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1.  ОУЭШХурал зохион байгуулсан тухай тайлан  

2.  
ОУЭШХурал зохион явуулсан тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн 
Сайдад хүргүүлсэн танилцуулга  

3.  
ОУЭШХурлын онол, практикийн ач холбогдлын талаар сургуулийн 
сонинд гаргасан нийтлэл, хар тамхи, мөнгө угаах гэмт хэргийн 
талаар бичсэн нийтлэл  

 

4.  ОУЭШХурлаас гаргасан зөвлөмж  

5.  Захирал хурлыг нээж, хааж хэлсэн үг  

6.  
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх, ХЗДХ-ийн дэд сайдын 
хэлсэн үг  

7.  Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын хэлсэн үг  

8.  ОУЭШХурлын үйл ажиллагааны гэрэл зураг  

9.  
ОУЭШХурал зохион байгуулах тухай тушаал, ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүн  

10.  Ажлын хэсгүүдийн төлөвлөгөө  

11.  
Зарим нарийвчилсан төлөвлөгөө /Гадаадын төлөөлөгчдөд 
зориулсан, хурал зохион байгуулах төлөвлөгөө/  

12.  ОУЭШХурлын урилга, хөтөлбөр /Монгол, Англи/  

13.  Оролцох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт  

14.  Илтгэгч нарт хүргүүлсэн арга зүйн зөвлөмж  

15.  
ОУЭШХурал зохион байгуулах тухай /Сайдад явуулсан 
танилцуулга/  

16.  
Байгууллага, албан тушаалтанд хурал оролцох талаар саналаа 
ирүүлэх тухай албан бичиг бүхий танилцуулга  

17.  ОУЭШХурал зохион байгуулах тухай /Хэвлэлийн мэдээлэл/  

18.  
ОУЭШХурал зохион байгуулсан хэвлэлийн бага хурлын мэдээлэл 
/сайтад тавьсан мэдээлэл/  

19.  
Зөвлөмжийн хэлэлцүүлсэн төсөл, төлөөлөгчдөөс гарсан санал, 
зөвлөмжид тусгах санал асуулгын товчоолол  

20.  Оролцогчдоос авсан санал асуулгын хуудас /Монгол, Орос, Англи/  

21.  Санал асуулгын нэгдсэн дүн  

22.  ОУЭШХурлын тэмдэглэл  

23.  Илтгэлийн эмхтгэл /Ном/  

 
ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ  

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО 
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“ҮНДЭСТЭН ДАМНАСАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ 
ТЭМЦЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ” ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ 

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН  

Т А Й Л А Н 
2012.07.05                                                                                                          Улаанбаатар хот 
 

НЭГ. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 
 
1.1. Зорилго: Дэлхий дахинд үндэстэн дамнасан зохион байгууллалтай гэмт 

явдал өсөн нэмэгдэж, нарийн зохион байгуулалттай, нуугдмал хэлбэрт шилжиж, 
мөнгө угаах, хүн худалдаалах, мансууруулах бодис хил давуулан наймаалах зэрэг 
нийгмийн хор аюул ихтэй гэмт хэрэг улсын хил хязгаараас халин, улс орныг 
дамжин үйлдэгдэж байна. 

Иймд үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэж буй 
олон улсын туршлагаас судлах, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий 
байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, боловсон хүчин, техник, 
технологийн чадавхийг сайжруулах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар 
төрөөс баримтлах бодлого, стратегийг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх, мэргэшсэн 
боловсон хүчинг бэлтгэх, холбогдох байгууллага, сургуультай хамтын ажиллагааг 
эрчимжүүлэх шаардлага байв. 

ДХИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 2012 онд хийх ажлын 
төлөвлөгөөний 2.7-д заасан “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох асуудал” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний хурал зохион байгуулахаар тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэх үүднээс 
үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэж буй олон улсын 
туршлагаас судлах, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий 
байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, хүний нөөц, техник, 
технологийн чадавхийг сайжруулах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар 
төрөөс баримтлах бодлого, стратегийг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх, мэргэшсэн 
боловсон хүчинг бэлтгэх, холбогдох байгууллага, сургуультай хамтран ажиллах 
зорилгоор ДХИС-ийн Захирлын 2012 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/64 тоот 
тушаалаар “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 
тулгамдаж буй асуудал” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах 
шийдвэр гаргасан юм. 

Уг тушаалаар олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах 
болон хурлын бэлтгэл ажил, үйлчилгээний ажлын хэсгүүдийг байгуулж, хуралд 
бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжүүлж ажиллав.  

1.2. Бүрэлдэхүүн: Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион 
байгуулах ажлын хэсгийг Тэргүүн дэд захирал, хурандаа Ц.Цэрэндорж ахалж, 
нарийн бичгийн даргаар Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа Ж.Болдбаатар, гишүүдэд нь Б.Бат-Эрдэнэ, Н.Гантулга, П.Баттогтох, 
Ж.Заанхүү, Т.Оюунчимэг, Г.Ганболд, Ш.Арвай, С.Жанцан, А.Лхагва, А.Муратхан, 
Ц.Нямдорж, Д.Нямдорж, Б.Эрдэнэбилэг, Б.Мөнхдорж, Г.Оюунболд, Х.Гөлгөө, 
Б.Мөнхсэргэлэн, бэлтгэл ажил үйлчилгээний ажлыг хэсгийг Захиргааны 
удирдлагын газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Батбилэг ахалж, нарийн 
бичгийн даргаар цагдаагийн хошууч Ж.Мөнхболд, гишүүдэд нь Г.Цэнгэлмаа, 
С.Энхсүх, Т.Бямбаа, Л.Одхүү, Б.Батхуяг, Б.Туул, С.Цэцэгмаа, Ц.Эрдэнэхишиг, 
Ж.Булгантамир, Н.Одгэрэл, О.Батжаргал, Ш.Хатанбаатар, Л.Батжав, С.Маргад-
Эрдэнэ, Ц.Одсүрэн, С.Дашжав, Б.Пүрэвсүрэн, Э.Хандармаа, Г.Уянга нар орсон ба 
сургуулийн удирдлага, нийт эрдэмтэн судлаач, багш, ажилтан, албан хаагчид бүгд 
идэвхи зүтгэл, хүчин чармайлт гарган ажилласан.  



3 

 

Тухайлбал, Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал Ц.Цэрэндорж, 
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Ж.Болдбаатар, Цагдаа судлалын төвийн дарга 
С.Жанцан, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан Ц.Нямдорж, Б.Эрдэнэбилэг, 
Б.Мөнхдорж, эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Оюунболд, туслах ажилтан 
Б.Мөнхсэргэлэн нар ихээхэн идэвхи зүтгэл, санаачлага гарган ажилласан болно.  

 
ХОЁР. ХУРЛЫН ЦАР ХҮРЭЭ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ТҮҮНИЙ ҮР ДҮН 
 
2.1. Хурлын цар хүрээ: Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд дотоодын 

70 байгууллагын 143, гадаадын 6 улсын 17 төлөөлөгч, нийт 160 гаруй төлөөлөгч 
оролцсон нь хууль тогтоох, гүйцэтгэх засаглал, шүүх эрх мэдлийн болон хууль 
сахиулах, төрийн холбогдох байгууллага, судалгааны байгууллага, төрийн бус, 
иргэний нийгмийн байгууллага, их, дээд сургуулийн төлөөлөл өргөнөөр оролцлоо. 
Тухайлбал, 

• Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, УИХ-ын Тамгын газар, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар; 

• ОХУ, БНСУ-ын 6 төлөөлөгч болон ОХУ, БНХАУ, АНУ, БНСУ, Япон, Турк 
улсын манай улсад суугаа дипломат байгууллагын 11 төлөөлөгч;  

• УДШ, УЕПГ, АТГ, Монгол банк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, ХЗДХЯ, ГХЯ, 
Сангийн яам, БСШУЯ, БОАЖЯ, НХХЯ, ЭМЯ;  

• ТЕГ, ЦЕГ, ХХЕГ, ШШГЕГ, ГИХАЭА, УБЕГ, ГЕГ, Татварын ерөнхий газар, 
ОБЕГ, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, МХЕГ, Хүүхдийн төлөө 
газар зэрэг төрийн байгууллага;  

• Стратеги судалгааны хүрээлэн, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, 
Өмгөөлөгчдийн холбоо, МУИС, БХИС, Үндэсний тагнуулын академи, Их 
засаг, Орхон, Отгонтэнгэр зэрэг төрийн болон хувийн хэвшлийн 9 их, дээд 
сургуулийн эрдэмтэн судлаач, профессор багш нар;  

• Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв, Хүйсийн тэгш эрхийн төв, Хүний 
эрх-аюулгүй орчин сан, Азийн сан, Трансперенси-интернэшнл зэрэг төрийн 
бус болон олон улсын 12 байгууллагын удирдах албан тушаалтан, ажилтан 
оролцов. 
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд 

сайд В.Удвал, Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Баясгалан, Ерөнхий сайдын зөвлөх 
Ч.Баатар, ЦЕГ-ын дарга, хошууч генерал Д.Сандаг-Очир, Хил хамгаалах ерөнхий 
газрын дарга, хошууч генерал Ц.Сэргэлэн, ШШГЕГ-ын дарга, бригадын генерал 
М.Ганхүү, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал, бригадын генерал 
Д.Батжаргал, УДШ-ийн шүүгч Б.Бат-Эрдэнэ, Судалгааны төвийн захирал 
Ч.Нямсүрэн, УЕП-ын туслах, Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн 
дарга Г.Эрдэнэбат, АТГ-ын дэд дарга Б.Хурц, Монгол банкны Санхүүгийн 
мэдээллийн албаны дарга Б.Төмөрбат, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний 
хүрээлэнгийн дэд захирал Р.Пүрэвжав, Нийслэлийн прокурорын орлогч Ё.Сагсай, 
Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга Д.Оюунчимэг, Татварын ерөнхий газрын 
Хуулийн хэлтсийн дарга О.Тэнгис зэрэг удирдах албан тушаалтан хуралд 
хүрэлцэн ирсэн нь төр засгийн байгууллагуудаас энэ асуудалд ихээхэн анхаарал 
хандуулж, ач холбогдол өгсний илрэл байв. 

2.2. Хурлын зохион байгуулалт: ДХИС-иас энэхүү олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хуралд бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах ажилд ихээхэн ач 
холбогдол өгч, бүхий л шатандаа идэвхи зүтгэл гаргаж ажилласан.  



4 

 

Хурал зохион байгуулах болон үйлчилгээний ажлын хэсгийг энэ оны 5 
дугаар сарын 25-нд байгуулан, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажилласан. 
Хийсэн ажлын заримаас дурьдвал:  

- Сургуулийн нэр, логог оруулсан илтгэлийн эмхтгэл, сургуулийн 
танилцуулга, бал, дэвтэр, хавтас, мандатын зүүлт хийлгэж, төлөөлөгчид өгөв. 
     

- Эрдэм шинжилгээний хурлын үйл ажиллагаа болон үндэстэн дамнасан 
зохион байгуулалттай гэмт хэргийн хор уршгийг олон нийтэд таниулах зорилгоор 
хурлын үйл ажиллагааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр өргөнөөр сурталчилсан.  

Мөн сургуулийн сайт, facebook-ээр хурлын үйл ажиллагаа, хэлэлцсэн 
илтгэлийг олон нийтэд хүргэж, санал бодлыг нь авсан болно. 

 
Тус хурлын үйл ажиллагааг сурвалжлахаар үндэсний болон хувийн 

хэвшлийн телевизүүд, хэвлэл мэдээллийн хэрэглсийн өргөн төлөөлөл ирсэн ба 
телевиз, интернэт сайт, холбогдох сонинд энэ талаарх мэдээ, мэдээлэл 
тасралтгүй гарч байлаа.  

Сургуулийн удирдлага, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн төлөөллөөс 
хурлын үр дүн, ач холбогдлын талаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж, 
сэтгүүлчийн сонирхосон асуултанд хариулсан, телевизээр ярилцлага мэдээлэл 
өгсөн байна.  

- Гадаадаас ирсэн зочид төлөөлөгчдийг эрдэм шинжилгээний хуралд 
оролцуулахын зэрэгцээ сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцуулах, Сургуулийн 
анхны төгсөлтийн хүндэтгэлийн арга хэмжээнд оролцуулах, Улаанбаатар хоттой 
танилцуулах ажлыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу явуулсан байна.  

- Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаар үндэстэн дамнасан зохион 
байгуулалттай гэмт явдал, түүний дотор хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд 
нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлт, мөнгө угаах, хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэхэд тулгамдсан асуудал, түүнийг 
шийдвэрлэх арга замыг хөндсөн нийт 31 илтгэлийг эмхтгэл болгон урьдчилан 
хэвлүүлж, төлөөлөгчдөд тараан өгч, нийтийн хүртээл болголоо.  

- Хурлын төлөөлөгчдөд цай, кофегоор үйлчилж, үдийн хоолонд оруулж, 
гадаадын төлөөлөгчдөд унаагаар үйлчлэв.      

Хөтөлбөрийн дагуу онол, арга зүй, практикийн ач холбогдол, мөн 
байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан 18 илтгэл хэлэлцүүлсэн ба 10 
гаруй төлөөлөгч өөрийн санал, бодлоо индэр дээрээс илэрхийлсэ нь хурлыг улам 
өндөр ач холбогдолтой болголоо. 

2.3. Хурлын үр дүн: Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаар үндэстэн 
дамнасан зохион байгуулалттай гэмт явдал, түүний дотор хар тамхи, 
мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлт, мөнгө угаах, хүн 
худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэхэд тулгамдсан 
асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг хөндсөн 31 илтгэл ирсэнээс онол, арга 
зүй, практикийн ач холбогдол, мөн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогийг 
харгалзан 18 илтгэл хурлаар хэлэлцүүлсэн.  

2.3.1. Хар тамхины хууль бус эргэлттэй тэмцэх асуудлаар хууль зүйн 
шинжлэх ухааны доктор, профессор, цагдаагийн хурандаа С.Жанцан “Хар 
тамхины гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох” сэдвээр 
үндсэн илтгэл, ЭЦГ-ын дарга, цагдаагийн хурандаа С.Ганбат “Хар тамхи, 
мансууруулах бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх асуудал” сэдвээр, ГЕГ-ын 
байцаагч С.Цэрэнчимэд “Хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын 
нэр, төрөл, ангилал, илрүүлэлт” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлсэн нь төлөөлөгчдийн 
анхаарлын төвд байв. 
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Хар тамхины нийлүүлэлтийг хязгаарлах, эрэлт хэрэгцээг багасгах, түүний 
хор хөнөөлийг бууруулах бодлого барин ажиллах, хар тамхины хууль бус 
эргэлттэй тэмцэх хуулийг яаралтай батлан гаргах, гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
хуультай болох, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сан байгуулах, хар тамхи, 
мансууруулах бодисын агууламжийг тодорхойлох үндэсний стандартыг төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулан боловсруулж батлан 
мөрдүүлэх, Эрүүгийн хуульд тусгагдсан хэм хэмжээг өөрчлөх, мансууруулах болон 
сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хэмжээг тодорхой тусгах, шалгалтын худалдан авалт, 
хяналттай хүргэлт зэрэг аргыг хуульчлах, хар тамхитай холбогдуулан гэмт хэргийн 
талаарх мэдээллийг нуун далдалсан, хар тамхины сүлжээнд элссэн бол эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэдэг байх, шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн 
лабораторийг магадлан итгэмжлэлд оруулах, шинжилгээний орчин үеийн техник 
хэрэгслээр хангах, гадаад улс орнуудтай харилцан туслалцаа үзүүлэх гэрээ 
байгуулах, хуучныг нь шинэчлэх, эмийн сангийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг 
сайжруулах, иргэд, олон нийтэд энэ төрлийн гэмт хэргийн хор хөнөөлийг 
ойлгуулан таниулах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх шаардлага байгаа 
зэрэг асуудлыг голлон хөндлөө. 

2.3.2. Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудлаар хууль зүйн ухааны 
доктор, профессор, цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Болдбаатар “Мөнгө угаах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэхэд тулгамдаж буй асуудал” сэдвээр үндсэн илтгэл, Монгол банкны 
Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга Б.Төмөрбат “Мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Монгол Улсын тогтолцооны асуудал” сэдвээр, Үндэсний 
тагнуулын академийн ахлах судлаач, доктор, дэд хурандаа Д.Тунгалаг “Мөнгө 
угаах гэмт хэрэг, түүнтэй тэмцэх зарим асуудал” сэдвээр, “Транперенси-
интернэшнл Монгол” иргэний нийгмийн байгууллагын захирал Д.Сүхбүрэн “Мөнгө 
угаах гэмт хэргийг хэрхэх вэ?” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлэв.   

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, хэрэгжүүлж ажиллах, энэ чиглэлээр гарсан олон улсын 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, татварын өршөөлийн хууль гээчийг цаашид гаргахгүй 
байх, татварын бодлогоор мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, татвараас зайлсхийх 
гэмт хэргийг мөнгө угаах гэмт хэрэгт оруулан хуульчлах, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэж буй үйл ажиллагаа, үр дүнгээ дотооддоо төдийгүй гадаад улсад 
сурталчилж байх, хуулийн байгууллагуудад энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, дахин мэргэшүүлэх, банкуудын санхүүгийн 
мэдээллийн тусгай албадын үйл ажиллагааг сайжруулах, холбогдох хуулийн 
байгууллагуудтай мэдээллийн солилцоог үр дүнтэй болгох, гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай байгууллагуудад тавих хяналтыг эрс сайжруулах, эдийн засгийн 
болон хуулийн мэргэжилтэнүүдийн хамтарсан судалгаа хийх, цагдаагийн 
байгууллагад мөнгөх угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэгж байгуулах зэрэг санал 
гарсан нь ихээхэн ач холбогдолтой байв.  

2.3.3. Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудлаар хууль зүйн ухааны 
доктор, профессор, цагдаагийн хурандаа Б.Бат-Эрдэнэ “Хүн худалдаалах гэмт 
хэргийн нөхцөл байдал, түүнтэй тэмцэхэд тулгамдаж буй асуудал” сэдвээр үндсэн 
илтгэл, ЦЕГ-ын МБГ-ын хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Энхтөр “Хүн 
худалдаалах гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, түүнтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд 
анхаарах зарим асуудал” сэдвээр, ЦЕГ-ын ЭЦГ-ын хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа Ж.Буянбат “Хүн худалдаалах гэмт хэргийг урьдчилан сэргийлэх, 
илрүүлэх” сэдвээр, Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төвийн менежер 
Ж.Батзаяа “Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд 
анхаарах асуудал” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүллээ.  

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн гэрч, хохирогчийг хамгаалах, шинээр 
батлагдсан хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, бэлгийн болон хөдөлмөрийн 
мөлжлөгийн гэмт үйлдлийг илрүүлж тэмцэх, дотооддоо биеэ үнэлэх явдалтай 
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хатуу тэмцэх, баар, зочид буудал зэрэг үйлчилгээний газруудад стандарт тогтоон 
мөрдүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүст оногдуулж буй торгуулийн 
мөнгөөр сан байгуулж, түүнтэй тэмцэх болон гэрч, хохирогчийн эрх ашгийг 
хамгаалахад зарцуулах, гэмт хэргийн улмаас үүссэн эдийн бус хохирлын хэмжээг 
тогтоох аргачлалыг яаралтай батлан мөрдүүлэх, хүн худалдаалах гэмт хэрэг 
хүүхэд үрчлэлтээс эхэлдэг учраас хүүхдийн эцэг, эх мөн эсэхийг илрүүлэх ДНК-ийн 
шинжилгээ хийдэг болох, гадаадын иргэнтэй гэр бүл болох асуудлыг хяналтанд 
авах, гадаад улсын иргэнтэй гэр бүл болсныг улсын бүртгэлд бүртгүүлдэг байх, 
Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зэрэг санал гарав.  

4. Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийтлэг 
асуудлаар УЕП-ын туслах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга 
Г.Эрдэнэбат “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт явдлын хандлага, 
тэмцлийн шинэ стратеги” сэдвээр, УДШ-ийн Судалгааны төвийн захирал 
Ч.Нямсүрэн “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг шийдвэрлэхэд 
баримталж буй ялын бодлого, анхаарах асуудал” сэдвээр, Хил хамгаалах ерөнхий 
газрын Хилийн тагнуулын газрын дарга Г.Цогмандал “Үндэстэн дамнасан зохион 
байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх Хилийн албаны үүрэг, оролцоо” сэдвээр, 
ДХИС-ийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, цагдаагийн хошууч 
Б.Эрдэнэбилэг “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийг нотлох 
ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал” сэдвээр, ОХУ-ын төлөөлөгч 
Н.Ю.Жигалов “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай бүлэглэлээс үйлдсэн гэмт 
хэргийг мөрдөн байцаах ажиллагаа” сэдвээр, БНСУ-ын төлөөлөгч Cho James 
“Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалтай гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагын 
менежмент” сэдвээр, Хүний эрх-Аюулгүй орчин сангийн захирал Ж.Ганбаатар 
“Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх цаашдын 
хандлага” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлсэн нь үр дүнтэй боллоо. 

Хэлэлцсэн илтгэлүүдийн дүгнэлт, саналыг тоймлон авч үзвэл, үндэстэн 
дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох, түүнийг олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэх, энэ төрлийн 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх урт, богино хугацааны үндэсний стратегийг батлан 
хэрэгжүүлэх, үр дүнг нь тооцох, гадаад улс орнуудтай харилцан туслалцаа үзүүлэх 
гэрээ байгуулах, хуучныг нь шинэчлэх, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг 
бүхий төрийн байгууллага, ялангуяа цагдаа, тагнуул, прокурор, шүүх, гааль, 
татвар, шүүхийн шинжилгээ, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ажлын уялдаа 
холбоог нэн сайжруулах, харилцан мэдээлэл солилцох боломжийг нэмэгдүүлэх, 
нэгдсэн сүлжээнд орох, байгууллагуудын чадавхийг сайжруулах, мэргэжлийн 
боловсон хүчин бэлтгэх, мэргэшүүлэх зэрэг санал санаачлга гарав. 

Хар тамхины хууль бус эргэлт, мөнгө угаах, хүн худалдаалах гэмт хэргээс 
гадна терроризмтэй тэмцэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, соёлын өв, үнэт 
зүйлийг хамгаалах, гадаадын хөрөнгө оруулалтад тавих хяналтыг сайжруулах 
зэрэг асуудлыг зөвлөмжид тусгах санал гарсныг тусгав. 

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаас гарах зөвлөмжийн төслийг 
хуралд оролцогчдын 100 хувийн саналаар дэмжиж баталсан бөгөөд зөвлөмжийн 
төслийг эцэслэн боловсруулж, англи, орос хэлээр орчуулан Монгол Улсын Засгийн 
газар, шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллага, төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, гадаад, дотоодын зочин төлөөлөгчид, холбогдох байгууллага, 
албан тушаалтанд албан бичгээр хүргүүллээ. 
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ГУРАВ. ҮНЭЛЭЛТ 
Зөвлөмжид тусгах санал болон эрдэм шинжилгээний хурлын зохион 

байгуулалт, үйлчилгээ, сэтгэл ханамжийн талаар 100 оролцогчоос авсан 
судалгааны үр дүнгээс үзэхэд оролцогчид 100 хувь сэтгэл ханамж өндөр, хурлын 
зохион байгуулалт, үйлчилгээний үнэлгээний хувьд 41 хувь нь онц, 54 хувь нь 
сайн, 87 хувь нь чухал, зөв сэдвээ сонгосон байна, 95 хувь нь энэхүү эрдэм 
шинжилгээний хурлыг уламжлал болгон явуулж, өмнөх хурлынхаа үр дүнг 
хэлэлцсэн, дүгнэсэн, шинийг эрэлхийлсэн хурал зохион байгуулж байх 
шаардлагатай гэсэн дүгнэлт, санал гарсан.  

Төлөөлөгчдөөс зөвлөмжид тусгах 90 гаруй санал, санаачилга гарсныг 
зөвлөмжид тусгасан ба энэ нь тухайн хурлын уур амьсгал, онол практикийн ач 
холбогдлыг илэрхийлж байв. Хурлын төлөөлөгчидтэй уулзалт, ярилцлага, хэлсэн, 
ирсэн саналаас үзэхэд оролцогчдын сэтгэгдэл өндөр, цаашид ийм хурал, өөр 
бусад байдлаар ДХИС-тай хамтран зохион байгуулах санал тавьж байснаас 
үзэхэд онол, практикийн ач холбогдолтой хурал боллоо.  

 
ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

Хойшид ийм хэмжээний онол практикийн асуудлыг хөндсөн хурал зохион 
байгуулж байх нь зүйтэй гэсэн санал төлөөлөгчдөөс гарч байсан бөгөөд 
сургуулиас санаачлан зохион байгуулах нь зүйтэй юм. Зохион байгуулахдаа 
нийгэм, төр засгийн түвшинд тулгамдаж буй гол асуудлаа хөндөж тавих, хамрах 
цар хүрээг нь өргөсгөх, хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдээ чанартай болгох, зохион 
байгуулалт, үйлчилгээний жижиг гэлтгүй асуудалд онцгой анхаарал хандуулах 
шаардлага ажиглагдаж байгаад зохион байгуулагчийн зүгээс дүгнэлт хийвэл 
зохино.  

Энэ удаагийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын үйл ажиллагааг 
зохион байгуулахад эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд зарцуулах төсвөөс 
нийтдээ 37.0 сая төгрөг зарцуулжээ.  

ДХИС байгуулагдаад удаагүй ч олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 
нийт бие бүрэлдэхүүний хүчин чармайлтаар амжилттай зохион явуулсаныг дахин 
заавал дурьдах зүйтэй.  

Хурал зохион байгуулахад идэвхи зүтгэл гарган ажилласан нийт эрдэмтэн 
судлаач, багш, ажилтан, ажиллагсдадаа талархал илэрхийлж, үр дүнгээс нь 
хамааруулан урамшуулсан болно.  
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