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Аймгийн ИТХурлаас баталсан “Арõиг¿й амüäрал” õºтºлбºрººр õ¿лээсэн ¿¿ргийн 
õэрэгжилтийг õангаõ чиглэлээр тºлºвлºгºº уäирäамж гарган, согтуугаар ¿йлäэгäсэн гэмт 
õэрэг, зºрчил, арõи согтууруулаõ унäааны õуäалäаа, ¿йлчилгээтэй õолбоотой нºõцºл 
байäалä криминологи суäалгаа õийж, арõиäан согтуураõтай тэмцэõ, урüäчилан сэргийлэõ 
ажлыг эрчимж¿¿лэõ, арõины цэгийн тоог бууруулаõ, станäартын шаарäлага õангаõг¿й 
газрын ¿йл ажиллагааг зогсооõ, арõи зарäагг¿й, ¿йлчилäэгг¿й ºäºр цагийг нэмэгä¿¿лэõ, 
àðõèíû õàìààðàëòàé èðãýäèéã îíîøëîõ, ýì÷ëýõ, íèéãýìø¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ 
чиглэл¿¿äээр аймаг, сумäын тºр заõиргааны болон тºрийн бус байгууллагууä иргэä олон 
нийтийн õ¿ч оролцоотой õамтран сар б¿р нэгäсэн õэсэгчилсэн арга õэмжээн¿¿äийг ¿е 
шаттайгаар зоõион байгуулж äор äурäсан ажлыг õийж г¿йцэтгэлээ. Ү¿нä: 

 
2.9.1 Архидан согтууратай тэмцэх тухай хууль тогтоомж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 

сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, архидалтаас үүдэн гарсан гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлх, нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг мэдээллээр хангах 
 Цагäаагийн газрын äаргын тушаалаар аймгийн эр¿¿, õэв журмын нºõцºл байäлаä 
суäалгаа ä¿гнэлт õийõ, гэмт õэрэгтэй тэмцэõ урüäчилан сэргийлэõ ажлыг боäитой 
тºлºвлºн ажиллаõ зорилгоор “Криминологи суäалгааны баг”-ийг Мºрäºн байцааõ тасгийн 
äаргаар аõлуулан тасаг албаäын аõлаõууäыг томилон ажиллуулж байна. 

     
Криминологи суäалгааны ажлын õэсгээс аймгийн õэмжээнä гарч байгаа гэмт õэрэг, 

зºрчлийн нºõцºл байäалä 7 õоног б¿р ä¿н шинжилгээ õийж, цаашиä õийõ ажлын чиглэл, 
зааварчлагыг тасаг албаä, алба õаагч нарт õ¿рг¿¿лэн биелэлт ¿р ä¿нг тооцоõын зэрэгцээ 
7, 14 õоногийн нºõцºл байäлын мэäээ, танилцуулгыг орон нутгийн тºр заõиргаа, õуулü 
õяналтын байгууллагууäаä болон Хэнтий С¿õбаатар аймаг, С¿õбаатар ä¿¿ргийн 
цагäаагийн газар, õэлтэст тус тус õ¿рг¿¿лж танилцуулан õарилцан мэäээлэл солилцож 
ажиллаж байна. 

Аймгийн õувüä ОХУ болон БНХАУ-тай õил залгаа оршäог учраас õилээр õуулü 
бусаар арõи согтууруулаõ унäаа орж ирэн улмаар иргэäийн гар äээрээс зºвшººрºлг¿й 
бусäаä зарж борлуулаõ явäал таслан зогсоогäоõг¿й байгаа учраас согтуугаар ¿йлäэгäэг 



гэмт õэрэгтэ тэмцэõ, энэ тºрлийн зºрчлийг илр¿¿лэõ чиглэлээр “Арõи-Хяналт”, “Бажу арõи-
илр¿¿лэлт”, “Арõи шаг”,”Зºвшººрºлг¿й арõи спирт-илр¿¿лэт”, ”Спирт õяналт”, ”Хуурамч 
акц”, ”Спирт илр¿¿лэлт” зэрэг  нийт 72 нэгäсэн болон тусгай õэсэгчилсэн арга 
õэмжээн¿¿äийг зоõион байгуулж ажиллаа. 

Арõиäан согтуураõтай тэмцэõ чиглэлээр болон эрг¿¿л õяналтыг зºв оновчтой зоõион 
байгуулсанаар 2015, 2016 оны байäлаар согтуугаар ¿йлäэгääэг гэмт õэрэг 13 нэгжээр буюу 
7,8 õóâèàð буурсан ¿з¿¿лэлттэй байна.  

Арõиäан согтуурч заõиргааны зºрчил гаргасан 3772 õ¿нийг саатуулсан нü урüä оны 
мºн ¿еэс 691 нэгжээр буюу 15,4 õувиар буурсан ¿з¿¿лэлттэй байна. 

Ñîãòóóãààð çàõèðãààíû çºð÷èë ãàðãàñíû óëìààñ ýð¿¿ëæ¿¿ëýãäñýí Òºðèéí àëáà 
õаагчäын суäалгааг гаргаж, 7 õоног б¿р аймгийн Засаг äаргаä танилцуулан, õолбîãäîõ 
áàéãóóëëàãóóäàä ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, àðõèäàí ñîãòóóðàõòàé òýìöýõ 
чиглэлээр тоäорõой ажил зоõион байгуулааг¿й, õуулийн õугацаанä õариу ир¿¿лэõ талаар 
õугацаатай албан мэäэгäэл õ¿рг¿¿лэн биелэлт ¿р ä¿нг тооцож байна. 

Аймгийн Нийгмийн õаламж ¿йлчилгээний õэлтэс, Улсын б¿ртгэлийн õэлтэс, 
Хºäºлмºрийн õэлтэстэй õамтран õориõоос суллагäсан, õориõоос ººр тºрлийн ял 
шийтгэлтэй, гэр оронг¿й тэнэмэл иргэä, арõинаас татгалзсан иргэäийг нийгэмш¿¿лэõ, ажил 
мэргэжилтэй, гэр оронтой болоõоä нü äэмжлэг туслалцаа ¿з¿¿лэõ ажлын õ¿рээнä иргэний 
цаõим ¿нэмлэõ авч байгааг¿й болон гээгä¿¿лсэн гэõ 13 иргэнийг бичиг баримттай болгож, 
орон гэрг¿й 35 иргэнä гэр олгуулаõ, ажил мэргэжилтэй болгоõ, тусламж äэмжлэг ¿з¿¿лэõ 
чиглэлээр 76 иргэний саналыг õ¿рг¿¿лэн ажилласанаар оäоогийн байäлаар ажил 
õºäºлмºр иäвэõтэй õайж, ажил олгогчын сургалтанä õамрагäсан нийт 30 иргэнийг нийтийг 
õамарсан т¿р ажлын байранä сэлгэн ажиллуулж байна. 

     
Согтуугаар тээврийн õэрэгсэл жолооäсон 32  жолоочиä “Иргэн таны тºлºº” ТББ-тай 

õамтран арõи õор õºнººлийн эсрэг яриа уõуулга õийж, цаашиä согтуугаар тээврийн 
õэрэгсэл жолооäоõг¿й байõ талаар 4-н тºрлийн õэвлэмэл õууäас тарааж, “Согтуу 
жолоочтой õамтäаа тэмцüе” õэсэгчилсэн арга õэмжээг зоõион байгуулан ажиллаñàí.   
 Тус цагäаагийн газраас Цагäаагийн байгууллагын т¿¿õт 95 жилийн ой, Дорноä 
аймгийн Цагäаагийн газрын т¿¿õэт 80 жилийн ойг угтан зоõион байгуулаõ ажлын õ¿рээнä  
Монгол Улсын Засгийн газрын 257 äугаар тогтоолоор батлагäсан “Олон нийт цагäаагийн 
õамтын ажиллагаа õºтºлбºр”-ийг õэрэгж¿¿лэõ, цагäаагийн байгууллагын ¿йл ажиллагааг 
иргэä олон нийтэä сурталчилаõ, цагäаагийн мэргэжлийн албаäууäын ¿йлчилгээг 
õ¿ртээмжтэй õ¿ргэõ зорилгоор “Амар тайван амüäралын тºлºº õамтäаа” уриан äор улсын 
õэмжээнä зоõион байгуулагсан “Нээлттэй õаалганы ºäºрлºг” арга õэмжээг 2015 оны 05 
äугаар сарын 29, 2016 оны 05 äугаар сарын 13-ны ºäр¿¿äэä зоõион байгуулж, èðãýä îëîí 
íèéòýä íýýëòòýé íýã öýãèéí ¿éë÷èëãýý, ¿éë àæèëëàãààã õ¿ðãýæ, àæèëëàсан.  
 Үйл ажиллагаанä аймгийн Мэргэжлийн õяналтын газар, Татварын õэлтэс, Улсын 
б¿ртгэлийн õэлтэс, Станäартчилал, õэмжил з¿йн õэлтэс, Ш¿¿õийн шинжилгээний алба, 
Ш¿¿õийн шийäвэр г¿йцэтгэõ алба, Таõарын алба, жолооч бэлтгэõ сургуулиуä, цагäаагийн 



газрын Аõмаäын õороо зэрэг тºрийн болон тºрийн бус байгууллагууä нэг цэгээр õамтарсан 
¿йлчилгээ ¿з¿¿лж ажилласан. 

    
Арга õэмжээний ¿еä олон нийтийн цагäаагийн ажилтан, иргэний зºвлºл, арõи, 

тамõины õуулü, õор õолбогäол, мал õулгайлаõ гэмт õэрэгтэй тэмцэõ,  урüäчилан сэргийлэõ 
õуулü, т¿¿нтэй нийц¿¿лэн гаргасан аймгийн ИТХ-ын тэрг¿¿лэгчäийн тогтоолоор батлагäсан 
журмууä, цàõèì òîãëîîì, Гýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëýëòýé òýìöýõ òóõàé õóóëü, зам тээврийн 
гэмт õэрэг, осол, зºрчилä õолбогäоõоос урüäчилан сэргийлэõ чиглэлээр 34 тºрлийн 1000 
ширõэг зурагт õууäас, боршур, гарын авлага, санамж, зºвлºмжийг бэлтгэн иргэäэä тарааж, 
танилцуулаõ ажлыг зоõион байгуулсан.  
 Өäºрлºг арга õэмжээнä 500 гаруй иргэн õамрагäсанаас 114 èðãýíä ãàíöààð÷ëàí 
/áèå÷ëýí/ õóóëü ýðõ ç¿éí áîëîí õîëáîãäîõ áóñàä àñóóäëààð çºâëºìæ, çààâàð÷ëàãà, 
мэäээлэл ºã÷, цàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí àæèë ¿éë÷èëãýýòýé õîëáîîòîé 12 àñóóëò, ñàíàë, 
õ¿ñýëò, ãîìäîë, ìýäýýëëèéã àìààð áîëîí áè÷ãýýð õ¿ëýýí àâ÷, 8-ûã ãàçàð äýýð íü õàðèóëæ, 
тàйлбарлан, 4-ûã òîäîðõîé àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýí, øèéäâýðëýæ àæèëëàсан. 

     
Äýëõèéí çºí ÎÓ-ын байгууллагын санõ¿¿жилтээр Дорноä аймагт õэрэгжсэн “Гэр 

á¿ëèéí õºãæèë äýâøèë-2” õºтºлбºрийн õ¿рээнä арõиäалт, гэр б¿лийн õ¿чирõийлэл ¿йлäэгч 
нартай анõан шатанä ажиллаäаг “Хамтарсан баг”-èéí ãèø¿¿äèéã ÷àäâàðæóулаõ чиглэлээр 
”Гэр б¿лийн õ¿чирõийлэлä õариу ¿йлчилгээ ¿з¿¿лэõ нü” сэäэвт сургалт арга õэмжээг 2015 
оны 03 äугаар сарын 31, 2016 оны 10-ð ñàðûí 27-ны ºäр¿¿äэä тус тус зоõион байгуулж, 5 
сумын болон Хэрлэн сумын 10 багийн Засаг äарга, Нийгмийн ажилтан, Хэсгийн байцаагч, 
Х¿¿õäийн байцаагч нарыг õамруулсан. 

Мºн õºтºлбºрт õамрагäсан ºрõ¿¿äээс арõинаас татгалзсан, сайн äурын эмчилгээнä 
õамрагäсан иргэäэä äэмжлэг туслалцаа ¿з¿¿лэõ ажлыг бусаä байгууллага аж аõуйн 
нэгж¿¿äтэй õамтран зоõион байгуулж байна. Энэ ажлын õ¿рээнä 4 ºрõºä ДЗОУБ-лагаас 
гэр олгуулж, 1 ºрõийн гиш¿¿нийг авто жолооны сургуулüä 100 õувийн õºнгºлºлттэй сураõ 
эрõээр, 1 ºрõºä 5 тонн н¿¿рс олгоõ эрõээр тус тус äэмжлэг, урамшуулал ¿з¿¿лж, биелэлт 
¿р ä¿нг тооцсон. 



Хºäºº орон нутагт амüäарäаг арõи согтууруулаõ унäаа õэтр¿¿лэн õэрэглэäэг арõины 
õамааралтай иргэäийн зан ¿йлийг ººрчлºõ зорилгоор Улаанбаатар õотоä сургалт, 
мэäээлэлийн чиглэлээр ¿йл ажиллагаа явуулäаг “Сэтгэлийн ºргºл” тºрийн бус 
байгууллагатай õамтран 2016 оны 11 ä¿гээр сарын 29-ны ºäрººс 12 äугаар сарын 09-ны 
ºäºр õ¿ртэл нэр б¿õий 8 сумäаар явж сургалт мэäээлэл явуулж ажилласан. нийт 970 õ¿н 
õамруулсан арõиäан согтуураõтай тэмцэõ чиглэлээр 8 тºрлийн гарын авлага, санамж 
сэрэмжл¿¿лэгийг 1020 õ¿нä õ¿ргэн õамтарч ажилласан 

     
Õóóëü áóñààð арõи согтууруулаõ унäаа зарж борлууäаг шагчäаä болон арõиäан 

согтуурч зºрчил гаргасны улмаас саатуулагäсан болон баривчлагäсан õ¿м¿¿ст тэäний зан 
¿йлийг ººрчлºõ сургалт мэäээллийг Эр¿¿л мэнäийн газар, “Уõаарал” эмнэлэг  тºрийн бус 
байгууллагатай õамтран “Уур”, “Х¿н болоõын учир”, “Эäгэрлийн баяр õººр”, “Уõаарал”, 
“Алäаан äээрээ суралцаõ 26 эрäэм” зэрэг сэäв¿¿äээр сургалт мэäээллийг 7 õоногт 2 уäаа 
тасралтг¿й явуулж, арõины õамаарал б¿õий иргэäийн зан чанарт нºлººлºõ, нºлººллийн 
арга õэмжээг зоõион байгуулж байна, мºн Цагäаагийн газрын сэтгэл з¿йчээр 20 уäаа 
сургалт мэäээлэл зоõион байгуулаж нийт 453 õ¿н õамруулсан. 

       
Өсвºр ¿еийнõний äунä арõи, тамõины õор уршигийг таниулаõ, аливаа тэмäэглэлт 

баярыг согтууруулаõ унäааг¿йгээр тэмäэглэн ºнгºр¿¿лэõ чиглэëýýð èõ, äýýä áîëîí 
ерºнõий боловсролын сургуулийн оюутан сурагчäаä “Арõи, тамõиг¿й ирээä¿й” сэäэвт 
ºäºрлºг, уралäаан тэмцээн, мºн насанä õ¿рээг¿й õ¿¿õäийг арõи согтууруулаõ унäааны 
з¿йлä õэрэглэõээс урüäчилан сэргийлэõ чиглэлээр õэсэгчилсэн арга õэмжээг зоõион 
байгуулж арга õэмжээний õ¿рээнä ерºнõий боловсролын аõлаõ ангийн 2500 сурагч, 
Ïолитеõникийн коллеж, Мэргэжил сургалт, ¿йлäэрлэлийн тºв, Дорноä иõ сургуулийн 1350 
оюутан сурагчäаä сургалт, мэäээлэл, ярилцлага, зºвлºгººн, уралäаан тэмцээнийг зоõион 
áàéгуулсан. 



    
Цагäаагийн газрын нийт алба õаагчäаä аймгийн  байгууллага, аж аõуйн нэгж¿¿äийг 

õариуцуулан õуваарü гаргаж, õариуцсан сум, баг, байгууллага, аж аõуйн нэгж¿¿ä äээрээ 
тайлан мэäээлэл тавиõ, õуулü эрõ з¿йн сургалт, мэäээлэл õийõ, гэмт õэргээс урüäчилан 
сэргийлэõ ажилä нü мэргэжил арга з¿йн äэмжлэг, туслалцаа ¿з¿¿лэõ ажлыг сар б¿р зоõион 
байгуулж, иргэäийн санал õ¿сэлтийг авч цаашäын ажлын чиглэл тºлºвлºлтºнä тусган 
õамтарч ажиллаж байна.  

Энэ ажлын õ¿рээнä 196 уäаа 20428 õ¿нä тайлан мэäээлэл õийж, 252 байгууллага аж 
аõуйн нэгжиä сургалт сурталчилгааны ажлыг зоõион байгуулж ажилласан.   

     
 

2.9.2 Архи хэтрүүлэн хэрэглэгч, архинд донтох өвчтэй иргэдийн судалгааг 
гарган албадан эмчилгээнд хамруулах ажлыг Эрүүл мэндийн газартай хамтран 

зохион байгуулах 
 Арõины õамаарал б¿õий иргэäийн  суäалгаа, б¿ртгэлийг шинэчлэн гаргаж, 
эмнэлэгийн ¿злэг шинжилгээнä õамруулж, сайн äурын болон албаäан эмчилгээнä 
õамруулаõ чиглэлээр санал, суäалгааг аймгийн ГХУСАЗСЗºвлºлä õ¿рг¿¿лж, арõины 
албаäан эмчилгээнä иргэäийг õамруулаõ зарäалä 4.600.000 тºгрºгийг зарцуулаõаар 
тºлºвлºгºº тºсºвт тусгуулан шийäвэрл¿¿лсэн. 

Аймгийн õэмжээнä уäаа äараа арõиäан согтуурäаг, гэр б¿лäээ т¿гш¿¿р тºр¿¿лäэг, 
б¿лэг бººгнºрºл ¿¿сгэäэг, арõинä äонтоõ ºвчтэй, арõи согтууруулаõ унäаа õэтр¿¿лэн 
õэрэглэäэг 71 õ¿ний суäалгааг гарган аймгийн Хуулü, эрõ з¿йн õэлтэс, Б¿сийн оношилгоо 
эмчилгээний тºв, Эр¿¿л мэнäийн газартай õамтарч 2016 оны 09 ä¿гээр сарын 07-ноос 08-
ны ºäр¿¿äэä эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн ¿злэг, шинэжилгээ, оношилгоонä оруулж, 
цаашиä арõины албаäан эмчилгээнä õамруулаõ зорилгоор “Арõинä äонтоõ ºвчин 
оношлогоо, эмчилгээ-2016” нэгäсэн арга õэмжээг 2016 оны 09 ä¿гээр сарын 10-наас 11 
äугаар сарын 10 õ¿ртэл 2 сарын õугацаатай зоõион байгуулсан. 



         
 

Үзлэг шинжилгээнä õамрагäсан иргэäээс 56 нü арõинä äонтоõ ºвчтэй, 28 нü арõины 
албаäан эмчилгээнä эр¿¿л мэнäийн шалтгааны улмаас тэнцээг¿й бол 43 нü албаäан 
эмчилгээнä тэнцэнэ гэсэн ä¿гнэлт гарсан.  

Дээрõ суäалгаа б¿ртгэлä авагäсан болон ¿злэгт õамрагäсан 43 иргэний ар гэр б¿лтэй 
уулзалт, ярилцлага зоõион байгуулж, санал õ¿сэлтийг сонсож ажилласан ба äээрõ ¿злэг, 
шинжилгээ оношлогоонä õамрагäаж, албаäан эмчилгээнä тэнцэнэ гэсэн ä¿гнэлт гаргасан 
иргэäээс 23 иргэнийг сонгон, Ш¿¿õийн шийтгэвэр гаргуулаõаар Иргэний õэргийн анõан 
шатны ш¿¿õ р¿¿ õолбогäоõ материалууäыг шилж¿¿лсэн ба 2017 оны 01 ä¿гээр сарын 17-
ны ºäºр ш¿¿õийн шийäвэр гарсан 9 иргэнийг Тºв аймгийн Баян суманä байрлаõ “Албаäан 
эмчилгээ”-ний тºвä õ¿лээлгэн ºгсºн. 

        
Мºн аймгийн Эр¿¿л мэнäийн газартай õамтран арõины сайн äурын эмчилгээнä 

арõинä äонтоõ ºвчтэй этгээä¿¿äээс õамруулаõ ажлыг ¿ргэлжл¿¿лэн зоõион байгуулж 
байгаа ба 2015 онä 105, 2016 онä õугацаанä 87 õ¿н нийт 192 õ¿нийг уг эмчилгээ, сургалтаä 
õамруулсан.  

Урüä нü эмчилгээнä õамрагäсан иргэäээс 15 õ¿н äаõин арõи согтууруулаõ унäаа 
õэрэглэсэн, бусаä эмчилгээнä явж байгаа иргэäийн эмчилгээний явц байäалä Э¿¿л 
мэнäийн газартай õамтран õяналт тавüж ажиллаж байна.  

 
2.9.3 Архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай хамтран шалгалт хийж, хяналт тавих 
Арõи согтууруулаõ унäааны õуäалäаа, ¿йлчилгээ эрõэлäэг цэг¿¿äэä Мэргэжлийн 

õяналтын газар болон õолбогäоõ бусаä газрууäтай õамтарсан õяналт шалгалтын ажлыг 
зоõион байгуулаõын зэрэгцээ ºäºр тутам ¿йл ажиллагаа, õуулü журмын õэрэгжилтэнä 
õяналт тавüж ажиллаж байна.  



Арõины цэгийн тоог алü болоõ нэмэõг¿й байõ, шинээр зºвшººрºл олгоõг¿й, орон 
сууцны байрууäаä ¿йл ажиллагаа явуулж байгаа аж аõуйн нэгж¿¿äийн зºвшººрлийг 
сунгаõг¿й байõ чиглэлээр санал ä¿гнэлт гарган ажиллаж байна.  

Êàìåðæóóëàëò òàâèàã¿é áàéãàà ñîãòóóðóóëàõ óíäààíû öýã¿¿äýä øààðäëàãà õàíãàñàí 
êàìåðæóóëàëò òàâèõ òàëààð àëáàí ìýäýãäýë, ìºí õóóëü æóðàì óäàà äàðàà çºð÷äºã, 
ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàõã¿é ãàçðóóäàä Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàðòàé õàìòàð÷ 
àëáàí øààðäëàãà òóñ òóñ õ¿ðã¿¿ëýí áèåëýëò ¿ð ä¿íã òîîöîí àæèëëàæ áàéíà.  

Арõи согтууруулаõ унäаагаар ¿йлчилäэг аж аõуй нэгжийн ¿йл ажиллагаанä шалгалт 
õийж илэрсэн зºрчил äутагäалыг арилгуулаõ, õяналт тавиõ зорилгоор “Арõи õяналт”, “Бажу 
арõи-илр¿¿лэлт”, “Эр¿¿л õ¿нс-õяналт” нэгäсэн, õэсэгчилсэн арга õэмжээн¿¿äийг тоäорõой 
¿е шаттайгаар зоõион байгуулж àæèëëасан. 

      
Дээрõ арга õэмжээн¿¿äийн õ¿рээнä арõины ¿йлäвэр õуäалäаа, ¿йлчилгээ эрõэлäэг 

арõины ¿йлäвэр 2, пивоны ¿йлäвэр 1, äарсны ¿йлäвэр 1, äэлг¿¿р бººний тºв 184, ресторан 
зоогийн газар 6, äиско, караоке баар 26, кафе 13 тус тус õамрагäан шалгагäсан. 

Хяналт шалгалтаар 2015, 2016 оны байäлаар Арõиäан согтуураõтай тэмцэõ туõай 
õуулü, аймгийн Засаг äаргын заõирамж, шийäвэр зºрчсºн нийт 236 зºрчил илр¿¿лэн 215 
иргэн, 2 албан тушаалтан, 18 аж аõуйн нэгжиä 7.352.000 тºгрºгийн торгуулü, õуулü бусаар 
зарж борлуулж байсан 682 ширõэг арõийг õураан авч устгалä оруулан зоõиõ õуулü журмын 
äагуу шийäвэрлэж, 182 ширõэг арõийг улсын орлого болгуулаõаар õолбогäоõ байгууллага 
руу шилж¿¿лэн, зºрчил гаргасан иргэн байгууллага, аж аõуйн нэгж¿¿äэä албан мэäэгäэл 
õ¿рг¿¿лэн, зºрчлийг арилгуулж, биелэлт ¿р ä¿нг тооцон ажиллаж байна. 

      
Шалгалтын явцаä “Алтан õ¿нс” ХХК-ийн “Т¿мний õишиг” арõи, “Арвайн ¿нäэс” ХХК-

ийн “Улаан бууäай”, “Өргºº” арõи, “Шинэ эõлэл” ХХК-ийн “Иõ Монгол” арõи, “MTS” ХХК-ийн 
“Монгол станäарт” арõинä наасан онцгой албан татварын тэмäг¿¿ä нü õуурамч байж 
болзошг¿й байõ тул тэмäэглэл ¿йлäэн õураан авч “Мºнõийн ¿сэг” группэä шинжилгээ 
õийлг¿¿лэõээр õ¿рг¿¿лсэн. 



      
 

2.9.4 Архидан согтууратай тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг удаа дараа зөрчсөн 
үйлчилгээний цэгт хариуцлага тооцож, тусгай зөвшөөрлийг цуцлах саналыг эрх 

бүхий байгууллагад хүргүүлэх 

Арõиäан согтуураõтай тэмцэõ туõай õуулü журмыг уäаа äараа зºрчсºн байгууллага 

аж аõуй нэгжиä õуулийн äагуу õариуцлага оногäуулж, 2 аж аõуйн нэгжийг тусгай 

зºвшººрлийг õ¿чинг¿й болгуулаõ саналыг аймгийн Засаг äаргаä õ¿рг¿¿лж шийäвэрл¿¿лэн 

ажилласан.  

Согтуугаар ¿йлäэгäсэн гэмт õэргийн суäалгааг гарган арõиäан согтуураõтай тэмцэõ 
чиглэлээр болон “Арõиг¿й амüäрал” õºтºлбºрийн õ¿рээнä õийсэн ажлын танилцуулгыг 
аймгийн Засаг äаргаä болон Хуулü, эрõ з¿йн õэлтэст тус тус туõай б¿р õ¿рг¿¿лэн 
ажилласан.    

“Арõиäан согтуураõтай тэмцэõ ажлыг эрчимж¿¿лэõэä иргэä олон нийтийн оролцоо” 
сэäэвт ТВ-зийн шууä ярилцлага, нэвтр¿¿лэгийг орон нутгийн МИЖИ телевизээр 2015 оны 
03-р сарын 12-ны ºäºр зоõион явуулж, иргэä олон нийтийн санаа боäлыг сонсож, õарилцан 
мэäээлэл солилцож, цаашäын ¿йл ажиллагааны чиглэл тºлºвлºлтºнä тусган ажилласан. 

     
Арõи согтууруулаõ унäааны õуäалäаа, ¿йлчилгээ эрõэлäэг цэг¿¿äэä Мэргэжлийн 

õяналтын газар болон õолбогäоõ бусаä газрууäтай õамтарсан õяналт шалгалтын ажлыг 
зоõион байгуулаõын зэрэгцээ ºäºр тутам ¿йл ажиллагаа, õуулü журмын õэрэгжилтэнä 
õяналт тавüж õийж г¿йцэтгэж буй ажил, ¿йл ажиллагааг болон цаашиä анõаараõ 
асууäлууä, арõиäан согтуураõтай тэмцэõ чиглэлээр болон арõины цэгийн ажиллаõ цагийн 
õязгаарын талаар гэõ мэт чиглэл¿¿äээр мэäээлэл, санамж, анõааруулгыг орон нутгийн 
Шинэ суваг, ТВ-6, МИЖИ, Дорноä ТВ-з¿¿äээр 7 õоногийн нºõцºл байäал õийж г¿йцэтгэж 



буй ажил, ¿йл ажиллагаа болон иргэä олон нийтэä тогтмол мэäээлж, сурталчилан 
ажиллаж байна. 

      
Мºн аймгийн Цагäаагийн газрын dornod.police.gov.mn вэб сайтаä болон  “Дорноä 

аймгийн цагäаагийн газар” Facebооk цаõим õууäсанä Цагäаагийн газраас зоõион явуулж 
буй ажил, ¿йлчилгээг сурталчилаõ, арõиäан согтуураõтай тэмцэõ, урüäчилан сэргийлэõ 
чиглэлээр санамж, зºвлºмж, мэäээлэл õ¿ргэõ, иргэäийн санал, õ¿сэлтийг õ¿лээн авч 
ажиллаж байгаа бºгººä 103 уäаагийн мэäээллийг сайтанä байршуулж ажиллаа. 
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