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Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 
 

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.  
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ”, 2014 оны 99 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн төрийн тусгай алба хаасан хугацааны íýìýãäýë îëãîõ 
журам”-ын 1 дэх хэсэг, 2014 оны 86, 99, 108, 126 дугаар тогтоол, Цагдаагийн åрөнхий 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 дүгээр тушаалуудыг тус тус үндэслэн алба хаагчийн 
нэмэгдэл, цалин хөлсийг 2017 он дуустал бүрэн бодогдон олгогдсон. 
 “Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хууль батлагдсантай холбогдуулан Улсын Их хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 29 дүгээр тогтоолын 4, 6 дугаар заалтыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, алба 
хаагчдын цалин хөлсийг одоогийн түвшинд хэвээр хадгалж, ажил, үүргийн хуваарийг 
оновчтой тогтоох замаар ачааллыг нягтруулах, сул орон тоог зайлшгүй нөхөх шаардлагатай 
тохиолдолд Цагдаагийн åрөнхий газраас зөвшөөрөл авч шийдвэрлэж байна.  
 Цагдаагийн åрөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, цагдаагийн 
áàéãóóëëàãûí ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, öàãäààãèéí àëáà õààã÷èéí ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã 
õýâø¿¿ëýõ òàëààð тусгайлан төлөвлөгөө гаргаж, цагдаагийн газраас 2017 онд 6 заалт бүхий 
зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж, үр дүнг жилийн эцсийн байдлаар тооцсон. 
 Цагдаагийн газрын үндсэн үйл ажиллагааг Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2014 
оны 842 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх /код 110/ журам”-ын 110.4.3-т заасны дагуу 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар ЦБҮАЖ 
№110.53б-д заасан маягт, дүгнэх аргачлалын дагуу дүгнэж, цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн.  
 Òóñ öàãäààãèéí ãàçðûí õýìæýýíä хэрэгжүүлэх аймгийн төв болон сумдын нутаг 
дэвсгэрийг бүслэн хаах төлөвлөгөө, аймгийн нутаг дэвсгэрт онцгой нөхцөл байдал үүссэн үåд 
Зэвсэгт хүчин, Хил хамгаалах, Тагнуул, Онцгой байдал, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагуудтай харилцан ажиллах төлөвлөгөө, аймаг дахь Цагдаагийн газраас албаны 
бэлэн байдлыг хангаж, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах төлөвлөгөө, Цагдаагийн 
газраас Нийтийн хэв журам хамгаалах, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасгаас 
жагсаал, цуглаан, нийтийн эмх замбараагүй байдлын үåд ажиллах төлөвлөгөө, “Болзошгүй 
нөхцөл байдал, гамшгийн үåд байгууллагын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах”, “Дорнод 
аймгийн нутаг дэвсгэрт нийтийг хамарсан жагсаал, цуглаан нийтийн эмх замбараагүй байдал 
бий болсон үåд Цагдаагийн газраас албадан тараах төлөвлөгөө”, “Хэрлэн сумын нутаг 
дэвсгэрт болзошгүй нөхцөл байдал, жагсаал, цуглааны үåийн хамгаалалтын төлөвлөгөө”, 
“Дорнод аймгийн хэмжээнд цаг агаарын нөхцөл байдал хүндэрсэн, цас, зуд, гамшгийн үåд 
ажиллах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө”, “Хэрлэн сумын 9 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт шүүгч, 
шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй нөхцөл байдлын үåд хамтран ажиллах 
төлөвлөгөө”, “Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 289 дүгээр тогтоолоор 
баталсан”Агаарын тээврийг хялбаршуулсан үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хамтран 
ажиллах төлөвлөгөө”, ”Дорнод аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх газарт онцгой нөхцөл бий 
болсон үåд хамтран ажиллах төлөвлөгөө”, “Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт хүнийг 



барьцаалах гэмт хэрэг үйлдэгдсэн үåд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө” зэрэг 13 төрлийн 
төлөвлөгөө боловсруулж улирал бүр тодотгол хийн үр дүнг тооцож байна. 

 Засгийн газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор баталсан “Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратåги /2012-2020 он/”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
дунд хугацааны /2017-2020 он/ салбар төлөвлөгөөг боловсруулан цагдаагийн газрын даргын 
2017.05.01-ний өдрийн 43/932 тоот албан бичгээр аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн ба эхний 
хагас жилийн биåлэлт 78,9 хувь буюу 3,94 оноотой дүгнэгдсэн. 

Эрүүгийн цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Буянтөрөөс 2017.02.10-ны 
өдрийн мн-13/320 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүргийн хүрээнд Äîðíîä àéìãèéí 
Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаа 
явуулан ажиллаж байгаа “Жи-Тайм /G-Time/” сүлжээ буюу санхүүгийн пирамид зарчмаар 
явагддаг сүлжээний бизнåсийн талаарх танилцуулга, Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд их 
хэмжээгээр зарагдаж байсан БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн “БАЖУ” архи, түүнийг МУ-ын хилээр 
нууж хууль бусаар нэвтрүүлж байгаа Б.Ариунтуул, Б.Отгонбаяр нарын талаарх танилцуулга, 
Дорнод аймгийн нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдлын танилцуулга, ЭЦА-ны дарга, 
цагдаагийн хурандаа М.Батсайханы нэр дээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
сурталчилгааны ажил, үүсч буй нөхцөл байдлын талаарх танилцуулга, МБА-ын 
БХЖЭГХМХэлтэст аймгийн байгаль орчны нөхцөл байдал, “Бодис-2017” нэгдсэн арга 
хэмжээний явц байдлын талаарх танилцуулгыг тус тус хүргүүлэн ажилласан.  

Мөрдөн байцаах албанаас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу 2017 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар “Жи-Тайм /G-Time/” сүлжээ буюу санхүүгийн пирамид тогтолцоонд элсэн орсон 62 
хохирогчийг олж тогтоон байцааж, 7 гэрчийг даалгаврын дагуу байцаасан.   

Дээрх ажлын чиглэл, үүргийн дагуу 7 хоног, сар, улирлаар холбогдох албануудад 
нөхцөл байдлын мэдээг хүргүүлэн ажиллаж байна.  

ЦЕГ-ын даргын “Гадаадын иргэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
холбогдсон үåд авах арга хэмжээний талаар” 2015.02.05-ны өдрийн 01 тоот албан даалгавар, 
ЦЕГ-ын даргын “Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, таслан 
зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цагдаагийн байгууллагаас хийж буй ажлыг 
эрчимжүүлэх” тухай 2015.02.26-ны өдрийн 02 тоот албан даалгавар, ЦЕГ-ын Тэргүүн дэд 
даргын 2012.11.30-ны өдрийн А/01 тоот албан даалгаврын биåлэлт, Монгол Улсын үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд цагдаагийн байгууллагад холбогдох УИХ-ын 48 дугаар 
тогтоолд хамаарагдах заалтуудын тайлан, үүргийн биåлэлтүүдийг тус тус хүргүүлэн ажиллаа. 

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.  

Байгууллагын албан хэргийн хөтлөлт, баримт бичгийн боловсруулалт стандартын 
дагуу бүртгэл судалгааг гарган ажилдаа хэрэгжүүлж, бичиг хэргийн нууцлалтай холбогдуулан 
алба хаагч нэг бүрийн бүртгэл судалгаа, ХАСХОМэдүүлэг, хувь хүний нууцын мэдээлэл 
зэргийг чандлан сахиж, газрын даргын зөвлөлийн хурлын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгаврыг 
биåлүүлж, зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн дагуу хүн тус бүр дээр томилгоо, 
шилжилт хөдөлгөөн, чөлөөлөгдөх, шагнагдах зэрэгт хүн тус бүр дээр тэмдэглэл гарган 
матåриалжуулан шийдвэрлүүлж, 2016 оны 32 хурлын тэмдэглэлийг матåриалын хамт 
архивлан хадгаламжийн íýãæèéí äàãóó ¿äýæ õàâòàñëàí архивд хүлээлгэн өгсөн.  

Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны А/29 дүгээр тушаалаар шинэчлэн баталсан 
“Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын  арван ёс дэх хэсэг  
“Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөл, түүний үйл ажиллагааны хэлбэр, дэг, горим”-т 
заасны дагуу хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудын хүрээнд онцлох үйл явдлын талаар 
тэмдэглэлээр үүрэг чиглэлийг тусад нь дугаар олгож, биåлэлт үр дүнг тооцон 2017 он гарсаар 
40 хурлын тэмдэглэл, матåриалыг бүрдүүлэн ажилласан. 
 Тус газар нь Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2015 оны Б/279 дүгээр тушаалын 
хавсралтаар баталсан “Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын бүтцийн зураглал, албан 
тушаал, орон тоо, цол, цалингийн зэрэглэл”, мөн газрын даргын 2017 оны А/135 тоот 
тушаалын дагуу нийт 187 алба хаагчтай ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.  
 Хүний нөөцийн бодлого чиглэлийг үйл ажиллагааны стратåги төлөвлөгөөнд тусгаж, 
хэрэгжилтийг тухай бүр тооцож ажиллаж ирсний үр дүнд Цагдаагийн үндсэн боловсон хүчний 



õóâüä 70 õóâü íü äýýä áîëîâñðîëòîé, 18-35 насны залуучууд, 60 хувь нь офицåр, 40 хувь нь 
бага бүрэлдэхүүн, 18-35 насны залуучууд бүрэлдэхүүний 80 хувийг тус тус эзэлж байна.  
 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 åрөнхий шаардлага, тусгай болзол, 
шаардлагын дагуу албан тушаал дэвшүүлэх нөөцөд бүртгэх ажлыг зохион байгуулан 2017 
онд офицåр бүрэлдэхүүнд 5, шинээр томилогдсон 10 алба хаагч, тэтгэвэр, тэтгэмж 
тогтоолгосон 3 алба хаагч байна.  

Ìîíãîë Уëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 1995 îíû 53 äóãààð òîãòîîëîîð áàòëàãäñàí àëáàí õýðýã 
хөтлөлтийн үндсэн заавруудыг ажилдаа мөрдөн ажиллан офицåр бүрэлдэхүүний хувийн 
хэргийн баяжилт хөдөлгөөнийг цаг тухай бүрд холбогдох газарт хүргүүлж шийдвэрлэх, 
цэргийн алба хаасны тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгосон болон албанаас шилжсэн, 
чөлөөлөгдсөн, шинээр томилогдсон 46 алба хаагчдын матåриалыг хадгалагдаж байсан 
хувийн хэргийг нэгтгүүлэхээр хүргүүлсэн. 

Хувийн хэргийн баяжилт хөдөлгөөн /код/ 935,2,4 935,2,5 хадгалалтын журамд заасны 
дагуу бүрдүүлэн шинэчилж, хөдөлмөрийн дэвтэр, офицåр улирагсдын карт, бусад бичиг 
баримтуудыг хөтөлж шинээр томилогдсон алба хаагчдын баримт бичгийг бүрдүүлж, цагдаа 
áýëòãýõ äàìæàà òºãñºæ èðñýí ñîнсогч, цагдаагийн байгууллагад анх ажилд орохоор 
бүртгүүлсэн болон олон нийтийн цагдаагийн ажилтнаар ажиллах хүсэлтэй иргэдийн 
хүсэлтийг хүлээн авч судалж, матåриалжуулан нөөцөд авах, бүртгүүлэх талаар удирдлагад 
тухай бүр танилцуулж, шийдвэр гаргуулан ажилласан байна. 

Үндсэн баримт бичиг ЦБҮАЖ-ын код /935.2.4/, тогтмол баяжилт хийх бичиг, матåриал 
ЦБҮАЖ-ын код /935.2.5/-д заасны дагуу хувийн хэрэгт баяжилт хийж, 44 алба хаагчийн 
хувийн хэрэг матåриалыг нэгтгэх, архивд хүлээлгэн өгч ажилласан. Офицåр бүрэлдэхүүний 
хувийн хэргийн баяжилт хөдөлгөөнийг цаг тухай бүрд холбогдох газарт хүргүүлж шийдвэрлэж 
Цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан болон албанаас шилжсэн, чөлөөлөгдсөн, шинээр 
томилогдсон алба хаагчдын матåриалыг 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 онд хадгалагдаж 
байсан хувийн хэргийг нэгтгүүлэхээр архивын нэгжийн дагуу алба хаагчийн хувийн хэргийг 
ÖÅÃ-ын Төв архивд хүргүүлж баяжуулах арга хэмжээ авч ажилласан.  

Мэдээллийн сангийн /код/ аваагүй алба хаагчдын мэдээллийг Мэдээлэл тåхнологийн 
төвд матåриалыг хүргүүлэн, шагнал урамшуулал, томилгоо, сахилга, цагдаагийн албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдол, прокурорын шаардлага, гэмт хэрэгт өртөж хохирсон 
алба хаагч, эрүүгийн гэмт хэрэгт өртсөн, хохирсон болон албан үүргээ гүйцэтгэж яваад осол 
өртсөн гэмтэж бэртсэн алба хаагчдын мэдээ, 530 асуулт бүхий хүний нөөцийн хөдөлгөөний 
тайлан, ахлагчдын болон офицåр алба хаагчдын шилжилт хөдөлгөөний судалгаа, мэдээг нэг 
бүрчлэн гаргаж төвд хүргүүлэн зохион байгуулалтын арга хэмжээг тооцон ажилласан. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2015 оны А/79 дүгээр тушаалаар баталсан 
“Шагнал, урамшил олгох /код 925/ журам”-ын 925.2.4-т заасны дагуу улс орны тэмдэглэлт ой, 
баярыг угтаж үүрэгт ажилдаа идэвх зүтгэл гарган цагдаагийн албанд он удаан жил,  үр бүтээл 
гаргаж, эрхэлсэн ажлаараа хамт олноо хошуучлан ажилласан алба хаагчдыг 2017 оны 3 
дугаар улирлын байдлаар байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэр 
гаргаж, нэр бүхий 5 алба хаагч төрийн дээд одон мåдалиар, хууль зүй болон бусад яамны 
шагналаар 6, Үндэсний их баяр наадам, Цагдаагийн байгууллагын 96 жилийн ойгоор цол 
шагнагдах 23 офицåр, 7 ахлагч байна. Мөн цагдаагийн албанд тогтвор суурьшилтай 
ажилласан 48 алба хаагчдыг албаны төлөө I, II, III зэргийн мåдалиар шагнуулах саналыг ЦЕГ-
ын албадад уламжилсны дагуу 22 алба хаагчийн шагналыг гардуулан өгсөн байна. 
Байгууллагын болон бусад албад, байгууллагын шагналаар нийт 34 алба хаагч тус тус 
шагнагдсан байна. 

Дорнод аймгийн иргэдэд Цагдаагийн албаны тухай хууль /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 
ажилласан.  

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 
хооронд зохион байгуулж, 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.ªлзийбаян, 
Èðãýíèé çºâëºëèéí ãèø¿¿í Ë.Áÿìáàæàâ, îðîí íóòãèéí Øèíý ñóâàã, Ìèæè, ÒÂ-6, ÄîðíîäÒÂ 
çýðýã õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéã óðèëãààð îðîëöóóëàí үйл ажиллагаагаа сурталчилсан.  

Тус цагдаагийн газрын даргын шийдвэрээр ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж, албаны 
õýðýãöýýíä àøèãëàãäàæ áàéãàà àëáàíû ãàëò çýâñýã, õýðýãëýë, òóñãàé õýðýãñëèéã 2 äóãààð ñàðä 
íýã á¿ð÷ëýí òîîëæ, òîîëëîãûí ä¿íã ÖÅÃ-ûí Îëîí нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газарт 
хүргүүлсэн.  

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 åрөнхий 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 гарагийн 
11:40 цагт зохион байгууллаа. 

Тус арга хэмжээнд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны нарийн 
бичгийн дарга Б.Энхээ, Аймгийн Засаг даргын орлогч Ч.Ганбат, Аймгийн Засаг даргын тамгын 
газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Б.Алтансүх, Аймгийн прокурор, хууль цаазын 
итгэмжит зөвлөх Т.Ууганбаатар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 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 фåйсбүүк 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 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 тåхник 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. 

Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын даргын 2017.05.02-ны өдрийн Б/69 тоот 
тушаалаар томилогдсон Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
С.Батсүхээр ахлуулсан ажлын хэсгээс Цагдаагийн газрын Дотоод хяналт шалгалтын 2017 
оны төлөвлөгөөний дагуу “Байгууллагын машин тåхникийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, 
сэлбэг хэрэгслийн хадгалалт үйлчилгээ, жолооч нарын ур чадварыг шалгах” дотоодын хяналт 
шалгалтыг явуулж илэрсэн зөрчлүүдийг засуулж, албаны бэлэн байдал, тåхникийн бүрэн 
бүтэн байдлыг хангуулан ажилласан. 

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны тåхник, хяналтын үзлэг эхэлсэнтэй холбоотойгоор 
Цагдаагийн газрын албаны мотоциклын тåхникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах, жолооч 
цагдаа нарыг зам тээврийн осол, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр “Албаны мотоцикл” сэдэв тусгай арга 
хэмжээг зохион байгуулан Цагдаагийн газрын гадна талбайд албаны мотоциклуудад үзлэг 
шалгалтыг хийн, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засуулж биåлэлт, үр дүнг тооцож ажилласан.  

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 энэ оны 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, идэвх зүтгэлтэй хамтран ажилласан Хөлөнбуйр, Баяндун, Халхгол, Матад, 
Баянтүмэн сумдын Засаг дарга нарт тус Цагдаагийн газраас “Талархал” үнэ бүхий зүйл 
хадгалуулсан.  
 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 бөгөөд гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга Л.Хишигтогтох, аймгийн 
Засаг дарга, салбар зөвлөлийн орлогч дарга, зөвлөлийн гишүүн, Цагдаагийн газрын дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа 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, 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 
хамтын ажиллагааны хүрээнд Тагнуулын åрөнхий 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. 

Ìîíãîëáàíêíû Äîðíîä àéìàã äàõü ñàëáàðòàé 2017 îíû õàìãààëàëòûí ãýðýýã 2017 îíû 
01 ä¿ãýýð ñàðûí 25-íû ºäºð áàéãуулж, гэрээгээр 4 алба хаагч объåктын хамгаалалтыг зохион 
байгуулж, гэрээний биåлэлтийг óëèðàë á¿ðèéí ñ¿¿ëèéí ñàðûí 25-íû äîòîð ä¿ãíýæ, öààøèä 
анхаарах асуудлын талаар хэлэлцэж байхаар тохиролцон, гэрээг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 

Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн åрөнхий 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 
удирдамжийг 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, 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 урлагийн 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 хүсэлтэд тасгийн дарга, ахлах нараас хариулт 
өгч ажилласан.  

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 хариулт өгч энэ 
талаар илтгэх хуудсаа ирүүлсэн.  

Тайлангийн хурлын үåэр нэр, хаягийн нууцлал бүхий байдлаар 139 иргэнээс санал, 
хүсэлт авч SPSS программ ашиглан дүгнэлтийг гаргаж алба хаагч нарт танилцуулсан.   

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/187 дугаар захирамж, аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн 
төлөвлөгөөний 1.4 дэх заалтын дагуу “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг 2017 оны 06 
дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулж, Монгол Улсын Их Хурлаас 2016 онд шинээр 
баталсан болон шинэчлэн найруулсан, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомжуудыг 
иргэд олон нийтэд сурталчлах ажлыг èðãýä îëîí íèéòýä íýýëòòýé íýã öýãèéí ¿éë÷èëãýýãýýð 
õ¿ðãýæ àæèëëàà. 

Нээлттэй хаалганы арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 
аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Цэргийн штаб, аймгийн Шүүх, аймгийн Прокурорын 
байгууллага, Зэвсэгт хүчний 0327 дугаар анги, Хилийн 0132 дугаар анги, аймгийн Онцгой 
байдлын газар, Шүүхийн шинжилгээний алба, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Гадаадын 
иргэн харъяатын газрын Зүүн бүс дэх газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, аймгийн Газрын 
харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, 
Татварын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, ªмгөөллийн зөвлөл, Нотариатын 
танхим зэрэг нийт 23 байгууллага хамтран ороцож иргэд, олон нийтэд төрийн үйлчилгээг нэг 
цэгээс түргэн шуурхай хүргэн үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллаа.  

Тус арга хэмжээнд аймгийн Цагдаагийн газраас Замын цагдаагийн чиглэлээр 15 
иргэнд шинэ жолооны үнэмлэх олгож, даатгалын тодорхойлолт 10 иргэнд, жолооны үнэмлэх 
гээгдүүлсэн 8 иргэний матåриал хүлээн авч, ЗХАБТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-т заасан 
зөрчлийг газар дээр нь шийдвэрлэн ажиллаж, шинэчлэн батлагдсан Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар 35 иргэнд биåчлэн уулзаж зөвлөгөө өгсөн.   

Арга хэмжээнд 350 гаруй иргэн хамрагдсанаас 114 иргэнд ганцаарчлан /биåчлэн/ 
õóóëü ýðõ ç¿éí áîëîí õîëáîãäîõ áóñàä àñóóäëààð çºâëºìæ, çààâàð÷илга, мэдээлэл өгч, 
цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээтэй холбоотой 12 асуулт, санал, хүсэлт, гомдол, 
ìýäýýëëèéã àìààð áîëîí áè÷ãýýð õ¿ëýýí àâ÷, 8 асуултыг газар дээр нь хариулж, тайлбарлан, 
4 асуултад òîäîðõîé àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýí, øèéäâýðëýæ, олон нийтийн цагдаагийн 
ажилтан, иргэний зөвлөл, архи, тамхины хууль, хор холбогдол, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан аймгийн ИТХ-ын 
тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан журмууд, цахим тоглоом, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хууль, зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан 
сэргийлэх зэрэг 8 төрлийн 150 ширхэг зурагт хуудас, гарын авлага, санамж, зөвлөмжийг 
бэлтгэн иргэдэд тарааж, танилцуулах ажлыг зохион байгуулав.  

Аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 14 сумын 
дунд зохион байгуулагдсан “Спорт уу, спирт үү” гар бөмáºãèéí òýìöýýíèé íýýëòèéí ¿éë 



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 
хэрэгсэл жолоодсоны улмаас гарах хор уршигийн талаар санамж, сэрэмжлүүлэг ухуулах 
хуудас тус бүр 80 ширхэãèéã òàðààæ àæèëëàсан.  

Цагдаагийн газраас 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр орон нутагт үйл ажиллагаа 
явуулдаг Шинэ суваг, ТВ-6, Дорнод ТВ, Мижи, PBS зэрэг 5 тåлåвизүүдийн удирдлагуудтай 
2017 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, уулзалт зөвлөгөөн хийсэн.  

Гэрээнд тусгагдсаны дагуу 7 хоног бүрийн “Мягмар” гарагт тасаг албадаас мэдээлэл 
хийх хуваарь гарган цаг үåийн нөхцөл байдлын талаар болон Цагдаагийн газраас зохион 
байгуулж байгаа ажил арга хэмжээний талаарх мэдээллийг иргэд олон нийтэд мэдээлж, 
сурталчлан ажиллаж байна. 

Мөн ТВ-6 тåлåвизтэй хамтран 14 хоног тутмын “Мягмар” гаригийн 19 цагаас “Иргэдээ 
сонсох цаг” 30 минутын шууд нэвтрүүлэгт 3 удаа зохион байгуулж иргэдээс ирүүлсэн санал 
хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч хариу өгч ажиллаа. 

Замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал, шалтгаан нөхцөлийн танилцуулгыг 2016 он, 2017 
оны 1 дүгээр улирлын байдлаар гаргаж зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр улсын болон орон нутгийн чанартай авто замд мэдээлэх самбар, тэмдэг, 
тэмдэглэл, гэрэлтүүлэгтэй товруу, хашлага, гэрлэн дохио байрлуулах төсөв хөрөнгө 
шийдвэрлэх, Хөлөнбуйр, Баянтүмэн сумдад хяналтын пост байгуулах тээврийн хэрэгслийг 
цахим хэлбэрээр бүртгэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, бэлэн бус торгуулийн шалгах багажийн тоог 
нэмэгдүүлэх зэрэг саналуудыг цагдаагийн газрын даргын 2017.05.01-ний өдрийн 43/937 тоот 
албан бичгээр аймгийн Засаг дарга, Хэрлэн сумын Засаг дарга нарт тус тус хүргүүлсэн. 

Чойбалсан хотын төвийн авто замын үргэлжилсэн цагаан шугам дагуу товруутай 
цацруулагч байрлуулахаар судалгааг гарган Хэрлэн сумын Засаг дарга бөгөөд хотын 
захирагч Г.Мөнхтөрт 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 41/114 тоот албан бичгээр 
хүргүүлснээр Хэрлэн сумын 1, 2, 10-р багийн авто замуудад 38 ширхэг товруутай цацруулагч 
байршуулах 1,200,000 төгрөг шийдвэрлэгдсэн бөгөөд одоогоор сонгон шалгаруулалт 
зарлагдаагүй байна. 

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд тåлå камåржуулах ажлын 
150 сая төгрөг батлагдаж Чойбалсан хотын төвөөс орох, гарах хөдөлгөөн болон хүн ам, 
замын хөдөлгөөний нягтрал, эрчимжилт бүхий цэг, байршилд тээврийн хэрэгслийн улсын 
дугаар илрүүлэгч камåр 6 ширхэг, 360 градус эргэх 3 ширхэг хяналтын камåрыг тус тус 
байрлуулах судалгааг гарган цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны 
өдрийн 41/151 тоот албан бичгээр аймгийн Засаг даргад хүргүүлж тåндåр, сонгон 
шалгаруулалт зарлагдахаар төлөвлөгдсөн.  

Орон нутгийн болон улсын чанартай авто зам дайран өнгөрдөг авто замуудад зам 
тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлж замын хөдөлгөөний 
хууль, дүрэм сурталчилсан мэдээлэх самбар 4 ширхэг, босоо цагдаа буюу спичкэн гэрэл 2 
ширхэг тус тус худалдан авах төсөв, зардлыг шийдвэрлэн зам тээврийн гэмт хэрэг, осол 
байнга үйлдэгддэг хар цэгүүдэд байрлуулан хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах тухай 
цагдаагийн газрын даргын 2017.08.30-ны өдрийн 43/1743 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн. 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд 2 удаа 
аяны арга хэмжээг зохион байгуулах болон зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
санамж, зурагт хуудас, самбар хийлгэхэд шаардагдах төсөв, зардлыг шийдвэрлүүлэх талаар 
албан бичиг, тооцоо, судалгаа хүргүүлснээр 2,100,000 төгрөг шийдвэрлэсэн. 

Мөн 2017-2018 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбоотойгоор сургуулийн 
насны хүүхдийг зам тээврийн осол, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж, сургуулийн бага 
ангийн сурагчдад “Цацруулагчтай цүнхний уут” хийлгэх 2,500,000 төгрөгийг аймгийн ИТХ-аас 
шийдвэрлүүлж аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэстэй хамтран сонгон шалгаруулалт 
зарлан “Дорнын тариа” ХХК-ийг шалгаруулж 640 ширхэг уутыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 30-
ны дотор оёж хүлээлгэн өгөхөөр гэрээ байгуулсан.  

Хэрлэн сумын 10 дугаар багт байрлах Дорнод их сургуулийн гадна зам, орчинд 
“Сургууль аюулгүйн бүс” төсөл арга хэмжээний хүрээнд 2 ширхэг хурд сааруулагч тэмдэг 
тэмдэглэлийн хамт шинээр байрлуулах, шинж чанараа алдаж хагарч эвдэрсэн 2 ширхэг хурд 
сааруулагчийг засварлахаар 2017 оны авто сангийн 30.000.000 төгрөгийн хөрөнгө 



оруулалтаар хийгдэхээр төлөвлөж төсөв, зураглалыг гарган аймгийн Засаг даргад 
хүргүүлснээр 3 дугаар улиралд тåндåр, сонгон шалгаруулалт зарлагдахаар төлөвлөгдсөн.  

Аймгийн хэмжээний эрүү, хэв журам, замын хөдөлгөөний нөхцөл байдалд 2017 оны 
жилийн эцсийн байдлаар дүн шинжилгээ хийж гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх урьдчилан 
сэргийлэх ажил, арга хэмжээг эрчимжүүлэн ажиллах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 
2017.05.02-ны өдрийн 04 тоот албан даалгаврын 1.4-д Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах стратåги төлөвлөгөөний дагуу сум, орон нутагтаа замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, зам тээврийн гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нартай хамтран олон талт ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж, 
Зөрчлийн тухай хуулийг иргэдэд сурталчлах, хуулийн дагуу бэлэн бусаар торгох төхөөрөмж 
“Police reader”, “САT” багаж, согтуурлын зэрэг шалгагч “Drager Alcotest-7510” маркийн 
багажийг худалдан авах төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлэх арга хэмжээ авах талаар сумдын Засаг 
дарга нарт даалгасан шийдвэр гаргуулсан.  

Дээрх шийдвэр гарсантай холбоотойгоор Халхгол, Булган, Баян-Уул, Чойбалсан, 
Хөлөнбуйр гэсэн 5 сумдын Засаг дарга нар бэлэн бусаар торгох төхөөрөмж “СAT” багаж, 
согтуурлын зэрэг шалгагч “Drager Alcotest-7510” багажийг Халхгол, Баяндун, Баян-Уул гэсэн 3 
сум шийдвэрлэн өгч, нийт 17.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр шийдвэрлүүлэн ажиллалаа. 

Авто тээврийн үндэсний төвийн дарга, Замын цагдаагийн албаны дэд дарга нарын 
2017 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр хамтран баталсан “Оюутан тээвэр-2”  нэгдсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулах, удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу салбар төлөвлөгөө гарган 
батлуулж хамтарсан хяналт шалгалтыг “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл” сэдэвт аянтай 
уялдуулан зохион байгуулж ажилласан. 

Тус Аяны хүрээнд Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс тус 
Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасагт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Зөөврийн хяналтын пост”-ыг 10,0 сая төгрөгөөр хийх 
хөрөнгийг шийдвэрлэн “Хийморийн ар жаргалант” ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд тус 
цагдаагийн газрын явуулын постыг хүлээн авах ажлын хэсэг явц байдалтай 2017 оны 09 
дүгээр сарын 08-ны өдөр танилцан, 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр хүлээн авч үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөр 
2,100,000 төгрөг шийдвэрлүүлснээр Булган, Хөлөнбуйр сумын нутаг дэвсгэр, улсын чанартай 
хатуу хучилттай авто замд зам тээврийн осол, хэрэг байнга үйлдэгддэг 8 газарт урьдчилан 
сэргийлэх 1х0,8 мåтрийн харьцаатай “Та хурдаа хас”, “Хамгаалах бүс, хамгаалалтын суудал” 
хамгаалагдсан амьдрал, “Анхаар-Замын аюултай хэсэг”, “Хурдны дээд хязгаар 80 
км/цаг”зэрэг мэдээлэх самбарыг 8 ширхгийг хийлгүүлэн орон нутгийн замд байршуулан 
ажилласан. 

Замын цагдаагийн тасгийн санаачилгаар бага ангийн сурагчдыг зам тээврийн осол, 
зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
дарга бөгөөд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 
2.500.000 төгрөг шийдвэрлүүлсний дагуу Цацруулагчтай цүнхний уутыг Дорнын тариа ХХК-д 
650 ширхгийг захиалан хийлгэж Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс, 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Замын цагдаагийн 
тасгийн холбогдох албан тушаалтнууд Зам тээврийн осол гэмтэлд өртөж болзошгүй эрсдэл 
бүхий бүлгийн хүүхдүүдийг сонгож зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх 
цацруулагчтай цүнхний уутыг Ерөнхий боловсролын бага ангийн сурагч нарт тарааж 
ажиллаа.  

Дорнод аймгийн Засаг даргын А/524 дугаар захирамжийн дагуу Хэрлэн сумын 1 дүгээр 
баг “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систåм” ТªХК-ийн урд төв зам дагуу үйлдэгдэх зам 
тээврийн хэрэг, ослын шалтгаан нөхцөлийг судалж, түүнийг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдан судалгаанд суурилсан тухайн орчин үйлдэгдэх 
зам тээврийн хэрэг, ослыг бууруулах төсөл хийн ажилласан. 

Түүнд шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх чиглэлээр Аймгийн Засаг даргын зөвлөл, 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлд 2 удаа танилцуулан 2018 оны төсөвт тодорхой 
хөрөнгө тусгуулахаар шийдвэр гаргуулан ажиллалаа. 



Аймгийн Засаг даргад Замын цагдаагийн тасгаас согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох зөрчлийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр аян зохион байгуулах тухай төсөл 
хүргүүлснээр Аймгийн Засаг даргын 2017.11.02-ны өдрийн А/520 тоот захирамжийн дагуу 
“Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохоос татгалзъя, хөдөлгөөний соёлыг дэмжигч хамт 
олон бүрдүүльå” аяныг 2017.11.01-нээс 2017.12.31-ний өдрийг дуустал зохион байгуулж 
аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Олон нийттэй харилцах алба, орон нутгийн Мижи, Шинэ 
суваг, ТВ-6 тåлåвизүүдтэй хамтран арга хэмжээний явц, үр дүнгийн талаар тогтмол мэдээлэл 
хийж, сошиалаар орон нутгийн замын цагдаа Facebook хуудсаар иргэдэд хүргэж ажиллаа. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-íû ºäðèéí 
“Цагдаагийн байгууллагын биå бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар 
çýðýãò øèëæүүлэн ажиллуулах тухай” 6/89 тоот тушаалыг сар шинийн баярын өдрүүдэд 
хэрэгжүүлж, алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг хангуулах, ажлын хариуцлага, сонор 
сэрэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын нийт биå бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 02 
дугаар сарын 26-íû өдрөөс өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэгт шилжүүлэн 
үүрэг гүйцэтгүүлж ажилласан.  

Тус аймгийн Хэрлэн сумын 8-р багт байрлах “Дорнод Мак” ХХК-иас “ДБЭХС” ТªХК-руу 
нүүрс тээвэрлэхтэй холбогдуулан Хэрлэн сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэрт “Адуунчулуун”-иас 
“ДБЭХС” ХХК-руу нүүрс тээврийн үйл ажиллагаа явуулдаг хатуу хучилттай авто замтай 
зэрэгцээгээр барьсан сайжруулсан шороон замыг хаах, хатуу хучилттай авто замаар тухайн 2 
байгууллагын нүүрс тээвэрлэлтийг явуулах, замын тэмдэг, тэмдэглэгээ шинээр байрлуулах, 
хучилттай тээвэрлэлт хийх тухай хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг өөрчлөх тухай Хэрлэн 
сумын ИТХ-ын 2017.07.28-ны өдрийн 33 тоот тогтоолыг хүчингүй болгож, 2017.08.24-ний 
өдрийн 37 тоот тогтоолыг гаргуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулан ажиллаж байна. 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрмийн 
хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр Замын цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн 
даргын 2017.12.04-ний өдрийн 13-3/4185 тоот үүргийн дагуу Цагдаагийн газрын даргын 
баталсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу “Хамгаалах бүс” аяныг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан ажиллаж байна. 

Ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх, стандартыг хангуулах, зорчигч, иргэдийн аюулгүй 
байдлыг хангах, зөвшөөрөлгүй зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хөдөлгөөнд 
оролцогчдыг таслан зогсоох чиглэлээр Замын цагдаагийн албаны даргын 2017.11.14-ний 
өдрийн 13/3906 тоот үүргийн дагуу “Нийтийн тээвэр-Аюулгүй зорчигч” нэгдсэн арга хэмжээг 
хот хооронд зам болон хил хоорондын замд 07:30-20:00 цагийн хооронд байнгын хяналт 
шалгалт хийж ажиллаж байна. 

“Тусгай дуут болон гэрэл дохио” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Тусгай дуут 
болон гэрэл дохио ашиглаж хэрэглэдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагын Бүсийн 
оношилгоо эмчилгээний төв, Тагнуулын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Баянтүмэн 
Эрүүл мэндийн төв, Чойбалсан Эрүүл мэндийн төв, Түшиг ХХК, Цагаан сор ХХКомпаний 2017 
оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр Цагдаагийн газрын урд зогсоолд цуглуулан тээврийн 
хэрэгслийн тусгай дуут болон гэрлэн дохиог шалгаж, зааварчилга өгч баталгаа гаргуулан, 
“Тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам”-ын талаар сургалт зохион байгуулж 
ажиллаа. 

Замын цагдаагийн албаны даргын 2017.06.14-ний өдрийн 13/2142 тоот үүргийн дагуу 
улсын болон орон нутгийн чанартай авто замуудад тавих хяналтыг сайжруулах, гэмт хэрэг, 
ослын гаралтыг бууруулах зорилгоор улсын хэмжээнд хэрэгжиж буй “Орон нутгийн зам-
Хөдөлгөөний соёл” сэдэвт 4 сарын аяны арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан бөгөөд 2017 оны 10 дугаар сарын 15-нд дуусгавар 
болсон ба аяны үр дүнгийн танилцуулгыг Замын цагдаагийн албаны Орон нутгийн хяналтын 
хэлтэст хүргүүлж ажиллалаа. 
 

Хоёр: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 



Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 

2017 оны 12 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гэмт 
õýðãèéí øèíæòýé 620 ãîìäîë ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâ÷ øàëãàñíààñ, 219 ãîìäîë ìýäýýëýëä 
ýð¿¿ãèéí õýðýã ¿¿ñãýæ, 295 ãîìäîë ìýäýýëýëèéã ýð¿¿ãèéí õýðýã ¿¿ñãýõýýñ òàòãàëçàõ ñàíàëòàé 
ïðîêóðîðò шилжүүлж, 151 гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу шилжүүлж, нийт 611 
гомдол мэдээллийг шийдвэрлэж, 9 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй, хугацаа хэтрэн 
шалгагдсан өргөдөл гомдолгүй байна.   

Тайлангийн хугацаанд урд оны үлдэгдэл 17 хэрэг дээр, 355 холбогдогчтой, 309 
үйлдэлтэй, 299 гомдол, мэдээлэлд шинээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 24 түдгэлзүүлсэн хэргийг 
сэргээн шалгаж, 26 холбогдогчтой 15 хэргийг бусад байдлаар хүлээн авч, нийт 990.011.929 
төгрөгний хохиролтой 428 холбогдогчтой, 355 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллаãàà 
явуулжээ.  

¯¿íýýñ 331 õîëáîãäîã÷òîé 254 õýðãèéã ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëä¿¿ëýõýýð, 35 õîëáîãäîã÷òîé 
28 õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîõ ñàíàëòàéãààð ïðîêóðîðò õ¿ðã¿¿ëæ, 44  õîëáîãäîã÷òîé 26 õýðãèéã 
нэгтгэж, нийт 400 холбогдогчтой 308 хэргийг шийдвэрлэсэн, 2 хэргийн ¿ëäýãäýëòýé, ìºðäñºí 
õýðãèéí øèéäâýðëýëò 86 õóâüòàé áàéíà. Íèéò øèéäñýí õýðãèéí 85 õóâü áóþó 262 õýðãèéã 
õóóëèéí àíõíû õóãàöààíä øèéäâýðëýæ àæèëëàñàí. 

Тайлбар, 17 хэргийг харъяаллын дагуу, 28 хэргийг хуучин хуулиар түдгэлзүүлсэн. /5 
хэргийн зөрүүтэй анхаарч засах/ 

2017 оны 12 сарын байдлаар гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 
учирсан 949.278.292 төгрөгийн хохиролыг буюу нийт хохиролын 96 хувийг мөрдөн 
байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэх болон эд хөрөнгө хураах, 
èðãýíèé íýõýìæëýëèéã õàíãàí áèåë¿¿ëýõ çîðèëãîîð ñýæèãòýí ÿëëàãäàã÷èéí 1.542.398.000 
мянган төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн ажилласан. 

Тайлангийн хугацаанд 10 холбогдогчтой 17 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 
шүүх, прокурорын буцалтын 26 хэрэгт нэмэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагааг хийж гүйцэтгэн 
26 хэргийг нь шийдвэрлэж, одоо ажиллагаанд нэмэлт ажиллагаа хийх хэрэг байхгүй болно. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.14 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт 
çààñíààð áóþó ÿëëàãäàã÷ íü îðãîí çàéëñàí ¿íäýñëýëýýр түдгэлзээтэй  хэрэг байхгүй.  

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор мөрдөн байцаалтын 
àæèëëàãàà ÿâóóëæ, ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëä¿¿ëýõýýð ïðîêóðîðò øèëæ¿¿ëñýí 254 õýðýãò ìºðäºí 
байцаагчийн мэдэгдэл бичиж, 91.5 хувь хариуг авч ажилласан.  

Хүлээн авч мөрдөн байцаалт явуулсан эрүүгийн хэрэг түүний шийдвэрлэлтийн чанар 
байдлыг урьд онтой харьцуулахад: 

Яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт шилжүүлж шийдвэрлэсэн хэрэг: 2016 оны 12 
дугаар сард 213 холбогдогчтой 151 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт шилжүүлж 
байсан бол 2017 онд 331 холбогдогчтой 254 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр 
шилжүүлжээ. Энэ нь урд оны мөн үåэс холбогдогчийн тоо 118 хүнээр буюу 64.3 хувиар өсч, 
эрүүгийн хэрэг 103 буюу 59.4 хувиар өссөн эåрэг үзүүлэлттэй байгаа юм.  

Хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлсэн хэрэг: Урд онд 69 холбогдогчтой 
67 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлж байсан бол 2017 онд 35 
холбогдогчтой 28 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар прокурорт хүргүүлж ажилласан нь 
хэрэгсэхгүй болгох саналтай хэргийн тоо 39 хэргээр буюу 41.7  хувиар буурсан эåрэг 
үзүүлэлттэй байна.  

Нэгтгэн шалгасан хэрэг: Урд онд 52 холбогдогчтой 26 хэрэг байсан бол 2017 онд 44 
холбогдогчтой 26 хэргийг нэгтгэн шалгаж, холбогдогчийн тоо 8 хүнээр буюу 15.3 хувь 
буурсан, нэгтгэн шалгасан хэргийн тоо ижил түвшинд байна. 

Тус цагдаагийн газрын мөрдөгч нарын ажлын ачааллыг тогтмол ажил үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа төвийн 5 мөрдөгч 3 ахлах мөрдөгч, нийт 8 мөрдөгчид хувааж үзэхэд: 2017 оны 12 
дугаар сарын байдлаар нэг мөрдөгч дунджаар 77.5 өргөдөл гомдол шалгаж, 44.3 эрүүгийн 
хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж 38.5 хэрэг шийдвэрлэсэн дүн гарч байна. 

Ò¿äãýëç¿¿ëýõ ñàíàëòàé ïðîêóðîðò øèëæ¿¿ëñýí õýðýã: Óðä îíä 53 õýðýã øèíýýð 
түдгэлзүүлж байсан бол 2017 онд 28 хэргийг түдгэëç¿¿ëýõ ñàíàëòàé ïðîêóðîðò       
шилжүүлсэн  нь  20  хэргээр  буюу 58 хувиар  буурсан  эåрэг  үзүүлэлттэй            байна.  



Прокурор, шүүүхээс буцсан хэргийн харьцуулалт: Урд онд 45 хэрэг шүүх прокуророос 
нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаж байсан бол 2017 онд 26 хэрэг болж болж 19 хэргээр буюу 
57.7 хувиар буурсан эåрэг үзүүлэлттэй байна.  

Ïðîêóðîðûí øààðäëàãà: 2016 îíä ìºðäºí áàéöààã÷, ìºðäºí áàéöààëòûí ¿éë 
ажиллагаатай холбоотой 2 шаардлага ирж байсан бол 2017 онд прокурорын шаардлага 
аваагүй нь эåрэг үзүүлэлттэй байна.  

Ìºðäºí áàéöààã÷ íàð ñóì îðîí íóòàãò õýðãèéí ãàçðûí ¿çëýãò 74 óäàà, 130 öîãöîñò 
шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээний ажиллагаанд 130 удаа орж ажилласан. 

Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/102 дугаар 
тушаалаар цагдаагийн газрын “Криминологи судалгааны баг”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 
баталж, багийн ахлагчаар Мөрдөн байцаах тасгийн дарга томилогдон ажиллаж, аймгийн 
нөхцөл байдлыг долоо хоног сар, улирал бүрээр судлан гаргаж, цагдаагийн газрын биå 
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 боловсруулан 
ажиллаж байна.  

Тус багаас 2017 оны 4 дүгээр улиралд 4 дүгнэлт гаргаж, тасаг алба, алба хаагч нарт 4 
зөвлөмж, ажлын чиглэл хүргүүлэн биåлэлтийг тооцон ажилласан.  

Шинээр батлагдсан багц хуулиуд 2017 оны 07 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас зохион байгуулсан сургалтад 
2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 16-ны өдрийн хугацаанд тасгийн алба хаагч нарыг 
бүрэн хамруулж, хуулийг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх мэдлэг чадварт суралцуулсан. 

Мөрдөн байцаах тасгийн даргын зүгээс мөрдөгч нэг бүрийн хүлээн авч шалгаж буй 
гомдол мэдээлэл, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж буй эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөн, 
шийдвэрлэлтийн байдалд өдөр тутам цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сангаар 
болон бүртгэлээр хяналт тавьж, мөрдөгч нарын ажлын хамтын ажиллагааг сайжруулж, 
багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, дарга, ахлах нарын манлайллыг дээшлүүлэх, 
сахилга, хариуцлагыг сайжруулах зорилгоор мөрдөгч нарыг ахлах мөрдөгч нараар ахлуулан 
багт хувааж ажиллах ажлын хуваарь гарган ажиллуулж байна.   

Мөн онц ноцтой, ээдрээ төвөгтэй, олон үйлдэл, холбогдогчтой болон шинэ залуу хэрэг 
бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарын шалгаж байгаа эрүүгийн хэргүүдтэй биåчлэн танилцаж, 
хэрэгт хийгдвэл зохих ажиллагаа, анхаарах зүйлийн талаар Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар 69 даалгавар /зааварчилга/ бичиж, ахлах мөрдөгч нарт 
давхар хариуцуулан биåлэлтийг хангуулан ажиллаа.  

Аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн даргаар ахлуулсан, тус зөвлөлийн гишүүд / хууль 
хяналтын байгууллагуудын дарга нар / -ийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хууль хяналтын 
байгууллагуудын талаарх мэдээлэл, үйл ажиллагааг сурталчилах, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах зорилгоор 2017 оны 11, 12-р сард сумдад   ажиллаж,   
иргэдтэй   уулзалт   зохион   байгуулж,   санал  хүсэлтийг нь хүлээн авах, газар дээр нь 
шийдвэрлэх, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчилах, иргэдэд урлагийн тоглолт 
үзүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Энэ арга хэмжээнд мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр санамж 
1300 ширхэгийг тарааж, иргэдэд мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдлын мэдээг 
танилцуулж ажилласан.   

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

хэрэг үйлдэж болзошгүй этгээд, сэжигтэй обьåкт, хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаг чåнж, 
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 ажиллаж байна. Тухайлбал “Малын хулгай-
Илрүүлэлт-2017”, “Сар шинэ”, “Малчдын бүлэг”, “Сэжигтэн-2017”, “Чåнж-2017”, “Хяналт 
шалгалт”  зэрэг хэсэгчилсэн болон  нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг үå шаттайгаар зохион 
байгуулж, биåлэлт үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.    

2017 оны 1-р сар “Малын хулгай-Илрүүлэлт-2017” нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулж, 30 хоногийн хугацаанд 2 пост / хөдөлгөөнт эргүүл / гаргаж, хяналт шалгалт хийх 



ажлыг зохион байгуулсан. Мөн малын гоц халдварт өвчин гарсантай холбогдуулан 
2017.02.01-03.15-ны өдрийг хүртэл хугацаанд 3 пост, 2 хөдөлгөөнт эргүүл гаргаж, хорио 
цээрийн дэглэм сахиулахын зэрэгцээ мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэх, үүрэг, чиглэл өгч хэрэгжүүлж ажилласан.   

Малын хулгайн гэмт хэрэг, түдгэлзүүлсэн хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах зорилгоор 
2017 оны 2, 3-р сард 2 ажлын хэсгийг томилж сумдад ажлуулснаар малын хулгайн 13,5 сая 
төгрөгийн хохиролтой 19 холбогдогчтой, 8 хэргийг илрүүлж ажилласан.    

“Сэжигтэн-2017” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 3-р сард зохион байгуулж, 2015-2017 онд 
аймгийн шүүхээс мал хулгайлах гэмт хэрэгт ял шийтгэгдсэн 65 хүний, бүлэг зохион 
байгуулалттайгаар мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлддэг, үйлдэж болзошгүй 49 хүний, сэжигтэн, 
яллагдагч 78 хүний судалгааг гаргаж, санд баяжилт хийж ажилласан.  

“Чåнж-2017” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 3-р сард зохион байгуулж, мал мах худалдан 
борлуулдаг 148 хүний судалгааг баяжуулж, шинэжилж, мал нядлагч, бой хийдэг 15 хүн, гэдэс 
арилгагч, мах шулагч хийдэг 9 хүний судалгааг шинэчлэн гаргаж ажилласан. Судалгаанд 
хамрагдсан хүмүүст хууль бусаар мах, мах худалдан борлуулахгүй байх, хууль зөрчихгүй 
байх талаар санамж, анхааруулга өгч ажиллав.   

“Хяналт шалгалт-1” тусгай арга хэмжээг 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ноос 2017 оны 
07 дугаар сарын 01-ний хооронд, “Хяналт шалгалт-2” тусгай арга хэмжээг 2017 оны 09 дүгээр 
сарын 22-ноос 2017 оны 10 дугаар сарын 06-ны хооронд, “Хяналт шалгалт-3” тусгай арга 
хэмжээг 2017 оны 12 дугаар сарын 06-наас 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний хүртэлх 
хугацаанд зохион байгуулж, мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль түүнтэй нийцүүлэн гаргасан журмуудын 
хэрэгжилтийг хангах, гарал үүслийн бичиггүй мал мах борлуулах явдлыг таслан зогсоох 
зорилгоор хяналт, шалгалт хийх, мал мах борлуулж байгаа бөөний цэг, чåнж нарын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хяналт шалгалт зохион 
байгуулж ажилласан. “Хяналт шалгалт-3” тусгай арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Засаг 
даргын нөөц хөрөнгөөс 2,1 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлж, аймгийн төв тойрсон 4 пост, 
хөдөлгөөнт эргүүлийг гаргаж, хяналт шалгат хийж ажиллаж байна.  

Хууль зүйн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2016 оны А/160/А-73 тоот хамтарсан 
тушаалаар ”Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх малчдын бүлэг ажиллуулах 
үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр аймгийн ГХУСАЗСЗ, Хууль, эрхзүйн хэлтэстэй 
хамтран бүх сумдын удирдлагад мэдэгдэл хүргүүлж, сум, баг бүрт “Малчдын бүлэг”-ийг 
байгуулах, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон 
нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх ажил зохион байгуулахыг даалгаж, биåлэлтэнд хяналт тавьж 
ажиллаж байна. “Малчдын бүлэг” нэгдсэн арга хэмжээг үå шаттайгаар зохион байгуулахаар 
удирдамж төлөвлөгөөг батлуулан аймгийн ЗДТГ-аас 4,0 сая төгрөгийн зардлыг батлуулсан. 

Аймгийн ГХУАСЗСЗ-ийн дарга болон цагдаагийн газрын даргаар батлуулсан 
удирдамжийн дагуу “Малчдын бүлэг” нэгдсэн арга хэмжээг 2 үå шаттайгаар зохион байгуулж, 
нийт 13 сумдад 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, ”Малчдын бүлэг”-ийг сум бүрт байгуулах чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны 
ажил зохион байгуулж нийт 61 малчдын бүлгийг байгуулсан.  

Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд ”Малчдын бүлэг”-ийг сум, багт байгуулах, цаашид 
мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтран ажиллах, иргэд, 
малчдаас хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлын талаар чиглэлээр сургалт, 
сурталчилгааны ажил зохион байгуулсан.  

Мөн шинээр хэрэгжиж эхэлсэн Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд мал хулгайлах гэмт хэргийн талаар тусгагдсан зүйл 
заалтуудыг тайлбарлан сурталчилах ажлыг зохион байгуулав. 

Сум бүрт мал хулгайлах гэмт хэрэг, зөрчил болон хууль бусаар мал, мах борлуулах 
явдлаас урьдчилан сэргийлэх, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчилах чиглэлээр 
гаргасан санамж, зөвлөмж, уриалгыг тарааж, сурталчилагааны ажил зохион байгуулж 
ажилласан. Иргэд, малчдад 1700 ширхэг санамж, уриалга тарааж ажилласан.   

 Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 



Хэрлэн сумын гудамж, замд хяналт шалгалтаар 2017 онд гудамж замын хяналт 
шалгалтаар 8169 зөрчил илрүүлж ажиллалаа. Үүнд: согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 
637 зөрчлийг илрүүлэн Монгол Улсын ЗТХ-ийн 14 дүгээр зүйлийн 14.7.3.1-д зааснаар 509 
жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 509 жолоочийг 223,920,000 төгрөгийн 
торгууль оногдуулсан, эрх хасагдсан, эрхгүй үåдээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 
128 хүнийг шүүгчийн шийтгэврээр 7-30 хоног баривчлуулсан, эрхийн үнэмлэхгүй, эрх 
хасагдсан үåдээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 131, Цагдаагийн нийтлэг үүргийн дагуу 
нийт 114 зөрчлийг тус тус илрүүлсэн, ЦБҮАЖ-ын /код-411/ дагуу түр саатуулах үндэслэлээр 
826 тээврийн хэрэгслийг түр хадгалах байранд саатуулж, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль, дүрэм зөрчсөн нийт 7401 хүнд  165,782,400 төгрөгийн торгууль 
оногдуулж, шийтгэврээр  205 жолоочийг 30,177,600 төгрөгийн торгууль оногдуулж, нийт 
шийтгэврээр 714 жолоочийг  258,097,600 төгрөгөөр торгож, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын журам зөрчсөн 8109 жолоочид 423,879,800 төгрөгийн хариуцлага хүлээлгэн 
ажилласан. 

2017 онд иргэд, байгууллагаас тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 51, зөрчлийн шинжтэй зам тээврийн осол 76, нийт 127 
дуудлага, мэдээллийг хүлээн авч хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг  хуулийн 
хугацаанд явуулж байна. 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн улмаас гэмтсэн 
хүн 30, үүнээс явган зорчигч гэмтсэн 13, жолооч гэмтсэн 3, зорчигч 15, нас барсан  хүн 19, 
үүнээс жолооч 5, зорчигч 8,  явган зорчигч 6 осол гарсан хэлбэрээр нь авч үзвэл тээврийн 
хэрэгсэл тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөх 21, тээврийн хэрэгсэл онхолдох 32 хэрэг тус тус 
үйлдэгджээ. 

2017 онд гарсан  ХАБЭГХ, ослын байдлыг  
өнгөрсөн онтой харьцуулбал 

Д/д Үзүүлэлт 2016 оíд 2017 оíд Өсөлт, бууралт 

1. Бүх гарсан осол  168 127 32,2 хувиар буурсан 

2. Гэмт хэрэг 37 51 37,8 хувиар өссөн 

3. Нас барсан хүн 5 19 3,8 дахин өссөн 

4. Гэмтсэн хүн 29 30 3,4 хувиар өссөн 

5.  Эдийн хохирол / нийт / 93.720.000 110.411.630 17,8 хувиар өссөн 

6. Нөхөн төлүүлсэн  хохирол  73.830.000 103.811.630 40,6 хувиар өссөн 

7. 
Согтуугаар үйлдэгдсэн 

гэмт хэрэг, осол 
10 9 11,1 хувиар буурсан 

 
Дорнод аймгийн Засаг даргын А/524 дүгээр захирамжийн дагуу Хэрлэн сумын 1 дүгээр 

баг “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систåм” ТªХК-ийн урд төв зам дагуу үйлдэгдэх зам 
тээврийн хэрэг, ослын шалтгаан нөхцөлийг судалж, түүнийг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулах  ажлын хэсэг байгуулагдан судалгаанд суурилсан тухайн орчин үйлдэгдэх 
зам тээврийн хэрэг, ослыг бууруулах төсөл хийн ажилласан. 

Түүнд шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх чиглэлээр Аймгийн Засаг даргын зөвлөл, 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлд 2 удаа танилцуулан 2018 оны төсөвт тодорхой 
хөрөнгө тусгуулахаар шийдвэр гаргуулан ажиллалаа. 

 
Нийтийí хэв журам хамгаалах чиглэлээр 
 
Òóñ àéìãèéí õýìæýýíä ãýìò õýðýã, ýðõ ç¿éí çºð÷èëòýé òýìöýõ ÷èãëýëýýð  ãóäàìæ 

òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçàð áîëîí ñîãòóóãààð ¿éëäýãäñýí ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã òîäîðõîé 
õóâèàð áóóðóóëàõ, çºð÷ëèéí èëð¿¿ëýëòèéã àõèóëàõ çîðèëòûã òàâüæ ýðã¿¿ë, øàëãàëòûã 
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 àâòî 



õºäºëãººíò ýðã¿¿ëèéã àéìãèéí òºâèéí 10 áàãèéã 4 á¿ñ÷ëýëä õóâààæ çîõèîí áàéãóóëàí 
àæèëëàæ áàéíà. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Цагдаагийн эргүүл, харуулын 
дүрэм /код-400/”-ийн 400.4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу эргүүлийн нэгдсэн байршлыг жилд 2 
удаа шинэчлэн боловсруулж газрын даргаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна.  

Эргүүлийн нэгдсэн байршилд сумдын болон замын цагдаагийн тасаг, хэсгүүдийг 
хамруулж, суманд ажиллах хэв журмын эргүүлийн үйл ажиллагааг тусган, журмын 400.4.2 
дахь хэсэгт заасан 8 төрлийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж гаргаж гудамж талбайн 
камåрын хяналтын цэг, харанхуй гэрэлтүүлэггүй, эмзэг, цэг хэсэг, бүлэг бөөгнөрөл үүсдэг, 
эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал хүнд цэг хэсгээс гадна цагдаагийн хамгаалалтад байдаг 
объåкт, онцгой объåкт, хүн ихээр цуглардаг нийтийн эзэмшлийн амралт, чөлөөт цагаа 
өнгөрүүлдэг талбай, амралтын газар зэргийг байршуулахдаа Цагдаагийн Ерөнхий газрын 
даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Таних тэмдэг батлах тухай” А/110 дугаар 
тушаалын хавсралт дахь таних тэмдгийг ашиглаж байна. 

Цагдаагийн газрын даргаас 2016 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр “Авто хөдөлгөөнт 
эргүүлийн хуваарь батлах тухай” А/41 дүгээр тушаал гаргаж хавсралтаар авто хөдөлгөөнт 
эргүүлийн ажиллах цагийн хуваарь, үүрэг гүйцэтгэх алба хаагч, хариуцах чиглэл, хяналт 
тавих цэгийг жагсаалтаар гарган авто хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулах түр журмыг 
боловсруулж батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж аймгийн төвд өдрийн эргүүлд 1 
автомашинтай 2 ахлагч 12.00-18.00 цаг хүртэл, оройн эргүүлд 2 автомашинтай 4 ахлагч 
18.00-24.00 цаг хүртэл, шөнийн эргүүлд 1 автомашинтай 2 алба хаагч 23.00-06.00 цаг хүртэл, 
нийт хоногийн хугацаанд 4 автомашинтай 8 ахлагч тус тус үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. 

2017 îíä íýãäñýí ýðã¿¿ë øàëãàëòûã 45 óäàà, õ¿÷ íýìýãä¿¿ëýí ýðã¿¿ëèéã 16 óäàà, 
“Эргүүл шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээ 11, хэсэгчилсэн арга хэмжээг 16, иргэд, байгууллага, 
аж ахуйн нэгжээс нийтийн эргүүлийг 35 удаа тус тус зохион байгуулан үр дүнг тооцон эргүүлд 
офицåр 93, ахлагч 89 нийт давхардсан тоогоор 12070 алба хаагч, 172420 цагийн үүрэг 
гүйцэтгэсэн байна. 

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. 

Хэрлэн сумын Засаг даргын 2011 оны А/45 тоот “Хэрлэн сумын баруун цåмåнтэн 
гүүрнээс зүүн цåмåнтэн гүүр хүртэлх зайг “Ногоон бүс” болгон тогтоож голын эргээс 500 мåтр 
дотогш тээврийн хэрэгсэл нэвтэрхийг хориглосон захирамж”-ийн хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр 2017 оны 07, 08, 09 дүгээр саруудад мотоциклтой 2 алба хаагчаар өдөр бүр, 
Онцгой байдлын газартай хамтран аймгийн төвөөс алслагдсан газруудад машинтай 
эргүүлийг 2 удаа, мотоциклтой эргүүлийг 2 удаа тус тус зохион байгууллаа. Мөн Баян-Уул 
сумын цагдаагийн хэсэг, онцгой байдлын газрын аврах салаатай хамтран мотоциклтой 
эргүүлийг 3 удаа, морьтой эргүүлийг 2 удаа зохион байгуулж, үүрэг гүйцэтгэсэн алба 
хаагчдын ажлын үр дүнг сар бүр дүгнэн ажиллаа. 

Òóñ àéмгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 12 дугааð ñàðä àëáà õààã÷äààñ íèéãìèéí õýâ 
æóðàì çºð÷ñºí 13244 çºð÷èë èëð¿¿ëæ, çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí çºð÷èë ãàðãàñàí 12401 èðãýí,  
àëáàí òóøààëòàí, 7 àæ àõóéí íýãæèä 485234.9 ìÿíãàí òºãðºãíèé òîðãóóëèéí àðãà õýìæýý  àâ÷, 
áóñäûí àìãàëàí òàéâàí áàéäëûã àëäàãäóóëñàí, óäàà äàðàà àðõèäàí ñîãòóóð÷ ñààòóóëàãäñàí 
440 õ¿íèéã Ø¿¿ã÷èéí øèéòãýâýðýýð áàðèâ÷ëóóëæ, ãóäàìæ òàëáàé îëîí íèéòèéí ãàçàð, àõóéí 
õ¿ðýýíä áóñäûí àìãàëàí òàéâàí áàéäëûã àëäàãäóóëñàí 3426 õ¿íèéã ñààòóóëæ öàãäààãèéí 
õÿíàëòàíä àâ÷ àæèëëàà. 

Òàñãèéí õýìæýýíä òîäîðõîé òºðëèéí ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéã áóóðóóëàõ, òàñëàí çîãñîîõ, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, òàñëàí 
зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр давхардсан байдлаар “Шинэ жил”, “Сар шинэ”, “Сар 
øèíý-Эргүүл”, “Сар шинэ хяналт”, ”Сар шинэ-Хүүхэд “Мал-Хяналт”,”Олон нийтийн эргүүл”, 
“Захиргааны хяналт”, “Архи-тамхи”, Харуул манаа”, “Жижүүр-хяналт 2017”, “Орон байр”, 
“Траншåй”, “Хилийн зам”, “Орц хяналт”, “Архи хяналт”, “Мэдэгдэл”, “Камåржуулалт”, “Галт 
зэвсгийн бүртгэл”, “Зөрчлийн илрүүлэлт”, ”Хутга мэс”, “Зочид буудал”, “Ломбарьд”, 



“Гэрэлтүүлэг-камåр”, “Нэгдсэн эргүүл”, “Захиргааны хяналт 2”, “Бажу архи–Èëрүүлэлт”, “Бажу 
àðõè–Илрүүлэлт 2” “Шийдвэрлэлт-2017”, “Голын эрэг”, “Галт зэвсэг 2017”, “Бүртгэлжүүлэлт”, 
“Илрүүлэлт-Оргодол” зэрэг давхардсан нэршлээр нэгдсэн арга хэмжээ 28, хэсэгчилсэн арга 
õýìæýý 68, íýãá¿ð÷èëñýí àðãà õýìæýý 67 òºëºâëºí çîõèîí áàéãóóëæ áèåëýëò ¿ð ä¿íã òîîöîí, 
иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийг татан оролцуулж хамтран 
àæèëëàà.  
         2017 оны эхний 12 дугаар сарын байдлаар тасгийн алба хаагч нараас 25 гэмт хэргийг 
илрүүлэн 87 гэмт хэрэг, зөрчлийг газар дээр таслан зогсоож, гэмт хэргийн шалтгаан 
нөхцөлийг арилгуулахаар 112 мэдэгдэл бичсэнээс мэдэгдлийн 107 буюу 96 хувьд нь хариу 
авч биåлэлт, үр дүнг тооцон ажиллаа. 
 Аëáà õààã÷ íàðààñ ÖÁ¯ÀÆóðàì êîä 307 çààñíû äàãóó 278, ýðýí ñóðâàëæëàõ ASAP 
ñàíãèéí ìýäýýëýëòýé 52  àëáà õààã÷  622 óäàà äàâõàðäñàí òîîãîîð 13177 ìýäýýëýëòýé 
òàíèëöñàí. 

Àéìãèéí õýìæýýíä òîäîðõîé òºðëèéí ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã áóóðóóëàõ, çºð÷ëèéí 
èëð¿үлэлтийг ахиулах, гудамж талбайг эргүүлийн хяналтанд авах чиглэлээр “Эргүүл хяналт” 
íýãäñýí àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëàí ¿ð ä¿íã òîîöîí àæèëëàà. 

Улсын хэмжээнд зохион явагдсан “Сар шинэ-2017” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 
Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газраас 2017.02.02-ны өдрөөс 2017.03.02-ны өдрийг хүртэлх 
хугацаанд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  

Цагдаагийн åрөнхий 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 ажиллав.  

Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд харъяа сум, багийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 42 байгууллага, 18 банкны  харуул манаа, 
дохиолол, камåрын хамгаалалт, хаалга, цоожны бэхэлгээг шалгаж, харуул манаа жижүүрийг 
болон галт зэвсэг, хамгаалах хэрэгслийг шалгаж гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
мэдэгдэл хүргүүллээ.  

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”, 
“ªвдөг-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. 

Бажу архи илрүүлэлт 2” нэгдсэн арга хэмжээний хоёрдугаар үå шатыг аймгийн 
хэмжээнд 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийг хүртэл 30 
хоногийн хугацаатай зохион байгуулан ажиллаж байна. 



2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Шуурхай удирдлагын штабаас Улаанбаатар 
хотын Баянгол дүүрэгт 5 иргэн архи, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн, хордсон 
байдалтай нас барсантай холбогдуулан “Мөнхжин-Од” ХХК-ийн “Найрсаг” архийг зарж 
борлуулдаг дэлгүүр, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаж, тухайн архийг битүүмжлэх, хурааж 
авах үүрэг, ажлын чиглэл ирүүлсний дагуу аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 
үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж ажилласан. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-229/-ыг хэрэгжүүлж “ASAP” 
сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийг сайжруулах, эрэн сурвалжлагдаж байгаа сэжигтэн, 
яллагдагчийг баривчлах, сураггүй алга болсон хүн, шүүхээс даалгасан иргэний хариуцагч, 
хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцсыг олж тогтоох зорилгоор улсын хэмжээнд зохион 
байгуулагдаж байгаа “Шийдвэрлэлт-2017” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус цагдаагийн 
газраас гаргасан салбар төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаа. 

Тус цагдаагийн газраас “Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангах, 
хууль тогтоомжийг сурталчлах, цагдаагийн байгууллагын судалгаа хяналтын сан дахь 
мэдээллийн бодит байдлыг хангуулах, баяжилтыг эрчимжүүлэх зорилгоор “Тамхи хяналт”, 
Архи, тамхигүй ирээдүй”, “Тамхи-үзлэг шалгалт” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг аймгийн хэмжээнд аймаг, сумдын ЗДТГазар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын 
хэлтэс, Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах 
нийгэмлэгийн Дорнод салбар, Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулж, аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тамхины худалдаа, үйлчилгээ 
эрхэлдэг бүх аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, бүртгэл судалгааг 
баяжуулах ажлыг зохион байгуулж байна.  

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тамхины бөөний төв 2, хүнсний 
дэлгүүр 143, үүнээс тамхины үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй Түц 5, нийт 145 тамхины 
худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Арга хэмжээний хүрээнд сумдын хэсгийн төлөөлөгч, баг хариуцсан хэсгийн байцаагч 
нарт нэг бүрчлэн хүргүүлж, хариуцсан нутаг дэвсгэртээ “Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийн 
хэрэгжилтийг хангаж, тодорхой ажил арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
иргэдийн тусламж дэмжлэгтэйгээр зохион явуулж, сар бүр мэдээ, танилцуулга ирүүлж байх 
чиглэл өгч үр дүнг тооцон дүгнэж байна.  

Эргүүл шалгалтад давхардсан тоогоор 164 албан хаагч, 752 хүн цагийн эргүүл, 
хяналтад ажиллаж, давхардсан тоогоор 816 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 6 албан тушаалтан, 
53 иргэнийг шалгаж, 20 зөрчил илрүүлж, 20 иргэнийг 737000 төгрөгөөр торгож хариуцлага 
тооцон зөрчил гаргасан 21 иргэн албан тушаалтад албан мэдэгдэл хүргүүлж, зөрчил, 
дутагдлыг засуулж ажиллаа. 

Тус аймгийн хэмжээнд архи согтууруулах ундааны худалдах, түүгээр үйлчилгээ 
эрхэлдэг байгууллага аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор “Архины зөвшөөрөл-шалгалт”, “Хууль бус архи-
илрүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 05 
дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл зохион байгуулан ажиллаа. 

Арга хэмжээний хүрээнд 276 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 5 албан тушаалтан, 21 
иргэнийг шалгаж, зохих зөвшөөрөлгүй архи согтууруулах ундааны худалдаа үйлчилгээ 
эрхэлж байсан 2, хууль бус архи бусдад зарж борлуулж байсан 2 зөрчлийг илрүүлж, нийт 3 
иргэнд 150.000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч, 25 литр архийг хураан авч зохих 
журмын дагуу устган, 61 шил архийг хураан авч улсын орлого болгуулахаар холбогдох 
байгууллагад шилжүүлэн ажилласан.   
 Мөн залуучуудад архины хор уршиг, эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх сөрөг үр дагаврыг 
сурталчлан таниулах зорилгоор “Архи согтууруулах ундаа, хорт зуршлын эсрэг залуучуудын 
үүрэг оролцоо” сэдэвт уулзалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулж, 
уулзалтад аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон бус 
байгууллагуудын төлөөлөл 34 залуучууд оролцож харилцан ярилцаж санал бодлоо 
солилцсон. 

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/165 дугаар “Ой, 
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай” захирамжийн хүрээнд 
3 алба хаагчийг аймгийн Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 



алба хаагчидтай Хөлөнбуйр, Булган, Баянтүмэнгийн чиглэлийн замд, Баян-Уул, Цагаан-Овоо, 
Сэргэлэн сумдын замд, Чойбалсан, Гурванзагал, Дашбалбар сумдын замд гэсэн 3 чиглэлд 
эргүүл, шалгалтын хөдөлгөөнт постыг 14 хоногийн хугацаатай ажиллууллаа. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/225 
дугаар тушаалаар “Гэр оронгүй, тэнэмэл иргэд болон хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг 
бүртгэлжүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай 
хамтран зохион байгуулах нэгдсэн ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний дагуу тус цагдаагийн 
газраас салбар төлөвлөгөө гарган, хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгууллаа. 

Цугласан алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг шалгаж, хувцасны үзлэг хийсний 
үндсэн дээр Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын тушаал, ажлын чиглэл, төлөвлөгөөг 
танилцуулж, цагдаагийн газраас баталсан салбар төлөвлөгөөг хүн нэг бүрээр танилцууллаа.  

Гэр оронгүй, тэнэмэл, иргэд болон хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг бүртгэлжүүлэх, эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр алба хаагчдыг “Удирдлагын”, 
“Дундын хяналтын”, “Эргүүл, шалгалтын”, “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын”, 
“Холбоо шуурхай ажиллагааны”, “Мөрдөн шалгах ажиллагааны”, “Хэвлэл, мэдээллийн”, “Эрэн 
сурвалжлах “АСАП” санд тулгалт хийх”, “Судалгаа хяналтын сангийн объåкт, субъåктийн санд 
мэдээлэл оруулах ажил хариуцсан”, “Эмнэлгийн үзлэгт хамруулах”, “Бүртгэл судалгаанд авах 
папилион санд бүргүүлэх”, “Ар гэрт нь хүлээлгэн өгөх” зэрэг ажлын багуудад хуваарилан 
ажиллуулсан.  

Үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагчид арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрээнд аймгийн 13 
сум, Хэрлэн сумын 10 багт харьяалалтай гэр оронгүй, тэнэмэл иргэн, хараа хяналтгүй 
хүүхдүүдийн судалгаанд тулгуурлан 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр тус цагдаагийн 
газарт хараа хяналтгүй хүүхэд 9, тэнэмэл 44 нийт 53 иргэнийг цуглуулж бүртгэл судалгааг 
шинэчилсэн.  

Мөн Шүүх шинжилгээний албатай хамтран 39 иргэний гарын дардас гэрэл зургийг 
бэхжүүлж папилион санд баяжилт хийж, судалгаанд хамрагдсан нийт 53 иргэнд аймгийн 
Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвөөс үзлэг, шинжилгээ хийж, эрүүл 
мэндийн зөвлөгөө өгсөн байна.  

Тус тасгаас Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны А/178 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Илрүүлэлт-Оргодол” åрөнхий арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамж, 
төлөвлөгөөний хүрээнд салбар төлөвлөгөөг боловсруулан 7 хоног бүр алба хаагчдын хийсэн 
ажлыг нэгтгэн дүгнэж ажиллаа. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Эрэн сурвалжлах /код-229/”-ын 
хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр алба хаагчдыг 7 хоног бүр эрэн сурвалжлах “АСАП” сангийн 
мэдээлэлтэй танилцах хуваарь гаргаж, 5 дахь өдөр бүр мэдээлэлтэй танилцсан талаарх 
илтгэх хуудсыг авч нэгтгэн үр дүнг тооцон ажиллаа. 

Энэ хугацаанд алба хаагчдаас оргодол, сураггүй алга болсон хүн, алдагдсан эд зүйл, 
тåхник, мал, амьтан, түүх, соёлын үнэт зүйл, галт зэвсэг зэрэг нийт 3424 мэдээлэлтэй 
танилцаж, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргийг илрүүлэхэд ач холбогдол бүхий 101 
илтгэх хуудас, мэдээллийг Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Гүйцэтгэх 
ажил явуулах /код 307/”-д заасны дагуу бичиж холбогдох албанд хүргүүлэн ажилласан.   

Мөн түдгэлзүүлсэн хэргийг илрүүлэхэд ач холбогдол бүхий мэдээ, мэдээлэл олох, 
объåкт субъåктийн судалгааг баяжуулах чиглэлээр “Объåкт, субъåктийн судалгаа 
эрчимжүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, алба хаагчдаас объåктын 12 
төрлийн 114 мэдээлэл, субъåктийн 16 төрлийн 89 мэдээлэл нэгтгэж санд оруулахаар 
бэлтгэсэн бөгөөд одоогоор санд объåктын судалгаа 63, субъåктийн судалгаа 21 нэмж 
оруулсан байна. 

Тус Цагдаагийн газарт бүртгэлтэй түдгэлзүүлсэн хэрэг, ажиллагаанд байгаа эзэн, 
холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргийн судалгааг гаргаж алба хаагчдад нэг бүрчлэн 
танилцуулж, илрүүлэх чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл цуглуулж ажиллах үүргийг хүргүүлэн 
биåлэлт, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байгаа бөгөөд алба хаагчдаас 3 хэрэг илрүүлж, 2 хэрэг 
таслан зогсоож, эрэн сурвалжлах “АСАП” санд давхардсан тоогоор 46 алба хаагч, 150 удаа 
орж, 3424 мэдээлэлтэй танилцаж, эрэн сурвалжлагдаж байсан оргодол этгээд 1, гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 3, шүүхээс эрэн сурвалжлахаар даалгасан 32 иргэнийг олж тогтоон 
холбогдох албадад хүлээлгэн өгч ажилласан байна.  



2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 25/1298 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн 
үүрэг, ажлыг чиглэлийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Дорнод аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулдаг “НИК” ХХК, “Жаст ойл” ХХК, “Магнай трåйд” ХХК, “Шунхлай” ХХК, “Тэс пåторлиум” 
ХХК, “Стандарт ойл” ХХК, “Сод монгол” ХХК, “Дашваанжил” ХХК зэрэг 31 шатахуун түгээх 
станцын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажилд 
хяналт, шалгалт хийхэд “НИК” ХХК, “Жаст ойл” ХХК-ийн салбар шатахуун түгээх станцууд нь 
гэрээт дохиолол хамгаалалттай, бусад шатахуун түгээх станц дохиолол, хамгаалалт байхгүй, 
бүх шатахуун түгээх станц гадна, дотор орчны тåлå-хяналтын камåр суурилуулсан, орчныг 
бүрэн гэрэлтүүлсэн боловч зарим шатахуун түгээх станцууд дээр тåлå-камåр, гэрэлтүүлэг 
хүрэлцээ муутай, хуучирч шаардлага хангахгүй болсон зэрэг дутагдал байгаатай 
холбогдуулан дохиолол болон биåчилсэн хамгаалалттай болох, тåлå-камåр, гэрэлтүүлгийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн газраас албан мэдэгдэл хүргүүлэн биåлэлтийг тооцож 
байна. 

Цагдаагийн байгууллагын “Судалгаа хяналт”-ын сангийн гэмт хэрэг үйлдэгдэж 
болзошгүй эмзэг цэгийн бүртгэлд “НИК” ХХК-ийн 5, “Жаст ойл” ХХК-ийн 2, “Магнай трåйд” 
ХХК-ийн 2, “Шунхлай” ХХК-ийн 1, “Тэс пåторлиум” ХХК-ийн 1, “Стандарт ойл” ХХК-ийн 1, “Сод 
монгол” ХХК-ийн 1, “Дашваанжил” ХХК-ийн 1, нийт 15 шатахуун түгээх станцын мэдээлэл 
оруулсан ба сумдад үйл ажиллагаа явуулдаг шатахуун түгээх станцуудын мэдээллийг санд 
оруулах чиглэлээр холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг, чиглэл хүргүүлэн ажилласан. 
  Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн åрөнхий газрын Бүртгэл, хяналтын төвийн даргын 
баталсан “Бүртгэлжүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөнд заагдсан ажлыг 
хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах чиглэлээр салбар төлөвлөгөө 
боловсруулан “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын 11 дүгээр 
зүйлийн 11.1.6, “Гэрээт харуул, хамгаалалтын тухай хууль”, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам “Гэрээт харуул хамгаалалт, хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх 
гэрчилгээ олгох, хяналт тавих /код 605/ журам”-ыг үндэслэн Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэрээт харуул хамгаалалтын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 
үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт явууллаа. 
 Батлагдсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 15-наас 22-ны 
өдрүүдэд тус Цагдаагийн газраас нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаар ахлуулсан 6 
хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарч Дорнод аймгийн төв буюу Хэрлэн сумын нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “Гэгээн шонхор”, “Түшиг”, “Цагаан сор”, “Дорнын бадрангуй 
дөл”, “Трансåк”, “Аргалдайн хишиг”, “Шинь шинь” зэрэг 7 харуул хамгаалалтын албаны 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 605/ “Гэрээт харуул хамгаалалт, 
хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ олгох, хяналт тавих”-д заасан гэрээт 
харуул, хамгаалалт эрхлэхийг хүссэн хүсэлт, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 
хуулийн этгээдийн орон тоо, бүтэц, зохион байгуулалт, ажилтан бүрийн дэлгэрэнгүй анкåт, ял 
шийтгэлийн лавлагаа, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан баримт, дүрэмт хувцас болон таних 
тэмдгийн зураг, радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг, хамгаалалтын хувцас, тусгай хэрэгсэл, 
автомашин, тåхник, хэрэгсэл, тусгай дуут болон гэрэл дохио, хөтлөгдвөл зохих бүртгэл, 
судалгаа, баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлсэн байдлыг шалгаж ажилласан. 

Мөн тус аймгийн Матад сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “Пåтро чайна 
дачин тамсаг” ХХК болон тус компанийн туслан гүйцэтгэгч ангиудын объåктыг гэрээгээр 
хамгаалдаг Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, хэлтэст бүртгэлтэй “Төр түвшин амгалан”, 
“Пилåксуссистåм”, “Хийморьлог эрчүүдийн хүч” зэрэг 3 харуул хамгаалалтын албаны үйл 
ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийж, бүртгэлд авсан.  

Тус цагдаагийн газраас шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх åрөнхий газрын харьяа хорих ангиас суллагдах иргэдийг хүлээн 
авч, бүртгэл, судалгаанд хамруулах, давтан гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр Цагдаагийн åрөнхий газрын Нийтийн хэв журам 
хамгаалах газрын дэд даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 25/791 тоот үүрэг, 
ажлын чиглэл, 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах ажлын хэсгийн төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлыг зохион байгуулав. 

 Шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилттэй холбогдуулан 2017 оны 06 
дугаар сарын 30-наас 07 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, 



зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Нийтийн хэв журам хамгаалах, Замын цагдаагийн 
тасгийн алба хаагчдыг өдөр, орой, шөнийн эргүүлийн хуваариар, бусад тасаг албадаас 
нэмэгдлээр эргүүлд гарахаар хуваарь гарган, алба хаагчдыг хууль журмын хүрээнд сахилга, 
ёс зүйтэй, харилцааны зөрчилгүй ажиллах талаар үүрэг, зааварчилга өгч, нэг бүрийн тусгай 
хэрэгсэл, агсамж, хантаазыг бүрэн хэрэглүүлж үүрэг гүйцэтгүүлэн ажиллаа. 

Шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хуулийн тэгшитгэлд хамрагдан хорих байгууллагаас 
суллагдах ялтнуудыг хүлээн авах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг гарган судалгаа, анкåт, бүртгэл, 
мэдээний хуудас, хуульд хамрагдан суллагдсан иргэдэд гардуулах “Итгэл найдварын хуудас” 
зэргийг боловсруулж, Цагдаагийн åрөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах газраас 
ирүүлсэн “Зөвлөмж”-ийн хамт хувилж, бэлтгэн өгч ажиллаа. 

Дээрх арга хэмжээг Шүүхийн шинжилгээний албатай хамтран зохион байгуулах,  
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулж, 
суллагдаж байгаа иргэдийг хүлээн авч, зөвлөгөө өгөх, итгэл найдварын хуудас гардуулах, 
судалгаанд авах чиглэлүүдээр холбогдох албан хаагчдыг үүрэгжүүлж, бэлтгэл ажлыг 
хангасан. 

Хорих байгууллагаас суллагдсан ялтнуудыг хүлээн авах өдрүүдэд архины худалдаа, 
үйлчилгээний цагийг хязгаарлах талаар санал, танилцуулгыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-
ны 43/1377 тоот албан бичгээр аймгийн Засаг даргад хүргүүлэн 2017 оны 07 дугаар сарын 07, 
08-ны өдрүүдэд архи согтууруулах ундаа зарж борлуулах, түүгээр үйлчлэхийг хориглосон 
А/320 тоот захирамж, шийдвэр гаргуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Хорих ангиудаас 2017.07.04-нөөс 06-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн ШШГА-наас 
Эрүүгийн хуулийн тэгшитгэлд хамрагдан суллагдсан 7 хүн, 2017.07.04-ний өдөр Хэнтий аймаг 
дахь хорих 419-р ангиас суллагдсан 18 хүн, 2017.07.05-ны өдөр Багануур дүүрэг дэх хорих 
427-р ангиас суллагдсан 7 хүн, 2017.07.05-наас 06-ны өдрүүдэд хорих 417, 421, 423, 439-р 
ангиудаас суллагдан ирсэн 4 хүн, нийт 36 иргэнийг хүлээн авч, хүн тус бүрд нь карт нээж, 
судалгаа бүртгэлийг ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу гаргаж, мэдээллийн нэгдсэн санд оруулсан. 

Мөн хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгээс 36 иргэнийг хүлээн авч зураг гар, 
хурууны дардас болон хүнээс гаралтай биологийн дээжийг авах ажлыг Шүүх шинжилгээний 
албатай хамтран санд оруулж ажиллаа.  

 Çî÷èä, òºëººëºã÷äèéí áîëîí áóñàä õàìãààëàëòûí òàëààð:  
1. 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 өдрийн 13.30 цагт Сүхбаатар аймагруу хөдлөх үåийн 
õàìãààëàëòûã çîõèîí áàéãóóëëàà. 

2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж нь батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу Дорнод 
аймгийн Нисэх онгоцны буудалд 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 17 цаг 10 
минутанд бууж, Нисэх онгоцны буудлаас Тусгаар тогтнолын талбайд 17 цаг 35 минутад очих 
үåд Чойбалсан цэргийн хүрээний хүндэт харуул жагсаж хүлээн авсан ба тусгаар тогтнолын 
талбайгаас 18 цаг 10 минутад “Ольхон” зочид буудалд байрлан, “Ольхон” зочид буудлаас 
Хөгжим драмын тåатрт 18 цаг 27 минутад хүрэлцэн очиж, Дорнод аймгийг “Сүхбаатарын 
одон”-гоор шагнасныг гардуулах ёслолын ажиллагаанд оролцсон.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 13 
цаг 35 минутад Хэнтий аймгийн чиглэлд явсан ба 14 цаг 50 минутад Дорнод, Хэнтий аймгийн 
зааг Батхаан гэх газарт Хэнтий аймгийн Цагдаагийн газрын хамгаалалтад хүлээлгэж өгсөн. 

3. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Ардын намаас нэр дэвшигч М.Энхболд нь 
батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу Дорнод аймгийн Чойбалсан олон улсын нисэх онгоцны 
буудалд 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 14 цаг 05 минутад бууж, нисэх онгоцны 
буудлаас тус аймгийн “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систåм” төрийн өмчит хувьцаат компани 
руу 14 цаг 26 минутад очиж, ажилчидтай уулзан, 14 цаг 53 минутад Хөгжимт драмын тåатрт 
иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзалт хийсэн ба уулзалтад нийт 700 орчим иргэд оролцсон.  

Хөгжимт драмын тåатраас 16 цаг 30 минутад Сүхбаатар аймгийн чиглэлд явж, 18 цаг 
00 минутад Сүхбаатар, Дорнод аймгийн зааг “Зуугийн овоо” гэх газарт Сүхбаатар аймгийн 
Цагдаагийн газрын хамгаалалтад зөрчил дутагдалгүй хүлээлгэж өгсөн. 



4. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Ардчилсан намаас нэр дэвшигч 
Х.Баттулга нь батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 13 цаг 
50 минутад Хэнтий, Дорнод аймгийн зааг “Батхаан” гэх газраас Хэнтий аймгийн Цагдаагийн 
газрын хамгаалалтаас хүлээн авсан ба нэр дэвшигчээс Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр суманд 
16 цаг 30 минутад, Булган суманд 17 цаг 40 минутад очиж гишүүд, дэмжигчидтэйгээ уулзаж 
18 цаг 00 минутад тус аймгийн төвд ирж, “Хэрлэн” зочид буудалд амарсан бөгөөд тухайн 
обьåктод 4 офицåр аюулгүй байдлыг хангаж, хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж хоносон. 

Мөн хөтөлбөрийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Ардчилсан намаас 
нэр дэвшигч Х.Баттулга нь 2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн өглөө 07 цаг 30 минутад 
тус аймгийн төвд байрлах “Найрамдал” цэцэрлэгт хүрээлэнд гүйлт хийж, 08 цаг 30 минутад 
Монгол дайчдын хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсэн бөгөөд Дорнод бүсийн эрчим хүчний систåм 
төрийн өмчит хувьцаат компаний ажилчидтай 08 цаг 55 минутад уулзаж, Зөвлөлтийн 
нисгэгчдийн хөшөөнд 09 цаг 10 минутад хүндэтгэл үзүүлэн, Тусгаар тогтнолын талбайд 
иргэдтэй 09 цаг 30 минутад, Хөгжимт драмын тåатрт 10 цаг 30 минутаас 13 цаг 00 минутын 
хооронд 600 орчим намын гишүүд, дэмжигчидтэй, “Дорнод худалдаа” ХХК-ийн “Шүр зах” 
дээр худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдтэй 12 цаг 30 минутад тус тус уулзсан ба 14 цаг 05 
минутад Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газарт хүлээлгэн өглөө. 

5. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр 
дэвшигч С.Ганбаатар нь батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн 13 цаг 50 минутад Сүхбаатар, Дорнод аймгийн зааг “Зуугын овоо” гэх газраас 
Сүхбаатар аймгийн Цагдаагийн газрын хамгаалалтаас хүлээн авч тус аймгийн төвд 16 цаг 
50 минутад ирж “Дорнод худалдаа” ХХК-ийн “Шүр зах”, 17 цаг 40 минутад “Онон” ХХК-ийн 
“Онон” зах дээр очиж худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг нийт 190 орчим иргэдтэй, 18 цаг 00 
минутад Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн ажилтан, алба хаагч нартай, 19 цаг 30 минутад 
аймгийн “Тусгаар тотнолын талбай”-д 250 орчим гишүүд, дэмжигчид, иргэдтэй тус тус 
уулзалт зохион байгуулж, 20 цаг 55 минутад “Дорнод” тåлåвизийн байранд шууд 
ярилцлаганд орж 21 цаг 45 минутад Улаанбаатар хотын чиглэлд явах үåийн хамгаалалтыг 
çîõèîí áàéãóóëëàà. 

6. Тус Цагдаагийн газраас Дорнод 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 үåийн 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 тåхник хэрэгсэл, хүн хүчтэйгээр 
үүрэг гүйцэтгэлээ. 

7. Тус Цагдаагийн газраас Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн А/242 дугаар захирамжийн дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр “Хан-Уул”-ûí 
овооны тахилга, мөн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/245 тоот 
захирамжаар 2017 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Дорнод марафон” 
бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээн, “Автомашингүй өдөр” арга хэмжээ, Дорнод аймаг дахь 
Монголын морин спорт залуу уяачдын холбоо, Баянтүмэн сумын морин спорт уяачдын 
холбоо, “Дорнод аялал жуулчлалын нэгдэл”-ээс хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны 
өдөр зохион байгуулсан хурдан угшлын “Дорнод адуу”-ны үзэсгэлэн худалдаа, даага, шүдлэн 
насны морины уралдааны үåийн хамгаалалтыг Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журам “Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах /код-500/”-д 
зааснаар батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө, зураглал гарган, зөрчил, дутагдалгүй 
зохион байгууллаа. 

8. 2017 îíû 07 äóãààð ñàðûí 02-íû ºäºð Äîðíîä àéìãèéí Ìîðèí ñïîðò óÿà÷äûí 
õîëáîîíû 20 æèëèéí îéí äýýä 3 íàñíû ìîðèíû óðàëäààí, 2017 îíû 07 äóãààð ñàðûí 03-íû 
өдөр Хэрлэн сумын уяачдын холбооны “Санбээсийн хурьд” доод 3 насны морины уралдааны 
õàìãààëàëòûã òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëëàà. 



9. Тус цагдаагийн газраас аймгийн Үндсэний их баяр наадмын өдрүүдэд Цагдаагийн 
åрөнхий газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн “Цагдаагийн биå бэлэн 
бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нэгдүгээр зэрэглэлд шилжүүлж ажиллуулах 
тухай” А/146, мөн даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө гаргаж, нийт биå бүрэлдэхүүнд танилцуулж, дараах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэн ажиллаа 

Хэв журам, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хамгаалалтад нийт 
155 алба хаагч томилогдон ажилласнаас наадмын талбайн хамгаалалтад 43, морь барианы 
газрын хамгаалалтад 73, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 39 алба 
хаагч, 19 автомашин, 15 мотоцикл, тусгай хэрэгсэл, агсамж, шүгэл, үүргийн станцтай тус тус 
үүрэг гүйцэтгэлээ. 

10. цагдаагийн газраас 2017 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр “Зүүн бүсэд гаалийн 
байгууллага үүссэний 105 жилийн ой”-н арга хэмжээний үåэр зохион байгуулагдсан шүдлэн, 
хязаалан насны морин уралдааны хамгаалалтыг 2 авто машин, 2 мотоциклтой 12 алба 
хаагчийн хүчээр төлөвлөгөө, зураглалын дагуу зохион байгууллаа. 

 Æàãñààë, öóãëààíû õàìãààëàëòûí òàëààð: 
1. Цагдаагийн газарт Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргаас 2017 оны 04 дүгээр 

сарын 27-ны өдөр 1/254 дугаартай албан бичгээр Дорнод аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн 
холбооны дарга Л.Цагаанаас “Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2017-2018 оны 
Улсын хэлэлцээр”-ийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар “Хамтын маргаан үүсгэх”-ээр ирүүлсэн 
зөвшөөрөл хүссэн албан тоотыг үндэслэн 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 12.00-
14.00 цагийн хооронд Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэр “Тусгаар тогтнолын 
талбай”-д жагсаал, цуглаан зохион байгуулсан. 

2. Тус аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргаас 2017 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 
1/467 дугаартай албан бичгээр Дорнод аймаг дахь Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос “Багш 
нарын цалинг нэмэгдүүлэх” асуудлаар Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 
“Тусгаар тогтнолын талбай”-д цуглаан зохион байгуулах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
хамгаалалтыг нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн болон замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр төлөвлөгөө, зураглал гаргаж алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн 
хуваарийг тодорхойлж, удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 

3. Òóñ àéìãèéí Õàëõ-ãîë ñóìûí Çàñàã äàðãààñ 2017 îíû 09 ä¿ãýýð ñàðûí 22-íû ºäðèéí 
01/254 òîîò àëáàí áè÷ãýýð ºãñºí çºâøººðëèéí äàãóó Äîðíîä àéìãèéí Õýðëýí ñóìûí 7 äóãààð 
áàã 30 äóãààð áàéðíû 18 òîîòîä îðøèí ñóóõ Öýðýíæàâûí Ãàíáîëä íü 2017 îíû 09 ä¿ãýýð 
ñàðûí 20-íû ºäºð Õàëõ-ãîë ñóìûí 2 äóãààð áàãèéí íóòàã äýâñãýðò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 
áàéãàà Ïåòðî ×àéíà Äà÷èí Òàìñàã ÕÕÊ-íèé 21 ä¿ãýýð òàëáàéä 2017 îíû 09 ä¿ãýýð ñàðûí 23-
íû ºäðèéí 11.40 öàãààñ 19.00 öàãèéí õîîðîíä 100-150 èðãýäèéã îðîëöóóëñàí 10 ìàøèíòàé 
æàãñààë çîõèîí áàéãóóëñàí. 

 Õîðèî öýýðèéí òàëààð:  
1. Тус аймгийн Матад, Хөлөнбуйр суманд малын гоц халдварт “Шүлхий” өвчин 

гарсантай холбогдуулан аймгийн Онцгой комиссын 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн тус сумдын Засаг дарга нараас тухайн бүс нутагт 
“ªндөржүүлсэн 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.  

2. Тус аймгийн Цагаан-Овоо сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Хэрлэн голын дагуу 
Хүүхдийн овоо орчимд нутаглаж буй малчин Д.Батсүх, Ю.Алдар, Ю.Амарсайхан, С.Баттулга, 
Б.Түмэннаст нарын үхэр сүрэгт малын гоц халдварт “Шүлхий” өвчин гарсантай холбогдуулан 
аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/320 дугаар захирамж, 
Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/65 дугаар 
захирамжаар тус сумын Хүүхдийн овоо, Дөрөөгийн овоо, Эрэг толгойн хөндлөн, Шорвогийн 
толгой гэх газруудыг хамруулан хорио цээрийн дэглэм тогтоох захирамж гарган голомтын 
бүсээс аймгийн төв болон бусад аймаг, сумын чиглэлийн хөдөлгөөнд хяналт тавих чиглэлээр 
Цагаан-Овоо сумын 5 дугаар багийн нутаг Шорвогийн пайзтай толгой, Эрэг толгой гэх 



газруудад 2 ариутгал, халдваргүйтгэл, хяналтын хөдөлгөөнт болон суурин постыг дэглэм 
áóóðòàë àæèëëóóëñàí.  

3. Тус аймгийн Хөлөнбуйр сумын 1 дүгээр баг “ªлзийт” гэх газарт нутаглаж буй малчин 
Ж.Батсайхан суурьт 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр, Булган сумын 3 дугаар багийн 
нутагт оторлож байсан Төв аймгийн Жаргалант сумын малчин Ч.Ганзоригийн суурьт 2017 
оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр тус тус малын гоц халдварт “Шүлхий” өвчний шинж тэмдэг 
илэрсэнтэй холбогдуулан Хөлөнбуйр сумын засаг даргын “Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох 
тухай” 2017 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/117 дугаар, мөн Булган сумын засаг 
даргын “Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай” 2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/77 
дугаар захирамжаар тухайн сумдын чиглэлийн хөдөлгөөнд хянах ариутгал, халдваргүйтгэл, 
хяналтын хөдөлгөөнт болон суурин постыг ажиллуулсан.  

Хөлөнбуйр сумын 1 дүгээр багийн нутаг “ªлзийт” гэх газар тус Цагдаагийн газраас 1 
алба хаагч, Булган сумын 2 дугаар баг “Туг уул” гэх газарт мөн 1 алба хаагч томилон 
ажиллуулан 7 хоног тутам Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас 2 алба 
хаагч томилон ээлж солилцуулан ажилласан.  

4. Баян-Уул сумын 1 дүгээр голомт болох Харчулуут багийн нутаг дэвсгэр “Хараат” 
гэдэг газарт нутаглах малчин  Г.Энхтөрийн  үхэр сүрэгт 2017 оны 09 сарын 23-ны  өдөр 
“Шүлхий” өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулан Сумын Засаг даргын 2017 оны 09 
сарын 25-ны А/90  Хязгаарлалтын дэлгэм тогтоох тухай захирамж, 2017 оны 09 дүгээр сарын 
28 өдрийн А/91  Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай” захирамж, 2017 оны 9-р сарын 28-ны 
өдрийн А/92 ªндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлах тухай” захирамж 2017 оны 09 дүгээр сарын 
28 өдрийн А/93  Устгал хийх тухай захирамж, 2017 оны 09 дүгээр сарын 28 өдрийн А/94 
Голомтын бүс тогтоох тухай захирамжуудаар  тухайн сумдын чиглэлийн хөдөлгөөнд хянах 
ариутгал, халдваргүйтгэл, хяналтын хөдөлгөөнт болон суурин постыг ажиллуулсан.  

5. Баян-Уул сумын 2 дугаар голомт болох Харчулуут багийн нутаг дэвсгэр “Номгоны 
адаг” гэдэг газарт нутаглах малчин Б.Батбаярын үхэр сүрэгт 2017 оны 10 дугаар сарын 11-
ний өдөр “Шүлхий” өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулан сумын Засаг даргын 2017 
оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/99 дүгээр Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 
захирамжаар ариутгал, устгал, хяналтын хөдөлгөөнт болон суурин постыг ажиллуулсан. 

6. Баяндун сумын 3 дугаар баг “Цагаанчулуут” гэх газарт нутагладаг малчин 
С.Ганбатын үхэр сүргээс 4, түүний хөрш зэргэлдээ нутаглах малчин О.Оюунболдын үхэр 
сүргээс 1, малчин Ч.Буянаагийн үхэр сүргээс 41 үхэрт “Шүлхий” өвчний шинж тэмдэг илэрсэн 
тул сумын Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/82 дугаар “Хязгаарлалтын 
дэглэм тогтоосон” захирамжаар ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн 5 пост гарган ажиллуулж 
байгаагаас Цагдаагийн газраас 1 алба хаагч, тухайн сумын Засаг даргын тамгын газар, мал 
эмнэлэг болон бусад байгууллагаас томилогдсон нийт 13 алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэн 
ажилласан.  

 Äàäëàãà, ñóðãóóëèëòûí òàëààð:  
Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн åрөнхий газрын даргаас 2017 оны 04 дүгээр сарын 

26-ны өдрийн “Үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай”  Н-1/174 тоотын дагуу “Хил орчмын бүс 
нутагт нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн үåийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт “Хэрлэн-
2017” Команд штабын дадлага сургуулийг Цагдаагийн газрын Онцгой нөхцөл байдал үүссэн 
үåд Тагнуул, Цагдаа, Зэвсэгт хүчин, Хил хамгаалах, Онцгой байдал, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын харилцан ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 05 дугаар 
сарын 24-ний өдөр Дорнод аймгийн Чойбалсан хотноо зохион байгууллаа. 

Команд штабын дадлага сургуулийг зохион байгуулахдаа Цагдаагийн åрөнхий газрын 
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газраас мэргэжлийн зааварчилга авч, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журмын дагуу зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажиллаа. 

Тус аймгийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Команд штабын 
хамтарсан дадлага, сургууль зохион байгуулах тухай” А/196 тоот захирамжийн дагуу аймгийн 
Хууль эрх зүйн хэлтсийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулан Команд штабын 
дадлага сургуулийг зохион байгуулах хөтөлбөр, Дорнод аймагт зохион байгуулах Команд 
штабын сургуулийн бодлого төлөвлөгөө, цагийн байдлыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, тактикийн 
төлөвлөгөө, зураглал гарган тусгайлан бэлтгэсэн газар оронд зохион байгууллаа. 



Команд штабын дадлага сургуулийг 4 үå шаттай, 3 цагийн байдлын өгөгдөлтэйгөөр 
зохион байгуулж, 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 14.00 цагт Сургуулийн удирдагчид 
тактикийн даалгавар, анхны цагийн байдлыг гардуулснаар эхлүүлж, шат бүрийн төгсгөлд 
хэсэгчилсэн, 4 дүгээр шатны төгсгөлд нэгдсэн байдлаар дүнг гаргаж, 2017  оны 5 дугаар 
сарын 24-ний өдрийн 18.40 цагт актаар дүнг танилцуулан дадлага сургуулилтыг дуусгах 
дарааллаар ажиллаа. 

Тус цагдаагийн газрын Шуурхай штабын дэргэд ажиллах 17  бүлэг нь Команд штабын  
дадлага сургуулийн сэдвийн дагуу төлөвлөгөө, зураглал гарган алба хаагч нарт ажиллах 
зааварчилга өгч дадлага сургуульд чиг үүргийн дагуу ажиллаа. 

Команд штабын тэнхимийн болон бодит дадлага сургуульд Засаг даргын 2017 оны 05 
дугаар сарын 02-ний өдрийн “Команд штабын хамтарсан дадлага, сургууль зохион байгуулах 
тухай” А/196 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг, удирдах бүрэлдэхүүн, Цагдаагийн 
газрын Шуурхай штабын бүрэлдэхүүн нийт 42 алба хаагч, бодит дадлага сургуульд 9 
байгууллагын 121 алба хаагч 21 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр Хэрлэн сумын 3 дугаар багт 
тусгайлан бэлтгэсэн талбайд зохион байгууллаа. 

Тус цагдаагийн газраас Онцгой байдлын газар, Дорнод нийтийн аж ахуй” ОНªААТҮГ-
ын харъяа Цэвэр ус хангамжийн ангид 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр “Гал унтраах 
тактикийн сургууль” сэдэвт хамтарсан дадлага сургуулилт зохион байгууллаа. 

Дадлага сургуулилтад цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах, Олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасгаас ЦБҮАЖ /код501.7/-д заасны дагуу улсын онц чухал 
объåктын хамгаалалтыг хүч нэмэгдүүлсэн байдлаар зохион байгуулж, харуулын цэгүүдэд 
нэмэгдэл харуулын цагдааг томилж, объåктын баруун зүүн хэсгээр эргүүлийн бүлэгт 8 алба 
хаагчийг 4 чиглэлд үүрэг гүйцэтгүүлсэн. Мөн хамгаалж байгаа объåктын тåхник, тоног, 
төхөөрөмж галын аюулд өртөж болзошгүй эд зүйлийг татан гаргах бүлгийг томилж 8 алба 
хаагчдыг үүрэг гүйцэтгэлээ.  

Аймгийн Онцгой байдлын газраас Гал түймэр унтраах, аврах 52-р ангийн захирагч х/ч 
А.Бадамдоржоор ахлуулсан 22 алба хаагч, 2 автомашинтай, аймгийн “Улаан загалмай” 
төвөөс 1 эмнэлгийн ажилтан, хамгаалуулагч байгууллага болох “Дорнод НАА” ОНªААТҮГ-ын 
гүйцэтгэх захирал Г.Баярсайханаар ахлуулсан 39 ажилтан дадлага, сургуулилтад 
хамрагдлаа.  

 “Гал унтраах тактикийн сургууль” сэдэвт дадлага сургуулилт 4 үå шаттайгаар зохион 
байгууллаа. 

 Ø¿¿õ, ø¿¿ã÷èéí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ ÷èãëýëýýð:  
Тус цагдаагийн газраас шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангахад 2017 оны 4 дүгээр 

улиралд батлагдсан, хуваарь томилгооны дагуу Шүүхийн байрыг нийт 74 удаа 1776 
õ¿í/öàãèéí õàðóóë õàìãààëàëòûí àæèë ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýæ àæèëëàà.  

Энэ хугацаанд Эрүүгийн хэргийн шүүх хурал 86, Иргэний хэргийн шүүх хурал 41, 
Захиргааны хэргийн шүүх хурал 13, магадлангийн хурал 15 тус тус болсноос Эрүүгийн 
хэргийн шүүх хуралд 86 удаа, Иргэний хэргийн шүүх хуралд 41 удаа, Захиргааны хэргийн 
шүүх хуралд 13 удаа шүүх хурлын дэг журам сахиулж ажилласан. Үүнээс шүүх хуралдаанд 
шүүгч 130, улсын яллагч 79, нарийн бичгийн дарга 123, өмгөөлөгч 96, хохирогч 50, шүүгдэгч 
122, хариуцагч 25, нэхэмжлэгч 28, гэрч 27, шинжээч 2, хэвлэл мэдээллийн ажилтан 27 бусад 
5 оролцсон.  

Шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг 9 удаа явагдахад 9 удаа журам сахиулж ажиллаж, 
хүч нэмэгдүүлсэн хамгаалалтыг Шүүхийн байранд 6 удаа зохион байгууллаа.  

Хуяглан хүргэгчээс хүлээн авсан яллагдагч насанд хүрсэн эрэгтэй 9, насанд хүрсэн 
эмэгтэй 2, насанд хүрээгүй эрэгтэй 1, хуяглан хүргэгчид хүлээлгэн өгсөн яллагдагч насанд 
хүрсэн эрэгтэй 12, насанд хүрсэн эмэгтэй 2, насанд хүрээгүй эрэгтэй 1, åрдийнөөр 21, хүч 
нэмэгдүүлсэн 2, нийт 23 хуяглан хүргэх ажиллагааг автомашинаар хийж ажиллаа.  

Дорнод аймаг дахь сум дундын шүүхээс иргэний хариуцагчийг албадан ирүүлэх тухай 
захирамж 15 хүлээн авч ажилласнаас 12 захирамж биåлүүлэн яллагдагч 2, хохирогч 1,  
иргэний хариуцагч 9 албадан авчирч шүүгчийн туслахад хүлээлгэн өгч ажиллаа.  

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шийдвэр 16 хүлээн авч, сум дундын 
иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шийдвэрийн дагуу иргэний хэргийн 



хариуцагчаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 16 иргэний хаяг, утсыг тогтоон нэхэмжлэгчид 
хариу мэдэгдэж шийдвэрийг биåлүүлэн ажилласан. 

Цагдаагийн газрын 2017 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу долоо хоногийн Баасан 
гариг бүрийн албаны сургалтад тасгийн алба хаагчид бүрэн хамрагдан ажилласан. 

Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг, Монгол банкны гэрээт цагдаа нарт галт 
зэвсэгтэй харьцах, ПМ, АКМ бууны хагас задаргаа, шагайвар, буудлага хийх дадлага 
сургалтын Хилийн цэргийн 0132-р ангийн хээрийн буудлагын талбайд Нийтийн хэв журмын 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч Цагдаагийн ахмад М.Энхболд, Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах хэсгийн ахлах байцаагч цагдаагийн ахмад Ж.Гантулга нар дадлага сургалтыг 
зохион байгуулсан.  

Мөн буудлага хийх үåийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг  уншиж танилцуулан 
алба хаагч нэг бүрээр гарын үсэг зуруулан баталгаа авсан. Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны  журам / код 235 / “Галт зэвсэг хадгалах, хамгаалах, бүртгэх, тавьж олгох, 
буудлага хийх журам”-ын 235.13, 235.14-дэх заалтыг чанд сахин мөрдөж ямар нэгэн зөрчил 
дутагдалгүй ажилласан. 

 
Олоí íийтийí аюулгүй байдлыг хаíгах чиглэлээр  
 
Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай салаа нь 2017 онд 

“Дорнод НАА” ОНªААТҮГ-тай байгуулсан “Хамгаалалтын ажлын гэрээ”, батлагдсан хуваарь  
томилгооны 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 1415 удаа 
33960 хүн/цагийн харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж ажиллав. 

Салааны харуулчин ахлагч нар 2017 онд шалган нэвтрүүлэх 1-р пост хяналтын 2,3-р 
постод албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд цэвэр усны анги хориотой болон ариун цэврийн 
бүсэд өдрийн болон өглөө оройн ээлжид гарч ажилласан 7613 хүний бичиг баримт болон 
биåд үзлэг шалгалт хийж, гаднаас хамгаалалттай объåктод албан ажлаар нэвтэрсэн 1866 
хүн, 3498 тээврийн хэрэгсэлд тус тус үзлэг шалгалт хийж нэвтрүүлж ажиллалаа. 

УОЧО-т хамгаалах шалган нэвтрүүлэх 1-р пост хяналтын 2,3-р постод харуул 
хамгаалалтын ажил үүрэг гүйцэтгэсэн харуулын цагдаа нар 15504 хөдөлгөөн  хяналтад авч 
ажиллан нийт 795 зөрчил илрүүлэн холбогдох байгууллагад мэдэгдэж, зөрчилийг 
шийдвэрлэж ажиллав. Үүнд: 

1. Бичиг баримтын зөрчил                                                           203 
2. Объåктод тогтоосон дэглэм журам зөрчсөн зөрчил              305 
3. Хяналтаар илрүүлсэн зөрчил                                                  287 

Зөрчлийн талаар холбогдох албан байгууллагад нийт 47 удаа албан мэдэгдэл 
шаардлага өгч, заагдсан зөрчил дутагдлыг засуулах арга хэмжээ авч ажилласан. 

Хамгаалалтын нөхцөл байдлын талаар ЦЕГ-ын шуурхай удирдлагын жижүүрт 
тогтоосон хугацаанд мобикомын 99319102, юнитåлийн 88679102 утсанд танилцуулж үүрэг 
чиглэл авч ажиллаа. Салааны харуулын дарга, харуулчин ахлагч нарт 2017 онд ажил 
үүрэгтэй нь холбоотой нийтлэг үүрэг 1795, нэг бүрчилсэн үүрэг даалгавар 1111-ийг өгч 
биåлэлтэд нь хяналт тавьж ажилласан.  

Шалган нэвтрүүлэх 1-р цэг, хяналтын 2,3-р цэгүүдэд албан үүрэг гүйцэтгэсэн 
харуулчин ахлагч нарын ажлын хариуцлага албаны сонор сэрэмжийг өдөр болон шөнийн 
цагуудад Цагдаагийн газрын ёс журмын эргүүлтэй хамтран нийт 329 удаа шалгаж, тодорхой 
үүрэг чиглэл өгч биåлэлтийг тооцон ажиллалаа. Долоо хоног бүрийн баасан гаригт Дотоодын 
цэргийн штабт салааны долоо хоногт хийж гүйцэтгэсэн хамгаалалтын ажлын танилцуулгыг 
хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр өдөр, оройн эргүүлд давхардсан тоогоор 
1025 удаа 6150 хүн/цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. Энэ хугацаанд гудамж 
талбай олон нийтийн газар иргэдийн амгалан тайван байдал алдагдуулсан, замын 
хөдөлгөөний журам зөрчсөн болон захиргааны зөрчил гаргасан нийт 457 хүнийг ЗХТХ-èéí 
õîëáîãäох заалтаар 2285000 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авч, гудамж талбайд биåэ 
авч явах чадваргүй, олон нийтийн газар болон гэр орондоо согтууруулах ундаа хэрэглэн 



бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан нийт 1000 иргэнийг эрүүлжүүлэх байранд 
хүлээлгэн өгч ажиллалаа. 

 
Гурав: Сахилга хариуцлага, сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх 

болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар 
 

Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2017 îíû 06-р сарын 30-ний өдрийн А/135 тоот 
тушаалаар Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын бүтцийн зураглал, албан тушаал, орон тоо, 
цол, цалингийн зэрэглэл хүн хүчийг шинээр баталж, төсөв офицåр 93, төсөвт ахлагч 85, 
гэрээт ахлагч 4, төсөвт энгийн 5 алба хаагч, нийт 187 алба хаагчтайгаар үүрэг гүйцэтгэн 
ажиллаж байна 

2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар 18 офицåр, 14 ахлагч нийт 32 зөрчил гаргаж 
сахилгын арга хэмжээ тооцогдсон байна. 2016 оны мөн үåийн байдлаар 15 офицåр, 15 ахлагч 
нийт 30 зөрчил гаргаж сахилгын арга хэмжээ тооцогдож байсан ба энэ нь урьд оны мөн үåтэй 
харьцуулахад 2 нэгжээр өссөн байна. 

Биå бүрэлдэхүүнээс 2017 онд давтан зөрчил гаргасан 2 офицåр байгаа ба 2016 онд 
давтан зөрчил гаргасан 1 офицåр, ахлагч 1 тус тус байсан.  

Алба хаагчдын гаргасан зөрчлийг 2017 оны мөн үåэр ангилбал хууль ёс, хүний эрх 
чөлөөг зөрчсөн 1, ажлын хариуцлага алдсан 11, архидан согтуурсан 8, ЦАХ-чийн сахилгын 
дүрмийг зөрчсөн 1, үүрэг даалгавар үл биåлүүлсэн 3, бусад 8 тус тус байна. Сахилга, ёс зүйн 
зөрчлийн шалтгаан, нөхцөл нь ЦАХ биå биåдээ тавих зарчимч шаардлага сул 8, найз, 
нөхдийн уруу таталт 1, хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа 21, ёс зүй хангалттай 
төлөвшөөгүй 1, хууль дүрэм, журам, зааврын мэдлэг дутмаг, мэргэжлийн ур чадвар сул 1 тус 
тус байна.  

Сахилга ёс зүйн зөрчлийг илрүүлсэн аргаар ангилбал тухайн байгууллагын дотоодын 
хяналтаар 21, гадны хяналтаар 7, иргэд  байгууллагын мэдээллээр 2, Төрийн болон төрийн 
бус байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл 2 тус тус байгаа нь 2016 оны мөн үåийнхээс 
дотоодын хяналт 2-оор буурсан нь шийтгэлийн тоотой холбоотой ба иргэд байгууллагын 
мэдээлэл 4 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 

2017 онд сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагчдыг албан тушаалаар ангилбал 
Тасаг, хэсгийн дарга 1, Эрүү, эдийн засгийн төлөөлөгч /мөрдөгч/ 3, Хэсгийн байцаагч 4, 
Замын цагдаагийн байцаагч 1, Бусад офицåр 9, хэв журмын цагдаа 4, цагдаа-жолооч 1, 
бусад цагдаа 9 тус тус байна. 

Шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл Сануулсан 17, Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 
3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулсан 10, цагдаагийн албанд нэг жилийн 
хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халсан 5 тус тус байна.  

Шийтгэлийг ЦЕГ-ын дарга-1, байгууллагын дарга 31-г тус тус оногдуулсан байна. Энэ 
нь урьд онтой харьцуулахад халагдсан зөрчил 3-аар өссөн ба сахилгын шийтгэл 
оногдуулсан байдал 2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар 32 алба хаагч сахилгын зөрчил 
гаргасны 18 буюу 56,3 % нь офицåр, 14 буюу 43,7% нь ахлагч бүрэлдэхүүн байна. Нийт биå 
бүрэлдэхүүнд эзлэх хувь 17,1 хувийг тус тус эзэлж байна. 

2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар: Нийт 37 албаны шалгалт явуулж, 89 алба хаагч 
холбогдон дугаар олгогдсоноос 74 офицåр, 15 ахлагч зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу 
хариуцлага тооцогдож, 61 алба хаагчийн цалин бууруулж хасч, 15 алба хаагчид “Сануулах”, 
нотлогдоогүй 4, ажил албанаас халсан 4 байсан ба хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн 5 тус 
тус байна. Энэ нь 2016 оны байдлаар харьцуулахад нийт 38 албаны шалгалт явуулж, 63 алба 
хаагч холбогдон албаны шалгалтын дугаар олгогдсон нь 26 нэгжээр өссөн ба зөвлөлийн 
хурлын шийдвэрийн дагуу 51 алба хаагчдын цалинг хасч, 10 алба хаагчид “Сануулах”, 
үндэслэлгүй нь тогтоогдсон 1, халсан 1 тус тус байсан байна. 

2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт албаны шалгалт 1 нэгжээр буурч, холбогдсон 
алба хаагч 26 алба хаагчаар өссөн байна. 

Албаны шалгалт явуулах үндэслэл: Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага, албан 
тушаалтнаас гомдол гаргасан буюу мэдээлсэн 15, Дотоодын хяналт, шалгалт 22 байгаа ба 
сахилга, ёс зүйн зөрчлийн шалтгаан, нөхцөлөөр авч үзвэл ЦАХ биå биåдээ тавих зарчимч 
шаардлага сул 3, Найз, нөхдийн уруу таталт 1, Хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа 82, Ёс зүй 



хангалттай төлөвшөөгүй 1, Хууль дүрэм, журам, зааврын мэдлэг дутмаг, мэргэжлийн ур 
чадвар сул 2 тус тус байна. 

Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн хэлбэр: Хэргийн хугацаа хэтэрсэн 2, Хэрэг матåриал дутуу 
шалгасан 1, хээл хахууль, шан харамж авсан 1, ЦАХ-ийн харьцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн 1, 
ажлын хариуцлага алдсан 62, архидан согтуурсан 10, ЭБШХ болон бусад хууль дүрэм 
зөрчсөн 5, үүрэг даалгавар үл биåлүүлсэн 1, ажил тасалсан 4, эрүүлжүүлэх баривчлах 
байрны журам зөрчсөн 1, Албаны бичиг баримт, энгэрийн тэмдэг үрэгдүүлсэн 1 тус тус 
байгаа ба Сахилга, ёс зүйн зөрчлийг илрүүлсэн аргаар ангилбал Тухайн байгууллагын 
дотоод хяналтаар 21, гадны хяналтаар 5, иргэд, байгууллагын мэдээлэл 6, төрийн болон 
төрийн бус байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, матåриал 5 тус тус байгаа ба удирдах 
албан тушаалтны шийдвэрээр албаны шалгалтыг явуулсан байна.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “ªргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 
шийдвэрлэх /код-119/ журам”-ын 119.9.1-д заасны дагуу цагдаагийн газрын алба хаагч нар 
болон түүний гэр бүлээс ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдол 2016 оны 12 дугаар сарын 
байдлаар 236 байсан бол 2017 онд 223 болж 13 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 

ªргөдөл гомдлын утга нь ажилд орох, суралцахыг хүссэн 22, Ажилд дахин орохыг 
хүссэн 2, Ажил өөрчлөх,шилжихийг хүссэн 41, Захиргааны чөлөө хүссэн 92, Тэтгэвэр тэтгэмж 
,орон сууц хүссэн 1, бусад 62-т /өвчтэй, цалингийн зээлийн хүсэлт/  тус тус байна. 

Гаргасан өргөдөл, хүсэлтийг задалж үзэхэд: Сум орон нутагт хэсгийн төлөөлөгчөөр 3 
ба түүнээс дээш жил ажиллаж тогтвортой ажиллах гэрээний хугацаа дуссан тул сум орон 
нутаг өөрчилж өгнө үү гэх 10, офицåр бүрэлдэхүүнд орох 9, замын цагдаагийн тасагт ажиллах 
9, суманд ажиллах 8, аймгийн төвд ажил өөрчлөх 24, төв, орон нутагт шилжүүлж өгөх хүсэлт 
гаргасан 6, үүнээс удирдлагад танилцуулаагүй шийдвэрлэгдсэн 2 тус тус байна. ªргөдлийн 
хариу өгөлт 100 хувьтай бөгөөд Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 908/-
д заасны дагуу томилсон сум орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан, мөн ар гэр ахуй 
амьдралын байдал, алба хаагчийн гаргасан хүсэлт, удирдлагаас авч хэрэгжүүлж байгаа 
удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ зэргийг үндэслэн шийдвэрлэдэг.  

Офицåр, ахлагч бүрэлдэхүүний ажлын байрны тодорхойлолтын åрөнхий болон тусгай 
шалгуур, шаардлага, үзүүлэлтийн дагуу албан тушаал /ажлын байр/-ын сонгон шалгаруулалт 
зарлаж, хүний нөөцийн судалгаагаар хүсэлт нэг бүрээр авч, хариуг өгч шийдвэрлэж байгаа нь 
39 хувь буюу дээрх үзүүлэлт нэмэгдэхэд нөлөөлж, удирдлагын зүгээс өргөдлийг утгаар нь 
ангилж, шийдвэрлэлтийг алба хаагчийн эрх зүйн баталгаа, дэвшин томилогдох нөхцөл 
бололцоо, нийгмийн асуудал, эрүүл мэнд, ахуй амьдралын байдлыг шийдвэрлэх зорилгоор 
61 хувийг эзэлж шийдвэрлэгдсэн байна.  

2017 оны эрүүл мэндийн судалгаагаар эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
нийт алба хаагчид хамрагдсан ба ªвчний улмаас ажлаас чөлөөлөгдсөн 17, эрүүл мэндийн 
шалтгааны улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан  өвчлөлийн байдлаар задалж үзэхэд 
арьс харшлын эмгэг 1, ходоод гэдэсний эмгэг 1, мэс заслын эмгэг 2, элэг цөс, нойр 
булчирхайн эмгэг 1, зүрх судасны эмгэг 3, мэдрэлийн эмгэг 1, бөөр, шээс ялгаруулах замын 
эмгэг 3, уушиг, амьсгалын замын эмгэг 1, дотоод шүүрлийн эмгэг 1 тус тус байгаа ба 
давхардсан тоогоор гаргасан болно. 

Цаашид алба хаагчид өвчлөлийн талаар анхаарч нийтийн биåийн тамир, спортыг 
хөгжүүлж, биå бялдрыг чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, албаны спортыг хөгжүүлж, 
хувь хүн өөрсдөө анхаарал хандуулж ажиллах шаардлагатай байна. 

2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар эрүүгийн хэрэгт холбогдсон алба хаагч 1 байгаа 
ба үйлдсэн гэмт хэргийн төрлөөр ангилбал албан тушаалын хэрэг, хэргийн ангилал нь хүнд 
байх ба албан үүргээ гүйцэтгэж явах үåдээ эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн ба хувийн сэдэлтээр 
холбогдсон байна. Зөрчлийн хэлбэр нь ганцаар үйлдсэн, иргэдийн мэдээллээр илрүүлж, 
тухайн матåриалыг харьяаллын дагуу холбогдох байгууллагад матåриалыг шилжүүлсэн 
байна. Энэ нь урьд оны мөн түвшинтэй харьцуулахад ижил түвшинд байна. 

Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой гаргасан өргөдөл гомдлыг 
авч үзэхэд бүх хүлээн авсан 6 байгаа ба үүнээс офицåр 1, ахлагч 5 байгаад цаашид 
анхаарах, зөрчлийн төрлөөр ангилбал хээл хахууль шан харамж авсан 1, ЦАХ-ийн 
харьцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн 5, ЭХҮ-ээр шилжүүлсэн 1, ажил, албанаас халсан 1, цалин 



бууруулсан, хассан 2, сануулсан 1, нотлогдоогүй 1 гэж шийдвэрлэсэн байгаа ба бүх 
шийдвэрлэгдсэн 5, үлдэгдэл 1 тус тус байна.  

2017 оны байдлаар албан үүргээ гүйцэтгэж байх үåдээ гэмтсэн, осолд өртсөн, 

үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод орж, үйлдвэрлэлийн ослын акт тогтоолгосон алба хаагч 

тус тус бүртгэгдээгүй байгаа ба Засгийн газрын 1111 тоот утсанд гомдол гаргасан 2, ЦЕГ-ын 

126 тоот утсаар 1, иргэд, аж ахуй нэгжээс гаргасан санал хүсэлт бүртгэгдэж, тухай бүр хариуг 

өгч, үндэслэлгүй нь тогтоогдсон 2,  арга хэмжээ тооцогдсон 1 алба хаагч тус тус байна. 

 Албаны сургалт соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр: 
Дорнод аймгийн цагдаагийн газар нь Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн 

зорилтыг хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын хууль тогтоомж, цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам, төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биåлүүлж, ажлын 
байранд ажил хэрэгч уур амьсгал бүрдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, биå бялдар 
бэлтгэлжилтийн түвшин, эрүүл мэнд нийгмийн асуудлыг сайжруулах, мэдээлэл тåхнологийг 
эзэмших чадварт суралцуулах цагдаагийн байгууллагын стратåгийн зорилтыг хангах 
Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны Б/58 тоот тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн 
байгууллагын алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2017 оны сургалтын 
калåндарчилсан төлөвлөгөө”-ний дагуу Цагдаагийн åрөнхий газрын Сургалтын төвд ур 
чадвар ахиулах сургалт, Цагдаагийн газрын сургалтын 2017 оны нэгдсэн төлөвлөгөө 
хуваарийн дагуу дотоод журамд тусгагдсанаар 7 хоног бүрийн “Баасан” гарагуудад алба 
хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх ур чадварыг дээшлүүлэх, ёс зүйг төлөвшүүлэх, хууль хэрэглэх 
чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр нэгдсэн болон мэргэжлийн холбогдолтой сургалтууд тогтмол 
явагдсан.  

Цагдаагийн байгууллага хууль тогтоомжоор хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд 
шинжлэх ухаан, тåхнологийн ололт амжилт, хууль сахиулах үйл ажиллагааны хөгжил, 
дэвшил, эрх зүйн, орчны өөрчлөлт шинэчлэлтэй уялдуулан Цагдаагийн газрын биå 
бүрэлдэхүүнд явуулах дотоод сургалтыг цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 
06-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар “Албаны сургалт явуулах баг”-ийг томилон ажиллуулж 
ирсэн. 

Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009 оны 156 дугаар тушаалаар баталсан 
“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн стратåги хөтөлбөр /2009-2021/”, “Хүний нөөцийн 
төлөвлөлт, хэрэгцээ, шаардлагыг бодитой тодорхойлж, мåнåжмåнтийн болон хүний нөөцийн 
хангамжийг сайжруулах, албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг үå шаттайгаар дээшлүүлэх”, 
Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/222 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн åрөнхий газрын 
үйл ажиллагааны стратåги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр”, “Эрүүл 
чадварлаг хүний нөөцийн бүрдүүлэх” үйл ажиллагааны стратåги зорилтыг ханган биåлүүлж 
ажиллаа. 

Цагдаагийн газраас 2017 онд биå бүрэлдэхүүнд явуулах албаны сургалтын 9 
чиглэлээр төлөвлөгөөг боловсруулж цагдаагийн газрын даргаар 2017 оны эхэнд батлуулж, 
2017-2018 оны хичээлийн жилд явуулах албаны сургалтыг дараах 3 бүлэгтэй зохион 
явуулав. 

Сургалтыг “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам”, “Албанд нь 
дадлагажуулах мэргэшүүлэх сургалт”, “Хүний хөгжлийн сургалт”-ын дотор “Гадаад хэл”, “Биå 
бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах сургалт”, “Мэдээлэл тåхнологи”-ийн чиглэлээр зохион 
байгуулсан. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын нийтээр мэдвэл зохих бүлгүүд, 
биå бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг сургалтыг цагдаагийн газраас томилогдсон сургагч 
багш нар хариуцан нэгдсэн сургалтаар, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 
алба хаагчийн үндсэн үйл ажиллагааны талаарх бүлгүүд, дадлагажуулах болон мэдээллийн 
тåхнологийн сургалт, гадаад хэлний сургалтыг тасаг албадын дарга нар хариуцаж, хуваарийн 
дагуу тус тус зохион байгуулсан.  

Õóóëü ç¿éí ñàéäûí 2014 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-ний өдрийн “Архидан согтуурахтай 
тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/248 дугаар тушаал, Цагдаагийн åрөнхий 
газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/129 тоот тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”, мөн äàðãûí 2015 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 12-íû 



өдрийн “Үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай” 01/06 тоот үүрэг, 05 тоот албàí äààëãàâðûí 
äàãóó àëáà õààã÷ íàðò òàíèëöóóëàí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëæ, àëáà õààã÷ íàðààð ñàð á¿ð 
áàòàëãàà ãàðãóóëàí àæèëëàæ áàéíà. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2015 оны А/127 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, 
тус цагдаагийн газраас 2016 онд хөтөлбөрийн биåлэлт 96.2 хувь буюу 4.8 баллын үнэлгээтэй 
дүгнэгдсэн. Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 
“Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр 2017 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг хүлээн авч салбар төлөвлөгөөг гарган 
ажиллаж байна. Төлөвлөгөөтэй холбогдуулж байгууллагын хэмжээнд алба хаагчдын сахилга 
ёс зүй, зан харьцааны чиглэлээр гадны болон дотоодын сургалтыг 6 удаа, “Сахилга ёс зүй, 
дотоод хяналт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 1 удаа тус тус зохион байгуулаад байна.  

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2015 оны А/127 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, 
цагдаагийн газрын биå бүрэлдэхүүний дунд “Байгууллагын соёл, алба хаагчдын ажлын 
хариуцлага, сахилга ёс зүй, дүрэмч ажиллагааг дээшлүүлэх сарын аян” зохион байгуулж 
байна. Дээрх аяны хүрээнд алба хаагчдын дунд олон төрлийн тэмцээн, сургалт зохион 
байгуулж тухай бүр нь үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа алба хаагчдад явуулах албаны сургалтыг зайнаас 
болон улирал бүрийн нэгдсэн цугларалтаар зохион байгуулан сургалтад бүрэн хамруулсан. 

Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн байгууллага, ажилтан, алба хаагчдаас Монгол 
Улсын хууль тогтоомж, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, төрийн албаны 
зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биåлүүлж, ажлын байранд ажил хэрэгч уур амьсгал 
бүрдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, биå бялдар, бэлтгэлжилтийн түвшин, эрүүл 
мэнд нийгмийн асуудлыг сайжруулах, мэдээллийн тåхнологийг эзэмших чадварт суралцуулах 
цагдаагийн байгууллагын стратåгийн зорилтын хүрээнд албаны сургалтын хуваарийн дагуу 
гадны сургалт буюу төрийн болон төрийн бус байгууллагаас 12 удаагийн сургалт, 
тасгийн дарга ахлах байцаагч сургагч багш нараас биå бүрэлдэхүүний дунд албаны 
сургалтыг 52 удаа, сэтгэл зүйн сургалтыг 16 удаа тус тус зохион байгуулсан. 

Цагдаагийн газрын даргаар батлуулсан төлөвлөгөөний хүрээнд Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны /код-944/ “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дасан 
зохицох” журмын дагуу Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд шинээр болон туршилтын 
хугацаагаар томилогдсон алба хаагчдыг ажил албанд нь богино хугацаанд сургах, дасан 
зохицуулах, ажил мэргэжлийн алдаа дутагдал гаргуулахгүй байх, мэргэжлийн чиг 
баримжаатай болгохтой чиглэлээр цагдаагийн газраас 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу 17 удаагийн сургалт, мөн үйл ажиллагааны /код-239/ “Ажлын 
байрны сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх” журмыг хэрэгжүүлж Их, дээд болон ахлагчийн 
сургууль, дамжаа төгсөж, шинээр томилогдсон алба хаагчдад мэргэжлийн ур чадвар, дадал 
эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн ажлын байрны сургалтыг цагдаагийн газраас 2017 онд хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөний дагуу 10 удаагийн сургалтыг тус тус зохион байгуулав. 

Сум орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа  Халхгол сум дахь 
цагдаагийн хэсэг, Матад сум дахь цагдаагийн хэсэг, Баян-Уул сум дахь цагдаагийн хэсэг 
болон сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нараас бие даасан сургалтыг ажлын байран 
дээр 76 удаа явуулж, Цагдаагийн газрын алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх 
2017 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сумд дахь хэсгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 
нарт /DVD, CD/ зайны сургалтын материалыг 3 удаа, олшруулж тараасан материал 
18 ширхгийг алба хаагчид болон сумдад нэгдсэн байдлаар хүргүүлж алба хаагч бүрээр 
судлуулж биåлэлтийг тооцож ажилласан. 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын тушаалаар Дорнод аймгийн цагдаагийн газраас 
9 удаагийн 18 алба хаагч сургалтад хамрагдсанаас “Галт зэвсгийн тухай хууль, холбогдох 
журмын хэрэгжилтийг хангах” сургалтад 2 алба хаагч, “Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын 
сургагч багшийн сургалт”-д 1 алба хаагч, “Офицåр дамжааны сургалт”-д 4 алба хаагч, 
“Цагдаагийн байгууллагын мэдээлэл, холбооны инжåнåр, тåхникийн ажилтнуудын нэгдсэн 
сургалт” 1 алба хаагч, Улаанбаатар хотод сургалтын нэгдсэн төвд зохион явуулсан “Ахлагч 
нарын зөвлөгөөн”-ний сургалтад 5 алба хаагч, “Сургагч багш бэлтгэх” сургалтад 2 алба хаагч, 



“Удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах” 1 алба хаагч, “Сургагч ахлагчийн 
сургалт” 1 алба хаагч, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр сэтгэл зүйчдийг 
чадавхжуулах сургалтад 1 алба хаагч тус тус хамрагдсан.  

 Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны Б/58 тоот тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2017 оны 
сургалтын калåндарчилсан төлөвлөгөө”-ний дагуу Цагдаагийн åрөнхий газрын Сургалтын 
төвд  “Холбоо мэдээллийн инжåнåрийг чадавхжуулах”, “Архи албан хэрэг хөтлөлтийн 
сургалт”, “Замын хөдөлгөөний зохицуулагч”, “Мэдээлэл судалгааны ажилтны ур чадварыг 
дээшлүүлэх” “Амилуулах суурь мэдлэг”, “Шинэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх арга зүй” “Хойшлуулшгүй ажиллагаа” “Удирдлагын мåнåжмåнт” 
“Мэргэшсэн хэрэг бүртгэгч 2” “Тусгай хэрэгсэл, биåийн хүч хэрэглэх арга зүй” “Удирдлагын 
манлайлал” “Тåррор үйлдэх гэмт хэргийг шалгах арга зүй” “Биå хамгаалах бэлтгэл, баривчлах 
арга тактик” “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй ажиллах арга зүй”, “Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаа”  “Зэрлэг ан амьтны хууль бус худалдаа” “Мансууруулах эм, сэтгэцэд 
нөлөөлөх арга зүй,” “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа” “Зам тээврийн 
зөрчлийг шалгах ажиллагаа” “Хүний амь нас хохирсон гэмт хэргийн газрын үзлэг хийхэд 
анхаарах асуудал, илрүүлэх арга зүй” “Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн газрын үзлэг хийх илрүүлэх арга зүй” “Байгаль 
хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн газрын үзлэг хийх илрүүлэх арга зүй” “Захиргааны 
зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” сургалтуудад нийт 24 удаагийн 26 алба 
хаагчийг хамруулаад байна. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын тушаалаар гадаад орнуудад БНСУ-ын СªҮЛ 
хотноо зохион явагдсан “Монгол улс дахь хар тамхи, мансууруулах бодисын эргэлтэд тавих 
хяналтыг сайжруулах нь 2017” сургалтад Эдийн засгийн ахлах мөрдөгч, БНХАУ-ын ªМªЗО-
ны Хөх хотод зохион байгуулах “Мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь” 
сургалтад Матад сум дахь цагдаагийн хэсгийн дарга, ОХУ-ын Улаан-Үүд хотод зохион 
байгуулсан “Хил орчмын бүс нутгийн хамтын ажиллагааны асуудлаарх” уулзалт зөвлөгөөнд 
тус цагдаагийн газрын дарга нар тус тус оролцсон. 

Аймаг орон нутгийн хууль хяналтын байгууллагуудын дунд зохион явуулсан “Иргэдийн 
оролцоог хангахад олон нийтийн сүлжээг ашиглах нь” “Хохирогч хамгааллын үйлчилгээг 
сайжруулах нь”  “Хүүхэд гэр бүлд хүргэх сэтгэл зүйн үйлчилгээ” “Ажлын байран дахь бэлгийн 
дарамт” Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд туслах “Дохионы хэлний анхан шатны сургалт” 
Аймаг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтыг хангах хүрээнд нягтлан бодох бүртгэлийн 
олон улсын стандартын сургалт, аймгийн нийт төрийн байгууллагуудын ажлын гүйцэтгэл, 
түүнд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор аймгийн нийт төрийн байгууллагуудад “ЭЙБЛ” 
програмын сургалт, “Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж “-ийг дээшлүүлэх сургалтуудад 
7 удаагийн 31 алба хаагчийг хамруулсан.  

Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн, нэгдсэн сургалт, цугларалтыг улирал бүр “Ажлын үр 
дүнг дээшлүүльå” уриа дор биå бүрэлдэхүүний дунд зохион явуулж, сургалт, цугларалтын 
үåэр “Архи, цагдаа 2 нэг замаар явахгүй, дахин ийм алдаа дутагдал гаргалгүй ажиллацгаая” 
уриалгыг алба хаагчдад сурталчлан таниулж, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын албан 
даалгавар, Тэргүүн дэд даргаас ирүүлсэн үүрэг, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, 
сахилгын дүрмийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж, жилийн эцэст сахилга хариуцлага, алба 
хаагчдаас албаны нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлсөн, олон нийтийн анхаарлыг татсан, сахилга 
ёс зүйн ноцтой зөрчил дутагдал гаргахгүй хамт олон болохоор санал нэгдэн ажиллаж, 
сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн алба хаагч нэг бүрээр биå 
бүрэлдэхүүнд гаргасан алдаа дутагдлаа дахин давтахгүй байх чиглэлээр сургалтын 
матåриал бэлдүүлж “Алдаан дээр суралцах сургалт”-ыг 29 алба хаагч биå бүрэлдэхүүнд 
орж хэвшсэн. 

Тус цагдаагийн газарт Хууль сахиулахын их сургуулийн 8 сонсогч, эчнээ ангийн 5 алба 
хаагч, Их засаг их сургууль Хууль зүйн сургуулийн 2 оюутан тус тус дадлагын ажил хийсэн. 

Тус газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчид шинэчлэн батлагдсан Зөрчлийн 
тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор зохион байгуулагдсан 



гүйцэтгэх ажлын мэргэшүүлэх сургалтад 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-нээс 2017 оны 09 
дүгээр сарын 15-ны өдрийг дуустал хамрагдаж, сургалтад хамрагдах хугацаанд Цагдаагийн 
åрөнхий газрын дэд даргын 2017 оны 4/1287 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын 
чиглэлийг хэрэгжүүлэн Хэнтий аймагт зохион байгуулсан зүүн бүсийн цагдаагийн 
байгууллагын гүйцэтгэх ажилтнуудын мэргэшүүлэх 3,3 крåдит цагийн 1 удаагийн сургалтад 
тус цагдаагийн газрын 31 алба хаагч амжилттай хамрагдсан. 

Мөн шинээр батлагдсан гарч хэрэгжсэн Эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль зэргийг 
алба хаагчдад дотоод сургалтаар 6 цагийн хичээл сургалтыг сургагч багш, ахлан мөрдөгч, 
цагдаагийн хошууч М.Батмөнх орсон. Мөн уг хуулиудыг сурталчлан таниулах зорилгоор 
хамтран ажилладаг байгууллага болох Улсын бүртгэлийн газрын нийт 24 ажилтанд 1 
цагийн сургалтын орсон.       

Шинээр батлагдсан гарч 2017.07.01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн шинэ хуулиудын 
хэрхэн ойлгож хэрэгжүүлэх талаар хамтарсан сургалтыг аймгийн прокурорын байгууллагатай 
хамтран 2017.07.15-ны өдөр зохион байгуулж, ХЗДХ яамнаас зохион байгуулсан 5 хоногийн 
сургалтад 2017.06.12-ноос 16-ны өдрүүдэд алба хаагчдыг бүрэн хамруулж оролцлоо. 
 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны /код-243/ “Олон нийтийн цагдаагийн 
ажилтныг ажиллуулах” журмын дагуу Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг хуулиар хүлээсэн 
үүргээ хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам хамгаалах 
ажилд оролцоход цагдаагийн газраас мэргэжлийн удирдлагаар ханган 2 ажилтанд сургалт 
ороод байна.  

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

Гэрээнд тусгагдсаны дагуу 7 хоног бүрийн “Мягмар” гаригт тасаг албадуудын хуваарь 
гарган цаг үåийн 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 тåлåвизтэй хамтран 2017 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр “Сайн жолооч” 
нэвтрүүлгийг бэлтгэн иргэд олон нийтэд хүргэсэн.  

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

Тус цагдаагийн газраас байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах, 
цагдаагийн мэргэжлийн албадуудын үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Амар тайван 
амьдралын төлөө хамтдаа” уриа дор улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг” арга хэмжээг 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00-17:00 цагийн 
хугацаанд аймгийн “Тусгаар тогтнолын талбай”-д зохион байгуулж иргэд олон нийтэд 
нээлттэй нэг цэгийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг хүргэж ажиллав. 

Үйл ажиллагаанд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Улсын 
бүртгэлийн хэлтэс, Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс, Шүүхийн шинжилгээний алба, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, цагдаагийн газрын Ахмадын хороо зэрэг төрийн болон 
төрийн бус байгууллагууд нэг цэгээр хамтарсан үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.  

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу сар бүрийн 1-ний өдрийг хүүхдээ сонсох 
өдөр болгосонтой холбогдуулан “ХҮҮХДЭЭ СОНСОХ ªДªР“ 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 
Политехникийн коллежийн 86 оюутан сурагчдад мэдээ, мэдээлэл өгч, тэдний санал 
хүсэлтийг хүлээн авч ажилласан. 

Сургалтад заагдсан хичээлүүдээр алба хаагчдаас 12 удаагийн 40-60 асуулт бүхий 
тåстээр сар бүр шалгалтыг авч ажилласан.  

Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçрын даргын 2015 оны А/82 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил” журам /код 940/-д заасны дагуу аймгийн төр захиргааны 



óäèðäëàãà, Õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà, áàéãóóëëàãà àæ àõóé íýãæèéí äàðãà 
ýðõëýã÷ àëáàí òóøààëòíóóäòàé áèå÷ëýн уулзаж аймаг орон нутагт болон цагдаагийн газрын 
хэмжээнд соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хэрэгжүүлэх харилцан 
санал солилцож хамтын ажиллагааг уялдуулж, алба хаагчдын дунд соён гэгээрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах чиглэлээр төлөвлөгөө гарган биåлэлт, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Монгол Улсын хууль, тогтоомж, цагдаагийн төв байгууллагаас гарсан тушаал, 
шийдвэр, төрийн албаны зарчим, дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, иргэдэд үзүүлэх 
цагдаагийн ажил, үйлчилгээг сайжруулах, хуульд заасан эрх, үүргээ биåлүүлэх, "Цагдаагийн 
алба хаагчийн сахилгын дүрэм", "Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт"-ыг үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх зорилгоор “Биå бүрэлдэхүүний ажлын хариуцлага, сахилга ёс 
зүйг дээшлүүлэх” чиглэлээр биå бүрэлдэхүүн гэр бүлийн гишүүдийг оролцуулсан өргөтгөсөн 
зөвлөгөөнийг 2017 оны 1, 3 дугаар улиралд, мөн биå бүрэлдэхүүний сахилга хариуцлагын 
зөвлөгөөнийг 2017 оны эхний хагас жил, 3, 4 дүгээр улиралд зохион явуулсан. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2015 оны А/127 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, 
цагдаагийн газрын биå бүрэлдэхүүний дунд “Байгууллагын соёл, алба хаагчдын ажлын 
хариуцлага, сахилга ёс зүй, дүрэмч ажиллагааг дээшлүүлэх сарын аян” зохион байгуулж 
байна. Дээрх аяны хүрээнд алба хаагчдын дунд олон төрлийн тэмцээн, сургалт зохион 
байгуулж тухай бүр нь үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын даргаас “Баривчлах, саатуулах байрны үйл ажиллагààíä òàâèõ 
хяналтыг сайжруулах тухай” 01, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх 
тухай” 02, “Насан хүрүүгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
зохион байгуулах тухай” 03 тоот албан даалгаварыг хүргүүлж биåлэлт үр дүнг тооцон 
àæèëëàæ áàéíà.  

Тус цагдаагийн газраас биå бүрэлдэхүүний дунд “Сахилга ёс зүйг дээшлүүльå” 
сэдвээр зохион байгуулах зөвлөгөөний удирдамжийг 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр 
баталж, бүх сумдын засаг дарга нарт алба хаагчдыг оролцуулах тухай албан тоотыг 
хүргүүлж, сумдын алба хаагчдыг бүрэн хамруулж ажиллаа. 

Байгууллагын орчинд эåрэг, таатай уур амьсгалыг бий болгох, алба хаагчдад 
тулгамдсан асуудлыг нь шийдвэрлэх, албан үүргээ хэвийн гүйцэтгэхэд нөлөөлөх сэтгэл зүйн 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлж “Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, харилцааны соёл, ёс зүйн 
шаардлага хангаж ажиллах нь” сэдвийн хүрээнд багаар ярилцлага өрнүүлж, харилцан 
чөлөөтэй санал бодлоо солилцов. 

Сэтгэл зүйн шалтгаант асуудалтай алба хаагчдын зан үйлд нөлөөлөх сэтгэл санааны, 
ахуйн хүчин зүйлсийг судлан тодорхойлох, нийт алба хаагчдад үйл ажиллагааны онцлогт 
тохируулан биå хүний ур чадвар, шинж чанаруудыг судлан тогтоох, оношлох, сэтгэл зүйн 
тусламж дэмжлэг үзүүлэх, сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудлыг тодруулах, ажлаас шалтгаалсан 
стрåссийн түвшинг багасгах, цагдаагийн газрын удирдах ажилтнуудаас авч хэрэгжүүлж буй 
ажил, мэдлэг чадварын түвшинг тогтоох зорилгоор санал хүсэлтийг авч, сэтгэл зүйчийн 
дүгнэлт гаргуулан алба хаагч нарт танилцуулан, цаашид хэрэгжүүлэх ажлаа тодорхойлов. 

Мөн сахилга ёс зүйн зөвлөгөөнтэй холбогдуулан цагдаагийн газрын ахлагчийн 
зөвлөлөөс Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн åрөнхий 
газраас ирүүлсэн албан даалгавар, үүрэг чиглэл, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, 
сахилгын дүрмийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж, жилийн эцэст сахилга хариуцлага, алба 
хаагчдаас албаны нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлсөн, олон нийтийн анхаарлыг татсан сахилга ёс 
зүйн ноцтой зөрчил дутагдал гаргахгүй байж, халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлж, эвсэг 
хамт олон болох “УРИАЛГА” гаргалаа. 

Олимпын Таåквондогийн 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” мåдаль, 
төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Г.Ганцэцэг эмэгтэй +57 кг-ийн жинд “хүрэл” мåдаль, халз тулааны эрэгтэй 65 кг-ийн жинд 
мөрдөн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Б.Пүрэвдорж “хүрэл” мåдаль хүртсэн. 



Тус цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн алба хаагчид 
санаачлан цагдаагийн газрын Б байрны гадна талбайд мод болон олон наст өвс, бусад олон 
төрлийн цэцгийн үр суулгасан ба биå бялдрыг хөгжүүлэх чиглэлээр спорт хэрэглэлийн 
талбайг бий болгон тохижуулж байна. 

Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 96 жилийн ой, Монгол цэргийн баярын өдрийг 
тохиолдуулан "Биåийн тамир, спортын тухай" Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын 2002 оны 
139 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хүн амын биå бялдрыг чийрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-
ийг хэрэгжүүлэх, алба хаагчдын биå бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг дээшлүүлэх, цэргийн 
хэргийн мэдлэг, дадлага, олон талт үүрэг гүйцэтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
цагдаагийн газрын тасаг албадын дунд "Марш тактик"-ийн тэмцээнийг 2017 оны 04 дүгээр 
сарын 12-ны өдөр зохион байгуулсан. 

 Алба хаагчдын ар гэрийнхэнд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил: 
Öàãäààãèéí àëáà õààã÷äûí ÷ºëººò öàãèéã ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéí õàìò çºâ áîëîâñîí 

ºíãºð¿¿ëýõ, ãýð á¿ëäýý öàã çàâ çàðöóóëàõ, òàíèí ìýäýõ¿éí ìýäëýãèéã äýýøë¿¿ëýõ, àæëûí 
à÷ààëàë, ñòðåññ ÿäàðãààã òàéëàõ áîëîí Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2011 îíû 38 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Соён гэгээрүүлэх ажил зохиох” журам /код 940/-ûí 940.2.1-ä 
çààñíû äàãóó ãàçðûí áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèé äóíä ñî¸ëûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ, ñî¸í 
гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр төлөвлөгөө гарган ажиллалаа.  

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 үå шаттай зохион байгуулах, оролцоог нэмэгдүүлэх” талаар 
гаргасан санал хүсэлтийг хэрэгжүүлж, урлаг, уран сайхны “ªдөрлөг”-ийн арга хэмжээг 2017 
оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан.  

“ªдөрлөг”-ийн арга хэмжээ “Их тал” рåсторанд зохион байгуулагдан, алба хаагч нарын 
ар гэрээс 70 гаруй хүн хамрагдаж, уг арга хэмжээ батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу Цагдаагийн 
åрөнхий 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 0132 дугаар 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, биå 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. 

Монголын цагдаагийн байгууллагын “Ахлагчийн өдөр”-ийг тохиолдуулан 2017 оны 12 

дугаар сарын 08-ны өдөр тус Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газрын удирдлага болон 

Ахлагчийн зөвлөлөөс ахлагч бүрэлдэхүүнд жилийн хугацаанд хийсэн ажлын тайланг 

танилцуулж, санал асуулга өрнүүлэн, сагсан бөмбөгийн тэмцээн, хүндэтгэлийн хүлээн авалт 

зэрэг олон талт арга хэмжээг зохион явуулсан. 

 Иргэдэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил: 
Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí Äýä áºãººä äîòîîä õÿíàëò, àþóëã¿é áàéäëûí ãàçðûí 

даргын баталсан “Нутаг дэвсгэр хариуцсан Цагдаагийн байгууллагаас иргэний зөвлөл, оршин 
суугчдад 2016 оны үйл ажиллагааныхаа тайланг тавьж санал сэтгэгдлийг сонсож түүний 
ìºðººð àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ àðãà õýìæýýíèé óäèðдамж”, 2017 оны 01 дүгээр сарын 06-íû 
өдрийн “Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай” 4/36 тоот үүрэг, чиглэлийг хэрэгжүүлж, 11 заалт 
бүхий төлөвлөгөө, удирдамж гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 

Дорнод аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 12 дугаар 
сарын 27-ны өдрийн 118 дугаар тогтоолоор байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих 
үүрэг бүхий Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн 
гишүүдийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг байгуулж, 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны 
өдрийн тогтоолоор иргэний зөвлөлийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн батлан хамтран 
ажиллаж байна.  



Тус Цагдаагийн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг Хэрлэн сумын 10 багийн 
иргэнд тайлагнаж, нийт 890 иргэд, оршин суугчид оролцсон ба иргэнээс санал хүсэлт 44, 
шүүмжлэл 7, талархал 4 гаргасныг хүлээн авч газар дээр нь хариулт өгөх боломжтой санал 
хүсэлтэд хариулт өгч ажилласан.  

Иргэд, оршин суугчдаас ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу санал хүсэлтийг шийдвэрлэх 
ажлын төлөвлөгөө гарган  хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт хүргүүлсэн ба одоогийн 
байдлаар иргэний зөвлөл болон оршин суугчдад үйл ажиллагаагаа тайлагнасан хурал дээр 
гарсан санал хүсэлт, шүүмжлэлүүдийг хариуг хугацаанд хүргүүлэн бүрэн шийдвэрлэн 
ажилласан байна. 

Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны 
тайланг аймгийн Иргэний зөвлөл болон Хэрлэн сумын 10 багийн иргэнд тайлагнаж, нийт 900 
иргэд, оршин суугчид оролцсон ба иргэнээс санал хүсэлт 39, шүүмжлэл 9, талархал 11 
гаргасныг хүлээн авч газар дээр нь хариулт өгөх боломжтой санал хүсэлтэд хариулт өгч 
ажилласан.  

Иргэд, оршин суугчдаас ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу санал хүсэлтийг шийдвэрлэх 
ажлын төлөвлөгөө гарган хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт хүргүүлсэн ба одоогийн 
байдлаар иргэний зөвлөл болон оршин суугчдад үйл ажиллагаагаа тайлагнасан хурал дээр 
гарсан санал хүсэлт, шүүмжлэлүүдийг хариуг хугацаанд хүргүүлэн бүрэн шийдвэрлэн 
ажиллаж байна. 

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

Гэрээнд тусгагдсаны дагуу 7 хоног бүрийн “Мягмар” гаригт тасаг албадуудын хуваарь 
гарган цаг үåийн 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 тåлåвизтэй хамтран 2017 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр “Сайн жолооч” 
нэвтрүүлгийг бэлтгэн иргэд олон нийтэд хүргэсэн.  

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

Тус цагдаагийн газраас байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах, 
цагдаагийн мэргэжлийн албадуудын үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Амар тайван 
амьдралын төлөө хамтдаа” уриа дор улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг” арга хэмжээг 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09:00-17:00 цагийн 
хугацаанд аймгийн “Тусгаар тогтнолын талбай”-д зохион байгуулж иргэд олон нийтэд 
нээлттэй нэг цэгийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг хүргэж ажиллав. 

Үйл ажиллагаанд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Улсын 
бүртгэлийн хэлтэс, Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс, Шүүхийн шинжилгээний алба, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, цагдаагийн газрын Ахмадын хороо зэрэг төрийн болон 
төрийн бус байгууллагууд нэг цэгээр хамтарсан үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.  

ªдөрлөг арга хэмжээнд Замын цагдаагийн чиглэлээр 15 иргэнд шинэ жолооны 
үнэмлэх олгож, даатгалын тодорхойлолт 10 иргэнд, жолооны үнэмлэх гээгдүүлсэн 8 иргэний 
матåриал хүлээн авч ЗХАБТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-т заасан зөрчлийг газар дээр нь 
шийдвэрлэв. 

Мөн шинэчлэн батлагдсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар 35 
иргэнд биåчлэн уулзаж зөвлөгөө өгч ажилласан.  

Арга хэмжээний үåд олон нийтийн цагдаагийн ажилтан, иргэний зөвлөл, архи, 
тамхины хууль, хор холбогдол, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан 
журмууд, цахим тоглоом, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, зам тээврийн гэмт 
хэрэг, осол, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зэрэг 8 төрлийн 150 ширхэг зурагт 



хуудас, гарын авлага, санамж, зөвлөмжийг бэлтгэн иргэдэд тарааж, танилцуулах ажлыг 
зохион байгуулсан.  

Арга хэмжээнд 350 гаруй иргэн хамрагдсанаас 114 иргэнд ганцаарчлан /биåчлэн/ 
õóóëü ýðõ ç¿éí áîëîí õîëáîãäîõ áóñàä àñóóäëààр зөвлөмж, зааварчилга, мэдээлэл өгч, 
цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээтэй холбоотой 12 асуулт, санал, хүсэлт, гомдол, 
ìýäýýëëèéã àìààð áîëîí áè÷ãýýð õ¿ëýýí àâ÷, 8-ыг газар дээр нь хариулж, тайлбарлан, 4-ийг 
òîäîðõîé àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýí, øèéäâэрлэж ажилласан. 

“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” арга хэмжээний талаар болон цагдаагийн байгууллагаас 
хийж хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ, нөхцөл байдлын талаар орон нутгийн 6 тåлåвизээр 
тогтмол мэдээлэхийн зэрэгцээ Шинэ суваг тåлåвизтэй хамтран нэвтрүүлэг бэлтгэж иргэд 
олон нийтэд мэдээлж, сурталчлан ажилласан. 

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу сар бүрийн 01-ний өдрийг хүүхдээ сонсох 
өдөр болгосонтой холбогдуулан “ХҮҮХДЭЭ СОНСОХ ªДªР“ 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. 

Àéìãèéí ÃÕÓÑÀÇÑÇºâëºëèéí 2017 îíû төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 14 сумын 
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 ñîãòóóãààð òýýâðèéí 
хэрэгсэл жолоодсоны улмаас гарах хор уршигийн талаар санамж, сэрэмжлүүлэг ухуулах 
хуудас тус бүр 80 ширхгийг тарааж ажилласан. 

“Dornod.police.gov.mn” вэб сайтад Цагдаагийн газрын 2016 оны жилийн эцэс, 2017 оны 
эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг байршуулж, иргэд, олон нийтэд мэдээлж 
ажиллаж байна.  

Аймгийн орон нутгийн иргэдийн хандалт ихтэй байдаг цахим сайт болох 
“dornod.police.gov.mn”, Цагдаагийн газрын “Дорнод аймгийн цагдаагийн газар” фåйсбүүк, 
“70582233.mn” цахим хаягаар бүх сумдын засаг дарга, ИТХурал, хэсгийн төлөөлөгч нарт 
цагдаагийн газраас зохион явуулж буй арга хэмжээ, үйл ажиллагааны тайлан мэдээг тухай 
бүр байршуулан, иргэд олон нийтийн хүртээл болгон ажиллаж байна. 

 Соён гэгээрүүлэх ажлын төрөл хэлбэрийн жагсаалт: 
Тус цагдаагийн газрын даргаар 2017 оны эхэнд “Ёслол, хүндэтгэл, тэмдэглэлт баяр, 

биåийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн зохион явуулах” талаар цагдаагийн газрын тасаг 
хэсгүүдэд хуваарилан батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллаа. Үүнд: 

 Цагдаагийн газрын тасаг хэсгийн дунд марш тактикийн тэмцээн  
 1.2 Цагдаагийн газрын дэд зөвлөлөөс алба хаагчдын дунд “Сахилга хариуцлага, зан 

харилцааны” чиглэлээр арга хэмжээ  
 1.3 Алба хаагчдын гэр бүлийг хүлээн авч, өдөрлөг зохион байгуулах 
 1.4 Тэтгэвэрт гарч буй алба хаагчдын “Хөдөлмөр алдар”-ыг тэмдэглэх 
 1.5 “Цол гардуулах”, “Тангараг” өргөх ёслолын ажиллагаа 
 1.6 “Цасны баяр” сэдэвт хамт олны өдөрлөг 
 1.7 “Бид цагдаагийнхан” цэнгээнт үдэшлэг /Гэр бүлийн хамт/ 
 1.8 Цагдаагийн мэргэжлийн сургалтын төвийг төгсөж цагдаагаар томилогдсон алба хаагчдыг 

хүлээн авах 
 1.9 Цагаан сар 
 1.10 Эмэгтэйчүүдийн баяр 
 1.11 Эх үрсийн баяр 
 2.1 Заалны хөл бөмбөг 
 2.7 Ширээний тåннис 
 2.8 Сагсан бөмбөг 
 2.9 Үндэсний бөх 
 2.10 Шатар, даам 
 2.11 Хөл бөмбөг 
 2.12 Гар бөмбөг 
 2.13 Билльярд  



 Гэр бүлийн зөвөлгөөн зэрэг арга хэмжээнүүдийг биå бүрэлдэхүүн болон тэдний 
гэр бүлийн гишүүдийн дунд амжилттай зохион байгуулаад байна.  

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 үå, түүхэн замналаараа бахархах "Бахархалын өдөр"-тэй болж тэмдэглэн 
өнгөрүүлж хэвшсэн. 

Цагдаагийн газрын 2 дугаар байранд Монгол Улсын зүүн хязгаарт анх цагдаагийн 
байгууллага үүсч байгууллагдсанаас өнөөг хүртэлх түүхэн замнал, ахмад үåийн амжилт 
бүтээл, алдар гавьяатнуудыг алдаршуулах тåхник хэрэгсэл, хувцас, зэвсэг, тусгай хэрэгслийг 
сурталчилах зорилгоор цагдаагийн түүхэн "Музåй"-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 үåийн 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 2017 оны 01 
дүгээр сард шалгаруулж “Батламж” гардуулсныг цагдаагийн газрын удирдлага болон 
ахмадын хорооны бүрэлдэхүүнд танилцуулан хүлээн авлаа.  

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.  

Долоо хоног бүрийн “Баасан” гарагт алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх ур чадварыг 
дээшлүүлэх, ёс зүйг төлөвшүүлэх, хууль хэрэглэх чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр нэгдсэн 
болон мэргэжлийн холбогдолтой сургалтууд явагдаж хэвшсэн.  

Сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл оногдуулсан алба хаагч нэг бүрээр 
биå бүрэлдэхүүнд гаргасан алдаа дутагдлаа дахин давтахгүй байх чиглэлээр сургалтын 
матåриал бэлдүүлж “Алдаан дээр суралцах сургалт”-ыг тухай бүр явуулж хэвшсэн. 

 
Дөрөв: Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар 

 

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 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 

мэдээллэн ажиллаж байна.  
 
 
Цагдаагийн газрын 2014, 2015 оны санхүүгийн 

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

 



 
Гурав. 2017 оíы батлагдсаí төсөв, түүíий зарцуулалт: 

2017 онд улсын төсвөөс 2,341,334.1 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 15,000.0 мянган 
төгрөг, гэрээтийн орлогоор 42,326.0 мянган төгрөг нийт 2,398,660.1 мянган төгрөгийн 
батлагдсан төсөвтэй үйл ажиллагаа явуулсан. Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон 
судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх талаар анхаарч, үүссэн өр  авлагын 
үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан удирдлагад танилцуулан ажилласан. 

 2017 оны 09 дүгээр сард ургсал засварын зардал хүрэлцэхгүй 4.2 сая өр үүссэн, 
нийгмийн даатгалын шимтгэл, цалингийн 39,4 сая төгрөгийн өр үүссэнийг ЦЕГ-ын СААлбанд 
хүргүүлэн цалингийн төсвийг нэмж баталуулахаар тооцоог хүргүүлэн шийдвэрлүүлэн, 
Сангийн сайдын 2013 оны 73 тушаал, Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн 
тухай журмын дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 23-нд хэмнэгдэж байгаа даатгалын 
үйлчилгээний зардлаас 2865,000 төгрөг, цэвэр бохир усны зардлаас 2,135,000 төгрөгийг 
хүрэлцэхгүй байгаа урсгал засварын зардалд 4,579,000 төгрөг, тээврийн хэрэгслийн 
оношлогооны зардалд 421,000 төгрөгийг шилжүүлэхээр, 2017 оны 08 дугаар сарын 25-нд 
гэрэл цахилгаан, усны зардлаас 5.0 сая төгрөгийг урсгал засварын зардалд, 2017 оны 10 
дугаар сарын 30-нд цэвэр бохир ус, шуудан холбооны зардлаас 5.0 сая төгрөгийг урсгал 
засвар, бичиг хэргийг зардалд шилжүүлэх хүсэлт хүргүүлэн төсвийн хувиарт өөрчлөлт 
хийлгэн зарцуулан ажилласанаар төсвийн өр авлагагүй ажилласан. Батлагдсан төсвийн 
тогтмол үйл ажиллагааны зардлаас 13.1 сая төгрөг, даатгалын үйлчилгээний зардлаас 1.9 
сая төгрөгийг хэмнэж ажилласан. 

 

 
Тайлант оны үйл ажиллагааны давсан орлогоос 1,037,069 төгрөгийг Сангийн сайдын 

2017 оны 11 дүгээр сарын 24 –ны өдрийн 342 дугаар тушаалын дагуу эрх үүсвэр дутагдаж 
байгаа, өр төлбөр үүссэн үндсэн үйл ажиллагааны урсгал зардлыг санхүүжүүлсэн. 

 
2017 оны төсвийн зардлыг эдийн засгийн ангилал тус бүрээр харуулвал: 

Зардлыí íэр 
Мөíгөí дүí 

/мяíгаí төгрөг/ 
Эзлэх хувь 

Цалингийн зардал 2,066,929.4 86.2 

ЭМД /а.олгогчоос/ 44,048.9 1.8 

Байгууллагын тогтмол зардал 58,624.2 2.4 

Хангамж, бараа матåриалын зардал 120,327.6 5.0 

Хоолны зардал 39,880.00 1.7 

Урсгал засврын зардал 43,459.00 1.8 

Дотоод албан томилолтын зардал 18,340.00 0.7 

Бусад төлбөр хураамжын зардал 7,051.00 0.3 

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 61,800.0  

49,300,000 59,833,700 57,326,000 

2,135,616,600 2,242,063,951 2,341,334,100 

2015 он 2016 он 2017 он

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН
БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих Улсын төвлөрсөн төсвөөс



 
Мөíгөí хөрөíгө: 
Алба хаагчдад хөдөө орон нутаг болон хотруу албан ажлаар явах үåд 18,340.0 мянган 

төгрөгийн томилолт, жижүүрийн бүрэлдэхүүнд гарч байгаа алба хаагч нарт хоолны мөнгө 
27,936.9 мянган төгрөгийг тус тус олгож, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 
байрны цахилгааны зардалд 19.6 сая төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 5.1 сая төгрөг, 
дулааны зардалд 20.8 сая төгрөгийг зарцуулсан. Хуулийн тогтоомжийн дагуу газар, тээврийн 
хэрэгсэл, агаарын бохирдлын татвар, тээврийн хэрэгслийн оношлогооны зардалд 3.1 сая 
төгрөг, албаны тээврийн хэрэгслийн урсгал засврын сэлбэг мөн  1, 2 конторын барилгын 
дотор гадна урсгал засвар, албаны компьютåр, принтåр, станц, гудамж замын хяналтын 
камåрын засвар, бусад үйл ажиллагааны засвар үйлчилгээний зардалд 42.7 сая төгрөгийг 
зарцуулсан. 

Шуурхай албаны тээврийн хэрэгсэлийн шатахуун, тосолгооны зардалд 84.5 сая 
төгрөгийн шатахууны зардлыг олгож тайлангаж ажилласан. Сумдад сар бүр шатахууны 
хуваарлан тогтмол олгосон байна.  

Тус цагдаагийн газрын нэмэлт санхүүжилтийн 100070012401 тоот дансанд ЦЕГазраас 
сонгуулийн үйл ажиллагааны хамгаалалтын зардал 11,542,000 төгрөг, Аймгийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний үйл ажиллагааны зардал 36,668,000 төгрөг, 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 7,491,000 төгрөг, бусад байгууллагаас 
5,443,439 төгрөг нийт зэрэг 66,716,842 төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн зарцуулалтын эрхийг 
Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалын 02 дугаар хавсралт “Төсвйин санхүүжилтийн 
болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам”-ын дагуу нээлгүүлэн зарцуулж ажилласан. 

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу Цагдаагийн байгууллагын 2018 
оны төсвийн төсөл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийг холбогдох хууль тогтоомж, журамд 
нийцүүлэн боловсруулж 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр Цагдаагийн åрөнхий газрын 
Санхүү аж ахуйн албанд хүргүүлсэн. 

   Аймгийн төрийн сангаар дамжуулан 810 удаагийн зарлагын гүйлгээг хийж ажилласан 
байна. 

Цалиí хөлс бүртгэл: 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 60.1 “Ажилтны цалин хөлсийг сард хоёр ба түүнээс дээш 
удаа, тогтоосон өдөр олгоно” гэж заасны дагуу цалинг сард 2 удаа 189 алба хаагчдын цалинг 
бодож урьдчилгаанд 288,119,935 төгрөг, сарын сүүлд 1,783,496,597 төгрөгийг Голомт 
банкинд байрших алба хаагчдын цалингийн дансанд шилжүүлэн олгосон. Цагдаагийн газрын 
даргын тушаалаар жилийн хугацаанд 157 алба хаагчын цалингаас 26,579,457 төгрөгийг хасч, 
170 алба хаагчид 52,268,141 төгрөгийг нэмсэн, хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан 17 алба 
хаагчид 5,902,271 төгрөг, нярайн тэтгэмжтэй 3 алба хаагчид 10,033,368 төгрөг, төрийн алба 
хаагч нарт олгох 300,000 төгрөгийн урамшуулал 51,000,000 төгрөгийг тус тус олгосон. 
Шүүхийн шийдвэрээр 7 алба хаагчийн цалингийн нөхөн олговорт 7,054,870 төгрөгийг суутган 
шилжүүлэв.   

ХХОАТатварт 191,548,053 төгрөгийг суутгаж аймгийн Татварын албаны 4705104152 
тоот дансанд шилжүүлсэн, улирлын тайланг дараа сарын 10-ны өдөр https://e-tax.mta.mn/ 
хаягаар цахимаар шивж тоон гарын үсгээр илгээн байгууллагатай тооцоо нийлж ажилласан. 
Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу алба хаагчдын цалингаас ниймгийн даатгалын 
шимтгэлийг нийгмийн даатгалын төрөл бүрээр энэ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасан хувь хэмжээгээр сар бүр тооцож цалингаас 45,031,488 төгрөг ажил олгогчоос  
39,672,655 төгрөгийг аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэсийн 100070090000 тоот дансанд 
шилжүүлэн тайланг www.ndaatgal.mn/nd8/ хаягаар цахимаар шивж илгээн баталгаажуулан 
ажилласан. 

ЦЕГ-ын Хяналт шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс 2014-2016 он, 2017 оны 
эхний хагас жилийн ниймгийн даатгалын шимтгэлийн тайланг шалгаж 53 алба хаагчын 
ээлжийн амралтын олговорыг цалин дээр нэгтгэн буруу тайлагнасан, 6 алба хаачийн 
ниймгийн даатгалын шимтгэлд хязгаарлалт хийж тайлагнасан зөрчил илэрсэнийг залруулга 
хийлгэн Ниймгийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах баталгаажуулах 
журмын хоёрдугаар хавралт Маягт 2-оор хийж тайлагнаж ажилласан. 

Мэдээллийí ил тод байдал 

https://e-tax.mta.mn/
http://www.ndaatgal.mn/nd8/


Төсөв, санхүүгийн ил тод байдалын хүрээнд Цагдаагийн газрын төсвийн орлого, 
батлагдсан төсвийн зарцуулалтыг www.dornod.police.gov.mn сайтны шилэн дансны хэсэгт, 
www.shilendans.mn шилэн дансны сайт, байгууллагын санхүүгийн ил тод байдал гэсэн 
мэдээллийн самбарт 2017 оны жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, улирал, сарын 
төсвийн гүйцэтгэл, хагас жилийн тайлан, дараа жилийн төсвийн төсөл, жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, төсвийн хэтрэлт, хэмнэлт 
түүний шалтгааны тайлбар, тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт, 5 сая төгрөгөөс 
дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр тус тус 
байршуулан албан хаагчид болон иргэд, олон нийтийг нээлттэй үзэх боломжоор бүрэн 
хангаж  ажилласан. 2017 онд 136 удаагийн мэдээллийг мэдээлэлж ажилласан байна.  

Цагдаагийн åрөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн 6/1233 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн шилэн дансны зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн 
шилэн дансанд “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох журам” 29 дүгээр тогтоолын 2 дугаар заалтын дагуу мэдээллийг бүрэн 
оруулан иргэд, олон нийтийг нээлттэй үзэх боломжоор бүрэн хангаж  ажилласан. 

Хөрөíгө оруулалт: 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн дагуу 2017 оны 05 сард Цагдаагийн åрөнхий газрын санхүү аж ахуйн албанаас 
тус аймгийн Сэргэлэн сум дах кабоны барилгын урсгал засвар үйлчилгээний зардалд 7,600.0 
мянган төгрөг шийдвэрлэгдсэнийг Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 05 
өдөр а/72 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1.2 –д 
заасанчлан “Сод хөрс” ххк-тай 2017 оны 05 сарын 15-ны өдөр ШГ-17-05/01 тоот шууд гэрээг 
байгуулан хийж гүйцэтгүүлэн хүлээн авсан. 

Аймгийн орон нутгийн хөгжилийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар бэлэн бус торгуулийн 
машин 3 ширхэг худалдан авах 7,500.0 мянган төгрөгийн ажлыг зохион байгуулан Ай Си Ай 
Систåм Монголия ххкомпанитай гэрээ байгуулан 2017.05.22 -ны өдөр байгууллагын өмч 
хамгаалах байнгын комисс шалган хүлээн авсан. 

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх зардлаас “Зөөврийн хяналтын пост” –ыг 9.6 сая төгрөгөөр барих гэрээг “Хийморийн 
ар жаргалант” ххк-тай байгуулан хүлээн авах ажлыг хийн иж бүрэн тоноглол суурилуулан 
хүлээн авч ашиглалтад оруулсан.  

Халхгол сумын Ялалт багт баригдсан цагдаагийн хэсгийн байрны тåндэрийн ажилд 
хяналт тавьж, 30,750,000 төгрөгийн барилгыг данс бүртгэлд тусган хүлээн авсан. 

  
 “Мэдүүлэг авах өрөө” засварлах, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга нийлүүлэх 

ажлыг “Алтан талын хийморь” ххк-тай 7,900,000 төгрөгөөр гэрээ байгуулан хийж гүйцэтгүүлэн 
хүлээн авч ашиглалтад оруулсан.  

Эрүүлжүүлэх байрны хэрэгцээнд нэн шаардлагатай 5,863,000 төгрөгийн тоног 
төхөөрөмж худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж “Био Мåд Трåйд” ххк-тай гэрээ 
байгуулан төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан. 

ЦЕГазраас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар УАЗ-2206 маркын автомашиныг 
шийдвэрлэж өгсөнийг хүлээн авч данс бүртгэлд тусгасан. 

Үíэт цаасíы тооцоо бодолт: 
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 Санхүү, аж ахуйн албанд хүсэлт хүргүүлэн 2 удаа үнэт цаас, 1 удаа галт зэсвгийн 
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.  

http://www.dornod.police.gov.mn/
http://www.shilendans.mn/


2017.01.01-2017.12.31 ны жилийн хугацаанд давхардсан тоогоор 459 алба хаагчид 
торгуулийн тасалбар 3155 ширхэг, шийтгэврийн хуудас, шийтгэлийн хуудас маягт-1, 
шийтгэлийн хуудас маягт-2 –ийг 3092 ширхэгийг олгож ажиллаж байна. 

Жилийн хугацаанд давхардсан тоогоор 1560 алба хаагчидадтай торгуулийн 
тасалбараар 3735 ширхгээр 18,675,000 төгрөг, шийтгэврийн хуудас,шийтгэлийн хуудас маягт-
1, шийтгэлийн хуудас маягт-2 тус бүрээр 3010 ширхгээр 91,458,470 төгрөгийн тооцоо хийж 
орон нутгийн төсөвт нийт 105,188,470 төгрөгийн орлого оруулж, бэлэн бус торгуулиар жилийн 
хугацаанд 121,474,500 төгрөгийн орлого оруулж ажилласан болно. 

  Үнэт цаас болон галт зэвсгийн гэрчилгээний тайланг сар бүр гаргаж цагдаагийн 
газрын удирдлагад танилцуулан нярвын үлдэгдлийг тоолж баталгаажуулан мэдээг тайланг 
дараа сарын 01 өдрийн дотор ЦЕГ-ын СААА-ын дотоод сүлжээгээр хүргүүлэн зөрчил 
дутагдалгүй ажилласан байна. 
/Торгуулийн орлогыг 100070000985 тоот дансанд төвлөрүүлсэн байдал / 

 
Бараа материал, өмч хөрөíгө 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Цагдаагийн åрөнхий газрын 

даргын 2013 оны 422 дугаар тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 
мөрдөгдөх Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн “Бараа матåриалын бүртгэл” 
хэсэг, Цагдаагийн газрын даргын 2015 îíû а/03 тоот тушаалаар батлагдсан Байгууллагын 
өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 06 дугаар 
хурлаар Цагдаагийн газрын үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй боловч үндсэн хөрөнгийн 
шинжийг агуулаагүй, элэгдэл байгуулахад тохиромжгүй 33 нэр төрлийн 4,568,190 төгрөгийн 
хөрөнгийг эргэлтийн хөрөнгийн дансанд, 33 нэр төрлийн 128,006,646 төгрөгийн үндсэн 
хөрөнгийн дансны ангилал хооронд нягтлан бодох бүртгэлийн залруулга шилжүүлэх саналыг 
Орон нутгийн өмчийн газарт хүргүүлэн зөвшөөрөл авч, эргэлтийн хөрөнгийн дансны ангилал 
хооронд 241 нэр төрлийн  35,108,515 төгрөгийн хөрөнгийг шилжүүлэх тушаал боловсруулан 
дансны бичилтийг хийж ажилласан. 

Албанд ашиглагдаж байсан Ниссэн экстрал маркын 04-70 дор улсын дугаартай авто 
машин, Лон Кинг маркын  76-68 доа улсын дугаартай том оврын Автобусын эдэлгээ нормын 
хугацаа дууссан тул актлуулах саналыг Цагдаагийн газрын зөвлөлийн хуралд танилцуулан 
аймгийн ОНªмчийн газарт хүргүүлэн Аймгийн Иргэийн төлөөлөгчдийн тогтоол гаргуулан данс 
бүртгэлээс хассан. 
 Албаны 30 ширхэг мотоцикльд үзлэг шалгалт хийж ажлын хэсгийн дүгнэлтээр 
засварлах шаардлагатай мотоциклийг засварлах, 5 ширхэг мотоциклийг аклах, нөөцөд 
шинээр байгаа мотоциклиос 5 мотоциклийг хувиарлан холбогдох алба хаагчдад 
хүлээлцүүлэн эд хариуцагчын карт хөтлөж ажилласан. 

ЦЕГазраас 660.0 мянган төгрөгийн бугуйн гав 30 ширхэг, УМБГазраас үзлэгийн цүнх 3 
ширхэг, ЦЕГ-ын САААлбанаас 4.6 сая төгрөгийн компьютåр 4, 419.8 мянган төгрөгийн 
принтåр 2, 496.0 мянган төгрөгийн тээврийн хэрэгслийн шилний наалт хэмжигч 1ш, 2.1 сая  
төгрөгийн автомашины хурд хэмжигч 1ш, 1,300.0 мянган төгрөгийн энгэрийн камåр 5, 
энгэрийн гэрэл 5, автомашины 649.0 мянган төгрөгийн маяк /дуут гэрлэн дохио/ 1 ширхэгийг  
тус тус хүлээн авч алба хаагчдад нь хуваарлаж олгосон. 

Орон нутгийн төвсийн хөрөнгө оруулалтаар 3 ширхэг 7.5 сая төгрөгийн бэлэн бус 
торгуулийн машиныг замын цагдаагийн алба хаагч нарт олгосон. 
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ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС АЙМГИЙН ТӨСӨВТ 
ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО



 
Тав: Алба хаагч ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг хангах,  

эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр 
 

Аймгийн Засаг даргатай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдтай 2017.01.06-ны өдрөөр 
хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, тус Цагдаагийн газрын дарга нь аймгийн Засаг даргатай 
2017.01.30-ны өдрөөр хамтран ажиллах гэрээг байгуулан ажиллаж байна. “Хамтран ажиллах 
гэрээ”-нд цагдаагийн алба хаагчдыг орон байр, хүнс, тээвэр, холбооны хэрэгслээр хангах, 
түүний гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байраар хангах болон бусад нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх чиглэлээр тусгасан байна. 

Алба хаагч, ажилтны нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр он гарсаар 44 алба 
хаагчдын орон сууцны хөргөлттэй зээл болон бусад хэлбэрээр санхүүгийн тодорхойлолт 
хүсэлтийн дагуу олгож, аймгийн эрүүл мэндийн даатгалын газруудтай хамтран алба хаагчдыг 
хөнгөлөлттэй үнээр эмчийн үзлэг шинжилгээ хийлгэж, Эрүүл мэндийн газартай хамтран 
Тарваган тахлын вакцин, элэгний В, С вирусийн эсрэг вакциныг хийлгэж дархлааг сайжруулах 
арга хэмжээг авч, эрүүл мэндийн дэвтрийн бөглөлтийг сар бүр хийж шаардлагатай эмчилгээ 
шинжилгээнд хамруулах арга хэмжээг тогтмол авч ажиллаж байна.  

Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 
Хангалт үйлчилгээний төвийн урд талд “Цагдаа хотхон- Амгалан” цогцолбор орон сууцны 
хорооллын эхний ээлжийн 180 айлын барилга барих ажил эхлээд алба хаагчдаас захилга өгч 
эхлээд байна. 

Тус цагдаагийн газраас 2017 онд дараах ажил арга хэмжээг зохион байгуулан 
ажилласан.  

Үүнд:  
1. Алба хаагчдыг “Итгэл Ивээл” эмнэлэгт хөнгөлөлттэй үнээр үзлэг шинжилгээнд 

хамруулсан.  
2. Цагдаагийн åрөнхий газрын “Сүүж-Уул” амралт сувилалд 1 алба хаагч хэвтэн 

эмчлүүлж амраасан.  
3. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвтэй хамтран элэгний “В, С” вирусийн шинжилгээг 

хийлгэж алба хаагчдад “В” вирусийн эсрэг вакциныг 3 удаагийн тунгаар хийлгэж урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. 
 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “ªргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 
шийдвэрлэх /код-119/ журам”-ын 119.9.1-т заасны дагуу цагдаагийн газрын алба хаагч нар 
болон түүний гэр бүлээс ирүүлсэн санал, өргөдөл 2016 оны 04 дүгээр сарын байдлаар 77 
байсан бол 2017 оны мөн үåд 109 болж 32 нэгжээр өссөн үзүүлэлттэй байгаа нь ажилд орох, 
суралцахыг хүссэн 21, ажилд дахин орохыг хүссэн 2, ажил өөрчлөх, шилжих 23, захиргааны 
чөлөө хүссэн 38, тэтгэвэр тэтгэмж, орон сууц хүссэн 2, бусад шалтгаанаар 23 тус тус байна. 
Шийдвэрлэлт 100 хувьтай байгаа ба бүгд алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
чиглэсэн байна. 

Улаанбаатар хот Хавдар судлалын үндэсний төвийн их эмч нар 2017 оны 09 дүгээр 
сарын 11-15-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд ирсэнтэй 
холбогдуулж, цагдаагийн газрын биå бүрэлдэхүүнийг үзлэг оношилгоонд бүрэн хамруулсан. 

 
Зургаа: Дотоод хяналтын хүрээнд 

 
Хууль зүйн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/238 дугаар тушаалаар 

баталсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион 
байгуулах нийтлэг журам”-ын 6.3-ын “г”-д заасан үндэслэлийн дагуу тус цагдаагийн газраас 
байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдуулан дотоод хяналт шалгалтыг зохион явуулах 
ажлын төлөвлөгөөг 2017 онд 21 заалт бүхий хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлсэн.  

Мөн дотоод хяналт шалгалтыг төлөвлөгөөний дагуу 2017 онд Эрэн сурвалжлах ажлын 
явц үр дүн, Зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын явц үр дүн, 
жижүүрийн шуурхай албаны үйл ажиллагаа, гэр бүл хүчирхийлэл, насанд хүрээгүй 
хүүхдүүдийн дунд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 8 удаагийн сонсгол 



мэдээлэл, 16 удаагийн ажлын хэсэг цагдаагийн газрын даргын тушаалаар гарч шалгалтыг 
явуулж үр дүнг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлд танилцуулж шийдвэрлэж холбогдох 
матåриалуудыг бүрдүүлсэн байна  

Дорнод аймгийн цагдаагийн газар нь 2016 оны үйл ажиллагаандаа хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээг хийж 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 41/34 тоотоор цагдаагийн төв 
байгууллагад хүргүүлэн ажилласан байна. Мөн цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд 
хэрэглэгчийн үнэлгээг аймгийн хэмжээнд иргэдээс авч тайланг сэтгэл зүйчээр аргачлалын 
дагуу гаргуулж хугацаанд нь төв байгууллагад хүргүүлсэн.  

Тус цагдаагийн газраас 2016 онд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хууль тогтоомжид заасан бусад ажил үүргийн 
гүйцэтгэлтэд Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/07 дугаар 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 83.6 хувь 4.1 баллын 
үнэлгээтэй байна.  

Тус цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/85 тоот 
тушаалаар Байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг шалгах ажлын хэсэг байгуулагдаж ажлын 
хэсгийн ахлагчаар Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
З.Баянжаргал, гишүүдэд эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Б.Батжаргал, ахлах 
хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч Б.Амартүмэн, жижүүрийн ахлах байцаагч, цагдаагийн 
хошууч Б.Баатардорж, шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн ахлах байцаагч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Гантулга нарын бүрэлдэхүүнтэй Цагдаагийн газрын дотоод 
аюулгүй байдлыг ЦБҮАЖ-ын “Цагдаагийн байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах /код 
113/-ын дагуу Цагдаагийн газрын “Санхүүгийн аюулгүй байдал”, “Барилга, байгууламж 
/объåкт/-ийн аюулгүй байдал” зэрэгт хэсэгчлэн хяналт шалгалтыг явуулсан. 

 
Долоо: Дүгнэлт 

 
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. 

Цагдаагийн газрын алба хаагч нарыг хууль эрх зүйн зөрчил гаргуулахгүй байх, хуульч 
шуурхай ажиллуулахад үйл ажиллагааны зорилтоо чиглүүлж, шинээр батлагдсан 2017 оны 
07 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг алба хаагч нарт 
судлуулж, шинэ бүтэц, зохион байгуулалтад түргэн шуурхай зохицож, ажлын алдаа дутагдал 
гаргуулахгүй ажиллах шаардлагатай байна; 

Шинэлэг арга хэлбэр, санаачилгуудыг үйл ажиллагаандаа ашиглан нэвтрүүлэхэд 
онцгойлон анхаарч, Мөрдөн байцаах албаны ажлыг үнэлж, дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг 
ханган биåлүүлээгүй ажлын дүнг ирэх онд ахиулах, ханган биåлүүлсэн шалгуур үзүүлэлтийг 
хадгалах зорилгоор тасгийн дарга, ахлах мөрдөн байцаагч нараас тавих өдөр тутмын 
хяналтыг эрчимжүүлэх, алба хаагчдын ажлын шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн боловсронгуй 
болгох; 

Сэжигтэн, яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэргүүд, орон байр, 
малын хулгайн түдгэлзүүлсэн болон ажиллагааны хэргүүдийн илрүүлэлтийг ахиулах талаар 
онцгой анхаарч, бусад тасаг албадууд, албан тушаалтнуудтай тогтмол хамтран ажиллах, 
хамтарсан багийн арга хэлбэрээр дээрх төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын арга хэлбэрийг 
өөрчлөн идэвхжүүлэх; 

Мөрдөн байцаалтын ажиллагааны явцад сэжигтэн, яллагдагч нарыг оргон зайлахаас 
сэрэмжлэх, таслан сэргийлэх арга хэмжээг оновчтой авах, оргон зайлсан тохиолдолд олж 
баривчлах, хэргийг шийдвэрлэх талаар арга хэмжээг тухай бүр нь зохион байгуулж ажиллах, 
онц хүнд, хүнд гэмт хэрэг болон тодорхой оршин суух хаяггүй этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт 



таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахдаа цагдан хорих саналыг заавал гаргаж, прокурор, 
шүүхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаар албан ёсны хариуг авч, хэргийн матåриалд 
хавсаргаж хэвших; 

Дорнод аймгийн Засаг даргын А/524 дугаар захирамжийн дагуу Хэрлэн сумын 1 дүгээр 
баг “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систåм” ТªХК-ийн урд төв зам дагуу үйлдэгдэх зам 
тээврийн хэрэг, ослын шалтгаан нөхцөлийг судалж, түүнийг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулах  ажлын хэсэг байгуулагдан судалгаанд суурилсан тухайн орчинд үйлдэгдэх 
зам тээврийн хэрэг, ослыг бууруулах талаар төсөл боловсруулан, хийж гүйцэтгэхэд 91,0 сая 
төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо судалгааг гаргасан. 

Түүнд шаардагдах төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх чиглэлээр Аймгийн Засаг дарга, 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлд 2 удаа танилцуулсанаар 2018 оны төсөвт 
тодорхой хөрөнгө тусгуулахаар шийдвэр гаргуулах. 

Цагдаагийн газрын тасаг албадын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах,  
алба хаагчдын ажилдаа хандах хандлага, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх үүднээс хэрэг 
бүртгэгч нарыг сум, баг, зөрчлийн төрлөөр нь  хариуцуулж, алба хаагчдыг мэргэшүүлэх, 
хамтарч үүрэг гүйцэтгэх чадварыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан болно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 


