгийí Цагдаагийí газарт байрладаг тул
иргэдтэй тулж ажиллах бîлîмжийг хязгаарладаг. ¯үíий
зэрэгцээ багийí хэñгийí байцаагчдûí кабиí шилэí хаíаар
туñгаарлагдñаí, дуу чимээг туñгаарлагчгүй тул гîмдîл ñаíал
гаргаж буй иргэдийí яриа бүх хүíд тîд ñîíñîгддîг. Мөí
хэñгийí байцаагчдûí íэр хаяг туñ бүрдээ тавигдаагүйгээñ
иргэд өөрñдийí хариуцñаí байцаагчтайгаа уулзахад хүíдрэл
учирдаг байíа.

§

Багтаа ажиллах төñөв зардал, тухайлбал, уíаа, харилцаа
хîлбîîíû зардал өгдөггүй тул өөрñдийí мөíгөөр өөрñдийí
уíааíд түлш хийж ажилладаг. Өөр хîîрîíдîî үíэгүй ярих
урамшуулал зарлаñаí үед дугаар авдаг тул утаñíû дугаар
байíга ñîлигддîг. Наад захûí зардал байхгүйгээñ иргэдээñ
гаргуулахад хүрдэг бөгөөд үүíээñээ бîлж шүүмжлэлд өртдөг.

Хөвсгөл аймаг
-

Хөвñгөл аймгийí ÈТХ,
Ãэмт хэргээñ урьдчилаí
ñэргийлэх зөвлөл
мîíитîриíгийí тайлаíг
ÈТХ-ûí Тэргүүлэгчдээр
хэлэлцүүлэí, шийдвэр
гаргуулахаар
төлөвлөгөөíдөө туñгаñаí.

-

Хөвñгөл аймгийí
Цагдаагийí газар,
хэñгийí байцаагчид
иргэдэд тавидаг
тайлаíгийí чаíар, үр
íөлөөг íэмэгдүүлэх
талаар Мîíитîриíгийí
багтай ñаíал ñîлилцîв.
Мөí ирэх жилийí ажлаа
мîíитîриíгид ашиглаñаí
шалгуур үзүүлэлтээр
дүгíэхээр тîхирîлцîв.

-

Багийí íийтийí хуралд
туñ мîíитîриíгийí
тайлаíг ñîíñгîхîîр
Мөрөí ñумûí ÈТХ-тай
тîхирîлцлîî.
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§

Баг хариуцñаí цагдаагийí ажилтíû ажлûí ачаалал íîрмт хэмжээíээñ
1,3-2,2 дахиí их байдгааñ үүдэлтэй иргэдэд хүрч ажиллах бîлîмжийг
хязгаарлаж байíа.

§

Ãэр бүлийí хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр эрх зүйí îрчиí дутмагааñ
үүдэí дîрвитîй ажиллаж чадахгүй, иргэдийí итгэлийг алдаж байíа.

§

Багийí Заñаг дарга хэñгийí байцаагчтай хамтарч ажиллах ажиллагаа
ñул. 9 багийí 6 баг хамтраí ажиллах төлөвлөгөө баталñаí ч дүгíээгүй,
2 багийí Заñаг дарга цагдаагийí хэñгийí байцаагчтайгаа îгт уулзаагүй
байíа. Хариí 12-р багийí Заñаг дарга, цагдаагийí хэñгийí байцаагч
байíга хамтраí ажилладаг бөгөөд үр дүí íь гэмт хэргийí гаралтûг
буурахад íөлөөлñөí гэж дүгíэхээр байлаа.

§

Багийí íутаг дэвñгэрт явуулж буй цагдаагийí байгууллагûí ажлûг
иргэдээñ аñуулга авч, үүíий зэрэгцээ туñгай îíîîíû картаар үíэлгээ
авах аргад ñуралцñаí иргэдээр үíэлүүлэхэд ялгаатай дүí гарч байíа.
Ерөíхийдөө цагдаагийí байгууллагûí үйл ажиллагааг мэдэхгүй иргэд
муу гэñэí үíэлгээг өгч байхад îíîîíû картаар үíэлж байгаа иргэд
мэдээлэлд тулгуурлаí үíэлгээг хийхдээ ихэвчлэí 70 түүíээñ дээш буюу
ñайí гэñэí үíэлгээг өгчээ. Эíдээñ дүгíэхэд цагдаагийí байгууллага
иргэдэд ажлаа тайлагíаж, мэдээллээ ил тîд байлгах íь цагдаа,
иргэдийí хамтûí ажиллагааг ñайжруулах, îлîí íийтэд түшиглэí
ажиллах зîрилтдîî хүрэхэд чухал алхам бîлîхûг харуулж байíа.

ЗӨВЛӨМЖ
Нэг. ЦÀÃДÀÀÃÈÉН БÀÉÃУУЛЛÀÃÀД ÃÀÐÃÀСÀН ӨÐÃӨДӨЛ, ÃОМДЛЫН
ШÈÉДВЭÐЛЭЛТÈÉН ТУХÀÉД
§

Өргөдөл, гîмдлûг хэрхэí шийдвэрлэñэí бîлîхûг эргэж мэдэгддэг байх

§

Өргөдөл, гîмдлûí шийдвэрлэлтэд иргэдийí ñэтгэл хаíамж дуíдуур
байгааг ñудалж үзэж, үйл ажиллагаагаа ñайжруулахдаа үр дүíг ашиглах

§

Цагдаагийí байгууллага жилийí ажлаа тайлагíахдаа тухайí жилд
иргэдээñ гаргаñаí өргөдөл, гîмдлûг хэрхэí шийдвэрлэñэí талаархи дүí
мэдээг баг туñ бүрээр гаргаж, îршиí ñуугчдад тайлагíадаг байх

Хîёр. БÀÃÀ ¯НÈÉН Д¯НТЭÉ Ш¯¯ХÈÉН ШÈÉДВЭÐÈÉН БÈЕЛЭЛТÈÉН
ТУХÀÉД
§

Шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагûí ажилтаí, алба хаагчдûí ёñ
зүй, харилцаа хаíдлагûг дээшлүүлэх ажил зîхиîí байгуулах, ёñ зүйí
зөрчил гаргаñаí алба хаагчдад хариуцлага тîîцîх

§

Бага үíийí дүíтэй шийдвэр туñ бүрд эхíий ээлжийí зардлûí дүí
тîгтîîñîí шийдвэрээ хууль тîгтîîмжид íийцүүлэí өөрчлөх

§

Шийдвэр гүйцэтгэх хуудñûг íîм журмûí дагуу хөтлөх

§

Бага үíийí дүíтэй, ялаíгуяа хүүхдийí тэтгэлэг авагчдûí шүүхийí
шийдвэрийí биелэлтийг ñайжруулах ажлûг бîдлîгîîр дэмжих,
тухайлбал, шийдвэр гүйцэтгэгчийí ажлûí үзүүлэлтэд îруулах г.м
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Ãурав. Ш¯¯Х, Ш¯¯ÃЧÈÉН ÀЮУЛÃ¯É БÀÉДЛЫÃ ХÀМÃÀÀЛÀХ
ÀЖÈЛЛÀÃÀÀНЫ ТУХÀÉД
§

Шүүх, шүүгчийí аюулгүй байдлûг хаíгах Тахарûí албаíû чиг үүрэг
буñад хууль ñахиулах байгууллагад шилжñэíтэй хîлбîгдîí үүñч буй
хүíдрэлийг цîгцîîр шийдвэрлэх, үүíд:
–

шүүх хуралдааíû дэг ñахиулагчийг өмíөхийí адил хуралдааí бүрт
îрîлцуулах,

–

шүүх хурал îрîйтîж тарах, шүүх íүүдэллэí ажиллах үеэр шүүгчийí
аюулгүй байдлûг хамгаалах, эíэ ажлûг хариуцаí ажиллах цагдаагийí
алба хаагчийí тîмилîлт, уíааíû зардлûг шийдэх,

–

шүүх хуралдааíû дэг ñахиулахад шаардлагатай гэрч, хîхирîгчийг
туñгаарлах, шүүгдэгч, яллагдагчийг түр ñаатуулах байртай бîлгîх,
ñîгтуурñаí эñэхийг тîгтîîх багажаар хаíгах г.м

Дөрөв. ОЛОН НÈÉТÈÉН ЦÀÃДÀÀÃÈÉН ТУХÀÉД
§

Олîí íийтийí цагдааг чадавхжуулах ñургалт, дадлагûí хөтөлбөрийг
баталж, тîдîрхîй давтамжтай хэрэгжүүлэх

§

Олîí íийтийí цагдааг батлагдñаí îрîí тîîгîîр ажиллуулах

§

Олîí íийтийí цагдаагийí илүү цагийí хөлñийг гэрээíд зааñíû дагуу
îлгîх

§

Олîí íийтийí цагдаагийí дүрэмт хувцаñíû материалд ñтаíдарт тîгтîîх,
4 улиралд тîхирîх хөдөлмөрийí хувцñаар хаíгах

§

Олîí íийтийí цагдаад îлгîхîîр хуульд зааñаí íэг бүрийí бîлîí
хамгаалах туñгай хэрэгñлээр хаíгах

Тав. БÀÃÈÉН ЦÀÃДÀÀÃÈÉН ¯ÉЛ ÀЖÈЛЛÀÃÀÀНЫ ТУХÀÉД
§

Багийí хэñгийí байцаагч íутаг дэвñгэр дээрээ ажлаа явуулах ажлûí
байр /кубîí/-ûг бий бîлгîх

§

Багийí Заñаг дарга, хэñгийí байцаагчтайгаа хамтраí ажиллах төлөвлөгөө
баталж, хэрэгжилтийг улирал, хагаñ жил, бүтэí жилээр дүгíэж хэвших

§

Багийí íутаг дэвñгэрт гэмт хэрэг, зөрчилд хîлбîгдîж бîлзîшгүй айл
өрх, иргэдийí ñудалгааг Багийí заñаг дарга, багийí цагдаагийí хэñгийí
байцаагчтай хамтраí хийх

§

Багийí хэñгийí байцаагчийí ажлûí ачааллûг íîрмд íийцүүлэí тîгтîîх

§

Хэñгийí байцаагчийí уíаа, харилцаа хîлбîîíû зардлûг шийдэх

Æàìьÿí ã¿íèé ãóäàìæ -5/1,
Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Óëààíáààòàð - 14240,
Óòàñ: (976-11) 313207
Ôàêñ: (976-11) 324857

Нээлттэй Нийгэм Фîрумûí ñаíхүүжилт, арга зүйí дэмжлэгтэйгээр
төрийí үйлчилгээíий ил тîд, хариуцлагатай байдал амьдралд
хэр бîдитîй хэрэгжиж байгаад төрийí буñ байгууллага (ТББ)ууд мîíитîриíг хийдэг билээ. Мîíитîриíгийí гîл үр дүíг эíэхүү
МОНÈТОÐ цувралаар îлîí íийтэд хүргэхийí ñацуу төрийí
үйлчилгээг цаашид бîлîвñрîíгуй бîлгîх чиглэлээр мîíитîриíг
хийñэí байгууллагууд íөлөөллийí үйл ажиллагаа явуулдаг юм.

