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Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах 

шатны шүүхийн 2018 оны ажлын тайлан  

 

2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Шүүх байгуулах тухай хуульд өөрчлөлт 

оруулах тухай” хуулиар Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж 

заалдах шатны шүүхийг нутаг дэвсгэрийн харъяаллаар буюу Булган аймгийн Эрүүгийн 

хэргийн давж заалдах шатны шүүх, Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах 

шатны шүүх, Хөвсгөл аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхүүд тус тус 

байгуулагдсан.   

Тус шүүх нь 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2018 оны 12 дугаар сарын 

22-ны өдрийг хүртэл Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны 

шүүхийн шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн оролцогчдын 

давж заалдах гомдол, улсын яллагчийн болон дээд шатны прокурорын эсэргүүцлийг 

тус тус үндэслэн хэргийг хянан хэлэлцэж шийдвэрлэв. 

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь Ерөнхий шүүгч 

З.Хосбаяр, шүүгч Ц.Туяа, С.Цэцэгмаа, шүүгчийн туслах Б.Тунгалаг, шүүх хуралдааны 

нарийн бичгийн дарга Ч.Буяндэлгэр нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. 
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                                 Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар: 

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх шүүгчдийн 

зөвлөгөөнийг 8 удаа зарлан хуралдуулжээ. Үүнд: Удирдлага зохион байгуулалттай 

холбоотой 6, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой 2 тогтоол гаргажээ.  

 

Ерөнхий шүүгч удирдлага зохион байгуулалттай холбоотой 8, шүүн таслах 

ажиллагаатай холбоотой 152 ерөнхий захирамж гаргажээ. 

 

Улсын Дээд шүүх, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, бусад байгууллагуудаас нийт 25 

албан бичгийг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтнуудад шилжүүлж хариутай албан 

бичгийн хариуг цаг хугацаанд нь хүргүүлжээ.  

 

Хоёр. 2018 оны шүүн таслах ажиллагааны талаар: 

2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг 

хүртэл  97 эрүүгийн хэрэг, 27 зөрчлийн нийт 111 хүнд холбогдох  124 хэрэг хүлээж 

авснаас  94 эрүүгийн хэргийг, 26 зөрчлийн хэргийг 120 хянан шийдвэрлэж,  3 эрүүгийн 

хэргийн давж заалдах гомдлыг гомдол гаргагчийн хүсэлтээр буцааж, 1 эрүүгийн 

хэргийн үлдэгдэлтэй ажиллав.  

 

 

Нийт шийдвэрлэсэн эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийг шийдвэрлэсэн 

байдал  

 

 

2017.12.22-2018.12.20 

хүртэлх хугацаанд 

120 хэрэг 

Х
эв

ээ
р

 

Ө
ө
р
ч
л
ө
л
т 

Х
ү
ч
и

н
гү

й
 

5
7
 

4
4
 

1
9
 

 



3 
 

 
 

 

 

 

2018 онд нийт хүлээн авсан болон хянан шийдвэрлэсэн хэргийг өмнөх оны мөн 

үетэй харьцуулахад хүлээн авсан хэрэг 27 буюу 18.3-иар, хянан шийдвэрлэсэн 22 

хэрэг буюу 22.5-иар буурсан дүнтэй байна. 

 

 

Нийт шийдвэрлэсэн эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийг өнгөрсөн онтой 

харьцуулан үзүүлбэл: 

 

2016.12.20-2017.12.22  

хүртэлх хугацаанд 
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Нийт шийдвэрлэсэн хэрэгт холбогдсон хүнийг  

хүйсээр нь ангилж үзвэл 

 

 

 

 
 

 

 

 

Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 

ангилвал: Нийт 45 этгээдээс 3 этгээд нь нь эмэгтэй, 45 этгээд нь эрэгтэй 

байсан байна.  
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Нийт шийдвэрлэсэн хэргийг бүлгээр нь хүснэгтлэж  

болон графикаар үзүүлбэл: 
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Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг

Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 

Өмчийн эсрэг гэмт хэрэг

Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг

Хүн амын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг

Захиргааны хариуцлагын болон Зөрчлийн тухай хууль зөрчсөн 

Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн давж заалдах 
шатны шүүх

№ Төрөл 

Орхон аймгийн Эрүүгийн 

хэргийн давж заалдах шатны 

шүүх 

1 
Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт 

хэрэг 
15 

2 
Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэрэг  
13 

3 Өмчийн эсрэг гэмт хэрэг 38 

4 Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 5 

5 Хүн амын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг  17 

6 Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг 1 

7 
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй 

байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 
5 

8 
Захиргааны хариуцлагын болон Зөрчлийн 

тухай хууль зөрчсөн  
26 
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Давж заалдах гомдол гаргасан байдлаар нь авч үзвэл:  

 

№ Шүүх 
Ялтан, ялтны 

өмгөөлөгч 

Хохирогч, 

хохирогчийн 

өмгөөлөгч 

Улсын 

яллагчийн 

эсэргүүцэл, 

дээд шатны 

прокурорын 

эсэргүүцэл 

1 

Орхон аймаг дахь 

Сум дундын  

Эрүүгийн 

хэргийн анхан 

шатны шүүх  

49 30 31 
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Давж заалдах гомдол гаргасан байдлаар нь 
авч үзвэл
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хохирогч, хохирогчийн өмгөөлөгч

Улсын яллагчийн эсэргүүцэл, дээд 
шатны прокурорын эсэргүүцэл
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Хүчингүй болсон хэргийн хувьд: 

 

Анхан шатны шүүхийн 18 эрүүгийн хэргийг шийтгэх тогтоолыг /цагаатгах 

тогтоол/ хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс тогтоолыг хүчингүй болгож, 

хэргийг шүүхээр хэлэлцүүлэхээр буцаасан 16 эрүүгийн хэрэг, тогтоолыг хүчингүй 

болгож, тогтоолыг хэрэгсэхгүй болгосон 2 эрүүгийн хэргийг тус тус хүчингүй болгожээ.  

 

Тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан 

Шүүхийн тогтоолд заасан 

дүгнэлт нь хэргийн бодит 

байдалтай нийцээгүй  

Эрүүгийн хуулийг буруу 

хэрэглэсэн 

Эрүүгийн хэрэг хянан 

шийдвэрлэх тухай хуулийг  

ноцтой зөрчсөн  

12 1 5 

 

 

Гурав. Шүүх хуралдааны талаар: 

 

Тайлангийн хугацаанд Орхон аймгийн Эрүүгийн давж заалдах шатны шүүх нийт 

135 удаа шүүх хуралдаан товлон зарлажээ. 

 

Үүнээс 114 шүүх хуралдаан хийгдэж, 19 удаагийн шүүх хуралдаан хэргийн 

оролцогчийн хүсэлтээр хойшилсон байна. Товлон зарлагдсан 114 удаагийн шүүх 

хуралдаанд нийт 645 хэргийн оролцогч оролцжээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хойшлогдсон 19 шүүх хуралдааны үндэслэлийг судалж 
үзвэл 

шүүгдэгч 3 шүүгдэгчийн өмгөөлөгч 8 хохирогч 4 хохирогчийн өмгөөлөгч 4
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Дөрөв. Улсын Дээд шүүхээр хянагдсан эрүүгийн  

хэргийн талаар: 

 

 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг 

эс зөвшөөрсөн эрүүгийн хэрэгт хяналтын гомдол, улсын яллагчийн болон дээд шатны 

прокурорын эсэргүүцлийг тус тус үндэслэн Улсын Дээд шүүх рүү 2018 онд нийт 32 

эрүүгийн хэрэг явснаас 23 эрүүгийн хэрэг Улсын дээд шүүхээс ирүүлсэн байна. Дээд 

шүүхээс ирсэн 23 эрүүгийн хэргийн 15 эрүүгийн хэрэг хэвээр, 4 эрүүгийн хэрэгт 

өөрчлөлт, 4 эрүүгийн хэргийн магадлал хүчингүй болж, болж, 9 эрүүгийн хэрэг Улсын 

Дээд шүүхээс ирээгүй байна. 
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2018 онд хяналтын шатны шүүхээр хянагдсан 23 

хэргийг шүүгч тус бүрээр үзүүлэв
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Тав. Адил шатны шүүхийн шүүх бүрэлдэхүүнд оролцсон талаар: 

 

Монгол Улсын Дээд шүүхийн танхимын тэргүүний шүүгч томилон ажиллуулах 

тухай шүүгчийн захирамжаар ерөнхий шүүгч З.Хосбаяр Хөвсгөл аймгийн эрүү, иргэний 

хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдаанд 2 удаа, шүүгч Ц.Туяа Булган 

аймгийн эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдаанд 3 удаа, 

шүүгч С.Цэцэгмаа Булган аймгийн эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 

шүүх хуралдаанд 6 удаа, Хөвсгөл аймгийн эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны 

шүүхийн шүүх хуралдаанд 1 удаа тус тус шүүх хуралдааны бүрэлдэхүүнд орж, хэрэг 

хянан шийдвэрлэсэн болно. 

 

 

Зургаа. Бусад ажил  

 

а/ Удирдлага зохион байгуулалттай холбоотой ажлын хүрээнд: 

 

2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр Эрүүгийн 

хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг 4 

чиглэлээр 13 ажил хийхээр хэлэлцэн баталж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь шүүхийн 

мэдээллийн самбарыг тогтмол ажиллуулж,  2018 онд баримтлаж ажиллах зорилго, 

зорилт, шүүхийн танилцуулга, цаг үеийн холбогдолтой мэдээ мэдээлэл, шүүх 

хуралдааны тов, тойм, Ерөнхий шүүгчийн захирамж, шүүгчдийн зөвлөгөөний 

тогтоолыг тухай бүр шинэчлэн байрлуулсан байна. 

2018 онд Орхон аймгийн шүүхүүд нэгдсэн сайттай болсноор Эрүүгийн хэргийн 

давж заалдах шатны шүүхийн өдөр тутмын шүүн таслах ажиллагааны мэдээг оруулж 

шүүхийн үйл ажиллагааг нээлттэй, иргэдэд ил тод болгох зорилготой ажилласан.  

Улсын Дээд шүүх, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл болон бусад байгууллагаас 

ирүүлсэн хууль, тогтоомж болон журмын төсөлд Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн 

давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нар тухай бүр саналаа хүргүүлсэн байна.  

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүн таслах ажлын мэдээ 

болон бусад хийсэн ажлын талаарх мэдээг сар бүр шүүгчийн туслах бэлтгэн тамгын 

газарт хүргүүлж байна. Ингэснээр Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд 

хийгдэж байгаа ажлуудын талаар тамгын газрын ажилтнууд тодорхой мэдээлэлтэй 

болж хамтран ажиллах, харилцан туршлага солилцоход дөхөмтэй болж байна.  

 

 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн 

давж заалдах шатны шүүхээс “Шинээр баталсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг 

хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрхэн хэрэглэх талаар ” сэдэвт уулзалт ярилцлагыг 

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхтэй хамтарч зохион байгуулав. Уулзалт 

ярилцлагын явцыг тэмдэглэлээр баталгаажуулан анхан шатны шүүх болон тамгын 

газарт хүргүүллээ. Давж заалдах шатны шүүх болон анхан шатны шүүхийн шүүгч, 

ажилтнууд оролцлоо. 
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б/ Хичээл, сургалт, уулзалт, ярилцлаганд хамрагдсан талаар:  

 - 2018 оны 10 дугаар сарын 16-17-ны 

өдрүүдэд “Нийгмийн мэдрэмж” сургалт 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байранд 

боллоо. Энэхүү сургалт Орхон аймгийн 

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 

шүүхийн ерөнхий шүүгч З.Хосбаяр 

хамрагдав. Шүүгчдэд нийгмийн уур 

амьсгал, цаг үеийн үзэл бодол, олонхийн 

ардчиллын шахалт, шүүмжлэлээс ангид 

байж, шүүн таслах чиг үүргээ төвийг сахин 

шударгаар хэрэгжүүлэх, хараат бус 

байдлыг хадгалах, мэдлэг чадварыг 

өргөжүүлж, дадал, хандлагыг 

төлөвшүүлэхэд чиглэсэн юм. 

 

      

 

      

        Орхон аймгийн Иргэний хэргийн 

давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч 

Б.Оюунцэцэг “Авилгын эсрэг” сэдэвт 

сургалтыг зохион явуулж тус шүүхийн 

шүүгч нар оролцов.  

                 

 

 

 

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, Азийн 
сангийн хамтран зохион байгуулж буй 
“Шүүгчийн ёс зүйн сургалт”-ын Орхон аймаг 
дахь V бүсийн сургалт 2018 оны 10 дугаар 
сарын 24-ний өдөр эхэллээ. 

Тус сургалтаар шүүгчийн ёс зүйн талаарх 

мэдлэгийг гүнзгийрүүлж, шүүгчийн ёс зүйг 

сахих, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх мэдлэг, чадвар, хандлага 

төлөвшүүлэх зорилгоор зохион байгуулж байна. 

 

 

http://www.judcouncil.mn/uploads/posts/2018-10/1539662153_dsc04624.jpg
http://www.judcouncil.mn/uploads/posts/2018-10/1539662174_dsc04619.jpg
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               -2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр 

Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

газар 437 дугаар нээлттэй хорих анги, Орхон 

аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар хамтарсан 

уулзалтыг зохион байгуулж, шинээр батлагдсан 

Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан 

шийдвэрлэх тухай хууль тогтоомжийн гүйцэтгэх 

хуудастай холбоотой гарч буй хүндрэл 

бэрхшээлийн талаар харилцан ярилцах, нэг мөр 

ойлгож хэрэгжүүлэх, 2018 онд анхаарч ажиллах 

асуулын талаар хэлэлцэн шийдвэрлэх, ажлын 

уялдаа холбоо, чанар үр дүнг нэмэгдүүлэх талаар харилцан ярилцсан болно.  

 

-Орхон аймгийн эрүүгийн хэргийн Давж заалдах шатны шүүх, Орхон аймаг дахь 

Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч, шүүгч нар, Орхон 

аймгийн Прокурорын газрын ерөнхий 

прокурор болон прокуроруудтай хамтарсан 

уулзалтыг 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний 

өдөр шүүхийн тамгын газарт зохион 

байгуулав.  

Хамтарсан уулзалтыг нээж Орхон 

аймгийн Эрүүгийн хэргийн Давж заалдах 

шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч З.Хосбаяр, 

Аймгийн ерөнхий прокурор Г.Эрдэнэбаатар 

нар үг хэллээ.  

Тус уулзалтаар Эрүүгийн хууль, 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт, 

шүүхийн шийдвэрийн биелэлт зэрэг асуудлуудаар харилцан ярилцаж санал бодлоо 

солилцов.  

Цаашид шүүгч, прокурорууд хамтран тодорхой сэдвүүдээр ярилцлага зохион 

байгуулахаар тогтлоо.   

 

2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн Улын дээд шүүхийн шүүгч, Хөвсгөл, 

Булган, Орхон аймгийн шүүхийн шүүгч нарын хамтарсан уулзалт зөвлөгөөнийг 

амжилттай зохион байгуулласан болно. 
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в/ Спорт, уралдаан тэмцээнд оролцсон талаар: 

 

Орхон аймгийн Засаг даргын нэрэмжит Төрийн 

албан хаагч нарын дунд зохион байгуулласан сагсан 

бөмбөгийн аврага шалгаруулах тэмцээнд амжилттай 

оролцсон. 

 

 

 

 

 Мөн Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 25 жилийн 

ойн Спортын их наадамд сагсан бөмбөгийн төрөлд 

амжилттай оролцсон болно.  

 

 

 

 

Зэвсэгт хүчний 110-р анги, Зэвсэгт хүчний 186-р 

ангиудын хамтран зохион байгуулсан “Эрдэнэт 

цэргийн хүрээний спортын бага наадам” сагсан 

бөмбөгийн төрөлд шүүгчийн туслах Б.Тунгалаг болон 

шүүх хуралдааны нарийн бичиг Ч.Буяндэлгэр нар нь 

амжилттай оролцож хүрэл медаль хүртсэн.   
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-Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ний өдөр Орхон 

аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 

шүүх, Орхон аймаг дахь эрүүгийн хэргийн анхан 

шатны шүүх, Орхон аймаг дахь иргэний хэргийн 

анхан шатны шүүх, Орхон аймаг дахь Захиргааны 

хэргийн анхан шатны шүүх, Тамгын газрын 

ажилтан, албан хаагчдын түүх, танин мэдэхүйн 

мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, олон нийтийн идэвх 

санаачлагыг өрнүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон 

өнгөрүүлэхэд анхаарч танин мэдэхүйн АХА+АСТ тэмцээнийг амжилттай зохион 

явуулсан. Тэмцээнд Ө.Энхбаатар ахлагчтай Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний 

хэргийн анхан шатны шүүх түрүүлж, Б.Бямбацэцэг ахлагчтай Шүүхийн Тамгын газар 

дээд байр эзэлсэн байна.        

         

 

Орхон аймаг дахь Сум дундын иргэний 

хэргийн анхан шатны шүүхээс санаачлан орхон 

аймаг дахь шүүхүүд болон шүүхийн тамгын газрын 

дунд “Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд” уриан дор болж 

байгаа цуврал арга хэмжээнүүдийн анхдагч болгон 

волейболын аварга шалгаруулах цомын төлөөх 

тэмцээнийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 20-ны 

өдрийн зохион байгуулласан тэмцээнд Эрүүгийн 

хэргийн давж заалдах шатны шүүх ажилттай оролцлоо. 

  

Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг 

тохиолдуулан Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын 

газраас санаачлан Хаврын тэргүүн хөх бар сарын 

цагаагчин туулай өдөр буюу билгийн тооллын 13-

ны өдөр нийт  шүүгч, ажилтнуудынхаа дунд 

Монгол ёс заншлаа түгээн дэлгэрүүлэх, өв 

уламжлалаа сэргээн бататгах зорилгоор “Монгол 

наадгай” тэмцээнд Орхон аймгийн Эрүүгийн 

хэргийн давж заалдах шатны шүүх ажилттай 

оролцсон болно.  
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г /Шагнал, урамшуулалын талаар: 

 Шүүгч Ц.Туяа 2018 онд Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одонгоор, 

Шүүгчийн туслах Б.Тунгалаг нь Орхон аймгийн Засаг даргын нэрэмжит төрийн албан 

хаагчдын дундах шилжин явах цомын төлөө сагсан бөмбөгийн тэмцээнд сагсан 

бөмбөгийн эмэгтэй баг тамирчид 3-р байр эзэлж хүрэл медаль, “Шүүхийн Ерөнхий 

зөвлөл-25 жилийн ойг тохиолдуулан спортын их наадам”-ын тэмцээнд сагсан 

бөмбөгийн төрөлд эмэгтэй баг тамирчид II-р байр эзэлж мөнгөн медаль,  Орхон 

аймгийн Зэвсэгт хүчний 110-р анги болон 186 дугаар ангиуд хамтран зохион 

байгуулсан Эрдэнэт цэргийн хүрээний спортын бага наадамд сагсан бөмбөгийн 

төрөлд оролцож гуравдугаар байр эзэлж, хүрэл медаль, нарийн бичгийн дарга 

Ч.Буяндэлгэр нь Орхон аймгийн Засаг даргын нэрэмжит төрийн албан хаагчдын 

дундах шилжин явах цомын төлөө сагсан бөмбөгийн тэмцээнд сагсан бөмбөгийн 

эмэгтэй баг тамирчид 3-р байр эзэлж хүрэл медаль, шилдэг холбон тоглогчийн цом, 

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл-25 жилийн ойг тохиолдуулан спортын их наадам”-ын 

тэмцээнд сагсан бөмбөгийн төрөлд эмэгтэй баг тамирчид II-р байр эзэлж мөнгөн 

медаль, Орхон аймгийн Зэвсэгт хүчний 110-р анги болон 186 дугаар ангиуд хамтран 

зохион байгуулсан Эрдэнэт цэргийн хүрээний спортын бага наадамд сагсан 

бөмбөгийн төрөлд оролцож гуравдугаар байр эзэлж, хүрэл медалиар тус тус 

шагнагдлаа.   

д. Бусад 

  

Шүүхийн үйл ажиллагааг иргэдэд илүү ойр, нээлттэй болгохын тулд 2018 оны 

06 дугаар сард Орхон аймгийн шүүхийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг, 2018 оны 11 

дүгээр сарын 20-ны өдөр Орхон аймаг, Жаргалант суманд Орхон аймгийн Шүүхийн 

нээлттэй хаалганы өдөрлөгт шүүгчийн туслах Б.Тунгалаг, Ч.Буяндэлгэр нар нь тус тус 

идэвхтэй оролцсон байна.  

  

 

 

 

 

 

Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, ГХУСАЗЗ-

аас санаачлан хууль хяналтын байгууллагуудын хамтарсан “Нээлттэй хаалганы 

өдөрлөг”-ийг 2018 оны 05 дугаар сарын 29-ний 

өдөр зохион байгууллаа.  

Уг нээлттэй хаалганы өдөрлөгт Орхон 

аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа анхан болон 

давж заалдах шатны шүүхүүдийн төлөөлөл 

оролцон, Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн, 

Шүүхийн тухай багц хуулийн онцлог зохицуулалт, 

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, 
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Шүүхэд мэдүүлэх эрх болон Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулиудыг сурталчлан, 

иргэдэд холбогдох мэдээлэлийг өгч, гарын авлага, материалаар ханган, нэхэмжлэл, 

өргөдөл гомдлыг хүлээн авч ажиллаа. 

 

Орхон аймгийн Шүүхийн Залуучуудын 

холбоо “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Залуучуудын 

холбооны хамтын ажиллагааны хvрээнд 

"Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-ийг 2018 оны 04 

сарын 13-ны өдөр “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний 

үйлдвэрийн байранд зохион байгууллаа. 

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр “Эрдэнэт 

үйлдвэр” ХХК-ийн ажилчдад шүүхийн мэдээлэл 

лавлагааны үйл ажиллагаа, нэхэмжлэл, гомдол 

хэрхэн гаргах, шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлал, 

Иргэдийн төлөөлөгчийн талаар иргэдтэй уулзалт 

хийж, сонирхсон асуултанд хариулж, нийт 48 

иргэнд шаардлагатай мэдээллийг хүргэж 

ажиллав.  

Уг өдөрлөгийн дараа Шүүхийн Залуучуудын 

холбооны гишүүд “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн 

Авто тээврийн байгууллага, Ил уурхайн үйл 

ажиллагаа үзэж ТЭСЭЛГЭЭ-тэй танилцаж 

үйлдвэрийн талаар тодорхой мэдээлэлтэй 

боллоо.  

 

Орхон аймгийн Эрүүгийн 

хэргийн давж заалдах 

шатны шүүхийн 2018 оны 

үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд тусгасны 

дагуу шүүгч ажилтнуудын 

чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх, эрүүл мэндэд 

анхаарах зорилгоор тус 

шүүхийн ерөнхий шүүгч 

шүүгч, шүүгчийн туслах, 

нарийн бичгийн дарга 

нарын хамтарсан явган 

аяллыг зохион байгууллаа. 

 

 

 

 

 



16 
 

Уг аяллаар байгалийн сайханд хөгжөөнт тэмцээнийг зохиож, нэгэн өдрийг үр 
дүнтэй сайхан өнгөрүүллээ.   

 

 

 

 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2018 оны 

зорилго болон ажлын төлөвлөгөөний дагуу бүх ажлаа амжилттай гүйцэтгэсэн.  

 

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН  

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ 

 

 


