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МЭНДЧИЛГЭЭ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад 
ажиллаж байсан үе үеийн ахмад ажилтнууд, одоо 
ажиллаж байгаа нийт бие бүрэлдэхүүн, хамтран 
ажилладаг байгууллага, хамт олон, иргэд, уншигч 
түмэндээ  он шилжих энэ мөчид шинэ жилийн баярын 
халуун мэндчилгээг өргөн  дэвшүүлж байна. 

Тэртээ 1921 онд Ардын хувьсгал ялж, шинэ Монгол 
Улсыг зарлан тунхаглахтай зэрэгцэн байгуулагдсан 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь 
өнөөдрийг хүртэлх түүхийн бүхий л хугацаанд Монгол 

Улсын Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хууль сахиулах, шударга ёсыг бэхжүүлэх үйлсэд хувь нэмрээ оруулж, төр, 
ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгээр гүйцэтгэж ирсэн билээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь эрүү, иргэн, захиргааны чиглэлээр гарсан бүхий л төрлийн шүүхийн 
шийдвэрийг нэг мөр хэрэгжүүлж, иргэний зөрчигдсөн эрхийг нөхөн сэргээх, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон хүнийг 
нийгэмшүүлэх, учирсан хохирлыг барагдуулах, иргэн нийгмийн аюулгүй байдлыг хангах, улмаар эрх зүйт нийгмийг 
бэхжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж, амжилт бүтээлээр дүүрэн хуучин оноо үдэж байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь салбарын хөгжлийн бодлого, шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээний 
үр дүнд үндэслэн 2020 оныг “Хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой хөгжлийг хангах, албан хаагчдын нийгмийн 
баталгааг сайжруулах жил” болгон зарлаж, энэхүү зорилтын хүрээнд байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт 
бичгийг боловсронгуй болгох, мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг 
хангах ажлыг эрчимжүүлэх бодлогын чиглэлийг баримталж ажиллан тодорхой үр дүнд хүрлээ.

Ял эдлүүлэх, цагдан хорих, баривчлах үйл ажиллагааны орчин нөхцөлийг хүний эрхийг хангасан түвшинд 
бүрдүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, нийгэмшүүлэх үйл ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх чиглэлээр 
тодорхой ажлуудыг зохион байгуулсан ба хоригдогсдыг ажлын байраар хангах, улмаар гэмт хэргийн улмаас учирсан 
хохирлыг барагдуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгууллагын хэмжээнд үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилт тавин 
ажиллаж байна.

Монгол Улсын Эрүүгийн ялын бодлого дахь шинэчлэлийн нэг үндсэн чиглэл болох ял шийтгэгдсэн хүнийг нийгмээс 
тусгаарлахгүйгээр ял эдлүүлэх, хувь хүний хөгжлийг дэмжих, нийгмийн эерэг үр дагаварыг бий болгох зорилго бүхий 
ялын шинэ төрөл болох Зорчих эрх хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлэх ажил 2021 оны нэгдүгээр сараас хэрэгжиж эхлэхээр 
тогтсонтой холбогдуулан бэлтгэл ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүллээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн нэг онцлог төрөл болох иргэн, захиргааны 
хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааг үр дүнд хүргэх чиглэлээр цөөнгүй арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүллээ. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох, төлбөр 
төлөгч, авагч болон бусад оролцогчдод хялбар болгох үүднээс шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг цахимжуулах ажлуудыг 
эхлүүлээд байна. Түүнчлэн өндөр үнийн дүнтэй болон удааширсан гүйцэтгэх хуудасны биелэлтийг дээшлүүлэх 
тусгайлсан арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлснээр бодит биелэлтийг нэмэгдүүллээ.

Угтаж буй 2021 оныг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаанд технологийн дэвшлийг 
нэвтрүүлж, албаны бэлэн байдал, сахилга бат, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх” жил болгон зарлаж, энэ хүрээнд Эрүү, 
иргэн, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэн, ашиглалтыг эрчимжүүлж, 
байгууллагын үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлэн, албаны бэлэн байдал, цэрэгжилт, 
сахилга бат, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэн ажиллахаар шийдвэрлэлээ.. 

Манай хамт олон ирж буй шинэ ондоо дээр дурдсан болон бусад үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж, Монгол Улсын 
Засгийн газар, Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас дэвшүүлсэн бодлого, зорилт, үйл ажиллагааны чиглэлийг баримтлан 
илүү их амжилтыг бүтээхээр шамдан ажиллаж байгаагаа илэрхийлж байна.

Та бүхэнд болон танай гэр бүлд ирж буй 2021 онд ажлын өндөр амжилт, амьдралын баяр баясал, аз жаргал, эрүүл 
энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.  

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА, ХУРАНДАА                                       Д.ЗАГДЖАВ

ГАРЧИГ
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МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН
АЛБАН ДААЛГАВАР

2020 оны 11 дүгээр                                   Дугаар 02                                        Улаанбаатар хот 
сарын 19-ний өдөр                                           

Тогтоолын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай

“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 90 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, 
төрийн үйлчилгээг цахимжуулах, төрийн үлйчилгээний нэдсэн системийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхий сайдаас 
ДААЛГАХ нь : 

1. Дор дурдсан арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын 
агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт: 

1.1 Салбар болон орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх цахим шилжилтийн арга 
хэмжээний төслийг хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн боловсруулж Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газарт ирүүлэх: 

1.2 Цахим хэлбэрээр үзүүлж буй үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем 
“E-Mongolia” цонхонд нэгтгэх болон цаашид иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх төлөвлөгөөг үйлчилгээний жагсаалтын хамт 
боловсруулан Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газарт хүргүүлэх: 

1.3 Төрийн үйлчилгээг нэгдсэн системээр дамжуулан үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, 
холбогдох дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулах, үйлчилгээний ажилтнуудыг сургаж бэлтгэх: 

1.4 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системээс гарч буй аливаа лавлагаа тодорхойлолтыг 
шалган баталгаажуулж байх, холбогдох мэдээллийг эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтанд хүргүүлж, харилцан солилцож байх: 

1.5 Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, төрийн үйлчилгээнд 
тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх арга хэмжээ авах: 

1.6 Төрийн цахим үйлчилгээний шимтгэл, төлбөрийн хэмжээг бууруулах: 

ХУУЛ
Ь, ТО

ГТО
О

М
Ж
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1.7 ХУР системд холбогдсон мэдээллийн системийн найдвартай, хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах чиглэлээр Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газартай нягт 
хамтран ажиллах: 

1.8 Цахимаар үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний талаар цахим хуудас, олон нийтийн 
бусад сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон шаардлагатай бусад хэлбэрээр 
мэдээлэл түгээж, нийтэд сурталчлах: 

1.9 Албан хэргийн хөтлөлтийн программ хангамжийг “ Төрийн албан бичиг солилцооны 
нэгдсэн систем”-д холбож, албан бичгийг байгууллага хооронд цахимаар солилцох. 

2. Гадаад улсад амьдарч буй Монгол Улсын иргэд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 
системээс үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэнийг цахим орчинд таньж 
баталгаажуулах ажлыг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газартай хамтран 
хэрэгжүүлэхийг Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайванд. 

3. Монгол Улсад ажиллаж амьдарч буй гадаад улсын иргэдийг төрийн үйлчилгээний 
нэгдсэн системээс үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлж цахим орчинд таньж баталгаажуулах 
ажлыг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газартай хамтран хэрэгжүүлэхийн 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатарт. 

4. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн найдвартай, хэвийн үйл ажиллагаа, 
мэдээллийн нууцлал, системийн аюулгүй байдлыг хангуулах арга хэмжээ авах, албан 
даалгаврын хэрэгжилтийг байгууллага бүрээр нэгтгэн, тайланг улирал бүр Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газарт танилцуулж байхыг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 
(Б.Болор-Эрдэнэ)-т. 

5. Албан даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж үр дүнг  хагас, бүтэн жилээр Засгийн 
газрын хуралдаанд танилцуулж ажиллахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэд 

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД   У.ХҮРЭЛСҮХ 
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МОНГОЛ УЛСЫН
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2020 оны 03 сарын            Улаанбаатар хот
31-ний өдөр                                    Дугаар А/55                          

Шагналын  журам шинэчлэн 
батлах тухай  

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.2 дахь 
хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтыг 
тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 

1. “Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын шагнал олгох журам”-ыг нэгдүгээр, “Шагналд 
нэр дэвшигчийн тодорхойлолтын загвар”-ыг хоёрдугаар, Салбарын тэргүүний ажилтан 
хүндэт тэмдэгний загварыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай. 

2. Тушаалыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг Төрийн 
нарийн бичгийн дарга /Г.Билгүүн/-д даалгасугай. 

3. Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 
оны А/87, А/151 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай. 

                                                                    
                     САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ 
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Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдын 2020 оны А/55 тоот 

тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЛБАРЫН 
ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарт онцгой амжилт гаргасан, мэргэжлээрээ 
тогтвортой, үр бүтээлтэй ажилласан төрийн албан хаагч, Монгол Улсын болон гадаад 
улсын иргэн /цаашид нэр дэвшигчийн гэх/-ийг Засгийн газрын шагнал болон Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны шагналд нэр дэвшүүлэх, тодорхойлох, шагнал олгохтой холбогдсон 
харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

  
Хоёр. Шагналын төрөл

 
2.1. Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан хүндэт тэмдэг болон Хууль зүй, 

дотоод хэргийн яамны шагнал нь дор дурдсан төрөлтэй байна. Үүнд: 

2.1.1. Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан хүндэт тэмдэг: 
2.1.1.1 “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан хүндэт тэмдэг;
2.1.1.2 “Цагдаагийн алдар” хүндэт тэмдэг;
2.1.1.3 “Хүндэт хилчин” хүндэт тэмдэг;
2.1.1.4 “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тэргүүний ажилтан” 
             хүндэт тэмдэг; 
2.1.1.5 “Улсын бүртгэлийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг;
2.1.1.6 “Шилдэг зохион бүтээгч” хүндэт тэмдэг; 
2.1.1.7 “Шинийг санаачлагч” хүндэт тэмдэг;

2.1.2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны шагнал: 
2.1.2.1 “Хүндэт жуух бичиг” 
2.1.2.2 Мөнгөн шагнал, үнэ бүхий зүйл 

2.2. Энэхүү журмын 2.1.1-д заасан шагналын тэмдэг нь тухайн салбар, ажил, мэргэжлийн 
чиглэл, онцлогийг бэлгэдсэн дүрслэлтэй, тэмдгийн оноосон нэрийн бичиглэлтэй, дээд 
хэсэгт соёмбо дүрсэлсэн, урт нь 40-45 мм, өргөн нь 20-22 мм, зузаан нь 2,5 мм-ээс илүүгүй 
хэмжээтэй байна. 

Гурав. Шагнал олгох болзол
 
3.1 Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарыг хөгжүүлэх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй 

болгох, хэрэгжүүлэх үйл хэрэгт тасралтгүй 12-оос доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан, 
амжилт бүтээл нь хамт олон, мэргэжлийн хүмүүст үнэлэгдсэн, мэргэшлийн өндөр ур 
чадвартай, төрийн албан хаагчийг “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” хүндэт  
тэмдэгээр шагнана. 

3.2. Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарыг хөгжүүлэх, хууль ёсыг бэхжүүлэх үйлсэд 
тодорхой хувь нэмэр оруулсан Монгол Улсын болон гадаад улсын иргэнд энэхүү журмын 
2.1.1, 2.1.2-д заасан шагналыг олгож болно. 
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3.3. Цагдаагийн албанд 12-оос доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллаж, гэмт хэрэг, зөрчилтэй 
тэмцэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах 
албан үүргээ үнэнч шударгаар нэр төртэй биелүүлсэн, эрхэлсэн ажилдаа онцгой гавьяа 
байгуулж амжилт гаргасан цагдаагийн алба хаагч, чөлөөнд байгаа ахмад ажилтанг “ 
Цагдаагийн алдар” хүндэт тэмдгээр шагнана. 

3.4. Хил хамгаалах байгууллагад 12-оос доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллаж, улсын 
хил хамгаалах үйлсэд онцгой амжилт гаргасан хичлин, чөлөөнд байгаа ахмад хилчнийг “ 
Хүндэт хилчин” хүндэт тэмдгээр шагнана. 

3.5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад 12-оос доошгүй жил үр бүтээлтэй 
ажиллаж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн биелэлтийг бодитоор дээшлүүлсэн, хорих 
байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан алба хаагч, чөлөөнд байгаа 
ахмад ажилтныг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тэргүүний ажилтан” хүндэт 
тэмдгээр шагнана. 

3.6. Улсын бүртгэлийн байгууллагад 12-оос доошгүй жил ажилласан, улсын бүртгэлийн 
үйл ажиллагаанд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан албан хаагч, өндөр насны тэтгэвэрт байгаа 
ахмад ажилтанг “Улсын бүртгэлийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр шагнана. 

3.7.  Монгол Улсын техник, технологийн хөгжилд үнэтэй бодит хувь нэмэр оруулж, 
10-аас доошгүй шинэ бүтээлийн патент, ашигтай загварын гэрчилгээ авсан, түүнчлэн 
эдийн засагт ач холбогдол бүхий шинэ санаачлагыг практикт нэвтрүүлсэн болон онцгой 
санаачлага гаргасан иргэнийг “Шилдэг зохион бүтээгч ” хүндэт тэмдгээр шагнана. 

3.8. Шинэ санаачлага гарган 5-аас доошгүй патент, ашигтай загварын гэрчилгээ авч, 
практикт нэвтрүүлсэн иргэнийг “Шинийг санаачлагч” хүндэт тэмдгээр шагнана. 

3.9. Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарт 5-аас доошгүй жил идэвх зүтгэл, үр бүтээл, 
санаачлагатай ажиллаж, ажил үйлсээрээ тэргүүлсэн, хууль сурталчлах, хэрэгжүүлэх 
үйлсэд үр бүтээл гаргасан иргэн, албан хаагчийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт 
жуух бичиг”-ээр шагнана. 

3.10. Яамны зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хуулийн төсөл боловсруулах, хууль 
сурталчлах, салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх үйлсэд бодитой хувь нэмэр оруулсан, 
тогтвор суурьшил, үр бүтээлтэй ажилласан албан хаагчийг мөнгөн болон үнэ бүхий 
зүйлээр шагнана. 

 3.10.1 Байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр мөнгөн шагналаар шагнах шагналын 
хэмжээ нь сарын үндсэн цалинг 1.5 дахин, нэмэгдүүлснээр, тогтвор суурьшил, үр бүтээлтэй 
ажилласан албан хаагч, ажилтны насны ой, тэмдэглэлт бусад үйл явдлыг тохиолдуулан 
1.000.000 /Нэг сая/ хүртэл төгрөгийн үнэ бүхий зүйлээр тус тус шагнаж болно. 

3.11. Дор дурдсан шалгуурыг харгалзан  шагналд нэр дэвшүүлнэ. Үүнд: 
 3.11.1. төрийн албанд тогтвор суурьшилтай ажилласан; 
 3.11.2. албан үүргээ тогтмол, гүйцэтгэлийн өндөр түвшинд биелүүлж, идэвх 

санаачилга гаргасан байдал;
 3.11.3. төрийн албан хаагчийн болон мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн 

байгууллагын соёл, дэг журмыг чандлан сахисан байдал;
 3.11.4 ажил, мэргэжлийн ур чадвар, үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшин; 
 3.11.5. онцгой амжилт, байгуулсан гавьяа;



СҮЛД ИНФО сэтгүүл
2020 (№4)

СҮЛД ИНФО  сэтгүүл
2020 (№4)

10 11

  | СҮЛД ИНФО        СҮЛД ИНФО |        IV улирал            IV улирал

Дөрөв. Шагналд нэр дэвшүүлэх, тодорхойлох 

4.1. Шагналд дор дурдсан эрх бүхий албан тушаалтан нэр дэвшүүлнэ. Үүнд: 
4.1.1. бүх шатны шүүхийн шүүгч, шүүхийн байгууллагын ажилтанг Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга; 
4.1.2. прокурорын байгууллагын ажилтанг Улсын ерөнхий прокурор; 
4.1.3. яамны газрын дарга, агентлагийн даргыг Төрийн нарийн бичгийн дарга; 
4.1.4. яамны ажилтан, албан хаагчийг тухайн газрын дарга, хамт олон;
4.1.5. бусад яам, агентлаг байгууллагын ажилтанг тухайн яамны Төрийн нарийн 

бичгийн дарга, агентлаг, байгууллагын дарга;
4.1.6. аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хууль зүйн хэлтсийн дарга, ажилтанг аймаг 

нийслэлийн Засаг дарга;
4.1.7. өмгөөлөгчийг “Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо”-ны ерөнхийлөгч;
4.1.8. нотариатчийг “Монголын нотариатын танхим”-ын ерөнхийлөгч. 

4.2. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа агентлаг, 
байгууллага болон орон нутаг дахь салбар нэгжийн ажилтанг тухайн агентлаг, байгууллагын 
дарга шагналд нэр дэвшүүлнэ. 

4.3. Энэхүү журмын 4.4-д заасан шагналд нэр дэвшүүлсэн материал, холбогдох баримт 
бичгийг тухайн тэмдэглэлт болон баярын өдрөөс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тус 
яаманд цахим болон цаасан хэлбэрээр ирүүлнэ. Материалыг хугацаа хожимдуулсан, нэр 
дэвшигчийн тодорхойлолтыг дутуу, эсхүл хуурамчаар бүрдүүлсэн, шагналд нэр дэвшүүлэх 
болзлыг хангаагүй албан хаагчийн нэрийг дэвшүүлсэн тохиолдолд шагнал олгох асуудлыг 
хэлэлцэхгүй бөгөөд холбогдох материалыг илгээсэн байгууллагад нь буцааж, буруутай 
албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэнэ. 

4.4. Шагналд нэр дэвшүүлэхдээ дор дурдсан материалыг бүрдүүлнэ: 
4.4.1. батлагдсан загварын анкет / цээж зураг3х4/; 
4.4.2. ажил байдлын тодорхойлолт, урьд нь шагнагдсан байдал;
4.4.3. нэр дэвшүүлсэн тухай эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэгтэй албан бичиг;
4.4.4. онцгой амжилт гаргасан бол энэ тухай танилцуулга;
4.4.5. хамт олны хурлын тэмдэглэл;

4.5. Шагналд нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт нь үнэн зөв, ажлын амжилт, 
авьяас чадвар, оруулсан хувь нэмрийг товч, тодорхой бичсэн байх бөгөөд холбогдох 
судалгаа, үзүүлэлтийг тусгасан байна. 

4.6. Тус яамны харьяа агентлаг, байгууллага шагналын материалыг яамны холбогдох 
цахим санд оруулж, албан бичгээр мөн ирүүлнэ. 

 
4.7. Шагналыг Цагаан сар, Монгол цэргийн баяр, Үндэсний их баяр наадам, Бүгд 

Найрамдах Улс тунхагласан өдрийг тохиолдуулан, бусад үед Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдын зөвшөөрснөөр олгоно. 

4.8. Өмнө авсан шагналаас хойш 3-н жил ажилласан, ажлын амжилт бүтээл нь өмнөх 
түвшингээсээ ахисан тохиолдолд дараагийн шатны шагналд нэр дэвшүүлэх эрх нээгдэнэ. 
Онцгой амжилт гаргасан тохиолдолд шагналыг хугацаанаас нь өмнө буюу алгасуулан 
олгож болно. 
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Тав. Шагналыг шийдвэрлэх, олгох 

5.1. Шагналд нэр дэвшигчийн материалыг тус яамны шагнал урамшууллын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авч, энэхүү журмын 4.4-д заасан материалыг хянан, 
бүрдүүлбэрийг хангуулж, холбогдох саналаа удирдлагад танилцуулна. 

5.2. Шагнах асуудлыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ. 

5.3. “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан”, “Цагдаагийн алдар”, “Хүндэт хилчин”, 
“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тэргүүний ажилтан”, “Улсын бүртгэлийн 
тэргүүний ажилтан”, “Шинийг санаачлагч”, “Шилдэг зохион бүтээгч” шагналыг хүндэт 
тэмдэг болон дугаар бүхий үнэмлэх, гэрчилгээний хамт олгоно. 

5.4. Шагнагдсан хүмүүсийн тэмдэг, үнэмлэхийг холбогдох тушаалын хуулбарын хамт 
шагналд нэр дэвшүүлсэн байгууллагад хүргүүлнэ. 

5.5. Шагналын хүндэт тэмдэг, үнэмлэх, яамны “ Хүндэт жуух бичиг”-ийг үрэгдүүлсэн 
тохиолдолд нөхөн олгож болно. Нөхөн олгоход дараахь материалыг бүрдүүлнэ. 

5.5.1. нөхөн олгож өгөхийг хүссэн өргөдөл; 
5.5.2. өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр үрэгдүүлсэн тухай зарлуулсан 

баримт; 
5.6. Энэ журмын 5.5-д заасан баримтыг үндэслэн шагналыг нөхөн олгоход гарсан 

зардлыг холбогдох байгууллага, иргэнээс гаргуулна. 

Зургаа. Шагналын мэдээллийн сан 

6.1. Яам нь шагналын төрөл, огноогоор төрөлжүүлсэн шагнагдсан хүмүүсийн цахим 
мэдээллийн санг бүрдүүлж ашиглана.

 
6.2. Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, баяжилт хөдөлгөөнийг тус яамны шагнал 

урамшууллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хариуцан хөтөлж, хяналт тавина. 

Долоо. Бусад зүйл 

7.1 Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны албан хаагчид болон харьяа агентлаг 
байгууллагаас төрийн дээд цол, одон, медаль, хүндэт өргөмжлөлөөр шагнуулахаар 
ирүүлсэн тодорхойлолтыг Төрийн захиргааны удирдлагын газраас судлан, Хуульзүй, 
дотоод хэргийн сайд болон Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71 дүгээр зарлигаар батлагдсан ”Монгол Улсын цол хүртээх, 
одон, медалиар шагнах журам”-д заасны дагуу нэр дэвшүүлэн, өргөн мэдүүлнэ. 
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Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдын 2020 оны А/55 тоот 

тушаалын хоёрдугаар хавсралт

Салбарын болон яамны шагналын 
тодорхойлолтын загвар

1. Овог:
2. Нэр:
3. Төрсөн огноо:
4. Хүйс:
5. Төрсөн хот, аймаг, сум:
6. Одоогийн харьяалал:
7. Нийгмийн гарал:
8. Регистрийн дугаар:
9. Боловсрол:
10. Мэргэжил:
11. Ажил эрхэлсэн байдал: 

12. Ажилласан нийт хугацаа.../жил/ үүнээс тухайн салбат.....жил, тухайн                     
                       хөдөлмөрийн хамт олны дотор....жил.

13. Шагнагдсан байдал:

14. Шагнуулах үндэслэл: /ажлын амжилт, үр дүнгийн тодорхойлолт, бүтээлийн  
               жагсаалт, онцгой амжилт гаргасан бол энэ тухай танилцуулга/

  .................................................................................................................................. 
              ..................................................................................................................................

15. Шагнуулах шагналын төрөл:...............................................................................
16. Хамт олны саналын хувь:...........................
17. Албан газар, байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тэмдэг.

д/д Ажилласан газар Хугацаа Албан тушаал

1
2

№ Монгол Улсын цол, 
одон медаль Он Салбар, аймаг, 

нийслэлийн шагнал Он

1
2
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ШШГЕГ-ЫН 2020 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТЫН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН  ТАЛААР

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2020 оныг ”ШШГБ-ын Хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой 
хөгжлийг хангах, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулах жил” болгон зарлаж, энэ зорилтын хүрээнд:

 1. Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгон шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх;
 2. Мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлж, хөгжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
 3. “ШШГБ-ын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг эрчимжүүлж, бодит үр 

дүнд хүргэн дүгнэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр ШШГЕГ-ын даргын 2020 оны 01 дүгээр тушаалаар баталгаажуулан, 
харьяа газар, хорих анги, салбар нэгжүүдэд хүргүүлсэн.

Энэхүү зорилтын биелэлтийн талаар аймаг, нийслэл дэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, хорих анги, 
салбар нэгжүүдээс 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар ирүүлсэн тайланг нэгтгэн танилцуулж байна. Үүнд:

ШШГЕГ болон харьяа газар, хэлтэс, хорих анги, салбар нэгжийн дарга нар ШШГЕГ-аас 2020 онд дэвшүүлсэн 
зорилтыг бие бүрэлдэхүүнд судлуулан, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг оны эхэнд батлан, биелэлтийг 
хангуулах удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэн хяналт тавин ажиллаж иржээ.

1. Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгон шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх 
зорилтын хүрээнд:

 1.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах 
“Ажлын хэсэг”-ийг ШШГЕГ-ын даргын 2020.02.28-ны өдрийн А/38 дугаар тушаалаар байгуулан ажиллуулж, тэдний 
боловсруулсан төслийг ШШГЕГ-ын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн, ШШГЕГ-ын даргын 2020.05.15-
ны өдрийн А/91 дүгээр тушаалаар “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хөгжлийг 
бэхжүүлэх 2020-2024 оны дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг батлан, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.

Тус хөтөлбөрийн биелэлтийг 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар харьяа хорих анги, салбар нэгжүүдээс гаргуулан 
авч нэгтгэн дүгнэх ажил хийгдэж байна.

 
 1.2. ШШГЕГ-ын даргын 2013.04.24-ний өдрийн А/82 дугаар тушаалаар батлагдаж, 7 жил гаруй хугацаанд 

дагаж мөрдөж, олон удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирсэн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хөдөлмөрийн 
дотоод журам”-ыг шинэчлэн батлагдсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Төрийн албаны тухай зэрэг хуулиудтай 
уялдуулан шинэчлэн өөрчлөхөөр харьяа хорих анги, байгууллага, алба хаагчдаас саналыг авч, нэгтгэн боловсруулсныг 
ШШГЕГ-ын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн, ШШГЕГ-ын даргын 2020.05.28-ны өдрийн А/96 дугаар 
тушаалаар батлан мөрдүүлж байна.

 
 1.3. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2020.06.02-ны өдрийн А/93  дугаар тушаалаар “ШШГБ-ын туг, бэлгэ 

тэмдгийн загвар, хэрэглэх журам”-ыг шинэчлэн батлуулж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж байна.

 1.4. Харьяа хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, салбар нэгжүүд ШШГЕГ-ын даргын тушаалаар 
батлагдсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хөгжлийг бэхжүүлэх 2020-2024 оны 
дунд хугацааны хөтөлбөр”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”, “ШШГБ-ын 
туг, бэлгэ тэмдгийн загвар, хэрэглэх журам”-ыг  бие бүрэлдэхүүндээ судлуулан, нэг мөр мөрдөн хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна.
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2. Мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлж, хөгжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд:

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь Төрийн албаны тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль 
болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн заалт, шаардлагад нийцүүлэн алба хаагчдынхаа мэдлэг, мэргэшлийн ур 
чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалтын нэгдсэн бодлогыг тодорхойлж, урт, дунд, богино хугацааны сургалтын 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

    
2.1. ШШГЕГ-ын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/197 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын дунд 2019-2020 онд зохион явуулах албаны сургалтын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө”-ний дагуу ШШГЕГ болон харьяа анги, байгууллагууд албаны болон мэргэшүүлэх, давтан сургалтыг 
зохион байгуулсан байна. Үүнд:

 Анги, байгууллага бүр нийт бие бүрэлдэхүүний дунд албаны сургалтыг ШШГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөг үндэслэн 2019 оны 11 дүгээр сараас 2020 оны 05 дугаар сарыг дуустал хугацаанд явуулан, 
хичээлийн жилийн төгсгөлд алба хаагчдаас шалгалт авч дүгнэн, ШШГЕГ-т биелэлтийг илтгэснийг Захиргааны 
удирдлагын газраас нэгтгэн ШШГЕГ-ын даргад танилцуулсан.

ШШГЕГ-ын хэмжээнд алба хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын чиглэлээр:

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хорих анги, хэлтэс, салбар нэгжийн  дотоод хяналт шалгалт, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан мэргэшүүлэх /50/;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хорих анги, хэлтэс, салбар нэгжийн  нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчдийг 
мэргэшүүлэх цахим сургалт /78/; 

Хуулийн этгээдээс төлбөр гаргуулах ажиллагаа, төлбөр төлөгч, түүний хөрөнгийг эрэн сурвалжлах ажиллагаа, 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны оролцогч, шинжээч оролцуулахад анхаарах асуудал болон дуудлага худалдааны 
явцад хуулийн зүйл, заалтыг нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлэх мэргэшүүлэх сургалт /270/; 

“Удирдах ажилтны манлайлал, ёс зүй” сэдэвт анги, байгууллагын харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд 
дарга, цагдан хорих байрны дарга нарын цахим сургалт, 

“Архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн чиглэлээр харьяа хөмрөг үүсгэгч 52 байгууллагын 54 архив, бичиг хэргийн 
ажилтнуудын сургалт зохион байгуулсан зэргээр нийт 795 алба хаагчийг хамруулжээ.

2.2.  Алба хаагчдын богино хугацааны сургалтын чиглэлээр:

Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуулийн Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад ахлах түшмэлийн 
ангилалд хамаарах албан тушаалд ажиллах байгаа нэр бүхий 57 алба хаагчийг суралцуулан “Гэрчилгээ” олгуулсан.

Мөн Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 1, төрийн алба хаагчдыг мэргэшүүлэх дунд хугацааны 
давтан сургалтад 3 алба хаагч суралцаж байна.

 
2.3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020.03.05-ны өдрийн А/42 дугаар тушаалаар “Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын  алба хаагчдын англи хэлний мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх “Гадаад хэл-
мэдлэгийн түлхүүр” дунд хугацааны сургалтын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд анги байгууллагуудаас англи хэлний дундаас 
дээш түвшний мэдлэгтэй нийт 16 алба хаагчийг шалгаруулан “English one” сургалтын төвд байгууллагын зардлаар 
суралцуулахаар шийдвэрлэсний дагуу эхний шатны 35 хоногийн сургалт зохион байгуулсан. 

 
3. Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд харьяа анги, байгууллагууд бие бүрэлдэхүүний мэдлэг, боловсрол, мэргэшлийн 

ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч, Их, дээд сургуульд элсэн суралцах боломжоор хангах, ажлын байранд сургалт 
зохион байгуулах, бие даан суралцах хүсэл тэмүүллийг нэмэгдүүлэн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
ажилласан байна. Тухайлбал;

Орхон аймаг дахь ШШГГ-457 дугаар нээлттэй хорих анги нь гадаад хэлний “ENNNO” сургалтын төвтэй;
421, 435 дүгээр нээлттэй хорих анги нь “Насан туршийн боловсролын төв”-тэй хамтран Англи хэлний анхан шатны 

сургалтыг танхимын хэлбэрээр зохион байгуулсан байна.
409 дүгээр хаалттай хорих анги нь бүлгээр болон шинээр томилогдож ирсэн алба хаагчдыг сурган дадлагажуулах 

модуль сургалтын танхим, номын сан, интернэт уншлагын танхим байгуулсан зэргийг дурдаж болох байна.

4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, 
хандлагыг төлөвшүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх 
сургалтын орчин нөхцөлийг бий болгох зорилгоор “Сургалт, бэлтгэлийн төв”-ийг шинээр байгуулсан. 

Тус төвийн бүтэц, орон тоог Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 
19-ний өдрийн А/167 дугаар тушаалаар баталж, сургалт, бэлтгэлийн төвийн захирал-1, сургалтын менежер-1, аж 
ахуйн ажилтан-1, хамгаалалтын ажилтан-тогооч-1, жолооч – 1, нийт  5 орон тоотойгоор  үйл ажиллагаа явуулахаар  
шийдвэрлэсэн. 
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“Сургалт, бэлтгэлийн төв”-ийн захирал, сургалтын менежер, хамгаалалтын ажилтан-тогоочийн албан тушаалын 
тодорхойлолтыг боловсруулан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн А/169 дүгээр тушаалаар батлан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн хангалтыг сайжруулах, дээд боловсролтой алба 
хаагчдын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор элсэлтийн шалгалтын дүрэм, зааврын дагуу сургуульд элсэн суралцах хүсэлтэй 
иргэд, алба хаагчдыг зохих ёсоор элсүүлэн сургаж бэлтгэх ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: 

Сул орон тоо болон түүнд ажиллах хүсэлтэй иргэдэд тавигдах шаардлага, болзлын талаар ШШГЕГ-ын веб хуудас, 
анги, салбар нэгжүүдийн цахим хуудас, вэб сайт, Мэдээллийн самбар, төв, орон нутгийн ТВ, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр тогтмол байршуулан, нийтэд мэдээлэн сурталчилж, сонирхсон иргэдээс судалж, шилж сонгон, сургалтад 
хамруулах зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж хэвшээд байна.

Тухайлбал;
401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг  2020 онд давхардсан тоогоор 80 ажпын байрыг нээлттэй 

зарлаж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль болон “Хүний нөөцийн заавар”-т заасан шаардлагыг хангаж, ажилд 
орох хүсэлт гаргасан нэр бүхий 18 иргэнийг ангийн даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, ажлын байранд 
томилуулах саналыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт хүргүүлснээр эрүүл 
ахуйч эмч 1, дотрын их эмч 2, эм баригч 1, сувилагч 1, асрагч 1, хамгаалалтын ажилтан 2, жолооч 1, нийт 9 алба хаагч 
томилуулсан.

Төв аймаг дахь ШШГГазар 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар Зэвсэгт хүчний 016 дугаар ангийн цэргүүд, 
аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчид болон тус байгууллагаар үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэдэд 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын талаар танилцуулга, ажилд орох хүсэлтэй иргэдэд зориулсан гарын авлага 
бэлтгэн нийт 88 цэрэг, сурагч, иргэдэд тараасан байна.

2020 онд ДХИС-ийн бакалаврын  хөтөлбөрийн өдрийн ангид 43, 3 жилийн эчнээ 20, 5 жилийн эчнээ 18 нийт 81 
алба хаагч, ДХИС-ийн УА-ын магистрын хөтөлбөрт 9 алба хаагч,  Ахисан шатны сургуулийн магистрын хөтөлбөрт 15 
алба хаагч тус тус суралцаж төгссөн болно. 

Оросын Холбооны Улсын их, дээд сургууль, удирдлагын академид 16 алба хаагч  /Адъюнктурт 2, магистрт 1, 
бакалаврт 10, хэлний бэлтгэлд 3/ тус тус суралцаж байна.

Байгууллагын захиалгаар ОХУ-ын Хууль зүйн яам, Дотоод хэргийн яамны харьяа их, дээд сургууль болон 
удирдлагын академид суралцах хүсэлтэй алба хаагч, иргэдийг бүртгэх зарыг 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний 
өдрийг хүртэл хугацаанд явуулж, 07 дугаар сарын 16-ны өдрөөс элсэлтийн шалгалт зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.

 
6. Хүний нөөцийн санг бүрдүүлэх, нэн шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчинг бэлтгэх зорилгоор МУИС-ийн 

“Бизнесийн сургууль”, ШУТИС-ийн “Барилга, архитектурын сургууль”, ШУТИС-ийн “Мэдээлэл, холбоо технологийн 
сургууль”, АШУҮИСургуультай ШШГЕГ-ын ажиллах санамж бичиг байгуулан, алба хаагчид болон алба хаагчдын 
хүүхдийг байгууллагын нэр дээр суралцуулахаар шийдвэрлэсэн. 

Дээрх арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчдад санхүүгийн ачаалал үүсгэхгүй байх зарчмыг баримтлан Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас сургалтын төлбөрийг бүрэн хариуцаж, 2020-2021 оны хичээлийн жилээс алба 
хаагч-2, алба хаагчдын хүүхэд-5, нийт-7 иргэнийг их, дээд, сургуулиудад суралцуулж эхэллээ. Үүнд:

АШУҮИС-д хүний их эмч мэргэжлээр – 4;
ШУТИС-д мэдээлэл, технологийн инженер мэргэжлээр – 2;
Шинэ анагаах ухааны их сургуульд хүний их эмч мэргэжлээр – 1 суралцагчийг тус тус элсүүлэн суралцуулж байна. 

3. “ШШГБ-ын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг эрчимжүүлж, бодит үр дүнд 
хүргэн дүгнэх зорилтын хүрээнд:

Алба хаагчдын ая тухтай, хэвийн  ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдралын 
түвшин, ахуй нөхцөлийг дээшлүүлэх, амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ахмад настны нийгмийн 
хамгааллыг сайжруулах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилгоор ШШГЕГ-ын даргын 2016.11.14-ний өдрийн А/220 
дугаар тушаалаар “ШШГБ-ын алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг батлан 
2016-2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, чиглэл гарган ажиллаж байна. 

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 онд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Үүнд: 

1. ШШГЕГ-ын хэмжээнд:

 - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын албан хэрэгцээнд зориулж нэгдсэн хангалтаар 30.8 
сая төгрөгийн тавилга, эд хогшил, 47.9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, 9.1 сая төгрөгийн компьютер, техник хэрэгсэл 
буюу нийт 87.8 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангасан.

 Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн  
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тогтоох тухай” 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолын дагуу 57 нэгжид нийт 66.9 сая төгрөгийн 
цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулын зардал, 1,1 сая төгрөгийн НДШ-н зардлын зохицуулалтыг хийсэн.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 24,  2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн 472 дугаар “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн  тогтоох тухай” 
тогтоолын дагуу 57 нэгжид нийт 4028.9 сая төгрөгийн цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулын зардал, 302,9 сая төгрөгийн 
НДШ-н зардлыг батлагдсан төсөвтөө багтаан зохицуулалт хийсэн.

Тайлант хугацаанд тэтгэвэрт гарсан 58 албан хаагчид 1,831.7 сая төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж, 78 албан хаагчид 
679.4 сая төгрөгийн, албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад нас барсан 3 алба хаагчийн ар гэрт 117,5 сая төгрөгийн нэг 
удаагийн буцалтгүй тусламж, ШШГЕГ-ын албан хаагчдын хүүхдэд 5,330,277 төгрөгний бэлэг тус тус олгосон.

Гадаадын их, дээд сургуулийн бакалавр, адъюнктур, доктарантурт суралцаж буй 16 албан хаагчдад  2020 оны 
эхний хагас жилд цолны мөнгө, тэтгэлэг, замын зардалд нийт 137,6 сая төгрөг олгосон.

Монгол Улсын ЗГ-ын 2018 оны 382 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн алба хаагчид докторын зэрэг, профессор 
цолны нэмэгдэл олгох журам”-ын дагуу 3 албан хаагчид эрдмийн зэргийн нэмэгдлийг олгож байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын нийт 3280 цэргийн алба хаагчдад 29 нэр төрлийн 1,216.8 сая төгрөгийн 
цэргийн дүрэмт хувцас, хэрэглэлийг олгоод байна.

Байгууллагын алба хаагчдын амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор “Монгол даатгал” ХХК-тай 81.9 сая төгрөгийн гэрээ байгуулж даатгуулсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 472 дугаар “Төрийн албан хаагчийн 
албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” тогтоолыг баримтлан 2020 оны 01 дүгээр сарын 
01-ний өдрөөс бүх алба хаагчдын албан тушаалын цалинг шинэчлэн 1503.3 сая төгрөг олгосон. Ажлын шаардлагаар 
ээлжийн амралтаа биер эдэлж чадаагүй 21 алба хаагчид 27.4 сая төгрөг, 11 алба хаагчийн цолны мөнгийг тус тус 
олгосон.

2. 401, 405,  407, 415, 423, 425, 435, 437, 445, 461 дүгээр нээлттэй, хаалттай хорих ангиуд, Булган, Баян-Өлгий, 
Говь-Алтай, Дорнод, Завхан, Өмнөговь, Хөвсгөл аймаг дахь ШШГГ-ууд, Багануур болон Налайх дүүрэг дэх ШШГХ, 
СМДӨАЭАХХГ, Баривчлах байр зэрэг олон анги, байгууллагууд алба хаагчдын албан хэрэгцээнд ашиглагдах тавилга, 
техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, албан контор, ажлын өрөөнд засвар үйлчилгээ, тохижилтын ажлыг хийсэн 
байна. Тухайлбал;

405 дугаар хаалттай хорих анги Конторын 1, 2 давхар, хурлын танхим, алба хаагчдын цайны газар,конторын дээвэр 
зэрэгт урсгал засвар хийсэн ба нийт 23,612.0 мянган төгрөгийг зарцуулсан.

407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн захиргааны байр 2001 онд ашиглалтад орсноос  хойш бүхэлдээ 
хуучирч үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад ихээхэн хүндрэл үүсдэг тул иж бүрэн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэн, 
алба хаагчдын ажлын өрөө, тасалгааг тохижуулан ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулсан байна.

409 дүгээр хаалттай хорих анги “Албан хаагчийн хөгжлийн төв”-ийг:
 1. Байгууллагын түүхэн музей,
 2. Албан хаагчийн модуль сургалтын танхим, 
  3. Албан хаагчийн номын сан, 
 4. Албан хаагчид зориулсан интернет номын сан-кафе гэсэн цогцолбор байдлаар байгуулан ашиглаж байгаа 

нь алба хаагчдын хэдийн ажиллах, сурч боловсрох, хөгжих боломжийг нэмэгдүүлж, тэдний урам зориг, идэвх 
санаачлагыг өрнүүлэн хөхиүлэн дэмжсэн шинэлэг арга хэмжээ болжээ.

Мөн алба хаагч нарт зориулсан номын санг байгуулсантай холбогдуулан, алба хаагч нараас номын хандивын аян 
зохион байгуулснаар нийт 102 албан хаагчдаас 2020.11.30-ний өдрийн байдлаар 130000 ширхэг, ном номын сангийн 
сан хөмрөгт тавигдсан, номын сангийн тохижилтын хүрээнд санхүү албанаас, 3ш хөшиг, 20ш цэцгийн сав, буйдан 
бүрэх ледрин зэргийг авч буйданг бүрж дуусгасан байна.

Хархорин сум дахь ШШГХэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги конторын алба хаагчдын бүх өрөөнд их 
засвар хийж хаалга сольж,  ахлах төлөөлөгчийн өрөөний модон хаалгыг төмөр хаалгаар сольж, коридорын хуучин 
таазыг буулгаж, уналт хийн засварлаж, таазанд 36 ширхэг нүдэн гэрэл, 100 метр туузан гэрэл хийж алба хаагчдын 12 
өрөөнд засвар хийж сантехникийн халаалтын шугамыг сольж өрөөнүүдийн дулааныг нэмэгдүүлсэн зэргээр 28 анги, 
байгууллага ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулан ажилласан байна. 

3. Алба хаагчдынхаа орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх, байр сууцны нөхцөлийг сайжруулахад ихээхэн анхаарч 
ажиллаж байна. 

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 11-р хороо, Зайсанд “Хуулийн байгууллагын ажилтан албан хаагчдын цогцолбор 
хороолол”-ын 356 айлын 4 блок орон сууцны барилгын эхний ээлжийн 240 айлын 103, 104 дугаартай 4 блок 2 барилгын 
угсралт, засал, цахилгаан, дулааны гадна болон дотор шугам сүлжээг гүйцэтгэж дууссан. Барилгын гүйцэтгэл 99 
хувьтай.

Цар тахал гарсантай холбогдуулан барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах Улсын комисс 2021 оны 1 
дүгээр улирлаас ажиллах талаар мэдэгдсэн тул дээрх барилгуудыг байнгын ашиглалтад өгөх боломжгүй байна. 

118 айлын 104-р Блок барилга 75 хувь, -120 айлын 103-р Блок барилга 55 хувь, - 59 айлын 105-р Блок барилга 
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10 хувь, -59 айлын 106-р Блок барилга 10 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
ШШГЕГ-ын даргын 2020.07.22-ны өдрийн А/126 дугаар тушаалаар 9 алба хаагчдад 135 сая төгрөгийн хашаа 

байшин худалдан авахад дэмжлэг үзүүлсэн.  
Өвөрханай аймгийн Хархорин сум дахь ШШГХэлтэс- 423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги тус сумын хаус 

хороололд алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэн, амьдрах ая тухтай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор 17x9 м 
харьцаатай, 153 м2 талбай бүхий төвийн цэвэр, бохир, дулааны шугамд холбогдсон, автомашины гражтай, 3 айлын 
хаус барилга барьж ашиглалтанд оруулсан;

407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги өрх толгойлсон эх, хамгаалалтын ажилтан, ахлагч Ө.Ууганцэцэгт 5 
ханатай, иж бүрэн гэр олгосон.

Ховд аймаг дахь ШШГГазар-457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги нь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын тогтоолоор 36 айлын орон сууц барих газрын асуудлыг шийдвэрлүүлсэн;

Өмнөговь аймаг дахь ШШГГ нь тус аймгийн “Гурван сайхан орон сууцны корпараци” ХХК-нд санал уламжлан 1 
алба хаагчийг 2 өрөө байранд оруулсан; 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь ШШГХэлтэс орон нутгийн төсвийн 63.203,677 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр 
тус бүр 4 айлын 2 орон сууцыг , дулаан, цэвэр усны хангамж, бохир ус зайлуулах нэгдсэн шугамд холбон ашиглалтад 
оруулсан;   

СМДӨАЭАХХГ 10 алба хаагчийг орон сууц, хашаа байшингаа засварлахад нь зориулж хүн хүч, эд материалын 
туслалцаа үзүүлсэн зэргээр олон анги, байгууллагын ажлыг дурдаж болох байна.

4. Анги, байгууллагууд алба хаагчдын ахуй амьдралд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хувийн газар эзэмшүүлэх, 
улмаар өмчлөх эрх олгуулах талаар орон нутгийн төр, засаг захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллаж зохих 
шийдвэрийг гаргуулсан нь тэдний нийгмийн баталгааг сайжруулах, ажиллах урам зоригийг нэмэгдүүлэх чухал арга 
хэмжээ болжээ. Тухайлбал;

Нийслэлийн ШШГГ нь Төв аймгийн Сэргэлэн суманд 15 га газрыг алба хаагчдад эзэмшүүлэхээр тус сумын газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулсан;

Орхон аймаг дахь ШШГГ-437 дугаар нээлттэй хорих анги Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Эрдэнэт багт 20 
айлын газрын асуудлыг шийдвэрлэн өгч өмчлөх эрхийн гэрчилгээ олгохоор болсон;

Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай  анги Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанд 50 өрхийн гэр бүлийн 
хэрэгцээнд зуслангийн газрыг шийдвэрлүүлэхээр саналаа хүргүүлсэн;

Баян-Өлгий аймаг дахь ШШГГ - 4;
Завхан аймаг дахь ШШГГ - 10;
Төв аймаг дахь ШШГГ нь Эрдэнэ сумын нутаг дэвсгэрт 15 айлын гэр бүлийн хэрэгцээнд газар олгуулах асуудлыг 

тус тус шийдвэрлүүлжээ.  
427 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги алба хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах, ажиллах урам зоргийг 

нэмэгдүүлэх, цэвэр агаар, байгалийн үзэсгэлэнт газарт гэр бүл, анги хамт олноороо чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, эрүүл мэндээ хамгаалах, дархлаагаа дэмжих нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх зорилгоор Багануур дүүрэг 
Хэрлэн гол дагуу байрлах ангийн зуслангийн газарт 4x4 хэмжээтэй 4 байшинг шинээр барихад зориулан 8.360.0 
мянган төгрөг зарцуулж, барилгын ажил 80 хувьтай явагдаж байна.

5. Алба хаагчдын ажиллах боломжийг хангах нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд байгууллагын дэргэд 
хүүхдийн цэцэрлэгийг байгуулах, бусад цэцэрлэгт хамруулахад туслах зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Тухайлбал;

401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг Гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газрын харьяа 
цэцэрлэгт тус ангийн 5 алба хаагчийн 6 хүүхдийг хамруулсан.

Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай  ангийн дэргэдэх хүүхдийн цэцэрлэгийг өргөжүүлэн сургалтын чанарыг 
сайжруулж улсын цэцэрлэгийн харьяа болгохоор Нийслэлийн боловсролын газартай хамтран ажилласнаар Баянгол 
дүүргийн 47 дугаар цэцэрлэгийн харьяа дунд, бага гэсэн 2 бүлэгтэйгээр нийт 17 алба хаагчийн 1-5 насны 19 хүүхдийг 
цэцэрлэгт элсүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

417 дугаар нээлттэй хорих анги сумын төвөөс 2.8 км зайд байрладаг алба хаагчдын амьдарч байгаа байршилд 
мэргэжлийн багштай гэр цэцэрлэг байгуулан одоогийн байдлаар 10 хүүхэд хамрагдаж байна.

6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа анги, байгууллагууд Улсын онцгой комиссын тогтоол, 
шийдвэр, ШШГЕГ-ын даргын тушаалын дагуу “Короновируст халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
жирэмсэн болон 0-12 насны хүүхэдтэй эмэгтэй ажилтан, алба хаагчийг гэрээсээ ажиллах нөхцөл боломжоор 
хангах, цалинтай чөлөө олгох” гэсэн 3 дахь заалтын дагуу байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр 
богиносгосон цагаар болон гэрээс нь ажиллуулах, цалинтай чөлөө олгох, ээлжийн амралтыг олгох зэргээр гэрээсээ 
ажиллах боломжоор ханган, ажилласан байна.

7. Бие бүрэлдэхүүний эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоонд хамруулах, шаардлагатай 
эмчилгээг хийлгэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж иржээ.
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407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги, Дархан-Уул аймаг дахь ШШГГазар- 445 дугаар нээлттэй хорих анги, 
Сүхбаатар, Увс аймаг дахь ШШГГ, Тосонцэнгэл сум дахь ШШГХ алба хаагчдаа элэгний “B”, “C” вирусын шинжилгээнд, 
423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги эмэгтэй алба хаагчдаа эмэгтэйчүүдийн хавдрын шинжилгээнд, Говь-Алтай 
аймаг дахь ШШГГ нь алба хаагчдаа хавдрын шинжилгээнд, Төв аймаг дахь ШШГГ нь 5 төрлийн эрхтэн системийн 
үзлэгт, 433, 461 дүгээр хаалттай ангиуд урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тус тус хамруулсан бол Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сум дахь ШШГХ-ийн алба хаагчдын дунд мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийн талаар судалгаа хийжээ.

8. Хорих анги, байгууллагын удирдлагууд ШШГБ-ын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасны дагуу болон албан 
хаагчдын хуримтлалын сангаас ар гэрийн гачигдал, амьдралын түвшин, ахуй амьдралыг нь харгалзан алба хаагчдад 
тухай бүр мөнгө, хүн хүчний болон эд материалын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж байна. Тухайлбал,

401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг 14 алба хаагчдад нийт 1.446.9 мянган  төгрөгийн тусламж 
дэмжлэг,  

Мөн “Халуун сэтгэл” аян өрнүүлж нэр бүхий 4 алба хаагчдад 3.150.000 төгрөгийн туслалцааг үзүүлсэн.
405 дугаар хаалттай хорих анги 4 алба хаагчид 1.260.000  төгрөгийн; 
407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги 97 алба хаагчдад 5.720.000 төгрөгийн;
409 дүгээр хаалттай хорих анги 8 алба хаагчын ар гэрт 5,000,000 төгрөгийн; 
413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги 28 алба хаагчид 2.850.000 төгрөгийн;
421 дүгээр нээлттэй хорих анги 6 алба хаагчид 850.000 төгрөгийн;
427 дугаар хаалттай хорих анги 49 алба хаагчид 8.996.450 төгрөгийн;
439 дүгээр хаалттай хорих анги 17 алба хаагчид 2.574.900 төгрөгийн;
Дорнод аймаг дахь ШШГГ нь 3 алба хаагчид 300.000 төгрөгийн;
Дорноговь аймаг дахь ШШГГ нь 16 алба хаагчид 2.950.000 төгрөгийн;
Сэлэнгэ аймаг дахь ШШГГ нь 2 алба хаагчид 1.500.000 төгрөгийн;
Төв аймаг дахь ШШГГ 7 алба хаагчид 1.910.000 төгрөгийн;
Увс аймаг дахь ШШГГ нь 3 алба хаагчид 1.500.000 төгрөгийн;
Хөвсгөл аймаг дахь ШШГГ нь 23 алба хаагчид 3.250.000 төгрөгийн;
СМДӨАЭАХХГ 6 алба хаагчид 600.000 төгрөгийн мөнгөн туслалцаа тус тус үзүүлсэн.
405 дугаар хаалттай хорих анги Алба хаагчдад сэтгэлийн дэм өгөх, хамт олны эвсэг уур амьсгалыг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор тус ангийн офицер бүрэлдэхүүний санаачлага, санхүүжилтээр ахлагч бүрэлдэхүүний судалгаанд үндэслэн 
тогооч, ахлагч Б.Цэндсүрэнгийн байшин, хашааг засварлах, тохижуулах ажлыг хийсэн.  

Мөн офицер бүрэлдэхүүн болон харуул хамгаалалтын 2 дугаар ээлжийн бүрэлдэхүүний санаачлага, санхүүжилтээр 
2020 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр хамгаалалтын ажилтанд 5 ханатай гэр бэлэглэжээ.

409 дүгээр хаалттай хорих анги алба хаагчдынхаа гэр бүлийнхэнд албаны үйл ажиллагааны талаар нэгдсэн зөв 
ойлголт өгөх, харилцан хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор эхний ээлжинд 8 албан хаагчийн ар гэрийнхэнд 
ангийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон ангийн музей, сургалтын төв, гутлын үйлдвэр, зөөлөн эдлэлийн үйлдвэр, 
бусад үйлдвэр, хоригдлын амьдралын бүсийг танилцуулж, тэдэнд хүндэтгэл үзүүлжээ.

9. Анги, байгууллагууд газар тариалан эрхэлж төмс, хүнсний ногоо тариалж, алба хаагчдын ар гэрт хүнсний 
хангамжийг сайжруулах, дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа, Дарьт, 
Нийслэлийн Багануур дахь  хорих ангиуд төмс , хүнсний ногоо тариалан, ШШГЕГ-ын нэгдсэн хангалтад ногоо 
нийлүүлэн ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ бусад анги, байгууллагууд өөрсдийн хүч бололцоог ашиглан төмс, хүнсний 
ногоо тариалж байна. Тухайлбал;

405 дугаар хаалттай хорих анги туслах аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор ангийн хүлэмжийг сэргээн засварлаж 80 
ширхэг өргөст хэмхийн суулгац тарин алба хаагчдын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлсэн.

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь ШШГХ нь алба хаагчдын хүнсний хэрэгцээнд зориулан 1 га газарт төмс, 
хүнсний ногоо тариалжээ.

Орхон аймаг дахь ШШГГ-437 дугаар нээлттэй хорих анги апба хаагч, хоригдол, хоригдогчийн хүнсний хэрэгцээг 
хангах, хүнсний нөөц бэлтгэх зорилгоор Булган аймгийн Бугат сумын Цохионы өвөр гэх газарт 3 га талбайд 7,5 тонн 
үрийн төмс, 2 хүлэмжид өргөст хэмх суулгаж, гадаа талбайд лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино зэргийг 
тариалсан.

ШШГЕГ-ын 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд төв, орон нутгийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, 
хорих анги, салбар нэгжийн удирдлагууд зохих хэмжээнд анхаарал хандуулан хэрэгжүүлж ажилласан гэж дүгнэж 
байна.
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ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН 

ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 
дугаар тушаалаар батлагдсан загварын дагуу бодлогын баримт бичигт тусгагдсан 4 зорилтийн хүрээнд 10, төрийн 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 1 зорилтийн хүрээнд 3, хуулиар олгосон тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 
7 зорилтын хүрээнд 16, хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 35 арга хэмжээ нийт 12 
зорилтын хүрээнд 64 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад танилцуулан, ШШГЕГ-ын 
даргын 2020.01.02-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жилийн эцсийн 
байдлаар нэгтгэн дүгнэлээ. Үүнд:

Нэг. Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан 4 зорилтын хүрээнд
 хэрэгжүүлэх 10 арга хэмжээ:

Тус зорилтын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх 5, хорих ангийн үйлдвэрлэлийг 
дэмжин, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, дотоод эх үүсвэрийг бий болгох, хорих ял эдлэгсдийг ажлын 
байраар ханган гэм хорын хохирлыг барагдуулах 2, хорих анги, цагдан хорих байрны нөхцөлийг хүний жам ёсны 
эрхийг хангах жишиг стандартад нийцүүлэх 2, алба хаагчдыг орон сууцаар хангаж нийгмийн хамгааллыг бүрдүүлэх 1 
нийт 10 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. 

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар дээрх төлөвлөсөн арга хэмжээнүүдээс 9 арга хэмжээ бүрэн биелж, 1.3.1 буюу 
“Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Ховд аймгийн Булган суманд суманд албан контор, цагдан хорих байрны зориулалттай 
барилга барьж тус тус ашиглалтад оруулах” гэсэн арга хэмжээний хөрөнгийн эх үүсвэр КОВИД-19 цар тахлын улмаас 
шийдээгүй тул биелээгүй байна. 

Хоёр. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 1 зорилтын
 хүрээнд хэрэгжүүлэх 3 арга хэмжээ:

Тус зорилтын хүрээнд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын зүгээс иргэд, хуулийн этгээдэд үзүүлдэг шүүхийн 
шийдвэрээр өр төлбөртэй эсэх лавлагаа, тодорхойлолт, архивын лавлагаа, суллагдсан болон ял эдэлж байгаа тухай 
тодорхойлолтыг олгох үйлчилгээг түргэн шуурхай зохион байгуулах 3 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ба 
төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд бүрэн биелсэн

Гурав. Хуулиар олгосон тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 7 зорилтын
 хүрээнд хэрэгжүүлэх 16 арга хэмжээ:

Тус зорилтын хүрээнд  хорих анги, байгууллагын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хорих 
ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэх, хоригдлыг хорих ангид ял эдлэх хугацаанд нийгэмшүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах гэсэн хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны чиглэлээр 8, хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан, 
албадлагын арга хэмжээ авсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх,  Зөрчлийн хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр болон 
бусад байгууллагын шүүхээр баталгаажуулсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах, захиргааны журмаар 
албадан эмчлэх тухай шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх гэсэн хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх чиглэлээр 4, иргэний 
хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр болон бусад байгууллагын шүүхээр баталгаажуулсан шийдвэрийн биелэлтийг хангах 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гэсэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны чиглэлээр 4 нийт 16 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөсөн ба  төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд бүрэн биелсэн.

Дөрөв. Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
хэрэгжүүлэх 35 арга хэмжээ:

Дээрх 35 арга хэмжээнүүдээс захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах чиглэлээр 
18, гадаад харилцааны чиглэлээр 2, хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр 1, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын 
чиглэлээр 3, хяналт шалгалтын чиглэлээр 4,  Төсөв, санхүүгийн чиглэлээр 7  арга хэмжээ байна.

Төлөвлөсөн 35 арга хэмжээнээс 31 арга хэмжээ бүрэн биелж, 3.2.17 дахь арга хэмжээ буюу “Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын нэрэмжит шалгалт зохион байгуулах”, 3.2.18 дэх арга хэмжээ буюу “ШШГБ-ын 
хэмжээнд спортын уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах, ажлын байранд хийх дасгал хөдөлгөөн хийх зааварчилгаа 
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хүргүүлэх”, 3.2.2.2 дахь арга хэмжээ буюу “Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа агентлаг, байгууллагуудын гадаад 
харилцаа хариуцсан алба хаагчдын 3 дугаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулах” гэсэн арга хэмжээнүүд  КОВИД-19 
цар тахлын улмаас Улсын онцгой комиссоос олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглосон 
шийдвэрийн дагуу биелээгүй байна.

Мөн төлөвлөгөөний 3.2.3.3 буюу “ШШГЕГ-ын харьяа албанд чиг үүргийн, зарим анги, байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх” гэсэн  арга хэмжээний хэрэгжилт Засгийн газрын 2020 оны 168 дугаар 
“Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед төсвийн зохицуулалт хийх зарим арга хэмжээний тухай” 
тогтоолын хүрээнд тус Ерөнхий газрын албан томилолтын зардал хасагдсан тул Завхан, Хэнтий, Сүхбаатар аймаг 
дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх боломжгүй болсон.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 64 арга хэмжээнээс 
59 арга хэмжээ бүрэн биелж, “Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын улмаас 5 арга хэмжээ биелээгүй 
бөгөөд нэгтгэн дүгнэвэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 
98.8 хувийн хэрэгжилттэй байна.

Цаашид байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны 
хөгжлийн бодлого, МУ-ын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх 
таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хүрээнд боловсруулан, төслийг ШШГЕГ-ын даргын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар бэлтгэж байна.

---оОо---
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ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС
2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ЗАРИМ ОНЦЛОХ АЖЛУУД

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хуулинд тодорхой зорилго ач холбогдол бүхий нэмэлт, өөрчлөлтийг 2020.01.10-ны 
өдрийн УИХ-ын хуралдаанаар хэлэлцэн батласан.

Хүний нөөцийн бодлого, стратегийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэх зорилго бүхий бодлогын баримт 
бичиг болох “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хөгжлийг бэхжүүлэх 2020-2024 
оны дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг батлан, үйл ажиллагаандаа мөрдөн тодорхой үр дүнд хүрч ажиллаж байна.

Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт 
бичигт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр нийт 20 заалтыг 
тусгууллаа. 

Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор АШУҮИС, МУИС,  ШУТИС-тай тус тус “Хамтын 
ажиллагааны санамж бичиг”-ийг байгуулж, байгууллагын захиалгаар сургалтын зардлыг хариуцан 7 иргэнийг 
элсүүлэн суралцуулж эхэллээ.

Алба хаагчдын англи хэлний мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх “Гадаад хэл-мэдлэгийн түлхүүр” дунд хугацааны 
сургалтын хөтөлбөр”-ийг батлан хэрэгжүүлж нийт салбар нэгжүүд анхан шатны сургалтыг бүрэн амжилттай зохион 
байгуулсан бөгөөд ахисан шатанд 20 шахам алба хаагчийг байгууллагын зардлаар сургасан байна.

Дэлхий даяар гамшигт нөхцөл байдлыг бий болгоод буй цар тахлын улмаас зарим төлөвлөсөн үйл ажиллагаа 
тасалдсан хэдий ч тодорхой үр дүнд хүрсэн онцлох ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүллээ. 
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Байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, үр дүнгийн талаар олон нийтэд хүргэх, иргэд олон нийтийг үнэн 
зөв мэдээллээр хангах зорилгоор “Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах төв”-ийг байгуулж, студийг шинээр 
ашиглалтад орууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын түүхт 100 жилийн ойг угтан Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг дэх “Үндэсний 
цэцэрлэгт хүрээлэн”-д “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын нэрэмжит цогцолбор талбай”-г байгууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Хүний нөөцийн программ”-ыг “Дүрэмт хувцас хангалтын программ”-
тай нэгтгэн шинээр боловсруулав.
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Хорих ангиудын ачааллыг саармагжуулах зорилгоор Засгийн газрын 2020 оны 82 дугаар тогтоолоор Багануур 
дүүрэг дэх 427 дугаар хаалттай хорих анги, Төв аймгийн Баян сум дахь 415 дугаар хаалттай хорих ангиудыг нээлттэй, 
хаалттай хорих анги болгон өөрчлөх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллалаа. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын 
орчин нөхцөлийг бий болгох зорилгоор “Сургалт, бэлтгэлийн төв”-ийг шинээр байгуулав. 

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д 
заасны дагуу Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд хорих байр шинээр байгууллаа.

Хүмүүжигчдийг нийгэмшүүлэх болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор 
“Өчил” сониныг шинэчлэн гаргаж эхэллээ.
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405 дугаар хаалттай хорих анги нь хоригдлыг нийгэмшүүлэх ажлын хүрээнд “ТВ405” телевизийг албан ёсны 
эрхтэйгээр ашиглаж эхэллээ. Тус телевизээр нийгэм, цаг үеийн  мэдээлэл, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй, нийгэм, 
сэтгэл зүйн чиглэлээр бэлтгэсэн кино, нэвтрүүлэг, контентуудыг хүргэж байна.

Хорих байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа, хоригдлын аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд байгууллагын хэмжээнд 
ашиглагдаж байгаа телехяналтын системийн 85 хувийг тоон технологид бүрэн шилжүүллээ. 

Баривчлах шийтгэл авсан этгээдийн тоон үзүүлэлт, ачаалалтай холбогдуулан Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороонд 
4 давхар 280 хүний багтаамжтай “Баривчлах байр”-ыг шинээр ашиглалтад орууллаа.
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Зорчих эрхийг хязгаарлах ял 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл 
ажлыг зохих түвшинд хангах ажлыг зохион байгууллаа.

Энэхүү ажлын хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт “Цахим хяналт, удирдлагын төв”-ийг 
байгууллаа. Тус төв нь техникийн хяналтыг 24 цагийн турш тасралтгүй тавих, зөрчлийн мэдээллийг газар, хэлтсийн 
холбогдох алба хаагчдад шуурхай дамжуулах, хяналтын програм хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангах үүргийг 
хэрэгжүүлнэ.

Албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажиллагааг боловсронгуй болгох зорилгоор “Хүмүүжлийн чанартай 
албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”; “Зан үйлд нөлөөлөх сургалт зохион байгуулах журам”, сургалтын 
хөтөлбөрийг тус тус баталлаа.

Татварын байгууллагын нэхэмжлэлтэй 510 гүйцэтгэх баримт бичгийн 114.9 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэх баримт 
бичгийг шилжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. Мөн хүүхдийн тэтгэлгийн хуримтлагдсан төлбөрийг нөхөн төлүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлэн 10.1 тэрбум төгрөгийн хуримтлагдсан тэтгэлгийг нөхөн төлүүллээ.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 
хөрөнгийн мэдээлэл, хугацааны 
сануулга бүхий алба хаагчдад 
зориулсан гар утасны аппликейншныг 
боловсруулан appstore, play-
store-т “Шийдвэр гүйцэтгэх албаны 
мэдэгдэл” нэрээр байршуулж, үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлээд байна. 

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 
явцад төлбөр төлөгчийн эзэмшлийн 
үнэт цаасны мэдээллийг цахим 
хэлбэрээр харилцан солилцох 
зорилгоор Үнэт цаасны төвлөрсөн 
хадгаламжийн төвтэй хамтран 
ажиллах гэрээ байгууллаа.
 

“Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулахтай 
холбоотой шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагаа, эрх зүйн 
зохицуулалт, хэрэгжилт” судалгааны 
ажлын тайланг эмхтгэн хэвлүүлж, 
нийтийн хүртээл болголоо.
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“Төрийн үйлчилгээнд цахим төлбөр тооцоог нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөртэй 
эсэх талаарх тодорхойлолтын хураамжид НӨАТ-ын баримтыг олгож эхлээд байна

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 11-р хороонд 356 
айлын “Хуулийн байгууллагын ажилтан, алба хаагчдын цогцолбор хороолол”-ын барилгын ажлыг хэрэгжүүлж байгаа 
ба 240 айлын барилгыг 2021 оны нэгдүгээр улиралд бүрэн дуусгаж Улсын комисс ажиллуулахаар төлөвлөн ажиллаж 
байна. 

Байгууллагын хэмжээнд дотоодын хэрэгцээг хангах зорилгоор нийт 18 нэгж, 110 га талбайд төмс хүнсний ногоо 
тариалж 1123 тонн ургац, 160 га талбайд улаан буудай тариалж 119 тонн улаан буудай тус тус хурааж авлаа. 

Хэнтий аймаг дахь 419 дүгээр нээлттэй хорих ангид “Мал нядалгаа, мах боловсруулалтын цех”-ийг шинээр 
ашиглалтад оруулсан зэрэг олон ажлыг энд дурдаж болно.
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ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТЭРГҮҮНИЙ
ГАЗАР, ХЭЛТЭС, АНГИ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ШАЛГАРУУЛЛАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар үйл 
ажиллагааны тайлангийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулж (2020.12.28), 2020 оны зорилт, гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийг танилцууллаа.

Тус хуралд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий 
газрын дарга, хурандаа Д.Загджав болон ШШГЕГ-
ын алба, газар, хэлтэс, харьяа анги, байгууллагын 
удирдлагууд цахимаар оролцсон бөгөөд хурлыг дарга, 
хурандаа Д.Загджав нээлээ.

Улмаар Захиргааны удирдлагын газрын дарга, 
хурандаа С.Батбямба 2020 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлж, 
тодорхой үр дүнд хүрснийг дурдаад  зарим онцлох ажлын 
талаарх мэдээллийг хүргэж, хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ 
амжилттай биелүүлж,  дэвшүүлсэн зорилт, гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг бүрэн хангаж ажилласан тэргүүний газар, 
хэлтэс, анги, байгууллагуудыг шалгаруулсан тушаалыг 
уншиж танилцуулав.

2020 онд үйл ажиллагааны үр дүнгээр тэргүүлсэн нэгжээр Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 
Тэргүүнийн шийдвэр гүйцэтгэх тасгийн төрөлд: нэгдүгээр байрт Сонгинохайрхан дүүргийн Шийдвэр гүйцэтгэх 2 
дугаар тасаг, хоёрдугаар байрт Сонгинохайрхан дүүргийн Шийдвэр гүйцэтгэх 1 дүгээр тасаг, гуравдугаар байрт Банк, 
хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны Сонгинохайрхан дүүргийн Шийдвэр гүйцэтгэх 
тасаг;

Тэргүүний “Аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар”-ын төрөлд: нэгдүгээр байрт Завхан аймаг дахь ШШГГ, 
хоёрдугаар байрт Сүхбаатар аймаг дахь ШШГГ, гуравдугаар байрт Төв аймаг дахь ШШГГ;

 
Тэргүүний “Хорих анги бүхий Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс”-ийн төрөлд  нэгдүгээр байрт Сэлэнгэ 

аймгийн Мандал сум дахь ШШГХ-413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги, хоёрдугаар байрт Говьсүмбэр аймаг 
дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих анги, гуравдугаар байрт Дархан-Уул аймаг дахь ШШГГ- 445 дугаар нээлттэй 
хорих анги;

Тэргүүний “Төвлөрсөн хорих анги”-ийн төрөлд: нэгдүгээр байрт 409 дүгээр хаалттай хорих анги, хоёрдугаар байрт 
421 дүгээр нээлттэй хорих анги, гуравдугаар байрт 427 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги;

Тэргүүний “УТҮГ, ТӨААТҮГазар”-ын төрөлд: нэгдүгээр байрт “Газар ивээл” УТҮГ, хоёрдугаар байрт, “Хэрэмт 
цамхаг” УТҮГ, гуравдугаар байрт Үйлдвэр, аж ахуй, барилгын хэлтэс тус тус шалгарав.

Хурлын төгсгөлд ШШГЕГ-ын дарга, хурандаа Д.Загджав 2021 оныг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
үйл ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, албаны бэлэн байдал, сахилга бат, ажлын хариуцлагыг 
дээшлүүлэх” жил болгон зарласантай холбогдуулан тодорхой чиглэлээр үүрэг даалгавар өгч, 2020 онд ажлын 
гүйцэтгэл, үр дүнгээрээ шалгарсан газар, хэлтэс, анги, байгууллагуудын удирдлага, хамт олонд баяр хүргэж, цаашид 
энэхүү амжилтаа улам бататган ирэх онд дэвшүүлсэн зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлж ажиллахыг чиглэл болголоо.
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ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН АВАРГА АЛБА ХААГЧДЫГ ТОДРУУЛАВ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын 2020 оны “Ажил, мэргэжлийн 
аварга” алба хаагчдыг тодруулж, цахим 
хэлбэрээр  байгууллагын хэмжээнд 
танилцууллаа.  

Эдгээр алба хаагчид нь төрийн жинхэнэ 
алба хаагчийн 2020 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг 
бүрэн дүүрэн биелүүлж, батлагдсан болзол, 
шалгуур үзүүлэлтийг ханган хамт олноо 
манлайлан ажилласан алба хаагчид юм.

Цахим хуралд Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа 
Д.Загджав болон ШШГЕГ-ын алба, 
газар, хэлтэс, харьяа анги, байгууллагын 
удирдлагууд, шагнагдсан алба хаагчид 
халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан тус 
тусын ажлын байран дээр цахим хэлбэрээр 
оролцлоо.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын “Хөдөлмөрийн аварга”- аар Захиргааны удирдлагын газрын сургалт 
хариуцсан мэргэжилтэн, дэд хурандаа Д.Намгэрэл, Хорих ял эдлүүлэх албаны мэдээ, судалгаа хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, дэд хурандаа Ш.Баттунгалаг, Шийдвэр гүйцэтгэх албаны бичиг хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан 
мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч М.Баярцэцэг, Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны ялын бүртгэл, хяналтын хэлтсийн 
техник хариуцсан мэргэжилтэн, хошууч С.Даваадорж, Санхүү үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн, 
ахлах дэслэгч Б.Мягмарсүрэн, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн, хошууч Ж. Эрдэнэцэцэг нар тодорлоо.

 Харин анги, байгууллагуудаас “Хөдөлмөрийн аварга хүний нөөцийн мэргэжилтэн”-ээр Өвөрхангай аймгийн 
Хархорин сум дахь ШШГХэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги, ахмад Э.Пүрэвсүрэн;

“Хөдөлмөрийн аварга архив, бичиг хэргийн ажилтан”-аар 405 дугаар хаалттай хорих анги, ахлах ахлагч Р.Энхтайван;
“Хөдөлмөрийн аварга дэд дарга”-аар 409 дүгээр хаалттай хорих анги, дэд хурандаа Д.Батцогт;
“Хөдөлмөрийн аварга цагдан хорих байрны дарга”-аарХэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-419 

дүгээр нээлттэй хорих анги, ахмад Ц.Жавхлантөгс;
“Хөдөлмөрийн аварга төлөөлөгч”-өөр  Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай анги, ахлах дэслэгч А.Энхнасан;
“Хөдөлмөрийн аварга ерөнхий жижүүр”-ээр 433 дугаар хаалттай хорих анги, ахлах дэслэгч А.Мягмарцогт;
“Хөдөлмөрийн аварга ээлжийн дарга”-аар 417 дугаар нээлттэй хорих анги, хошууч З.Чинзориг;
“Хөдөлмөрийн аварга нийгмийн ажилтан”-аар Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих анги, 

хошууч Б.Баярсайхан;
“Хөдөлмөрийн аварга сэтгэл зүйч”-ээр 439 дүгээр хаалттай хорих анги, ахлах дэслэгч Ц.Пүрэвням;
“Хөдөлмөрийн аварга харуул хамгаалалтын ажилтан”-аар 421 дүгээр нээлттэй хорих анги, ахлах ахлагч Г.Эрдэнэ, 
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Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь ШШГХ-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги, сургагч ахлагч А.Ган-
Эрдэнэ;

“Хөдөлмөрийн аварга холбоо, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан”-аар Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай анги, 
ахлагч Б.Оюун-Эрдэнэ;

“Хөдөлмөрийн аварга жолооч”-оор Хуяглан хүргэлтийн хэлтэс, ахлах ахлагч Ц.Төгсбаатар;
“Хөдөлмөрийн аварга шийдвэр гүйцэтгэгч”-ээр Булган аймаг дахь ШШГГ, ахлах дэслэгч З.Ууганцэцэг, Өвөрхангай 

аймаг дахь ШШГГ, М.Базаргүр;
“Хөдөлмөрийн аварга”  ХӨТЯЭАХ ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч,”- ээр  Дорнод аймаг дахь ШШГГ, дэслэгч М.Ундрах
“Хөдөлмөрийн аварга”  ХӨТЯЭАХ шийдвэр гүйцэтгэгч”- ээр Дундговь аймаг дахь ШШГГ, ахмад Б.Дашдорж;
“Хөдөлмөрийн аварга аж ахуйн ажилтан”- аар Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь ШШГХ-413 дугаар нээлттэй, 

хаалттай хорих анги, ахлах ахлагч С.Тайванжаргал;
“Ажил, мэргэжлийн аварга эмч”-ээр 429 дүгээр хаалттай хорих анги-Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, ахлах 

дэслэгч Д.Ариунтуяа;
“Ажил, мэргэжлийн аварга сувилагч, эмнэлгийн ажилтан”-аар Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй 

хорих анги, ахлах ахлагч Н.Оюун-Эрдэнэ;
“Ажил, мэргэжлийн аварга дүн бүртгэлийн ажилтан”-аар 441 дүгээр нээлттэй хорих анги, ахлах дэслэгч Э.Энхцэцэг;
“Ажил, мэргэжлийн аварга үйлдвэрийн ажилтан”- аар 409 дүгээр хаалттай хорих анги, ахлах дэслэгч 

Я.Мөнгөнсарнай;
“Ажил мэргэжлийн аварга шийдвэр гүйцэтгэгч”-ээрӨвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь ШШГХ-423 дугаар 

нээлттэй, хаалттай хорих анги, дэслэгч Э.Саруулзаяа;
“Ажил, мэргэжлийн аварга санхүүгийн ажилтан”- аар Сэлэнгэ аймаг дахь ШШГГ, дэд хурандаа Б.Улам-Оргил;
“Хамгийн  тэргүүний шийдвэр гүйцэтгэгч”-ээр Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, ахмад Б.Одончимэг, 

Ховд аймаг дахь ШШГГ-457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги, дэслэгч Б.Бадрах нар тус тус шалгарч, “Өргөмжлөл”, 
мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

ШШГЕГ-ын дарга, хурандаа Д.Загджав нийт шагнагдсан алба хаагчдад ажлын  өндөр амжилт хүсч, цаашид 
амжилтаа бататган хичээж ажиллахыг чиглэл болголоо.

ЗАРИМ АЛБА ХААГЧДАД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газраас 2020 оныг ”ШШГБ-ын 
Хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой 
хөгжлийг хангах, алба хаагчдын 
нийгмийн баталгааг сайжруулах жил” 
болгон зарласан билээ.

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх зорилгоор цалин 
хөлс, нэмэгдэл, тэтгэмж, тусламж, 
урамшууллыг хуулийн дагуу олгох, 
ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах 
чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион 
байгуулж, 2020 онд дэвшүүлсэн 
зорилтоо амжилттай хэрэгжүүллээ.

Дээрх зорилтын хүрээнд алба 
хаагчдын амьдрах, ахуй нөхцөлийг  
дээшлүүлэх, ажиллах урам зоригийг 
идэвхжүүлж, тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулах, нийгэм, эдийн засгийн 
баталгааг хангахад дэмжлэг болохуйц 
мөнгөн тусламжийг Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа 

газар, хэлтэс, анги, байгууллагын нэр бүхий 20 алба хаагчид олгох ажлыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 
дарга, хурандаа Д.Загджавын санаачилгаар зохион байгууллаа.

Тусламжид хамрагдсан алба хаагчид нь өрх толгойлсон болон өрхийн орлого бага, гэр бүл нь эрхэлсэн тодорхой 
ажилгүй, олон хүүхэдтэй зэрэг нөхцөл байдлыг харгалзан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 
оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/205 дугаар тушаалаар алба хаагч тус бүрт 5.000.000 төгрөгийн мөнгөн тусламж 
үзүүлж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бодит дэмжлэг үзүүллээ.
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ШШГЕГ-ЫН АХМАДЫН ХОРОО ШИЛДГЭЭР ШАЛГАРАВ
 

Монголын цэргийн нэгдсэн холбоо 2020 
онд зохион байгуулсан үйл ажиллагаагаа 
дүгнэхийн зэрэгцээ хамтран ажилладаг 
байгууллагуудаас ажил хөдөлмөр, 
үйл хэргээрээ бусдыгаа манлайлсан 
шилдгүүдийг тодруулжээ. 

Тус шалгаруулалтын “Хамтран ажиллагч 
шилдэг ахмад”-ын хороогоор Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын ахмадын 
хороо шалгарчээ. 

Улиран одож буй 2020 онд тус холбоо үйл 
ажиллагааныхаа үндсэн чиглэлийн хүрээнд 
нийгэмд хандсан 70 гаруй томоохон ажил, 
арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулжээ. 
Эдгээрийн 30 гаруй хувь нь дэлхий нийтийг 
хамарсан “Ковид-19” цар тахалтай тэмцэх 
ажлын тэргүүн эгнээнд яваа мөрдэс, 
мэргэжил нэгт нөхдөдөө туслах, сэтгэлийн 
дэм үзүүлэхэд чиглэгдсэн байна.

ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛЛАА
 
Улс тунхагласны өдрийг тохиолдуулан Монгол 

Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Хууль зүй, дотоод 
хэргийн салбарт олон жил, идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй 
ажиллаж байгаа агентлаг, байгууллагуудын зарим алба 
хаагчдыг төрийн дээд одон, медалиар шагналаа. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас Цагдан 
хорих 461 дүгээр хаалттай ангийн харуулын дарга, 
ахлах дэслэгч П.Баасанхүү, ахмад настан, бэлтгэл 
хошууч Н.Отгонбаяр, Ч.Өлзийсайхан нар Төрийн дээд 
одон медаль “Цэргийн хүндэт” медалиар шагнагдсаныг 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар 2020 оны 
10 дугаар сарын 23-ны өдөр гардуулж, шагнагдсан 
нийт алба хаагчдад баяр хүргэж, цаашдын ажил үйлсэд 
нь өндөр амжилт хүслээ.

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНУУДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийг боловсронгуй болгох чиглэлээр 

гаргасан бодлого зорилт, хууль эрх зүйн актыг мөрдүүлэх, архив бичиг хэргийн ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх зорилгоор 2020 оны 10 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд ШШГБ-ын “Архив, бичиг хэргийн ажилтан”-ы 
мэргэшүүлэх сургалтыг анх удаа зохион байгууллаа.

 Хичээл, сургалтыг “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль”-ийн агуулга болон байгууллагын үйл ажиллагаанд 
гарч буй баримт бичгийг боловсруулахад тавигдах шаардлага, Архивын баримтын хадгалалт хамгаалалт, тоо бүртгэл, 
Тусгай төрлийн баримтаар хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, Төрийн архивт 
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 “НЭГ БЛОК- НЭГ ХАМТ ОЛОН” АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
 
Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангиас алба хаагчдынхаа 

нийгмийн баталгааг сайжруулах зорилгоор 2020 оны 08 дугаар 
сарын 01-нээс 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх 
хугацаанд “Нэг блок- Нэг хамт олон” аян зохион байгуулжээ. 

Уг ажлын хүрээнд хамт олны хурлаар ажил албандаа идэвх 
зүтгэл гарган ажиллаж байгаа олон хүүхэдтэй, гэр бүлийнхнээсээ 
ганцаараа хөдөлмөр эрхэлдэг нэг алба хаагчийг сонгон амины 
орон сууц барьж өгөхөөр шийдвэрлэжээ.Үүний дагуу тус ангийн 
хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч П.Батхуягт анги болон хамт 
олны дундын сангаас тодорхой хэмжээний төлбөр гарган “Том бог” 
ХХК-ий дэмжлэгтэйгээр 6*7 хэмжээтэй байшин барьж, 2020 оны 10 
дугаар сарын 19-ний өдөр түлхүүрийг нь хүлээлгэн өгчээ.

 Монголын “Шинкиокушинкай карате”-гийн 
холбооны  “FULL CONTACT KARATE CHAMPIONSHIP 
2020” Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн амжилттай 
явагдаж шилдгүүдээ тодрууллаа.  

Тус холбооноос 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр 
зохион байгуулсан  “FULL CONTACT KARATE CHAM-
PIONSHIP 2020”  Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 
11 клубын 100 гаруй тамирчид хурд хүч, авхаалж 
самбаагаа сорин өрсөлдснөөс Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тусгай бүлгийн ажиллагаа 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахмад Б.Тэмүүлэн 
дасгалжуулагчтай баг тамирчид амжилттай оролцлоо.

Тэмцээний +75 кг-ийн жинд өрсөлдсөн Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тусгай бүлгийн 
ажилтан, ахлах ахлагч. А.Мөнхөө  хүрэл медаль, -65 

нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын арга зүй зэрэг сэдвийн хүрээнд Архивын ерөнхий газрын мэргэжлийн багш нар болон 
ШШГЕГ-ын Төв архивын алба хаагчид заан явуулав. 

Сургалтад ШШГЕГ-ын харьяа анги, байгууллагуудаас 53 алба хаагч хамрагдлаа. Энэ удаагийн сургалтаар 2020 
оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхлэх шинэчлэн батлагдсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангах бэлтгэл ажлын талаар мэдээлэл өгөх, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах, тулгарч 
буй асуудал, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж байгаагаараа ач холбогдолтой боллоо.  
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кг-ийн жинд Тусгай бүлгийн ажилтан, дэд ахлагч  Ц.Түвшинзаяа  мөн  хүрэл медаль хүртэж өсөх ирээдүйтэй тамирчин 
гэдгээ харуулжээ. Тус тэмцээнд баг тамирчдаа бэлтгэж амжилттай оролцсон дасгалжуулагч Б.Тэмүүлэн нь Монголын 
“Шинкиокушинкай карате”-гийн холбооны шилдэг тамирчдын нэг төдийгүй улсын аварга гэсэн эрхэм цолыг дөрвөн 
удаа хүртэж байсан юм. Ахмад Б.Тэмүүлэн нь өөрийн амжилтаас гадна залгамж халаа болсон  тамирчдаа бэлтгэхэд 
ихээхэн анхаарч амжилтад хүргэж байгааг энэ удаагийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн харууллаа.

Манай улс 2014 онд Дэлхийн Шинкиокушинкай каратэгийн холбооны гишүүнээр элссэн бөгөөд нийслэл болон 
орон нутгийн 15 салбар клубд 400 гаруй тамирчин хичээллэж байна. Уг спорт нь харьцангуй сүүлд дэлгэрсэн боловч 
Монголд Шинкиокушинкай каратэг түгээн дэлгэрүүлж, түүгээр дамжуулан хүүхэд залуучуудад бие бялдар, ёс зүйн 
өв тэгш хүмүүжил олгох, олон улс, тив дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд тамирчдыг бэлтгэхэд анхаарч байгаа 
гэдгийг тэмцээнийг зохион байгуулагчид онцлож байв.

АХМАД АЖИЛТНЫ ОЮУНЫ БҮТЭЭЛЭЭР ҮЗЭСГЭЛЭН ГАРГАЛАА

Монгол цэргийн нэгдсэн холбооны 
санаачлагаар Монгол цэргийн музейд 
2020 оны арваннэгдүгээр сарын 06-
08-ны өдрүүдэд төрийн цэргийн болон 
хууль сахиулах байгууллагуудын ахмад 
ажилтны оюуны бүтээлээр үзэсгэлэн 
гаргалаа. Үзэсгэлэнгийн нээлтэд Батлан 
хамгаалахын сайд Г.Сайханбаяр, Соёлын 
дэд сайд М.Батбаяр, дэслэгч генерал 
Ц.Тогоо, дэслэгч генерал Ш.Арвай 
тэргүүтэй Монгол улсын батлан хамгаалах, 
зэвсэгт хүчин, хил хамгаалах, онцгой 
байдал, тагнуул, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх зэрэг байгууллагын удирдлагын 
төлөөлөл оролцлоо.

Уг уран бүтээлийн үзэсгэлэнд Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын Ахмадын 
хорооны гишүүн, бэлтгэл хурандаа 

Д.Цээсэд “Далай хайрын сувдан сацал”, “Зохиолчдод илгээсэн хайрын зурвас”, “Монгол генерал Жамухын Содном”, 
“Хүйтэн дайны халуун тогоонд”, “Хэн ч үзээд атаархах ирээдүй бидэнд бий”, “Хүн ном”, “Зуун дамнасан зузаан 
нөхөрлөл” “Хайрын гурван зүрх”, “Хошин шогийн ном”, “Хамхуул хамхуулдаа хайртай” шүлгийн түүврүүд, зэрэг 
нийтлэлийн номуудаа олонд сонирхууллаа. Тэрбээр, багаасаа л сэтгүүлч болохыг мөрөөддөг байсан бөгөөд түүхэн 
тэмдэглэл, дурсамж ном гээд хэд хэдэн бүтээл туурвисан байна. Чөлөөнд гарсан эрхэм хурандаа Монгол Улсын 
Соёлын тэргүүний ажилтан, МСНЭ-ийн “Ган үзэгтэн” шагналт, сонин хэвлэлийн тэргүүний ажилтан, чөлөөт уран 
бүтээлч юм.

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Д.Загджав тус уран бүтээлийн үзэсгэлэнд оролцож, 
хэлсэн үгэндээ энэхүү арга хэмжээ нь чухал ач холбогдолтой төдийгүй, улс эх орны аюулгүй байдал, хөгжил дэвшилд 
үнэтэй хувь нэмэр оруулсан ахмад ажилтны оюуны бүтээлийг сонирхуулан дэлгэсэнд талархаж байгаагаа илэрхийлэв.
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ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ ГАРГУУЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ АНХНЫ 
СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ЭМХЭТГЭЛ ГАРГАВ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Дотоод хэргийн их сургуулийн 
Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэнтэй хамтран “Хүүхдийн тэтгэлэг 
гаргуулахтай холбоотой шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа- Эрх зүйн 
зохицуулалт, хэрэгжилт”-д дүн шинжилгээ хийж, судалгааны тайлан эмхэтгэжээ. 
Иргэний хуулийн 32 дугаар зүйлд гэрлэгчид зөвхөн хөрөнгийн эрхээ гэрээгээр 
зохицуулахаар зааж, хүүхдийн эрхийн тухай асуудлыг орхигдуулсан, Монгол 
Улсын гэр бүлийн эрх зүйн практикт “Гэрлэлтийн гэрээ” байгуулж, улмаар гэр 
бүл болж буй асуудал хангалтгүй, зүй нь гэрлэлтийн гэрээнд зөвхөн хөрөнгийн 
асуудал бус үр хүүхдээ тэтгэх асуудлыг тусгасан байдлаар хуульчилж, гэр бүлээ 
батлуулахад гэрээг зайлшгүй харгалзан үздэг байх шаардлагатай, хүүхдийн 
тэтгэлэг төлөх ихэнх иргэд нь төлбөрийн чадваргүй, ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй, 
улмаар тэтгэлэг төлөхөөс зайлсхийх асуудал шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 
явцад дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Иймд судалгааны тайланд хүүхдийн тэтгэлэг төлөхөөс зайлсхийж буй 
этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн тэтгэлэг төлөх асуудал 
нь хувь хүний ёс зүйн төлөвшил, зан байдалтай шууд холбоотой тул хувь хүний 
хандлагыг өөрчлөхөд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлага 
байгаа зэргийг онцлон тусгажээ. Уг судалгааны ажил манай улсын хэмжээнд энэ 
төрлийн анхны судалгааны ажил болсон гэдгийг холбогдох албаныхан онцолж 
байна.

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГА 
БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖИЖ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАЛАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 21.00 цагт 
холбогдох албан тушаалтнуудыг түргэн цугларалтын дохиогоор ажиллуулан бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжих зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/177 дугаар 
тушаалаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд гамшгийн үед урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг 
хангах, аюулгүй байдлыг хангах, харьяа анги, байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг 
бүхий Шуурхай штаб /гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги/-ыг байгуулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсны 
зэрэгцээ зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд ажиллах албан тушаалтны нэрсийг гаргаж, гүйцэтгэх үүргийг тодотгосон

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбоотойгоор иргэн, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаа болон хорихоос өөр төрлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох шийдвэр гаргав

Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжин ажиллах хугацаанд хорих анги, байгууллагад гаднаас нэвтрэх хөдөлгөөнийг 
хязгаарлаж, хоригдлыг амьдралын бүсэд татан төвлөрүүлж, хоригдогсдын уулзалт, чөлөөг зогсоож, хоригдлын түр 
хугацааны уулзалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулав. Мөн хоригдогсдын илгээмжийг шуудангаар дамжуулан 
олгох, өмгөөлөгч, мөрдөгчтэй уулзах үед биечилсэн харилцаа үүсгэхгүйгээр, хаалтны цаанаас зөвхөн харилцуур 
ашиглан харьцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж, харилцуурын төхөөрөмжийг тогтмол ариутгаж ажилласан. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд хоригдол болон алба хаагчдын дунд нийтийг хамарсан 
сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулахыг хязгаарлаад байна.
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ЗОРЧИХ ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БЭЛТГЭЛ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦАВ

 Хууль зүй дотоод хэргийн сайд 
Х.Нямбаатар, дэд сайд С.Баатаржав 
нар /2020.12.07/ Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газарт ажиллаж, 
Зорчих эрх хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлэх 
бэлтгэл ажлын явцтай танилцлаа. 
Энэ үеэр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газрын дарга, хурандаа 
Д.Загджав тус ялыг хэрэгжүүлэх 
бэлтгэх ажлын талаар болон программ 
хангамжийн гүйцэтгэл 75 хувьтай 
байгааг танилцууллаа.

2017 оны долдугаар сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн Эрүүгийн хуульд зорчих эрх хязгаарлах ялыг шинээр тусгасан 
бөгөөд уг ялыг 2021 оны нэгдүгээр сарын 01-нээс хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажлыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагаас шат дараатайгаар зохион байгуулж байна.

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийг хугацаанд нь бүрэн хангаж, стандартын 
дагуу хийж гүйцэтгэхийг үүрэг болголоо. 

ЗОРЧИХ ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА

Эрүүгийн хуульд заасан “Зорчих эрхийг 
хязгаарлах ял”-ыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-
ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. 
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2020 оны 09 дүгээр сарын 
16-ны өдрийн хуралдаанаар “Зорчих эрхийг 
хязгаарлах ялын хэрэгжилтийг хангах арга 
хэмжээний тухай” 106 дугаар тогтоолыг баталсан.

Уг тогтоолын дагуу Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллага ялын хэрэгжилтийг хангах 
бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байгаа 
бөгөөд “Цахим хяналт, удирдлагын төв”-ийг 
байгуулж, цахим бугуйвч, программ хангамжийг 
турших ажил хийгдэж байна.
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ЮНИТЕЛ ГРУППЭЭС АЛБА ХААГЧДАД УРАМШУУЛАЛ ОЛГОВ

Улс орон даяар бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжсэнтэй холбогдуулан Юнител группээс Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харуул хамгаалалт 
хариуцсан алба хаагчдад гурван сарын турш сар бүр 10GB 
дата ашиглах эрхийг олголоо. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын хэмжээнд 1200 гаруй алба хаагч харуул 
хамгаалалтын чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 
алба хаагчдын хувьд өндөр хурдны интернэт ашиглан цаг 
үеийн мэдээ мэдээллийг авах, албан үүргээ түргэн шуурхай 
гүйцэтгэхэд дэмжлэг болсон арга хэмжээ боллоо. 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГА “ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН 
ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 16 ХОНОГИЙН АЯН”-Д НЭГДЛЭЭ

Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 12 дугаар 
сарын 10-ны өдрүүдэд”Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх 16 өдрийн аян”-ыг дэлхийн 187 улс орон 1991 оноос 
өнөөг хүртэл өрнүүлэн тэмдэглэж ирсэн билээ. Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь жил бүр тус аянд нэгдэн 
эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсооход олон 
нийтийг татан оролцуулах, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн 
талаарх мэдлэг ойлголтыг түгээх, нэмэгдүүлэх зорилгод үйл 
ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Жендэрийн үндэсний 
хорооны дарга У.Хүрэлсүх Ковид-19 халдварын тархалтыг 
хязгаарлах зорилгоор бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжсэн хатуу хөл хорионы үед Жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аянд Засгийн газрын 
гишүүд танхимаараа нэгдэж байгаагаа илэрхийлсэн. Иймд 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь  “ЯГ ОДОО гэр, 
ажлын байр, олон нийтийн газарт хүчирхийллийг цэглэе!”” 
уриалгад дуу хоолойгоо нэгтгэв. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Д.Загджав зорчих эрх хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдуулан “Цахим хяналт, удирдлагын төв”-ийн үйл ажиллагаа, цахим бугуйвч, программ, техник хангамжийг 
талаар танилцуулах сургалтыг шүүгч болон холбогдох албан тушаалтнуудад цахим хэлбэрээр зохион байгуулах 
хүсэлтээ Улсын дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн Б.Цогтод хүргүүллээ.

Энэхүү ял нь зардлын хувьд хорих ял оноосон этгээдэд зарцуулах зардлаас илүү бага өртөгтэй  байх тооцоо гарч 
байгаа бөгөөд хэрэгт холбогдсон этгээдийн хувийн зан төлөв, үйлдсэн гэмт хэргийн нийгэмд учруулсан хор уршгийг 
харгалзан заавал хорих ял оноож нийгмээс тусгаарлахгүйгээр ажил хөдөлмөр эрхлэх, гэр бүл, үр хүүхдээ тэжээн 
тэтгэх үүргээ биелүүлэхийн зэрэгцээ сурч боловсрох эрхээ эдлэх, давтан гэмт хэрэг үйлдэх нөхцөлийг бууруулах зэрэг 
нийгэм, эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой юм.

Тус ялыг анх 1983 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн гэж үздэг бөгөөд Ази болон Европын зарим улсад 2003 оноос хойш 
хуульчлан туршиж эхэлсэн байдаг. Өнөөдрийн байдлаар АНУ, БНСУ, Швейцар, ОХУ, БНХАУ зэрэг дэлхийн 40 гаруй 
оронд тус ялыг хэрэглэж байна.
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АЛБА ХААГЧИЙНХАА НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Дархан-Уул аймаг дахь 435 дугаар хаалттай хорих ангиас 
алба хаагчдынхаа нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар олгогдсон 66 айлын 07 
га газрын хашаа барих ажлыг эхлүүллээ. 

Барилгын ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байгаа бөгөөд энэ ажлын хүрээнд хамгаалалтын ажилтан, дэд 
ахлагч Э.Лхагвабаяр, нярав, дэд ахлагч Э.Энх-Эрдэнэ нарын хувийн орон сууц барих ажилд хүн хүч, эд материалын 
туслалцаа үзүүлэн орон сууц барьж өглөө.

Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих анги 
нь 2020 онд аймгийн “Шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий 
болгосон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг шалгаруулах уралдаан” 
–д амжилттай оролцож “Тэргүүн байр”  эзэллээ.

Тус ангиас уралдааны удирдамжид заагдсан 9 шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу 2020 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2020 оны 
08 дугаар сарын 30-ны өдрийн хугацаанд ангийн гадна талбайд авто 
зогсоол болон цэцгийн мандал барьж хашаажуулсан, ангийн гадна 
хаягжуулалтыг стандартад нийцүүлэн хийж сэргээн засварласан, 
ангийн хашаанд усан хөшиг, усан оргилуур, цэцэгт мандал, амрах 
саад,  явган хүний зам, гэрэлтүүлэг зэрэг нийт 5 сая төгрөгний бүтээн 
байгуулалтыг алба хаагч, ангийн захиргаа хамтран гүйцэтгэсэн.                         

Уг уралдаанд аймгийн төрийн 22 байгууллага, 5 аж ахуй нэгж, 
7 иргэн оролцсоноос тус анги төсөвт байгууллагын төрөлд “Тэргүүн 
байр” эзэлжээ.

“ХҮҮХЭД- ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ” АЯНД НЭГДЛЭЭ

Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ- 425 дугаар нээлттэй хорих 
анги аймгийн хэмжээнд “Хүүхэд-Эрхэм хэрэглэгч” аянд нэгдэн 
тодорхой чиглэлээр ажил зохион байгууллаа. Тухайлбал, 
“Миний гэр аюулгүй орчин” сэдэвт хяналтын хуудсыг нийт 
алба хаагчдаар бөглүүлэн, санал асуулгын дүнд цаашид хийж 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулсан байна.

Энэ хүрээнд хүүхдэд аюулгүй орчинг бий болгох зорилгоор 
28 алба хаагчийн 52 хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж, цахилгааны утсыг далдлах, гэрийн 
эмийн санг цэгцлэх, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх 
зөвлөмж зэргийг бэлтгэн тараажээ. 

Мөн цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан алба 
хаагчдад хүнсний болон амны хаалт, гар ариутгагч, витамин 
зэргээр тусламж үзүүлсэн нь цаг үеэ олсон арга хэмжээ 
болжээ.
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АЛБА ХААГЧИД 1200 ШИРХЭГ МОД ТАРЬЛАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 439 дүгээр хаалттай хорих ангийн алба хаагчид Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 100 жилийн ойг угтан байгууллагын ойр орчмын нутаг дэвсгэрт “3000 модны төгөл” 
байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Энэ ажлыг эхлүүлэхээр Булган аймаг дахь Хөдөө аж ахуйн мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш 
Н.Дарьсүрэнгээс мод тарих аргачлалаар сургалт авч, туршлага судалжээ. Аянд нийт 95 алба хаагч оролцож, 1200 
ширхэг мод тарьсан байна.

АХМАДАД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА БОЛЛОО

427 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги 2020 онд Ахмад настны тухай хууль, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Ахмад 
настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгавар, ангийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.3 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлж, ангийн ахмад 
настнуудын эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх, ахмад, дунд, залуу үеийн холбоог 
бэхжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулсан.

Монголын ахмадын холбооны ерөнхийлөгчийн 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 
23 дугаар захирамжаар батлагдсан “Ахмадад ээлтэй байгууллага тодруулах шалгуур үзүүлэлт, 
лого олгох журам”-ын дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын ахмадын 
холбооноос зохион байгуулсан “Ахмадад ээлтэй байгууллага” шалгаруулах шалгаруулалтад 
тус анги оролцож,  “Ахмадад ээлтэй байгууллага”-аар шалгарлаа.   

АЛБА ХААГЧДЫНХАА НИЙГМИЙН АМЬДРАЛД БОДИТ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭВ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг эрчимжүүлж, бодит үр дүнд 
хүргэх зорилтын хүрээнд алба хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллаж 
амьдрахад нь туслалцаа үзүүлж 18-35 м.кв талбайтай албаны байраар 
12 алба хаагчийн гэр бүлийг хангаж, албаны байранд засвар, үйлчилгээ 
хийлгэсэн. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргаас санаачлан хэрэгжүүлж буй 
“Сэлэнгэ орон сууц” хөтөлбөрийн нэгдүгээр ээлжинд ашиглалтад орох 
40 айлын орон сууцны захиалгад 50.6 м.кв талбай бүхий 3 ширхэг, 
33.98 м.кв бүхий 2 ширхэг, нийт 5 орон сууцны эрхийн квотыг алба 
хаагчдын хуралдаанаар нээлттэй хэлэлцүүлж хуваариллаа. 

Мөн Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас ЕБС-
ийн төгсөх ангийн сурагчдад Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн 
сургуульд суралцах шалтгаан, ШШГБ-д ажиллах боломжийн талаар 
яриа, танилцуулга хийн ажиллалаа.

ШИЛДЭГ ТОХИЖИЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ БИЙ БОЛГОСОН ИРГЭН, 
АЖ АХУЙ НЭГЖЭЭР ШАЛГАРЛАА
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“ГЭР БҮЛИЙН ХАЙР ХАЛАМЖИЙН ЯРИА” СЭДВЭЭР 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

БНХАУ-ын Засаг захиргааны тусгай бүс нутаг Макаогийн Хорих 
байгууллага “Гэр бүлийн хайр халамжийн яриа” сэдэвт хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулжээ. Тус хэлэлцүүлгийн үеэр Хорих байгууллагын 
алба хаагчид 30 эцэг эхтэй уулзалт хийхдээ гэмт хэрэг үйлдсэн 
өсвөр насныхны сэтгэхүйн онцлог, тэдний үйлдсэн бодит гэмт 
хэргийн талаар ярилцжээ.

Эцэг эх хүүхдийн харилцаа холбоог бэхжүүлж, хүүхдийн зан 
төлөвийн асуудалд цаг тухайд нь анхаарал хандуулах нь гэр бүлийн 
гишүүдээс хүүхдийг гэмт хэрэг үйлдэхээс хамгаалахад оруулж буй 
чухал хувь нэмэр юм. 

Энэхүү арга хэмжээний хөтөлбөрийн дагуу эцэг эхчүүд Хорих 
байгууллагад зочилж, өсвөр насны хүмүүжигчидтэй уулзалт хийн, 

тэдний түүхийг өөрсдөөс нь сонсож, өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэхүйн онцлог, үйлдэх магадлалтай гэмт хэргийн 
талаарх үзэл бодлыг нь сонсжээ.

Энэхүү үйл ажиллагааны явцад хүүхэддээ хандуулах анхаарал халамжаа сулруулалгүй, харилцаа холбоогоо 
сайжруулахад анхаарч ажиллах ёстой талаар илүү өргөн мэдлэг мэдээлэлтэй болжээ.

ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДСЭН ӨСВӨР НАСНЫХАНД ХЯНАЛТЫН 
АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХААР БОЛЖЭЭ

Шведийн хорих болон Пробацийн алба нь 15-с дээш насны гэмт хэрэг үйлдсэн өсвөр үеийнхэнд таних хяналтын 
арга хэмжээ авахаар болжээ.

Энэ хүрээнд гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд нөлөө үзүүлж чадахуйц, өргөн цар хүрээтэй байх ёстой бөгөөд Шведийн 
хорих, Пробацийн албанаас батлан гаргасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжих юм.

Өсвөр насныхны хяналтын хөтөлбөрт ихэвчлэн 15-17 насны давтан болон хүндэвтэр гэмт хэрэг үйлдсэн 
хүмүүжигчдийг хамруулна. Энэхүү хяналтын үйл ажиллагаанд Пробацийн алба, нийгмийн хамгаалал болон тухайн ял 
шийтгүүлсэн хүний харьяалагдах засаг захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагаа чухал үүрэгтэй.  

Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийхдээ тухайн ял шийтгүүлсэн 
хүмүүжигчийн асран хамгаалагчид, холбогдох нийгмийн халамжийн болон бусад байгууллагын төлөөллийг аль болох 
оролцуулан зөвлөлддөг. 

Төлөвлөлтийг хийж гүйцэтгэхдээ явцын үнэлгээг тогтмол хийх хугацааг тодорхойлдог бөгөөд дунджаар 4 долоо 
хоногийн мөчлөгтэй байдаг. Мөн 8 долоо хоногийн хугацаанд нийгмийн халамжийн байгууллагуудтай хамтран 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар зөвлөлдөж, шаардлагатай өөрчлөлтийг оруулж байх 
хэрэгтэй.   

Өсвөр насныханд хяналт тавих арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дараах заавал 
дагаж мөрдөх гурван заалт багтсан байх ёстой. Үүнд: 

- Пробацийн албаны зохицуулагч мэргэжилтэнтэй тогтмол уулзаж байх. (долоо хоногт 2 удаа)
- Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис болон хор хөнөөлтэй бусад бодисыг ашиглахгүй байх.  
- Амралтын өдрүүд шөнө, оройн цагаар гэрээс гарахгүй байх. Мөн амралтын өдрүүдийн гэрийн хорионоос өөр 

хэлбэрээр буюу тухайн хүний үйлдсэн гэмт хэргийн онцлогоос шалтгаалж тодорхой газруудад очихыг хориглох 
зэрэг зохицуулалтууд байдаг бөгөөд энэхүү хориглосон арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ хөлд зүүдэг хяналтын цахим 
төхөөрөмжийг ашигладаг байна.  

Мөн, хөтөлбөрийн хүрээнд тухайн оролцогчийг давтан гэмт хэрэг үйлдэхээс нь сэргийлж, сургууль гэр, мөн чөлөөт 
цагаа өнгөрөөхдөө баримтлан хэрэгжүүлэх зохицуулалтуудыг тухайлбал Пробацийн албанаас зохион байгуулж буй 
арга хэмжээнд заавал оролцох тухай заалтуудыг оруулдаг. 

Хэрэв хүмүүжигчдийн ар гэр, асран хамгаалагчдын зүгээс Хорих болон Пробацийн албанаас хариуцан зохион 
байгуулж буй хөтөлбөрт хамрагдаж буй өсвөр насны хүмүүжигчдэд тавих хяналтын арга хэмжээний талаар гомдол 
санал гаргах, давж заалдах тохиолдолд давж заалдах шатны шүүхэд хандаж болно. 

Хэрэв уг хөтөлбөрт оролцогч нь хөтөлбөрийн хүрээнд зохиогдох үйл ажиллагаанд хамрагдахгүй, эсвэл зөрчсөн 
тохиолдолд хайхрамжгүй хандасан гэж холбогдох нэмэлт арга хэмжээ авна. Тухайлбал, хайхрамжгүй хандвал түүний 
долоо хоногт хариуцсан Пробацийн албаны зохицуулагчтай уулзах уулзалтын тоог нэмж болно. Хэрэв хүмүүжигчийн 
гаргаж буй зөрчил нь хүндэвтэр бол Прокурорын албанд мэдэгдэж, түүнд шүүхээс анхааруулга өгөх эсвэл тухайн 
зөрчил гаргагчийг хөтөлбөрөөс хасах хүртэлх арга хэмжээ авагддаг.

Хорих болон Пробацийн албанаас зарим шаардлагатай тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын тусламжтайгаар 
хөтөлбөрт оролцож буй хүмүүжигчийг албадан ирүүлж, уулзалт хийх боломжтой бөгөөд, зарим үед хүмүүжигчид 
хяналт тавих ажлыг цагдаагийн байгууллагатай хамтран хийж гүйцэтгэдэг байна. 
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ОРОН БАЙРАНД НЭВТРЭХ, ҮЗЛЭГ, НЭГЖЛЭГ ХИЙХ ,ИРГЭНИЙ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ 
БАТАЛГААЖУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОНЦЛОГ

Орон байранд нэвтрэх үндэслэл: Шийдвэр гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэх баримт бичгийг үндэслэн төлбөр төлөгч, бусад 
этгээдийн орон байранд нэвтрэн орно. Төлбөр төлөгч бус этгээдийн орон байранд нэвтрэн орох тохиолдолд оршин 
суугч, эзэмшигч эсхүл ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн олгосон зөвшөөрлийг үндэслэн уг арга хэмжээг гүйцэтгэнэ.

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн зөвшөөрөл: Төлбөр төлөгч, түүний хөрөнгийг эзэмшиж, ашиглаж байгаа этгээдийн 
орон байранд нэвтрэн орох шаардлага үүссэн талаарх шийдвэр гүйцэтгэгчийн саналыг үндэслэн ахлах шийдвэр 
гүйцэтгэгч нь төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгийг эзэмшиж, ашиглаж буй бусад этгээдийн орон байранд нэвтрэн орох 
зөвшөөрөл олгоно. 

Зөвшөөрлийг бичгээр олгох ба дараах мэдээллийг тусгана.

 - гүйцэтгэх баримт бичгийн мэдээлэл;
 - гүйцэтгэх баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар;
 - бусдын орон байранд нэвтрэн орох шаардлага, үндэслэл;
 - орон байранд нэвтрэх зөвшөөрөл олгосон тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн мэдээлэл;
 - амралтын өдөр эсхүл хуулиар тогтоосон хугацаанаас өөр хугацаанд орон байранд нэвтрэн орох шаардлага, 

үндэслэл:
 - зөвшөөрөл олгосон баримт бичгийн огноо, дугаар, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн мэдээлэл.
 
Төлбөр төлөгч бус этгээдийн орон байранд ажлын бус өдөр эсхүл 22.00-06.00 цагийн хооронд нэвтрэн орох 

шаардлага, үндэслэл, хугацааг зөвшөөрлийн хуудаст заавал тусгасан байна. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч нь орон 
байранд нэвтрэн орох зөвшөөрөл олгосон тухай гүйцэтгэх баримт бичгийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлнө. 

Оршин суугч, эзэмшигчийн зөвшөөрөл: Шийдвэр гүйцэтгэгч нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад төлбөр 
төлөгч бус этгээдийн орон байранд нэвтрэх зайлшгүй шаардлага үүссэн тохиолдолд тухайн орон байрны оршин суугч, 
эзэмшигчээс зөвшөөрөл авна. 

Оршин суугч, эзэмшигчид дараах шаардлага, үндэслэлийг тайлбарлан танилцуулна.

 - орон байранд нэвтрэх болон шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах үндэслэл, гүйцэтгэх баримт бичгийн  
                 мэдээллийг оршин суугч, эзэмшигчид танилцуулах;

 - орон байранд нэвтрэн оруулахаас татгалзсан тохиолдолд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн зөвшөөрлөөр  
                 албадан гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах үндэслэл үүсэхийг тайлбарлах;

 - орон байранд нэвтрэн ороход саад учруулах, эсэргүүцэл үзүүлэхгүй байх, хууль ёсны шаардлага                                  
                 биелүүлээгүй тохиолдолд албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх, хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэхийг  
    урьдчилан сануулах;

 - шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад учрах саадыг арилгахтай холбоотой зардал үүсэх тохиолдолд уг  
                 зардлыг шийдвэрлэх үндэслэл үүсэхийг орон суугч, эзэмшигчид тус тус анхааруулж, хууль сануулна.

Зөвшөөрөл авах онцлог: Шийдвэр гүйцэтгэгч нь оршин суугч, эзэмшигчээс орон байранд нэвтрэх зөвшөөрөл 
авсан бол ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээс зөвшөөрөл авах шаардлагагүй. Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээс орон байранд 
нэвтрэн орох зөвшөөрөл олгосон бол оршин суугч, эзэмшигчид танилцуулж, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах 
үндэслэлийг тайлбарлан өгнө.

Орон байрыг албадан чөлөөлөхөөс бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдийн эзэмшиж, ашиглаж буй орон байранд 
нэвтрэх зөвшөөрлийг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч олгоно. Төлбөр төлөгчөөс орон байранд нэвтрэхэд саад учруулсан 
тохиолдолд албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх, зардал нөхөн төлөх үндэслэлийг урьдчилан анхааруулна.

Зөвшөөрөл олгох баримт бичиг: Орон байранд нэвтрэн ороход Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 
даргын 2018 оны А/166 дугаар тушаалаар батлагдсан “Орон байранд нэвтрэх, үзлэг, нэгжлэг хийх зөвшөөрөл”-ийн 
Маягт №46-д заасан загварыг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч ашиглан зөвшөөрлийн хуудас олгоно.

Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэх нь албадлагын арга хэмжээний төрөлд хамаарахгүй тул ахлах 
шийдвэр гүйцэтгэгч уг тогтоолоор бусдын орон байранд нэвтрэх зөвшөөрөл олгохгүй. Оршин суугч, эзэмшигчээс 
зөвшөөрөл авсан тохиолдолд уг үйл явцыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан 
шаардлагад нийцүүлэн тэмдэглэлд тусгана.
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Орон байранд нэвтрэх, учрах саадыг арилгах: Шийдвэр гүйцэтгэгчийг орон байранд нэвтрэн ороход төлбөр төлөгч 
болон бусад этгээдээс саад учруулсан бол дараах саадыг арилгана.

 - орон байрны хаалга, цоож, түгжээ онгойлгох, эд зүйлийг нээх, байгууламжийн тодорхой хэсгийг эвдэх;
 - дохиолол, хяналтын систем, цахилгааныг салгах;
 - нохой, бусад амьтныг номхотгох;
 - техник, хэрэгсэл ашиглаж, учрах саадыг арилгах.

Шийдвэр гүйцэтгэгч орон байранд нэвтрэн орох албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ тусгай мэргэжлийн 
байгууллага, этгээдийг татан оролцуулахаас гадна хуульд заасан, эрх олгосон тусгай хэрэгслийг ашиглаж болно. 
Тусгай хэрэгсэл ашиглах тохиолдолд хууль сануулж, сайн дураар үүрэг биелүүлэхийг заавал сануулж, тэмдэглэл болон 
дуу, дуу-дүрсний бичлэгээр баталгаажуулсан байна. Учрах саадыг арилгах явцад эвдэрсэн хаалганы цоож солих, эд 
зүйлийн гэмтлийг арилгахтай холбоотой зардлыг иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлаас шийдвэрлэнэ.

Орон байранд нэвтрэхдээ учрах саадыг арилгасан бол эвдэрсэн эд хөрөнгийг хэвийн байдалд оруулах, зайлшгүй 
шаардлагатай зардлыг буруутай этгээдээс гаргуулах эсхүл хэвийн байдалд түр сэргээх хүртэл хугацаанд шийдвэр 
гүйцэтгэгч хамгаалах, хамгаалалтад шилжүүлэх хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авна.

Хөндлөнгийн гэрч оролцуулах: Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр төлөгч, бусад этгээдийн орон байранд нэвтрэх 
тохиолдолд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу хөндлөнгийн гэрчийг заавал 
оролцуулна. Хуульд заасан шаардлага хангасан этгээдийг хөндлөнгийн гэрчээр оролцуулах ба гэрчийн оршин 
суух хаяг, холбоо барих утасны дугаар, регистрийн дугаар, ажил хөдөлмөр эрхэлдэг бол ажлын газрын хаяг, албан 
тушаалын мэдээллийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны тэмдэглэлд заавал тусгасан байна.

Зөвшөөрлөөр гүйцэтгэх иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа: Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр төлөгч, бусад 
этгээдийн орон байранд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч эсхүл оршин суугч, эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр нэвтрэн орсон, 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны агуулга, учрах саадыг хэрхэн арилгасан, эвдэрсэн эд хөрөнгийг сэргээсэн, хамгаалсан 
байдал, зардал хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх холбогдох үйл баримтыг тэмдэглэлд тусгаж, тухайн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаанд оролцогчдоор баталгаажуулж, шийдвэр гүйцэтгэлийн хувийн хэрэгт хавсаргах үүрэгтэй.

Үзлэг хийх үндэслэл: Шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөрт төлөгч эсхүл түүний өмчлөлийн бусдын эзэмшилд байгаа 
хөрөнгөнд дараах үндэслэлээр үзлэг хийнэ.

 - төлбөр төлөгчийн хөрөнгийн хэмжээг тогтоох;
 - хөрөнгийн чанар байдал, үнэлгээнд нөлөөлөхүйц шинж чанарыг тогтоох зорилгоор үзлэг хийж, холбогдох  

                 акт, үзлэгийн тэмдэглэлээр баталгаажуулна.

Үзлэгийн төрөл:                
 - тодорхой газар, орон байранд үзлэг хийх;
 - эд хөрөнгөнд үзлэг хийх;
 - баримт бичигт үзлэг хийх.

Шийдвэр гүйцэтгэгч үзлэгийг нэг бүрчлэн хийж, иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд ач холбогдол бүхий 
баримт мэдээллийг шалгах, эд хөрөнгийн чанар байдал, шинж чанарыг үзлэгийн тэмдэглэлд тодорхой тусгана.

Хүний биед үзлэг хийх: иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны үзлэг нь эд хөрөнгийн шинж чанар, үнэлгээнд 
нөлөөлөхүйц байдлыг тогтоох зорилгыг агуулах  тул хөрөнгөтэй холбоотой иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 
гүйцэтгэхэд хүний биед үзлэг хийх шаардлага үүсэхгүй. 

Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад гүйцэтгэх баримт бичигт заасан хүүхэд шилжүүлэх эсхүл хүлээлгэн 
өгөх тохиолдолд шаардлагатай гэж үзвэл хүүхдийн биеийн ерөнхий байдал, бэртэл гэмтэл, содон шинж тэмдэг байгаа 
эсэхийг шалгах зорилгоор хүүхэд хүлээлгэн өгөх, шилжүүлэх тухайн цаг хугацаанд үзлэг хийж болно. Үзлэг хийхэд 
хөндлөнгийн гэрч, эрх бүхий байгууллагын төлөөллийг оролцуулна. Шаардлагатай гэж үзвэл шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаанд тусгай мэдлэг бүхий мэргэжлийн этгээдийг урин оролцуулж болно.

Эд зүйл, ачаа тээш, мал, амьтан, тээврийн хэрэгсэлд үзлэг хийх: үзлэг хийх ажиллагаанд тухайн хөрөнгийн 
эзэмшигчийг оролцуулна. Оролцуулах боломжгүй бол тэмдэглэлд тусгаж,  хөндлөнгийн гэрч оролцуулж, шаардлагатай 
гэж үзвэл дуу, дуу-дүрс бичлэгийн хэрэгслээр иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг бэхжүүлнэ. Үзлэг хийх явцад 
илэрсэн содон шинж тэмдэг /малын нас, зүс, төрөл, малын им тамга/-ийг тэмдэглэлд тусгана.

Баримт бичигт үзлэг хийх: иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд ач холбогдол  бүхий баримт, мэдээлэл 
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байгаа эсэхийг шалгах зорилгоор баримт бичигт үзлэг хийнэ. Үзлэг хийсэн баримт бичгийн хуудасны тоо, тусгагдсан 
мэдээллийн товч агуулга, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд ач холбогдол бүхий мэдээлэл үзлэгээр илэрсэн эсэхийг 
тэмдэглэлд тодорхой тусгасан байна.

Нэгжлэг хийх үндэслэл: Шийдвэр гүйцэтгэгч нь дараах үндэслэлээр  нэгжлэг хийнэ.
 - эд хөрөнгөнд үзлэг хийх, битүүмжлэх, барьцаалах, хураах иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг      

                 гүйцэтгэх явцад нуусан эд хөрөнгийг илрүүлэх;
 - нуусан эд хөрөнгийг олж тогтоох зорилгоор тус тус нэгжлэг хийж, холбогдох акт, тэмдэглэлээр     

     баталгаажуулна.

Нэгжлэгийн төрөл:
 - тодорхой газар, орон байранд нэгжлэг хийх;
 - эд хөрөнгөнд нэгжлэг хийх;
 - хүний биед нэгжлэг хийх.
 
Үзлэг, нэгжлэг хийхэд хөндлөнгийн гэрч оролцуулах: Шийдвэр гүйцэтгэгч нь үзлэг, нэгжлэг хийх тохиолдолд 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу хөндлөнгийн гэрчийг заавал оролцуулна. 
Хөндлөнгийн гэрчийг оролцуулахдаа хуульд заасан шаардлага хангасан этгээдийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд 
оролцуулж, эрх, үүрэг, хүлээлгэх хариуцлагыг танилцуулах, хууль сануулахын зэрэгцээ тухайн ажиллагааны талаарх 
санал гаргах үндэслэлийг хөндлөнгийн гэрчид тайлбарлан өгнө.

Нэгжлэг хийх: төлбөр төлөгчид сайн дураар нуусан эд зүйл, хөрөнгийг гарган өгөхийг урьдчилан сануулж, 
татгалзсан тохиолдолд албадлагын арга хэмжээ явагдахыг анхааруулна.

Хүний биед нэгжлэг хийх: эд зүйл, баримт бичиг нуусан хангалттай үндэслэл байгаа бол шийдвэр гүйцэтгэгч нь 
хүний биед нэгжлэг хийнэ. Нэгжлэгийг ижил хүйсийн албан тушаалтнаар хийлгэнэ. Үзлэг, нэгжлэг хийхэд тавигдах 
шаардлага нэгэн адил журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

Үзлэг, нэгжлэг хийх: Шийдвэр гүйцэтгэгч нь үзлэг, нэгжлэг хийхэд төлбөр төлөгч эсхүл түүний гэр бүлийн 18 
насанд хүрсэн гишүүн, өмгөөлөгчийг оролцуулах, боломжгүй бол нутгийн захиргааны, эсхүл цагдаагийн байгууллагын 
алба хаагчийг байлцуулна. Төлбөр төлөгч нь хуулийн этгээд бол төлөөлөгчийг оролцуулна.

Үзлэг, нэгжлэг хийх үед илэрсэн бэлэн мөнгийг гүйцэтгэх баримт бичигт заасан төлбөрийн шаардлагын хэмжээнд 
нийцүүлэн хураан авах ба үзлэг, нэгжлэг хийх явцад Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 54.7-д заасан үнэт 
металл, эрдэнийн чулуу, үнэт эдлэл, түүх, соёлын хосгүй үнэт, дурсгалт эд зүйл илэрсэн бол шийдвэр гүйцэтгэгч эд 
зүйлийг заавал хураан авах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг гүйцэтгэнэ. 

Үзлэг, нэгжлэгийн тэмдэглэл: Үзлэг, нэгжлэгийн тэмдэглэлд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах шаардлага 
үндэслэл, байршил, эд хөрөнгийн чанар байдал, нэгжлэг хийлгэсэн хүн, байлцсан этгээд, хууль ёсны төлөөлөгч, 
хөндлөнгийн гэрч, тэдгээрийн мэдээлэл, үзлэг, нэгжлэг эхлүүлсэн, дууссан хугацаа, хөрөнгийн чанар байдал, шинж 
чанар, үзлэг, нэгжлэгийн үйл явц, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг тусган баталгаажуулна. Үзлэг, нэгжлэг хийх 
явцад үүссэн нөхцөл байдал, хөрөнгийн хэмжээ, шинж чанар, илэрсэн хөрөнгийг жагсаалтаар тэмдэглэлд тусгаж, 
уг ажиллагаа явуулахад төлбөр төлөгч, бусад этгээдээс саад учруулсан, саадыг хэрхэн арилгасан талаарх холбогдох 
мэдээллийг тодорхой тусгана.

Үзлэг, нэгжлэгийг дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэг хийж бэхжүүлсэн бол энэ талаар тэмдэглэлд тусгах ба уг 
мэдээлэл нь зөөврийн ямар хэрэгсэлд хадгалагдаж байгаа, бичлэгийн хугацааны мэдээллийг тэмдэглэлд тусгасан 
байна. Мөн дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгт тусгагдсан үйл явцыг шийдвэр гүйцэтгэлийн хувийн хэрэгт цаасан 
суурьтай нотлох баримтаар хавсаргах шаардлага үүссэн бол бичлэгийн үйл явцыг тусгасан тэмдэглэл үйлдэж, уг 
тэмдэглэлийг үйлдэхэд байлцсан оролцогчдын мэдээллийг тусгаж, баталгаажуулна.

Үзлэг, нэгжлэг хийхэд хориглох үйлдэл, эс үйлдэхүй: Шийдвэр гүйцэтгэгчид үзлэг, нэгжлэг хийхэд дараах үйлдэл, 
эс үйлдэхүй гаргахыг хориглоно.

 - хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюултай эсхүл нэр төрийг гутаасан шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах;
 -  хүнлэг бус хэрцгий хандах, доромжлох, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх;
 - тайлбар, дүгнэлт гаргуулахаар тулган шаардах;
 -  хуурч мэхлэх зэрэг хууль бус арга хэрэглэн үзлэг, нэгжлэг хийх шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахыг   

                  тус тус хориглоно.

Эх сурвалж: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл
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ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ 
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2013 оны 04 
дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/80 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам” болон бусад холбогдох эрх зүйн актуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж 
байна. 

Иргэд, хуулийн этгээд, хоригдогсод тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдээс гаргаж буй санал, өргөдөл, гомдлыг бичгээр, 
ШШГБ-ын “Нэг цонхны үйлчилгээ”, “Иргэд хүлээн авах цагийн хуваарь”-ийн дагуу биечлэн,  байгууллагын цахим 
хаяг /www.cd.gov.mn/, утсаар /266-332/,  Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах төвөөр дамжуулан хүлээн авч, 
төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх, хорих ял, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талуудын 
хуулиар олгогдсон эрхийг тэгш эдлүүлэх, ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг үнэн зөв, шуурхай шийдвэрлэхэд хяналт тавин 
ажиллалаа. 

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар иргэд, хуулийн этгээд, хоригдогсдоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий 
газарт 1732, тус газрын харьяа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, хорих анги, салбар нэгжүүдэд 5708, нийт 
7539 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн байна. 

Нийт 7539 өргөдөл, гомдлын 6261 буюу 83.3 хувийг бичгээр, 512 буюу 6.7 хувийг “Иргэд хүлээн авах хуваарь”-ийн 
дагуу биечлэн, 298 буюу 3.9 хувийг утсаар,  164 буюу 2.1 хувийг Засгийн газрын Иргэд олон нийттэй харилцах төвөөр, 
304 буюу 4.0 хувийг байгууллагын цахим хаягаар хүлээн авсан. Графикаар үзүүлбэл:

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар хүлээн авсан нийт 7539 өргөдөл, гомдлын 6631 буюу 88.0 хувь нь өргөдөл, 
817 буюу 10.8 хувь нь гомдол, 91 буюу 1.2 хувийг санал, хүсэлт эзэлж байгаа бөгөөд 7442 буюу 98.8 хувийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн, 97 буюу 1.2 хувь нь шийдвэрлэх шатандаа хяналтад байна. Үүнийг 
графикаар үзүүлбэл:  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд хүлээн авсан нийт 7539 өргөдөл, гомдлын 2231 буюу 29.0 
хувь нь хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны талаар, 2612 буюу 35.0 хувь нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар, 2696 
буюу 36.0 хувь нь хүний нөөц, сургалтын чиглэлээр ирүүлсэн хүсэлт байна.
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Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах төвд нийт 164 иргэд хандсанаас 2 талархал, 91 санал хүсэлт, 71 
гомдол тус тус ирүүлжээ. Нийт санал, хүсэлтийн 157 буюу 95.8 хувийг шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн, 7 буюу 4.2 хувь 
нь шийдвэрлэх шатандаа хяналтад байна.

Тус Ерөнхий газарт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас 11, Улсын Их Хурлын гишүүдээс 19, Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яамнаас 170, нийт 200 өргөдөл, гомдол уламжлагдан ирсэн. Нийт өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн 
197 буюу 97.5 хувийг шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн, 3 буюу 2.5 хувь нь шийдвэрлэх шатандаа хяналтад байна. Дээд 
байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг тухай бүрт нь 
илтгэн танилцуулж ажилласан.

2020  оны жилийн эцсийн байдлаар хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал:

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар хүлээн авсан нийт өргөдөл гомдлын тоог өмнөх оны мөн үеийнхтэй 
харьцуулбал, хорих ял эдлүүлэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 34 буюу 1.5 хувиар буурсан, шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 301 буюу 11.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛЫН АГУУЛГЫГ ЭЗЛЭХ ХУВИАР НЬ АВЧ ҮЗВЭЛ:
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ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН 
ХОРИХ БОЛОН БУСАД ТӨРЛИЙН СААТУУЛАХ БАЙРАНД COVID-19 ТАХЛААС 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ, ЗӨВЛӨМЖ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хорих болон бусад төрлийн саатуулах байранд COVID-19 тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл ажлыг хангах болон тогтоон барих арга хэмжээний талаарх удирдамж бүхий баримт 
бичгийг COVID-19 өвчний тархалтын талаарх хамгийн сүүлийн үеийн нотолгоонд үндэслэсэн боловсруулжээ. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан хорих болон бусад 
төрлийн саатуулах байранд COVID-19 тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл ажлыг хангах арга хэмжээний талаарх 
баримт бичиг, зөвлөмжийн дагуу ажиллаж байна. 

 Хорих байгууллагын эрүүл мэнд нь нийгмийн эрүүл мэнд гэж тооцогддог. Хорих, саатуулах бусад байгууллагад 
COVID-19-ийн хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь дараах шалтгааны улмаас засгийн газар болон нийгмийн зүгээс 
ихээхэн бэрхшээл, сорилттой тулгардаг байна. Үүнд: 

Тодорхой орны COVID-19 нөхцөл байдлаас шалтгаалан COVID-19-ийг хорих болон бусад баривчлан саатуулах 
байранд учруулах эрсдэл харилцан адилгүй байх боломжтой. Тухайн орон нутагт вирусын дэгдэлтгүй бүс нутагт 
вирусыг хаалттай орчинд нэвтрүүлэх эрсдэл нь хорих болон баривчлан саатуулах байрны ажилтнууд эсвэл саяхан 
вирус тархсан улс орон, нутаг дэвсгэрт байсан эсвэл тэр газраас буцаж ирсэн хүмүүстэй контакт үүсгэсэнтэй холбоотой 
байж болно. Европ дахь хэд хэдэн улс орнуудад вирусын тархалт олон нийтийн дунд эрчимжиж байгаа тул халдвар 
дамжих эрсдэл эрс нэмэгджээ.

Бүх улс оронд баримтлах үндсэн арга зам нь халдвар тээгчийг хорих болон баривчлан саатуулах байранд нэвтрэхээс 
урьдчилан сэргийлэх, хорих байгууллага доторх тархалтыг хязгаарлах, хорих байгуулагаас гадагш нийгэмд тархах 
боломжийг багасгах явдал юм. Вирусын тархалт өндөртэй улс орнуудын хувьд эдгээр үйл ажиллагаа нь илүү төвөгтэй 
байх болно.

Хорих болон баривчлан саатуулах байгууллагууд нь хүмүүс (алба хаагчдийг багтаан) бие биетэйгээ ойрхон 
амьдардаг, хаалттай орчин юм. COVID-19-ийн шинэ тохиолдлыг илрүүлэх, удирдан зохион байгуулах, анхаарал 
халамж тавихад бэлтгэл, сэрэмжит бэлэн байдал байдал, хариу арга хэмжээ авах түвшинг нэмэгдүүлэх үүргийг 
улс орон бүр хүлээдэг. Улс орнууд COVID-19-ийн тохиолдол, дэгдэлтийг зохицуулахад нэгдмэл нэг тогтсон арга 
хэмжээ байхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч нийгмийн эрүүл мэндийн янз бүрийн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ 
авахад бэлтгэх ёстой. COVID-19-т улс үндэстэн дамнасан байдлаар тархалтаар тохиолдож болох вирусын халдварын 
дөрвөн  хувилбарыг тодорхойлсон тул улс орнууд тухайн орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон арга барилыг сонгон 
хэрэгжүүлэх ёстой. 

Төлөвлөлтийн зарчимууд ба хүний эрхийн талаарх анхаарах зүйлс

Онцгой байдлын төлөвлөлт нь эрүүл мэндийн зохих хариу үйлдлийн арга хэмжээг хангах, хорих байгууллагын үйл 
ажиллагааг эрүүл, аюулгүй, хүнлэг орчинд байлгахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Ерөнхийдөө төлөвлөлтүүд нь богино 
хугацааны, тухайн бүс нутгийн онцлогт тохирсон, хөрвөх шинж чанарыг агуулдаг хэдий ч, бүс нутгийн болон дэлхий 
дахиныг хамарсан цар тахлын вирусын тархалт нь тухайн орон нутгийн хүрээнээс хальж улс орны болон дэлхий 
дахины хүрээнд тархвал шүүхийн тогтолцоонд аюул учруулж, онцгой нөхцөл байдалд иргэний нийгмийн хэв журамд 
нөлөөлж болзошгүй юм. 

Нэмж дурдахад хорих болон баривчлан саатуулах газруудын хувьд уялдаа холбоотой аюулгүй байдлын чиг үүргийг 
тасралтгүй хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө байх ёстой.

Хорих болон баривчлан саатуулах байгууллагууд нь нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагууд, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний газруудтай түншлэлээ хөгжүүлэх нь нэн өндөр ач холбогдолтой байх болно.

Хүний эрхийн цар хүрээ нь COVID-19 өвчний дэгдэлтийн хариу арга хэмжээг тодорхойлоход чиглэсэн зарчмуудыг 
тодорхойлдог. Цар тахлын нөлөөлөлд өртсөн бүх хүмүүсийн эрхийг хангаж, нийгмийн эрүүл мэндийн бүхий л арга 
хэмжээг аливаа ялгаварлалгүйгээр авч хэрэгжүүлэх ёстой. Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад байгаа хүмүүс 
COVID-19-ийн халдвар авах магадлал өндөртэй төдийгүй тэдний эрх зөрчигдөх магадлал өндөртэй байдаг. Ийм 
учраас COVID-19-ийн үед хорих болон баривчлан саатуулах газрууд хариу арга хэмжээ авахдаа хүний эрхийн хууль 
тогтоомж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүгийн эрх зүйн олон улсын стандарт, хэм хэмжээнд баттай суурилсан 
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арга хэмжээ авч, хүний эрхийг хүндэтгэх ёстой гэдгийг ДЭМБ нь дахин сануулж байна. Үүнд:
• Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад байгаа хүмүүст эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нь 

төрийн үүрэг юм.
• Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад байгаа хүмүүст эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ иргэний нийгэмд 

байдаг ижил түвшинд, эрх зүйн байдлын хувьд ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр хүргэх;
• Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад COVID-19-тэй холбоотой онцгой байдлын асуудлыг шийдвэрлэхдээ 

жендэрийг харгалзан үзэх асуудалд мэдрэмжтэй хандаж, тохирсон арга хэмжээг авах авч хэрэгжүүлэх;
• Хорих ангиуд болон бусад цагдан хорих байгууллагууд цагдан хоригдож буй хүмүүсийнхээ хүний эрхийг 

дээдлэх, хүмүүсийг гадаад ертөнцөөс таслахгүй байх, хамгийн чухал нь мэдээлэл олж авах, эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээгээ зохих түвшинд хангах;

• Эрүүгийн эрх зүйг хэрэгжүүлэх бүх шатанд, тухайлбал шүүхээс өмнөх болон шүүх хуралдаан, ял оногдуулах, 
ял шийтгэлийн дараах үе шатуудад хорихоос өөр төрлийн арга хэмжээ авах арга хэмжээг сайжруулах шаардлагатай 
байна. Хорихоос өөр төрлийн арга хэмжээг эрсдэл багатай хоригдогсод болон бусдыг халамжлах үүрэг хариуцлагатай 
хоригдогсдод давуу эрхтэйгээр ноогдуулах, ялангуяа жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хүүхэд асардаг эмэгтэйчүүдэд 
ноогдуулахыг нэн тэргүүнд анхаарч үзэх хэрэгтэй.

• Үүнтэй адилаар, өндөр эрсдэлтэй хоригдогсдыг бусдаас тусгаарлахдаа хамгийн үр дүнтэй, саад багатай байдлаар 
тусгаарлаж, хамгийн алслагдмал нэг байрыг хамгийн эрсдэлтэй эмзэг бүлгийнхэнд зориулан бэлтгэх зохицуулалтыг 
хийх шаардлагатай. 

• Хорих болон баривчлан саатуулах газрууд нь шинээр ирж буй бүх хүмүүст халуурах, амьсгалын доод замын 
шинж тэмдэг илэрч буй эсэхийг шалгаж, эдгээр шинж тэмдэг илэрсэн эсвэл халдварт өвчтэй хүмүүст онцгой анхаарал 
хандуулах хэрэгтэй. Хэрэв тэдэнд COVID-19-тэй шинж тэмдэгтэй тохирох шинж тэмдэг илэрвэл эсвэл урьд нь 
COVID-19 оношлогдсон эдгэсэн ч шинж тэмдэг хэвээр байгаа бол цаашид цар тахлын шинжилгээ хийх боломжтой 
болтол эмнэлгийн тусгаарлалтад оруулах хэрэгтэй байдаг байна. 

• Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад хоригдож буй хүмүүсийн сэтгэлзүйн болон зан үйлийн хариу 
үйлдэл нь иргэний нийгэмд хүмүүс хоорондын баримталдаг зай болон үйлдлээс өөр байх магадлалтай тул тэдэнд 
сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлж, цар тахлын талаарх мэдээллийг ил тодоор өгч, тэдний гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ холбоо 
барих хэрэгцээг нь баталгаатай хангаж байх ёстой. 

• Вирусаар халдварлах, бусдад тараах магадлалтай эрсдэл бүхий бүлгийн хүмүүсийг бусад нь  гутаан доромжлох, 
гадуурхахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй.

• Хорих болон баривчлан саатуулах байранд байгаа хүмүүсийг бусдаас тусгаарлаж эмнэлгийн хяналтад шилжүүлэх 
аливаа шийдвэр нь эмч, эмнэлгийн ажилтны шинжилгээ дүгнэлтэд үндэслэж, хууль тогтоомж, журам болон холбогдох 
удирдах албан тушаалтны шийдвэрийн албан ёсных байх ёстой. 

• Хорих болон баривчлан саатуулах байранд байгаа хүмүүсийг бусдын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор 
тусгаарлалтад оруулсан бол холбогдох гуравдагч этгээдэд энэхүү шалтгааныг мэдэгдэх шаардлагатай.

• Хүмүүсийг аливаа төрлийн зүй бус эмчилгээнд хамруулахгүй байх, тухайн тусгаарлагдсан хүнтэй харилцахдаа 
тухайн нөхцөл байдалд тохирсон харилцаа холбооны арга замыг ашиглах (жишээлбэл, дүрс бичлэгийн аудио дүрсээр).

• COVID-19-ийн дэгдэлтийг НҮБ-ын хоригдогдолтой харьцахад баримтлах наад захын стандарт (Нельсон 
Манделагийн дүрэм) оруулсан суурь дүрэм журмыг зөрчих үндэслэл болгон ашиглах ёсгүй, мөн үүгээр хязгаарлагдалгүй 
уг өвчний тархалтыг эрүүдэн шүүх эсвэл бусад хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрд халдсан эмчилгээ, шийтгэлд 
ашиглахгүй байх, удаан хугацаагаар ганцаарчлан хорихыг хориглох (өөрөөр хэлбэл 15 хоногоос дээш хугацаагаар); 
эмнэлзүйн шийдвэрийг хорих байгууллагын энгийн алба хаагчид бус зөвхөн мэргэжлийн эмч нар гаргаж болох бөгөөд 
тэдний шийдвэрийг үл тоомсорлож болохгүй, онцгой тохиолдолд гэр бүлийн холбоо барих хэрэгслийг тодорхой 
хугацаагаар хязгаарлаж болох боловч үүнийг хэзээ ч бүрэн хориглож болохгүй.

• COVID-19-ийн дэгдэлт нь эрүүдэн шүүх болон бусад харгис, хүнлэг бус, хүний нэр төрд халдсан эмчилгээ, 
шийтгэлээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүрэг бүхий бие даасан олон улсын болон үндэсний байгууллагуудын зүгээс 
хорих болон баривчлан саатуулах газруудад гадны хяналт шалгалт хийхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй. Эдгээр 
хяналтын байгууллагуудад Эрүүдэн шүүхээс хамгаалах конвенцийн Нэмэлт протоколын дагуу үндэсний урьдчилан 
сэргийлэх механизм Эрүүдэн шүүх болон бусад харгис, хүнлэг бус эсвэл хүний нэр төрийг гутаан доромжилж 
шийтгэхээс урьдчилан сэргийлэх дэд хороо ,Эрүүдэн шүүх болон бусад харгис, хүнлэг бус эсвэл хүний нэр төрийг 
гутаан доромжлох, шийтгэл амсуулхаас урьдчилан сэргийлэх Европын Хороо  зэрэг байгууллагууд багтана. 

• COVID-19 өвчний тархалт бодитоор нүүрлэсэн нөхцөлд ч гэсэн дээрх хяналтын байгууллагууд тухайн 
байгууллагын хариуцсан чиг үүрэг эрхийн дагуу хорих болон баривчлан саатуулах байранд байгаа эрх чөлөөгөө 
хасуулсан бүх хүмүүстэй, түүний дотор ганцаарчлан хорьсон хүмүүсийн нөхцөл байдлыг хянахад аливаа нэвтрэх 
эрхийг нь хязгаарлаж болохгүй. 



СҮЛД ИНФО сэтгүүл
2020 (№4)

СҮЛД ИНФО  сэтгүүл
2020 (№4)

46 47

  | СҮЛД ИНФО        СҮЛД ИНФО |        IV улирал            IV улирал

Хамрах хүрээ ба зорилтууд

Энэхүү баримт бичиг нь хорих байгууллагын менежмент ба хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлийн бусад арга 
хэмжээтэй холбоотой гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүгийн эрх зүйн олон улсын стандарт, хэм хэмжээ, мөн 
хорих байгууллагын эрүүл мэндийн талаарх олон улсын удирдамж, түүний дотор дараах баримт бичгүүдэд суурилсан 
юм. Үүнд НҮБ-ын Хоригдлуудтай харьцах наад захын стандарт дүрэм (Нельсон Манделагийн дүрэм), НҮБ-ын 
эмэгтэй хоригдлуудтай харьцах дүрэм, гэмт хэрэгтэн эмэгтэйчүүдийг хорихоос бусад тохиолдолд авах арга хэмжээ 
(Бангкокийн дүрмүүд) насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн эрх зүйн наад захын жишиг дүрэм (Бээжингийн дүрэм),  НҮБ-ын 
стандарт Хорихоос өөр төрлийн арга наад захын жишиг дүрэм (Токиогийн дүрэм) ба ДЭМБ-ын Хорих байгууллагын 
эрүүл мэндийн талаарх удирдамж (2014) Энэхүү баримт бичиг нь улс орнуудад тодорхой төлөвлөгөө боловсруулжах/
эсвэл хорих болон баривчлан саатуулах газруудад COVID-19 өвчний дэгдэлтийн хариу арга хэмжээ болох бэлэн 
байдал, урьдчилан сэргийлэх, хянах стратеги, эрүүл мэнд, онцгой байдлын төлөвлөлтийн илүү өргөн системтэй 
харилцан уялдаатай болгох, онцгой байдлын төлөвлөлттэй холбоотой үйл ажиллагааг нэгтгэхэд туслалцаа үзүүлэх 
зорилготой юм. 

 Зорилтууд

1. COVID-19 өвчний дэгдэлтийн үеийн хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахад чиглэсэн хорих болон баривчлан 
саатуулах газруудад бэлэн байдлын төлөвлөгөөгөө сайтар боловсруулан хэрэгжүүлэхэд дараах байдлаар удирдамж 
өгч байна. Үүнд: 

Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад хоригдож буй хүмүүс, тэндхийн алба хаагчид (асран хамгаалах, эрүүл 
мэндийн болон бусад ажилтнууд), эдгээр газруудаар эргэлт очдог хүмүүсийн (хууль ёсны зочид, гэр бүл, найз нөхөд) 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах;

Хорих болон баривчлан саатуулах чиг үүргийн байгууллагуудын аюулгүй ажиллагааг үйл явцыг тасралтгүй 
гүйцэлдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

Хорих болон олон нийтийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд ихээхэн ачаалал учруулж болох цар тахлийн 
дэгдэлтийн эрсдлийг бууруулах;

COVID-19 нь иргэний нийгмээс хорих болон баривчлан саатуулах газруудад тархахаас сэргийлэх бууруулах;
Улсын болон орон нутгийн хэмжээний цар тахлын үеийн эрүүл мэнд, онцгой байдлын төлөвлөлтөд хорих болон 

баривчлан саатуулах газруудын онц хүнд нөхцөл байдлын үеийн хэрэгцээг багтаах;
2. Урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах үр дүнтэй механизмыг танилцуулах чиглэл: 
COVID-19-ийг Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад халдварлахаас урьдчилан сэргийлэх;
COVID-19-ийг Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад хүмүүсийн хооронд дамжин  халдварлахаас урьдчилан 

сэргийлэх;
Хорих болон бусад төрлийн хаалттай орчинд COVID-19 тархахаас урьдчилан сэргийлэх;
3. Хорих байгууллагын эрүүл мэндийн тогтолцог  үндэсний болон орон нутгийн эрүүл мэнд, онцгой байдлын 

төлөвлөлтийн системтэй нийцүүлэх зохимжит арга хэлбэрийг тодорхойлох.  
хүн хоорондын зай, гарын ариун цэврийг сахиулах байгууламжийг багтаасан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ;
өвчний тандалт;
өвчний хавьтлыг мөшгөх үйл ажиллагааг багтаасан тодорхойлох, оношлох арга хэмжээ;
COVID-19-р өвдсөн өвчтөнийг эмчлэх / эсвэл шилжүүлэх шаардлагатай нарийн мэргэжлийн болон эрчимт 

эмчилгээ;
системийн хэмжээ нөлөөлөл (үүнд бусад байгуулагын ажиллах хүчинд үзүүлэх нөлөөлөл, жишээлбэл, гэртээ 

тусгаарлах хэрэгцээ гэх мэт).

5. Зорилтот бүлэг 

Энэхүү удирдамж нь хорих болон баривчлан саатуулах газруудад ажилладаг эрүүл мэнд, болон хорих чиг үүргийн 
алба хаагчдад цар тахлын нөхцөл байдалд нийтийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг зохицуулан хэрэгжүүлэхэд нь 
туслах зорилготой бөгөөд дараах мэдээллийг агуулна.

• Шинэ COVID-19 вирус;
• COVID-19 тархахаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар
• Хэрэв хорих болон баривчлан саатуулах газарт хоригдож буй хүн эсвэл тус газрын алба хаагч нь COVID-19-ийн 

халдвар авссан байж болзошгүй, халдвартай нь батлагдсан үед яах талаар;
• Хорих болон баривчлан саатуулах газарт хоригдож буй хүмүүс болон тэдний гэр бүлийн гишүүд, эсвэл 
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байгууллагын алба хаагчид сүүлийн 14 хоногт цар тахлын голомтот нутагт ирж очсон бол ямар зөвлөгөө талаар.
Энд тусгагдсан мэдээлэл нь хорих байгууллагын удирдлага, нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагууд болон 

бодлого боловсруулагчид, хорих ангийн дарга, менежерүүд, хорих байгууллагын эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, 
баривчлан саатуулах байгууллагын ажилтнууд, хоригдож байгаа хүмүүс, хоригдож буй хүмүүсийн нийгмийн харилцаа 
үүсгэдэг хүмүүст хэрэгцээтэй мэдээлэл байх болно.

Энэхүү удирдамжид ашигласан хорих, саатуулан байрны тодорхойлолтод дараах өргөн хүрээний, институцийн 
хэлбэртэйбайр байгууламжуудын төрлийг оруулсан болно.

• Хорих байгууллага (төрийн болон хувийн менежменттэй)
• Гадаадын иргэдийг саатуулах байр
• Насанд хүрээгүй болон нас залуу хоригдогсдыг хорих газар.

Нэгдмэл хандлага

Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад COVID-19-ийн халдварын тархалтыг тогтоон барьж, хяналтандаа авах 
нь цар тахлын дэгдэлтийг байгууллагын дотоодод тархахаас урьдчилан сэргийлж алба хаагчид болон хоригдогсдын 
эрүүл мэндийн хамгаалах болон хоригдогчидтэй эргэлтээр уулзаж буй хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалж, хорих 
байгууллагаас иргэний нийгэм рүү халдварыг алдахгүй байхад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэхүү сайн хяналтыг бий 
болгоход хорих байгууллагын эрүүл мэнд болон харуул хамгаалалт, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн 
ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, доор дурдсан нэгдмэл хандлагаар хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон яамны 
орон нутаг дахь салбар, харьяа байгууллагууд нь үндэсний болон орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай 
хамтын ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулах чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй. Үүнд: 

Үндэсний удирдамжийг дагаж халдвараас урьдчилан сэргийлж, хяналтийг хэрэгжүүлэхийн тулд байгууллагууд 
хоорондын уялдаа холбоо, хамтын хүчин чармайлтыг идэвхжүүлж, дэмжих арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. 
Эдгээр үйл ажиллагаанд үйлдлүүд нь тохиромжтой арга хэмжээг цаг тухайд нь авч хэрэгжүүлэх, сандарсны улмаас 
гэнэтийн үйлдлийг хийхээс зайлсхийх зэрэг багтана. 

1. Хамтарсан төлөвлөгөө 

Хорих/ цагдан хорих байгууллагын алба хаагчид үндэсний удирдамжийн дагуу алба хаагчдын дунд илэрсэн 
сэжигтэй тохиолдлыг илрүүлж, халдвар хамгааллын журмын дагуу хорих байгууллагын эрүүл мэндийн багтай хамтран 
ажиллаж, үндэсний удирдамжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг дарааллын дагуу авч хэрэгжүүлэх ёстой. 

Хорих/ цагдан хорих байгууллагын ажилтнууд өөрийн байгууллагын эрүүл мэндийн багтай хамтран ажиллаж, 
хоригдол / хоригдогсдын дунд сэжигтэй тохиолдлыг илрүүлэх боломжоор хангаж, тэднийг тусгаарлах болон 
эмнэлгийн шинжилгээнд хамруулах тал дээр хамтран ажиллах ёстой.  

2. Эрсдлийн үнэлгээ / эрсдлийн удирдлага 

Шалган нэвтрүүлэх байранд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх боломжтой байх ёстой: эрүүл мэндийн тусламж, 
нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний багийнхан олон нийтэд сэжигтэй тохиолдол байгаа эсэхээс үл хамааран хорих 
анги руу орж буй бүх хүмүүст эрсдлийн үнэлгээ хийх; сүүлийн 14 хоногт ханиалгах болон / эсвэл амьсгал давчидсан 
тохиолдол болон өвчний түүх, өвчтэй хүмүүстэй биечилсэн хавьтлын түүх, явсан замын зураглалыг бүртгэж хяналт 
тавин ажиллах шаардлагатай. 

Шалгалтанд хамрагдах хүмүүст хоригдол / хоригдогч, эргэлт уулзалтын хүмүүс , алба хаагчид багтана.
Цар тахлын голомтот бүс нутаг, газраас ажилдаа ирж буй өвчний шинж тэмдэг илэрсэн алба хаагчид нь удирдах 

шатны албан тушаалтантай холбоо тогтоож, гэртээ тусгаарлах нь байгууллагын менежментийн шуурхай байдалд 
хэрэгтэй гэдэг тодорхой мэдээллийг алба хаагчидда хүргэх хэрэгтэй. Түүнчлэн эргэлт, уулзалтаар ирж буй хүмүүст 
уулзалтын өрөөнд орхоос нь өмнө зохих зөвлөгөө зөвлөмжийг өгөх ёстой бөгөөд шалган нэвтрүүлэх байранд халдварт 
өвчний шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүсийг дотогш нэвтэрхийг хориглох ёстой. 

 Халдварын голомтот газарт ойрын үед зорчсон боловч өвчний шинж тэмдэг илрээгүй эргэлт уулзалтаар ирж буй 
хүмүүсийн хувьд нэвтрэхийг зөвшөөрсөн бичиг баримт байх шаардлагатай (жишээлбэл, хуулийн зөвлөхүүдэд), гэхдээ 
эдгээр хүмүүсийн хувьд биечлэн контакт үүсгэхгүйгээр уулзах арга хэлбэрийг түлхүү авч хэрэгжүүлэх ёстой. 

 Эргэлт уулзалтыг хязгаарлах шийдвэр гаргахдаа хоригдогчдын сэтгэлзүйд үзүүлэх нөлөөлөх нөлөөлөл болох ар 
гэрийнхэн, үр хүүхдээдээс болон гадаад ертөнцөөс таслагдах сэтгэл зүйн түгшүүрийг нь харгалзан үзэх шаардлагатай.  

 Хорих байгууллагад орж гарч байгаа хүмүүсийн өдөр тутмын нарийвчилсан бүртгэлийг хөтөлж байх ёстой.
 Хорих/цагдан хорих байгууллагын удирдлага нь тухайн бүс нутагт цар тахлын тархалтын хэмжээ, эрсдэлээс 
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хамаарч хорих/ цагдан хорих байгууллагын систем дэх хүмүүсийн шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах, / эсвэл онцын 
шаардлагагүй алба хаагчид болн болон эргэлт, уулзалтын хүмүүсийгхязгаарлалттайгаар нэвтрүүлэх арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх ёстой.Эдгээр хязгаарлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхдээ хоригдогч этгээдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн үр 
нөлөөг аль болох авч үзэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах шаардлагатай бөгөөд хоригдож буй хүмүүст сэтгэлзүйн болон 
бодит дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна

Хорих, цагдан хорих байгууллагын удирдлага нь COVID-19-ийн талаарх үнэн зөв мэдээллийг  хоригдож буй 
хүмүүст хүргэж байх ёстой. Эргэлт, уулзалтыг хязгаарлах буй шалтгааныг сайтар таниулан ойлгуулж тэднийг гэр 
бүл / найз нөхөдтэйгээ холбоо тогтоох өөр арга хэлбэрээр жишээлбэл утас эсвэл Skype зэрэг холбоо харилцааны 
хэрэгслээр харилцах боломжийг олгох ёстой.

3. Шилжүүлэн байршуулах тогтолцоо ба эмнэлзүйн менежмент 

Өнөө үед COVID-19 өвчний тархалтыг хязгаарлах чиглэлээр сэжигтэй тохиолдлыг лабораторид баталгаалан түргэн 
шуурхай тодорхойлох, тэдгээрийг газар дээр нь эсвэл эмнэлгийн байгууллагад хүргэж тусгаарлах тал дээр удирдан 
зохион байгуулах стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Лабораториор батлагдсан тохиолдлын хувьд ДЭМБ 
эдгээр хүмүүсийг COVID-19 өвчтөнтэй сүүлчийн удаа хавьталд орсноос хойш 14 хоногийн хугацаанд эмнэлгийн 
карантинд байлгахыг зөвлөж байна.

Эрүүл мэндийн багийн алба хаагчид эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу сэжигтэй 
тохиолдлоос шинжилгээнд ашиглах биологийн дээжийг авах үедээ нүдний хамгаалалт (нүүрний бамбай эсвэл нүдний 
шил), бээлий, маск, хамгаалалтын хувцас зэрэг хувийн хамгаалалтын хэрэгслийг ашиглаж байх ёстой. Шинжилгээний 
дээжийг эрүүл мэндийн болон бусад стандартыг хангагдсан байдлаар савлаж, цаг хугацаа алдалгүйгээр тухайн орон 
нутгийн микробиологийн лаборитарид шинжлүүлхээр илгээх ёстой. 

Хорих байгууллагын удирдлагуудад хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай өвчтөнүүдийг шилжүүлэх боломжит 
эмнэлгүүдийн талаар (амьсгалын замын өвчнөөр мэргэшсэн/эсвэл эрчимт эмчилгээний тасагтай) мэдээллийг 
урьдчилан авсан байх ёстой. Шаардлагатай тохиолдолд цар тахлын халдвар авсан өвчтөнийг амьсгалын замын 
тусгайлсан эмчилгээ хийх тусгай байгууламжид шилжүүлэх зэрэг батлагдсан тохиолдлуудад зохих арга хэмжээ авах 
шаардагдах тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангаж, тээвэрлэх замд өвчтөний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хангаж, хуяглан хүргэх боломжит бэлтгэлийг хангасан байх шаардлагатай. Гэсэн хэдий ч шаардлагагүй тохиолдолд 
өвчтөнийг эмнэлэг рүү тээвэрлэх нь хуяглан хүргэлт болон хүлээн авч буй эмнэлэгт нэмэлт ачаалал учруулах тул 
халдвартай өвчтөнийг зайлшгүй тохиолдолд, тодорхой шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан үзэж байж тээвэрлэх нь зүйтэй. 

Амьд биет болон эд зүйлсийн гадаргуу дахь цар тахлын вирусыг устгах хувааарьт цэвэрлэгээ болон агаарын 
солилцоог сайжруулах, хүмүүс хоорондын зайг баримтлах зэрэг хүрээлэн буй орчны болон инженерчлэлийн чиглэлийн 
арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлж байх ёстой. (өдөрт хамгийн багадаа нэг удаа)

Нийтийн хоолны газарт хоолонд оруулахын оронд өрөөнд хоол хүнс тараах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх; 
эсвэл хоригдлууд/албан хаагчдийг чөлөөт цагаараа задгай газарт цугларч төвлөрөхөөс зайлсхийх зорилгоор хуваарь 
гаргаж байрны булан / хэсэгтхуваан байрлуулж байх зохицуулалт хийж болно. Хэдийгээр тахлын аюул байгаа ч гэсэн 
хоригдож буй хүмүүсийн эрүүл агаар амьсгалах боломжийг хааж болохгүй бөгөөд өдөрт хамгийн багадаа нэг цагийн 
хугацаатай агаарлаж байх ёстой. 

4. Хорих / цагдан хорих байгууллагын удирдлага, эрүүл мэндийн ажилтнууд энэ баримт бичигт заасан цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр орон нутгийн нийгмийн эрүүл мэндийн 
байгууллагуудтай уялдаа холбоогоо сайжруулан ажиллах ёстой; тухайн бүс нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд 
нийгмийн эрүүл мэндэд учрах эрсдэл болон хорих болон баривчлан саатуулах газруудын эрүүл мэндийн тал дээр 
зэрэг анхаарал хандуулах шаардлагатай болдог тул үйл ажиллагааны уялдаа холбоо чухал юм. 

Бэлтгэл, боломжийн төлөвлөлт, эрсдлийн түвшин

COVID-19 өвчний дэгдэлтийг зохицуулахын тулд хорих болон баривчлан саатуулах газруудад хоригдож буй 
хүмүүсийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлын төлөө хариуцлага хүлээдэг салбарууд (эрүүл мэнд, хууль зүй эсвэл 
дотоод хэргийн гэх мэт) хооронд үр дүнтэй төлөвлөлт, бат бөх хамтын ажиллагааны зохицуулалт шаардлагатай байна. 
Ийм уялдаа холбоо сайтай хамтын ажиллагаа нь хорих байгууллага, цагдан хорих байруудад эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээг тогтвортой хүргэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Ийм хамтын төлөвлөлтийг бий болгох чухал алхамууд нь дараахь зүйлсийг тусгасан байх шаардлагатай. Үүнд :
• Хорих, баривчлан саатуулах системийн байгууллагуудад COVID-19-т хариу арга хэмжээ авах бэлтгэлээ 



СҮЛД ИНФО сэтгүүл
2020 (№4)

СҮЛД ИНФО  сэтгүүл
2020 (№4)

50 51

  | СҮЛД ИНФО        СҮЛД ИНФО |        IV улирал            IV улирал

дээшлүүлэх, дотоод үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор заавал авч хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын жаагсаалтыг 
багтаасан онцгой байдлын төлөвлөгөө байх ёстой.

• Орон нутгийн болон үндэсний хэмжээний эрүүл мэндийн байгууллагууд болон бусад холбогдох байгууллагуудтай 
нягт хамтын ажиллагаа / шууд харилцаа холбоог бий болгох (жишээлбэл, орон нутгийн гамшгийн хэлтэс, иргэний 
хамгаалалт гэх мэт); байгууллагын онцгой нөхцөл байдлын төлөвлөгөө боловсруулах хугацаанд эдгээр байгууллагуудтай 
мэдээлэл, эрсдлийн үнэлгээ, төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл тогтмол солилцож ажиллах хэрэгтэй.

• Эрсдэлийн иж бүрэн үнэлгээ нь төлөвлөлтийн үе шатын эхэн үед хийгдэж, дараа шатанд тогтмол хянагдаж 
байх ёстой; мөн энэхүү үнэлгээг боловсруулхад нь нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагаас санал авч (эсвэл 
удирдуулж) байх ёстой бөгөөд халдвар судлалын нөхцөл байдлын хамгийн сүүлийн үеийн шинэчилсэн багтааж байх 
ёстой. Эрсдэлийн янз бүрийн түвшинг тодорхойлох, хорих байгууллагын тогтолцоо болон бусад төрлийн баривчлан 
саатуулах байранд (тухайлбал гаднаас зөөвөрлөгдөж ирсэн цар тахлын халдварын үзүүлэх нөлөөлөл; тухайн орон 
нутаг дахь халдвар дамжих боломжит замын зураглал; халдвар дамжих дотоод эргэлтийн зураглал, ялангуяа хорих 
байгууллагын байршил орчмын халдвар тархах боломжит зураглал, хорих байгууллагын системд халдвар тархах 
магадлын зураглал гэх мэт).

• Тухайн улс болон хорих байгууллага нь эрсдэлийн үнэлгээнд тусгагдсан бүх эрсдэлийг бууруулах чиглэлийг 
баримталж үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах ёстой. Төлөвлөгөөний зарим арга хэмжээ нь үндэсний 
эрүүл мэндийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг байж болно; зарим нь тухайн орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
үзүүлэгчийн хариуцах болно; зарим арга хэмжээ нь хорих болон баривчлан саатуулах газруудын өөрийн хариуцах 
ажил байж болно. болно. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө тус бүрт тухайн үйлдлийг хэн хариуцах, хүргэх хугацааны 
хуваарь, хэрхэн яаж, хэнээр дамжуулж биелэлтийг хангахыг зааж өгөх ёстой. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд дараахь 
зүйлс орно

Үндэсний түвшний халдварт өвчний үеийн онцгой байдлын төлөвлөгөө, хариу арга хэмжээтэй нэгдмэл байх;
Мэдээлэл, харилцаа холбоог шуурхай хангах, нөхцөл байдлын үр дүнтэй дүн шинжилгээ, шийдвэр гаргахад дөхөм 

болох тушаал, удирдлагын зохицуулалтыг авч хэрэгжүүлэх;
Өвчний тандалт, илрүүлэлт (жишээлбэл, COVID-19-ийн шинж тэмдэг хэнд илрэв? Байгууллагад орж ирж буй 

бүх хүмүүст (алба хаагчид / эргэлт, уулзалтаар ирж буй хүмүүс) цар тахлын халдварын шинж тэмдэг илрүүлэх анхан 
шатны үзлэг хийх үү? Өвчнийг хэрхэн онршилж, баталгаажуулах вэ? Батлагдсан тохиолдлын хавьтлуудад ямар арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх вэ?

Тухайн тохиолдлыг шийдвэрлэх арга зам (жишээлбэл, баривчлагдсан хүн амын дунд COVID-19-ийн сэжигтэй 
тохиолдлуудыг хэрхэн эмчлэх вэ? Болзошгүй COVID-19 тохиолдлыг илрүүлсэн тохиолдолд оношлогоо шинжилгээг 
хурдан хугацаанд хийж, тусгаарлах тохиромжтой байр байгаа юу? Өвчтэй болох нь тогтоогдсон хоригдогсдыг эмнэлэгт 
аюулгүй хүргэх, үүнд шаардлагатай түргэн тусламжийн үйлчилгээг хүргэх хүргэлтийн механизм байна уу? Хорих 
болон баривчлан саатуулах газруудад хүмүүс эрүүл мэндийн яаралтай тусламж үзүүлэх тохиолдолд ямар хариу 
арга хэмжээ авах боломжтой вэ? Цэвэрлэгээ, ариутгал, түүний дотор цагаан хэрэглэл, сав суулга зэрэг эд зүйлсийг 
халдваргүйжүүлэх үйл ажиллагааны стандарт журам байдаг уу?);

(a)Алба хаагчдад зориулсан эрүүл мэндийн наад захын тусламж үйлчилгээ хэрхэн хангагдсан (зайлшгүй байх эм 
хангамж, чихрийн шижин өвчний оношлогооны төхөөрөмж, шархны боолт гэх мэт); (б) эрүүл мэндийн тусламж болон 
хангамж – алба хаагчдын эрүүл мэндэд аюул учирсан тохиолдолд яаралтай нийтийн эрүүл мэндийн байгууллагууд 
шилжүүлэх болон эрчим асаргаа шаардлагатай тохиолдолд хэрхэн шийдвэр тухай техник, эдийн засгийн боломжийг 
алба хаагчдад зориулсан эрүүл мэндийн төлөвлөгөөнд хэлэлцэн багтаах шаардлагатай.

COVID-19 зэрэг амьсгалын замын халдварт өвчнөөс сэргийлэх, өвчнийг хяналтандаа байлгах бэлэн байдлын 
төлөвлөгөөнд анхааралтай авч үзэх чухал элемент бол зайлшгүй шаардлагатай хангамж, үүнд хувийн хамгаалах 
хэрэгсэл, гарын эрүүл ахуй, орчны эрүүл ахуй, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бүтээгдэхүүнийг бэлэн байлгах 
явдал юм. Тиймээс хорих байгууллагын удирдлагууд байгуулагын эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран ханган 
нийлүүлэлтийн тасралтгүй байдал, хэрэглэх үед амар хялбар ашиглах зорилгоор Хувийн хамгаалах хэрэгсэл болон 
бусад шаардлагатай хангамжийн нөөц, хэрэгцээг тогтоон төлөвлөгөөндөө тусгахыг зөвлөж байна. ХХХ-ийг буруу 
ашиглахаас сэргийлхийн тулд байгууллагын алба хаагч, шоронд хоригдож буй хүмүүст хэрхэн зөв ашиглах талаар 
хангалттай сургасан байх ёстой (сургалтын талаархи нэмэлт мэдээллийг доорхи 9-р хэсгээс үзнэ үү). Зарим улс оронд 
томуугийн вакцинжуулалтадзаавал хамруулах шаардлагатайхоригдогсдын тоо хэмжээг тухайн хорих системийн 
COVID-19 өвчний дэгдэлт гарсан тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж шаардлагатай хоригдогчдийн суурь тоо 
хэмжээг болгон ашиглаж байна.

Зарим түгээмэл ариутгалын бодис, тухайлбал, согтууруулах ундаа агуулсан ариутгалын бодисыг зүй бусаар ашиглах 
магадлалтай тул саван, цэвэр усыг хоригдогчийн хувийн алчууртай хамтад нь гарын эрүүл ахуйн хамгийн эхний 
сонголт гэж үзэх хэрэгтэй. Эдгээр зүйлсийг хоригдогсдын тасалдуулалгүй хангаж байх ёстой. Хорих байгууллагад ус 
болон саван хүрэлцээгүй байгаа тохиолдолд хлорийн уусмалыгнийтийн ашиглалтын талбайн ариун цэврийг сахиулах, 
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цэвэрлэх ажилд ашиглаж болно. / эсвэл саван, ус байхгүй бол. Байгаль орчны бохирдлоос сэргийлэх зорилгоор хлор 
агуулсан ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн уусмалыг ашиглаагүй үедээ цоожтой, тагтай сав өрөөнд хадгалах ёстой. 

Сургалт

Ажилтнуудыг сургах нь хорих болон баривчлан саатуулах газруудын бэлэн байдлын төлөвлөгөөний гол хэсэг юм. 
Харуул хамгаалалт болон эрүүл мэндийн чиг үүргийн ажилтнуудад чиглэсэн сургалтын үйл ажиллагааг зохих ёсоор 
төлөвлөж, тогтмол хийж байх ёстой. Эдгээр үйл ажиллагаанд дараах зүйлс заавал багтах ёстой. 

Үүнд :
• Өвчин үүсгэгч, халдвар тархах зам, шинж тэмдэг, өвчний эмнэлзүйн явц зэрэг өвчний суурь мэдлэг
• Гарын эрүүл ахуй, амьсгалын замын талаарх мэдлэг
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийн зохистой хэрэглээ, түүнд тавигдах шаардлага
• Цэвэрлэгээ, ариутгал зэргийг багтаасан орчны ариутгалын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, 
COVID-19 өвчний дэгдэлтийн хариу арга хэмжээ болгож ДЭМБ хорих болон баривчлан саатуулах газруудад хэрэг 

болохуйц хэд хэдэн нөөцийг бэлтгэж боловсруулсан. Үүнд :
• ДЭМБ-ын вэбэд суурилсан мэдлэгийн платформ болох OpenWHO-аас халдварыг хяналтдаа байлгах, урьдчилан 

сэргийлэх болон амьсгалын замын цочмог халдварын эмнэлзүйн менежментийн онлайн сургалтыг үнэ төлбөргүй авах 
боломжтой. Эдгээр үндсэн хичээлүүд нь COVID-19 болон шинээр гарч ирж буй амьсгалын замын вирусын талаар 
ерөнхий танилцуулга мэдээллийг өгдөг. Эдгээр нь нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, эрсдлийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлдэ менежерүүд болон НҮБ, олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллагуудад ажилладаг ажилтнуудад 
зориулагдсан болно.

 Эрүүл мэндийн байгууллагууд зориулсан эрсдлийн үеийн багц нь эрүүл мэндийн ажилтнууд болон эрүүл мэндийн 
байгууллагын удирдлага болон ажилтнуудад цар тахлын үед аюулгүй, үр дүнтэй ажиллахад шаардлагатай мэдээлэл, 
журам, арга хэрэгслийн талаар мэдээллийг өгдөг. Энэхүү багц нь ДЭМБ-ын эрүүл мэндийн байгууллагуудад COVID-
19-ийн хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагуудын цар тахлын халдвараас урьчилан сэргийлэх болон хяналтдаа байлгах 
чиглэлээр хялбаршуулан, үр нөлөөтэй мессэжийг тухайн орон нутаг, улс орны онцлог нөхцөлд тохируулан хүргэхэд 
техникийн удирдамжийг агуулсан.

• Нэмж дурдахад маск ашиглах,тохиодлын менежмент, үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэх, тээвэр ложистикийн 
зөвлөгөө гэх мэт олон сэдвийг хамарсан техникийн удирдамжууд байдаг.

Эцэст нь, аливаа шинэ журмыг хэрэгжүүлхээс өмнө хорих байгууллагад хоригдож буй болон тэдэнтэй уулзахаар 
ирж буй хүмүүсийг ямар шалтгаанаар энэхүү халдвар хамгааллын дэглэм, журам өөрчлөлт орж буй талаар үнэн зөв, 
бодит, өргөн хүрээний мэдээллээр хангаж, тэдэнд ойлгуулах нь чухал юм. Мөн аливаа хязгаарлалт, арга хэмжээ нь 
түр зуурын шинж чанартай гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь чухал юм. 

Харамсалтай нь, айдас болон ичгүүртэй санагддаг гэдэг шалтгаанаар COVID-19-ийн хариу арга хэмжээг хорих 
байгууллагад авч хэрэгжүүлж зарим эрүүл мэндийн салбарын ажилчдаас гэр бүлийнхэн болон олон нийт зайгаа 
барих тохиолдол гарч байгаа нь нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж байна. Эдгээр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд 
өөрийн гэр бүлийнхэнтэй холбоо харилцаагаа хадгалж, сэтгэцийн эрүүл мэнддээ анхаарал хандуулж, сэтгэлзүйн 
дэмжлэг авч байх хэрэгтэйг зөвлөж байна.

Эрсдэлтэй үеийн харилцаа холбоо

Хорих болон баривчлан саатуулах газруудад хоригдож байгаа хүмүүс, хорих байгууллагын алба хаагчид, эрүүл 
мэндийн байгууллагын ажилтнууд, эргэлт уулзалтаар ирж буй хүмүүст өгөх гол мессежүүд уялдаа холбоотой, тогтмол 
байх ёстой. Хэлний бэрхшээлийг арилгахын тулд орчуулагдсан эсвэл зурган материал шаардагдаж магадгүй юм. 
Хорих байгууллагын алба хаагчид болон эрүүл мэндийн ажилтнууд, эргэлтээр ирж буй хүмүүст зориулсан мэдээллийн 
богино хэмжээний мэдэгдэл, сурталчилгааны хуудас, зурагт хуудас, дотоод хэрэгцээнд зориулсан видео болон бусад 
харилцаа холбооны хэрэгслийн ашиглан мэдээллийг боловсруулж, хорих байгууллагын байрны эргэлт уулзалтын 
байрнууд, нийтийн хэрэгцээний талбайд зориулалтын дагуу байрлуулсан байх ёстой. 

Чухал тодорхойлолтууд: сэжигтэй тохиолдол, боломжит тохиолдол, батлагдсан тохиолдол, холбоо барих хаяг, 
хэргийг мэдээлэх         

                                    
COVID-19 өвчний дэлхийн тандалтын талаарх ДЭМБ-ын удирдамжаар шинэчилсэн тодорхойлолтыг авах хэрэгтэй. 

Доор дурдсан ДЭМБ-ын хэргийн тодорхойлолтыг 2020 оны 2-р сарын 27-ны байдлаар авах боломжтой мэдээлэлд 
үндэслэн шинэ мэдээлэл хуримтлагдахын хэрээр хянан үзэж байна. Улс орнууд эдгээр тохиолдлын тодорхойлолтыг 
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өөрсдийн эпидемиологийн байдлаас шалтгаалан өөрчлөх шаардлагатай байж магадгүй юм.
COVID-19-ийн сэжигтэй тохиолдол байгаа нь тогтоогдвол тухайн бүс нутгийн хорих байгуулага нь тахлын 

халдварын үед хэрэгжүүлэх удирдамж, төлөвлөгөөг идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Халдвар авсан байх магадлалтай сэжигтэн 
нь эмнэлгийн зориулалттай маск зүүж, амьсгалын замын халдвар, гарын ариун цэврийг сахих арга замын талаар нэн 
даруй зааварлах хэрэгтэй. Мөн эмнэлгийн тусгаарлалт зэрэг халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хамгааллын бусад 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ёстой. 

Үүнтэй холбогдуулан хорих болон баривчлан саатуулах газруудад хэрвээ сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдлуудыг 
эмнэлэгт хүргэх шаардлагагүй, жижүүрлэн ажиллах эмнэлгийн ажилтнууд хангалттай байгаа, олон улсын болон 
үндэсний хэмжээний зохицуулалтаар зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд хорих байгууллагын дотор зориулалтын тоноглосон 
тусгаарлах байранд тусгаарлаж болно. Вирусын халдварын авсан бай болзошгүй, сэжигтэй болон хавьтлын хүн болгон 
эмнэлэгт хэвтэх шаардлагагүй тул эдгээр хүмүүсийг байрлуулах байрыг тусад нь бий болгох асуудлыг бодолцож үзэх 
хэрэгтэй. 

Хорих байгууллагын гадна байгаа хавьтагчид нь орж гарах хөдөлгөөнөө өөрсдөө хязгаарлах ёстой. Хорих 
байгууллагын дотоодод эрүүл мэндийн болон харуул хамгаалалтын үүрэг бүхий ажилтнууд  бусад хавьтагчдад цар 
тахлын өвчний шинж тэмдэг илэрсэн эсэхийг тогтмол хянах замаар хяналт тавьж байх ёстой.(хоригдож буй хүмүүс 
эмнэлгийн тусгаарлалтад орхоос цааргалж цар тахлын шинж тэмдэг илэрч байгааг хүлээн зөвшөөрөх тал дээр 
дурамжхан байдаг тул сайтар хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэй).

Өвчилж, цар тахлын шинж тэмдэг илэрсэн хавьтагч хүн бүр сэжигтэй тохиолдолд бүртгэгдэж шинжилгээ өгөх 
ёстой.  

Шинээр тогтоогдсон болзошгүй эсвэл баталгаажсан тохиолдлуудын хувьд өөрсдийн ойрын контакт үүссэн 
хавьтагчдын тогтоож, хяналтад хамруулах шаардлагатай. 

Шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэндийн арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлэх зорилгоор лабораторийн 
шинжилгээний хариуг хүлээлгүйгээр хорих болон цагдан хорих байранд сэжигтэй тохиолдлыг илрүүлмэгч түүний 
ойрын хавьтлуудыг тогтоох ажиллагааг нэн даруй эхлүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг үндэсний хэмжээний бэлэн байдлын 
төлөвлөгөөний дагуу хорих байгууллагын эрүүл мэнд, харуул хамгаалалт, аюулгүй байдал хариуцсан алба хаагчид 
эрүүл мэндийн байгууллагын хяналт дор хийх гүйцэтгэх ёстой. Цар тахлын халдвар авсан байж магадгүй сэжигтэй 
тохиолдлын бусад хүмүүс болон хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг аль болох багасгах, бусадтай биечлэн, ойрын 
зайнаас контакт үүсгэх байдлыг нь аль болох богино хугацаанд зогсоохын тулд бүх хүч чармайлт гаргах хэрэгтэй. Мөн 
хорих байгууллагад гаднаас ирсэн эргэлт, уулзалт хийсэн хүмүүсийн хавьтлын ул мөрийг мөшгөх ажилд нийтийн 
эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагатай хамтран ажиллах шаардлагатай. 

Тохиолдлын талаар мэдээлэх

COVID-19-ийг өвчин нь эмч нар тохиолдол бүрийг заавал нийтийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагад 
мэдээлж байх шаардлагатай өвчний жагсаалтад нэмэгдсэн. COVID-19 нь хорих болон баривчлан саатуулах газруудад 
халдварлан тархах өндөр магадлалтай, сөрөг үр дагавар бүхий халдварт өвчин юм. Ийм нөхцөлд цар тахал өвчний 
тохиолдол бүрийг нийгмийн эрүүл мэндийн хариуцлагатай албан тушаалтнуудад мэдэгдэж тэднээр дамжуулан дараа 
нь үндэсний болон олон улсын эрх баригчдад хүргэж байх шаардлагатай болжээ. 

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх вакцин одоогоор байхгүй байна. Хорих болон баривчлан саатуулах 
газруудын бүх алба хаагчид, болон хоригдож буй хүмүүс COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх стратегийн 
талаар өргөн хүрээний мэдлэгтэй байх ёстой, үүнд гарын ариун цэврийг сахих, амьсгалын замын өвчний шинж 
тэмдэгийн талаарх (ханиалгах, найтаах зэргийг шинж тэмдэг), хүмүүс хоорондын зайг барих (хамгийн багадаабусад 
хүнээс 1 метрийн зайг барих), COVID-19-ийн шинж тэмдэгийг хянаж, сэрэмжтэй байх, өвчтэй хүмүүсээс зайгаа барих, 
(алба хаагчдын хувьд) мөн өвчтэй үед гэртээ тусгаарлах зэрэг үйлдлүүд багтана.Байгууллагын алба хаагчид орон 
нутгийн эрх баригчдын зүгээс удирдан явуулдаг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж байх ёстой.

COVID-19-ийн сэжигтэй буюу батлагдсан тохиолдлын үед тухайн өвчтөнтэй хэрхэн харилцах талаарх ажлын 
байрны протоколыг тухайн орон нутгийн нийтийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудтай хамтран боловсруулсан 
байх ёстой. 

Хувийн хамгаалалтын арга хэмжээ

COVID-19 цар тахлын халдвараас хорих байгууллагад буй хүмүүсийг (алба хаагчид, эргэлтээр ирсэн хүмүүс, 
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хорих байгууллагад хоригдож буй хоригдогсод) урьдчилан сэргийлэх зорилгоор амьсгалын замын халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх дараахь ерөнхий арга хэмжээг авахыг зөвлөж байна.

• гараа байнга савантай усаар угааж, нэг удаагийн алчуураар арчиж хатаа; боломжтой бол хамгийн багадаа 60% 
-ийн спирт агуулсан гар ариутгагчийг ашиглах 

( гарын эрүүл ахуй гэсэн 13.1-р хэсгийг харна уу);
• хүмүүс хоорондын зайг баримтлах;
• ханиалгах, найтаах үед ам, хамарыг таглахын тулд нэг удаагийн салфеткийг хэрэглэж, дараа нь зориулалтын, 

таглаатай хогийн саванд хаях хэрэгтэй;
• гар ариутгаагүй тохиолдолднүүр, нүд, хамар, аманд хүргэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.
Хэрэв боломжтой бол ариун цэврийн өрөө, шүршүүр, биеийн тамирын заал, хоолны газар болон бусад хөл хөдөлгөөн 

ихтэй нийтийн эзэмшлийн газруудад ариутгал хийж, тогтмол эрүүл ахуйн стандартыг мөрдүүлж байх үүднээс эдгээр 
газрын хананд шингэн саван тараах зүйл суурилуулах, цаасан алчуур, хөлөөр гишгэж онгойлгодог хогийн савыг бэлэн 
байлгах хэрэгтэй. Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хариуцсан алба хаагчид эдгээр төхөөрөмжийг суурилуулахаас 
өмнө аюулгүй байдлын үүднээс учрах эрсдэлийг тооцоолох ёстой. 

Амны хаалт ашиглах

COVID-19-ийн халдварын сэжигтэй тохиолдол бий болсон үе хорих байгууллагад хоригдож буй хүн бүр ямар арга 
хэмжээ авах ёстой талаар ерөнхий ойлголтыг тэдэнд хүргэх нь чухал юм. Хоригдож байгаа хүмүүст эрүүл ахуй, халдвар 
дамжин тархах арга замын талаар аль болох богино хугацаанд мэдүүлж таниулах, -Ковид-19-ийн халдвар хүнээс 
хүнд болон эд зүйлээс хүнд дамжин халдахаас сэргийлэх зорилгоор маск хэрэглэх шаардлагатай үед маскийгбусад 
урьдчилан сэргийлэх арга хэрэгсэлтэй хослуулан хэрхэн зөв хэрэглэх талаар зааж сургах нь маш чухал юм.

Өвчин туссан хүн эмнэлгийн зориулалттайамны хаалт хэрэглэх нь амьсгалын замын зарим өвчин, түүний дотор 
COVID-19-ийн тархалтыг хязгаарлах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний нэг юм. Гэсэн хэдий ч амны 
хаалтыг дангаар ашиглах нь цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалахад хангалтгүй тул бусад төрлийн хамгаалах 
хэрэгсэл, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээтэй хослуулан ашиглах хэрэгтэй.

ДЭМБ-аас COVID-19-ийн халдвар авсан байж болзошгүй үед гэрийн тусгаарлалт болон эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний үед ашиглагдах зориулалтаар урьдчилан сэргийлэх, халдвар хамгааллын стратегийн тухайзааврыг 
боловсруулан гаргасан. Бөн ДЭМБ-с COVID-19 өвчний дэгдэлтийн үед олон нийтийн дунд хэрхэн маскыг ашиглах 
болон гэрийнхээ ариутгалыг хийх талаар заавар, зөвлөмж гаргасан. 

Эмнэлгийн зориулалттай амны хаалтыг зарим шаардлагагүй тохиолдолд зүүж хэрэглэх нь үр ашиггүй зардал 
гаргах, санхүүгийн хоосон дарамт учруулах, аюултай нөхцөл байдал үүссэн мэт уур амьсгалыг бий болгох, гарын эрүүл 
ахуйг сайтар сахих зуршил, үйлдлийг сулруулах гэх мэт сөрөг үр дүнтэй байж юм. Цаашилбал, амны хаалтыг буруу 
хэрэглэвэл халдвар дамжих эрсдлийг нэмэгдүүлэх магадлалтай юм.

Орчны талаар авах арга хэмжээ

Хүрээлэн буй орчинд ариутгал цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийх журмыг тууштай даган мөрдөж, ус, гэр ахуйн 
угаалгын нунтаг, хорих байгууллагын орчинд хэрэглэхэд аюулгүй байдлын шаардлага хангасан ариутгалын бодисоор 
цэвэрлэгээ, ариутгалыг хийх нь цар тахлын аюулаас урьдчилан сэргийлэх чухал арга хэмжээ юм. 

Цэвэрлэгээ хийж буй хүмүүс орчны эд зүйлсийн гадаргууг тогтмол, сайтар цэвэрлэж байхын тулд COVID-19-ийн 
халдварын талаархи баримт, мэдээллийн талаар үнэн зөв мэдлэгтэй байх ёстой. Тэд COVID-19 халдвараас өөрсдийгөө 
хамгаалхын удаагийн бээлий өмсөж, бээлийг өмсөх болон тайлахдаа гарын ариун цэврийг сахиж, өөрсдийн хувцас 
болон биеийг бохирдуулахгүй байх ёстой.  

COVID-19 вирус нь гадаад орчинд хэд хоног амьдрах чадвартай тул бохирдсон байж болзошгүй байр, талбайг 
дахин ашиглахаас өмнө цэвэрлэж, ариутгаж, ердийн ахуйн угаалгын нунтаг, дараа нь хлорын шингэрүүлсэн уусмал 
агуулсан ариутгагч бодисоор ариутгах хэрэгтэй. (шингэн хлорын нэг хэсэг, 5.25% -ийн анхны концентрацтай, усны 49 
хэсэг хүртэл, 1000 ppm буюу 0.1% -ийн эцсийн концентрацитай бол). Хлорын бодист тэсвэргүй эд зүйлсийн гадаргууг 
ариутгахдаа 70% этилийн спирттэй уусмал хэрэглэж болно. Аюулгүй байдлын үүднээс хорих анги дотор хлорын 
уусмал, этилийн спирт хэрэглэх боломжгүй бол орлуулж ашиглаж буйариутгагч бодис нь вирусыг идэвхгүйжүүлэх 
чадвартай эсэхийг нягтлан шалгах ёстой. Хорих байгууллага удирдлагууд ариутгалын бодисыг үйлдвэрлэгчид болон 
холбогдох хүмүүсээс тухайн ариутгалын бодис нь короновирусыг устгах чадвартай эсэхийг тодруулах ёстой болж 
байна. 

Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг зохих ёсоор хангахын тулд ариутгал, цэвэрлэгээг хариуцажбуй алба хаагчид 
эд зүйлсий гадаргууг эхний ээлжинд савантай ус эсвэл угаалгын нунтагтай усаар цэвэрлэх хэрэгтэй. Дараа нь тэд 
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ариутгалын бодисыг ном журмын зохих цаг хугацаанд нь эд зүйлсийн гадаргууд түрхэж, тодорхой хугацаа өнгөрсний 
дараа цэвэр усаар цэвэрлэх хэрэгтэй. 

Хувцас, ор хөнжлийн даавуу, ванны болон гар алчуур зэргийг ердийн угаалгын саван болон ус ашиглан эсвэл ердийн 
угаалгын нунтаг ашиглан цельсийн 60-90 градустай усаар угаалгын машин ашиглан угаах хэрэгтэй. Цэвэрлэгээнд 
ашигласан материалын хог хаягдлыг эмнэлгийн халдварт хог хаягдлын төрөлд хамааруулж, тухайн орон нутгийн 
журмын дагуу зохицуулах хэрэгтэй. COVID-19 өвчний тархалтаас сэргийлж орчины цэвэрлэгээ, ариутгал хийх үйл 
ажиллагааны удирдамжийг Европын Өвчнөөс Урьдчилан сэргийлэх хяналтын төвөөс (ECDC) авах боломжтой мөн.

Биеийн зайг хэмжих арга хэмжээ

COVID-19-ийн халдварын голомтот болон өндөр эрсдэлтэй газруудад сүүлийн 14 хоногт ирж, очсон болон дамжин 
өнгөрсөн хүмүүсээс болгоомжилж, урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг хорих болон баривчлан 
саатуулах газруудын алба хаагчидад анхааруулж байх хэрэгтэй. 

Цар тахлын өндөр эрсдэлтэй бүсэд (A) амьдарч байсан болон ирж очсон эсвэл (б) батлагдсан COVID-19-
тэй өвчтөний ойрын хавьтагч аливаа хоригдогчийг тухайн хавьтлаас нь хойш 14 хоногийн хугацаанд эмнэлгийн 
тусгаарлалтад тусгаарлана. Хэрэв дээрх хоригдогчийгхорио цээрийн дэглэмийн үед эмнэлгийн тусгаарлалтанд 
байрлуулах орон байрны боломжгүй бол ижил шинж тэмдэг, нөхцөл байдалд буй хоригдогчидтэй хамтбайрлуулж 
болно. Сэжигтэй хоригдогчийг тусгаарлах өрөөнд шилжүүлэхдээ түүнд эмнэлгийн зориулалттайамны хаалтыг 
өмсүүлэх хэрэгтэй. Тусгаарлалтад байгаа хүн өдөрт дор хаяж 2 удаабиеийн температурыг хэмжих, COVID-19-ийн 
халдварын шинж тэмдэгүүд илэрч буй эсэхээ шалгуулж эмнэлгийн хяналтанд байх ёстой.

Шаардлагатай тохиолдолд тусгаарлалтад орсон этгээдтэй харилцахад гарч буй хэлний бэрхшээлийн асуудлыг 
шийдвэрлэж, түүний ойрын хавьталыг үнэн зөвөөр тогтоох шаардлагатай.

Хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, биечилсэн контактыг бууруулах тал дээр анхаарах зүйлс                          

Хорих байгууллагын алба хаагчид тухайн орон нутгийн нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтантай 
хамтрансэжигтэй тохиолдол тус бүрт эрсдлийн үнэлгээг хийх ёстой. Хорих байгууллагын удирдлага, алба хаагч болон 
хоригдогчдод өгөх зөвлөгөөн энэхүү үнэлгээнд үндэслэнэ. 

Хорих байгууллагуудад биечилсэн уулзалтыг түр хугацаагаар зогсоох асуудлыг тухайн орон нутгийн нөхцөл байдал, 
эрсдлийн үнэлгээтэй уялдуулан, нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилтэнүүдтэй хамтран сайтар нягталж 
шаардлагатай бөгөөд энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хоригдогсдод үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээг 
мөн нэгэн зэрэг хэрэгжүүлэх ёстой. Хоригдогсдод ялангуяа хорих байгууллагад эхтэйгээ хамт амьдардаг хүүхдүүдэд 
үзүүлэх өвөрмөц, пропорциональ бус нөлөөллийг харгалзан үзэх ёстой. Орох гарах хөдөлгөөний хязгаарлах нь цагдан 
хорих газарт илүү сөрөг нөлөө үзүүлэх бөгөөд хуяглан хүргэлтийг зогсоох, онцын шаардлагагүй эргэлт уулзалтаар 
ирсэн хүмүүс болон байгууллагын алба хаагчдын хорих байранд орж гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлах зэрэг арга 
хэмжээг төлөвлөгөө, эрсдлийн үнэлгээнд тулгуурлан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

Шаардлагатай тохиолдолд хоригдогсдын ар гэрээс эргэлтээр ирж буй хүмүүсийг биечлэн уулзахыг түр хориглох, 
эргэлтээр ирж буй хүмүүсийн тоо эсвэл уулзалтын үргэлжлэх хугацаанд хязгаар тогтоох, давтамжийг багасгах, гэр 
бүлийн гишүүд, шүүх болон хууль сахиулах байгууллагын төлөөлөгчид, тухайлбал өмгөөлөгчтэй нь видео хурал 
(жишээлбэл, Skype) уулзуулах зэрэг арга хэмжээг авч үзэж болно. 

Тухайлбал:
• Нэвтрэх цэг дээр хорих байранд ирж буй хүнээс авдаг өвчний шинж тэмдэгийн талаарх асуулгыг ирж буй хүмүүс 

хүний туслалцаагүйгээр бөглөх боломжоор хангах;
• бие нь тавгүйрхсэн, шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүсийг дотогш оруулахгүй, гэртээ үлдэхийг зөвлөх ёстой;
• цар тахлын шинж тэмдэг илэрсэн ажилтнууд гэртээ байж, эмчид хандах хэрэгтэй.
COVID-19-ийн халдварын сэжигтэй эсвэл батлагдсан тохиолдол илэрсэн эсвэл ойрын хавьталын үед байдлыг 

хэрхэн зохицуулах талаар хорих байгуулагын ажлын байрны дагаж мөрдөх ёс горимд багтаасан байх ёстой.

Халдварын голомтот болон болзошгүй газарт зорчсон алба хаагч ажилдаа эргэж ирсэн үед          

Хорих болон баривчлан саатуулах байгууллагын алба хаагчид COVID-19 халдварын голомтот болон буй өндөр 
эрсдэлтэй газарт амьдардаг эсвэл тухайн газарт зорчсон бол тухайн байгууллагынхаа мэргэжлийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд яаралтай хандах хэрэгтэй бөгөөд байгууллагын алба хаагчид ДЭМБ-ын вэбсайт болон улс орон, бус 
нутгийн нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагаар дамжуулан COVID-19 өвчний тархалтын талаархи хамгийн сүүлийн 
үеийн мэдээллүүдийг цаг тухайд нь авч, хорио цээрийн дэглэм болон нөхцөл байдлыг анхаарч байх хэрэгтэй.



СҮЛД ИНФО сэтгүүл
2020 (№4)

СҮЛД ИНФО  сэтгүүл
2020 (№4)

54 55

  | СҮЛД ИНФО        СҮЛД ИНФО |        IV улирал            IV улирал

Хорих байгууллагын удирдлага нь хэрэв байдал хүндэрвэл цөөн алба хаагчдын бүрэлдхүүнтэйгээр байгууллагын 
хэвийн үйл ажиллагааг хангах чиглэлээр онцгой нөхцөл байдлын төлөвлөгөөг боловсруулан, нөхцөл байдалтай 
уялдуулан шинэчилж байх хэрэгтэй. 

Хэрэв алба хаагчийн бие тавгүйтэж, цар тахал туссан байх магадлалтай гэж үзсэн  тохиолдолд  авах арга хэмжээ                                                       

Хэрэв алба хаагчийн бие үүргээ гүйцэтгэж байхдаа тавгүйтэж, тэрээр COVID-19-ийн халдварын голомтот бүс 
нутагт зорчсон эсвэл голомтот бүс нутагт амьдардаг бол түүнийг бусад хүмүүсээс дор хаяж 1 метрийн зайтай түр 
байрлуулна. Хорих байгууллагад орон байрны боломж, бололцоо байдаг бол түүнийг цонхыг нь онгойлгох боломжтой, 
алба хаагчдын амрах өрөөнд түр байрлуулж, хаалгыг хаах ёстой. 

Хорих байгууллагын эрүүл мэндийн ажилтнууд (эсвэл бие нь тааруу байгаа алба хаагч) мэргэжлийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ, яаралтай тусламжийн газар руу (хэрэв тэд хүнд өвчтэй эсвэл амь нас нь эрсдэлтэй бол) холбогдож, 
илэрч буй шинж тэмдэг, халдварын өвчний болон зорчсон тухайгаа тайлбарлах хэрэгтэй (хэрэв хорих байгууллага 
нь цар тахлын голомтот бүс нутагт байрладаг бол заавал зорчсон тухайгаа тайлбарлах шаардлагагүй). Хэрэв бие нь 
тавгүйрхсэн хүнхүндэтгэх шалтгаанаарөөрөө эмч дуудах боломжгүй бол өөр нэг алба хаагч тэдний өмнөөс дуудах 
хэрэгтэй. Бие нь тавгүйрхсэн хүн эмчээс зөвлөгөө авах эсвэл түргэн тусламж иртэл бусад хүмүүсээс хамгийн багадаа 
1 метр зайтай байх ёстой бөгөөд боломжтой бол хаалттай хаалганы цаана тусгаарлагдах хэрэгтэй. Мөн бие нь өвдөж 
тавгүйрхсэн хүн, өрөө, эд зүйлийн гадаргууд хүрэхээс зайлсхийх хэрэгтэй бөгөөд эмнэлгийн амны хаалт зүүх ёстой. 
Хэрэв эмнэлгийн амны хаалт байхгүй бол ханиах, найтаахдаа ам, хамараа нэг удаагийн салфеткааар таглаж, дараа 
нь хэрэглэсэн салфеткаатусгай уутанд хийж хогийн саванд хийхийг зөвлөж байна. Хэрэв өөр аргагүй бол ханиалгаж, 
найтаахдаа амаа гар юмуу тохойгоороо таглах хэрэгтэй. 

Хэрэв бие нь тавгүйрхсэн хүн эмнэлгийн тусламж хүлээж байхдаа бие засах газар орох шаардлагатай бол аль 
болох тусгай угаалгын өрөө ашиглах хэрэгтэй. Цар тахлын халдвар авсан байж болзошгүй сэжигтэй хүнийг бие зассан 
ариун цэврийн өрөөг ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн журмын дагуу сайтар цэвэрлэж, ариутгах хэрэгтэй. 

Хорих болон цагдан хорих байгууллагад covid-19-ийн сэжигтэй тохиолдлыг үнэлэх

Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд ашиглагддаг удирдамжид тулгуурлан цар тахлын халдварын сэжигтэй 
тохиолдлыг шинжилж тогтоох хэрэгтэй. 

Хорих байгууллагад хоригдож буй хүмүүсийн дундаас илэрсэн сэжигтэй тохиолдлуудыг тус байгууллагын алба 
хаагчид, бусад хоригдогсод ирүүлсэн мэдээлэл, мөн өөрөө шинжилгээнд орохыг хүссэн тохиолдол, шалган нэвтрүүлэх 
цэг дээрх урьдчилсан үзлэгийн үеэр илэрсэн болон бусад тохиолдолдлыг үндэслэн шинжилж тогтооно. Цар тахлын 
тохиолдлыг шинжилж тогтоох талаар дээрх 11-р хэсгээс үзнэ үү.   

Тухайн бүс нутгийн цар тахлын эрсдлийн түвшингээс хамаарч, хорих байгууллагад шинээр ирж буй хоригдогчдын 
эрсдлийг тогтоох нэмэлт үйл явц шаардлагатай байж болно. Үүнд дараах арга хэмжээг багтааж болно. 

• байгууламжийн үүдэнд зориулалтын шинжилгээ хийх орчинг бий болгох;
• сэжигтэй тохиолдлыг нэн даруй тусгаарлах журам тогтоох.

Өвчтөнтэй тулж ажилладаг эмчлэх болон биечлэн хамгаалалтыг гүйцэтгэх үүрэг бүхий алба хаагчдад хувийн 
хамгаалах хэрэгсэл (ХХХ) болон бусад эрүүл мэндийн стандартыг баримтлах талаар зөвлөгөө өгөх  

            
Хорих болон баривчлан саатуулах газруудын эрүүл мэндийн чиг үүрэг хариуцсан алба хаагчид COVID-19-ийн 

халдвар авсан байж болзошгүй өвчтөнүүдтэй шууд тулж харьцах магадлал өндөр байдаг боловч харуул хамгаалалтын 
болон тээврийн үүрэг хариуцсан алба хаагчид мөн шалган нэвтрүүлэх цэг дээр ажиллаж буй алба хаагчид ч ялгаагүй 
цар тахлын халдвартай хүнтэй шууд тулж харьцаж буй гэдгийг мартаж болохгүй. Эдгээр алба хаагчид нь цар тахлын 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх тал дээр хувийн хамгаалах хэрэгсэлийг бүрэн ашиглаж, цар тахлын аюулаас 
өөрийгөө хамгаалах тал дээр хангалттай мэдлэгтэй байх ёстой. 

Халдварын тархалтыг тогтоон хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх ажлын менежментэд эрсдэлийн үнэлгээний дагуу 
зохих түвшний хувийн хамгаалах хэрэгслийг өмсөж хэрэглэх, хог хаягдлын аюулгүй менежмент, цагаан хэрэглэлийн 
ариун цэвэр байдал, орчны цэвэрлэгээ, өвчтөнийг эмчлэхэд ашиглаж буй төхөөрөмжийн ариутгалыг багтаана.

Харуул хамгаалалт, аюулгүй байдал хариуцсан алба хаагчдад зориулсан хувийн хамгаалах хэрэгсэл
COVID-19-ийн халдвар авсаж байж болзошгүй эсвэл халдвар авсан нь батлагдсан хүнтэй ойр контакт үүссэн 

тохиолдууд , тухайлбал 1 метрээс ойрхон зайд байгаа хүмүүстэй ярилцсан, эсвэл түүнийг баривчлах, таслан сэргийлэх 
арга хэмжээ авах гэх мэт үйлдлийг харуул хамгаалалт болон аюулгүй байдал хариуцсан алба хаагчид хийж гүйцэтгэхдээ 
дараах хувийн хамгаалах хэрэгслийг заавал өмсөхийг зөвлөж байна. Үүнд:
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• нэг удаагийн бээлий;
• эмнэлгийн амны хаалт;
• хэрэв боломжтой бол нэг удаагийн бүрэн хамгаалалтын хувцас, нүдний нэг удаагийн хамгаалалт (жишээлбэл 

нүүр халхлах хаалт эсвэл хамгаалалтын нүдний шил).

Эрүүл мэндийн чиг үүрэг хариуцсан алба хаагчдад зориулсан хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Хорих байгууллагын эмнэлгийн алба хаагчид COVID-19-ийн халдвар авсаж байж болзошгүй эсвэл халдвар авсан 
нь батлагдсан хүнтэй ажиллахдаа наад зах нь дараах хувийн хамгаалах хэрэгслийг заавал өмсөж ашиглахыг зөвлөж 
байна. 

• эмнэлгийн амны хаалт;
• бүрэн хамгаалалтын хувцас;
• бээлий;
• нүдний хамгаалалт (жишээлбэл, нэг удаагийн нүдний шил эсвэл нүүрний халхлах хаалт);
• эмнэлзүйн хог хаягдлын уут;
• гарыг ариутгах ариутгалын бодис;
• хорих байгууллагын удирдлагаас ашиглахыг зөвшөөрсөн ариутгалын болон цэвэрлэгээний бодис;
Эрүүл мэндийн чиг үүрэг хариуцсан алба хаагчид амьсгалын аппаратыг өвчтөнд зөвхөн зайлшгүй тохиолдолдхиймэл 

амьсгал өгөх зорилгоор ашиглах ёстой; амьсгалын аппарат ашиглахтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи 
14-р хэсэг болон хувийн хамгаалах хэрэгсэлийн хэрэглээний талаарх ДЭМБ-ын удирдамжаас авна уу. 

Бүх алба хаагчид хувьд хувийн хамгаалах хэрэгсэлээ сэжигтэй эсвэл батлагдсан тохиолдол бүртэй харилцаанд 
орохын өмнө болон дараа заавал шинээр сольж байх ёстой.

Хорих болон баривчлан саатуулах байранд цар тахлын сэжигтэй тохиолдол илэрсэн нөхцөлд орчны цэвэрлэгээг 
хэрхэн хийх талаар      

                        
COVID-19 цар тахлын сэжигтэй тохиолдлыг хорих эсвэл бусад баривчлан саатуулах газруудаас эмнэлэг рүү 

шилжүүлсний дараа тухайн хүний байрлаж байсан өрөөг зохих ёсоор цэвэрлэж, ариутгах хүртэл дахин ашиглаж 
болохгүй; тухайн өрөөг угаалгын нунтаг, ариутгагч бодисоор цэвэрлэж, хорих өрөөний зориулалтаар дахин ашиглахыг 
зөвшөөрөх хугацаа болтол өрөөний хаалгыг нь хааж, цонхийг нээж, агааржуулагчийг нь унтраах ёстой. 

Цэвэрлэж, ариутгах ажлыг зохих журмын дагуу хийж дуусгасны дараа өрөөг шууд дахин ашиглаж болно. 
Эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, угаалга, хүнсний үйлчилгээний сав суулга, эмнэлгийн хог хаягдлыг тухайн 
байгууламжид эмнэлгийн хог хаягдлын талаар баримтлах журмын дагуу устгалд оруулах хэрэгтэй.

Цар тахлын халдварыг илрүүлэх тандалт шинжилгээ, лабораторийн шинжилгээ, клиник удирдлага, урьдчилан 
сэргийлэхэд шаардлагатай эд зүйлсийг COVID-19-ийн өвчний халварын сорьцийн эдийн багцад нь тусгасан болно.

-oOo-
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Васильев Василий Анатольевич,
Старший преподаватель кафедры мобилизационной

и тактико-специальной подготовки
(Академия ФСИН России)

e-mail: v79106208929@yandex.ru

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  ИНСТРУКТОРОВ-СНАЙПЕРОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЛИЦ, 

ЗАХВАЧЕННЫХ И УДЕРЖИВАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОЖНИКОВ НА 
ОБЪЕКТАХ ФСИН РОССИИ 

 Захват заложников во всех его формах и проявлениях, по своим масштабам и интенсивности, по своей 
жестокости и аморальности относится к числу опаснейших преступлений против общественной безопасности и   
общественного порядка1. Данное преступное деяние превратилось в одну из самых актуальных и злободневных 
проблем глобальной значимости, а прогнозы ученых и практиков относительно дальнейшего развития данного вида 
преступлений  кажутся не самыми утешительными.

Существенным фактором, свидетельствующим о повышенной общественной опасности захвата заложников, 
является то, что этот вид деяния тесно связан с такими преступлениями как терроризм, организация незаконных 
вооруженных формирований, а так же с некоторыми другими деяниями2, посягающими на конституционный строй и 
государственную безопасность3. Немаловажным является и то, что это преступление создает опасность причинения 
вреда жизни и здоровью людей, их личной свободе и свободе передвижения. В последнее время акты захвата 
заложников, особенно массового захвата, влекут за собой большие человеческие жертвы, разрушают духовные, 
материальные, культурные ценности, которые невозможно восполнить, восстановить  в течение длительного времени. 
Захват заложников относится к тем видам преступной деятельности, жертвами которого могут стать невиновные 
люди, несовершеннолетние дети и т.д. 

Захват заложников рассматривается уголовным законодательством как одно из тяжких преступлений. 
В связи с высокой концентрацией криминальных элементов в ИУ, можно сделать вывод, что данная проблема 

особенно актуальна для деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. 
В учреждениях, исполняющих наказания, содержатся осужденные, которые недовольны действиями 

администрации, уставшие от жизни в ИУ, несогласные с приговором суда и по каким-либо другим причинам не 
желающие отбывать длительные наказания, испытывающие непреодолимое желание вырваться на свободу любыми 
способами. Часто этим способом выступает захват заложников.  Негативный опыт данной преступной деятельности, 
необходимость эффективного противодействия ей требуют анализа проведенных спецопераций и выявления ряда 
особенностей действий сотрудников силовых ведомств, что необходимо для планирования подобных спецопераций4.

В 1972 году, во время мюнхенской олимпиады палестинские террористы из организации «Черный сентябрь» 
проникли в «олимпийскую деревню» и напали на спортсменов команды Израиля. В нападении участвовало 8 
человек. Двое спортсменов были убиты, девять - взяты в заложники. Террористы требовали освобождения из 
тюрем Израиля 200  преступников. В результате переговоров сошлись на том, что террористам будет предоставлен 
самолет и возможность вылететь из Мюнхена вместе с заложниками. В аэропорту полиция планировала уничтожить 
террористов огнем снайперов. Полицейские располагали только четырьмя подготовленными специалистами точного 
огня, то есть на двух террористов приходился один снайпер. Такого количества снайперов было явно недостаточно 
для успешного проведения операции. Пока снайперы работали на уничтожение боевиков, те из них, кто оставался в 
живых, успели убить всех захваченных спортсменов. Итог операции: пятеро преступников застрелены, трое захвачены, 
все заложники погибли5.  

Основной недостаток анализируемой спецоперации, на наш взгляд состоит в том, что соотношение снайперов и 
преступников было неадекватным, что привело к тяжким последствиям.

В современных подразделениях с учетом негативного опыта проведения специальных операций по освобождению 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  ст.206
2 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009
3 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019)”О противодействии терроризму”//СПС     КонсультантПлюс.)
4 Киселев А.М. Особенности подготовки персонала УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: Монография. Рязань,    2013.
5 Васильев В.А. Некоторые особенности применения инструкторов-снайперов при проведении специальной операции по освобождению лиц, захваченных 
в качестве заложников на объектах УИС // Научно-практический семинар «Актуальные проблемы совершенствования навыков обращения с автоматом 
(карабином) у сотрудников УИС» г. Рязань, 2019 г.
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заложников в мировой практике спецназа принято соотношение: по два снайпера на одного преступника6. Мюнхенские 
полицейские, не имевшие опыта противодействия террористам, решились на операцию, которая неминуемо должна 
была окончиться провалом. Но, несмотря на это, не всегда по объективным причинам, получается придерживаться 
необходимого соотношения.  В связи с чем характерен следующий пример.

27 мая 2011 года двое осужденных Псковской колонии захватили в заложники  шесть женщин-сотрудниц 
медицинской части. Освобождение заложников решили проводить при подходе преступников к транспортному 
средству. Ситуация неграмотного применения специалистов  повторилась - на двух преступников был один снайпер. 
Преступники, прикрываясь заложниками, по очереди выдвинулись к автомобилю. В результате  снайпер  мог работать 
только по второму преступнику и, когда произвел выстрел, первый уже сидел с заложником в машине и, услышав 
звук выстрела, пытался с помощью ножа, перерезать ему горло. Если бы соотношение снайперов и преступников 
было хотя бы одинаковое, негативных последствий для заложника удалось бы избежать. Поэтому для повышения 
надежности выполнения задачи следовало бы задействовать по паре снайперов на одного осужденного. Однако 
выбранное распределение сил и средств вероятнее всего имело место из-за отсутствия необходимого количества 
снайперов в распоряжении руководства спецоперацией и ограниченного количества времени для  ее подготовки. 

В соответствии с некоторыми положениями специальной тактики применения полицейских снайперов, снайперской 
паре не всегда тактически выгодно находиться на одной позиции. В определенных ситуациях целесообразнее 
держать под контролем преступника с разных точек и под разными углами наблюдения. В этом случае если что-то 
выпадает из сектора обзора одного специалиста, будет просматриваться другим. Снайпер должен иметь свободу 
определенного выбора позиции, особенно при стрельбе через стекло, так как поверхность этой преграды может 
давать блик, делая практически невозможным наблюдение с одной точки.  Наличие стекла перед целью может 
изменить траекторию полета пули, существенно отклонив ее от точки прицеливания, что, в свою очередь, может 
повлечь тяжкие последствия. Стекло разбивает пулю и делает дальнейшее направление полетов ее фрагментов 
непредсказуемым. Соответственно, если цель или несколько целей находятся за стеклом, следует применять такой 
прием, как снайперский залп. 

Данный термин вошел в обиход после удачно проведенной спецоперации по освобождению  заложников в 
Джибути. 3 февраля 1976 года четверо террористов - представители Фронта освобождения сомалийского берега - 
захватили школьный автобус с тридцатью французскими подданными (детьми  в возрасте от 6 до 12 лет). Машина 
остановилась в пустыне, где к террористам присоединились еще 2 преступника. Главным требованием было 
освобождение из французских тюрем руководящих деятелей Фронта. Переговорный процесс дал время для прибытия 
боевой группы французского спецназа из 9 человек. Сложность в проведении спецоперации по освобождению 
заложников заключалась в том,  что автобус стоял на ровном месте, в радиусе двухсот метров вокруг него не было 
ни одного естественного укрытия, к тому же рядом находился сомалийский пограничный пост. Штурм автобуса при 
данных условиях привел бы к многочисленным жертвам, т.к. скрытно подобраться к объекту было невозможно, а 
на преодоление 200 метров потребовалось  бы около 30 секунд,  за этот временной промежуток террористы смогли 
бы уничтожить значительное количество сотрудников и заложников. Был принят единственный возможный вариант 
действий - уничтожение преступников огнем снайперов. 4 февраля 8 бойцов заняли позиции за грудой камней в 180 
метрах от автобуса. Каждому снайперу  командир определил его личный сектор наблюдения. Каждого террориста 
идентифицировали и присвоили условный номер. Сотрудники ежеминутно докладывали своему командиру, кто 
из террористов находиться в секторах их ответственности. После 10 часов ожидания, 5 террористов оказались в 
секторах ведения огня, прозвучала команда огонь, все они были уничтожены. Последний преступник успел убить 
одного заложника – девочку и был уничтожен огнем при штурме автобуса. Результат спецоперации все 6 террористов 
были уничтожены, 1 заложник погиб, среди личного состава спецподразделения потерь нет. В целом спецоперация 
считается успешной и вошла в учебники по борьбе с терроризмом7.

Одновременный выстрел 2-х снайперов не позволяет преступнику среагировать на шум разбитого стекла, если 
первая пуля слишком отклонилась от цели, цель будет поражена второй пулей. При ведении огня через стекло следует 
придерживаться следующих правил8:

-использовать минимум двух инструкторов-снайперов для поражения одной цели;
-выбирать позицию и стрелять лучше всего так, чтобы пуля пробила стекло под углом 90 градусов;
-предпочтительнее, чтобы преступники находились как можно ближе к окну, тогда отклонение пули будет 

6 Потапов А.С. Искусство снайпера, Фаир-Пресс, 2005.
7 Потапов А.С. Искусство снайпера, Фаир-Пресс, 2005
8 Васильев В.А. Некоторые особенности применения инструкторов-снайперов при проведении специальной операции. г.   Рязань, 2019 г.



СҮЛД ИНФО сэтгүүл
2020 (№4)

СҮЛД ИНФО  сэтгүүл
2020 (№4)

58 59

  | СҮЛД ИНФО        СҮЛД ИНФО |        IV улирал            IV улирал

минимальным;
-работать исключительно в область головного мозга, чтобы мгновенно «отключить» преступника;
-лучше использовать винтовку СВД, СВДС, СВ-98 калибра 7,62 мм, так как высокоскоростная пуля патрона к 

этим снайперским системам меньше отклоняется от своей траектории при преодолении преграды, по сравнению с 
дозвуковым патронам (СП-5, СП-6, ПАБ-9) 9х39 мм,  состоящим на вооружении отделов специального назначения 
ФСИН России, винтовками (ВСС, ВСК, ОЦ-14); 

-необходимо учитывать тот факт, что при преодолении пулями стекла, может образовываться сноп осколков из 
стекла и фрагментов пули, которые при близком расположении к преграде заложников могут нанести им достаточно 
серьезные травмы (поражение глаз, рассечение кожных покровов и артерий).

  Необходимо учитывать выше рассмотренные тактические и технические особенности проведения спецоперации. 
Это существенно повысит ее эффективность и минимизирует возможные негативные последствия для лиц, 
захваченных и удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС, и личного состава спецподразделений.

-oOo-
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         ОХУ-ын ял эдлүүлэх албаны академийн тусгай
 тактик сургалтын тэнхимийн ахлах багш

 Васильев Василий Анатольевич 
                                e-mail: v79106208929@yandex.ru

ОХУ-ЫН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ БАЙРАНД БАРЬЦААЛАГДСАН ХҮМҮҮСИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ 
ТУСГАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕЭР МЭРГЭН БУУЧДЫН ОРОЛЦОО, ОНЦЛОГ ШИНЖ ЧАНАР

Барьцаалах гэдэг нь өөрийн хэлбэр, цар хүрээ, харгис шинж чанар, ёс суртахуунгүй байдал зэргээрээ олон нийтийн 
аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмын эсрэг хамгийн аюултай гэмт хэрэг юм. Энэхүү гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл 
нь дэлхийн хэмжээнд хамгийн тулгамдсан, хурцаар тавигдаж буй асуудлуудын нэг болсон бөгөөд энэ төрлийн гэмт 
хэрэг цаашид хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөх нь эрдэмтэн судлаачдын санааг маш ихээр зовоож байна.

Олон нийтийг барьцаалах аюул улам нэмэгдэж байгааг гэрчлэх гол хүчин зүйл нь терроризм, хууль бус зэвсэгт 
бүлэглэлтэй нягт холбоотой бөгөөд бусад гэмт үйлдлүүдийн адил Үндсэн хуулийг зөрчиж  төрийн аюулгүй байдалд 
халдаж байдаг.

Энэ төрлийн гэмт хэрэг нь хүний амь нас, эрүүл мэнд, эрх чөлөөнд аюул учруулах нь онцлог юм. Сүүлийн 
үед барьцаалах үйлдлүүд үүн дотор олноор нь барьцаалан хүний амь эрсдэх, соёлын үнэт зүйлийг устган удаан 
хугацаагаар сэргээдэг материаллаг нөхөж баршгүй асар их гарз хохирлыг дагуулж байна. Барьцаалах төрлийн гэмт 
хэргийн хохирогчид нь гэм зэмгүй хүмүүс болон насанд хүрээгүй хүмүүс байна. Барьцаалах гэмт хэрэг нь  эрүүгийн 
хуулиар хамгийн хүнд гэмт хэрэгт  тооцогддог. Хорих ангиудад ийм төрлийн гэмт хэрэгтнүүд ихээр төвлөрдөг тул энэ 
асуудал нь ял эдлүүлэх албаны үйл ажиллагаанд онцгой хамааралтай.

Хорих байгууллагын үйл ажиллагаанд сэтгэл ханамжгүй, хорих анги дахь амьдралаас залхсан, шүүхийн шийдвэрийг 
хүлээн зөвшөөрдөггүй, удаан хугацаагаар ял эдлэхийг хүсдэггүй, ямар ч аргаар хамаагүй ял эдлэхээс чөлөөлөгдөх 
хүсэлтэй ялтнууд байдаг. Дээрх ялтнууд нь ихэнхдээ барьцаалах аргыг хэрэглэх магадлалтай байдаг. 

Тусгай ажиллагааг төлөвлөхөд тухайн гэмт хэргийн үйл ажиллагааны эсрэг туршлага, түүнтэй тэмцэх тусгай 
ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, хууль сахиулагчдын үйл ажиллагааны олон онцлог шинж чанарыг тодорхойлоход 
оршино.

1972 онд Мюнхений олимпийн үеэр Палестины  “Хар 9-р сар” алан хядах бүлэглэлийн гишүүд Олимпийн хотхонд 
нэвтэрч Израйлийн багийн тамирчид руу дайрчээ. Дайралтад 8 хүн оролцсон байна.  Хоёр тамирчин алагдаж есөн хүн 
барьцаалагдсан. Алан хядагч нар Израйлын шоронд хоригдож байгаа 200 гэмт хэрэгтнийг суллахыг шаардсан байна. 
Хэлэлцээрийн үр дүнд алан хядагчдад нисэх онгоц өгч барьцаалагдсан хүмүүсийн хамт Мюнхенээс нисэх боломжоор 
хангахаар тохиролцжээ. Онгоцны буудал дээр цагдаа нар алан хядагчдыг устгахаар төлөвлөж байв. Цагдаа нар ердөө 
дөрөвхөн мэргэн бууч байрлуулж, өөрөөр хэлбэл хоёр алан хядагч тутамд нэг мэргэн бууч оноосон байна. Ийм тооны 
мэргэн бууч ажиллагааг амжилттай явуулахад хангалтгүй байсан нь ойлгомжтой.  Мэргэн буучид алан хядагчдыг 
устгахаар ажиллаж байх үед тэдний амьд үлдсэн хүмүүс олзлогдсон бүх тамирчдыг устгаж амжжээ.  Ажиллагааны үр 
дүн:  Таван гэмт хэрэгтэн буудуулж, гурав нь баригдаж, барьцаалагдсан бүх хүн алагджээ.

Үүнээс үүдэн тусгай ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд бидний бодлоор ажиллагааны гол дутагдал нь 
мэргэн бууч, гэмт хэрэгтнүүдийн хоорондын тооны харьцаа харилцан адилгүй байсан нь хүнд үр дагаварт хүргэжээ.

Дэлхийн орчин үеийн туршлагаар тусгай хүчнийхэн барьцаалагдсан хүмүүсийг суллах тусгай ажиллагаа явуулахад 
харьцаа: хоёр мэргэн буучид нэг гэмт хэрэгтэн ногдож байна. Мюнхений цагдаа нар алан хядагчтай тэмцэх туршлагагүй 
байсан бөгөөд ингэж бүтэлгүйтэх нь гарцаагүй юм. Гэхдээ обьектив шалтгаанаар шаардлагатай харьцааг үргэлж биш 
ч гэсэн дагаж баримталж болно.

Үүнтэй адил дараагийн жишээ: 
2011 оны 5 дугаар сарын 27 өдөр Псковскийн хорих газрын хоёр хоригдол  эмнэлгийн зургаан эмэгтэй алба хаагчийг 

барьцаалжээ. Гэмт хэрэгтнүүд тээврийн хэрэгсэл рүү ойртох үедээ барьцааны хүмүүсийг суллахаар шийджээ.  Нөхцөл 
байдал давтагдаж хоёр гэмт хэрэгтэнд нэг мэргэн буудагч оногдсон байна Үүний үр дүнд мэргэн бууч зөвхөн хоёр дахь 
гэмт хэрэгтэн дээр ажиллах боломжтой байсан ба буудах үед эхний гэмт хэрэгтэн аль хэдийн  барьцааны хүний хамт 
машиндаа суусан байсан бөгөөд буун дуу сонсмогцоо хоолойгоо хутгаар зүсэхийг завджээ. Хэрвээ мэргэн буудагч, 
гэмт хэрэгтнүүдийн тооны харьцаа тэнцүү байсан бол барьцаалагчыг сөрөг үр дагвараас хамгаалах боломжтой байсан. 
Тийм учраас найдвартай байдлыг хангахын тулд нэг ялтанд ногдох мэргэн буучийг хосоор нь ашиглах шаардлагатай 
болж байна. Тусгай ажиллагаанд мэргэн буучийн тоо хүрэлцэхгүй байгаа нь түүнийг бэлдэх цаг хугацаа бага байсантай 
холбоотой байх магадлалтай.

Цагдаагийн мэргэн буучдыг оролцуулах тусгай тактикийн зарим заалтын дагуу хос мэргэн бууч ижил байрлалд 
байх нь тактикийн хувьд тэр бүр давуу талтай байдаггүй. Тодорхой нөхцөл байдалд гэмт хэрэгтнийг өөр өөр цэгээс, 
өөр өөр өнцгөөс хараа хяналтанд байлгах нь илүү оновчтой байдаг. Энэ тохиолдолд нэг мэргэн буучийн хараалсан 
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талбараас ямар нэгэн зүйл унавал нөгөө мэргэн буучад харагдана. Мэргэн бууч нь ялангуяа шилний цаанаас буудах 
үед өөрт чөлөөтэй тодорхой байрлалыг сонгох ёстой ба энэ саадны гадаргуу нь хурц гэрлийг өгч нэг цэгээс ажиглах 
боломжгүй болгодогтой холбоотой. Шил нь сумны чиглэлийг өөрчилж, чиглүүлсэн цэгээс хазайж, улмаар ноцтой үр 
дагаварт хүргэж болзошгүй юм. Хэрвээ шилний цаана хэд хэдэн бай байвал мэргэн буудагчид нэгэн зэрэг гал нээх 
аргыг хэрэглэнэ.

Энэ арга нь Жибути улсад барьцаалагдсан хүмүүсийг суллах тусгай ажиллагаа амжилттай явагдсаны дараа 
ашиглагдаж эхэлсэн. 1976 оны 2 сарын 3-нд Сомалийн эргийг чөлөөлөх фронтын дөрвөн алан хядагч гучин Франц 
улсын иргэн (6-12 насны хүүхдүүд)-тэй сургуулийн автобусыг барьцаалжээ. Автобус элсэн цөлд зогсож, хоёр 
гэмт хэрэгтэн алан хядагчидтай нэгдсэн байна. Тэдний тавьсан гол шаардлага нь Фронтын удирдагчдыг Францын 
шоронгоос суллах байв. Хэлэлцээр хийх явцад  Францын тусгай хүчний 9 хүний бие бүрэлдэхүүнтэй тусгай баг ирэх 
боломжийг олгожээ. Барьцаалагдсан хүмүүсийг суллах тусгай ажиллагаа явуулахад автобус тэгш газар зогсож байсан 
бөгөөд эргэн тойронд нь хоёр зуун метрийн радиуст Сомалийн хилийн боомтоос өөр байгалийн ганц ч хоргодох 
газар байхгүй байжээ. Ийм нөхцөлд обьект руу нууцаар ойртох боломжгүй бөгөөд 200 метрийн зайг туулахад 30 
секунд шаардлагатай байсан тул хэрвээ автобусанд ойртвол алан хядагчид олон тооны барьцааны хүмүүсийг устгах 
боломжтой байсан байна. Мэргэн буучдын галаар гэмт хэрэгтнүүдийг устгах нь боломжит цорын ганц арга байв. 2 
сарын 4-ний өдөр 8 тусгай хүчний 9 мэргэн бууч тус тусын ажиглалтын байг тодорхойлон автобуснаас 180 метрийн 
зайд байрлах овоолсон чулууны ард байраа эзлэв. Алан хядагч бүрт тэд дугаар өгсөн байна. Алба хаагчид нэг минут 
тутам өөрийн хариуцсан байг ажиглаж байгаагаа удирдагчдаа илтгэж байв. 10 цаг хүлээсний дараа буун дуу сонсогдож 
5 алан хядагч буудуулж үхсэн. Сүүлийн гэмт хэрэгтэн барьцаалагдсан нэг охины амийг хороосон бөгөөд автобус руу 
довтлох үед галд шатаж амь үрэгдсэн байна. Тусгай ажиллагааны үр дүнд зургаан алан хядагч устгагдаж, барьцааны 
нэг хүн алагдсан ба харин тусгай хүчний бие бүрэлдэхүүний дунд хүний амь эрсдээгүй байна. Энэ тусгай ажиллагааг 
ерөнхийд нь амжилттай болсон гэж үзсэн бөгөөд алан хядагчтай тэмцэх сургалтын материалд оруулсан байна. 

Хоёр мэргэн бууч зэрэг буудах нь гэмт хэрэгтэнд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгодоггүй бөгөөд хагарсан 
шилэнд эхний сум байнаас хэт их хазайсан бол бай хоёр дахь суманд оногдох болно. Шилээр буудахдаа дараах 
дүрмийг баримтлах хэрэгтэй. Үүнд:

- Нэг бай оноход дор хаяж 2 мэргэн буудагч байх
- Сум шилийг 90 градусын өнцгөөр цоолохын тулд оновчтой байрлалыг сонгож буудах нь хамгийн сайн арга
- Гэмт хэрэгтэнүүд аль болох цонхонд ойр байх нь илүү тохиромжтой бөгөөд сумны хазайлт маш бага байх болно
- Гэмт хэрэгтнийг шууд ‘’идэвхгүй болгох’’ зорилгоор зөвхөн толгойн хэсэгт хараалах
- ОХУ-ын Холбооны ял эдлүүлэх албаны тусгай хүчний хэлтэст хэрэглэгддэг (ВСС, ВСК, ОЦ-14) СВД, СВДС, СВ-

98 винтовыг 7.62 мм-ийн калибр ашиглах нь илүү сайн бөгөөд эдгээр сумны хурд саад тотгорыг туулахдаа замаасаа 
бага хазайдаг байна. (СП-5, СП-6, ПАБ-9) 9х39 мм.

- Хэрвээ барьцаалагчид цонхны ойр байвал сум шилийг нэвтэлж шилний, сумны хэлтэрхийнүүд үүсэн бий 
болж тэдэнд нүдний гэмтэл, арьс, артерийн судсыг задлах гэх мэт хүнд гэмтэл учруулж болно.

Дээр дурдсан тактик, техникийг тусгай ажиллагаанд ашиглах хэрэгтэй. Энэ нь тусгай ажиллагааны үр нөлөөг 
мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлж, барьцаалагдсан хүмүүс болон тусгай хүчний бие бүрэлдэхүүнд учирч болох сөрөг үр 
дагаварыг багасгах болно. 
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РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОСУЖДЕННЫХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Достижение целей наказания сопряжено с применением комплекса средств воспитательного воздействия на 
осужденных. Законодательством в статье 9 УИК РФ выделяется шесть основных средств исправления. Особенностью 
средств исправления является то, что с их помощью достигается как цель исправления, так и цель предупреждения 
совершения новых преступлений. При этом без определенной системы воспитательного воздействия, в соответствии 
с которой будет проводиться работа с осужденными, сложно достигнуть конечной цели применения наказания – 
предупреждения совершения нового преступления, в частности, недопущения рецидива со стороны лица, отбывшего 
наказание в виде лишения свободы.

При этом следует отметить, что комплексное применение воспитательного воздействия необходимо осуществлять 
не только в отношении осужденных к лишению свободы, но и в той или иной мере в отношении отбывающих другие 
наказания и иные меры уголовной ответственности, предусмотренные законодательством.

Средства исправления применяются в рамках исправительного процесса, организованного органами, 
исполняющими наказания. При этом единого мнения на понимание значения исправительного процесса нет. В 
связи с этим назревает необходимость дать понятие исправительному процессу, в ходе которого достигаются цели 
применения наказания. Как отмечает Ф.Р. Сундуров, «поскольку исправительное воздействие осуществляется в 
процессе исполнения лишения свободы, тесно переплетается с ним, оно не может быть совершенно безразлично 
праву»1. С данным утверждением стоит не согласиться только в части того, что он отождествляет исправительный 
процесс исключительно с лишением свободы, однако его осуществление происходит и при исполнении других 
наказаний: ограничения свободы, исправительных работ и пр. По мнению В.Н. Орлова, под «исправительным 
воздействием на осужденного в настоящее время следует понимать особый (специфический) исправительный процесс, 
состоящий из комплекса взаимодействующих между собой средств исправления»2, т. е. исправительный процесс 
отождествляется лишь с комплексом средств исправления, однако это особый вид деятельности уполномоченных 
органов и подразделений, направленный на формирование готовности у осужденных вести правопослушный образ 
жизни и реализуемый с помощью средств исправления, а не состоящий из них.

Как отмечает Ю.Л. Шевцов, «исправительное воздействие по своей сути является педагогическим и 
воспитательным процессом»3, тем самым соотнося с воспитательным воздействием. Особенностью исправительного 
процесса является то, что он осуществляется не только в рамках и лишь сотрудниками УИС, но и представителям 
и других государственных органов и общественных организаций как вовремя отбывания наказания, так и после 
освобождения. Как справедливо отмечает С.Ю. Часнок, «от правильной организации исправительного процесса 
зависит и последующая работа по предупреждению рецидива после отбывания наказания»4. 

При определении эффективных мер, принимаемых по ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в 
виде лишения свободы стоит обращать внимание на причины повторной преступности.
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Одной из основных причин стоит выделить наркотическую и алкогольную зависимости, которые отрицательно 
влияют на дальнейшее законопослушное поведение и процесс ресоциализации после освобождения. 

Так же одной из причин следует выделить отсутствие у ряда лиц, освобождаемых от отбывания уголовного 
наказания в виде лишения свободы, умений контролировать свои эмоции, погашать приступы агрессии, выходить 
из конфликтных ситуаций. Ввиду этой причины возникают конфликты на бытовой почве в семье, со случайными 
знакомыми, что в ряде случаев приводит их к совершению новых преступлений.

Наличие места жительства, долговые обязательства, отсутствие постоянного заработка, проблемы в 
трудоустройстве так же являются причинами совершения лицами, освобожденными от отбывания наказания в виде 
лишения свободы повторных преступлений.

Значительно снижают риск совершения повторного преступления наличие высшего образования и специальностей, 
по которым лицо, освобожденное от отбывания наказания, могло бы работать, а так же наличие семьи и иных 
социально-полезных связей.

УФСИН России по Томской области, как субъектом профилактики правонарушений, в соответствии с компетенцией, 
ведется работа по адаптации осужденных к условиям жизни после освобождения из исправительных учреждений 
Томской области. Данная работа состоит из следующих задач, установленных законодательством Российской 
Федерации:

1) Содействие в оформлении необходимых документов (паспорт гражданина Российской Федерации, полис 
медицинского страхования, страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), документы 
о пенсионном и ином социальном обеспечении).

На 01.07.2020 в учреждениях содержалось 236 осужденных граждан РФ, не имеющих в личном деле паспорта 
гражданина РФ. В течение 2020 года оформлено 177 паспортов осужденным – гражданам РФ.Освобождение из 
учреждений УФСИН России по Томской области осужденных, необоснованно не документированных паспортом, не 
производились.

На 01.07.2020 в учреждениях содержалось549 осужденных граждан РФ, не имеющих в личном деле полиса 
ОМС.В течении 2020 года оформлено 760 полисов ОМС осужденным. 

Кроме этого, в 2020 году оказано содействие 200 осужденным 
в оформлении пенсий и пособий.
2) Содействие в получении образования и профессии, необходимых для трудоустройства.
В целях обеспечения гарантированного Конституцией Российской Федерации права на образование в 

исправительных учреждениях УФСИН на базе средней общеобразовательной школы УФСИН (ТВК-2),средних 
общеобразовательных школ г. Томска № 68 (ИК-3) и № 70(ИК-4), 4 учебно-консультационных пунктов (СИЗО-1, 
СИЗО-2, ЛИУ-1, ИК-2) производится общеобразовательное обучение осужденных. Охват осужденных, получающих 
общее образование, составляет 100%. По состоянию на 01.07.2020 в школы зачислено 450 осужденных. 

Профессиональное обучение осуществляется в 4 профессиональных образовательных учреждениях ФСИН 
России, дислоцированных в ЛИУ-1, ИК-3, ИК-4 и ТВК-2, и одном филиале в ИК-2.

Профессиональное обучение осужденных организовано 
по 3 программам среднего профессионального образования и 26 программам профессионального обучения. 
Стоит отметить законодательное закрепление в статье 108 УИК РФ обязанности исправительных учреждений 

организовывать обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, по профессии (специальности)  по которой осужденный к 
лишению свободы сможет работать в исправительном учреждении и после освобождения из него. 

Профессиональное обучение и профессиональное образование осужденных осуществляется по 
профессиям: «Мастер отделочных строительных работ», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»,«Сварщик ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)»,«Слесарь-сантехник»,«Маляр»,«Штукатур»,«Швея»,«Рас
кройщик»,«Повар»», «Пекарь»,«Токарь»,«Слесарь по ремонту автомобилей»,«Слесарь-электромонтажник», 
«Стропальщик»,«Машинист (кочегар) котельной»,«Рабочий зеленого хозяйства», «Машинист крана(крановщик)», 
«Станочник деревообрабатывающих станков», «Станочник-распиловщик», «Станочник широкого профиля», 
«Каменщик», «Оператор ЭВиВМ», «Кондитер», «Столяр строительный».

С начала 2019/2020 учебного года прошли обучение 952 человека. 
Кроме обучения по основным образовательным программам профессионального обучения, обучение ведется по 

форме самообразования на производственных участках учреждений с дальнейшей аттестацией 
в ФКП ОУ (профессии: истопник, дворник, подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных 

помещений).Данным методом 
за прошедший период 2019/2020 учебного года обучено 275 человек.
Созданы учебные площадки, оснащенные персональной компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» 
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для дистанционного обучения. 5 осужденных получают дистанционно высшее образование в Московском финансово-
промышленном университете «Синергия». Работа по получению осужденными высшего образования находится на 
особом контроле в УФСИН России по Томской области.

Для саморазвития осужденных в исправительных учреждениях Томской области функционирует 8 библиотек с 
библиотечным фондом более 48 тысяч экземпляров, электронные информационные массивы с видео- и аудио - 
материалами. 

3) Непосредственная подготовка к освобождению.
Работа по оказанию осужденным к лишению свободы помощи в социальной адаптации начинается с момента 

поступления осужденных в исправительные учреждения. Выясняется социальное и семейное положение, уровень 
образования и имеющейся специальности, жизненные планы, родственные связи и другая информация, имеющая 
значение для процесса исправления, подготовки к освобождению и реинтеграции в общество. Определяется круг 
проблемных вопросов, в решении которых осужденным потребуется помощь.

Большое значение в социализации осужденных имеет наличие и поддержание социально-полезных связей. С 
этой целью прорабатывается вопрос об установлении в исправительных учреждениях области телефонных аппаратов 
с возможностью видеосвязи. Подобный опыт с мая 2020 года имеется в Томской воспитательной колонии №2, где 
установлен такой аппарат. Важным элементом в этом направлении деятельности имеет опыт проведения «Дней 
открытых дверей» для родственников осужденных, естественно только для положительно характеризующихся 
осужденных, что в свою очередь стимулирует основную часть осужденных к законопослушному поведению в местах 
лишения свободы. «Дни открытых дверей» как правило, приурочиваются к празднованию «8 марта», «Дня матери», 
«Дня семьи, любви и верности» и других семейных праздников. В 2019 году в исправительных учреждениях Томской 
области проведено 36 «Дней открытых дверей». В 2020 году пока эта практика приостановлена ввиду ограничительных 
мероприятий. 

Так же с 2019 года в исправительных учреждениях Томской области используется практика предоставления 
положительно характеризующимся осужденным выездов за пределы исправительного учреждения. В 2019 году было 
предоставлено право выезда за пределы исправительного учреждения 13 осужденным: пятерым для проведения 
ежегодного отпуска, восьмерым для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства после 
освобождения. В 2020 году было предоставлено такое право лишь 2 осужденным. Связанно это с ограничительными 
мероприятиями.

Помимо этого, начиная с 2019 года в участках колонии-поселения исправительных учреждениях Томской 
области с целью поддержания и сохранения социально-полезных связей осужденных со своими семьями, а так же 
стимулирования к правопослушному поведению других осужденных используется практика предоставления права 
проживания со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади за пределами колонии-посления. 
В 2019 году такое право было предоставлено 4 осужденным, в 2020 году 2 осужденным. 

Наиболее активная стадия подготовки осужденных к освобождению, в соответствии с действующим 
законодательством, начинается за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы. С освобождающимися 
осужденными начинают проводится занятия в «Школе подготовки осужденных 

к освобождению». Занятия проводятся по специальным программам. 
К их проведению привлекаются психологи, юристы, социальные работники, иные сотрудники, специалисты служб 

занятости населения, социальной защиты населения и учреждений системы профилактики.
В соответствии со статьей 181 УИК РФ осужденные, освобождаемые от лишения свободы, обеспечиваются 

бесплатным проездом к месту жительства: проездными билетами по кратчайшему маршруту следования, либо 
деньгами для оплаты проезда. Также, на время проезда они обеспечиваются продуктами питания, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации и единовременным денежным пособием в размере, 
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 800 от 25.12.2006, в размере 850 рублей. 

На 2020 год выделено на приобретение проездных документов 
и единовременное денежное пособие 3 млн. 078 тыс. рублей.
Для обеспечения социальной помощи и поддержки осужденных, 
как в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы, так и после освобождения УФСИН заключён ряд 

соглашений.
В рамках трехстороннего соглашения с Департаментом труда 
и занятости населения Томской области и УМВД России по Томской области от 13.04.2016 проводятся 

мероприятия по обеспечению занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, а также лиц, осужденных без лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, в 
том числе несовершеннолетних.

При поддержке Департамента труда и занятости  населения Томской области в исправительных учреждениях 
ФКУ ЛИУ-1, ИК-3, ИК-4, ТВК-2 установлены и функционируют по настоящее время терминалы с банком данных 
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вакансий рабочих мест Томской области и Российской Федерации. 
В ФКУ ИК-2, СИЗО-1, СИЗО-2 терминалы установлены силами учреждений. Во всех учреждениях имеется доступ 

осужденных к банку нормативно-правовых актов, который обновляется по мере необходимости.
На основании соглашения с областным государственным учреждением «Центр социальной адаптации г. Томска» 

проводится работа по вопросам социальной поддержки лиц, освобождающихся из учреждений исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, а также лиц осужденныхк наказаниям без лишения свободы, не имеющих 
постоянного жилья.

Томской ВК-2 и Автономной некоммерческой организацией ресурсный центр «Согласие» заключено соглашение 
о сотрудничестве. Целью соглашение является организация взаимодействия по вопросам использования 
восстановительных и других социально-педагогических технологий в работе с воспитанницами Томской ВК-2 
(медиация). Уже в 2020 году АНО «Согласие» организовало наставничество над осужденными, готовящимися к 
освобождению и их дальнейшему сопровождению, независимо от региона убывания осужденной. Специалисты и 
волонтеры данной организации встречают осужденных, освобождающихся из воспитательной колонии, сопровождают 
их до автовокзала (железнодорожного вокзала), по месту прибытия так же волонтеры и специалисты встречают 
бывших воспитанниц и инициирует проведение восстановительных программ с ними и их ближним окружением.

В соответствии с требованиями ч.1 ст. 180 УИК РФ, а также приказа Минюста России от 13.01.2006 № 2 «Об 
утверждении инструкции 

об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» 
не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы администрация учреждения, 

исполняющего наказание, уведомляет органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по 
избранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии 

у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях, орган внутренних дел по избранному 
осужденным месту жительства направляются запросы о возможности проживания по указанному адресу. Целью 
указанных запросов является установление возможности трудоустройства, предоставления регистрации и жилья.

По итогам 2019 года, проанализировано состояние дел о поступлении ответов из органов внутренних дел, 
органов местного самоуправления и органов занятости населения на запросы исправительных учреждений УФСИН 
России по Томской области о предварительном решении вопросов трудового и бытового устройства освобождаемых 
осужденных, их регистрации по предполагаемому месту жительства. 

За 6 месяцев 2020 года в органы внутренних дел Томской области направлено 930 запросов о возможности 
проживания по избранному месту жительства. Получено лишь 203 ответа. На 727 запросов ответов не поступило, 
а это 78,17 % от общего количества запросов. За 6 месяцев 2019 года ответов не поступило на 80,3 % запросов от 
общего количества запросов. 

За 6 месяцев 2020 года в органы местного самоуправления направлено 690 запросов о предстоящем освобождении 
осужденного. Получено 332 ответа. На 358 запросов ответов не поступило, это 51,88% от общего количества запросов. 
За 6 месяцев 2019 года ответов не поступило на 50,5 % запросов от количества запросов.

За 6 месяцев 2020 года в центры занятости населения Томской области направлено 693 запроса о предстоящем 
освобождении осужденного.Получено 372 ответа. На 321 запрос ответов не поступило, это 46,32% от общего 
количества запросов. За 6 месяцев 2019 года ответов не поступило на 24,53 % запросов от общего количества 
запросов.

Учитывая вышеизложенное, необходимо выделить проблему 
в решении вопроса ресоциализации осужденных, освобождаемых 
из исправительных учреждений, а именно - отсутствие ответов 
из территориальных подразделений органов внутренних дел и органов местного самоуправления. Отсутствие 

информации о возможном решении вопросов наличия места жительства не позволяет положительно решать вопросы 
трудового и бытового устройства осужденных. В целях совершенствования работы в данном направлении деятельности 
в УФСИН России по Томской области утвержден Комплексный план профилактики повторной преступности среди 
осужденных, освобождающихся от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы из исправительных 
учреждений УФСИН России по Томской области на 2020-2022 годы. Целью плана является совершенствование 
эффективной работы по подготовке осужденных к освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы и 
формирование условий для успешной реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы в исправительных учреждениях УФСИН России по Томской области.
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Горкина Светлана Александровна,
Хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор

Удирдлагын газрын орлогч дарга
(ОХУ-ын Холбооны ял эдлүүлэх албаны академи)

Бевз Леонид Владимирович
тактикийн болон тусгай сургалтын танхимын  багш,

(ОХУ-ын Холбооны ял эдлүүлэх албаны академи)

ХОРИХ ЯЛ ЭДЭЛЖ БУЙ ХОРИГДОЛД БОЛОВСРОЛ
 ОЛГОХ АСУУДАЛ БА ХЭТИЙН ТӨЛӨВ

Шүүхээс тогтоосон ялын зорилго нь хоригдолд боловсрол, нөлөөллийн цогц арга хэрэгслийг ашиглах явдал юм. 
ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 9-р зүйлд заасан хууль тогтоомж нь үндсэн зургаан хэсэгтэй байдаг.

Засан хүмүүжүүлэх ажлын онцлог шинж чанар нь боловсролын тусламжтайгаар засан хүмүүжүүлэх , дахин гэмт 
хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгод суурилдаг. 

Үүний зэрэгцээ, хоригдолд боловсрол нөлөөллийн тодорхой тогтолцоогүйгээр ял шийтгэл оногдуулах нь 
ял эдлүүлэх зорилгод хүрэхэд хүндрэлтэй  байх ба шинэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэх, дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс 
урьдчилан сэргийлэхэд оршино. 

Боловсролын нөлөөг цогцоор нь хэрэглэх нь зөвхөн хорих ял шийтгүүлсэн хоригдол төдийгүй бусад хорихоос өөр 
төрлийн ял эдэлж буй этгээдэд хуульд заасан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, бусад арга хэмжээ нь өөр өөр түвшинд 
хийгдэх ёстой гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. 

Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас засан хүмүүжүүлэх ажлын хүрээнд хүмүүжлийн ажлуудыг байнга зохион 
байгуулдаг. Гэвч засан хүмүүжүүлэх үйл явцын утга учрыг ойлгох талаар нэгдсэн санал байхгүй байна. Үүнтэй 
холбогдуулан засан хүмүүжүүлэх зорилгод хүрэхэд чиглэсэн засан хүмүүжүүлэх үйл явцын талаарх ойлголтыг өгөх 
хэрэгцээ шаардлага урган гарч байна. 

Баримтууд:
Ф.Р.Сундуров-ийн хувьд, “хорих ялыг гүйцэтгэх явцад засан хүмүүжүүлэх арга хэмжээ авдаг тул түүнтэй нягт 

уялдаатай байдаг хуулийг үл тоомсорлож болохгүй”. Засан хүмүүжүүлэх үйл явцыг хорих ялаар тодорхойлдог 
боловч бусад шийтгэлийг гүйцэтгэхэд тухайлбал эрх чөлөөг хязгаарлах, засан хүмүүжүүлэх ажил хийлгэх гэх мэтээр 
оногдуулдаг байна.

В.Н.Орлова: “Өнөө үед хоригдлыг засан хүмүүжүүлэх нь харилцан үйлчлэлцэх боловсролын цогцолбороос бүрдсэн 
тусгай (тодорхой) засч залруулах үйл явц гэж ойлгох ёстой” гэсэн үг, өөрөөр хэлбэл засан хүмүүжүүлэх явцыг зөвхөн 
хоригдлыг засах үйл явц гэж тодорхойлдог боловч энэ нь эрх бүхий байгууллага, хэлтсийн үйл ажиллагааны онцгой 
төрөл юм. Хоригдлын амьдралын хэв маягийг удирдан чиглүүлэх бэлэн байдлыг бий болгоход чиглэсэн хуулийг 
дагаж мөрдөх бөгөөд эдгээрээс засаж залруулах арга хэрэгслийг хэрэгжүүлдэг.

Ю.Л.Шевцов-ийн тэмдэглэснээр “засан хүмүүжүүлэх арга хэмжээ нь мөн чанараараа сурган хүмүүжүүлэх, 
боловсролын үйл явц юм”, ингэснээр үүнийг боловсролын нөлөөлөлтэй уялдуулах хэрэгтэй байна. Засан хүмүүжүүлэх 
процессын онцлог нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хүрээнд төдийгүй эрүүгийн тогтолцооны ажилтнууд, бусад 
төрийн байгууллага, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөгчид хоригдлыг зөвхөн ял эдлэх хугацаанд биш суллагдсаны 
дараа хүмүүжүүлэх явдал юм. 

С.Ю.Часнок: “Ял эдэлж дууссаны дараа дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх дараагийн ажил нь засан 
хүмүүжүүлэх үйл явцыг зөв зохион байгуулахаас хамаарна”.

Эрүүгийн ял шийтгэл эдэлж байсан хүмүүсийг нийгэмшүүлэх талаар авч хэрэгжүүлж буй үр дүнтэй арга хэмжээг 
тодорхойлохдоо давтан гэмт хэрэг үйлдэх болсон шалтгааныг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Гол шалтгаануудын нэг нь хар тамхи, архинд донтох өвчнийг онцгойлон авч үзэх явдал бөгөөд энэ нь цаашдын 
хууль дүрмийг дагаж мөрдөх, суллагдсаны дараа нийгэмших үйл явцад сөргөөр нөлөөлдөг.

Түүнчлэн, эрүүгийн ялыг хорих хэлбэрээр эдлээд суллагдсан, сэтгэл хөдлөлөө хянах чадваргүй, түрэмгийлэл, 
зөрчилдөөний нөхцөл байдлаас гарах чадваргүй хүмүүс цөөн биш байгааг дурдах хэрэгтэй. Энэ шалтгааныг харгалзан 
үзвэл гэр бүлийн өдөр тутмын амьдралд танилуудтайгаа зөрчилдөж, зарим тохиолдолд  шинэ төрлийн гэмт хэрэг 
үйлдэхэд хүргэдэг.

 Оршин суугаа газар, өр төлбөр, байнгын орлогын хомсдол, ажил эрхлэлтийн асуудал зэрэг нь хорих байгууллагаас 
суллагдсан этгээдүүд давтан гэмт хэрэг үйлдэх шалтгаан болдог.

Ял эдэлж байгаад суллагдсан хүн ажил эрхлэх, мэргэжил боловсролтой, гэр бүл болон нийгэмд өөрийн байр 
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сууриа эзэлсэн байдал нь хоёр дахь гэмт хэргийг үйлдэх эрсдэлийг бууруулдаг.
ОХУ-ын Томск мужийн Холбооны ял эдлүүлэх алба нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх субьект нь засан 

хүмүүжүүлэх байгууллагаас суллагдсаны дараа хоригдлыг амьдрах орчинд дасан зохицоход анхаарч, олон төрлийн 
ажлыг хийж байна. Энэхүү ажил нь ОХУ-ын хууль тогтоомжоор тогтоосон дараах ажлуудаас бүрдэнэ.

1. Шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх (ОХУ-ын иргэний паспорт, эмнэлгийн даатгалын 
бодлого, даатгалын заавал даатгуулах даатгалын гэрчилгээ (Хувь хүний дансны даатгалын дугаар), тэтгэвэр болон 
бусад нийгмийн хамгааллын баримт бичиг).

2020 оны 7-р сарын 1-ний байдлаар ОХУ-ын иргэний паспортгүй 236 ял шийтгүүлсэн иргэний хувийн хэрэгт 
баримтыг хавсаргажээ. 2020 онд ОХУ-ын 177 хоригдолд  иргэний паспорт олгов. Томск мужийн ОХУ-ын Холбооны 
ял эдлүүлэх байгууллагуудаас иргэний паспортгүй хоригдлуудыг суллах ажил хийгдээгүй байна.

2020 оны 7-р сарын 1-ний байдлаар ОХУ-ын шүүхээс ял шийтгэгдсэн 549 иргэний хувийн хэрэгт заавал даатгал 
хийлгээгүй байсан бол 2020 онд 760 хоригдолд албан журмын даатгалын бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Түүнчлэн 2020 онд 
200 хоригдлыг тэтгэвэр, тэтгэмжийн бүртгэлд хамруулж, тусламж үзүүлсэн байна.

2. Ажилд ороход шаардлагатай боловсрол, мэргэжил эзэмшихэд туслах.
ОХУ-ын Үндсэн хуулиар олгогдсон боловсрол эзэмших эрхийг хангах хүрээнд Холбооны ял эдлүүлэх албаны 

ерөнхий боловсролын сургууль (Цахилгааны хэрэгслийн коллеж-2), Томск хотын №68 (Засан хүмүүжүүлэх-№70 
(Засан хүмүүжүүлэх-4) дунд сургуулиуд болон 4 боловсролын зөвлөх төвүүд (Урьдчилан хорих төв-1, Урьдчилан 
хорих төв-2, эмчилгээ, засан хүмүүжүүлэх байгууллага-1, Засан хүмүүжүүлэх төв-2) хоригдлуудад ерөнхий боловсрол 
олгож байна. Ерөнхий боловсрол эзэмшиж буй хоригдлуудын хамрах хүрээ 100 хувьтай байна. 2020 оны 7-р сарын 
1-ний байдлаар 450-н хоригдлыг сургуульд хамруулаад байна.

Мэргэжлийн сургалтыг ОХУ-ын ШШГЕГ-ын Эмчилгээ, засан хүмүүжүүлэх байгууллага-1, Засан хүмүүжүүлэх-3, 
Засан хүмүүжүүлэх-4, Цахилгааны хэрэгслийн коллеж-2 зэрэг 4 мэргэжлийн боловсролын байгууллагууд нь Засан 
хүмүүжүүлэх-2  дугаар салбарт нэгдсэн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Хоригдлуудад зориулсан мэргэжлийн сургалт зохион байгуулдаг ерөнхий  боловсролын 3-н хөтөлбөр, мэргэжлийн 
сургалтын 26-н хөтөлбөрийн талаар:

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 108-р зүйлд хорих ялаар шийтгэгдсэн хоригдол суллагдсаны дараа засан хүмүүжүүлэх 
байгууллагад ажиллах боломжтой байх бөгөөд тухай иргэнийг мэргэшсэн ажилчдад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийн 
дагуу мэргэжлийн албадан сургалт, мэргэжлийн дунд боловсролын сургалтад хамруулах ажлыг хууль тогтоомжийн 
дагуу зохион байгуулах нь зүйтэй.

Хорих ангид ял эдэлж буй хоригдлууд дараах мэргэжлийн сургалтад хамрагддаг. Үүнд: 
“Барилгын дотор засал чимэглэлийн мастер”, “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ эрхлэх 

цахилгаанчин”, “Хэрэглээний цахилгаанчин”: “Гагнуурчин”, “Гагнуурчин нарийн эд ангийн  гагнуур (өнгөлгөө)”, 
“Слесарь –сантехник”, “Будагчин”, “Засал чимэглэлчин”, “Оёдолчин”, “Таслагч”, “Тогооч”, “Бейкер”, “Тернер”, “Авто 
засварчин”, “Цахилгаан угсрагч”, “Слингер”, “Бойлерийн зуухны оператор (гал сөнөөгч)”, “Ногоон эдийн засгийн 
ажилчин”, “Кран оператор (кранчин)”, “Мод боловсруулах машины оператор”, “Механик оператор-хөрөөчин” , “Өргөн 
профилын машинист”, “Тоосго өрөгч”, “Компьютерийн оператор”, “Чихэрчин”, “Барилгын арматурчин” гэх зэрэг 
мэргэжлүүдээр бэлтгэдэг. 

2019-2020 оны хичээлийн жилд 952 хоригдол сургалтад хамрагдсан бөгөөд  мэргэжлийн сургалтын анхан шатны 
боловсролын хөтөлбөрт хамрагдахаас гадна үйлдвэрлэлийн чиглэлээр бие даан сургах хэлбэрээр сургалтыг зохион 
байгуулдаг. 

ОХУ-ын ШШГГ-ын харьяа мэргэжил, боловсрол сургалтын төв нь 2019-2020 онд 275 хоригдол сургалтад 
хамруулсан байна. (мэргэжил: стокер, жижүүр, нийтийн аж ахуйн ажилтан, үйлдвэрлэлийн болон оффисын байр 
цэвэрлэгч).

Хорих байгууллагын зүгээс алсын зайн сургалтын зориулалттай интернетэд холбогдсон хувийн компьютерийн 
тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон сургалтын цахим танхим байгуулагдсан. Эдгээрээс 5 хоригдол Москвагийн Санхүү, 
Аж Үйлдвэрийн “Синергия” их сургуульд цахимаар дээд боловсрол эзэмшиж байна. 

Хоригдолд дээд боловсрол эзэмшүүлэх ажилд ОХУ-ын Томск муж дахь Холбооны шийтгэлийн алба онцгой хяналт 
тавьж ажилладаг. Томск мужийн засан хүмүүжүүлэх байгууллагуудад хоригдлуудыг бие даан хөгжүүлэх зорилгоор 48 
мянга гаруй номтой номын сан, видео, аудио материал бүхий цахим мэдээллийн сан, 8 номын сан ажилладаг.

3. Хоригдогсдыг суллах бэлтгэл ажлыг хурдацтай зохион байгуулах. 
Хорих ялаар шийтгэгдсэн хоригдолд нийгэмд дасан зохицох, тусламж үзүүлэх ажил нь хорих ял эдэлж эхлэх үеэс  

эхэлдэг. 
Нийгмийн статус болон гэр бүлийн байдал, боловсролын түвшин, эзэмшсэн   мэргэжил, амьдралын төлөвлөгөө, 

гэр бүлийн холбоо, нийгэмд эргэн нэгтгэх нь  нийгэмшүүлэх үйл явцад чухал ач холбогдолтой. 
Хоригдлуудын хувийн сэтгэл зүй, зан төлөвийн асуудлуудыг тодорхойлсноор засан хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа 
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хийгдэж эхэлдэг.
Энэ нь хоригдлыг энгийн амьдралд хурдан орж нийгэмших, нийгэмд ашигтай хэлхээ холбоог үүсгэх чухал ач 

холбогдолтой юм. Энэ зорилгоор хорих байгууллагуудын зүгээс сахилга бат сайтай хүмүүжлийн төлөвшилтэй 
хоригдлуудад зориулан гэр бүл, хамаатан төрөл төрөгсөдтэй нь уулзуулах урамшууллын үйл ажиллагааг эрчимтэй 
хэрэгжүүлж эхэлсэн.

Үүнтэй ижил төстэй туршлага: 2020 оны 5-р сараас хойш Томскийн боловсролын 2-р колони дээр тусгай 
өөрчлөлтийг оруулж өгсөн байдаг. Энэ үйл ажиллагааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бол хоригдлын төрөл төрөгсдөд 
зориулж “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зөвхөн хүмүүжлийн эерэг төлөвшилтэй  хоригдлуудад туршилтаар 
зохион байгуулсан бөгөөд энэ нь эргээд хоригдлуудын дийлэнх хувь нь хорих байранд хууль дүрмийг дагаж мөрдөх 
хандлагыг нэмэгдүүлсэн байдаг. 

Тухайн нээлттэй хаалганы өдрүүд нь ихэвчлэн 3-р сарын 8, Эх үрсийн баяр, Гэр бүл, Хайр, үнэнч байдлын өдөр 
болон бусад гэр бүлийн баярыг тохиолдуулан зохион байгуулагддаг. 

2019 онд Томск мужийн засан хүмүүжүүлэх байгууллагуудад 36 нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдсан. 
2020 онд тухайн үйл ажиллагаанд хязгаарлалтын арга хэмжээ авч, түдгэлзүүлжээ.

Мөн 2019 оноос хойш Томск мужийн засан хүмүүжүүлэх байгууллагууд зан төлөвийн эерэг хандлагатай 
хоригдлуудад засан хүмүүжүүлэх байрнаас гадуур зорчих тусгайлсан туршилтын ажлыг зохион байгуулсан. 2019 онд 
13 хоригдлын тавд нь ээлжийн амралт, найм нь суллагдсаны дараа хөдөлмөр, гэр бүлийн асуудлуудаа урьдчилан 
шийдвэрлүүлэх шалтгаанаар ял эдлэх байгууллагаас гарах эрх олгожээ. 

2020 онд зөвхөн 2 хоригдолд энэ эрхийг олгожээ. Энэ нь дээр тусгасан түдгэлзүүлэх арга хэмжээнээс шалтгаалан 
үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон. Нэмж дурдахад 2019 оноос хойш Томск мужийн хорих байгууллагад хоригдлуудыг 
гэр бүлтэйгээ харилцах харилцаа, холбоог хадгалах, бусад хоригдлууд хууль дүрмийг дагаж мөрдөх хандлагыг 
дээшлүүлэх зорилгоор гэр бүлтэйгээ хамт байр түрээсэлж амьдрах, гэр бүлтэйгээ хамт амьдрах эрх олгох практикийг 
хэрэгжүүлж байна. 

Мөн түүнчлэн хорих байгууллагын гадна байрлах өөрийн амьдрах байрыг ашиглалтад оруулж, тус байранд 2019 
онд 4 хоригдолд, 2020 онд 2 хоригдолд амьдрах эрхийг олгожээ. Хоригдлыг суллахад бэлтгэх хамгийн идэвхтэй үе 
шат нь одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу хорих хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө зохион байгуулагддаг. 

Суллагдах хоригдлын хувьд “Мэргэжил сургалтын төв”-ийн сургалтад  хамрагддаг ба нийгэмд нь хоригдлыг 
хүмүүжүүлэх зарчмаар тусгай хөтөлбөрийн дагуу сургалт зохион байгуулдаг .

 Үүнийг хэрэгжүүлэхэд олон улсын мэргэжлийн ур чадвар бүхий сэтгэл зүйчид, хуульчид, нийгмийн ажилтнууд, 
бусад ажилчид, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүд, хүн амын нийгмийн хамгаалал, урьдчилан 
сэргийлэх тогтолцооны байгууллагууд оролцдог. 

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 181-р зүйлд заасны дагуу хорих ялаас суллагдсан хоригдлуудад оршин суугаа 
газар руу үнэгүй зорчих эрх өгдөг бөгөөд тодруулбал  хамгийн богино маршрутын дагуу аяллын тийз эсвэл аяллын 
төлбөрийг олгох, аяллын туршид ОХУ-ын Засгийн газраас тогтоосон журмаар хоол хүнс, ОХУ-ын Засгийн газрын 
2006.12.25-ны өдрийн 800 тоот тогтоолоор тогтоосон хэмжээгээр 850 рублийн нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олгоно. 
Дээр дурдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулж 2020 онд 3 сая 78 мянган рублийн нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг 
олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

ОХУ-ын ШШГБ нь хоригдогсдод нийгмийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор  хорих ялыг эдэлж байх 
хугацаанд болон суллагдсаны дараа хэд хэдэн гэрээ байгуулдаг. Үүнд: 

Хөдөлмөрийн яамтай байгуулсан гурван талт гэрээний дагуу Томск мужийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ОХУ-
ын Дотоод хэргийн яамны Томск мужийн нутаг дэвсгэрт 2016.04.13-ны өдөр хорих ял эдэлж буй байгууллагаас 
суллагдсан хүмүүс, мөн хорих ял эдлээгүй ял шийтгүүлсэн, ажил олоход бэрхшээлтэй байгаа хүмүүсийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг хангах арга хэмжээ авсан . 

Түүнчлэн насанд хүрээгүй хүмүүст зориулж Томск мужийн Хүн ам, хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дэмжлэгтэйгээр 
Томск муж болон ОХУ-ын ажлын байрны мэдээллийн сантай терминал суурилуулж, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх 
тухай хуульд зааснаар Урьдчилан хорих төв-1, Засан хүмүүжүүлэх-3, Засан хүмүүжүүлэх-4, эмчилгээ, засан 
хүмүүжүүлэх-2 зэрэг засан хүмүүжүүлэх байгууллагуудад ажиллуулж байна. 

Бүс нутгийн “Томскийн нийгмийн дасан зохицох төв” төрийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр 
хорих ялыг биечлэн эдлүүлж байгаа хорих ангиас суллагдсан хүмүүс, мөн байнгын орон гэргүй, хорихоос өөр төрлийн 
ял шийтгүүлсэн хүмүүст нийгмийн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 

Томск ВК-2 ба Автономит арилжааны бус байгууллагын “Зөвшилцөл” нөөцийн төв хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулсан. Уг гэрээний зорилго нь Томск ВК-2 (зуучлах) сургуулийн сурагчидтай ажиллахдаа сэргээн засах  болон 
бусад нийгэм-сурган хүмүүжүүлэх технологийг ашиглах харилцан ажиллагааг зохион байгуулсан. 

“Зөвшилцөл” ашгийн бус байгууллага нь хорих ангийн бүс нутгаас үл хамааран суллагдахаар бэлтгэж байгаа 
хоригдлуудад зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулсан. 
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Энэ байгууллагын мэргэжилтэн, сайн дурын ажилтнууд насанд хүрээгүйчүүдийн хорих байгууллагаас суллагдсан 
хоригдлуудтай уулзаж, автобусны буудал (вокзал) руу хүргэж өгөх, ирэх газар, сайн дурын ажилтнууд урьд нь сурч 
байсан хүмүүстэй уулзаж, тэдний гэр бүлийн хамт нөхөн сэргээх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. 

Соёл урлаг гэгээрлийн яамны 1-р хэсгийн шаардлагын дагуу ОХУ-ын Хууль зүйн яамны 2006.01.13-ны өдрийн 
2 дугаар хорих байгууллагад ял эдэлж буй хоригдлуудад хөдөлмөрийн болон гэр бүлийн зохион байгуулалтад 
туслалцаа үзүүлэх заавар батлах тухай” тушаалаар хорих ялын хугацаа дуусахаас зургаан сараас хэтрэхгүй хугацаанд 
хорих байгууллагын захиргаа нь суллагдах хоригдлын оршин суугаа газрын орон нутгийн засаг захиргаа, холбооны 
ажил эрхлэлтийн албанд мэдэгдэж байна.

Мөн нэмэлтээр орон сууц, хөдөлмөрийн чадвар, эзэмшсэн мэргэжил, хоригдлын оршин суугаа газрын хаягаар 
амьдрах боломжийн талаарх лавлагааг илгээдэг. Эдгээр хүсэлтийн зорилго нь ажилд орох, бүртгүүлэх, орон 
сууцжуулах боломжийг бий болгодог юм. 

2019 оны эцсээр ОХУ-ын Томск муж ШШГБ нь орон нутгийн өөрөө удирдах  байгууллага, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
байгууллага нь суллагдсан хоригдлын хөдөлмөр, өрхийн зохион байгуулалтын асуудлыг урьдчилж шийдвэрлэж, 
тухайн оршин сууж буй газарт нь бүртгүүлэх, хариуг хүлээн авч, холбогдсон талаар дүн шинжилгээ хийнэ. 

2020 оны 6 сарын хугацаанд Томск мужийн дотоод хэргийн байгууллагуудад сонгосон оршин суугаа газартаа 
амьдрах боломжийн талаар 930 хүсэлт илгээж,  хариу ирсэн 203, хүсэлтэд хариу ирүүлээгүй 727 байх бөгөөд нийт 
хүсэлтийн 78.17 хувийг эзэлж байна. 

2019 оны 6 сар хүртэлх хугацаанд нийт хүсэлтийн 80.3 хувьд хариу ирээгүй, үүнээс орон нутгийн засаг захиргаанд 
хоригдлыг суллах талаар 690 шаардлага хүргүүлснээс  332 хариуг авч шийдвэрлүүлсэн бөгөөд үлдсэн 358 хүсэлтийн 
хариуг ирүүлээгүй байна. Энэ нь нийт хүсэлтийн 51.88 хувийг эзэлж байна. 

2019 оны 6 сарын хугацаанд гаргасан хүсэлтийн 50.5 хувьд хариу ирээгүй. 2020 оны 6 сарын хугацаанд Томск 
мужийн хөдөлмөр эрхлэлтийн төвүүдэд хоригдлыг удахгүй суллах тухай 693 хүсэлтийг илгээж, 372 хариуг хүлээн авч, 
321 хүсэлтийн хариу ирүүлээгүй бөгөөд энэ нь нийт хүсэлтийн 46.32 хувийг эзэлж байна. 2019 оны 6 сарын хугацаанд 
нийт хүсэлтийн 24.53 хувьд хариу ирээгүй байна. 

Оршин суугаа газартай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх талаарх мэдээлэл дутмаг байгаа нь хоригдлуудын 
хөдөлмөр, гэр бүлийн асуудлыг нааштай шийдвэрлэхэд хүндрэл бэрхшээл учирч байна.

 ОХУ-ын Томск мужийн ШШГБ-аас энэ чиглэлийн ажлыг сайжруулахын тулд 2020-2022 онд хорих байгууллагаас 
суллагдсан хоригдлуудын дунд давтан гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх цогц төлөвлөгөөг батлуулсан байна.

Төлөвлөгөөний зорилго нь хоригдлуудыг хорих байгууллагаас суллагдахад  бэлтгэх үр дүнтэй ажлыг сайжруулж, 
Томск муж дахь ОХУ-ын Холбооны ял эдлүүлэх албаны харьяа хорих ангиудад хорих ял эдэлж буй хоригдлыг нийгэмд 
эргэн нэгтгэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.
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Б.ОЮУНЦАЦРАЛ: 
ЦЭРГИЙН ХУВЦАС 
ХЭРЭГЛЭЛИЙГ МАНАЙХ 
ДОТООДДОО ҮЙЛДВЭРЛЭХ 
БҮРЭН БОЛОМЖТОЙ

Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бидэнд өөрийнхөө 
болон эрхэлж буй ажлынхаа талаар танилцуулна уу. 

Юуны өмнө байгууллагынхаа “Сүлд инфо” сэтгүүлийн 
зочноор уригдаж байгаадаа баяртай байна. Би 1998 
оноос хөнгөн үйлдвэрийн салбарт оёдолчноор ажиллаж 
эхэлсэн. 2000 онд БНХАУ-ын Шанхай хотод оёдлын 
технологийн курс, 2007 онд ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн 
Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээгч, технологич 
инженерийн хос мэргэжил эзэмшсэн. Тэгээд БХЯ-ны 
харьяа “Бөртэ” ТӨААТҮГ-ын Үйлдвэрлэл эрхэлсэн дэд 
захирал, 2012 онд ЦЕГ-ын харьяа “Цагаан шонхор” 
ТӨААТҮГ-ын  Үйлдвэрлэл эрхэлсэн дэд даргаар, 
цагдаагийн дэслэгч цолтой ажиллаж байгаад 2015 
оноос ШШГЕГ-ын хувцас, хангалт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтнээр томилогдон ажиллаж эхэлсэн. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
харьяа, анги, салбар нэгжүүдэд олон төрөл чиглэлээр 
үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Яг зөөлөн оёдлын чиглэлээр ямар 
ангиуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар дэлгэрэнгүй 
танилцуулаач.

Анги, салбар, нэгжүүд дээр гар урлал, модон эдлэл, 
барилгын материалын үйлдвэрлэл, төмрийн үйлдвэр, 
оёдлын үйлдвэрлэл гээд нийт 30 гаруй нэр төрлийн 
үйлдвэрүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс зөөлөн 
оёдол, хувцас, ахуйн хэрэглэлтэй холбоотой массын 

үйлдвэрүүдээс дурдвал 407 дугаар нээлттэй, хаалттай 
хорих ангийн оёдлын үйлдвэр, “Газар-Ивээл” ТӨААТҮГ-
ын гутлын үйлдвэр, 409 дүгээр хаалттай хорих ангийн 
зөөлөн оёдлын үйлдвэр, Дархан-Уул аймаг дахь ШШГГ-
445 дугаар нээлттэй хорих ангийн эсгийний үйлдвэрүүд 
зэргийг нэрлэж болно.

Бид удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн дагуу 
байгууллагын нөхцөл байдалд тохирох үйлдвэрлэлийг 
судалдаг. Жил бүр техник, тоног төхөөрөмжийг 
нэмэгдүүлсээр үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо 
ширхэг, үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж байна. 
Жишээлбэл, 2020 оны байдлаар 407 дугаар хорих ангийн 
оёдлын үйлдвэр жилд дунджаар 18-25 нэр төрлийн 
28000-35000 ширхэг хоригдлын нормын хувцас, ахуйн 

хэрэглэл, таних тэмдэг зэргийг үйлдвэрлээд байна. 
Харин “Газар Ивээл” ТӨААТҮГ жилд дунджаар 12-15 

нэр төрлийн 18000-23000 хос гутал, ширэн бүс, тэлээ, 
ноосон цамц, ноосон ороолт үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. 
409 дүгээр хаалттай хорих ангийн оёдлын үйлдвэр жилд 

Сүлд инфо сэтгүүлийн зөвлөлөөс Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын салбарын үйл ажиллагааны 
зарим чиглэлийн талаар манай сэтгүүлийн уншигчдад 
хүргэх үйл ажиллагааны хэтийн зорилго, өнөөгийн нөхцөл 
байдлын талаар ойлголт өгөх зорилгоор олон төрлийн 
ажил төлөвлөн ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд 
энэ удаагийн дугаараар ШШГЕГ-ын Хувцас, хангалт 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахмад Б.Оюунцацралтай 
хийсэн ярилцлагаа хүргэж байна.
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дунджаар 11-13 нэр төрлийн 18000-23000 ширхэг цэргийн 
дүрэмт хувцас үйлдвэрлэж байна.

Дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа манай хувцас, хэрэглэл 
улсын хэмжээнд тавигддаг стандарт, шаардлагад нийцдэг 
үү?

Цэргийн дүрэмт хувцас болон хоригдлын нормын 
хувцас, ахуйн хэрэглэлийг Монгол Улсад батлагдсан MNS 
стандартыг баримтлан үйлдвэрлэдэг. Жишээлбэл, Цэргийн 
албан хаагчийн хагас түрийтэй гутлыг БНХАУ-аас худалдан 
авалт хийдэг байсан бол 2016 оноос манай улсын дотоодод 
үйлдвэрлэгддэг арьс шир, нэхий, түүхий эд материалыг 
ашиглан үйлдвэрлэж эхэлснээр чийг татахгүй, дулаан 
байдал нь илүү нэмэгдсэн. Бид албан хаагчдаас гарч байгаа 
санал, шүүмжлэлийг тухай бүрт нь хүлээн авч үйлдвэрлэлд 
тусгаснаар бүтээгдэхүүний чанар улам сайжирсан гэж хэлж 
болно.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Цэргийн дүрэмт 
хувцас, цол ялгах тэмдгийн загвар батлах тухай” зарлигаар 

батлагдсан албаны хүрэм, албаны урт болон богино 
ханцуйтай цамц, цагаан цамц, албаны зангиа, ёслолын 
зангиа, хээрийн хүрэм, өмд /зуны/, саравчтай малгай, 

хээрийн салдаг дотортой хүрэм /хавар, намрын/, 
өвлийн малгай, фудволка, улирал тутам өмсөх гутал 
гээд нийт 30 нэр төрлийн цэргийн дүрэмт хувцас, 
хэрэглэлийг үйлдвэрлэж байна. 

Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар 
батлагдсан хоригдлын өдөр тутмын хувцас, ажлын 
хувцас, ажлын хантааз зэрэг 20 нэр төрлийн нормын 
хувцас, ахуйн хэрэглэлийг үйлдвэрлэж байна.

Ер нь хорих ангид үйлдвэрлэлийг бий болгосноор 
хоригдлыг ажлын байраар хангах, тэднийг 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр дадлагажуулах, эрхэлсэн 
хөдөлмөрт нь тохирсон цалин, хөлс олгож бусдад 
учруулсан хохирлыг нь барагдуулах зэрэг чухал ач 
холбогдолтой юм. 

Үйлдвэрлэлийн бүтээгдхүүнээрээ албан хаагчдын 
болон хоригдлын хэрэгцээг бүрэн хангаж чадаж байна 
уу?

Жил бүр нормын хувцас, хэрэглэлийн төсөвт 
шаардлагатай төсвийн 55-65 хувь нь  батлагддаг. 
Иймээс дотоодын нөөц бололцоондоо тулгуурлан 
нормын хувцас, ахуйн хэрэглэлийг үйлдвэрлэхэд нийт 
хэрэгцээний 75-80 хувийг бэлтгэж байна.  

Бүх бүтээгдэхүүн 30-40 хувиар хямд 
үйлдвэрлэгддэг. Жишээлбэл, 2020 оны байдлаар 
БХЯ-ын харьяа “Бөртэ” ТӨААТҮГ-ын үйлдвэрлэсэн 
цэргийн алба хаагчийн хээрийн эрээн хүрэм, өмд, 
саравчтай малгайг 165000 төгрөгийн үнэтэй худалдан 
борлуулж байгаа бол 409 дүгээр хаалттай хорих ангид 
үйлдвэрлэсэн цэргийн алба хаагчийн хээрийн эрээн 
хүрэм, өмд, саравчтай малгайг 68500 төгрөгийн үнээр 
үйлдвэрлэж байна. Үйлдвэрлэл явуулснаар хоригдлыг 
ажлын байраар хангах боломж бий болоод байгаа юм. 
Жилд 2000 хос хээрийн эрээн хувцас үйлдвэрлэхэд 
193,0 сая төгрөгийн хэмнэлт гардаг. 2020 оны 
байдлаар хөдөлмөр эрхэлж байгаа хоригдлын шүүхийн 
өр төлбөрт 265 сая төгрөг, гэмт хэргийн хохирогчдод 
төрөөс нөхөн төлбөр олгох санд 76.3 сая төгрөгийг 
төлүүлсэн байна. 

Мөн 2015 онд дотооддоо 8 нэр төрлийн 51.7 сая 
төгрөгийн хувцас, хэрэглэл, 2016 онд 14 нэр төрлийн 
161.9 сая төгрөгийн хувцас, хэрэглэл, 2017 онд 23  
нэр төрлийн 516.3 сая төгрөгийн хувцас, хэрэглэл, 
2018 онд 28 нэр төрлийн 631.7 сая төгрөгийн хувцас, 
хэрэглэл, 2019 онд 43 нэр төрлийн 872.3 сая төгрөгийн 
хувцас, хэрэглэл, 2020 онд 50 нэр төрлийн хувцас 
976.8 сая төгрөгийн, хувцас хэрэглэлийг дотооддоо 
шууд гэрээгээр үйлдвэрлээд байна. 

Зөөлөн оёдол буюу хоригдлын болон алба 
хаагчдын хувцасны хангалтаас гадна гутал, агсамжийг 
хийж байгаа. Бусад цэргийн болон тусгай чиг үүргийн 
байгууллагын хувцас хангамжийг хийх боломжтой юу?

Ижил чиг үүргийн бусад байгууллагын хувцас 
хэрэглэлийг манайх дотооддоо үйлдвэрлэх бүрэн 
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боломжтой. Бусад байгууллагууд ихэвчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн дагуу нээлттэй тендер зарлах, шууд гэрээ байгуулах гэх зэргээр хувцас, хэрэглэлээ 
бэлтгэдэг. 

Та манай үйлдвэрлэлийн хөгжлийг ямраар төсөөлж байна вэ? Нэн тэргүүнд тулгамдаж байгаа асуудал юу байна?
Манай хорих ангид явуулж буй үйлдвэрийн үйл ажиллагаа бол аль болох өртөг багатай, массын буюу бөөнөөр 

үйлдвэрлэх үйлдвэрийн нэг юм. Үйлдвэрт ажиллах хүсэлтэй хоригдлуудад сургалт зохион байгуулж, мэргэжлийн 
үнэмлэх олгон үйлдвэрийн ажилд дадлагажуулж ажиллуулдаг. Гаднаас мэргэжлийн оёдолчин ажиллуулах 
боломжгүй. Ерөнхийдөө төлөвлөгөөний дагуу ажлаа гүйцэтгээд явахад хүндрэлтэй зүйл байхгүй. Хүний хэрэгцээ 
шаардлагыг хангасан чанартай хувцас үйлдвэрлэх нь хамгийн чухал. Үйлдвэр хариуцсан албан хаагчдад болон 
технологич, үйлдвэрийн мастер, мөн хоригдлуудад оёдлын технологийн нарийн шийдлүүдийг зааж өгдөг болохоор 
хурдан сурч байна. Харин үйлдвэр дээр бидний аюулгүй байдлыг хангах харуул хамгаалалтын алба хаагчдын орон 
тоо дутмаг санагддаг.

Эцэст нь манай алба хаагчид буюу та ч гэсэн бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглэгчийн хувьд хандаж юу хэлмээр байна?
Цэргийн дүрэмт хувцас нь өмсөж хэрэглэх дүрэм, эдлэх нормоор олгогддог гэдгийг бид бүгд мэднэ. Хангалтад 

дууссан зарим хувцас, хэрэглэлийг албан хаагчид бид өөрөө олж хувцасаа бүрэн өмсөх хэрэгтэй болдог. Учир нь 
цэргийн албан хаагч бид чинь цэргийн дүрэмт хувцсыг бүрэн, бүтэн дүрмийн дагуу өмсөх үүрэгтэй. Төсөв мөнгөтэй 
холбоотой хувцасны нөөц дутмаг байхад цэргийн албанд цэргийн цолтой томилогдож хувцасны хангалт авчихаад 
ганц, хоёр сар ажиллаад ажлаа хаячихдаг залуус цөөнгүй байна. Энэ нь маш их үргүй зардал гаргадаг. 

Мөн орон нутгийн анги, салбар нэгж дээр ажиллаж байгаа алба хаагч болон төвийн конторт  ажиллаж байгаа алба 
хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл харьцангуй. Гэтэл бүгд ижил хувцсыг ижил эдэлгээний нормтойгоор хангалтаар 
авдаг. Хорих анги байгууллага, орон нутагт ажиллаж байгаа алба хаагчдын хувьд хээрийн хувцас хэрэглэлийг түлхүү 
хэрэглэж байна. Цэргийн дүрэмт хувцас, хэрэглэлийн  эдэлгээний нормын талаар алба хаагчдаас судалгаа авч, 
хээрийн хувцасны эдэлгээний нормын хугацааг багасган  батлуулах ажлыг 2021 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан. 
Цаашдаа алба хаагчдынхаа хувцас, хэрэглэлийн чанар, хүртээмжийг илүү сайжруулах чиглэлээр анхааран ажиллана.

Хэвлэл мэдээлэл , олон нийттэй харилцах төв
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Та манай уншигчдад өөрийнхөө болон ажил үүргийнхээ 
талаар танилцуулаач.

Би УБИС-ийн Түүх, нийгмийн ухааны сургуулийг эрх 
зүйч мэргэжлээр төгсч, Удирдлагын академид суралцан 
магистрийн зэрэг хамгаалсан. Их сургуулиа төгсөөд 
УПЕГ-аас ажлын гараагаа эхэлсэн. Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтад 2009 онд оролцож, 
шийдвэр гүйцэтгэгч гэдэг хүндтэй албанд томилогдсон. 

        Шийдвэр гүйцэтгэгчийн ажил 
      их хариуцлага шаарддаг. 

Би 2009 онд шийдвэр гүйцэтгэгчээр томилогдоод 
2010 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар 
ШШГБ-ын нэгдсэн сүлжээг байгуулах, гүйцэтгэх баримт 
бичгийн бүртгэлийн программ хангамжийн боловсруулах 
ажлын хэсэгт томилогдон гүйцэтгэх баримт бичгийн анхны 
бүртгэлийн программын үйл ажиллагааны процессийг 
зурж байлаа. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 
ахлах мэргэжилтнээр 2011 онд томилогдож ШШГБ-ын 
“Нэгдсэн сүлжээ”-г байгуулах, гүйцэтгэх баримт бичгийн 
бүртгэлийн программ хангамжийг бодит амьдрал дээр 
хийж хэрэгжүүлэх их ажилтай тулсан. Өмнө нь шийдвэр 
гүйцэтгэгч зөвхөн мэдээлэл авахад маш их цаг зарцуулдаг 
байсан. Төлбөр төлөгчийн мэдээллийг олж авахаар 
шийдвэр гүйцэтгэгч байгууллагуудаар гүйцэтгэх баримт 
бичгээ бариад их явдаг байлаа. Мэдээллийг шуурхай авах, 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хэрхэн цахимжуулах талаар 
их зүйл уншиж, гадны орны туршлагыг судалж байсан. 
Энэ дагуу Шийдвэр гүйцэтгэх газарт “Мэдээлэл лавлагаа 
дүн шинжилгээний тасаг” байгуулагдахад улсын хэмжээнд 
нэгдсэн тоо бүртгэлийн санг бий болгох, өр төлбөргүй 
лавлагааг улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар олгох, 
мэдээ, мэдээллийг цахим хэлбэрээр авах боломжийг 
бүрдүүлэхэд тодорхой хувь нэмрээ оруулж суурийг нь 
тавьж ажилласан. Ажиллах хугацаандаа Зам тээврийн 
яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, нийгмийн даатгал, 

С.ДАВААДОРЖ: 

Өдөрт хоёр цагийг өөрийгөө 
хөгжүүлэх, сурч боловсроход 
зарцуулдаг

Энэ удаагийн дугаартаа Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын 2020 оны 
“Хөдөлмөрийн аварга” ажилтан, хошууч 
С.Даваадоржийг онцолж байна. Өдгөө 12-
дох жилдээ тус байгууллагад ажиллаж байгаа 
тэрбээр хоёр дахь удаагаа байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн аварга” ажилтнаар шалгарчээ.

гааль, цагдаагийн байгууллага, арилжааны банктай 
шилэн кабелиар холбогдож мэдээлэл солилцдог болох 
ажлыг эхлүүлсэн. Одоо шийдвэр гүйцэтгэгч тухайн 
төлбөр төлөгчийн талаарх мэдээллийг цахим хэлбэрээр 
хүлээн авах бүрэн боломжтой болсон. 

Эрх зүйч мэргэжилтэй хүн технологийн чиглэлээр 
ажиллах болсон шалтгаан юу байв? Яаж энэ салбартай 
холбогдсон бэ?

Хоёр ах маань компьютер, мэдээллийн технологийн 
мэргэжилтэй. Ах маань намайг дунд сургуульд байхад 
КТМС-д багшилж байсан. Тэр үед ахынхаа хийж 
байгаа зүйлсийг харж, сонирхож эхэлсэн. Мэдэхгүй 
юмнуудаа асуух, тодруулах боломж надад их байсан. 
Илүү нарийвчилж судалсан нь давуу тал болсон гэх үү 
дээ. Тэгээд л өөрийнхөө хийж буй ажилтай холбохыг 
зорьсон. Программ хангамж гэдэг логиктой холбоотой. 
Юмсын дэс дараалал, үйл ажиллагааны процесс, 
зүй тогтолыг судалж мэдэх нь миний эзэмшсэн 
мэргэжилтэй уялдаатай.  

Мэдээлэл лавлагаа дүн шинжилгээний тасаг 
байгуулагдсанаар улсын хэмжээний гүйцэтгэх баримт 
бичгийн анхны мэдээллийн санг бий болгож улсын 
хэмжээнд 15 мянган гүйцэтгэх хуудас бүртгэгдэж 
байсан. Түүнээс хойш 190 мянга гаруй шүүхийн 
гүйцэтгэх хуудас бүртгэлтэй болсон байна. 

Тасаг анх гурван хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж 
байлаа. Өрөө тохижуулах, компьютер, сервер 
байрлуулах, дүрэм журмыг нь боловсруулж, батлуулах 
гээд олон ажил байсан. Анх windows exsel программ 
дээр улсын хэмжээнд гүйцэтгэх баримт бичгийг нэгтгэж 
ажлаа явуулж байлаа. Цахимаар мэдээлэл солилцож 
чаддаггүй утсаар эсвэл факсаар мэдээгээ авдаг байв. 
Тэр үед л цахим санг үүсгэх, мэдээллээ файл хэлбэрээр 
солилцох журмыг боловсруулж, үйл ажиллагаанд 
ашиглаж эхэлсэн.

“
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Та яг одоо ямар алба хашиж байна вэ?
Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албанд бүс 

хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна. Миний 
хариуцсан 4 дүгээр бүсэд нийт 11 газар харьяалагддаг. 
Хариуцсан газар, хэлтсүүдийн хэмжээнд ял эдлүүлэх 
ажиллагаа хууль тогтоомжийн хүрээнд гүйцэтгэгдэж 
байгаа эсэхэд мэргэжлийн удирдлагаар хангах, ялын 
биелэлтэд хяналт тавихаас гадна цахим бүртгэлийн 
баяжилт, хөдөлгөөн, цахим санд мэдээлэл үнэн зөв 
бүртгэгдэж байгаад хяналт тавьж ажилладаг. Хорихоос 
өөр төрлийн ялын цахим бүртгэл 2020 оноос эхлээд 
ялын мэдээ бүрэн гарч, механик байдлаар нэгтгэгддэг 
байдал багассан. Үүнээс гадна зорчих эрхийг 
хязгаарлах ялын чиглэлээр судалгаа, танилцуулга, 
журам боловсруулах чиглэлээр ажиллаж байна. 

Ажлын тань нэг өдрийг зураглабал?
Бүс хариуцаж байгаагийн хувьд хичнээн ялтан 

ирсэн, хасагдсан, дуусгавар болсон, хичнээн төгрөг 
барагдуулсан, хэдэн цагийн ял эдэлсэн талаар өдрийн 
мэдээ, эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 
талаарх мэдээллүүдийг тогтмол авч, цахим бүртгэлтэй 
нь тулгалт хийх, ялын гүйцэтгэл, баяжилт, хөдөлгөөн 
хийсэн эсэхэд хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн 
удирдлагаас өгсөн үүргийн дагуу судалгаа, танилцуулга, 
мэдээллийг боловсруулахын зэрэгцээ хариуцсан 
бүсийн хэмжээнд тулгамдаж буй асуудлыг удирдлагад 
уламжласнаар өдрийн ажил дуусдаг. 

Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын 5 дугаар 
зүйлд зааснаар энэ оны нэгдүгээр сарын 1-нээс зорчих 
эрхийг хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өнөөдрийн 
байдлаар бэлтгэл ажил хангагдаад байна. Сүүлийн 
үед зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдсон дүрэм журмыг судлах, шинэчлэх зэрэг 
ажлууд дээр төвлөрч байна.

Манай улсын хувьд анх удаа энэ ялыг хэрэгжүүлж 
эхлэх гэж байгаа учир хууль журмын боловсруулалт 
төсөөллийн шинжтэй байсан. Харин одоо хөрсөн дээр 
буугаад ирэхээр зарим зохицуулаагүй, хуульд заасан 
ч технологийн хувьд боломжгүй зүйлүүд гарч байна. 
Тухайлбал, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 
167  дугаар зүйлийн 167.2-т “зорчих эрхийг хязгаарлах 
ялын хугацааг шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон 
өдрөөс тоолох”-оор заасан байгаа. Гэтэл тухайн ялтан 
маань цахим бугуйвчийг зүгээгүй, хяналтад ороогүй 
байхад ял эдэлсэнд тооцохоор зохицуулсан гэдэг ч юм 
уу тулгамдсан асуудлууд ургаж гарч ирж байна.  

Жилээс жилд хорихоос өөр төрлийн ялын тоо өсч 
байна. Шинэ эрүүгийн хуулиар гэмт хэрэгт хорих, 
торгох, нийтэд тустай, зорчих эрхийг хязгаарлах ялаас 
аль нэгийг сонгон оногдуулах,  эрх хасах ялыг нэмэгдэл 
ялаар оногдуулахаар хуульчилсан. Дэлхийн нийтийн 
чиг хандлага ч хорих ялаас аль болох зайлсхийж 
хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулах чиглэлийг 
баримталж байна.

Таны баримталдаг гол зарчим юу вэ?
Би албандаа үнэнч, шударга ажиллах зарчимтай. 

Уулын мод урттай богинотой гэдэг шиг янз бүрийн л 
ааш авиртай хүмүүстэй ажилладаг. Гол нь хуулийн дагуу 
ажиллаж, албаны чиг үүргээ үнэнчээр биелүүлэх нь чухал.

 
Баг хамт олон болж ажиллаж л байгаа бол бие 

биенийхээ хийж гүйцэтгэж байгаа ажлыг мэддэг, биеэ 
биенээ нөхөөд ажиллах чадвартай байх шаардлагатай.  

Ажлын хажуугаар өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлж байна 
вэ?

Ажлыг ажлын цагт нь дуусгахыг зорьдог. Хувь хүний 
зохион байгуулалт чухал гэж боддог. Ажлын цагтаа л 
ажлаа багтаачихвал өөрийгөө хөгжүүлэх цаг гаралгүй 
яах вэ. Аль болох ажлыг хурдан шуурхай хийдэг. Өөртөө 
өдөрт 2 цаг зарцуулдаг. 

Шинээр ажилд томилогдсон алба хаагчдад хандаж юу 
хэлмээр байна?

Шинээр томилогдож байгаа залуус хаана очиж юу хийх 
гэж байгаагаа судалж,  мэдэх хэрэгтэй. Энэ байгууллагыг 
сонгоод ажиллах гэж байгаа бол хуулиа сайтар уншаад 
ер нь ямар чиг үүрэгтэй, юу хийдэг вэ гэдэг төсөөлөлтэй 
байх ёстой. Түүнээс биш томилогдож орж ирчихээд “Өө, 
хэцүү юм байна. Би ийм ажил хийхгүй” гэдэг байдал 

Ер нь бусдадаа өөрийнхөө 
юу хийж чаддаг, юу 
хийж байгаагаа  харуулж,  
мэдрүүлж байх хэрэгтэй.“

“
Орчин үеийн шинэ соргог 
мэдээлэл юу байна үзэж 
харах, хайж, ул суурьтай 
судалж, өөртөө мэдлэг 
хуримтлуулах хэрэгтэй.
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гаргаж болохгүй. Ямар ч төсөөлөлгүй ажилд томилогдвол нэгдүгээрт ажилдаа дасахгүй, хамт олондоо нэгдэж, нэг 
зорилгын төлөө явж чадахгүй болчихно. Тэгэхээр хаана очиж юу хийхээ сайн уншиж судлах хэрэгтэй. Ажилтай л 
болж байвал боллоо гэдэг бодлоо авч хаяаад би яг юу хийх билээ, юу хийж чаддаг билээ гэдгээ бодох хэрэгтэй. 
Байгууллагад ажилд орчихоод би хоногийн ээлжинд гарч чадахгүй, ёсолж, хүндэлж чадахгүй, дарамттай гэж ярьж 
болохгүй. Тусгай чиг үүргийн байгууллагад орсон бол тэрийгээ өөрөө мэддэг байх хэрэгтэй. Бид хуулинд заасан чиг 
үүрэгтэй, удирдлагын тушаал шийдвэрээр ажилладаг. Манай байгууллагын хувьд бусад байгууллагыг бодвол алба 
хаагчийнхаа нийгмийн асуудалд бодитой тусламж үзүүлж чаддаг. Сурч хөгжих нь хүртэл нээлттэй байдаг. 

Та энгийн сургууль төгсчээ. Ер нь цэргийн сургууль төгссөн алба хаагчтай харьцуулахад ялгаатай тал хэр олон 
байдаг вэ?

Цэргийн сургууль төгссөн хүмүүсийн үг хэл нь цэгцтэй, цэргийн албан хаагчийн ёс дүрмээрээ харьцдаг гэх мэтчилэн 
ялгаатай давуу талууд олон бий. Энгийн хүмүүст энэ чадвар харьцангуй бага. Гэхдээ яваандаа сурчихдаг юм. Би 
дүрэмт хувцсандаа дуртай. Дүрэмт хувцас өмсөхөөр ядаж л нуруу цэх алхдаг. Хувь хүнийхээ хувьд мөр тэнэгэр, 
хийморьтой байх зэрэг олон сайхан мэдрэмж төрдөг. 

Чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлж байна?
Надад сонирхдог зүйл олон бий. Сүүлийн хэдэн жил гэрэл зураг сонирхдог болсон. Амралтын өдрүүдээр салхинд 

гарч, ууланд алхаж, ажлын ачаалал, стрессээ тайлдаг болсон.  

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах төв
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КОРОНАВИРУС БА КИБЕР ХАЛДЛАГА

Фишинг халдлага

Хакерууд коронавирусын тухай мэдээлэл дэлхий нийтийн анхаарлын төвд байгааг ашиглан фишинг төрлийн 
халдлага үйлдэх тохиолдол нэмэгдсээр байна.

АНУ-ын IBM X-Force компаний судлаачид хорт код бүхий файл хавсаргасан и-мэйл тараах хэд хэдэн компанит 
ажлыг илрүүлжээ. Энэхүү фишинг халдлага нь эрүүл мэндийн байгууллага, төрийн байгууллагын өмнөөс өвчний 
талаарх мэдээ, мэдээллийг илгээж, хохирогчид холбоос дээр дарснаар өвчний урьдчилан сэргийлэлт, хяналтын 
төвийн хуурамч цахим хуудсанд хандаж, хувийн мэдээллүүдээ алдаж байна.

Зураг 1. АНУ-ын Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах төвөөс коронавирусын шинэ тохиолдлын мэдээ 
бүхий хуурамч холбоос агуулсан и-мэйл

Эхэндээ кибер халдлагыг Азийн улс орнуудад, дараа нь дэлхий дахинд шинэ коронавирусын халдвар маш 
хурдацтай тархаж буйтай холбогдуулан бусад орнуудад энэ төрлийн кибер халдлагыг хийж байна.

Мөн Check Point Software Technologies компаниас БНХАУ-ын хакерын бүлэг COVID-19 халдварт өвчний тухай 
утга агуулга бүхий файлд хортой код хавсаргаж, Монгол улсын төрийн байгууллагууд руу чиглэсэн халдлага үйлдэж 
байгааг анхааруулжээ.

Хакерууд Гадаад харилцааны яам болон Монгол улсаас БНХАУ-д суугаа элчин сайдын яамны нэрийг барьж 
төрийн байгууллагууд руу баримт бичиг илгээсэн ба тухайн файл нь RTF (Rich Text Format) өргөтгөлтэй, RoyalRoad гэх 
хортой код агуулсан байжээ.

И-мэйлд хавсаргасан RoyalRoad хортой код нь Microsoft компаний оффисын программын эмзэг байдлыг 
ашигладаг бөгөөд дэлгэцийн зураг авах, файлуудыг устгах, зөөх, татаж авах зэрэг олон үйлдэл хийх чадвартай.
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Зураг 2. Халдлага үйлдэхэд ашигласан баримт бичиг

CoronaVirus ransomware

Ransomware болон Kpot мэдээлэл хулгайлах троянуудаас бүрдсэн CoronaVirus хэмээх хортой код цахим орчинд 
тархаж эхэлсэн. Энэхүү шинэ ransomware-ийг MalwareHunterTeam гэх хортой код судалгааны баг анх нээсэн бөгөөд 
файлыг олж судалсан байна. 

Хортой кодыг тараахын тулд хакерчид Windows үйлдлийн системд зориулсан бүтээгдэхүүн худалдах WiseCleaner.
com нэртэй хуурамч цахим хуудас үүсгэсэн бөгөөд үүгээр дамжуулан хортой код болон нууц үг хулгайлах вирусыг 
тараасан байна.

Зураг 3.  CoronaVirus ransomware шифрлэсэн файлууд

Дээрх хортой код компьютерт сууснаар вэбсайтаас янз бүрийн файлуудыг татаж авахыг оролдох болно. Файлуудыг 
татаж авснаар вэб хөтөч, чат программ, VPN, FTP, имэйл хаяг, Steam, Battle.net зэрэг тоглоомын хаяг, cryptocur-
rency түрийвч болон бусад үйлчилгээнээс күүки, нэвтрэх мэдээллийг хулгайлж, дэлгэцийн зургийг авахаас гадна 
компьютер дээрх файлуудыг шифрлэж, нэрийг нь солих ба дэлгэцэнд CoronaVirus.txt нэртэй файл үүсгэн тэрхүү 
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файлд шифрлэсэн файлуудыг сэргээхийн тулд биткоиноор төлбөр төлөх шаардлагатайг сануулдаг.
Хакерууд вирус ашиглан хүмүүсийн онлайн нууц үгийг олж, өөрчлөн ашиглах боломжгүй болгодог ба энэ хүчирхэг 

хортой программын сул талыг нь судалж байна.

Зураг 4.  Шифрлэсэн файлыг сэргээхийн тулд биткоиноор төлбөр төлөх шаардлагатай сануулсан текст

Дэлхий олон улс оронд тархсан “Covid-19” цар тахлын тархалттай мөр зэрэгцэн цахим орчинд цахим халдлага, 
залилан, хортой кодын тархалт ихээр нэмэгдэж байна. Үүнийг мэргэжилтнүүд улс орон бүрт хөл хорионы дэглэм 
мөрдөгдөж байгаа учраас мэдээлэл технологийн хэрэглээ огцом өссөнтэй холбон тайлбарлаж байна. 

Манай орны хувьд төрийн болон хувийн байгууллага, хувь хүмүүс рүү чиглэсэн “Ransomware” төрлийн хортой 
кодын тархалт “Covid-19” цар тахлын тархалт дэгдсэнээс хойш эрс нэмэгдэх хандлагатай байна. 

“Ransomware” төрлийн хортой код нь хэрэглэгчийн мэдээлэл боловсруулах төхөөрөмжийн үйлдлийн систем,  түүнд 
байрлах мэдээллүүдийг “AES” шифрлэлтийн технологи ашиглан түгжих замаар хэрэглэгчийг чухал ач холбогдолтой 
мэдээллийн систем, түүн дээр байрлах мэдээлэлдээ хандах боломжгүй болгож, барьцаа нэхэх замаар ашиг хонжоо 
олох зорилготой.

Сүүлийн үед дэлхий дахинд “DoppelPaymer”, “Coronavirus дэлгэц түгжигч”, “MedusaLocker”, “New ISO Phobos”, 
“Sodinokibi”, “LockBit”, “STOP Djvu” зэрэг ”ransomware” хортой код хүчтэй тархаж буй бөгөөд манай орны хувьд “STOP 
Djvu” хортой кодын халдварт өртсөн тухай мэдээлэл ойрын өдрүүдэд эрс ихэссэн. 

Уг төрлийн хортой код нь чухал шаардлагатай бүх файлуудыг түгжиж, файлын хавтас бүрт барьцааг хэрхэн төлөх 
зааврыг үлдээдэг. Барьцааны мөнгийг цахим мөнгөн хэлбэрээр хүлээн авдаг тул хортой код эзэмшигчийг олж тогтоох 
боломж маш бага байдаг бөгөөд нэгэнт түгжигдсэн файл хортой кодын эзэмшигчээс өгөх түлхүүргүйгээр тайлах 
боломж байхгүй. Нэгэнт хортой кодын улмаас чухал шаардлагатай мэдээллээ ашиглах боломжгүй болсон ч цахим 
гэмт хэрэгтэнд мөнгө төлөхгүй байхыг мэргэжилтнүүд дуу нэгтэйгээр зөвлөж байна. Цахим халдагчид мөнгө төлөх нь 
цахим халдлага цаашид улам нэмэгдэх шалтгаан болохоос гадна цахим халдлагыг санхүүжүүлж байгаа нэг хэлбэр 
мөн юм. 

Иймд уг төрлийн цахим халдлагын талаар “Европол” Европын холбооны цагдаагийн байгууллагаас болон бусад 
мэргэжилтнүүдээс доорх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн. 

1. Урьдчилан сэргийлэхийн тулд:
 • Чухал шаардлагатай файлуудаа нөөцөлж, физик байдлаараа тусдаа хадгалах төхөөрөмжинд хадгалах,
 • Сэжигтэй холбоос, цахим шууданг нээж үзэхгүй байх,
 • Программ хангамжийн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн баталгаатай эх сурвалжаас татан авах,
 • Программ хангамжийн бүтээгдэхүүнийг албан ёсны эрхтэйгээр ашиглах,
 • Ашиглаж буй программ хангамжийн шинэчлэлтийг тогтмол хийх,
 • Интернэт орчинд ажиллахдаа сонор сэрэмжтэй байх,
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• Чухал ач холбогдолтой, өндөр эрхтэй хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг өдөр тутамдаа ашиглахгүй байх.

2. “Ransomware” төрлийн халдлагад өртсөн тохиолдолд:
 • Мэдээллээ сэргээх зорилгоор барьцааг төлөхөөс зайлсхийх;
 • Түгжигдсэн мэдээллээ устгалгүйгээр хадгалж авч үлдэх;
 • Үргэлж www.nomoreransom.org цахим хуудаст хандаж, таны файлын түгжээг тайлах түлхүүр санд   

                  нэмэгдсэн эсэхийг шалгаж байх;

Ийнхүү цахим орчинд ч сөргөөр нөлөөлж буй цар 
тахлын хэмжээнд хүрсэн Covid-19 вирусын тархалт, 
урьдчилан сэргийлэлтийн талаар мэдээллийг 
Засгийн газрын найдвартай эх сурвалжаас авахаас 
гадна кибер аюулгүй байдлаа ханган сонор 
сэрэмжтэй байхыг зөвлөж байна.

Эх сурвалж: 
• “Bleeping computer” цахим сэтгүүл
• Олон улсын цагдаагийн байгууллагаас  

          гаргасан “Covid- 19 Ransomware” зөвлөмж
• www.gia.gov.mn

Adobe компани Flash технологио 
албан ёсоор устгаж байна

2020 оны арванхоёрдугаар сарын 31-нээр 
тасалбар болгон Adobe компани Flash технологио 
албан ёсоор устгаж байна.

Тус компани гурван жилийн өмнөөс энэ 
тухай зарлаж, Flash технологи ашигладаг 
мэргэжилтнүүдийг өөр платформ руу шилжих 
боломж олгосон юм.

2021 оноос эхлэн Adobe компани Flash Play-
er-ийн засвар үйлчилгээ, шинэчлэлтийг зогсоож, 
2021 оны нэгдүгээр сарын 12-ны өдрөөс эхэн 
Flash Player-ээр ямар ч контентыг тоглуулахгүй 
болох гэнэ.

Улмаар Adobe компани системийн аюулгүй байдлаа хангах үүднээс Flash Player-ийг компьютерээсээ устгахыг 
хүмүүст анхааруулж байна.

Тус компаниас Windows болон Mac системтэй компьютерүүд дээр Flash Player-ийг хэрхэн устгах зөвлөгөөг 
гаргажээ. Компьютерын үйлдлийн системээс үл хамааран дижитал контентыг төхөөрөмж бүрт тоглуулдаг байхаар 
1996 онд анх бүтээгдэж байсан технологи ийнхүү устан алга болж байна.

Эх сурвалж: Adobe

ГОЛ ШАЛТГААН НЬ ХАКЕРУУД ФЛАШ ПРОГРАММЫН СУЛ ТАЛЫГ АШИГЛААД 
КОМПЬЮТЕРУУДАД ВИРУС ТАРААХ БОЛСОН.
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