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2017.03.31.                                                                                                                Хэрлэн сум 

 
Тус Цагдаагийн газар нь Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд 

байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилт, Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааны  
ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  

Цагдаагийн газрын хурлын зааланд 2016 оны 01 дугаар сарын 20-ны өдөр аймгийн 
Прокурорын байгууллагатай хамтарч “Эрүүгийн хэргийг мөрдөн шалгах  ажиллагаа болон 
ял эдлүүлэх ажиллагааны чанар, үр дүн, цаашид анхаарах асуудлууд” сэдвээр сургалт 
зөвөлгөөн зохион байгуулж ажиллаа.  
 

     
 

    
 
 
 
 
 
Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд дотоод хяналт, 

аюулгүй байдлын газрын даргын баталсан “Нутаг дэвсгэр хариуцсан Цагдаагийн 



байгууллагаас иргэний зөвлөл, оршин суугчдад 2016 оны үйл ажиллагааныхаа тайланг 
тавьж санал хүсэлтийг нь сонсож түүний мөрөөр ажил зохион байгуулах арга хэмжээний 
удирдамжыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 11 заалт бүхий төлөвлөгөө, удирдамж гарган 
хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Аймгийн төвийн Хэрлэн сумын 10 багийн иргэд, оршин суугчдад болон Иргэний 
зөвлөлд тайлан тавих арга хэмжээг 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 15.00-18.00 
цагийн хооронд зохион байгуулан уг арга хэмжээнд аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга, 
Хэрлэн сумын Засаг даргын тамгын газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга, аймгийн 
Иргэний зөвлөлийн дарга, Иргэний зөвлөлийн гишүүд болон орон нутгийн Шинэ суваг, 
Дорнод ТВ, ТВ-6, Мижи ТВ зэрэг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийг урилгаар оролцуулан үйл 
ажиллагаагаа сурталчиллаа. 

Тайлангийн арга хэмжээнд 60 иргэн, оршин суугчид оролцож тэдгээрээс ирүүлсэн 4 
төрлийн санал, асуулгад Цагдаагийн газрын дарга, удирдлагаас зохих хариултыг өгч, арга 
хэмжээний төгсгөлд цагдаагийн алба хаагчдын урлагын тоглолтыг оролцогчдод хүргэлээ.  
 

  
 

  
 
  

Мөн Хэрлэн сумын 10 багийн иргэдэд тайлан тавих арга хэмжээг Хэрлэн сумын 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын баталсан “Хэрлэн сумын 10 багийн иргэдээр 
цагдаагийн хэсгийн байцаагч нарын ажлын тайланг хэлэлцүүлэх хурлын тов, хуваарь”-ийн 
дагуу багийн ажлын албатай хамтран 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-14-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулж цагдаагийн газрын даргын баталсан “Хамтарсан баг”-ийн дарга, гишүүд тайлан 
тавих арга хэмжээнд оролцож иргэдийн санал, зөвлөмж, шүүмжлэл, хүсэлтийг хүлээн авч 
ажиллаа. 

Хэрлэн сумын 10 багийн тайлангийн арга хэмжээнд нийт 760 иргэд, оршин суугчид 
оролцсон ба 35 иргэнээс санал хүсэлт 44, шүүмжлэл 7, талархал 4 гаргасныг хүлээн авч, 
газар дээр нь хариулт өгөх боломжтой санал хүсэлтэнд тасгийн дарга, ахлах нараас 
хариулт өгч ажиллаа. 



Сумдын иргэд, оршин суугчдад тайлан тавих арга хэмжээг хэсгийн дарга, хэсгийн 
төлөөлөгч нараас сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран 2017 оны 01 дүгээр сарын 
12-15-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулан нийт 1204 иргэд, оршин суугчид оролцсон ба 
6 иргэнээс санал хүсэлт 4, талархал 2 гаргасныг хүлээн авч, газар дээр нь хариуцлт өгч 
ажиллаа. 

Тайлангийн хурлын үеэр нэр, хаягын нууцлал бүхий байдлаар 139 иргэнээс санал, 
хүсэлт авч SPSS программ ашиглан дүгнэлтийг гаргаж ажилласан.  

 

  
  

 
Дотуур байр-хяналт тусгай арга хэмжээг 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-наас 20-ны 

хооронд зохион байгуулан ажиллаа. 
Арга хэмжээний хүрээнд Политехник, Дорнод их сургуулийн дотуур байранд 

амьдардаг зорилтод бүлгийн нийт 25 оюутан залуучуудад хууль эрх зүй, хүний эрх, хүний 
наймаа, гэр бүлийн хүчирхийлэл, архи тамхины хууль, хуулийн хариуцлага сэдвүүдээр 
сургалт, мэдээлэл хийсэн.  
 

   
 
Мөн аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газартай хамтран  

Насанд хүрээгүй этгээдэд хорих ял оногдуулсаныг шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг 
хойшлуулсаны улмаас тус Цагдаагийн газрын захиргааны хяналтанд авагдсан нийт 8 
хүүхэд, тэдгээрийн ар гэрийн гишүүдийг оролцуулан “Дахин алдах эрхгүй” сэдэвт сургалтыг 
зохион байгуулан ажилласан. 

 



   
 
2017 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар алба хаагчдаас зохион байгуулсан нэгдсэн 

арга хэмжээ 9, тусгай, хэсэгчилсэн арга хэмжээ 40, нэг бүрчилсэн арга хэмжээ 1, нийт 50 
арга хэмжээ зохион байгуулан  ажилласан. 

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 23 
мэдэгдэл бичиж, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэн 15 мэдэгдлийн 
хариуг авч, биелэлт, үр дүнг тооцсон.  

Цагдаагийн газрын зөвлөлийн өрөөнд 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр орон 
нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг Шинэ суваг, ТВ-6, Дорнод ТВ, Мижи, PBS телевизүүдын 
удирдлагуудтай 2017 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, уулзалт зөвөлгөөн зохион 
байгууллаа.  

   Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын “Хууль хэрэгжүүлэх тухай” 27 тоот тогтоол, аймгийн Засаг даргын “Хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах тухай” 72 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, олон нийт 
цагдаагийн õàìòûí àæèëãààíû óÿëäàà õîëáîîã ñàéæðóóëàõ ажлын хүрээнд байгууллага аж 
ахуйн нэгж, иргэдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг 
хамгаалах чиглэлээр нийтийн эргүүлд ажиллуулах, цаашид гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажлын чиглэл, үр дүнтэй арга замыг тодорхойлох зорилгоор Хэрлэн сумын 8-н 
багийн Засаг дарга, Хэсгийн байцаагч нарын хамтарсан төлөвлөгөө удирдамжын дагуу 
“Олон нийтийн эргүүл” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрөөс 
2017 оны  02 дугаар сарын 25-ны өдрийг цаг үеийн нөхцөл байдал, арга хэмжээтэй 
уялдуулан зохион байгуулан ажилласан.   

 

   
 



Арга хэмжээний хүрээнд байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн эргүүлд ажиллах 
хуваарийг гаргаж, тухайн байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлж, танилцуулан, эргүүлд 
ажиллах иргэд, àëáà õààã÷äûн нэрсийг авч, õóâèàðëàæ, чиглэл, çààâàð÷ëàãà ºãсөн.  

Эргүүлүүдийг багийн Хэсгийн байцаагч, цагдаа нартай хамт хуваарилан багийн гэмт 
хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг болон үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл байдал хүнд цэгүүдэд 
/гудамжны гэрэлтүүлэг, хог хаягдал, харанхуй булан эмзэг цэг, обьект, айл өрхүүд, 
худалдаа, үйлчилгээний цэгүүдэд/ хяналт тавьж ажиллахын зэрэгцээ харъяа  

 
багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа шатахуун түгээх станцууд болон бусад 
байгууллага аж ахуйн нэгжийн харуул манаа, галт зэвсэг, хамгаалах хэрэгсэл, аюулгүй 
ажиллагаа, хаалга цонхны хамгаалалт бэхэлгээ, гэрэлтүүлэг, камержуулалтыг үзэж, хяналт 
тавьсан.  
   Мөн архи согтууруулах ундааны худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг болон бусад худалдаа 
үйлчилгээний цэгүүд, тоглоомын газрууд, зочид буудлуудын үйлчилгээ, үйл ажиллагаа 
явуулах тусгай зөвшөөрөл, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, обьектын судалгаанд 
баяжилт хийсэн. 
 

     
Арга хэмжээний хүрээнд иргэд байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийг хуваарийн дагуу 

тогтмол эргүүлд гаргаж мэргэжил арга зүйн тусламжаар ханган хамтарч ажилласан ба    
нийт 24 байгуулага аж ахуйн нэгжийн 109 хүн, 3 машин иргэдийн нийтийн эргүүлд 
ажилласан.    

Монголын уламжлалт сар шинийн баяр болохтой холбогдуулан хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангуулах зорилгоор хүнсний худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэдийн үйл 
ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, 
хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд, чанарын шаардлага хангахгүй архи согтууруулах ундаа 
худалдан борлуулж байгаа эсэхийг шалгаж, аюулгүй байдлыг хангуулах, хоол хүнсээр 
дамжих өвчин болон болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай 
тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх, Монгол улсын хилийн боомтуудаар БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн 
“БАЖУ” гэх архийг иргэд хууль бусаар нэвтрүүлэн тээвэрлэж байгаа үйлдлийг илрүүлж, гэм 
буруутай этгээдэд хуулийн дагуу зохих арга хэмжээ авах, нийгэмд учруулж буй хор 
óðøèãийн талаар орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэд олон нийтэд 
сэрэмжүүлэг, зөвлөмж өгч ажиллах зорилгоор Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газартай хамтарч 2017 оны 02 дугаар сарын 06-íààñ 03 äóãààð ñàðûí 06-íû ºäºð 
хүртэл “Эрүүл хүнс-Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулахаар удирдамж, 
төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн засаг даргын орлогч дарга Ч.Ганбатаар батлуулан 
зохион байгуулан ажилласан. 

 



Алба хаагчдыг өдөр, орой, шөнийн нэгдсэн эргүүлийн хуваарьт оруулан “Хавирга-Ар 
хашаат”, “Өвдөг-Баянхошуу”, Сүхбаатар аймгийн “Бичигт” хилийн боомтуудаас ирж байгаа 
тээврийн хэрэгслүүдэд гэнэтийн үзлэг шалгалт хийж санамж, мэдэгдэл өгч ажиллаа. 

Арга хэмжээнийн хүрээнд давхардсан тоогоор 242 албан хаагчид өдөр, орой, шөнийн  
эргүүлд гарч хяналт шалгалт хийж ажиллан 395 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 10 албан 
тушаалтан, 81 иргэнийг шалгаж, бажу архийг хууль бусаар тээвэрлэж явсан гэмт хэргийн 
шинжтэй 1, бусдад зарж борлуулж байсан 8 зөрчлийг илрүүлж, 7 иргэнийг 170.000 
төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч, 1024 ширхэг буюу 716 литр архийг хураан авч зохих 
æóðìûí äàãóó óстган, зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байх албан мэдэгдэл хүргүүлэн 
ажилласан. 

   
Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/57 тоот 

захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын дарга, Эрүүл мэндийн газрын 
даргын баталсан хамтарсан төлөвлөгөөний дагуу хамгаалах бүс, хүүхдийн суудал 
хэрэглэхгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцох зөрчилд ногдуулах хариуцлагыг чангатгах 
чиглэлээр “Хамгаалах бүс” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. 

Дээрх арга хэмжээний хүрээнд 2017 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр Аймгийн Эрүүл 
мэндийн газар, “Иргэн таны төлөө” төрийн бус байгууллага, орон нутгийн Мижи телевизтэй 
хамтран “Сайн жолооч” нэвтрүүлгийг бэлтгэн иргэд олон нийтэд хүргэсэн.  

 

   
 



Мөн Цагдаагийн газрын дарга болон Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн захирагч 
нарын 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн баталсан Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн 
техник, хэрэгслийн хангалт үйлчилгээний тасаг, Замын цагдаагийн тасагтай 2017 онд 
хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр тус ангийн 
хувийн автомашинтай алба хаагчдын тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийн илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг газар дээр нь засуулж  ажилласан.  

   
Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 01 дүгээр сард үйлдэгдсэн иргэдийн өмчийн 

хулгайн гэмт хэрэг өсөх хандлагатай байгаад дүгнэлт хийж энэ төрлийн гэмт хэргээс  
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр öàã ¿åèéí íºõöºë áàéäàëòàé óÿëäàí ãàð÷ áàéãàà ãýìò õýðýã, 
çºð÷ëèéã èëð¿¿ëýõ, òàñëàí çîãñîîõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, èëýðñýí çºð÷èë, äóòàãäëûã 
àðèëãóóëàõ, хариуцсан àæ àõóé íýãæ áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд ìýðãýæèë àðãà ç¿éí äýìæëýã, òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëæ, ñàíàìæ ñýðýìæë¿¿ëýã 
ºгч, мэдэгдэл хүргүүлэн, харилцан мэдээлэл солилцон, хамтран ажиллах зорилгоор 2017 
îíû 02 дугаар ñàðûí 07-íаас 2017 оны 03 дугаар ñàðûí 07-íы ºäөр хүртэл хугацаанд 
“Иргэдийн өмчийн хулгай-илрүүлэлт” нэгдсэн арга хэмжээг цàãäààãèéí ãàçðûí á¿õ òàñàã, 
àëáàäóóä, àëáà õààã÷èä õîëáîãäîõ òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà àæ àõóéí íýãæ, 
иргэд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëж ажилласан. 

Арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчид хариуцсан байгууллага аж ахуйн нэгжүүддээ 
тайлан мэдээлэл хийж, áàéãóóëàãà àæ àõóéí íýãæèéí õàðóóë ìàíàà æèæ¿¿ðèéã áîëîí ãàëò 
çýâñýã, õàìãààëàõ õýðýãñýë, õààëãà öîíõíû öîîæ, õàìãààëàëò, áýõýëãýý, камерын хяналт, 
дохиололын системийг øàëãàж, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд ялангуяа худалдаа 
үйлчилгээний газрууд, хөрөнгө мөнгөний төвлөрөл ихтэй шатахуун түгээх станцууд, банк 
болон банк бус санхүүгийн байгууллага зэрэг нийт 98 байгууллага аж ахуйн нэгжид 
иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх болон замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр санамж, сэрэмжлүүлэг  хүргүүлэн, хяналт 
тавьж, биелэлт үр дүнг тооцсон.  
 



   
Арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчид хариуцсан байгууллага аж ахуйн нэгжүүддээ 

тайлан мэдээлэл хийж, áàéãóóëàãà àæ àõóéí íýãæèéí õàðóóë ìàíàà æèæ¿¿ðèéã áîëîí ãàëò 
çýâñýã, õàìãààëàõ õýðýãñýë, õààëãà öîíõíû öîîæ, õàìãààëàëò, áýõýëãýý, камерын хяналт, 
дохиололын системийг øàëãàж, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд ялангуяа худалдаа 
үйлчилгээний газрууд, хөрөнгө мөнгөний төвлөрөл ихтэй шатахуун түгээх станцууд, банк 
болон банк бус санхүүгийн байгууллага зэрэг нийт 98 байгууллага аж ахуйн нэгжид 
иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх болон замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр санамж, сэрэмжлүүлэг  хүргүүлэн, хяналт 
тавьж, биелэлт үр дүнг тооцсон.  

Бэлэн мөнгө ихээр төвлөрөг банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага 18, архи 
согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 71 ахуй нэгж, 24 шатахуун түгээх 
станцын харуул манаа, дохиолол, камерын хамгаалалт, хаалга, цоожны бэхэлгээ, ìàíààч, 
æèæ¿¿ðèéн ãàëò çýâñýã, õàìãààëàõ õýðýãñэл, сонор сэрэмжийг шалгаж гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

    
 
 
 



   
Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын хүүхэд хамгааллын 

мэргэжилтэн, “Эдгэрэлийн баяр хөөр” төрийн бус байгууллагатай хамтран тус саатуулах 
баривчлах байранд баривчлагдсан 123 хүнд “Өөрийгөө ялах алхамууд”, Гэр бүлийн үнэ 
цэнэ“, “Уур” сэдвүүдээр сургал мэдээллийг 7 хоног бүр үе шаттайгаар зохион байгуулан 
ажиллав.   

    
Àéìãèéí ÃÕÓÑÀÇÑÇºâëºëèéí 2017 îíû òºëºâëºãөөнд тусгагдсаны дагуу 13 сумыí 

дунд зохион байгуулагдсан “Спорт уу, спирт үү” гар бөмбөгийн тэмцээний нээлтийн үйл 
àæèëëàãààíä 2017 îíû 02 äóãààð ñàðûí 15-íû ºäºð îðîëöîæ òóñ òýìöýýíä îðîëöîæ 
áàéãàà áàã òàìèð÷äàä áîëîí ¿çýã÷äýä àðõèäàí ñîãòóóðàõòàé òýìöýõ õóóëü áîëîí 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсоны улмаас гарах хор уршигийн талаар санамж, 
сэрэмжлүүлэг ухуулах хуудас тус бүр 80 ширхэгийг тарааж ажилласан. 
 

Орон нутгагт үйл ажиллагаа явуулдаг 5 телевизтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу 
2017 оны 01 дүгээр улиралын байдлаар гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр санамж сэрэмжлүүлэг 36, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг нээлттэй ил 
тод, олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр 2 удаагийн 
нэвтрүүлэг, иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг хүлээн авах, хариу өгөх зорилгоор 2 
удаагийн шууд нэвтрүүлэгт оролцож ажилласан байна.  

 
 



Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын “dornod.police.gov.mn” вэб сайтад болон  “Дорнод 
аймгийн цагдаагийн газар” Facebооk цахим хуудсанд Цагдаагийн газраас зохион явуулж буй 
ажил, үйлчилгээг сурталчилах, санамж, зөвлөмж, мэдээлэл хүргэх, иргэдийн санал, 
хүсэлтийг хүлээн авах зэргээр ажиллаж 62 удаагийн мэдээллийг сайтад байршуулж, орон 
нутгийн “Дорнод ТВ”, “МИЖИ”, “ТВ-6”, “Шинэ суваг” телевизүүдэд 7 хоног бүр  тогтмол  
мэдээ, мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг өгч ажиллаж байна. 
 
 
 

ТАНИЛЦУУЛГА БИЧСЭН:  
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АХЛАХ БАЙЦААГЧ,  
ЦАГДААГИЙН АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ                       Г.АРИУНГЭРЭЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                     

   
 
 

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


