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Нэг: Нөхцөл байдлын талаар 
 

А. Аймгийн хүн ам, эдийн засгийн нөхцөл байдал, мал хулгайлах гэмт хэрэг 
үйлдэгддэг, үйлдэж болзошгүй обьект, чиглэл, нутаг дэвсгэрийн байршил.  

 Дорнод аймаг 123.5 мянган хавтгай дөрвөлжин километр нутагтай, хуурайдуу-
сэрүүвтэр уур амьсгалтай. Хойд талаараа ОХУ-ын Чита муж, зүүн болон өмнө талаараа 
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр, Хянган аймгуудтай, баруун урд талаараа Сүхбаатар, 
Хэнтий аймагтай хиллэдэг. Засаг захиргааны 14 нэгж / сум / -тэй.  

 
2016 онд тус аймагт 23.3 мянган өрхөд 77.7 мянган хүн амьдарч байгаагийн 44,3 

мянга буюу 56,9 хувь нь аймгийн төвд, 19,5 хувь нь сумын төвд, 23,6 хувь нь хөдөө амьдарч 
байна. 

2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 1722.9 мянган толгой мал тоологдсон ба 
үүнээс тэмээ 5.1 мянга, адуу 224.9 мянга, үхэр 175.6 мянга, хонь 831.4 мянга, ямаа 485.8 
мянга тус тус тоологдов. Нийт малын тоо өмнөх оноос 167485 толгойгоор өссөн ба 5 
төрлөөр нь авч үзвэл өмнөх оноос Тэмээ 275, Адуу 28455, Үхэр 11900, Хонь 86035, Ямаа 
40820 толгойгоор тус тус өссөн байна. Нийт малын 97.2 хувь нь буюу 1673.9 мянган толгой 
мал амины аж ахуйд тоологдсон бол 2.8 хувь нь албан газар аж ахуйн нэгжийн мэдэлд 
байна. 

Малтай өрхийн тоо 6641 болж өмнөх оноос 4.7 хувиар, малчин өрхийн тоо 4398 болж 
өмнөх оноос 8.7 хувиар тус тус өссөн байна. Таван зуугаас дээш малтай  айл өрхийн тоо 
897 болсны дотор 239 айл өрх нь 1000-аас дээш малтай болжээ. Таван зуугаас дээш 
малтай өрхийн тоо өмнөх оныхоос 1.7 хувь буюу 15 өрхөөр 1000-аас дээш малтай өрхийн 
тоо 1.3 хувиар буюу 3 айл өрхөөр тус тус өссөн байна. 

Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийн тоо эхний 12 сарын байдлаар 
1815 байгаагийн 811 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн 
үеэс 191 хүнээр буюу 10.5 хувиар өссөн байна. 

 
 Аймгийн төв Хэрлэн суманд мал мах худалдан борлуулдаг Их чулуут, Онон, Шүр 
зэрэг 3 зах, Дорнод Мах маркет ХХК-ны улирлын чанартайгаар мал бэлтгэх үйлдвэр 1,  
“Хаан хүнс” ХХК-ны салбар 1 ажиллаж байнга болон их хэмжээгээр мал мах бэлтгэж байна. 
Мөн Улаанбаатар болон бусад газрын байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ хийж аймгийн 
төвд мал, мах бөөнөөр нь авч байгаа 3 цэг байгаа бол өөрсдөө мал мах бөөний үнээр авч 
Улаанбаатар хотруу зарж борлуулдаг 6 цэг байна.  Хэрлэн суманд мал мах худалдан 
борлуулж байгаа 150 орчим ченж, бусад сумдад 50 гаруй ченж үйл ажиллагаа тогтмол 
явуулж байна.  
 

 Сүүлийн жилүүдэд БНХАУ-руу экспортоор адуу гаргахаар худалдан авч бэлтгэх үйл 
ажиллагаа 2012-2016 оны хооронд эрчимтэй явагдсан. “Тал нутгийн Хэрлэн” ХХК 4000 
гаруй адуу, “Табтайнай” ХХК 2000 адуу, “Их чулуут” ХХК 1350 адуу, бусад компаинуд 2000 
гаруй адуу бэлтгэж Дорнод аймгийн “Хавирга”, Сүхбаатар аймгийн “Бичигт”-ийн 
боомтуудаар экспортонд гаргасан.   

 
Дорнод аймаг нь нийслэлээс алслагдсан аймгуудын тоонд ордог учраас хулгайн 

мал, махыг нийслэлрүү зөөвөрлөх боломж бага учраас аймгийн төвд борлогддог нь аймгийн 
хэмжээнд бүртгэгдэж илэрсэн мал хулгайлах гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг тогтооход 
хулгайлагдсан мал, махны 80 гаруй хувь нь Хэрлэн суманд мал махны ченж нарын гараар 
дамжин зарагдсан нь тогтоогдсон байдаг.  

  
Дорнод аймгийн Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Чулуунхороот сумд ОХУ-тай, 

Чулуунхороот, Чойбалсан, Баянтүмэн, Халхгол, Матад сумд нь БНХАУ-тай хиллэж оршдог.  
ХХЕГ-ын харъяа хилийн 0275-р анги Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Чулуунхороот, 



хилийн 0132-р анги Чулуунхороот, Чойбалсан, Баянтүмэн, хилийн 0306-р анги Матад, 
Халхгол, хилийн 0198-р анги нь Халхгол сумын нутаг дэвсгэрт хил хамгаалалтын 
ажиллагааг хариуцан ажилладаг.  

“Ульхан”, “Эрээнцав” хилийн боомтоор ОХУ-руу, “Хавирга”, “Баянхошуу”, “Нөмрөг” 
хилийн боомтоор БНХАУ-руу иргэд автомашинаар зорчиж байна.  
 

1990-2000 оны үед тус аймагт спирт, машин хил дамнуулан худалдаалах гэмт хэрэг 
ид цэцэглэн хөгжиж, 1997-2002 онд Халхгол, Матад, Баянтүмэн сумын БНХАУ-тай хилэлж 
байгаа орчмоор болон ОХУ-ны улстай хилэлдэг газруудаар хил дамнуулан мал хулгайлах 
гэмт хэрэг их хэмжээгээр үйлддэг байсан хил дамнасан гэмт хэрэг, зөрчил их үйлддэгдэж 
болзошгүй эрсдэл өндөртэй аймаг юм. 

Халхгол суманд бүлэг зохион байгуулалттайгаар хил дамнан мал хулгайлах гэмт 
хэрэг үйлдэж байсан 20 гаруй холбогдогчтой 40 гаруй үйлдэлтэй гэмт хэрэг,  хууль бусаар 
эд зүйл хил дамнуулан нэвтрүүлж, спиртын наймаа эрхэлдэг байсан мөн 20 гаруй 
холбогдогчтой 30 гаруй үйлдэлтэй хэргийг тухайн үед ажиллаж байсан цагдаа, тагнуул, 
хилийн цэргийн алба хаагчдын хамтын ажиллагааны хүчинд илрүүлэн 2001-2002 онд 
шүүхээр шийдвэрлүүлж байсан.  

Дорнод аймгийн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын мэдээг сүүлийн 5 жилээр дүгнэж 
үзвэл хил дамнасан мал хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна.     
 
 Б. Мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал. 

Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар нь 2016 онд иргэдээс мал хулгайлах гэмт хэрэг, 
зөрчлийн шинжтэй 192 гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан нь урьд оны мөн үеийнхээс 70 
гомдол мэдээллээр буюу 26,7 хувь буурсан.  Хүлээн авсан 192 гомдол мэдээллийн 51-д 
эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 135 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 
саналтайгаар прокурорт хүргүүлж шийдвэрлэн 6 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй 
ажилласан байна.  

 
2016 онд  аймгийн хэмжээнд нийт 482 гэмт хэрэг бүртгэгдснээс хулгайлах гэмт хэрэг 

148 ( нийт хэргийн 30,7 хувь ), үүнээс мал хулгайлах гэмт хэрэг 51( нийт хэргийн 10,6 хувь ) 
үйлдэгджээ. Мал хулгайлах гэмт хэрэг 51 үйлдэгдсэн нь урьд оны мөн үеийнхээс 6 хэргээр 
буюу 10,5 хувь  буурсан байна.  

 
Үйлдэгдсэн малын хулгайн гэмт хэргийг өнгөөр нь авч үзвэл хөнгөн 27, хүндэвтэр 23, 

хүнд 1 хэрэг үйлдэгдэв.  
 
Үйлдэгдсэн газар орныг авч үзвэл Баянтүмэн, Чойбалсан сумдад тус бүр 9, Булган 

суманд 8, Сэргэлэн суманд 6, Хөлөнбуйр, Цагаан-Овоо сумдад 5, Баян-уул суманд 3, 
Гурванзагал, Хэрлэн сумдад тус бүр 2, Дашбалбар, Чулуунхороот сумдад тус бүр 1 мал 
хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдэгдэж, Баяндун, Матад, Халхгол сумдад энэ төрлийн гэмт 
хэрэг  үйлдэгдээгүй байна.   

 
  Үйлдэгдсэн цаг, өдөр нь 06-14 цагт 2, 14-19 цагт 7, 19-22 цагт 7, 22-06 цагт 36 гэмт  
хэрэг үйлдэгдснээс даваа гарагт 8, мягмар гарагт 8, лхагва гарагт 4, пүрэв гарагт 7, баасан 
гарагт 10, бямба гарагт 6, ням гарагт 9 гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байна.  
 

Малын хулгайн 43 холбогдогчтой, 107,5 сая төгрөгийн хохирол учруулсан 31 хэргийг 
илрүүлж ажилласан байна. Бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцогдвол зохих этгээд нь 
тогтоогдоогүй 51 хэргээс 31 хэрэгт ял сонсгосон нь мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт 
60,8 хувьтай, хэргийн илрүүлэлт урьд оны мөн үеийнхээс 4,0 хувь буурсан, улсын 
дундажаас 7,3 хувь дээгүүр байна. 
 

Мал хулгайлах гэмт хэргийн улмаас иргэдийн 100 адуу, 90 үхэр, 250 хонь, 5 ямаа 
нийт 455 мал алдагдаж 187,5 сая төгрөгийн хохирол ó÷ðóóëñàí 51 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулан ажилласан. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
шатанд иргэдэд учирсан 104,6 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж, 113,6 сая төгрөгийн 
эд хөрөнгийг битүүмжилж, хохирол нөхөн төлүүлэх бололцоогоор хангаж ажилласан. Мал 
хулгайлах гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 19,2 сая төгрөгөөр, нөхөн төлүүлэлт 25,7 
сая төгрөг, хөрөнгө битүүмжлэлт 53,6 сая төгрөгөөр тус тус өссөн, хулгайлагдсан мал 16 тоо 
толгойгоор буюу 3,7 хувь өссөн, буцаж олдсон буюу нөхөн төлөгдсөн мал 17 тоо толгойгоор 



буюу 5,4 хувь өссөн байна.  
 
Тус цагдаагийн газраас 2014-2016 онд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил, хяналт шалгалт, нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зөв 
оновчтой  хэрэгжүүлсэн, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан тогтоол, журмуудыг хэрэгжүүлж ажилласан, хууль 
бусаар мал мах борлогдож болзошгүй газар, борлуулж болзошгүй этгээдүүд болон мал 
хулгайлах гэмт хэрэг үйлдсэн сэжигтэн, яллагдагч нарт тавих хяналтыг  сайжруулсан, 
хулгайн болон хууль бус мал, мах борлогдох зах зээлийг тодорхой хэмжээнд хааж 
чадсаны үр дүнд энэ төрлийн гэмт хэргийн гаралт 2014 онд 22,8 хувь, 2015 онд 53,3 
хувь, 2016 онд 10,5 хувь, малын хулгайн гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй гомдол, 
мэдээлэл 2015 онд 23,1 хувь, 2016 онд 32,5 хувь тус тус буурсан, хэргийн илрүүлэлт 
2012-2013 онтой харьцуулахад 2014-2016 онд 11,6-21 хувь хүртэл өссөн, ялангуяа олон 
тооны мал алдагдсан хэрэг сүүлийн жилүүдэд огцом буурсан, хил дамнасан мал 
хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй үзүүлэлттэй байна.   
 
 Жич: Сүүлийн 5 жил буюу 2012-2016 он болон 2017 оны эхний 2 сарын мал 
хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг харьцуулсан судалгааг Power point 
программ дээр хийж хавсаргасан.  
 

Хоёр: Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 
 

Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг нь 
дарга-1, мөрдөн байцаагч-1, эрүүгийн төлөөлөгч-1, туслах төлөөлөгч-1, нийт-4 алба 
хаагчтайгаар үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.  

Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, илрүүлэлтийг 
ахиулах, олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаанд ахиц дэвшил гаргах зорилгоор мал 
хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгөөг жил бүр 
ГХУСАЗСЗөвлөлийн даргаар батлуулж, хэрэгжүүлж ажилласан.  

 
2015-2016 онд УИХ-ын ХЗБХ-ны 2014 оны 08 тоот тогтоол, ЦЕГ-ын даргын 2015 оны 

10-р сарын 08-ны өдрийн 04 тоот албан даалгавар, ЦЕГ-ын тэргүүн дэд даргын 2015 оны 02 
äóãààð ñàðûí 25-ны өдрийн 2/15 тоот, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны даргын 2015 оны 09-р 
сарын 29-ний өдрийн 5/5051 тоот, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны даргын 2015 оны 10-р 
сарын 08-ны  өдрийн мн-5/439 тоот, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны даргын 2015 оны 10-р 
сарын 30-ны өдрийн 5/5618 тоот, МШАДҮМГ-ын ХГХМШХ-ийн даргын 2014.12.23-ны өдрийн 
10/5-2328 тоот албан бичиг тоотоор ирүүлсэн үүрэг чиглэлүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, үр дүнг нэгтгэн, биелэлтийг тус тус гаргаж цаг хугацаанд нь холбогдох газар, 
хэлтсүүдэд хүргүүлж ажилласан. 

 
Дорнод аймагт үйлдэгдсэн мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдлын мэдээг 

ирүүлсэн хүснэгтээр сар бүр гаргаж Мөрдөн байцаах газрын хулгайн гэмт хэрэг мөрдөх 
хэлтэст хүргүүлж нөхцөл байдлаа тогтмол танилцуулж ажилласан.    

 
Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдлын 

талаарх танилцуулгыг сар бүр, нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж 
байгаа явц үр дүнгийн талаар 5 удаа, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажлуулах саналын 
талаар 2 удаа тус бүр аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөл, Засаг даргад танилцуулгаар хүргүүлж, 
нөхцөл байдлаа танилцуулан дэмжлэг авч ажилласан.  

 
Мал гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулахад 

ГХУСАЗСЗөвлөлөөс 2014 онд 14,0 сая төгрөг, 2015 онд 5,0 сая төгрөг, нэгдсэн арга хэмжээ 
зохион байгуулахад аймгийн Засаг даргаас 2014 онд 3,5 сая төгрөг, 2015 онд 3,0 сая төгрөг, 
2016 онд урьдчилан сэргийлэх ажилд 14,8 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлж, зохион 
байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж ажилласан.     

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор 
машин худалдан авахаар аймгийн 2015 оны төсөвт тусгуулсаны дагуу тендер зарлуулан 
“Дашгай цагаан нуур” ХХК шалгарч иж бүрэн тоноглолтой УАЗ-2206 фургон маркын шинэ 



машиныг 2015.06.10-ны өдөр хүлээн аваад үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  
 
2017 онд аймгийн ГХУСАЗСЗ, Засаг даргын тамгын газарт мал хулгайлах гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион явуулахад шаардагдах 22,5 сая 
төгрөгийн зардлын тооцоог гаргаж, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг танилцуулан батлуулаад 
байна.   

 
 “Гэмт хэргийн талаар иргэдээс мэдээлэл худалдан авах журам”, “Малчдын бүлэг 

байгуулах, ажилуулах журам”-ын төслийг тус тус боловсруулж, аймгийн ИТХ-аар 
батлуулахаар 2016 онд хүргүүлсэн. Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэж,  
төсөв санхүүгийн асуудал хүндрэлтэй байгаатай холбогдуулан хойшлуулаад байна.  

 
Мал мах худалдан борлуулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа төвлөрсөн цэг, бөөний 

цэгүүд, мал махны ченж нарын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж ажиллах зорилгоор 
3-аас доошгүй олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажилуулах цалин урамшуулал, бусад 
зардлыг шийдвэрлүүлэх талаар ИТХ, аймаг, сумын Засаг дарга нарт санал хүргүүлж, орон 
тоог батлуулсан. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, мал мах худалдан 
борлуулах төвлөрсөн цэгт байнгын хяналт тавих 2 олон нийтийн цагдаагийн орон тоог 
батуулж, 2016 оны 6-р сараас эхлэн ажлуулж байна. Олон нийтийн цагдаагийн 
урамшуулал, хувцасны зардалд одоогоор нийт 6.6 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлж, 
зарцуулаад байна.  2017 онд олон нийтийн цагдаагийн урамшуулалд 9,6 сая төгрөгийг 
төсөлж, батлуулсан.  

 
2013-2016 онд аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн даргаар ахлуулсан, тус зөвлөлийн 

гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хууль хяналтын байгууллагуудын талаарх мэдээлэл, үйл 
ажиллагааг сурталчилах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах 
зорилгоор жилд 2 удаа бүх сумдад   ажиллаж,   иргэдтэй   уулзалт   зохион   байгуулж,   
санал  хүсэлтийг нь хүлээн авах, газар дээр нь шийдвэрлэх, иргэдэд урлагийн тоглолт 
үзүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.  

 
Тус цагдаагийн газраас хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалтыг улирал бүр зохион 

байгуулахад мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хууль, түүнтэй нийцүүлэн 
гаргасан тушаал, журам, албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр сургалтыг тогтмол 
явуулж байна. 2016 онд дараах сургалтуудыг зохион байгуулсан: 

- Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх.  
- Малчдын бүлгийг байгуулах, тэдний туслалцаа, дэмжлэгийг авах, хамтран 

ажиллах чиглэлээр ажил зохион байгуулах. 
- Малчид, туслах малчдын судалгаа, бүртгэлийг гаргах, судалгааны дагуу мал 

хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд малчдын оролцоог 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр үр дүнтэй ажил зохион байгуулах. 

- Алдуул болон хулгайлагдсан малыг эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлж 
ажиллах, батлагдсан журмыг судлах. 

- Бод малын индексжүүлсэн бүртгэлд малыг бүртгэх чиглэлээр холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлээр тус тус сургалт зохион байгуулж 
àæèëëàà. 

 
Мөн мал мах малын гаралтэй түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээ, түүнийг 

хэрэглэх журам, журмын биелэлтэнд цагдаагийн байгууллагаас тавих хяналт, хүлээлгэх 
хариуцлага, алдуул малыг эрэн сурвалжлах чиглэлээр нийт алба хаагч нарт д/х 
Я.Цолмонбаяр 3 удаа сургалт зохион байгуулсан.   

 
Гурав: Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  

зохион байгуулсан ажил 
 

А/ Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа, зөвлөгөөн: 
Аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг хууль хяналтын 

байгууллагуудын талаарх мэдээлэл, үйл ажиллагааг сурталчилах, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах зорилгоор бүх сумдад  ажиллаж,   иргэдтэй   уулзалт   
зохион   байгуулж,   санал  хүсэлтийг нь хүлээн авах, газар дээр нь шийдвэрлэх ажлыг 



сүүлийн жилүүдэд тогтмол зохион байгуулсан. Энэ арга хэмжээнд мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр санамж 2500 ширхэгийг тарааж, иргэдэд мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл 
байдлын мэдээг танилцуулж ажилласан.   
 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлүүдийн 
үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хамтын ажиллагааг боловсронгуй болгох, тулгамдаж байгаа 
асуудлын талаар шийдвэр гаргах, малын хулгайтай тэмцэж байгаа тэргүүн туршлагыг 
нэвтрүүлэх, иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор зүүн бүсийн хэмжээнд 
“Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлье” сэдэвт зөвлөгөөнийг ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын даргын батласан 
удирдамжийн дагуу тус цагдаагийн газраас 2014.05.26-27-нд амжилттай зохион 
байгуулсан.. 
 
 “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын өнөөгийн байдал, 
цаашид хэрэгжүүлэх ажил, хамтын ажиллагаа” сэдэвт зүүн бүсийн зөвлөгөөнийг Хэнтий, 
Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газартай хамтран 2015.05.07-ны өдөр зохион байгуулж, мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа 
ажлынхаа арга, туршлага, мэдээллийг солилцох, цаашдын хамтын ажиллагаанд ахиц 
гаргах боломжийг нээж ажилласан. 

 
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, аймгийн Засаг даргын 

тамгын газартай хамтран “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлж, малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлье” сэдэвт сургалт, зөвлөгөөнийг 
2016 онд зохион байгуулав. Мөн мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх ажилд иргэд олон нитийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2014 онд 
Гурванзагал, Матад, Хэрлэн 2015 онд Баян-Уул сумдад тус сумдын болон бүсчилсэн 
сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.   

 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, нууц 

далд аргаар үйлдэгдсэн болон түдгэлзүүлсэн хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах, судалгаа 
бүртгэлийг сайжруулах, сэжигтэй этгээдүүдэд тавих хяналтыг сайжруулах, энэ төрлийн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийт, орон нутгийн захиргааны 
байгууллагуудыг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч 
нарт 2 удаа зааварчилга бичиж, биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

 
 Хîõèðîë èõòýé, á¿ëýã çîõèîí áàéãóóëàëòòàé, àâòî ìàøèí  тээврийн хэрэгсэл àøèãëàí 
¿éëäýãäñýí ìàëûí õóëãàéí õýðã¿¿ä, мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал, ýíý òºðëèéí ãýìò 
õýðýãòýé òýìöýõ, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Цагдаагийн газар, аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлөөс 
хийж гүйцэтгэж байгаа ажил, нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний явц үр дүнгийн талаар îðîí 
нутгийн “ТВ-6”, ”Мижи”, “Шинэ суваг”, “ДТВ” òåëåâèç çýðýã  õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñë¿¿äýýð 
зарлан мэдээлэх, ухуулга сурталчилгаа, шууд нэвтрүүлэг хийх ажиллагааг сар бүр çîõèîí 
явуулж ажиллав.  
 
 Аймгийн ГХУАЗСЗ-тэй хамтран малын хулгайн гэмт хэргээс сэргийлэх, мал мах 
худалдан борлуулахдаа гарал үүслийн гэрчилгээг бүрдүүлж, борлуулах чиглэлээр 2 шторк 
бэлтгэж орон нутгийн телевизээр нэвтрүүлж, цахим сүлжээнд байршуулан сурталчилагаа 
явуулах ажлыг 2015-2016 онд зохион байгуулсан.  
 

Б/Хяналт шалгалт, сэрэмжүүлэг, мэдэгдэл, шаардлага: 
Чойбалсан хотын хэмжээнд мал мах бэлтгэх, худалдаалах үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа "Шүр", "Онон", "Их чулуут" захууд болон мал мах худалдаалах бөөний цэгүүд, 
хиаман цехүүдийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, худалдагдаж байгаа мал, 
маханд заавал гарал үүслийн гэрчилгээтэй байх, мал нэг бүрийн зургийг авах шаардлагыг 
тавьж, чиглэл хариуцсан эрүүгийн төлөөлөгч, туслах төлөөлөгч, олон нийтийн цагдаагийн 
хүчээр байнга хяналт шалгалтыг зохион байгуулж ажилласан. Мал мах худалдан борлуулах 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Их чулуут” зах болон бөөний худалдаа явуулж байгаа 4 
цэгийг камержуулсан. Бусад зах цэгийн захирал, эзэн нарт нь мал махны худалдаа явуулж 
байгаа газруудаа камержуулах талаар мэдэгдэл шаардлага өгч биелэлтэнд нь хяналт 



тавьж ажиллаж байна.    
 
Нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн хүрээнд мал мах худалдан борлуулах үйл ажиллагаа 

явуулдаг мал махны захууд, бөөний цэг, ресторан, зоогийн газрууд, сургууль, цэцэрлэгийг 
шалгах хуваарийг гаргаж хэсгийн байцаагч, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, эрүүгийн 
төлөөлөгч нарыг татан оролцуулж, жилд 2-оос доошгүй удаа шалгалтын ажиллагааг явуулж 
ажилласан. 2016 онд 60 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хууль журамд нийцүүлэн үйл 
ажиллагаагаа явуулах чиглэлээр мэдэгдэл өгч, гарын үсэг зуруулан, баталгаа гаргуулж 
ажилласан. Мөн 7 хоног бүрийн баасан гарагт цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүний 
хүчээр нэгдсэн эргүүлийг батлагдсан, удирдамж, хуваарийн дагуу зохион байгуулж, гэмт 
хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох, бууруулах, иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион 
байгуулан ажиллаж байна.  

Мал мах худалдан борлуулж байгаа үйл ажиллагааг шалгах, хяналт тавих зорилгоор 
өдөр бүр олон нийтийн цагдаа 2 алба хаагчийг томилж, Чойбалсан хотын хэмжээнд мал 
мах худалдан борлуулах төвлөрсөн цэг-1, бөөний цэг-11, хиамны цех-6, мал махны ченж 
бүртгэлтэй 186 хүн, гуанз, зоог, цайны газар, ресторан, сургууль цэцэрлэгүүдэд борлогдож, 
нийлүүлэгдэж байгаа мал, маханд хяналт шалгалт хийж, бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж ажиллаж байна.     

 
Гарал үүслийн гэрчилгээг бичиж, олгох, хяналт тавьж баталгаажуулах чиглэлээр 

хэсгийн төлөөлөгч, багийн дарга нарт зааварчилга бичиж мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар 
тогтмол ханган ажилласан. Багийн дарга нар гарал үүслийн гэрчилгээг олгож эхлэснээс 
хойш гарал үүслийн гэрчилгээгээтэй холбогдсон ноцтой зөрчил санал хүсэлт ирээгүй байна. 
Гарал үүслийн гэрчилгээг багийн дарга нар олгож, цагдаагийн байгууллага хяналт тавих 
ажиллаж байгаа нь хууль бусаар мал мах борлогдох явдлыг бууруулах, мал махны гарал 
үүслийг үнэн бодитоор тогтоох, хяналт тавих ажилд ахиц гарч, улмаар малын хулгайн гэмт 
хэрэг бууруулахад чухал хувь нэмэр болж байна.  
 

Чойбалсан хотын захирагчийн захирамжаар хулгайн гэмт хэрэг болон хууль бусад 
үйлдлийг таслан зогсоох, илрүүлэх зорилгоор 9 урамшилт эргүүлийн ажилтанг аймгийн 
төврүү орж ирж байгаа 3 зам дээр байнгын 3 пост ажиллуулж байна.  

 
Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд гадуур шалгагдаж байгаа сэжигтэн, 

яллагдагч болон сэжигтэй этгээдүүдэд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор 2015 оноос 
эхлэн өдөр бүр 3 удаа тогтсон цагт бүртгэх ажлыг зохион байгууллаа. Сэжигтэн, яллагдагч 
нарыг байнга бүртгэж, бүртгэлд хамрагдаагүй этгээдүүдийн хаяг, маршрутыг шалгах 
ажиллагааг зохион байгуулж байгаа нь дахин давтан гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан 
сэргийлэх ажил болж байна.  

  
Өршөөлийн тухай хуулиар хорихоос суллагдсан этгээдүүдийг удирдлагаас ирүүлсэн 

үүрэг чиглэлийн дагуу судалгаа бүртгэлд авч, дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор ухуулга, сурталчилгаа хийж, хяналт тавьж ажиллаж байна. Дорнод 
аймагт одоогийн байдлаар Өршөөлийн тухай хуулиар захиргааны хяналтанд байсан 154, 
хорихоос суллагдсан 116 этгээд байгаагаас хулгайн гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгэгдсэн 101 
этгээд өршөөгдсөн байна. 

 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, гэмт 

хэрэг үйлдэж болзошгүй этгээд, сэжигтэй обьект, хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаг ченж, 
гэмт хэрэг илрүүлэх, түдгэлзүүлсэн хэргийг шийдвэрлэх зорилгоор улирал бүр нэгдсэн арга 
хэмжээ, сар бүр хэсэгчилсэн арга хэмжээг оновчтой зохион байгуулж, үр дүнг тооцон 
ажиллах төлөвлөгөөг гаргаж батлуулан хэрэгжүүлж ажилласан.  

Тухайлбал: 2016 онд “Малын хулгай илрүүлэлт-2016”, “Сар  шинэ”, “Илрүүлэл-
Оргодол”, “Сэжигтэн-2016”, “Борлуулагч-2016”, “Экспорт”, “Хурд-2016”, “Малын хулгай-
Хяналт”, “Таван эрдэнэ”, “Хяналт шийдвэрлэлт 2016” нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар зохион байгуулж ажилласан байна.  

 
Дөрөв: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, эрэн сурвалжлах ажлын чиглэлээр   

 
Мал алдсан талаар иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл бүрийг 100 хувь хүлээн авч 

мэдээллийн санд оруулан шалгаж байгаа ба иргэд малаа хариуллагагүй орхисон, салхи, 



шуурганд уруудуулсан, бэлчээрээс ирээгүй, хашаанаасаа алдсан зэрэг дуудлага мэдээлэл 
олон бүртгэгдэж байгаагаас гомдол мэдээллийн тоо бүртгэгдсэн мал хулгайлах гэмт 
хэргийн тооноос харьцангуй их байна. Дээрх дуудлага мэдээллүүдийг шалгахад 1-3 
хоногийн дараа мал нь буцаж тоо толгойгоороо олдсон гомдол мэдээлэл 31, хөөн хэлэлцэх 
хугацаа дууссан 9, урьд оны 6, хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэгдсэн нь тогтоогдохгүй / ямар 
нэгэн ул мөргүй, мал нь хариулагагүй байсан, хэзээ алдсан нь тодорхойгүй зэрэг / 86 
гомдол мэдээлэл  бүртгэгдсэн байна.  

 
Яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй байгаа түдгэлзүүлсэн 

хэргүүдийг илрүүлэх, судалгаа бүртгэлийг сайжруулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг 
эрчимжүүлэх зорилгоор төрөл мэргэжлийн алба хаагч нарыг хуваарилан тасаг албадын 
дарга нараар ахлуулсан “Хамтарсан баг” 8-ийг байгуулан тасаг, албадын хамтын 
ажиллагааг холбож ажилласнаар мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх, энэ төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлтийг сайжруулах үр дүнтэй ажил болж байна. 
Үүний үр дүнд 2014-2016 онд тус Цагдаагийн газраас бүлэг зохион байгуулалттайгаар мал 
хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэж байсан 8 бүлгийг илрүүлж, эрүүгийн хариуцлагад татан Малын 
хулгайн 81 холбогдогчтой, 138,6 сая төгрөгийн хохирол учруулсан 64 хэргийг илрүүлж 
ажилласан байна.  

 
Малын хулгайн түдгэлзүүлсэн хэрэг 2016 оны эхэнд хэрэг бүртгэлтийн 11, мөрдөн 

байцаалтын 45 хэрэг байснаас “Хамтарсан баг” болон түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэх, 
шийдвэрлэх нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн хүрээнд нийт  хэрэг бүртгэлтийн 16, мөрдөн 
байцаалтын 25 хэргийг шийдвэрлэж, оны эцэст хэрэг бүртгэлтийн 3, мөрдөн байцаалтын 23 
түдгэлзүүлсэн хэргийн үлдэгдэлтэй ажилласан байна.  

 
Мөн түдгэлзүүлсэн хулгайн хэрэг бүрийг тасаг албадын дарга, ахлахуудад 

хуваарилан өгч хянуулан шалгах чиглэлээр 51 хэрэгт зааварчилга бичиж, хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын ажлыг гүйцэтгэх ажилтай хослуулан түдгэлзүүлсэн хэргийг илрүүлэх, 
шийдвэрлэх ажилд ахиц гаргах зорилт тавин ажиллаж байна.   

 
Шийдвэрлэгдээгүй удсан, удаа дараа мөрдөн байцаалтын хугацаа сунган шалгасан 

хэргүүдийг шийдвэрлэх, хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын шатанд болон хэргийг 
шийдэрлэхэд учирч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг хамтран шийдвэрлэх зорилгоор тус 
Цагдаагийн газраас Прокурор, Шүүхийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 
гарган хамтрсан зөвлөгөөнийг 3 удаа зохион байгуулж ажилласан.  

 
Алдагдсан болон алдуул мал бүрийг ASAP сангаар эрэн сурвалжлахаас гадна, 14 

хоног бүрт эрэн сурвалжлах тоотыг нийт сумдын хэсгийн төлөөлөгч, баг хариуцсан хэсгийн 
байцаагч нарт хүргүүлж, 7 хоног бүрийн лхагва гарагт цагдаагийн газрын өглөөний рапорт 
дээр алдагдсан малын талаарх мэдээллийг нийт алба хаагч нарт танилцуулж, эрэн 
сурвалжлах ажлыг зохион байгуулж, албаны цахим хаяг / и-майл хаяг / нээж харилцан 
мэдээлэл солилцох, эрэн сурвалжлах ажиллагааг цахим хаягаар солилцож ажиллаж байна. 
Алдагдсан малыг эрэн сурвалжлах ажиллагааг иргэд малчидтай хамтран шуурхай зохион 
байгуулсны дүнд 2016 онд 240 адуу, 242 үхэр, 355 хонь, 101 ямааг  олж тогтоон ажилласан 
байна. 

 
Цагдаагийн газраас алба хаагчдыг гэмт хэрэг илрүүлэх ажлыг идэвхжүүлэх 

чиглэлээр “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам / код 307 /”-ын 307.5.2-т 
заасны дагуу  алба хаагч бүрээс гэмт хэргийн шинжтэй   2-оос доошгүй мэдээ, мэдээллийг 
алба хаагчдаар бичүүлэн, эрүүгийн төлөөлөгч нараар шалгуулах ажлыг зохион байгуулан 
ажиллаж байна. Дээрх ажлыг алба хаагчдын ажил дүгнэх үзүүлэлтэнд оруулж, алба 
хаагчдыг урамшуулах, мэдээлэл бичээгүй алба хаагч нарт хариуцлага тооцож хэвшээд 
байна. Одоогоор код 307-д заасны дагуу алба хаагчид нийт 515 мэдээлэл, илтгэх хуудас 
бичиж, мэдээлэл батлагдаж эрүүгийн хэрэг үүсэн шалгасан 15, судалгаа, танилцуулгад 
ашигласан 381, захиргааны арга хэмжээ авсан 58, батлагдаагүй 61  илтгэх хуудас байна. 
Үүнээс малын хулгайн хэрэг, энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй сэжигтэй 
этгээдүүдийн талаар 103 мэдээлэл бичсэн байна.  

 
 
 



Тав: Цаашид хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээ, санал 
 
1.Хууль зүйн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2016 оны А/160 А/73 дугаар 

хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Малчдын бүлэг ажиллуулах үлгэрчилсэн дүрэм"-ийг 
хэрэгжүүлэх, сумдад “Малчдын бүлэг” байгуулах чиглэлээр сум бүрт сургалт зохион 
байгуулах, сум баг бүрт “Малчдын бүлэг” байгуулж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажилд иргэд, олон ниитийн оролцоог нэмэгдүүлж ажиллах. .   
  
 2.Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мал гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр нэвтрүүлэг явуулах, урьдчилан сэргийлэх шторк бэлтгэж, иргэдэд мэдээ, 
мэдээлэл, урьдчилан сэргийлэх ажлыг  хүргэж, хууль тогтоомж сурталчилах. 
 
 3.Шинээр батлагдаж байгаа Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, бусад хууль 
тогтоомж болон  Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хууль түүнтэй 
нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомж, журмуудыг иргэдэд сурталчилах, сургалт зохион 
байгуулах. 
 
 4.Хууль бусаар мал, мах худалдан борлуулах үйл ажиллагааг таслан зогсоох 
зорилгоор мал мах худалдан борлуулах төвлөрсөн цэг, бөөний цэгүүдэд өдөр тутам хяналт 
тавьж ажиллах. Олон нийтийн цагдаа нарын үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл бололцоог дээшлүүлэх, 
орон тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр аймаг орон нутгийн удирдлагад санал тавьж 
шийдвэрлүүлэх. 
   
 5.Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, нууц далд 
аргаар үйлдэгдэж байгаа хэргийн гаралтыг бууруулах, таслан зогсоох, илрүүлэлтийг 
ахиулах зорилгоор нөхцөл байдалдаа тохируулан улирал бүр нэгдсэн арга хэмжээ, сар бүр 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах саналтайг илтгэн танилцуулъя. 
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