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Нээлттэй Нийгэм Фîрум íь “Хîрих ял эдлээд ñуллагдñаí зарим этгээдэд 
цагдаагийí байгууллагааñ тавих захиргааíû хяíалт” ñэдвийí хүрээíд 
Туíгаамал төв ТББ-д мîíитîриíг хийх тэтгэлэг îлгîñîí билээ. Туñ 
мîíитîриíгийí хүрээíд хîрих ял эдлээд ñуллагдñаí хүмүүñт тавьж буй 
хяíалтûí өíөөгийí байдал, эрх зүйí зîхицуулалт, туñ хяíалтûí үр íөлөөг 
үíэлэхийí зэрэгцээ буñад улñûí туршлага ñудлахûг зîрилîî.

Мîíитîриíгийí дэлгэрэíгүй тайлаíг www.forum.mn цахим хуудаñíааñ 
үзíэ үү.

МОНИТОРИНГИЙН ТУХАЙ

 Гэмт хэргээñ урьдчилаí ñэргийлэх тухай хуулийí 15 дугаар зүйлийí 

15.1 дэх хэñэгт Эрүүгийí хуулийí 6.12, 6.13 дугаар зүйлд зааñíаар 

хугацааíааñ өмíө ñуллагдñаí, чөлөөлөгдñөí, 12.1 дүгээр зүйлийí 2, 3 

дахь хэñэг, 12.3 дугаар зүйлийí 2, 3 дахь хэñэг, 13.1, 13.3, 15.5, 19.9, 21.2 

дугаар зүйлд зааñаí гэмт хэрэг үйлдэж, таваí жилээñ дээш хугацаагаар 

хîрих ял эдэлñэí хүí хîрих ял эдэлж ñуллагдñаí бîл дахиí гэмт хэрэг 

үйлдэх, íийгмийí хэв журам зөрчихөөñ íь урьдчилаí ñэргийлэх 

зîрилгîîр захиргааíû хяíалт тîгтîîхîîр зîхицуулñаí байíа. Туñ 

хяíалтûг хэрэгжүүлэх прîцеññ ажиллагааг Цагдаагийí ерөíхий 

газрûí даргûí 1998 îíû 194 дүгээр тушаалаар баталñаí журмаар 

тîдîрхîйлжээ.

 Өмíө үйлчилж байñаí Гэмт хэргээñ урьдчилаí ñэргийлэх тухай хуулийí 

15 дугаар зүйлд “хîрих ял эдлээд ñуллагдñаí этгээдэд захиргааíû 

хяíалт тîгтîîíî” гэñíий дагуу íэг заалтаар  зîхицуулж байñаí бîл 

шиíэ хуулиар бүтэí бүлгээр, илүү íарийвчлаí зîхицуулжээ. Тухайлбал, 

хяíалтад байгаа хүíийг íийгэмд даñаí зîхицîх, ажил хөдөлмөр 

эрхлэхэд íь дэмжлэг, туñлалцаа үзүүлэх, хяíалтад байгаа хүíий 

эерэг заí, төлөв байдлааñ хамаараí урамшуулах буюу цагдаагийí 

байгууллага, алба хаагч хяíалтад байгаа хүíийг зайлшгүй шаардлага 

гарñíааñ буñад тîхиîлдîлд дуудахгүй байх, эíэ хуулийí 45.1.2, 45.1.4, 

45.1.5-д зааñаí хугацаа, давтамжийг хуульд зааñíааñ ñуíгаж тîгтîîх 

бîлîí урьд тîгтîîñîí зарим үүрэг, хîриглîлт, хязгаарлалтûг цуцлах 

МОНИТОРИНГИЙН ДҮН

ХОРИХ ЯЛ ЭДЛЭЭД СУЛЛАГДСАН 
ЗАРИМ ЭТГЭЭДЭД ЦАГДААГИЙН 
БАЙГУУЛЛАГААС ТАВИХ 
ЗАХИРГААНЫ ХЯНАЛТ
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байдлаар хэрэгжүүлíэ. Хяíалтûг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааíд иргэд, 

төрийí бîлîí төрийí буñ байгууллагûг 

ñайí дурûí үíдñэí дээр îрîлцуулж 

бîлíî гэх зэрэг эерэг зîхицуулалт 

туñжээ. 

 Хэдий хуулийí зîхицуулалт ñайжирñаí 

ч хяíалт тîгтîîх хүíий талаарх 

мэдээллийг хîрих байгууллага 

ñуллагдахааñ íь 30 хîíîгийí 

өмíө байíга îршиí ñуух газрûí 

цагдаагийí байгууллагад мэдэгдэх 

үүргээ хаíгалттай биелүүлэхгүй 

байíа. Тухайлбал, хîрих байгууллага 

ñуллагдах хүíий тîдîрхîйлîлтûг хуульд 

зааñаí хугацааíд бараг ирүүлдэггүй, 

ирүүлñэí ч хяíалтад авагдах хүíийг 

ñуллагдñаíааñ хîйш ирүүлж байгаа 

íь бэрхшээл учруулж, хяíалт тавивал 

зîхих бүх хүíийг хяíалтад хамруулж 

чадахгүйд хүрч байíа. 

 Мөí Шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх 

байгууллага, Цагдаагийí байгууллага 

íь захиргааíû хяíалтад авагдвал 

зîхих хэдэí хүí ñуллагдñаíааñ хэдэд 

íь зîхих ёñîîр захиргааíû хяíалт 

тîгтîîñîí талаар íэгдñэí бүртгэлгүй, 

түүíд тавьдаг дîтîîд хяíалт ñул байгаа 

íь мîíитîриíгийí явцад тîдîрхîй 

бîллîî.

 Шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх тухай 

хууль, шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх 

ерөíхий газрûí хîрих ял эдлүүлэх 

газрûí даргûí тушаал, заавар, эрх зүйí 

актûг ñудалж үзэхэд хîрих ял эдлээд 

ñуллагдñаíû дараа хяíалт тîгтîîгдвîл 

зîхих хүíий тîдîрхîйлîлтûг ямар 

ñубъект гаргаж, түүíд хэрхэí хяíалт 

тавих талаар зîхицуулалт байхгүй 

байíа. 

 Гэмт хэргээñ урьдчилаí ñэргийлэх 

тухай хууль тîгтîîмжид төрийí 

байгууллагааñ хîрих ял эдлээд 

ñуллагдñаí хүмүүñийг íийгэмшүүлэх, 

тэдгээрийг íийгмийí харилцааíд 

даñаí зîхицîх, хэвийí ажиллаж 

амьдрахад íь дэмжлэг үзүүлэх зîрилт 

дэвшүүлñэí ч хэрхэí хэрэгжүүлэх 

талаар зîхицуулалт байхгүй, даí гаíц 

Захиргааны хяналтад байгаа хүмүүстэй 

ярилцсан тэмдэглэлээс...

Цагдаагийí байгууллагааñ тавьж 

буй хяíалтûí хүрээíд ñард íэг удаа 

хîрîîíû хэñгийí байцаагч дээр îчиж 

бүртгүүлэх журмаар уулздаг, дахиí 

гэмт хэрэг, зөрчилд хîлбîгдîхгүй 

гэñэí баталгаа гаргаж өгдөг, зарим 

баяр ёñлîлûí үеэр бидэíд итгэлийí 

хуудаñ, мэдэгдэл өгдөг, гэмт хэрэг 

үйлдэхгүй байх талаар хууль, эрх зүйí 

зөвлөгөө өгдөг. Уулзах цаг хугацаагаа 

хîрîî хариуцñаí хэñгийí байцаагчтай 

тîхирдîг тул ажил хийхэд, амьдрахад 

ñаад бэрхшээл учраад байдаггүй, хариí 

ñэтгэлзүйí хувьд заримдаа дарамттай 

ñаíагддаг.

 Захиргааíû хяíалтûí хувийí хэрэг 

хөтлөх íэгдñэí загвар байхгүйгээñ íутаг 

дэвñгэрийí цагдаагийí байгууллага, 

хэлтñүүд өөр өөр маягт бîлîвñруулаí 

мөрдөж байíа.

 Мөí хэт удааí хугацаагаар хяíалт 

тîгтîîх íь тухайí хүíийг залхаах, 

хяíалтûí ач хîлбîгдлûг ñулруулах, 

хэлбэрдэх шиíжтэй бîлîх ñөрөг үр 

дагавар үүñгэж байíа.
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цагдаагийí байгууллага дахиí  гэмт 

хэрэг, зөрчил үйлдэхээñ урьдчилаí 

ñэргийлэх чиглэлээр л хяíалт тавьж 

байíа.

 НҮБ-ûí зөвлөмж, батлагдñаí îлîí 

улñûí ñайí туршлагааñ үзэхэд хîрих 

ял эдлээд ñуллагдñаí этгээдэд тавих 

хяíалтûí аñуудал íь туí чухал хэдий 

ч уламжлалт хаíдлага буюу “зөвхөí 

цагдаагийí хариуцах аñуудал” гэñэí 

өíцгөөр харах íь хаíгалтгүй, үр дүíгүй 

бîлîх íь íîтлîгдñîí билээ.

 Хîрîîíû хэñгийí байцаагч, íийгмийí 

ажилтíуудааñ авñаí ñудалгааíд 

хîлбîгдîх төрийí байгууллагуудûí 

ачаалал их, хîîрîíдûí уялдаа 

хîлбîî хаíгалтгүй, алба хаагчдûí 

тîî хүрэлцээгүй, ялаíгуяа төрийí 

захиргааíû байгууллагûí ажилтíууд 

íь ñîíгуулийí үр дүíгээñ шалтгаалаí 

ажлûí байраí дээрээ тîгтвîр 

ñуурьшилтай ажиллаж чаддаггүй зэрэг 

бэрхшээл тîîчжээ. Мөí íийгмийí 

ажилтаí íь ихэвчлэí хîрîîíû 

íэг цэгийí үйлчилгээíий таíхимд 

íийтийí дуíд ажилладаг тул хîрихîîñ 

ñуллагдñаí этгээд тэр бүр зîвлîí 

гачигдлаа ярилцаж, тулгамдаж буй 

аñуудлаа шийдүүлэх бîлîмж хîмñ 

бîлîхûг тîдîтгîñîí. 

 Эíэ бүхíээñ дүгíэхэд захиргааíû хяíалт 

туí хязгаарлагдмал хүрээíд хийгдэж 

байíа. Тиймээñ хîрихîîñ ñуллагдñаí 

этгээдүүдийг эргэí íийгэмших, давтаí 

гэмт хэрэг үйлдэхээñ урьдчилаí 

ñэргийлэх цîгц үйл ажиллагаа бîлж 

чаддаггүй. Тухайлбал, 2000-2009 îíд 

урьд íь шүүхээр ямар íэгэí хэлбэрээр 

ял шийтгэгдñэí 18,117 хүí дахиí гэмт 

хэрэг үйлдñэí бөгөөд эíэ íь íийт гэмт 

этгээдийí 10 хувьтай тэíцэж байíа.

 Хîригдîж буй бîлîí хîрихîîñ 

ñуллагдаад хяíалтад байгаа 

этгээдүүдийí хувьд гîл бэрхшээл íь 

íийгмийí хүрээлэл байхгүй, өөрийí 

гэñэí гэр îрîíгүй, тîдîрхîй эрхэлñэí 

ажил, îрлîгîгүй, ажилд авдаггүй, 

төрөөñ үзүүлж буй íийгмийí халамжийí 

аливаа төñөл арга хэмжээíд хамрагдаж 

чаддаггүй, хîрихîîñ ñуллагдñаíû дараа 

îлгîдîг íэг удаагийí туñламжийг ч авч 

чаддаггүй зэрэг íийтлэг тулгамдñаí 

аñуудал байíа. Үүíий зэрэгцээ, îдîî 

хэрэгжүүлж буй захиргааíû хяíалт 

íь íийгэмшүүлэх, дахиí гэмт хэрэг 

үйлдэхээñ урьдчилаí ñэргийлэх гэхээñээ 

илүүтэй, залхааí цээрлүүлэлтийí арга 

хэмжээ бîлж, ñэтгэл зүйí дарамтад 

îруулж байíа хэмээí ñудалгааíд 

îрîлцñîí хүмүүñ хариулжээ.

 Хîрихîîñ ñуллагдñаíû дараа îлгîдîг 

íэг удаагийí туñламж өгөх эñэхийг 

амьжиргааíû түвшиí тîгтîîх 

ñудалгааíд тулгуурлаí явуулдаг 

бөгөөд уг ñудалгааíû аñуумж íь бîдит 

байдалд íийцэхгүй байгаагийí улмааñ 

тэтгэмжид хамрагдах шаардлагатай 

ихэíх хүмүүñ мөíгөí îлгîвîр авч 

чадахгүй байíа.
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Æàìьÿí ã¿íèé ãóäàìæ-5/1, Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, 
Улààíáààòàð-14240 
Уòàñ: (976-11) 313207, Ôàêñ: (976-11) 324857

Моíèòоðèíãèéí ä¿íã ýìõýòãýæ áèчñýí 
Нýýлòòýé Нèéãýì Ôоðóìыí Эðõ з¿éí 
õөòөлáөðèéí ìеíеæеð Б.ХИШИГÑАЙХАН

 Хîрихîîñ ñуллагдñаíû дараа төрийí 

захиргааíû байгууллагûí дэргэд эñхүл 

мэргэшñэí төрийí буñ байгууллагûí 

îрîлцîîтîй хууль эрх зүйí бîлîí 

ñэтгэл заñлûí үйлчилгээ үзүүлэх, 

íийгмийí аñуудлûг шийдвэрлэх, бичиг 

баримтжуулах, ажилд зуучлах зэрэг бүх 

төрлийí үйлчилгээг íэгдñэí байдлаар 

зîхиîí байгуулах төвийг аймаг, дүүрэг 

бүрт байгуулах;

 Гэмт хэрэг, зөрчлөөñ урьдчилаí 

ñэргийлэх үйл ажиллагааíд иргэд îлîí 

íийтийí îрîлцîîг хаíгах, тэдгээрийí 

ñаíал ñаíаачилгûг дэмжих, аливаа 

үйл ажиллагаа íь иргэд îлîí íийтийí 

хэрэгцээ, шаардлагад íийцñэí байх, 

îлîí íийтийí байгууллага, аж ахуйí 

íэгжээñ зîхиîí байгуулж байгаа үйл 

ажиллагааíд ñаíхүүгийí бîлîí буñад 

шаардлагатай дэмжлэг, туñлалцаа 

үзүүлэх эрх зүйí îрчíûг бүрдүүлэх;

 Хîрих ял эдлээд ñуллагдñаí этгээдэд 

тавих хяíалтûг хэрэгжүүлэхдээ 

тэдíий гэр бүлийí гишүүдтэй хамтраí 

ажиллахад аíхаарах;

 Хîрихîîñ ñуллагдñаí этгээдэд 

амьжиргааíû түвшíийг тîдîрхîйлîх 

ñудалгааíû дагуу îлгîгдîж буй íэг 

удаагийí тэтгэмжийг ялгаваргүйгээр 

îлгîх;

 Дахиí гэмт хэрэг үйлдэхээñ урьдчилаí 

ñэргийлэх чиглэлээр ñîёí гэгээрүүлэх, 

хууль эрх зүй, ñэтгэл заñлûí бîлîîд 

мэргэжил îлгîх ñургалтуудад тîгтмîл 

хамруулах ажлûг íутгийí захиргааíû 

байгууллага бîлîí төрийí буñ 

байгууллагатай хамтраí зîхиîí 

байгуулах;

 Нутгийí захиргааíû байгууллагуудûí 

эрх хэмжээ, үүрэг, îрîлцîîг íарийвчлаí 

тîдîрхîйлîх, албаí хаагчдûí ажлûí 

байрíû тîдîрхîйлîлтûг дахиí 

íарийвчлаí бîлîвñруулñíаар чиг 

үүргийí давхардал хийдлийг арилгах;

 Шүүхийí шийдвэр гүйцэтгэх, íутгийí 

захиргааíû  бîлîí цагдаагийí 

байгууллагûí ажлûí уялдаа хîлбîîг 

ñайжруулах, хамтраí мэдээлэл 

ñîлилцîх, íэгдñэí бүртгэлийí ñаíтай 

байх бîлîмж бîлîлцîîг бий бîлгîх;

 Төрийí захиргааíû албаí хаагчид, 

тэр дуíдаа хîрîîдûí íийгмийí 

ажилтíуудûг ажлûí байрíû таатай 

íөхцөл бîлîмжîîр хаíгах, иргэдтэй 

уулзах, тэдгээрийí тулгамдñаí аñуудлûг 

шийдвэрлэх ажлûí хүрээíд íэг цîíхíû 

үйлчилгээíий таíхимд буñ туñад íь 

уулздаг өрөөтэй бîлгîх, ажлûí байраí 

дээр тîгтвîр ñуурьшилтай ажиллуулах;

 Захиргааíû хяíалтûí хувийí хэргийí 

íэгдñэí загвар, маягт батлах;

 Хîрих ял эдлээд ñуллагдñаí этгээдийг 

гэм буруугаа ухамñарлаñаí эñэх, 

эргэí íийгэмшñэí байдлûг үíэлэх 

ажлûг үр дүíтэй зîхиîí байгуулах 

замаар захиргааíû хяíалтûí хугацааг 

тîдîрхîйлдîг байх. 

ЗӨВЛӨМЖ


