
“ХҮҮХЭД ХУУЛЬ 2016” УРАЛДААНТ 
ТЭМЦЭЭН: 

 • Багахангай дүүргийн цагдаагийн тасаг, Багахангай дүүргийн 
Багахангай дүүргийн ИТХ-ын ажлын алба, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Дүүргийн 
хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Хангай цогцолбор сургуультай 
хамтран 2016.12.07-ны өдөр Багахангай дүүргийн Соёлын 
ордонд Хүүхэд хууль-2016 тэмцээнийг зохион байгуулав. 

 





Сургуулийн эргүүл-2016 

уралдаант тэмцээн 
• Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Улаанбаатар 

хотын Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Боловсролын газар, 
Монголын Сурагчдын холбоо, “School police” төв хамтран 
Нийслэл хотод хэрэгжиж буй “Сургуулийн эргүүл”-ийн журмыг 
сурталчлах, эргүүлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд ерөнхий боловсролын 
сургуулийн багш, нийгмийн ажилтан, сурагч, эцэг эхчүүдийн 
хамтын ажиллагаа, оролцоог нэмэгдүүлэх, сургуулийн 
аюулгүй орчинг бүрдүүлэх зорилгоор ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд “Сургуулийн эргүүл-2016” дэвжээ 
тэмцээнд Багахангай дүүргийн “Шонхор” баг амжилттай 
оролцов.  



ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр өсвөрийн 

цагдаагийн Шонхор бүлгийн гишүүд энгэрийн 

тэмдэг болон хувцастай болов 

 

Өсвөрийн цагдаагийн “Шонхор” бүлгийг шинэчлэн зохион байгуулж 

тасгийн даргын 2016.10.07-ны өдрийн А/18 тоот тушаал гарган 2 

бүлэг 26 сурагчийн  бүрэлдэхүүнтэй “Хангай” цогцолбор 

сургуулийн ахлах дунд ангийн сурагчдыг хамруулан ажиллаж 

байна.  



• Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн тасгийн дэргэдэх 
өсвөрийн цагдаагийн “Шонхор” бүлгийн гишүүдэд 
насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг гэмт хэргээс урьдчилэн 
сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах үйл  
ажиллагааг идэвхижүүлэх тэдэнд эрх зүйн мэдлэг олгох 
зорилгоор 2016.11.30-ны өдөр Багахангай дүүрэг дэх 
цагдаагийн тасгийн хурлын танхимд сургалтын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулав.  

 

ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ 

 



• Монгол улсын захиргааны ерөнхий хууль, анхаарах асуудал  

• Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль  

• Тамхины хяналтын тухай  

•  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль  

• Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэр бүлийн хүчирхийлэлээс 
урьдчилан сэргийлэх  

• Өсвөрийн цагдаагийн “Шонхор” бүлгийн ажиллах журам, 
эрх, үүрэг,  

• Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль сэдвээр 
сургалт зохион явуулсан байна. 

 



 



  

• Багахангай дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргээс 
урьдчилэн сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Урамшилт 
эргүүл”, “Хөршийн хяналт”-ын бүлгийн эргүүлийн  үйл 
ажиллагааг идэвхижүүлэх тэдэнд эрх зүйн мэдлэг 
олгох зорилгоор сургалтыг тогтмол зохион явуулж 
байна.  

 



 



 



2016.12.01-ны 08-н цагаас өсвөрийн цагдаагийн “Шонхор” 

бүлгийн 26 гишүүдийн хамт Хангай цогцолбор сургуулийн 

нийгмийн ажилтан Г.Одонтуяа, багш Б.Бàÿðцогт нарын хамт 

Налайх дүүрэг, Улаанбаатар хот чиглэлд хуулийн мэргэжлийн 

онцлог, тэдгээрийн үйл ажиллагаатай танилцах зорилгоор 

Багахангай дүүргийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр  аялал 

зохион байгуулав.  

 • Багахангай, Налайх дүүргийн прокурорын газар:  

 

Өсвөрийн цагдаагийн “Шонхор” бүлгийн сурагчдын Прокурор, 

Шүүх, Хууль зүйн туслалцааны төв, Хууль сахиулахын их 

сургуультай танилцах аялал зохион байгуулав 



Дүүргийн прокурорын ãàçðûí орлогч ïðîêóðîð 

Б.Ууганбаатар сурагчдыг хүлээн авч прокурорын 

газрын үйл ажиллагааг танилцуулж, хэрхэн 

прокурор болох болон ажлын онцлогийн талаар, 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

зохион байгуулж байгаа ажлын талаар мэдээлэл 

өгөв.   

 



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА 


