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Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын чиглэлээр; 
 

Хоёр: Цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны үр дүн; 

 
Гурав: Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын болон аймаг, нийслэл, дүүргийн өөрөө удирдах байгууллага, засаг даргын тушаал 
шийдвэр, захирамжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хийсэн үйл ажиллагааны үр дүн; 

 
Äºðºâ: Үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх, мэдээллийг 

тайлагнах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, үр дүн; 
 

Òàâ: Шүүх, Прокурорын мэдэгдэл, энгийн магадлалын дагуу авсан арга хэмжээ, үр дүн; 
 

Зургаа: Цагдаагийн байгууллагад иргэд байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн тухай 
өргөдөл гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтийг шийдвэрлэх, ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ àæëûí 
÷èãëýëýýð хийсэн ажил, үр дүн; 
 

 Долоо: Санхүү, нийгмийн асуудлын талаар авсан арга хэмжээний үр дүн; 
 
Íàéì: Áàéãóóëëàãûí àõìàä àæèëòíóóäûí äóíä àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí àðãà õýìæýý. 
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2017.03.30                                                    Хэрлэн сум 
 

Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын 
ажлын чиглэлээр 

 
Монгол Улсын хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Хууль зүйн сайд, 

ЦЕГ-ын даргын тушаал, үүрэг даалгавар, цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд байгууллагын үйл 
ажиллагааг чиглүүлэн ажиллаж байна.  

Ãýìò õýðýã ýðõ ç¿éí çºð÷ëөөс óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, òàñëàí çîãñîîõ, èëрүүлэх, øàëãàæ 
шийдвэрлэх, х¿íèé íººöèéí áîäëîãî, òºëºâëºëò, çîõèîí áàéãóóëàëòûí îëîí òàëò àðãà 
хэмжээг авч àæèëлаж байна. 

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãà, àëáà õààã÷èéí ¿éë àæèëëàãàà, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð 
õ¿ðòýýìæèéã íýìýãä¿¿ëж, ил тод нээлттэй байдлыг ханган èðãýäэд ¿íýí çºâ ìýäýýëëийг 
түргэн шуурхай хүргэснээр îëîí íèéòèéí ñàíàë, ñàíàà÷илãà çºâëºìæ, ñàíàë õ¿ñýëòèéã 
áîäëîãî, øèéäâýð, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ”, 2014 îíû 99 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð 
батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох 
журам”-ын 1 дэх хэсэг, 2014 оны 86, 99, 108, 126 дугаар тогтоол, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
äàðãûí 2014 îíû 05 äóãààð ñàðûí 23-íû ºäðèéí 363, 364, 06 äóãààð ñàðûí 18-íû ºäðèéí 421, 
06 äóãààð ñàðûí 26-ны өдрийн 440 дүгээð òóøààëуудыг тус тус үндэслэн алба хаагчийн 
нэмэгдэл, цалин хөлс бүрэн бодогдон олгогдсон.  

Тус газрын орон тоог Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2015 îíû 05-р ñàðûí 21-ний 
өдрийн Б/279 тоот òóøààëààð îôèöåð 89, àõëàã÷ 80, ýíãèéí 5 àëáà õààã÷, нийт 174 àëáà 
õààã÷èéí á¿ðýëäýõ¿¿íтэй баталсан бөгөөд түүн дээр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 
оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн Б/437 тоот “Зарим нэгжийн зохион байгуулалтын бүтэц, 
орон тоо батлах тухай” тушаалаар Тахарын ерөнхий газар татан буугдсантай холбогдуулан 
тус газрын орон тоонд ахлах төлөөлөгч 1, эрүүгийн төлөөлөгч 1, шүүх шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах хэсгийн офицер 1, ахлагч 6 орон тоо нэмэгдэж, нийт 187 алба хаагчтай үүрэг 
гүйцэтгэж байна.  

Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðààñ äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûã хэрэгжүүлэх, цàãäààãèéí 
áàéãóóëëàãûí ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, öàãäààãèéí àëáà õààã÷èéí ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã 
õýâø¿¿ëýõ òàëààð çîðèëò òàâüæ, ñàõèëãà äýã æóðìûã сайжруулах чиглэлээр Монгол Улсын 
Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Хууль зүйн сайд, Улсын ерөнхий прокурорын “Хуулийн 
байгууллагын ажилтнуудын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай” 2011 оны 17/111/118 
дугаар хамтарсан захирамж, тушаал, ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн 869 дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм” болон 
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд, дэд дарга нараас албан бичгээр ирүүлсэн 
мэдээлэл, үүргийг хэрэгжүүлж, алба хаагчийн ажлын хариуцлага, сахилга, ёс зүйг 
сайжруулах, үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэх талаар эрх зүйн баримт бичиг албан 
äààëãàâðыг мөрдлөг болгон хэрэгжүүлэн àæèëëàа.  

Замын цагдаагийн албаны Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын хэлтсийн даргын 
2017.01.16-ны өдрийн 8-1/219 тоот албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
дарга, тэргүүн комиссар Ө.Энхтөр 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-нд Замын цагдаагийн алба 
хаагчидтай уулзаж өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг тооцон 
ажиллаж байна.  
 Дорнод аймгийн хэмжээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 100 дугаар тогтоолоор 15 хүний 



бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн батлуулж, тус зөвлөл 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр 
анхдугаар хуралдаанаа хийсэн.  

Хуралдаанд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга Л.Хишигтогтох, аймгийн Засаг дарга, 
салбар зөвлөлийн орлогч дарга, зөвлөлийн гишүүн, Цагдаагийн газрын дарга Л.Ариунбат, 
Дорнод аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын дарга Ц.Мөнхсайхан, Мэргэжлийн хяналтын 
газрын дарга Д.Мөнхтуяа, Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга А.Нансалмаа, 
аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах салбар зөвлөлийн ажил хариуцсан ажилтан М.Цэрэндаваа, цагдаагийн газрын 
холбогдох албан тушаалтан нар оролцож, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хуулийн 
хүрээнд аймгийн хэмжээнд хүүхдийн эрхийг хамгаалах, архидан согтуурахтай тэмцэх, гал 
түймэр, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх, сумдын салбар 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр 17 зүйл, 60 заалт бүхий төлөвлөгөөг баталсан. 

Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудын удирдлага нарын уулзалт зөвлөгөөн 2017 
оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр Аймгийн ЗДТГазар дээр зохион байгуулагдаж, тус 
Цагдаагийн газраас 2016 оны ажлаа тайлагнаж, цаашид хэрэгжүүлэх зорилго зорилтоо 
танилцуулан бусад хууль хяналтын байгууллагуудтай хэрхэн хамтарч ажиллах талаар санал 
бодлоо солилцлоо. 

Àéìãèéí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí áàéãóóëëàãóóä áîëîí 
õàìòûí àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä Тагнуулын ерөнхий газрын Дорнод аймаг дахь газар, аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Гаалийн газар, Худалдан авах ажиллагааны 
алба, ГИХГ-ын зүүн бүс дэх газар, Газрын харилцаа хот байгуулалтын газар, Санхүүгийн 
аудитын алба, Хилийн 0275, 0132, 0306 дугаар анги зэрэг газруудтай 2017 онд хамтран 
ажиллах төлөвлөгөө гарган батлуулж ажиллаж байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг хамтран зохион байгуулах, мэдээ, сэрэмжлүүлэг нэвтрүүлгийг 
хамтран бэлтгэх, иргэдэд хууль сурталчлах, төрийн үйлчилгээний талаар түргэн шуурхай 
мэдээллийг түгээх, Дорнод аймгийг эрүүл, аюулгүй аймаг болгож, аливаа гэмт хэрэг, 
зөрчлийг хамтран илрүүлж, таслан зогсоох зорилгоор тус Цагдаагийн газраас орон нутгийн 
хэвлэлийн байгууллагуудтай 2017 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулах арга хэмжээг 02 
дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж, одоо гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
мэдээ, мэдээллийг үнэ төлбөргүйгээр нэвтрүүлэн хэвшиж байна.  

Гэрээ байгуулснаар Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран 
ажиллаж, “Цагдаагийн газар” нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа, мэдээ, сурталчилгаа 
хийж, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээ, мэдээллийг хууль 
тогтоомжийн хүрээнд олон нийтэд сэрэмжлүүлэг болгон хүргэх, “Телевиз” нь өөрийн эфирээр 
тухайн нэвтрүүлэг, яриа, сурталчилгааг нэвтрүүлэх, техник тоног төхөөрөмжөө ашиглан 
хамтарсан мэдээ, нэвтрүүлгийг бэлтгэх, олон нийтэд түгээх, хамтран ажиллаж эхэлсэн.  

Цагдаагийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 1991 оны 43 дугаар тогтоол, аймгийн 
Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэн шалгаж шийдвэрлэхэд 
хэсгийн төлөөлөгчийн ажлыг чиглүүлэн, ажиллах нөхцөл боломжийг хангах зорилгоор 
аймгийн Засаг даргаар батлуулсан Цагдаагийн газрын дарга, сумын засаг дарга, хэсгийн 
төлөөлөгчийн 2017 онд хамтран ажиллах гурвалсан гэрээг байгуулах арга хэмжээг 01 дүгээр 
сарын 30-ны өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газар дээр зохион байгууллаа.   

Уг гэрээний хүрээнд 2016 онд сум орон нутгийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын 
ажлыг дэмжиж, идэвхи зүтгэлтэй хамтран ажилласан Хөлөнбуйр, Баяндун, Халхгол, Матад, 
Баянтүмэн сумдын Засаг дарга нарт тус Цагдаагийн газраас “Талархал”, үнэ бүхий зүйл 
хадгалуулсан.  
 Цагдаагийн байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажилласан, хамт олны дунд нэр 
хүндтэй, ажлын дадлага, чадвар, туршлагатай, албаны мэдлэг чадвар сайтай нэр бүхий алба 
хаагчдын гаргасан санал хүсэлт, боловсрол мэргэжлийн түвшин, дадлага, туршлагыг 
харгалзан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Албан тушаал дэвшүүлэх 
/код 909/ журам”-д заасан болзол шаардлагыг хангасан алба хаагчийг албан тушаал 



дэвшүүлэх сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх, сургалтад хамруулах алба хаагчдын жагсаалтад 
бүртгэж, сонгон шалгаруулан албан тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлага, тусгай болзол, 
шаардлагын дагуу албан тушаал дэвшүүлэх нөөцөд бүртгэх ажлыг зохион байгуулан 2017 
оны 1 дүгээр улирлын байдлаар офицер бүрэлдэхүүнд 1, шинээр томилогдсон 2 алба хаагч, 
тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгосон 2 алба хаагч байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны Б/58 тоот тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2017 оны 
сургалтын календарчилсан төлөвлөгөө”-ний дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын 
төвд ур чадвар ахиулах сургалтад 4 алба хаагч хамрагдсан бөгөөд Цагдаагийн газрын 
дотоод журамд тусгагдсанаар 7 хоног бүрийн “Баасан” ãàðигуудад алба хаагчдын үүрэг 
гүйцэтгэх ур чадварыг дээшлүүлэх, ёс зүйг төлөвшүүлэх, хууль хэрэглэх чадварыг 
дээшлүүлэх чиглэлээр нэгдсэн болон мэргэжлийн холбогдолтой сургалтууд явагдаж хэвшсэн.  

Алба хаагчдыг хөгжүүлэх сургалт 6 удаа, мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалт 19 
удаа, бие бялдрын бэлтгэлжилт, жагсаалын үзлэг, бэлтгэлийг 2 удаа, гаднаас багш 
оролцуулсан сургалтыг 3 удаа тус тус зохион явуулж, дадлага сургалтад алба хаагчид бүрэн 
хамрагдсан. 

Мөн сэтгэл зүйн чиглэлээр алба хаагчдад нийт 2 удаа ”Стрессээс гарах арга”, “Гэр 
бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн сэтгэл зүйн онцлог”  зэрэг сургалтуудыг орсон. 

2017 оны 3 сарын байдлаар 6 алба хаагч ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчиж архидан 
согтуурах, ажлын хариуцлага алдах, харилцааны зарим зөрчил дутагдал гаргасан байна.  

ªíäºðæ¿¿ëñýí áîëîí àëáàíû áýëýí áàéäëûã õàíãàõ òºëºâëºãººã шинэчлэн áàòëóóëж, 
íèéò áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèéã 2 óäàà, тасаг, алба хаагчдыг õýñýã÷èëñýí áàéäëààð 6 óäàà àëáàíû 
áýëýí áàéäëûã øàëãàæ, түргэн цугларалтаар дуудан õóâöàñíû áîëîí æàãñààëûí ¿çëýãèéã 2 
удаа çîõèîí áàéãóóëæ, èëýðñýí çºð÷èë äóòàãäëûã çàñóóëàí àæèëëàà. 

Òóñ öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí шийдвэрээр аæëûí õýñýã òîìèëîгдон ажиллаж, àëáàíû 
õýðýãöýýíä àøèãëàãäàæ áàéãàà àëáàíû ãàëò çýâñýã, õýðýãëýë, òóñãàé õýðýãñëèéã 2 äóãààð ñàðä 
íýã á¿ð÷èëýí òîîëæ, òîîëëîãûí ä¿íã ÖÅÃ-ûí Îëîí íèéòèéí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ àëáàíä 
õ¿ðã¿¿ëсэн.  

Тус газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-íû 
өдрийн “Цагдаагийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
хоёрдугаар зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулах тухай” 6/89 тоот тушаалыг ñàð øèíèéí áàÿðûí 
ºäð¿¿äýä хэрэгжүүлж, àëáà õààã÷äûí àëáàíû áýëýí áàéäëûã õàíãóóëàõ, àæëûí õàðèóöëàãà, 
сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнийг 2017 
оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрөөс өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэгт 
шилжүүлэн үүрэг гүйцэтгүүлж ажилласан.  

Ìîíãîëáàíêíû Äîðíîä àéìàã äàõü ñàëáàðòàé 2017 îíû õàìãààëàëòûí ãýðýýã 2017 îíû 
01 ä¿ãýýð ñàðûí 25-íû ºäºð áàéãóóëж, ãýðýýãýýð 4 àëáà õààã÷ îáüåêòын õàìãààëàëòûã çîõèîí 
áàéãóóëж, ãýðýýíèé áèåëýëòèéã óëèðàë á¿ðèéí ñ¿¿ëèéí ñàðûí 25-íû äîòîð ä¿ãíýæ, öààøèä 
àíõààðàõ àñóóäëûí òàëààð õýëýëöýæ байхаар тохиролцон, гэрээг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна.  

Дээрх ãýðýýíèé äàãóó үүрэг гүйцэтгэж байгаа 4 àëáà õààã÷ àæèëëàõ ºðººã òîõèæóóëæ, 
îáüåêòûã òåëåêàìåðûí õÿíàëòàíä á¿ðýí àâ÷, äîõèîëëûã öàãäààãèéí ãàçðûí 102 óòñàíä 
õîëáîæ, ¿¿ðãèéí ãàð ñòàíöààð õàíãàсан.  

Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí Äýä áºãººä äîòîîä õÿíàëò, àþóëã¿é áàéäëûí ãàçðûí 
даргын баталсан “Нутаг дэвсгэр хариуцсан Цагдаагийн байгууллагааñ èðãýíèé çºâëºë, îðøèí 
ñóóã÷äàä 2016 îíû ¿éë àæèëëàãààíûõàà òàéëàíã òàâüæ ñàíàë ñýòãýãäëûã ñîíñîæ ò¿¿íèé 
ìºðººð àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ àðãà õýìæýýíèé óäèðäàìæ”, 2017 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 06-íû 
өдрийн өдрийн “Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай” 4/36 тоот үүрэг, чиглэлийг хэрэгжүүлж, 11 
заалт бүхий төлөвлөгөө, удирдамж гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.   

Äîðíîä àéìãèéí èðãýäýä Öàãäààãèéí àëáàíû òóõàé õóóëь /2013 оны 07 дугаар сарын 
05-ны өдрийн/-ийн 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 14.1.2, 14.2 äàõü õýñýã, Õóóëü ç¿éí ñàéäûí 2014 îíû 
А/89 түгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад 
цагдаагийн байгууллагын тайлан тавих журам”-ä çààñíûã õýðýãæ¿¿ëýõ, èðãýäèéí ñàíàë 
õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâàõ, õàðèóëò ºãºõ, ñàíàë õ¿ñýëòèéí ìºðººð òîäîðõîé àðãà õýìæýý çîõèîí 
áàéãóóëàõ õóâààðèéã ãàðãàí áàòàëæ, ñóìûí öàãäààãèéí õýñãèéí äàðãà, õýñãèéí òºëººëºã÷, 



õýñãèéí áàéöààã÷ íàðò õ¿ðã¿¿ëýí îðîí íóòãèéí õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð ìýäýýëýë õèéæ 
àæèëëàсан.  

Àéìãèéí òºâ Õýðëýí ñóìûí 10 áàãèéí èðãýä, îðøèí ñóóã÷äàä áîëîí Èðãýíèé çºâëºëä 
òàéëàí òàâèõ àðãà õýìæýýã 2017 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 12-íû ºäðèéí 15.00-18.00 öàãèéí 
õîîðîíä çîõèîí áàéãóóëж, уг арга хэмжээнд аймгийн хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга 
Á.Àëòàíñ¿õ, ìýðãýæèëòýí Ö.Íÿìñ¿ðýí, Õýðëýí ñóìûí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçðûí Çàõèðãàà, 
удирдлагын хэлтсийн дарга А.Наранцэцэг, аймгийн Иргэний зөвлөлийн дарга Б.Өлзийбаян, 
Èðãýíèé çºâëºëèéí ãèø¿¿í Ë.Áÿìáàæàâ, îðîí íóòãèéí Øèíý ñóâàã, Ìèæè, ÒÂ-6, ÄîðíîäÒÂ 
çýðýã õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéã óðèëãààð îðîëöóóëàí ¿éë àæèëëàãààãàà ñóðòàë÷èëсан.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2015 оны А/18 тоот тушаалаар баталсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /код 326/ 
журам”, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр батлан гаргасан бусад хууль эрх зүйн 
актуудын хэрэгжилтийг хангах, хууль сурталчлах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Цагдаагийн 
газрын даргын 2017 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн А/19 тоот тушаалаар томилж, тус ажлын 
хэсэг 2017 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөгөө гарган батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу 
ажиллаж байна.  

Цагдаагийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх 
хэсэгт цагдаагийн тангараг шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан алба хаагчдыг тангараг 
өргүүлэх, хуулийн эх бичвэрийг залах ёслолын ажиллагааг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Захиргааны удирдлагын газраас 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны 5/03 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн ажлын чиглэлийн дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн Мягмар гаригийн 
11:40 цагт зохион байгууллаа. 

Тус арга хэмжээнд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны нарын 
бичгийн дарга Б.Энхээ, Аймгийн засаг даргын орлогч Ч.Ганбат, Аймгийн Засаг даргын тамгын 
газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Б.Алтансүх, Аймгийн хууль цаазын итгэмжит зөвлөх 
Т.Ууганбаатар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, дэд хурандаа Б.Онцгойбаяр, 
цагдаагийн газрын ахмадын хорооны удирдах зөвлөл, ахмад ажилчид, иргэдийн төлөөлөл 
тус тус оролцов. 

Алба хаагчдыг тангараг өргүүлэх, хуулийг хүлээн авах ёслолын ажиллагааны арга 
хэмжээг Дорнод аймгийн цагдаагийн газрын фэйсбүүк хуудас, вэб сайтад байршуулж, орон 
нутгийн “ТВ-6”, “Шинэ суваг”, “Дорнод ТВ” зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэд олон 
нийтэд мэдээлж, сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга, тэргүүн дэд комиссар П.Батбаатарын 
2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр баталсан “Сар шинэ-2017” нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
явуулах удирдамжийн дагуу тус Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн А/26 тоот тушаалаар Цагдаагийн газрын даргаар ахлуулсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
ажлын хэсгийг байгуулан ажилласан бөгөөд тус арга хэмжээний үр дүнгээр улсын хэмжээнд 
аймгуудаас 5 дугаар байранд орсон.   

Цагдаагийн газраас 2017 онд ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах 
хуваарьт заасны дагуу алба хаагч нарын гэр бүлийн гишүүдээс “Алба хаагчдын гэр бүлийн 
дунд тодорхой ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулах, оролцоог нэмэгдүүлэх” талаар 
гаргасан санал хүсэлтийг хэрэгжүүлж, урлаг, уран сайхны “Өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг 2017 
оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан.  

“Өдөрлөг”-ийн арга хэмжээ “Их тал” ресторанд зохион байгуулагдан, алба хаагч нарын 
ар гэрээс 70 гаруй хүн хамрагдаж, уг арга хэмжээ батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу Цагдаагийн 
ерөнхий газраас болон Цагдаагийн газраас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, ажлын зохион 
байгуулалт, эргүүл, жижүүрийн цагийн хуваарь, хийж гүйцэтгэж байгаа ажлын товч 
мэдээллийг танилцуулж, алба хаагч нарын гэр бүлээс санал хүсэлт, судалгаа аван, гэр 
бүлийн гишүүдийн дунд хөгжөөнт тэмцээн зохион байгуулах, “Үдийн зоог” барих, Цагдаагийн 
газар, Хилийн цэргийн 0132-р ангийн хамтарсан урлагийн арга хэмжээ, “Сар шинэ”-ийн 
баярын арга хэмжээг угтсан азтан шалгаруулах сугалааг тус тус зохион байгуулж ажилласан.  

Алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн 
түвшинг ахиулах зорилгоор цагдаагийн газрын алба хаагчид тэдний гэр бүлийг хамарсан 
“Сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн”-ийг Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгаас 



2017 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр, “Цасны баяр-2017” арга хэмжээг Замын цагдаагийн 
тасгаас 2017 оны 02 дугаар сарын  11-ний өдөр тус тус амжилттай зохион байгуулсан.   

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал, шүүх хуралдааны хэвийн үйл ажиллагааг хангах, 
алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны 
өдөр тус аймгийн Шүүх дээр хамтарсан дадлага сургалтыг амжилттай зохион байгуулсан.   

Сургалт нь шүүгдэгч амиа хорлох үйлдлийг таслан зогсоох, олон нийтийн анхаарал 
татсан шүүх хуралдаанд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын болон сонирхогчоор оролцож буй 
иргэд шүүх хуралдааны дэг журам зөрчсөн үед авч хэрэгжүүлэх ажиллагаа, түүнийг таслан 
зогсоох сэдвүүдээр зохион байгуулагдсан. 

Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Б/122 тоот 
тушаалаар томилогдсон “Тээврийн хэрэгслийг түр хадгалах байранд он удаан жил 
хадгалагдаж байгаа эд мөрийн баримт болон техник хэрэгслийг холбогдох газарт шилжүүлэх, 
устгах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг” байгуулагдаж тээврийн хэрэгслийг чөлөөлөх 
ажлыг зохион байгуулж, ажлын хэсгээс нийт 7 мотоцикл, 1 автомашиныг Монгол Улсын 
Засгийн газрын 1995 оны 131 тоот тогтоолын дагуу устгалд оруулах, улсын орлого 
болгуулахаар Хэрлэн сумын Засаг даргын тамгын газарт санал хүргүүлээд байна. 
 

Õî¸ð: Цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 онд дэвшүүлсэн 
çîðèëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí õ¿ðýýíä 

 
Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 2017 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хангах, нийтèéí õýâ æóðàì 

õàìãààëàõ, èðãýäèéí àìãàëàí òàéâàí áàéäëûã сахиулах, îëîí íèéòèéí àþóëã¿é áàéäëûã 
хангах, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд Монгол Улсын Үндсэн хууль, 
Ýð¿¿ãèéí õóóëü, Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëü áóñàä õóóëü òîãòîîìæèéã ÷àíä ñàõèí 
ìºðäºæ, ãýìò õýðãèéã èëð¿¿ëýõ, ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ýòãýýäèéã øóóðõàé ýðýí ñóðâàëæилж, îëæ 
òîãòîîõ, íîòëîõ áàðèìòûã õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó á¿ðä¿¿ëж, ãýìò õýðãèéí óëìààñ ýä 
ìàòåðèàë áîëîí ñýòãýë ñàíààíû õîõèðîë амссан èðãýäèéí õîõèðоëûã íºõºí òºë¿¿ëýõ, ýðõ 
àøãèéã õàìãààëàõ, íóóãäìàë õºðºíãèéã èëð¿¿ëж, эä õºðºíãº áèò¿¿ìæлэх, èðãýíèé 
нэхэмжлэлийн õîõèðîë íºõºí òºëºõ íºõöөëèéã á¿ðä¿¿ëэх, яëëàãäàã÷ààð òàòàãäâàë çîõèõ 
ýòãýýä íü òîãòîîãäîîã¿é áîëîí áóñàä ¿íäýñëýëýýð ò¿äãýëç¿¿ëñýí õýðã¿¿äýä эзэн 
холбогдогчийг îëæ òîãòîîõ, íîòлох áàðèìòóóäûã õóóëü ç¿éí äàãóó á¿ðä¿¿ëýõ àæèëëàãààã 
эрчимжүүлж, ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, иргэд олон нийтэд ил тод, 
хүртээмжтэй хүргэж, ухаалаг төрийн зарчмыг нэвтрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний 
өдрийн 6/1054 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн хүрээнд тус 
цагдаагийн газраас дараах ажлыг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж 
ажиллалаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний 
өдөр баталсан “Зэвсэг 2016” нэгдсэн арга хэмжээг зохион явуулах удирдамжийн хүрээнд тус 
аймгийн хэмжээнд иргэн, хуулийн этгээдийн эзэмшилд 1397 галт зэвсэг бүртгэлтэйгээс 751 
галт зэвсэг бүртгэсэн бөгөөд аймгийн хэмжээнд галт зэвсгийн тооллого 53.1 хувьтай 
явагдсан. 

Арга хэмжээний үед тоологдоогүй үлдсэн, нөхөн тоолох шаардлагатай галт зэвсгийг 
аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс лавлагаагаар гаргуулж авахад 59 иргэн бусад аймаг, 
дүүрэгт шилжсэн, 42 иргэн нас барсан байх бөгөөд дээрх иргэдийн эзэмшилд байсан галт 
зэвсгийн хаяг, байршлыг тогтоож Галт зэвсгийн тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 
галт зэвсгийг шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хаяж, үрэгдүүлсэн, хулгайд алдсан галт 
зэвсгийн талаар мэдээллийг баримтжуулж, эрэн сурвалжилж олж тогтоох ажлыг шуурхай 
зохион байгуулах чиглэлээр тус аймгийн 13 сумын хэсгийн төлөөлөгч, 10 багийн хэсгийн 
байцаагч, цагдаа нарт үүрэг хүргүүлж, биелэлтийг тооцож ажиллаа. 

Òóñ öàãäààãèéí ãàçðààñ ãóäàìæ òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçàð áîëîí ñîãòóóãààð 
¿éëäýãäñýí ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã òîäîðõîé õóâèàð áóóðóóëàõ, çºð÷ëèéí èëð¿¿ëýëòèéã 
àõèóëàõ зорилтыг тавьж эргүүл, шалгалтын õóâààðü, õ¿í õ¿÷íèé òîîöîîã ãàðãàí ãóäàìæ 
òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçðûã õÿíàëòàíä àâàõ, èðãýä áàéãóóëëàãà àæ àõóéí íýãæýýñ èðæ áàéãàà 
äóóäëàãà ìýäýýëýëä øóóðõàé õàíäàõ, öàãäààãèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä түргэн шуурхай õ¿ðãýõ, 



ýðã¿¿ëèéã îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ ÷èãëýëýýð àéìãèéí òºâèéí 10 áàãèéã 4 á¿ñ÷ëýëä 
õóâààæ, õýâ æóðàì, çàìûí öàãäààãèéí õºäºëãººíò 8 àâòî ýðã¿¿ë, ºäºð á¿ð 8-12 ÷èãëýëä ºãëºº, 
ºäºð, îðîé, øºíèéí ýðã¿¿ëèéí çîõèîí áàéãóóëàëòààð àæèëëàæ áàéíà. 

2017 îíû 1 ä¿ãýýð óëèðàëä íýãäñýí ýðã¿¿ë øàëãàëòûã 12 óäàà, õ¿÷ íýìýãä¿¿ëýí 
эргүүлийг 8 удаа, “Эргүүл шалгалт” нэãäñýí àðãà õýìæýý 2, õýñýã÷èëñýí àðãà õýìæýýã 8, èðãýä, 
áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæýýñ íèéòèéí ýðã¿¿ëèéã 27 óäàà òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëàí ¿ð ä¿íã 
òîîöîí àæèëëàà. 

Àéìãèéí õýìæýýíä æèë á¿ð ãàð÷ áàéãàà ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéí öàã õóãàöàà, ¿éëäëèéí 
àðãà,   øàëòãààí íºõöºëä êðèìèíîëîãè ñóäàëãàà õèéæ àéìãèéí õýìæýýíä 145 ýìçýã öýã, õýñýã, 
ãýìò õýðýã, çºð÷èë ãàð÷ áîëçîøã¿é ãàçðûí ñóäàëãààã ãàðãàí, õýâ æóðìûí ýðã¿¿ëèéã çîõèîí 
áàéãóóëàõäàà àëáà õààã÷ íàðò àíõààðóóëàí, õÿíàëò òàâèõ ÷èãëýëýýð ¿¿ðýã çààâàð÷èëãààð 
õàíãàí àæèëëóóëæ áàéíà. 

Òóñ àéìãèéí õýìæýýíä 2017 îíû 1 ä¿ãýýð óëèðàëä àëáà õààã÷äààñ íèéтèéí õýâ æóðàì 
çºð÷ñºí 8178 çºð÷èë èëð¿¿ëæ, çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí çºð÷èë ãàðãàñàí 8174 èðãýí, àëáàí 
òóøààëòàí, 4 àæ àõóéí íýãæèä 15.597.0 ìÿíãàí òºãðºãíèé òîðãóóëèéí àðãà õýìæýý  àâ÷, 
áóñäûí àìãàëàí òàéâàí áàéäëûã àëäàãäóóëñàí, óäàà äàðàà àðõèäàí ñîãòóóð÷ ñààòóóëàãäñàí 
143 õ¿íèéã Ø¿¿ã÷èéí øèéòãýâýðýýð áàðèâ÷ëóóëæ, ãóäàìæ òàëáàé îëîí íèéòèéí ãàçàð, àõóéí 
õ¿ðýýíä áóñäûí àìãàëàí òàéâàí áàéäëûã àëäàãäóóëñàí 1054 õ¿íèéã ñààòóóëæ öàãäààãèéí 
õÿíàëòàíä àâ÷ àæèëëàà. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Тамхины хяналтын тухайн хуулийн хэрэгжилтийг 
сайжруулж, хүлээлгэх хариуцлагыг нэмэгдүүлж, насанд хүрээгүй хүүхдүүд, оюутан сурагчдад 
тамхины хор уршгийн талаар мэдээлэл өгөх, урьдчилан сэргийлэх, сурталчлах, эрх зүйн 
мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “Тамхи-Хяналт” тусгай арга хэмжээ, 2016 онд гэмт хэрэгт 
холбогдсон хүүхдүүд болон тэдгээрийн эцэг эх асран хамгаалагч нарыг оролцуулан аймгийн 
Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, прокурорын газар, аймгийн хууль зүйн хэлтэс 
зэрэг газруудтай хамтран “Дахин алдах эрхгүй” нэгдсэн арга хэмжээ, Дорнод их сургууль, 
Политехник коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төв зэрэг сургуулиудын оюутан 
сурагчдыг аливаа төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, 
илрүүлэх ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Дотуур байр-Хяналт “ зэрэг нэгдсэн болон 
тусгай арга хэмжээнүүдийг ахлах байцаагч ахмад Б.Алтантуяагийн хамтаар зохион явуулан 
үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  
             Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх алба нь насанд 
хүрээгүй хүүхдийн эрх ашиг зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эрх хамгааллын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ба Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор сургалт 
сурталчилгааны ажлыг тогтмол зохион явуулж, сургууль нэг бүртэй хамтран ажиллаж байгаа 
бөгөөд аймгийн хэмжээнд “Шинэ жил-Хяналт” арга хэмжээг удирдамжийн дагуу хүүхдийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургуулийн орчинд зохион явуулсан ба Хэрлэн сумын 
ерөнхий боловсролын 5,8-р сургуулийн сурагч нар архидан согтуурч саатуулагдсан зөрчил 
гаргасан бөгөөд шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
сургалт сурталчилгаа зохион явуулах, чиглэлээр дээрх сургуулиудад мэдэгдэл хүргүүлэн 
ажиллаа. 

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу сар бүрийн 1-ний өдрийг хүүхдээ сонсох 
өдөр болгосонтой холбогдуулан “ХҮҮХДЭЭ СОНСОХ ӨДӨР“ арга хэмжээг ахлах байцаагчийн 
хамтаар зохион явуулан насанд хүрээгүй хүүхдийг аливаа гэмт хэрэг, зам тээврийн осол 
гэмтэлд өртөж, хохирох, эрх ашиг нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ПТК-ийн 
86 оюутан сурагчдад  мэдээ мэдээлэл өгч, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч 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 цаг үеийн нөхцөл байдаëòàé óÿëäàí ãàð÷ áàéãàà ãýìò õýðýã, 
çºð÷ëèéã èëð¿¿ëýõ, òàñëàí çîãñîîõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, èëýðñýí çºð÷èë, äóòàãäëûã 
арилгуулах, хариуцсан аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж, санамж сэрэмжлүүлэг өгч, 
мэдэгдэл хүргүүлэн, харилцан мэдээлэл солилцон, хамтран ажиллах зорилгоор 2017 оны 02 
дугаар сарын 07-íоос 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр хүртэл хугацаанд “Иргэдийн 



өмчийн хулгай-илрүүлэлт” нэгдсэн арга хэмжээг цагäààãèéí ãàçðûí á¿õ òàñàã, àëáàäóóä, àëáà 
хаагчид холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэд, хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж ажилласан. 

Арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчид хариуцсан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн 
хуваарийг шинэчлэн гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан алба хаагчид хариуцсан 
байгууллага аж ахуй нэгждээ биечлэн очиж тайлан мэдээлэл хийж, байгуулага аж ахуйн 
íýãæèéí õàðóóë ìàíàà æèæ¿¿ðèéã áîëîí ãàëò çýâñýã, õàìãààëàõ õýðýãñýë, õààëãà öîíõíû 
цоож, хамгаалалт, бэхэлгээ, камерын хяналт, дохиоллын системийг шалгаж, 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 төвлөрдөг 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, манаач, 
жижүүрийн галт зэвсэг, хамгаалах хэрэгсэл, сонор сэрэмжийг шалгаж гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх мэдэгдэл хүргүүллээ. 

Аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 14 сумын 
äóíä çîõèîí áàéãóóлагдсан “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 ñîãòóóãààð òýýâðèéí 
õýðýãñýë æîëîîäñîны улмаас гарах хор уршигийн талаар санамж, сэрэмжлүүлэг ухуулах 
хуудас тус бүр 80 ширхэгийг тарааж ажилласан. 

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 телевизүүдийн 
удирдлагуудтай 2017 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, уулзалт зөвлөгөөн зохион 
байгуулсан. 

Гэрээнд тусгагдсаны дагуу 7 хоног бүрийн “Мягмар” гаригт тасаг албадуудын хуваарь 
гарган цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар болон Цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа 
ажил арга хэмжээний талаарх мэдээллийг иргэд олон нийтэд мэдээлж сурталчлан ажиллаж 
байна. 

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

 Мөн ТВ-6 телевизтэй хамтран 14 хоног тутмын “Мягмар” гаригийн 19 цагаас “Иргэдээ 
сонсох цаг” 30 минутын шууд нэвтрүүлэгт 2 удаа оролцож иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, 
гомдлыг хүлээн авч хариу өгч ажилласан. 

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг 5 телевизтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу 
2017 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
санамж сэрэмжлүүлэг 34, 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 аймаг дахь цагдаагийн газрын “dornod.police.gov.mn” вэб сайтад болон  
“Дорнод аймгийн цагдаагийн газар” Facebооk цахим хуудсанд Цагдаагийн газраас зохион 
явуулж буй ажил, үйлчилгээг сурталчлах, санамж, зөвлөмж, мэдээлэл хүргэх, иргэдийн 
санал, хүсэлтийг хүлээн авах зэргээр ажиллаж 17 удаагийн мэдээллийг сайтад байршуулж, 
орон нутгийн “Дорнод ТВ”, “МИЖИ”, “ТВ-6”, “Шинэ суваг” телевизүүдэд 7 хоног бүр  тогтмол  
мэдээ, мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг өгч ажиллаж байна. 

Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасгийн 
нийт бие бүрэлдэхүүн 2017 оны 01-р улиралд батлагдсан томилгооны дагуу “Дорнод НАА” 
ХХК-тай байгуулсан харуул хамгаалалтын ажлын гэрээнд заасны дагуу Чойбалсан хот дахь 
цэвэр ус хангамжийн анги, цэвэр ус дамжуулах шугам насос, станцуудыг хамгаалах шалган 



нэвтрүүлэх 1-р пост, хяналтын 2,3-р постод 541 удаа 12480 хүн /цагийн харуул хамгаалалтын 
үүрэг гүйцэтгэж ажиллав. 

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг 
хангах хэсгийн нийт бие бүрэлдэхүүн нь 01-р улиралд батлагдсан, хуваарь томилгооны дагуу 
Шүүхийн байрыг нийт 90 удаа 2160 хүн/цагийн харуул хамгаалалтын ажил үүргийг гүйцэтгэв.  

Тус хэсгийн харуулын цагдаа, хамгаалалтын цагдаа нар 2017 оны 1 дүгээр улиралд 
Эрүүгийн хэргийн шүүх хурал 65, Иргэний хэргийн шүүх хурал 102, Захиргааны хэргийн шүүх 
хурал 4, Цагдан хорих байранд 1, Онлайн хурал 1 тус тус болсноос Эрүүгийн хэргийн шүүх 
хуралд 65 удаа, Иргэний хэргийн шүүх хуралд 86 удаа, Захиргааны хэргийн шүүх хуралд 4 
удаа шүүх хурлын дэг журам сахиулж ажилласан. Үүнээс шүүх хуралдааны оролцогчоос 
шүүгч 262, улсын яллагч 63, нарийн бичгийн дарга 173, өмгөөлөгч 146, хохирогч 52, шүүгдэгч 
123, хариуцагч 89, нэхэмжлэгч 87, гэрч 2, шинжээч 2, бусад 94 оролцсон. Хуяглан хүргэгчээс 
хүлээн авсан яллагдагч насанд хүрсэн эрэгтэй 21, хуяглан хүргэгчид хүлээлгэн өгсөн 
яллагдагч насанд хүрсэн эрэгтэй 41, эмэгтэй 1-г хүлээлгэн өгч ажилласан. Шүүхийн байранд 
2014 иргэнийг шалган нэвтрүүлж ажиллах хугацаанд 9 зөрчил илрүүлэн холбогдох албан 
тушаалтанд танилцуулан арга хэмжээг цаг тухайд нь авч ажилласан. 

“Сар шинэ 2017” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэрэг, түүнийг үйлдсэн этгээд, 
гэмт хэргийн замаар алдагдсан эд зүйл болон сэжигтэй хүн, байр байгууламжийн талаар 
мэдээ мэдээлэл олох чиглэлээр ЦБҮАЖ-ын 307-д зааснаар ахлагч бүрэлдэхүүнээс 35 илтгэх 
хуудас ирүүлснийг эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчид шалган ажилласан.  

Уг арга хэмжээний хүрээнд тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас Монгол Улсын 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 7 
хэргийг нөхөн илрүүлэн, ажиллагааны явцад эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан 22 
хэргийг илрүүлэн, Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах ASAP сангаар улсын хэмжээнд 
бусад газраас эрэн сурвалжлагдаж байсан 3 этгээдийг олж баривчлан холбогдох газруудад 
хүлээлгэн өгч ажилласан.  

Замын цагдаагийн албаны даргын 2017.02.02-ны өдрийн 8/491 тоот ажлын чиглэл, 
үүргийн дагуу 7 хоногийн Баасан гаригуудад цагдаагийн газрын тасаг албадыг татан 
оролцуулж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр 
“Хурд”, “Хамгаалах бүс”, Бүрэн бус” сэдэвт нэгдсэн хяналт, шалгалтыг зохион байгуулж 
дүгнэсэн. 

Олимпын Таеквондогийн насанд хүрэгчдийн Аймгийн аварга шалгаруулах 10 дахь 
удаагийн нээлттэй тэмцээн, халз тулааны тэмцээнд Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газраас 4 
тамирчин оролцсон бөгөөд тус бүртээ амжилт гаргаж, нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Даваадорж эрэгтэй 70 кг-ийн жинд “мөнгөн” медаль, 
төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгийн жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Г.Ганцэцэг эмэгтэй +57 кг-ийн жинд “хүрэл” медаль, халз тулааны эрэгтэй 65 кг-ийн жинд 
мөрдөн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Б.Пүрэвдорж “хүрэл” медаль хүртсэн. 

 
Ãурав: Улсын Их хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Цагдаагийн 

ерөнхий газрын даргын болон аймаг, нийслэл, дүүргийн өөрөө удирдах 
байгууллага засаг даргын тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагааны чиглэлээр: 
 

Õóóëü ç¿éí ñàëáàðò õèéõ øèíý÷ëýëèéí áîäëîãî, õóóëü òîãòîîìæ, òºðèéí áîäëîãûí 
áàðèìò áè÷èã /Øèíý÷ëýëèéí Çàñãèéí ãàçðûí 2012-2016 îíä õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû 
õºòºëáºð/-ò òóñãàãäñàí àðãà õýìæýýã íèéò íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýýíä õýðýãæ¿¿ëýõ, îðîí 
íóòãèéí õóóëü ñàõèóëàõ áàéãóóëëàãûí àæëûí óÿëäàà, õàìòûí àæèëëàãààã áýõæ¿¿ëýõ, 
ìýäýýëýë ñîëèëöîîã ñàéæðóóëàõ, õàðèóöëàãûí òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ çàìààð, òºðèéí 
үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн зохион 
áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýýíèé õ¿ðýýíä 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн сар 
á¿ðèéí 16, 26-íû ºäð¿¿äýä Äîðíîä àéìàã äàõü õóóëü õÿíàëòûí áàéгууллагуудын хамтарсан 
àæèë õýðãèéí óóëçàëòûã аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хууль зүйн хэлтсээс гаргасан 
хуваарийн дагуу хууль сахиулах байгууллагууд ээлжлэн зохион байгуулж байна. 



Òóñ Öàãäààãèéí ãàçðààñ Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2011 îíû 339 ä¿ãýýð 
тогтоолоор баталсан “Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, мөн 
оны 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшигийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ûã 
хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Шадар Сайдаас өгсөн үүргийн хүрээнд аймгийн Онцгой 
áàéäëûí газартай хамтран дадлага сургуулилтыг 2017 оны 03 дугаар сарын 23-íû ºäðèéí 16 
цаг 00 минутад зохион байгууллаа. 

Тус цагдаагийн газраас Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан “Архигүй 
амьдрал” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 
төлөвлөгөө удирдамж гарган согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчил, архи согтууруулах 
ундааны худалдаа, үйлчилгээтэй холбоотой нөхцөл байдалд криминологи судалгаа хийж, 
архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, стандартын 
шаардлага хангахгүй газрын үйл ажиллагааг зогсоох, архи зардаггүй, үйлчилдэггүй өдөр 
цагийг нэмэгдүүлэх, архины хамааралтай иргэдийг оношлох, эмчлэх, нийгэмшүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээг аймаг, сумдын төр захиргааны болон төрийн бус 
байгууллагууд, иргэд олон нийтийн хүч оролцоотой хамтран хэрэгжүүлж байна.  

2017 оны эхний 2 дугаар сард “Архи хяналт”, “Бажу архи-илрүүлэлт”, “Эрүүл хүнс-
хяналт” нэгдсэн, хэсэгчилсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд аймаг, сумдын ЗДТГазар, 
Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж ажиллаа.   

“Бажу архи илрүүлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус цагдаагийн газраас 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 хэмжээний 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 иргэнд 170.000 төгрөгийн 
торгуулийн арга хэмжээ авч, 1024 ширхэг буюу 716 литр архийг хураан авч зохих журмын 
äàãóó óñòãàæ øèéäâýðëýëýý. 

Òóñ àéìàãò Ìîíãîë Óëñûí Øàäàð ñàéä, Óëñûí Îíöãîé êîìèññûí äàðãà Ó.Õ¿ðýëñ¿õýýð 
àõëóóëñàí àæëûí õýñýã 2017 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 18-наас 19-íèé ºäð¿¿äýä Áàÿí-Óóë, 
Áàÿíäóí, Ñýðãýëýí, Öàãààí-Îâîî ñóìäàä àæèëëàæ, ºâºëæèëòèéí íºõöºë áàéäàëòàé ãàçàð 
äýýð íü òàíèëöàõ, ìàë÷èä, èðãýäòýé óóëçàõ àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëàí 2017 îíû 01 
ä¿ãýýð ñàðûí 19-ний орой 22.40 цагт аймгийн төвд ирж Ольхоí çî÷èä áóóäàëä áàéðëàñàí.  

Äýýðõ ñóìäàä àæèëëàõ õóãàöààíä Öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà, Çàìûí öàãäààãèéí 
òàñãèéí àõëàõ çîõèöóóëàã÷ íàð öóâààíû õàìãààëàëòûã çîõèîí áàéãóóëàí àæèëëàñàí áà Áàÿí-
Уул суманд 8 алба хаагч 2 автомашин, Баяндун суманд 5 алба хаагч 2 авòîìàøèí, Ñýðãýëýí 
ñóìàíä 5 àëáà õààã÷, 1 îëîí íèéòèéí öàãäààãèéí àæèëòàí 2 àâòîìàøèí, Öàãààí-Îâîî ñóìàíä 
5 àëáà õààã÷ 2 àâòîìàøèíòàé õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäëûã çîõèöóóëàí õÿíàëò òàâüæ íèéò 
24 àëáà õààã÷ 7 àâòî ìàøèíòàé ¿¿ðýã ã¿éöýòãýí àæèëëàà. 

Шадар сайд 2017 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 19-ний өдрийн 09.00 цагаас 10.50 цагийн 
õîîðîíä àéìãèéí Îíöãîé êîìèññûí á¿ðýëäýõ¿¿í, Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ àãåíòëàãûí 
óäèðäëàãóóäòàé óóëçàí àæëûí ¿¿ðýã, ÷èãëýë ºã÷ àéìãèéí Îíöãîé áàéäëûí ãàçàð, Ìýðãýæëèéí 
õÿíàëòûí ãàçðûí  ¿éë àæèëëàãààòàé òàíèëöàí 12.00 öàãò Áàÿíò¿ìýí ñóìðóó î÷èæ ñóìûí 
Îíöãîé êîìèññûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé óóëçàí õàíäèâ òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýí 13.30 öàãò Ñ¿õáààòàð 
аймагруу хөдлөх үеийн хамгаалалтыг зохион байгууллаа. 

Цагдаагийн газраас аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр 
А/113 тоот “Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай” захирамжийн дагуу 4 насны 
морин уралдааны үеийн хэв журам сахиулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
ажлыг зохион байгууллаа.  

Морин уралдаан 2017 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 07.00 цагаас 18 цаг 30 
минутын хооронд зохион байгуулагдсан бөгөөд хамгаалалтад нийт 70 алба хаагч 
оролцсоноос морь барианы газарт 44 алба хаагч, 1 автомашинтай, морины замд 18 алба 
хаагч 6 авто машинтай, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах чиглэлээр 14 алба хаагч 



Speed gun Pro маркийн автомашины хурд хэмжигч 2 зэрэг техник хэрэгсэл, хүн хүчтэйгээр 
үүрэг гүйцэтгэсэн.  

Матад, Хөлөнбуйр суманд малын гоц халдварт “Шүлхий” өвчин гарсантай 
холбогдуулан аймгийн Онцгой комиссын 2017 оны 02 дугаар сарын 01-íий өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн тус сумдын Засаг дарга нараас тухайн бүс нутагт 
“Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлж, хорио цээрийн дэглэм тогтоосон” захирамж гарган 
голомтын бүсээс аймгийн төв болон бусад аймаг, сумын чиглэлийн хөдөлгөөнд хяналт тавих 
Булган суманд 1, Хөлөнбуйр суманд 1, Матад суманд 6, Хэрлэн суманд 4 ариутгал, 
халдваргүйтгэл, хяналтын хөдөлгөөнт болон суурин постыг ажиллуулсан.  

Матад, Хөлөнбуйр сумдын нутаг дэвсгэрт малын гоц халдварт “Шүлхий” өвчин 
гарсантай холбогдуулан тус газраас зохион байгуулж байгаа ажлын танилцуулгыг Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Олон нийтийн аюулгүй байдал хангах алба, Нийтийн хэв журам хамгаалах 
албанд тухай бүрд нь хүргүүлэн ажиллаа. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 58 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Олîí íèéò 
Цагдаагийн хамтын ажиллагаа хөтөлбөр”, Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайдын 2007 
оны 254 тоот тушаалаар батлагдсан “Замын хөдөлгөөний соёл” сургалтын хөтөлбөр” аймгийн 
Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/368 тоот захирамжаар “Эцэг эх-
зохицуулагч” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хүүхдийн аюулгүй орчинг бүрдүүлж тэдэнд 
замын хөдөлгөөний хууль,дүрмийн анхан шатны мэдэгдэхүүн олгох зорилгоор Улсын 
тэргүүний 12-р цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн 46 хүүхэд, багачууд, Аймгийн Шинэ хөгжил 
цогцолбор сургуулийн 6-7 дугаар ангийн сурагчдад замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох, зам 
тээврийн осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, МУ-ын ЗХД-ийн анхан шатны мэдлэг олгох, 
эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгч нарт ажлын зааварчилга, зөвлөмж хүргүүлж ажилласан. 

Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн баталсан “Иргэн 
таны төлөө сургалтын төв” НҮТББ, “Хөдөлгөөний соёл” ТББ-тай хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөний дагуу Чойбалсан хөгжил ОНӨҮГ, “Адуунчулуун” ХХК-ний ажилчид, Хилийн 
цэргийн 0132 дугаар анги, Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн алба хаагч нарт шинэчлэн 
батлагдсан Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн 
гаргасан дүрэм журмын талаар сургалт зохион байгуулж ажиллаа. 

2017 оны 01 дүгээр улиралд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр “Шинэ жил”, “Гэрэлтүүлэг”, “Нийтийн тээвэр”, “Шөнийн эргүүл”, 
“Хамгаалах бүс”, “Сар шинэ 2017”, “Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ”, “Иргэдийн өмчийн хулгайн 
илрүүлэлт”, “Аюулгүй зорчих эрх”, “Согтуу жолоочтой хамтдаа тэмцье”, “Тээврийн хэрэгслийн 
өнгө үзэмж”, “Замын хөдөлгөөний хяналт”, “Ачааны автомашин, ачаа тээвэр”, “Гэрэл 
гэрэлтүүлэх хэрэгсэл хяналт”, сумдын цагдаагийн хэсгээс “Буйр нуур, аюулгүй байдал”, 
“Халхгол хяналт”, “Баян-Уул хяналт” зэрэг хэсэгчилсэн болон нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг 
зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажилласан. Орон нутгийн Мижи, Шинэ суваг, ТВ-6 
телевизүүдтэй хамтран арга хэмжээний явц, үр дүнгийн талаар тогтмол мэдээлэл хийж  
иргэдэд хүргэж ажиллаа. 

Шинэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр 2017 онд зохион байгуулах ажил арга 
хэмжээний хүрээнд Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгаас 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны 
өдрөөс 04 дүгээр сарын 07-ны өдрүүдэд “Мансуурал” хэсэгчилсэн арга хэмжээг Эрүүгийн 
цагдаагийн тасгийн алба хаагчидтай хамтран зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Тус арга хэмжээний хүрээнд:  
Б.Түвшинжаргал, Б.Төрбаяр, М.Тэмүүжин нар нь: 
- Хэрлэн сумын 10 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт мансууруулах төрлийн конабис гэх 

бодис хэрэглэсэн үедээ догшин авирлаж Г.Баярсайханы биед алх, бейсболийн цохиураар 
зодож, танхайрсан; 

- Мансууруулах төрлийн конабис гэх бодис хэрэглэсэн үедээ насанд хүрээгүй /14 
насанд хүрээгүй/ М.Мөнхжаргалыг биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг нь далимдуулан 
бүлэглэн хүчиндсэн; 

- Насанд хүрээгүй хүүхдийг давтан үйлдлээр мансууралд татан оруулсан; 
- Мансууруулах бодисыг худалдан борлуулах зорилгогүйгээр олж авсан гэх эрүүгийн 

201711000108 тоот хэрэг.  



2. С.Хадхүү нь мансууруулах бодисыг худалдан борлуулах зорилгоор Дархан-Уул 
аймгийн иргэн Б.Батнасангаас давтан үйлдлээр худалдан авч, бусдад борлуулсан, Хэрлэн 
сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэр “Билэг” зочид буудалд мансууруулах бодис худалдан 
борлуулах зорилгогүйгээр олж авч Л.Жавхлантөгс, Х.Тулга нартай хэрэглэсэн эрүүгийн 
201711000104 тоот хэрэг; 

3. Н.Батнасан нь Дархан-уул аймгийн нутаг дэвсгэрээс Б.Ариунбаярын хамт 
мансууруулах төрлийн бодис түүж, Дорнод аймагт С.Хадхүү, Б.Идэр нарт давтан үйлдлээр 
худалдан борлуулсан зэрэг хэргийг илрүүлэн ажиллаж, хар тамхи мансууруулах төрлийн 
бодистой холбоотой гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага, мөн тус бодисын 
хор хөнөөлийн талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр яриа сэрэмжлүүлэг хийж 
ажиллаж байна.  

Мөн Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг нь аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн цахим гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судлахад иргэд цахим банкны нууц үгээ энгийн тоо буюу үсгээр 
оруулдаг, өөрийн ухаалаг утсанд нууц кодыг сануулдаг зэрэг алдаатай холбоотой нь 
тогтоогдсон тул олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сэрэмжлүүлэг явуулан ажиллаа.  

Цаашид шинэ төрлийн буюу нийгмийн хор аюулаар өндөр гэмт хэргийг илрүүлэх 
чиглэлээр иргэдээс мэдээ, мэдээлэл авч, зарим бүлэг бөөгнөрөлд хяналт тогтоон ажиллаж 
байгаа бөгөөд ирэх саруудад хүн худалдаалах болон биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулахаар 
төлөвлөж байна.    
 

Дөрөв: Үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийх, мэдээллийг тайлагнах чиглэлээр авсан 

арга хэмжээ, үр дүн 
 

Цагдаагийн газраас гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, албадын уялдаа 
холбоо, алба хаагчдын багаар хамтран ажиллах ур чадвар суулгах зорилгоор албадын дарга 
нараар ахлуулсан төрөл мэргэжлийн албан тушаалтнуудаас бүрдсэн /баг тус бүр багийн 
ахлагч болон 5-6 ãишүүнтэй/ “Хамтарсан баг”-уудыг 3 дахь жилдээ ажиллуулж байна.  

Õàìòàðñàí áàãóóäûí õèéæ ã¿éöýòãýñýí àæëûí òàéëàí, ä¿í ìýäýýã 14 õîíîã òóòàìä 
öàãäààãèéí ãàçðûí дарга болон äýä áºãººä эрүүгийн цагдаагийн òàñãèéí äàðãà тухай бүр 
òàíèëöàæ, холбогдох үүрэг чиглэлийг өгч үр дүнг тооцон àæèëласан.  

 “Хамтарсан баг” тус бүр хариуцсан сум, багийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн эзэнгүй 
хэргүүдийн үйлдлийн арга, хэргийн газраас олдсон ул мөр, хэргийн онцлог, алдагдсан эд 
зүйл, тухайн хэргийн нөхцөл байдал онцлог шинж болон бусад нөхцөл байдлууд зэрэгт 
судалгаа хийж, илрүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласнаар 
бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэргийн 
илрүүлэлтэд ахиц гарган ажиллаж байна. 

Криминологи судалгааны баг аймгийн нөхцөл байдлыг долоо хоног сар, улирал бүрээр 
судлан гаргаж, цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан нутаг дэвсгэрт ихээр 
үйлдэгдэж байгаа болон шинээр үйлдэгдэж болзошгүй гэмт хэрэг зөрчлүүдийг ангилан 
урьдчилан сэргийлэх, шалтгаан нөхцөлийг арилгах, таслан зогсооход чиглэсэн ажил арга 
хэмжээ, санал дүгнэлтийг боловсруулж хэвшсэн ба уг ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж 
байна. 

Àéìàã îðîí íóòãèéí ýð¿¿ãèéí áîëîí õýâ æóðìûí íºõöºë áàéäàëä ä¿ãíýëò õèéæ, 
òîäîðõîé òºðëèéí ãýìò õýðýã, ýðõ ç¿éí çºð÷èëòýé òýìöýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, àëáàäûí 
õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð Мөрдөн байцаах албанаас óëñûí õýìæýýíä 
зохион байгуулсан “Сар шинэ” íýãäñýí àðãà õýìæýýí¿¿ä, öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí áàòàëñàí 
удирдамж төлөвлөгөөний дагуу тасгийн алба хаагчдын хүчээр “Малын хулгай илрүүлэлт-
Шөнийн хяналт”, “Ноолуур” зэрэг нэгдсэн болон õýñýã÷èëñýí àðãà õýìæýýã öàãäààãèéí ãàçðûí 
õýìæýýíä òºëºâëºãºº óäèðäàìæèéí äàãóó 7-30 хоногийн хугацаагаар зохион явуулж үр дүнг 
тооцсон байна. 

Мөн цагдаагийн газрын даргын тушаалаар аймгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд 
судалгаа дүгнэлт хийх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг бодитой төлөвлөн 
ажиллах зорилгоор криминологи судалгааны багийг Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн 



даргаар ахлуулан тасаг албадын ахлахуудыг томилон хуваарийн дагуу гарган ажиллуулж 
áàéíà. 

Òóñ öàãäààãèéí ãàçðààñ ãóäàìæ òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçàð áîëîí ñîãòóóãààð 
¿éëäýãäñýí ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã òîäîðõîé õóâèàð áóóðóóëàõ, çºð÷ëèéí èëð¿¿ëýëòèéã 
àõèóëàõ çîðèëòûã òàâüæ ýðã¿¿ë, øàëãàëòûí õóâààðü, õ¿í õ¿÷íèé òîîöîîã ãàðãàí ãóäàìæ 
òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçðûã õÿíàëòàíä àâàõ, èðãýä áàéãóóëëàãà àæ àõóéí íýãæýýñ èðæ áàéãàà 
äóóäëàãà ìýäýýëýëä øóóðõàé õàíäàõ, öàãäààãèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä õ¿ðãýõ, ýðã¿¿ëèéã 
îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ ÷èãëýëýýð àéìãèéí òºâèéí 10 áàãèéã 4 á¿ñ÷ëýëä õóâààæ, õýâ 
æóðàì, çàìûí öàãäààãèéí õºäºëãººíò 8 àâòî ýðã¿¿ë, ºäºð á¿ð 8-12 ÷èãëýëä ºãëºº, ºäºð, îðîé, 
øºíèéí ýðã¿¿ëèéí çîõèîí áàéãóóëàëòààð àæèëëàà. 
 

Тав: Шүүх, Прокурорын мэдэгдэл, энгийн магадлалын 
дагуу авсан арга хэмжээ, үр дүн 

 
Тус Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах, хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагчид, 

прокуроруудын хамтарсан зөвлөгөөн 2017 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион 
байгуулагдлаа. 

Уг зөвлөгөөнийг аймгийн прокурорын баталсан 6 заалт бүхий “Дорнод аймгийн 
Цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагтай хамтарсан зөвлөгөөн зохион 
байгуулах хөтөлбөр”-т тусгагдсаны дагуу орлогч прокурор, хууль цаазын ахлах зөвлөх 
Б.Арсланбаатар аймгийн Прокурорын газраас 2016 онд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын чиглэлээр хийсэн ажлын талаар, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн 
байцаах тасгийн дарга, дэд хурандаа А.Алтанцоож Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгаас 
2016 онд хийсэн ажлын талаар тус бүр мэдээлэл хийж, нийт прокурор, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн 
байцаагч нарын дунд “Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хугацаа сунган 
шалгаж байгаа хэргийн шийдвэрлэлтийн талаар болон удааширч байгаа хэргийн шалтгаан 
нөхцөл”, “Түдгэлзүүлсэн хэрэг болон сэргээн шийдвэрлэх боломжтой хэргүүдийн 
шийдвэрлэлт”, 5 сараас дээш хугацаанд цагдан хоригдож буй яллагдагчид холбогдох хэргийн 
талаар, Улсын ерөнхий прокурорын 2015 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/88 дугаар 
тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Прокурорын хяналтын ажил болон хэрэг бүртгэх 
мөрдөн байцаах ажиллагаанд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг дагаж мөрдөх аргачилсан 
заавар”-ын заалт нэг бүрийг хэрэгжүүлэх, цаашид анхаарах асуудлын талаар чөлөөт 
хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн байна. 

Мөн аймгийн прокурор Т.Ууганбаатар хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын чиглэлээр анхаарвал зохих асуудал, цаашид хийх 
ажлын талаар нийт хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарт 11 заалт бүхий “Ажлын чиглэл”-ийг 
албан бичгээр хүргүүлж, хэргийг хуулийн анхны хугацаанд шуурхай шалгаж шийдвэрлэх, 
ээдрээ төвөгтэй, эргэлзээ төрүүлсэн хэрэг нэг бүрийн талаар орлогч прокурор болон аймгийн 
прокурорт танилцуулж, прокурорын зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж байх, нэмэлт хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтад хэрэг буцах асуудлыг эрс багасгах, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй 
үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгохгүй байхын тулд гэмт хэргийн шинжтэй гомдол 
мэдээллийг анхнаас нь сайтар хянаж шалгах, хамтарсан зөвлөгөөнийг сар бүр хийж байх 
талаар орлогч прокурор, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн даргад болон нийт прокурор, 
хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарт үүрэг чиглэл өгсөн байна. 

 
Зургаа: Цагдаагийн байгууллагад иргэд байгууллагаас 

ирүүлсэн гэмт хэргийн тухай өргөдөл гомдол, мэдээлэл, 
санал хүсэлтийг шийдвэрлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын 

÷èãëýëýýð: 
 

  Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 3 сард 174,9 сая төгрөгийн хохиролтой 141 
холбогдогчтой, эрүүгийн 133 хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 1 
хэргээр буюу 0,7 хувиар өсчээ. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 73,4 хувьтай байгаа нь өмнөх оны 
мөн үеэс 1,7 пунктээр өссөн байна. 



  Гэмт хэргийн улмаас 3 хүн нас барж, 70 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад нас барсан хүн ижил түвшинд, гэмтсэн хүний тоо 18 нэгж буюу 34,6 хувиар 
өссөн байна. Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан хохирлын 110,7 сая төгрөг буюу 63,3 
хувийг нөхөн төлүүлжээ. 

Дээрэмдэх хэрэг 4 нэгжээр буюу 100 хувь, зам тээврийн гэмт  хэрэг 5 нэгжээр буюу 
100 хувь, танхайрах хэрэг 1 нэгжээр буюу 50 хувиар, бусдын биемахбодид гэмтэл учруулах 
хэрэг 1 нэгжээр буюу 1,9 хувиар өсөж, хүчиндэх хэрэг 1 нэгжээр буюу 33,3 хувиар, хулгайлах 
хэрэг 1 нэгжээр буюу 2,2 хувиар, залилах хэрэг 5 нэгжээр буюу 83,3 хувиар, ашиглалын хэрэг 
1 нэгжээр буюу 50,0 хувиар, бусад төрлийн хэрэг 2 нэгжээр буюу 13,3 хувиар буурч, хүнийг 
санаатай алах хэрэг урьд оны ижил түвшинд байна. 

Мал хулгайлах хэрэг 2 нэгжээр буюу 13,3 хувиар өсөж, иргэдийн өмчийн хулгай 1 
нэгжээр буюу 3,3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Хүндэвтэр гэмт хэрэг 15 нэгжээр буюу 33,3 хувиар өсөж, хөнгөн хэрэг 7 нэгжээр буюу 
9,6 хувиар, хүнд хэрэг 6 нэгжээр буюу 50,0 хувиар, онц хүнд хэрэг 1 нэгжээр буюу 50,0 хувиар 
тус тус буурчээ. Хөнгөн хэргийн илрүүлэлт 76,4% байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 12,1%, 
хүндэвтэр хэргийн илрүүлэлт 71,4% байгаа нь 0,3%-иар тус тус өсч, хүнд хэргийн 
илрүүлэлт 83,3% байгаа нь 4,2% буурсан байна. 

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол 
мэдээлэл 1738-г хүлээн авсан нь урьд оны мөн үеэс 216 нэгжээр буюу 11,0 хувиар буурчээ.  
Гэмт хэргийн талаарх 384 /өнгөрсөн оны мөн үеэс 98 нэгжээр буюу 20,3 хувь буурсан/ гомдол 
мэдээлэл, зөрчлийн талаарх 1354 /өнгөрсөн оны мөн үеэс 118 нэгжээр буюу 8,0 хувь буурсан/ 
гомдол мэдээлэл шийдвэрлэж, 159 нь шийдвэрлэгдээгүй үлдэгдлээр байна. 

Цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн болон цагдаагийн алба хаагч нараас илрүүлсэн 
захиргааны   зөрчил 4415 /өнгөрсөн оны мөн үеэс 42 нэгж буюу 1,0 хувиар өссөн/ , үүнээс 98 
жолоочийн / өнгөрсөн оны мөн үеэс 63 нэгжээр буюу 39,1 хувиар буурсан/ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрхийг хасаж,торгон,  145 хүнд /өнгөрсөн оны мөн үеэс 30 нэгжээр буюу 26,1 
хувиар өссөн/ баривчлах шийтгэл, зөрчил гаргасан 4172 /өнгөрсөн оны мөн үеэс 75 нэгжээр 
буюу 1,8 хувиар өссөн/ иргэн, албан тушаалтан, байгууллагад 159 сая 351,2 мян.төгрөгийн 
торгууль /өнгөрсөн оны мөн үеэс 38940,8 мян.төг буюу 32,3 дахин өссөн/ ноогдуулсан  байна.  

Архидан согтуурч захиргааны зөрчил гаргасан 1093 хүнийг саатуулсан нь 79 нэгжээр 
буюу 6,7 хувиар буурсан байна.  
 

Долоо: Санхүү нийгмийн асуудлын талаар авсан 
арга хэмжээний үр дүн 

 
Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль, шилэн дансны тухай хууль, УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн Сангийн 
сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг мөрдөн ажиллаж сар 
бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх талаар 
анхаарч, санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд алба хаагч нарт тухай бүр хийсэн ажил, гарсан 
зардлын мэдээг алба хаагчдад танилцуулан, шилэн дансны сайт болон байгууллагын цахим 
хуудас, санхүүгийн мэдээллийн самбарт төсвийн талаар мэдээг хуульд заасан хугацаанд 
тогтмол мэдээлэн ажиллаж байна.  

Цагдаагийн газрын 2014, 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг аймгийн 
Аудитын газраас шалгаж “ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал дүгнэлттэй гарсан тул 2016 оны санхүүгийн 
тайланд итгэмжлэл үзүүлэн “ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал дүгнэлттэй гарсан. Тайланг ЦЕГ-ын 
СХГазарт хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн.  

Тус цагдаагийн газар нь 2017 онд улсын төсвөөс 2,279,668.2 мянган төгрөг, өөрийн 
орлогоор 15,000.0 мянган төгрөг, гэрээтийн орлогоор 42,326.0 мянган төгрөг нийт 2,336,994.2 
мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Тайлант оны 1 дүгээр улирлын байдлаар орлогыг 688.8 мянган төгрөгөөр буюу 7.2 
хувиар давуулсан биелүүлсэн. Батлагдсан төсвийг хуваарийн дагуу зарцуулан 
төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч ажиллаж байна. 

2017 оны төсвийн зардлыг эдийн засгийн ангилал тус бүрээр харуулбал: 
 



д/д Зардлын нэр Мөнгөн дүн 
/мянган төгрөг/ 

Эзлэх хувь 

1 Цалингийн зардал 2,018,380.0 86,3% 
2 ЭМД /а.олгогчоос/ 40,532.4 1.7% 
3 Байгууллагын тогтмол зардал 63,839.2 2.7% 

4 Хангамж, бараа материалын зардал 127,927.6 5.4% 
5 Хоолны зардал 33,280.0 1.4% 
6 Урсгал засварын зардал 27,120.0 1.2% 
7 Дотоод албан томилолтын зардал 18,340.0 1.1% 
8 Бусад төлбөр хураамжийн зардал 7,575.0 0.3% 

 
Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг сар бүр хугацаанд нь төлж, 

цахимаар тайланг гаргаж хүргүүлэн алба хаагчдын ЭМД, НДДэвтэрийн бөглөлтийг сар хийж 
баталгаажуулан ажилласан. 

Òàéëàíãèéí õóãàöààíä цагдаагийн газар нь Сангийн сайд, Хууль зүйн сайд, Гадаад 
харилцааны сайд, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын хамтарсан 2013 оны 08 дугаар 
сарын 07-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан “Торгууль, шийтгэврийн хуудас хэрэглэх журам”-
ыг хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.  
       ЦЕГ-ын СХГазарт албан хүсэлт хүргүүлэн 1 удаа үнэт цаас, 1 удаа галт зэвсгийн 
гэрчилгээний нөөц бүрдүүлэлт хийж няравт хүлээлгэн өгсөн. Нярваас алба хаагчид нэг бүрт 
бүртгэлээр санхүүгийн тэмдэг дарж олгосон. Алба хаагч нартай үнэт цаасны тооцоог хийхдээ 
мөнгөний баримт, нэгдсэн сүлжээнд шивэгдсэн эсэх, бүртгэлийн тэмдэг дарагдсан эсэхийг 
шалгаж үлдэгдлийг тулган баталгаажуулан ажилласан. Үнэт цаасны тайланг цалин 
тооцохоос өмнө гаргаж үлдэгдэл ихтэй болон тооцоо хийхгүй удаасан алба хаагчидтай 
тооцоог хийлгэх хийж арга хэмжээг тогтмол авч ажилласан.  

   2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 158–н алба хаагчдад 714 ширхэг торгуулийн 
шийтгэвэр, 865 торгуулийн тасалбар олгож, давхардсан тоогоор 246 алба хаагчидтай 905 
ширхэг торгуулийн тасалбар, 614 ширхэг шийтгэврийн хуудсаар нийт 19,803,300  төгрөгийн 
тооцоог хийсэн.Бууны гэрчилгээний 4 ширхгийн 19,200 төгрөгийн тооцоог хийсэн.  

Үнэт цаас болон галт зэвсгийн гэрчилгээний тайланг сар бүр гаргаж цагдаагийн газрын 
удирдлагад танилцуулан нярвын үлдэгдлийг тоолж баталгаажуулан мэдээг тайланг дараа 
сарын 02 өдрийн дотор ЦЕГ-ын СХГ-ын дотоод сүлжээгээр хүргүүлэн зөрчил дутагдалгүй 
ажиллаж байна. 

 
/Торгуулийн орлогыг 100070000985 тоот дансанд төвлөрүүлсэн байдал / 

 
 

Бэлэн бус торгуулийн машинаар 100070000987 тоот дансанд 19.8 сая төгрөгийн 
орлогыг төвлөрүүлэн ажиллаж байна.  

Ñóìäûí õýñãèéí òºëººëºã÷, öàãäàà íàðûí àæèëëàõ áîëîëöîî íºõöëèéã õàíãàõ 
чиглэлээр шаардагдах зардлыг тооцон хуваарилаж төсвөөс гэрэл цахилгаан, дулааны 
зардалд 1,8 сая төгрөг, шатахуунд  1.9 сая төгрөг нийт 3.7 сая төгрөгийн зардлыг олгоод 
байна.  
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ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС АЙМГИЙН 
ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО



Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 165 дугаар тушаал, Засгийн газрын 
2014 оны 332-р тогтоолоор  цагдаагийн алба хаагчдын  албан тушаалын цалингийн 
нэмэгдэл, удаан жил, албан тушаалын цалингийн сүлжээгээр цагдаагийн газрын алба 
хаагчдын цалингийн нэмэгдлийг сар бүр тооцон гаргаж, цалин хөлсийг хугацаанд нь бодож 
олгосон.  

Íàéì: Áàéãóóëëàãûí àõìàä àæèëòíóóäûí äóíä 
àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí àðãà õýìæýý 

 
Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн байгууллагын 95, Ахмадын хорооны 50 жилийн 

ойн хүрээнд ахмад настны нийгмийн хамгааллыг хангах зорилгоор ахмад ажилтнуудаа жил 
бүрийн 07 дугаар сард "Цагдаагийн баяр"-аар хүлээн авч уулзах, цагдаагийн газрын туганд 
хүндэтгэл үзүүлэх зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулж, ахмад ажилтнууд цагдаагийн газарт 
ажиллаж байсан цаг үе, түүхэн замналаараа бахархах "Бахархалын өдөр"-тэй болж тэмдэглэн 
өнгөрүүлж хэвшсэн. 

Цагдаагийн газрын "Б" байранд Монгол Улсын зүүн хязгаарт анх цагдаагийн 
байгууллага үүсч байгууллагдсанаас өнөөг хүртэлх түүхэн замнал, ахмад үеийн амжилт 
бүтээл, алдар гавьяатнуудыг алдаршуулах техник хэрэгсэл, хувцас, зэвсэг, тусгай хэрэгслийг 
сурталчилах зорилгоор цагдаагийн түүхэн "Музей"-г ахмадын хороотой хамтран өөрсдийн 
нөөц бололцоонд тулгуурлан байгуулсан байдаг ба үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах 
талаар хамтран, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчилах, 
ахмад, залуу үеийн холбоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулан 
ажиллаж байна. 

Монголын Ахмадын хорооноос Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын Ахмадын 
хорооны 2016 оны ажлыг үнэлж “Улсын тэргүүний анхан шатны байгууллага”-аар шалгаруулж 
“Батламж” гардуулсныг цагдаагийн газрын удирдлага болон ахмадын хорооны бүрэлдэхүүнд 
танилцуулан хүлээн авлаа.  

Тус Цагдаагийн газар болон Ахмадын хороо нь ахмадын байгууллагынхаа 
материаллаг баазыг бэхжүүлж, ахмадын өрөө танхимыг тохижуулж, настан буурлуудаа 
халамжлан анхаарч, амьдрал ахуйд нь бодит туслалцаа үзүүлэх, тэднийг соёл урлаг, спорт, 
эрүүл мэндийн олон төрлийн арга хэмжээнд өргөнөөр оролцуулж чөлөөт цагийг нь ая тухтай 
өнгөрүүлэх талаар хамтран ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газрын удирдлагууд  XYII жарны Хаврын тэргүүн сарын Шинийн нэгэн, 
Гал тахиа жилийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан үе үеийн ахмад ажилтнуудаа өнөөдөр 
буюу 2017 оны 02 сарын 17-ны өдөр Цагдаагийн газрын хурлын танхимдаа хүлээн авч, 
хүндэтгэл үзүүллээ.  

Цагдаагийн газраас сар шинийн баярыг угтаж ахмад ажилтан У.Жодов, 
Д.Жигжиддорж, н.Алтангэрэл нарт хундан цагаан хонийг бэлэглэсэн бөгөөд 90 гаруй 
ахмадууддаа гарын бэлэг гардуулан мэндчиллээ. 

Алтан унжлагат хэмжээх гал тахиа жилийн сар шинийн босгон дээр Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар цагдаагийн газрын ахмад ажилтан, цагдаагийн бэлтгэл хошууч 
М.Болд, Ч.Энхболд, Б.Түмэнжаргал нар “Цэргийн гавъяаны одон”-р шагнагдсан. 

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 96 жилийн ойн баярын 
өдрийг тохиолдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Төрийн дээд шагнал 
“Цэргийн гавъяаны одон”-гоор ахмад ажилтан, цагдаагийн бэлтгэл хошууч Ч.Уранчимэг, 
“Цэргийн хүндэт медаль”-иар цагдаагийн бэлтгэл ахлах ахлагч Дашзав нар цол тэмдгээр тус 
тус шагнуулж, ажлаа үнэлүүлэн энгэрээ мялаалаа. 

Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын Ахмадын хороотой 2017 онд хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөг боловсруулж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   
 
 
 
 
 
 
 


