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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 нэмэгдэл олгох журам”-ын 1 дэх хэсэг, 2014 оны 
86, 99, 108, 126 дугаар тогтоол, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 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 2018 оны 06 дугаар сарыг 
дуустал бүрэн бодож олгосон. 
 “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 байгууллагын 
¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, öàãäààãèéí àëáà õààã÷èéí ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã õýâø¿¿ëýõ òàëààð тусгайлан 
төлөвлөгөө гаргаж, цагдаагийн газраас 2018 онд 3 заалт бүхий зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 
 Цагдаагийн газрын үндсэн үйл ажиллагааг Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны 246 
дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх /код 110/ 
журам”-ын 110.4.3-т заасны дагуу 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар ЦБҮАЖ №110.53б-д заасан 
маягт, дүгнэх аргачлалын дагуу дүгнэж, цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн үйл 
ажиллагаанд тусган ажиллаж байна.  
 Цагдаагийн газрын хэмжээнд хэрэгжүүлэх Дорнод аймгийн төв болон сумдын нутаг дэвсгэрийн 
бүслэн хаах төлөвлөгөө, Дорнод 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”, “Дорнод 
аймгийн хэмжээнд цаг агаарын нөхцөл байдал хүндэрсэн, цас, зуд, гамшгийн үåд ажиллах бэлтгэл 
ажлын төлөвлөгөө” зэрэг 6 төрлийн төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. 

ÖÅÃ-ûí äàðãûí 2009 îíû À/65 òîîò òóøààëûí äàãóó ªíäºðæ¿¿ëñýí áîëîí àëáàíû áýëýí 
áàéäëûã õàíãàõ òºëºâëºãººã ãàðãàí áàòëóóëàí, íèéò áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèéã 4 óäàà, õýñýã÷èëñýí áàéäëààð 
òàñãèéí àëáà õààã÷äûã 3 óäàà àëáàíû áýëýí áàéäëûã øàëãàæ, õóâöàñíû áîëîí æàãñààëûí ¿çëýãèéã 
çîõèîí áàéãóóëæ, èëýðñýí çºð÷èë äóòàãäëûã çàñóóëàí àæèëëàà. 
 Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2017 оны 12 дугаар 
ñàðûí 27-ны өдрийн “ªндөржүүлсэн бэлэн байдлын нэгдүгээр  зэрэглэлд шилжүүлэх тухай” А/254 тоот 
тушаалаар Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 106 жилийн ой, шинэ жилийн 
баяр, амралтын өдрүүдэд алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг хангуулах, ажлын хариуцлага, сонор 
сэрэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын нийт биå бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 12 дугаар 
ñàðûí 27-íû ºäðººñ 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
нэгдүгээр зэрэглэлд шилжүүлэн ажиллуулаа. 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2017 оны 12 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн 01/754 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэх, 
ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүй, албаны бэлэн байдлыг хангаж үүрэг гүйцэтгэх чиглэлээр алба 
хаагчдад зааварчилга хүргүүлж, баталгаа гаргуулан авч биåлэлт үр дүнг тооцож ажилласан. 

Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 
2018 îíû 02 äóãààð ñàðûí 14-ний өдрийн “Цагдаагийн байгууллагын биå бүрэлдэхүүнийг 
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулах тухай” А/60 тоот тушаалаар 
ñàð øèíèéí áàÿðûí ºäð¿¿äýä àëáà õààã÷äûí àëáàíû áýëýí áàéäëûã õàíãóóëàõ, àæëûí õàðèóöëàãà, 



сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын нийт биå бүрэлдэхүүнийг 2018 оны 02 
дугаар сарын 14-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 19-ны өдрийг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
хоёрдугаар зэрэгт шилжүүлэн, удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллаа.  

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн “Нэгдсэн үзлэг 
тооллого зохион байгуулах тухай” А/09 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Тусгай хэрэгсэл 2018” нэгдсэн 
арга хэмжээг зохион явуулах удирдамж, төлөвлөгөөний хүрээнд тус цагдаагийн газраас салбар 
төлөвлөгөө гарган нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллаа. 

Нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн хүрээнд тус Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 01 
дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/01 тоот тушаалаар “Тусгай хэрэгсэл 2018” нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулах ажлын хэсгийг Цагдаагийн газрын дэд даргаар ахлуулан зохион байгуулсан. 

Ñàð øèíèéí áàÿðûí ºäð¿¿äýä àëáà õààã÷ íàðûí àëáàíû áýëýí áàéäëûã øàëãàõ, äàðãà 
óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã ÷èãëýëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ, õ¿÷ íýìýãä¿¿ëýí ýðã¿¿ë, øàëãàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõ 
õóâààðèéã ãàðãàí ¿ð ä¿íã òîîöîí àæèëëàà. 

Мөн Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын “Эрх олгох тухай” 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний 
өдрийн А/45 дугаар тушаалаар “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн 1.8 дугаар зүйлийн 6.6, 6.8-д заасан 
зөрчлийг шалган, шийдвэрлэх эрх олгогдсонтой холбогдуулан Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 02 
äóãààð ñàðûí 01-ний өдрийн “Ажлын хэсэг томилох тухай”  А/11 тоот тушаалын дагуу Хэрэг бүртгэх 
òàñàãò øàëãàãäàæ áàéñàí Çºð÷ëèéí õýðãèéí ìàòåðèàëûã õ¿ëýýí àâàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàí 
òàíèëöóóëëãûã Íèéòèéí õýâ æóðàì õàìãààëàõ, îëîí íèéòèéí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ àëáàíû äàðãàä 
хүргүүлэн ажилласан. 

2018 îíû 02 äóãààð ñàðûí 01-íû ºäðººñ Çºð÷èë øàëãàí øèéäâýðëýõ àæèëëàãàà òóñ òàñàãò 
õàðüÿàëàãäàõ áîëñîíòîé õîëáîãäóóëàí Õýðýã á¿ðòãýõ òàñãààñ çºð÷ëèéí õýðãèéí 19 ìàòåðèàëûã õ¿ëýýí 
алба алба хаагч нарт хуваарьлах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллав. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 2/48 
дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу алба хаагчдаас хэв журам сахиулах, 
эргүүл, жижүүр, харуул, хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх үåд илрүүлсэн “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль”-ийн 1.8 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн 6.8 дахь хэсэгт заасан зөрчлүүд нь “Зөрчил хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.6-д заасан үндэслэл тогтоогдвол эрх бүхий албан 
тушаалтан хялбаршуулсан журмаар зөрчлийг шийдвэрлэх чиглэлээр 12 заалт бүхий  зааварчилга 
хүргүүлж, биåлэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. 

Алба хаагчдын сахилга ёс зүй, өдөр тутмын үүрэг гүйцэтгэл, дотоод хяналт, шалгалт зохион 
байгуулах 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу хэсгийн байцаагч, Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн 
этгээдэд тавих хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа байдалд шалгалт хийж илэрсэн зөрчлийг арилгах 
чиглэлээр Улсын Ерөнхий прокурор, Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын хамтарсан 2016 оны 01 
дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/05, А/09 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тэнсэгдсэн ялтанд хяналт тавих 
журам”, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны 266 дугаар тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Тэнсэгдсэн хууль зөрчсөн хүүхдэд хяналт тавих” /код 619/ 
журмыг үндэслэн зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, хугацаатай зааварчилга өгч 
ажиллаа. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны А/248 дүгээр тушаалаар баталсан “Даргын 
зөвлөл байгуулах, асуудал хэлэлцэх журам” /код-104/-ыг үндэслэн цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/90 тоот тушаалаар Дэд бөгөөд эрүүгийн 
цагдаагийн тасгийн дарга, захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, мөрдөн 
байцаах тасгийн дарга, нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, замын цагдаагийн тасгийн дарга, 
Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салааны захирагч, ахлах нягтлан 
бодогч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, нарийн бичгийн даргаар хүний нөөцийн мэргэжилтэн 
томилогдон ажиллаж байна. 

“Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн баталсантай 
холбогдуулан цагдаагийн газрын даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/02 дугаар 
тушаалаар баталсан “Дорнод аймгийн цагдаагийн газрын дотоод журам” болон мөн даргын 2014 оны 
04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/31, мөн оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/89, 2015 оны 07 дугаар 
сарын 07-ны өдрийн А/33, мөн оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/38 дугаар тушаалуудыг тус тус 
хүчингүй болгосон байна. 

Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/29 тоот тушаалаар 
хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталсан ба журмын арван ёс дэх хэсэгт “Цагдаагийн газрын 
даргын дэргэдэх зөвлөл, түүний үйл ажиллагааны хэлбэр, дэг, горим”-ыг тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 
 Зөвлөл нь 14 хоног тутамд мягмар гариг бүрд 10 цаг 00 минутаас 12 цаг 00 минутад явагдана. 
Ээлжит бус хуралдааныг зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл даргын товлон зарласнаар хуралдуулж, 
зөвлөлийн гишүүд Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллага, 
эрх бүхий албан тушаалтны хуульд нийцсэн шийдвэрийн дагуу асуудлыг чөлөөтэй хэлэлцэх бөгөөд 



цагдаагийн газрын даргад зөвлөх эрхтэйгээр хуралдаанд оролцоно. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 
төлөвлөгөөг захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
нар /код 104/ журам”-ын 104.3.5-д заасан журмын дагуу гаргаж, хэлэлцсэн асуудал бүрээр гарсан 
шийдвэрийн биåлэлтийг хариуцаж байгаа ба Цагдаагийн төв байгууллагын дарга болон дээд шатны 
байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгавар, бусад шийдвэрүүд, түүний мөрөөр авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай асуудал, хүний нөөцийн асуудал, санхүү, төсвийн асуудал, 
цагдаагийн байгууллагын үндсэн үүрэг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал, цагдаагийн газарт 
мөрдөгдөх журам, заавар, тушаалын төсөл, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой 
тулгамдаж буй асуудал зэргийг /код 104/ журам”-ын 104.5.2-т заасан шаардлагыг хангасан матåриалыг 
хэлэлцүүлсэн байна. 

Зөвлөлийн хуралдааны дэг нь хуралдааныг нээх, асуудлыг танилцуулах, асуулт тавих, санал 
хэлэх, санал хураах, шийдвэр гаргах гэсэн дарааллаар явагдаж, гишүүд хуралдаанаар хэлэлцэх 
асуудлын матåриалтай бүрэн танилцаж, санал, дүгнэлтээ урьдчилан бэлтгэж, алба хаагч нь 
хуралдаанд оруулж буй асуудлыг товч, тодорхой танилцуулан хуралдааны төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 
боловч цаг үåийн шинжтэй, зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг даргалагчийн 
зөвшөөрснөөр нэмж хэлэлцүүлсэн.  

Хуралдааны шийдвэрийг хурал даргалагч санал хураалт явуулсны дараа биå даан гаргах ба 
хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудалтай холбогдон гарах тушаал, үүрэг, ажлын чиглэл, бусад 
шийдвэрийн тухайн асуудлыг боловсруулж, хуралд танилцуулсан алба хаагч нь Захиргааны 
удирдлагын тасагт холбогдох матåриалыг өгч ажлын 3 хоногт багтаан албажуулах чиглэлээр ажиллаж 
байна.Үүнд: 

Хэлэлцсэн асуудал бүрд чиглэж 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 9 удаа  заалт бүхий 
өгөгдсөн үүргийг хариуцсан тасаг албадын дарга, ахлах, алба хаагч нарт өгч, нийт 21 хурлын 
тэмдэглэл, ажлын матåриалын хамт хавсаргаж, шийдвэрлэлт 100 хувьтай байна. 

 Цагдаагийн төв байгууллагын дарга болон дээд шатны байгууллага, албан 
тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгавар, бусад шийдвэрүүд, түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний тухай асуудал 12 буюу 12,4 хувь, хүний нөөцийн асуудлын чиглэлээр 24 буюу 24,7 хувь, 
алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр 32 буюу 33 хувь, санхүү, төсвийн асуудал 4 
буюу 4,1 хувь, цагдаагийн байгууллагын үндсэн үүрэг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал 10 буюу 10,3 
хувь, цагдаагийн газарт мөрдөгдөх журам, заавар, тушаалын төсөл 7 буюу 7,2 хувь, байгууллагын 
өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой тулгамдаж буй асуудал 8 буюу 8,2 хувийг тус тус эзэлж 
байна. 

ЦЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн 
çîðèëò, Öàãäààãèéí Åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2018 îíä á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ àæëûí òºëºâëºãºº, 
боловсон хүчний тухай заавар, хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг, ёс зүйн дүрмийг чандлан 
сахиж, ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан, албаны дотоод журам, алба хаагчийн ёс зүй, 
дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журам, алба хаагчийн нийтлэг үүрэг стандарт, удирдлагаас өгсөн үүрэг 
чиглэл, биåэ авч явах, ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй ажиллах, манлайллыг удирдлага болгон хувь хүний 
хөгжлийн талаар 2018 онд анхаарал тавьж мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх чиглэлээр судалж, 
боловсруулж ажиллав. 

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 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 журам /код-909/-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, шаардлага, албан тушаал дэвшүүлэх нөөцөд бүртгэх 
ажлыг зохион байгуулж, байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн тасаг, хэсгийн даргаар 
дэвшин томилогдсон 1, албан үүргийг түр түдгэлзүүлсэн алба хаагч байхгүй, ахлахаар 2, цэргийн алба 
хаасны тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгосон 3, халагдсан 1, чөлөөлөгдсөн 2 тус тус байгаа ба офицåрын 
албан тушаал /ажлын байр/-д томилсон 4, ажлын байр өөрчлөгдсөн 8, шинээр томилогдсон 11, 
шилжиж ирсэн 2, шилжсэн 4 тус тус  байна.  
 Цагдаагийн åрөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс  цагдаагийн 
байгууллагын төрийн тусгай  албан тушаалын сул орон тоог тус албан тушаалд анх орох  иргэдээс 
өрсөлдүүлэн шалгаруулж,  нөхөх  мэргэшлийн шалгалтыг жил бүрийн хавар, намар зохион 
байгуулагддаг. Цагдаагийн байгууллагад ажилд орохыг хүссэн иргэдийг нээлттэйгээр зарлан мэдээлж, 
2018 онд боловсон хүчний шалгуур, шаардлага үзүүлэлтийг хангасан бакалаврын зэрэгтэй болон 
бүрэн дунд боловсролтой нэр бүхий 6 иргэдийг Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан 
тушаалын сонгон шалгаруулалтын мэргэшлийн шалгалтад хамруулах саналыг уламжилж, одоогоор 3 
иргэнийг ажлын байраар хангаж, нөөцөд 1 иргэн тус тус байна.  



 Çîðèëòîò áîлон мэргэшүүлэх зохих шатны давтан сургалтад алба хаагчдыг хуваариар, санал 
авч, удирдлагад танилцуулан хамруулаад байна. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам 
“Хүний нөөцийг судлах, ажилд томилох журам” /код-901/-ын дагуу иргэн, алба хаагчдыг судалж, 
холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн ажилласан. Мэргэшүүлэх зохих шатны давтан сургалтад 30 алба 
хаагчийг хамруулж, хуваарийн дагуу ЦЕГ-ын сургалтын төв болон дотоодын бусад чиглэлээр 
хамруулан ажиллаж  байна.  

Àéìãèéí ãýìò õýðýã, ýðõ ç¿éí çºð÷ëèéí ãàðàëò, ýð¿¿ áîëîí õýâ æóðìûí íºõöºë áàéäàë, íýã àëáà 
õààã÷èä îíîãäîõ àæëûí à÷ààëàë, õ¿í àì, òåõíèê õýðýãñëèéí òºâëºðºë õºäºëãººí çýðãèéã òîîöîí æèë 
á¿ð îðîí òîî òºñâºº íýìýãä¿¿ëýõ ñàíàë òºñëèéã õ¿ðã¿¿ëæ, 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 
гүйцэтгэж, боловсон хүчний нөхөн хангалтыг шийдвэрлэн, шаардлагатай 2018-2020 онуудад тэтгэвэр, 
тэтгэмж тогтоолгох, суманд тасралтгүй 5 жил ажилласан болон цалингийн шатлал, алба хаасан 
хугацааны нэмэгдэл тооцох зэрэг төсвийн төсөөллийг гаргаж төв байгууллагад хүргүүлээд байна. 

2017 оны 10 дугаар сард Дотоодын цэргийн штаб дахин байгуулагдаж, 24 алба хаагчийн орон 
тоо тус штабын мэдэлд очсонтой холбогдуулан, цалингийн жагсаалт, шийдвэр гаргуулах, алба 
хаагчдын хувийн хэргийг шилжүүлэх, хүний нөөцийн цахим сангаас таталт хийлгэх, ХАСХОМ 
гаргуулах, баталгааны маягтыг хүргүүлэх, цагдаагийн “А” сåрийн үнэмлэх, энгэрийн тэмдгийг 
хүргүүллээ. 

Хүний нөөцийн бодлого чиглэлийг үйл ажиллагааны стратåги төлөвлөгөөнд тусгаж, 
хэрэгжилтийг тухай бүр тооцон ажиллаж ирсний үр дүнд Цагдаагийн үндсэн боловсон хүчний хувьд 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.  

Алба хаагчдын ажлын байрыг сэлгэн томилуулах, шагнал урамшилд тодорхойлох албан 
тушаал дэвшүүлэх аливаа асуудлыг төрөл мэргэжлийн албадын хамт олон тасгийн дарга нарын 
саналыг үндэслэж алба хаагчийн  ажил хэргийн чадвар, туршлага, өөрийн санал хүсэл зоригийг 
харгалзан шийдвэрлэн ажиллаж, Хууль сахиулахын их сургуулийн өдөр, эчнээ ангийн төгсөгчдөөс 
боловсон хүчний нөхөн хангалтыг хийж, бүрэн шийдвэрлэсний дагуу алба хаагч нарын шилжилт 
хөдөлгөөнийг тухай бүрд нь хийж ажиллаж, холбогдох тушаал шийдвэр, журмын хэрэгжилтийг хангаж 
шаардлагатай баримт бичгүүдийг судалж, нэгтгэн ажилласан. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Удирдлагын сургуульд “Цагдаагийн байгууллагын стратåги-
тактик” мэргэшлээр болон бусад чиглэлээр докторын сургалтад 1, магистрын сургалтад 1, “Цагдаа-
хууль сахиулах ажил” хөтөлбөрийн эчнээ 2,5-5,5 жилийн сургалтад нэр бүхий 12 алба хаагч, тус тус 
суралцаж суралцах хугацаанд сахилгын зөрчил дутагдал гаргалгүй сахилга баттай, ёс зүйтэй 
суралцаж, биåэ бүрэн дайчлан суралцах үүргүүдийг өгч хамтран ажиллаж, 2016 онд 5 алба хаагч, 2017 
оны байдлаар 3 алба хаагч, 2018 онд 5 алба хаагч төгсөж, бакалаврын зэрэгтэй болсон ба 2 алба 
хаагчийг офицåрын бүрэлдэхүүнд оруулж дэвшүүлэн томилуулсан байна.  

Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 53 äóãààð òîãòîîëîîð áàòëàãäñàí àëáàí õýðýã õºòëºëòèéí ¿íäñýí 
заавруудыг ажилдаа мөрдөн ажиллаж, офицåр бүрэлдэхүүний хувийн хэргийн баяжилт хөдөлгөөнийг 
цаг тухай бүрд холбогдох газарт хүргүүлж шийдвэрлэх, цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан болон 
албанаас шилжсэн, чөлөөлөгдсөн, шинээр томилогдсон алба хаагчдын матåриалыг хадгалагдаж 
нэгжийн дагуу õóвийн хэргийг нэгтгүүлэхээр хүргүүлсэн. 

ЦЕГ-ын даргын тушаалаар ахлагчаас офицåрын бүрэлдэхүүнд орсон болон албанд шинээр 
томилогдсон, ажлын байр өөрчлөгдсөн алба хаагчийн холбогдох матåриал, жагсаалтыг ЦЕГ-ын Хүний 
нөөц, сургалтын хэлтэст тухай бүр хүргүүлж, энгэрийн тэмдэг, цагдаагийн “А” сåрийн үнэмлэх хувийн 
дугаар олгуулж, цахим санд оруулж байна. 

Цагдаагийн албанд шинээр томилогдсон болон эрх авах, мэдээëëèéí ñàíãèéí /êîä/ àâààã¿é 
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, хүний нөөцийн хөдөлгөөний 
тайлан, ахлагчдын болон офицåр алба хаагчдын шилжилт хөдөлгөөний судалгаа, мэдээг нэг бүрчлэн 
гаргаж холбогдох албадад хүргүүлэн ажилласан. 

Нийт алба хаагчдын мэдээллийг шинэчлэх зорилгоор төв байгууллагаас ирүүлсэн үүргийн 
дагуу 2016 онд ажлыг зохион байгуулж, дүнг тухай бүр хянан танилцуулж, фото зургийг нэг бүрчлэн 
оруулсан ба шинээр албанд томилогдсон алба хаагчдын мэдээллийг тушаал гарсан өдөрт багтаан 
шивж, газрын нийт 160 алба хаагчдын мэдээллийг шинэчлэх зорилгоор Төрийн албан хаагчдын 
анкåтыг шинэчлэн авч, шаардлагатай үåд утсаар болон өөрсдийн биåэр ирүүлэн шивж, програмтай 
холбоотой саналыг боловсруулж, ЦЕГ-ын ХНСХ-т хүргүүлж, холбогдох ажилтантай хамтран ажиллаж, 
2017-2018 онд шагнагдсан, ажлын байр өөрчлөгдсөн, тэтгэвэрт гарсан, офицåрын бүрэлдэхүүнд 



орсон, халагдсан, чөлөөлөгдсөн, сахилгын шийтгэл оногдуулсан, хугацаа дууссан зэрэг алба хаагчтай 
холбоотой хөдөлгөөн гарах тухай бүр шивэлт хийж, Дотоодын цэргийн 5 офицåр, 19 ахлагчийн хувийн 
хэрэг, хөдөлмөрийн дэвтэрт бичилт хийж, цахим сан дээрээс алба хаагч нэг бүрээр штабт шилжүүлж 
ажилласан. 
 Байгууллагын шилэн дансны мэдээлэлд байгууллагын батлагдсан орон тоо, хүн хүч, алба 
хаагчдын хөдөлгөөн, томилолт зэрэг бусад хүний нөөцтэй холбоотой мэдээллийг сар бүр, тухай бүр 
оруулах мэдээллийг 2018 оны 1 дүгээр сараас эхлэн тогтмол оруулан зөрчил дутагдалгүй ажиллаж 
байна. 
 Нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдэгдэл, тайлбарыг тухай бүр 
гаргаж, мөн хуулийн 11, 12 дугаар зүйлд заасан хориглолт хязгаарлалтыг тухай бүр хэрэгжүүлж энэ 
онд 2 алба хаагч 2 ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэснээ тайлбарласныг FDVФ-д хөрвүүлэн ажиллаж 
байна. 

Цагдаагийн алба хаагчдын үйлдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, түүнд өртөж хохирсон алба 
хаагчийн талаарх мэдээ, мэдээллийг бүртгэж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл солилцох, 
ашиглах, цагдаагийн алба хаагчийн үйл ажиллагаа, сахилга, ёс зүйн зөрчлийн талаар гаргасан 
өргөдөл, гомдол, мэдээлэлд албаны шалгалт явуулах, аюулгүй байдлын эрсдэлийн сан бий болгох 
зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд ашиглагдах цахим систåм-програм хангамжийг 
боловсруулсантай холбогдуулан алба хаагчийн мэдээллийг ics.police.gov гэх хөтчийн програмыг 
ачаалж, нэвтрэх цонхийг ашиглан ЦЕГ-ын ДХАБГ-с олгосон хэрэглэгчийн нэр, нууц кодыг оруулан 
мэдээллийн жагсаалтад дурдагдсан 8 мэдээллийг 2010-2016 оны байдлаар, 2017.12.01-ний өдрийн 
4/1747 тоот албан бичгээр тус программ шинэчлэгдсэн тул шинээр суулгаж, шивэх ажлыг эхлүүлж 
байна.   
  Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээгээр бусад төв орон нутгийн Цагдаагийн газар, 
хэлтэстэй тогтмол холбогдож, орон нутгийн төрийн байгууллагуудтай интåрнåт цахим шуудангаар 
харилцаж, мэдээ мэдээллийг солилцон ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу “Авлигад ºðòºæ 
áîëçîøã¿é ýðñäýëòýé àëáàí òóøààë, ò¿¿íä àæèëëàæ áàéãàà àëáà õààã÷èä, òýäãýýðò õÿíàëò òàâèõ àëáàí 
тушаалтны судалгаа”, “Авлигад өртөж болзошгүй алба хаагчдын судалгаа” зэргийг гарган хяналт тавин 
ажиллаж байгаа ба 2017 онд авлигатай холбоотой асуудлаар 2 алба хаагч шалгагдаж, харьяаллаар 
шилжүүлсэн ба 2018 оны 06 дугаар сарын байдлаар албан тушаалтнаас авлига, хээл хахуультай 
холбоотой тохиолдол бүртгэгдэж, тогтоогдоогүй байна. 
  Мэдэгдэл, тайлбар, их хэмжээний өөрчлөлт орсон алба хаагч 2018 оны 06 дугаар сарын 
байдлаар байхгүй ба шинээр томилогдсон, сонгогдсон 2 офицåр, офицåр бүрэлдэхүүнд ахлагчаас 
орсон 2 алба хаагчийн ХАСХОМ-ыг тус тус www.meduuleg.mn хаягаар бүртгэн авч, холбогдох хууль 
тогтоомж, журмын дагуу тайлагнах үйл ажиллагааг хэвшүүлэн ажиллаж байна.  

Дорнод аймгийн цагдаагийн газар нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Боловсролын тухай хууль, 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, цагдаагийн åрөнхий 
газрын даргын 2018 оны А/08 тоот тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын 
мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-ний дагуу байгууллагын 
хэмжээнд биå бүрэлдэхүүнд зохион явуулах сургалтын 2018 оны нэгдсэн төлөвлөгөө, хуваарийг 
цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх ур чадварыг дээшлүүлэх, ёс зүйг 
төлөвшүүлэх, хууль хэрэглэх чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр нэгдсэн болон мэргэжлийн 
холбогдолтой сургалтуудыг 7 хоног бүрийн “Баасан” гарагуудад, нийтийн биåийн тамир, спортыг 
хөгжүүлж, тэдний биå бялдрыг чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, биåийн тамир, спортын арга 
хэмжээ, тэмцээн зохион байгуулж, албаны спортыг хөгжүүлж, албаны бэлтгэлийг хангах, чөлөөт цагийг 
зөв боловсон өнгөрүүлэхтэй холбоотой сургалтыг “Пүрэв” гарагуудад тогтмол явагдаж байна. 

ЦЕГ-ын даргын 2018 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Албаны сургалтын үлгэрчилсэн 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай” хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд нийцүүлэн 2018 онд байгууллагын 
хэмжээнд зохион байгуулагдах албаны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган батлуулж, 
төлөвлөгөөний нэг хувийг ЦЕГ-ын Хүний нөөц сургалтын хэлтэст 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны 
43/112 дугаар тоотоор хүргүүлсэн. ЦЕГ-ын дэд даргын энэ оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 4/115 
дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг алба хаагчдад 3 удаа танилцуулж, 
хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 8 заалт бүхий 46 төрлийн ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө гарган батлуулж, биåлэлтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон ажиллахаар заалтын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 Дээрх ажлын чиглэлийн дагуу 2018-2019 онд явуулах албаны сургалтын төлөвлөгөөг тасгийн 
дарга нарт хүргүүлж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан сургалтыг ажлын байрнаас хөндийрүүлэхгүйгээр, 
байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүйгээр дотоод нөөц бололцоо, бусад байгууллагын 
дэмжлэгт тулгуурлан ялгамжтайгаар зохион байгуулж, энэ онд цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн 
зорилтыг ханган биåлүүлж, сургалтын чанар, үр нөлөөнд ахиц гаргах ажиллах талаар 6 заалт бүхий 
үүргийг тасгийн дарга нарт бичгээр өгсөн.  
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Албаны сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 онд  алба хаагчдаас санал 
асуулгыг авч нэгтгэн, удирдлагад танилцуулан санал асуулгын дүнд үндэслэн 2018 онд зохион 
байгуулагдах 46 заалт бүхий сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган батлуулснаас эхний 6 сарын 
байдлаар 65 удаагийн сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу зохион явуулж нийт давхардсан 
тоогоор 5704 алба хаагч хамрагдаж, сургалтын  явц 100 хувьтай явагдсан. Үүнээс нэгдсэн сургалтыг 20 
удаа, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн сургалт-2, бусад хууль тогтоомжийн сургалт-6, алба 
хаагчийг хөгжүүлэх сургалт-5, сургагч багшийн сургалт 3 удаа, гадны байгууллагаас 3 удаа, биå 
бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах сургалт 21 удаа, ажлын байрны сургалт-5 удаа биå бүрэлдэхүүнд 
орсон байна. Албаны сургалтын хуваарийн дагуу биå бүрэлдэхүүнд долоо хоног бүрийн “Баасан” 
гарагт тэнхимийн сургалт, “Пүрэв” гарагт биå бялдарын бэлтгэлжилтийн сургалтыг нэгдсэн байдлаар, 
тасгууд төрөл мэргэжлийн чиглэлээр долоо хоног бүрийн хуваарьт өдөр сургалтыг зохион явуулж 
байна.   

Энэ оны эхний 6 дугаар сарын байдлаар ахлахаар 1, офицåрын албан тушаал /ажлын байр/-д 
томилсон 4, ажлын байр өөрчлөгдсөн 8, шинээр томилогдсон 8, шилжиж ирсэн 2 алба хаагчийг 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дасан зохицох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх” /код 944/-д заасны 
дагуу томилогдсон албан тушаал /ажлын байр/-д богино хугацаанд дасан зохицох хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллах чиглэлээр дадлагажуулагч багшийг тушаалаар 
томилон, төлөвлөгөө гаргуулан, үр дүнг тооцон ажилласан. ЦЕГ-ын “Сургагч багш”-ийн сургалтад 
хамрагдсан 2 алба хаагчаас 3 удаагийн 3 цагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 265 алба хаагч нарт 
зохион байгуулж, холбогдох хуулиудыг судалж, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах талаар 
удирдлагаас 4 удаа үүрэг, ажлын чиглэл өгсөн.  

Тус цагдаагийн газарт ЦЕГ-ын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн "Ажлын хэсэг, 
дэд хэсгийн бүрэлдэхүүн, төлөвлөгөө удирдамж батлах тухай А/130 дугаар тушаалын дагуу 2018 оны 
06 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд байгууллагын үйл 
ажиллагаа, алба хаагчдын мэргэжлийн түвшинг үнэлж, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжуудын 
хэрэгжилттэй танилцан, сургалт зохион байгуулсан. Алба хаагчдын мэргэжлийн түвшинг үнэлэх, биå 
бялдрын шалгалтад нийт 171 алба хаагч хамрагдсанаас тасаг албадын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын 
үндсэн чиг үүргийн чиглэлээр хэсэгчилсэн тэнхимийн “Монгол улс дахь олон шатлалт маркåтингийн 
залилах гэмт хэргийн төрөл, чиг хандлага, анхаарах  асуудал”, “Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 
дугаар зүйл “Хууль бусаар мод бэлтгэх “ гэмт хэрэг, “Монгол улсын эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 
17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.2-т заасан олон шатлалт маркåтинг, пирамид тогтолцооны 
луйврын аргаар үйлдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, мөрдөн шалгах ажиллагааны онцлог”, 
“Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.8 дугаар зүйл “байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх” гэмт 
хэргийг мөрдөх аргачлал, “Химийн хорт, аюултай бодисыг хууль бус эргэлтэд оруулах гэмт хэргийг 
илрүүлэх, шалгах ажиллагааны үåд анхаарал асуудал”, “Хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал, энэ 
төрлийн гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахад анхаарах асуудал”,  “Хүний амь нас 
хохирсон гэмт хэргийн газарт үзлэг хийх, тэмдэглэл, зураглал үйлдэх, нотлох баримт цуглуулж, 
үнэлэх”, “Авто тээврийн гэмт хэрэг, зөрчил, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг боловсронгуй болгоход 
анхаарах асуудал, Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих 
гэмт хэрэг, зөрчлийн газрын үзлэг, хойшлуулшгүй ажиллагаа, зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах 
асуудлууд”, Дотоодын цэргийн алба-ажиллагааны  дүрэм, Дотоодын цэргийн алба хаагч албан үүргээ 
гүйцэтгэх үåдээ хүнийг түр саатуулахад баримтлах заавар” зэрэг сэдвүүдийн сургалтад 80 алба хаагч 
хамрагдсан.  

Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны 
сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр”-дагуу энэ оны 06 дугаар сард зохион байгуулагдах сургалтад 
хамрагдах алба хаагчдын нэрсийг тасгуудаас авч нэгтгэн, 06 дугаар сард “Байгууллагын PR ба хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагын хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтад 1, “Хүний амь нас хохирсон гэмт 
хэргийн газар үзлэг хийх, илрүүлэх арга тактик” сэдэвт сургалтад -1, “Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийн 
газар үзлэг хийх, илрүүлэх арга тактик” сэдэвт сургалтад-4, “Зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаа 
анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтад 1, “Биå хамгаалах бэлтгэл, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийг 
баривчлах арга, тактик” сэдэвт сургалтад-1, “Ахлах зохицуулагч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх” 
сэдэвт сургалтад-1, “Зохицуулагч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх” сэдэвт сургалтад-2, “ Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зохион байгуулалт” сэдэвт сургалтад-1, “Замын цагдаагийн 
албаны мэргэжил хяналт /тээврийн хэрэгслийн жолоодох эрхийн шалгалт авах, шалгалтын төв, 
жолоодох үнэмлэх болон зөвшөөрөл олгох/ үйл ажиллагаа сэдэвт сургалтад 1, “Хүний эрхийн сургагч 
багш бэлтгэх” сургалтад-1, нийт 14 алба хаагчийг одоогийн байдлаар хамруулаад байна.  

Тус газраас 2018 оны эхний 6 сарын байдлаар мэдээлэл, сурталчилгааны чиглэлээр 56 удаа, 
соёл, спорт хүмүүжлийн чиглэлээр 39 төрлийн ажил арга хэмжээг зохион байгуулсан. Алба хаагчдын 
чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, биå бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг ахиулах зорилгоор 
цагдаагийн газрын алба хаагчид тэдний гэр бүлийг хамарсан жил бүр, уламжлал болгон зохион 
явуулдаг "Марш тактик” “Гэр бүлийн зөвлөгөөн” арга хэмжээ 2018 оны 03 дугаар сарын  31-ны өдөр 



зохион байгуулсан. Мөн алба хаагчдын биå бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг шалгах шалгалтыг 2018 
оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгуулж А-25, В-37, С-10, D-11 алба хаагч тус тус үнэлэгдсэн, 
Шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгээс Шүүх, прокурор, өмгөөлөгчдийн дунд “Гар бөмбөг”-ийн 
тэмцээнийг тус тус амжилттай зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Тус цагдаагийн газраас Дорнод аймагт “ЗОХИОМЖ” дээд сургуулийн эчнээ эрх зүйн анги 2018 
оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс хичээллэж тухайн сургалтад 12 алба хаагчийг хамруулж, суралцах 
нөхцөл бололцоогоор ханган ажилласан.   

ЦЕГ-ын даргын 2018 оны Б/130 дугаар тушаалаар Хууль сахиулахын их сургуулийн 
Удирдлагын сургуульд “Цагдаагийн байгууллагын стратåги-тактик” мэргэшлээр болон бусад чиглэлээр 
2018-2019 оны хичээлийн жилд докторын сургалтад 1, магистрын сургалтад 1, “Цагдаа-хууль сахиулах 
ажил” хөтөлбөрийн эчнээ 2,5-5,5 жилийн сургалтад нэр бүхий 12  алба хаагч, тус тус сургалтад 
хамруулан ажиллаж байгаа болно. 

Цагдаагийн газрын 2018 оны спорт, соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу алба 
хаагч нарын биå бялдрыг чийрэгжүүлэх, тэдний амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 
албадын хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог бэхжүүлэх зорилгоор “Цэвэр агаар-Эрүүл мэнд” сэдэвт 
арга хэмжээг Цагдаагийн газрын 85 алба хаагчид, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийг оролцуулан 
“Хээрийн хоол, цай”, “Цасны сумо”, “Хөгжөөнт буухиа”, “Мөсөн дээрх олс таталт” гэсэн 4 төрлөөр  хурд 
хүч, авхаалж самбаа, ур чадварыг сорин өрсөлдүүлж эхний 3 байр эзэлсэн багуудыг өргөмжлөл, 
мåдаль, үнэ бүхий зүйлээр шагналаа.  

Тус цагдаагийн газраас Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар ахлуулсан  алба хаагчдын ахуй 
амьдрал, гэр бүлийн гишүүдтэй уулзах тэдний  санал хүсэлтийг сонсох арга хэмжээг зохион байгуулж 
байна. 

Тухайн арга хэмжээнд Цагдаагийн газрын даргаар батлагдсан хуваарийн дагуу тасгийн дарга 
нарыг бүрэн хамруулан ажиллаж байна. 

Алба хаагчид тэдний гэр бүлийн гишүүдээс  гаргасан санал хүсэлтийг бичгээр авч дүгнэлт хийж 
хийсэн ажлын танилцуулгыг ажлын хэсгийн ахлагчид хүргүүлэн нэгтгэн ажиллаж байна.  

Мөн цагдаагийн газрын хэмжээнд зохион явуулж байгаа “Цагдаагийн алба хаагчийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах стрåсс бухимдлаас урьдчилан сэргийлэх сарын аяны хүрээнд алба хаагчдын 
сэтгэл зүйн байдлыг судлан оношлох ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан алба хаагчдаас сэтгэл зүйчийн 
сорилыг авч дүгнэлт гаргуулсан. 

 Цагдаагийн газраас мөрдөн байцаах тасгийн алба хаагчид заалны систåмээр сууж ажил үүрэг 
гүйцэтгэж байсан нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 25.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь 
хэсэгт “Мөрдөгч мэдүүлгийг мэдүүлэг авах шаардлага хангасан өрөөнд авна”, Улсын åрөнхий 
прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/57 дугаар тушаалаар баталсан “Мэдүүлэг авах 
өрөөнд тавигдах шаардлага”-ын 3.3-т “Мэдүүлэг авах өрөөг нэг хэрэгт мэдүүлэг авах хүмүүсийг өөр 
хоорондоо харилцахгүй байлгахаар зохион байгуулна” гэж заасныг тус тус зөрчиж байсан тул заалыг 
шаардлагад нийцүүлэн тохирох хэмжээгээр хувааж мэдүүлэг авах өрөө болгон засварласан. 

ЦЕГ-ын санхүүжилтээр тусгайлан тоноглосон мэдүүлэг авах өрөөг хяналтын өрөөний хамт 
засварлуулж дуусаж байгаа тул дээрх мэдүүлэг авах өрөөнүүдийг  Аймгийн åрөнхий прокурорт 
хянуулж, Аймгийн åрөнхий прокурорын газраас 2018 оны 5/133 дугаар албан бичгээр зөвшөөрөл авч, 
үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Тус цагдаагийн газраас 2017-2018 онд халагдсан, чөлөөлөгдсөн алба хаагчдын дүрэмт 
хувцасны эдлэгдээгүй хугацааны төлбөрийг барагдуулан төлбөрийн үлдэгдэлгүй ажиллаж байна. 
Энэхүү эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр алба хаагч нэг бүрийн Ирээдүй сангийн журмын 
хэрэгжилтийг хангаж ажилласан.  

Шинээр албанд томилогдсон алба хаагч нарт дүрэмт хувцас олгуулах, хувцасны хэмжээг авч 
тушаал шийдвэрийг хүргүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Сар шинийн баярыг угтан цагдаагийн газрын 87 ахмад ажилтанд 02 сарын 09-ны өдөр 
Цагдаагийн газрын хурлын танхимд хүлээн авч,  2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх тайланг 
танилцуулан, хүндэтгэл үзүүлэн 1,192.0 мянган төгрөгийн гарын бэлэг, 3 ахмадад 5 тонн нүүрсний 
эрхийн бичиг, 3 ахмад ажилтанд ууцны хонь гардууллаа.  

Эмэгтэйчүүдийн баяр, Цэргийн баярын арга хэмжээнд төлөвлөгөөний дагуу оролцож 
ажилласан. ЦЕГ-ын шалгалтын ажлын хэсгийн ажиллах үåийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 
зохион байгуулан ажилласан. 

Баянтүмэн суманд зохион явагдсан хурдан морины уралдааны үåийн хамгаалалтад 1 удаа 
алба хаагчдад халуун хоол цай хүргэж өгч олгосон. Байгууллагаас зохион байгуулсан нэгдсэн 
цугларалт, арга хэмжээнд оролцож шаардлагатай зардлыг шийдвэрлэх, мөн цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагаатай танилцахаар ирсэн зочид төлөөлөгчдийг угтах, үдэх үåийн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулан ажилласан.  



Гэнэтийн ослын даатгалд 186 алба хаагч, тээврийн хэрэгслийн даатгалд 20 автомашин, 28 
мотоцикл, жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд 20 алба хаагчдыг тус тус хамруулах 
судалгааг гарган ЦЕГ-ын САААлбанаас хамруулан ажилласан. 

Улсын Их Хурал, Засгийн газар, аймаг, орон нутгийн бодлого, шийдвэр, “Аймгийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 
шийдвэрээр нийт төрийн байгууллага жил бүр тэргүүн зорилтыг дэвшүүлэн түүний хүрээнд тухайн 
жилийн ажил, арга хэмжээгээ төлөвлөн хэрэгжүүлж хэвшээд байгаа бөгөөд 2018 онд тус Цагдаагийн 
газраас Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратåги”-д Монгол Улсын хэмжээнд 2012-2020 онд 
зам тээврийн ослын улмаас нас барсан болон хүнд гэмтсэн хүний тоог тус бүр 50 хувиар бууруулна 
гэж тусгагдсаны хүрээнд Дорнод аймгийн нутагт 2017 онд үйлдэгдсэн зам тээврийн хэрэг, ослын 
гаралтад дүн шинжилгээ хийж 2018 онд аймгийн хэмжээнд “Зам тээврийн ослын улмаас нас барсан 
хүний тоог 40 хувиар бууруулж, хөдөлгөөнд оролцогчдын ухамсрыг дээшлүүлж, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангахад төрийн болон хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэх” зорилт дэвшүүлэн, 
зорилтын хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг 29 заалт, шалгуур үзүүлэлттэйгээр боловсруулан 
Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг шат дараатайгаар хэрэгжүүлж байна. 

Дээрх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн төсвөөс согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн 
үåдээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох, улмаар зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох ажилд согтуурал шалгах, тандагч багажийн тоо, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Драгåр-
7510” багаж 1 ширхэг, согтуурал тандагч “ALCOSCAN AL-1100” багаж 5 ширхгийг худалдан авахад 
шаардагдах 4.2 сая төгрөг, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шторк, гарын 
авлага, хэвлэмэл хуудас бэлтгэхэд шаардагдах 1.0 сая төгрөг, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа торгуулийг бэлэн бус 
хэлбэрээр оногдуулах багажийн сүлжээний ашиглалтын зардлыг шийдвэрлэх чиглэлээр 2.0 сая төгрөг, 
нийтдээ 3 ажилд 7.2 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн. 

Хэрлэн сумын 1 дүгээр баг “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систåм” ТªХК-ийн урд зам дээр 
хүйтний улиралд тухайн замын гадаргуу дээр үүссэн халтиргаа, мөстөлт нь Дулааны цахилгаан 
станцын процåсст голлох үүрэг гүйцэтгэдэг кондåнсаторын хөргөлтийн уснаас манан болон мөстөлт 
үүсэж байгаа нь МУ-ын мэргэжлийн хяналтын “УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ”-ээр тогтоогджээ. 

Үүний хүрээнд 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 байгуулахаар ДБЭХС ТªХК-иас эхний ээлжид 2018 оны төсөвт 10,3 сая 
төгрөгийг шийдвэрлээд байна. 

Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6, 15.2 дахь 
хэсэг, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/133 дугаар тушаалын хавсралт “Иргэний 
зөвлөлийн дүрэм”-ийн 8.1.7 дахь хэсэгт заасныг хэрэгжүүлэх, иргэдийн саíàë 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 àæèëëàà. 

Àéìãèéí òºâèéí Õýðëýí ñóìûí 10 áàãèéí èðãýä, îðøèí ñóóã÷äàä áîëîí Èðãýíèé çºâëºëä 
òàéëàí òàâèõ àðãà õýìæýýã 2018 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 12-íû ºäðèéí 15.00-19.00 öàãèéí õîîðîíä 
Ïîëèòåõíèêèéí êîëëåæèéí õóðëûí çààëàíä çîõèîí áàéãóóëæ, óã àðãà хэмжээнд аймгийн Хууль, эрх 
зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн, Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга, 
Хэрлэн сумын Засаг даргын тамгын газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга, Аймгийн Иргэний 
çºâëºëèéí äàðãà, ãèø¿¿í, îðîí íóòãèéí Øèíý ñóâàã, Ìèæè, ÒÂ-6, Äîðíîä-ÒÂ çýðýã õýâëýë, ìýäýýëëèéí 
õýðýãñëèéã óðèëãààð îðîëöóóëàí ¿éë àæèëëàãààãàà èðãýäýä ñóðòàë÷èëëàà. 

Уг арга хэмжээг удирдамж, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулан, тайлангийн 
хурлыг цагдаагийн алба хаагчдын урлагийн тоглолтоор эхэлж, Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл 
àæèëëàãààíû òàéëàíã òàíèëöóóëàí èðãýäèéí ñàíàë õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ àæèëëàà. 

Òàéëàíãèéí àðãà õýìæýýíèé òºãñãºëä Çàìûí öàãäààãèéí òàñãèéí äàðãà, öàãäààãèéí õîøóó÷ 
П.Ганхуягийн найруулсан “Зам” киног үзүүлж, иргэдийí äóíä àçòàí òîäðóóëàõ ñóãàëààã òóñ òóñ çîõèîí 
áàéãóóëëàà. 

Тайлангийн арга хэмжээд 450 иргэн, оршин суугчид оролцож тэдгээрээс ирүүлсэн 12 төрлийн 
санал, асуулга, талархлыг хүлээн авч Цагдаагийн газрын дарга, удирдлагаас зохих хариултыг өгсөн 
бөгөөд аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн, Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын нарийн бичгийн дарга, Иргэний зөвлөлийн дарга нараас Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл 
ажиллагааны талаар санал, зөвлөмж өгч, иргэдэд мэдээлэл хийлээ. 

Мөн Цагдаагийн газрын дарãûí áàòàëñàí õóâààðèéí äàãóó 2017 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 12-ноос 
20-ны өдрүүдэд аймгийн төвийн Хэрлэн сумын 10 баг тус бүр дээр иргэдэд тайлан тавих арга хэмжээг 
багийн ажлын алба, цагдаагийн газрын даргын баталсан “Хамтарсан баг”-ийн дарга, гишүүд хамтран 



çîхион байгуулж оролцсон ба сумдын иргэд, оршин суугчдад тайлан тавих арга хэмжээг хэсгийн дарга, 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран тус тус зохион 
áàéãóóëëàà. 

Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлангийн хурлын үåэр 183 
èðãýíýýñ íýðã¿é ñàíàë àñóóëãûí õóóäñààð ñàíàë, õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ ä¿ãíýëòèéã ãàðãàëàà. 

Òàéëàíãèéí àðãà õýìæýýíä îðîëöñîí èðãýäýä Öàãäààãèéí ãàçðààñ 2017 îíä õýðýãæ¿¿ëñýí àðãà 
õýìæýýíèé òàíèëöóóëãûã çóðàãò ñàìáàð, ¿ç¿¿ëýíãýýð ãàðãàæ òàíèëöóóëàí, ñàíàìæ, ñýðýìæë¿¿ëãèéã 
òàðààæ, èðãýäýýñ ãàðñàí ñàíàë, õ¿ñýëòèéã íýãòãýí àéìãèéí Èðãýäèéí Òºëººëºã÷äèéí Õóðëûí äàðãàä 
хүргүүлэн, санал хүсэлтийн мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган ажиллаа. 
 Öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí áàòàëñàí õóâààðèéí äàãóó îôèöåð àëáà õààã÷ íàðààñ õàðèóöñàí 
байгууллага, аж ахуйн нэгжид Цагдаагийн газраас 2017 онд хэрэгжүүлсэн ажил, гэмт хэрэг, зөрлийн 
талаарх нөхцөл байдлын танилцуулгыг хүргэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тухайн 
áàéãóóëëàãàòàé õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà. 
 Аймгийн Засаг даргын “ªвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах арга хэмжээний тухай” 
2017 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 05 тоот албан даалгаврын 1 дүгээр зүйлийн 1.3.4 дэх хэсэгт 
“Халтиргаа гулгаа ихэссэн үåд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор мотоциклын 
хөдөлгөөнийг 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл 
хугацаанд хориглох арга хэмжээ авах” талаар сумдын Засаг дарга нарт даалгасан. 
 Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр”, Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас ирүүлсэн чиглэл, Авлигатай тэмцэх 
газраас ирүүлсэн удирдамж, Цагдаагийн байгууллагын авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тус цагдаагийн газрын тасаг 
хэсгийн алба хаагчдын дунд “Авлигаас ангид байх амлалтын дэвтэр”-ийг цагдаагийн газрын даргаар 
батлагдсан удирдамжийн дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн  арга хэмжээг зохион 
явуулж байна. 

Дээрх арга хэмжээг цагдаагийн газрын тасаг хэсгийн дунд Авлигаас ангид байх урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр зохион явуулсан тус бүрийн ажлын үр дүнгээр тооцон ажиллаж байна. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 2018 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн 4б/658 тоотоор зөвлөмж 
төлөвлөгөө ирүүлснийг хүлээн авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжид заасан чиг үүргийн хүрээнд хуулийн үйлчлэлд хамрагдах 
албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг /цаашид 
ХАСХОМ гэх/-ийг бүртгэх, хянах болон нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянах, мэдүүлэх үйл ажиллагааг цахимаар хэрэгжүүлж, тус 
цагдаагийн газраас хамрагдах 84 офицåрын 2017 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд мэдүүлж, баталгааны маягтыг тайлан 1, 2, 4-ийн дагуу гарган 
Цагдаагийн åрөнхий газрын аюулгүй байдлын хэлтэст матåриалыг хүргүүлэн ажиллав.  

Дорнод аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 06 дугаар сард 952,2000 төгрөгийн хохиролтой 177 
холбогдогчтой, 354 хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үåтэй харьцуулбал 111 хэргээр буюу 45,6 
хувиар өсөж, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй илрээгүй хэрэг 161, гэмт хэргийн илрүүлэлт 40,8 
хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үåэс 30,4 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Гэмт хэргийн улмаас 25 хүн нас барж, 88 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үåтэй харьцуулахад 
нас барсан хүн 15 буюу 1,5 дахин өсч, гэмтсэн хүний тоо 35 буюу 28,4 хувиар буурч, иргэд аж ахуйн 
нэгж байгууллагад учирсан хохирлын 287,6 төгрөг буюу 30,2 хувийг нөхөн төлүүлжээ. 
 2018 оны эхний хагас жилд бүртгэгдсэн гэмт хэргийг эзлэх хувиар авч үзвэл:  Дээрэмдэх гэмт 
хэрэг 3 буюу 0,8 хувь, тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг гэмт хэрэг 28 
буюу 7,9 хувь, хүнийг санаатай алах гэмт хэрэг 5 буюу 1,4 хувь, танхайрах гэмт хэрэг 6 буюу 1,6 хувь, 
бусдыг амиа хорлоход хүргэх,золгүй учрал 20 буюу 5,6 хувь, бусдын биå махбодид гэмтэл учруулах 
гэмт хэрэг хэрэг 102 буюу 28,8 хувь, малын хулгайн хэрэг 59 буюу 16,6 хувь, байгаль хамгаалах 
журмын эсрэг гэмт хэрэг 4 буюу 1,1 хувь, бусдын эд хөрөнгийг завших гэмт хэрэг 3 буюу 0,8 хувь, 
бусдын эд хөрөнгийг залилан, мэхлэх гэмт хэрэг 12  буюу 3,3 хувь, хүчиндэх гэмт хэрэг 11 буюу 3,1 
хувь, эд зүйл хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэмт хэрэг 2 буюу 0,5 хувь, бусад төрлийн гэмт хэрэг 29 
буюу 8,1 хувийг тус тус эзэлж байна. 

Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 125 буюу 47,2 хувийг хулгайн гэмт хэрэг эзэлж байгаа ба үүнээс 
мал хулгайлах хэрэг 59 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн мөн оны үåтэй харьцуулахад 36 хэргээр буюу 1,5 
дахин хувь, иргэдийн хувийн өмчийн хулгай хэрэг 66 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үåтэй 
харьцуулахад 20 хэргээр буюу 43,4 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 Гэмт хэргийн илрүүлэлт: Хөнгөн хэргийн гаралт 261 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үåэс 127 
хэргээр буюу 94,7 хувь, хүнд хэргийн гаралт 93 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үåэс 83 хэргээр буюу 8 
дахин өссөн үзүүлэлтэй байна.  



Хүндэвтэр гэмт хэрэг, онц хүнд хэргүүд бүртгэгдээгүй байна. Хөнгөн хэргийн илрүүлэлт  39,9 
хувь байгаа нь өмнөх оны мөн үåэс 24 хувь, хүнд хэргийн илрүүлэлт 44,4 хувь байгаа нь өмнөх оны 
мөн үåэс 35,6 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Бүртгэгдсэн гэмт хэргүүдийг өнгөрсөн оны мөн үåтэй харьцуулж үзвэл гэр орон сууцанд 31 
хэргээр буюу 36,9 хувь, байгууллага аж ахуй нэгжид 3 хэргээр буюу 21,4 хувиар, бэлчээрт  26 хэргээр 
буюу 1,3 дахин, бусад газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 74 хэргээр буюу 1,4 дахин хувиар тус тус өсч, 
гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 13 хэргээр буюу 27 хувь, олон нийтийн газарт 10 хэргээр буюу 
37 хувиар тус тус буурсан байна.  

  2018 оны эхний хагас жилд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэрэг, захиргааны 
зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 2845 хүлээн авсан нь урьд оны мөн үåэс 829 буюу 22,5  хувиар 
буурчээ. 

 Үүнээс : Гэмт хэргийн талаарх 617 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн 
оны мөн үåэс 222 буюу 26,4 хувиар, зөрчлийн талаарх 2228 гомдол мэдээлэл шийдвэрлэсэн нь 
өнгөрсөн оны мөн үåэс  498 буюу 18,2 хувиар буурсан ба 62 буюу 2,1 хувь нь шийдвэрлэгдээгүй 
үлдэгдлээр байна. 

2018 оны эхний хагас жилд илрүүлсэн нийт зөрчил 8108 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үåэс 310 
буюу 3,6 хувиар буурч, үүнээс 387 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасаж торгосон нь 
өнгөрсөн оны мөн үåэс 118 буюу 43,8 хувиар өссөн ба 102 хүнд баривчлах шийтгэл ногдуулсан нь 
өнгөрсөн оны мөн үåэс 207 буюу 66,9 хувиар буурсан, зөрчил гаргасан 7617 иргэн байгаа нь өнгөрсөн 
оны мөн үåэс 221 буюу 2,8 хувиар буурсан, 340934.8 төгрөгийн торгууль ногдуулсан нь өнгөрсөн оны 
мөн үåэс 74922.4  төгрөг буюу 28,1 хувиар өссөн, архидан согтуурч захиргааны зөрчил гаргасан 1655 
хүнийг саатуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үåэс 564 буюу 25,4 хувиар буурсан ба саатуулагдсан хүний 
26,4 хувь буюу 105 хүн нь эмэгтэй хүн эзэлж байна. 
 

Тус цагдаагийн алба хаагчдын сахилга, ёс зүйн байдал 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар 11 
алба хаагч сахилгын зөрчил гаргасны 6 буюу 60% нь офицåр, 5 буюу 40% нь ахлагч бүрэлдэхүүн 
байна. Нийт биå бүрэлдэхүүнд эзлэх хувь 5,8 хувийг тус тус эзэлж байна. Энэ нь урьд оноос 5 нэгжээр 
буурсан ба зөрчлийн хэлбэрээр авч үзвэл Хууль ёс, хүний эрх чөлөөг зөрчсөн 1, ажлын хариуцлага 
алдсан 2, архидан согтуурсан 2, бусад хууль тогтоомж зөрчсөн 5, үүрэг даалгавар үл биåлүүлсэн 1 тус 
тус байна. Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн шалтгаан нөхцөл нь хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа 8, найз 
нөхдийн уруу таталт 1, ёс зүй хангалттай төлөвшөөгүй 1, хууль дүрэм, журам, зааврын мэдлэг дутмаг, 
мэргэжлийн ур чадвар сул 1 тус тус байна.  

Шийтгэлийн төрлөөр ангилбал “Сануулах” арга хэмжээ тооцогдсон 7, албан тушаалын 
цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулсан 3, цагдаагийн албанд нэг 
жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халсан 1 алба хаагч байгаа ба сахилгын зөрчлийг давтан 
гаргасан 2 офицåр байна. 

Сахилга, ёс зүйн зөрчлийг иргэд байгууллагын мэдээллээр 3, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээллээр 2, гадны хяналтаар 2 байгаа ба дотоодын хяналтаар 4-
ийг тус тус илрүүлсэн байна.  

2018 оны 06 дугаар сарын байдлаар Албаны шалгалт нийт 18 явуулсан ба 37 алба хаагч 
холбогдсон ба офицåр 32, ахлагч 5 байна. Үүнээс иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага, албан 
тушаалтнаас гомдол гаргасан буюу мэдээлсэн 14, дотоодын хяналт, шалгалтаар 4-ийг тус тус 
үндэслэн шалгалт явуулсан байна. 

Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн хэлбэрээр авч үзвэл хууль ёс, хүний эрх чөлөөг зөрчсөн 2, хэргийн 
хугацаа хэтэрсэн 9, хэрэг матåриал дутуу шалгасан 9, ажлын хариуцлага алдсан 5, архидан согтуурсан 
1, ЭБШХ болон бусад хууль дүрэм зөрчсөн 2, үүрэг даалгавар үл биåлүүлсэн 2, ажил тасалсан 2, 
эрүүлжүүлэх баривчлах байрны журам зөрчсөн 2, торгуулийн тасалбар үрэгдүүлсэн 2 тус тус байна. 

Зөрчлийн шалтгаан, нөхцөл нь ЦАХ биå биåдээ тавих зарчимч шаардлага сул 1, найз, нөхдийн 
уруу таталт 1, хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа 21, хяналт шалгалт сул 1, хууль дүрэм, журам, 
зааврын мэдлэг дутмаг, мэргэжлийн ур чадвар сул 13 байгаа ба төрийн болон төрийн бус 
байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, матåриал 6, иргэд, байгууллагын мэдээлэл 6, гадны хяналт 2, 
дотоодын хяналт 4 тус тус байсан байна. 

Шийтгэлийн төрөл нь албанаас халсан 1, цалин бууруулсан, хассан 22, сануулсан 4, 
нотлогдоогүй 10 тус тус байна.  

Энэ нь урьд оны мөн үåэс албаны шалгалт 3 нэгжээр буурч, холбогдсон алба хаагч 8 нэгжээр 
өссөн нь Прокурорын байгууллагаас ирүүлсэн албан бичигтэй холбоотой 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 ба өргөдөл 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 тус тус байсан ба 2018 оны 06 дугаар сарын байдлаар бүх хүлээн авсан 
133, үүнээс ажилд орох, суралцахыг хүссэн 7, ажилд дахин орохыг хүссэн 2, ажил өөрчлөх, шилжихийг 
хүссэн 15, захиргааны чөлөө хүссэн 55, тэтгэвэр, тэтгэмж орон сууц хүссэн 5, бусад 49 тус тус байна. 
Энэ нь урьд оны мөн үåэс 1 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 

2018 оны 06 дугаар сарын байдлаар эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан алба хаагч 
байхгүй ба иргэд, байгууллагаас цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой гаргасан өргөдөл гомдлыг авч 
үзэхэд бүх хүлээн авсан 2 байгаа ба үүнээс офицåр 3 алба хаагчид хандан өргөдөл гаргасан нь 
нотлогдоогүй байна. Мөн албан үүргээ гүйцэтгэж байх үåдээ гэмтсэн, осолд өртсөн, үйлдвэрлэлийн 
осол, хурц хордлогод орж, үйлдвэрлэлийн ослын акт тогтоолгосон алба хаагч тус тус бүртгэгдээгүй 
байна. ЦЕГ-ын 126 тоот утсаар 2 гомдол санал бүртгэгдэж, түүний дагуу албаны шалгалтыг явуулж, 
буруутай үйлдэл тогтоогдоогүй ба хариуг тухай бүр хүргүүлсэн байна. 
 2018 оны 06 дугаар сарын байдлаар Аймгийн Прокурорын байгууллагаас цагдаагийн газрын 
хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах эрх бүхий алба хаагчдаас эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэргийг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт, захиргааны зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд 2018 оны 
02 дугаар сарын байдлаар хяналт тавьж, аймгийн åрөнхий прокурорын 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-
ны өдрийн 5/35 дугаартай, мөн оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 13/69 дугаартай “Хариуцлага 
тооцуулах тухай” албан тоот, мөн оны 2018.01.18-ний өдрийн 13/73 дугаартай “Арга хэмжээ тооцуулах 
тухай” албан бичиг, мөн оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 5/01 дугаартай прокурорын шаардлага, 2 
дугаар сарын 26-ны 7/02 тоот нийт 2 шаардлага тус тус ирүүлээд байна. Энэ урьд онтой ижил түвшинд 
байна. 

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 мэдээлэн ажиллаж байна.  

2017 оны санхүүгийн тайланд Улаанбаатар хотын “Голдåн пåйж” ххк шалгалт хийж, “Зөрчилгүй 
санал дүгнэлт” өгсөн. Тайланг ЦЕГ-ын САААлбанд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. Мөн ЦЕГазрын 
Хяналт шалгалт үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээр 2017, 2018 оны эхний 3 дугаар сарын санхүүгийн 
үйл ажиллагаанд 2018 оны 3 дугаар сард шалгалт хийж зөвлөмж өгсний дагуу биåлэлт үр дүнг тооцон 
ажилласан.  

2018 онд улсын төсвөөс 2,307,702.2 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 15,000.0 мянган төгрөг, 
гэрээтийн орлогоор 42,326.0 мянган төгрөг нийт 2,365,028.2 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвтэй үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Эхний хагас жилд 1,168,554.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч сар бүрийн 
төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх талаар анхаарч, үүссэн 
өр  авлагын үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан удирдлагад танилцуулан ажилласан. 
Байгууллагын батлагдсан 187 алба хаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч цалингийн 
зардал хүрэлцэхгүй 33.0 сая төгрөгийн өглөг үүссэн. Төсвийг шийдвэрлүүлэх чиглэлээр албан 
хүсэлтийг ЦЕГ-ын САААлбанд хүргүүлэн ажиллаж байна. 

 Сангийн сайдын 2013 оны 73 тушаал, Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн 
тухай журмын дагуу 2018 оны 4 дугаар сарын 14-нд хэмнэгдэж байгаа цэвэр бохир ус, дулааны 
зардлуудаас 10.0 сая төгрөгийг хүрэлцэхгүй байгаа урсгал засварын зардалд 10.0 сая төгрөгийг 
шилжүүлэх хүсэлтийг ЦЕГ-ын САААлбанд хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн.  

Алба хаагчдад хөдөө орон нутаг болон хот руу албан ажлаар явах үåд 4,584.9 мянган 
төгрөгийн томилолт, жижүүрийн бүрэлдэхүүнд гарч байгаа алба хаагч нарт хоолны мөнгө 5.4 сая 
төгрөгийг тус тус олгож, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад байрны цахилгааны зардалд 
10.1 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 оношилгооны зардалд 3.1 сая төгрөг, албаны тээврийн хэрэгслийн урсгал 
засварын 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 хэрэгслийн шатахуун, тосолгооны зардалд 52.2 сая төгрөгийн 
шатахууны зардлыг олгож тайлагнаж ажилласан. Сумдад сар бүр шатахууны хуваарилан тогтмол 
олгосон байна.  

Тус цагдаагийн газрын нэмэлт санхүүжилтийн 100070012401 тоот дансанд Аймгийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний үйл ажиллагааны зардал 24.5 сая төгрөг, бусад 
байгууллагаас 2,582.3 мянган төгрөг, нийт 27.1 сая төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн зарцуулалтын 
эрхийг Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалын 02 дугаар хавсралт “Төсвийн санхүүжилтийн 
болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам”-ын дагуу нээлгүүлэн зарцуулж ажилласан. 



Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 60.1 “Ажилтны цалин хөлсийг сард хоёр ба түүнээс дээш удаа, 
тогтоосон өдөр олгоно” гэж заасны дагуу цалинг сард 2 удаа 187 алба хаагчдын цалинг бодож 
урьдчилгаанд 334,7 сая төгрөг, сарын сүүлд 593.5 сая төгрөгийг Голомт банканд байрших алба 
хаагчдын цалингийн дансанд шилжүүлэн олгосон.  

ХХОАТатварт 32.3 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 нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийг нийгмийн даатгалын төрөл бүрээр энэ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хувь 
хэмжээгээр сар бүр тооцож цалингаас, ажил олгогчоос нийт  46,3 сая төгрөгийг аймгийн нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн 100070090000 тоот дансанд шилжүүлэн тайланг www.ndaatgal.mn/nd8/ хаягаар 
цахимаар шивж илгээн баталгаажуулан ажилласан. 

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд Цагдаагийн газрын төсвийн орлого, батлагдсан 
төсвийн зарцуулалтыг www.dornod.police.gov.mn сайтын шилэн дансны хэсэгт, www.shilendans.mn 
шилэн дансны сайт, байгууллагын санхүүгийн ил тод байдал гэсэн мэдээллийн самбарт 2018 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. 2018 оны 6 дугаар сарын байдлаар 63 удаагийн мэдээллийг мэдээлж ажилласан байна.  

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс цагдаагийн газарт 48.0 сая төгрөг 
шийдвэрлэснийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хуваарь гарган ажиллаж байна.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуулийн дагуу 2018 оны 02 сард Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас гар станц 15 
ширхэг худалдан авах 3.0 сая төгрөгийн ажлыг зохион байгуулан Кåнст ххкомпанитай гэрээ байгуулан 
2018.02.15 -ны өдөр байгууллагын өмч хамгаалах байнгын комисс шалган хүлээн авсан. 

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас нисдэг камåр 1 ширхэг худалдан авах 2.8 
сая төгрөгийн ажлыг зохион байгуулан “Поло трåйд” ххк-тай гэрээ байгуулан 2018.05.29-ны өдөр 
байгууллагын өмч хамгаалах байнгын комисс шалган хүлээн авсан. 

Аймгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа гудамж замын хяналтын камåр ашиглалтыг хэвийн үйл 
ажиллагааг хангаж чиглэлээр сåрвåрийн өрөөнд кондåйшн 1.0 сая төгрөгөөр худалдан авч 
байршуулсан. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хөлөнбуйр суманд замын цагдаагийн хяналтын пост 
барих 80.0 сая төгрөгийн ажлын сонгон шалгаруулалт хийгдэж Билгүүн од констракшн ххк-тай гэрээ 
байгуулсан боловч тåндåрийг ЦЕГ-аас хүчингүй болгож дахин гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалт хийгдэж 
байна. 2018,07,09-нд тåндåрийг нээнэ. 

ЦЕГ-ын САААлбанаас 87.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий “Сорьцын багаж” –ийг данснаас дансанд 
шилжүүлэн өгсөн. Цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд 3 ширхэг мåталл илрүүлэгч, 8 ширхэг бугуйн 
гав, 8 ширхэг хутганаас хамгаалах бээлийг худалдан авсан. Ус сувгийн 84 дүгээр постод шинээр 
суурин станцыг шинээр байршуулан тавьсан. Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  зардлаас 3.5 
сая төгрөгийн үнэ бүхий богино долгионы радио станцыг шинээр авч үйл ажиллагаанд ашиглуулахаар 
ажиллаж байна. 

Эхний хагас жилд  давхардсан тоогоор 498 алба хаагчид шийтгэлийн хуудас маягт-1, 
шийтгэлийн хуудас маягт-2 тус бүрээр 939 ширхгээр 195,897.9 мянган төгрөгийн орлого оруулж, бэлэн 
бус торгуулиар хагас жилийн хугацаанд 57,187.2 мянган төгрөгийн орлого оруулж ажилласан болно. 

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 оны а/03 тоот тушаалаар батлагдсан Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл 
байгууллагын данс бүртгэлд байгаа тусгай хэрэгслийг тооллого хийж албанд ашиглагдах боломжгүй 
болсон тусгай хэрэгслийг тоолсон. 

Сар шинийн баярыг угтан цагдаагийн газрын 87 ахмад ажилтанд 02 сарын 09-ны өдөр 
Цагдаагийн газрын хурлын танхимд хүлээн авч,  2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх тайланг 
танилцуулан, хүндэтгэл үзүүлэн 1,192.0 мянган төгрөгийн гарын бэлэг, 3 ахмадад 5 тонн нүүрсний 
эрхийн бичиг, 3 ахмад ажилтанд ууцны хонь гардууллаа.  

Тус цагдаагийн газраас байгууллагын үйл ажиллагаандаа Хууль зүйн сайдын 2013 оны 12 
дугаар сарын 03-ны өдрийн А/248 тоот тушаалаар баталсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний агåнтлаг, байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал” мөн 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”, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2015 



оны А/86 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулах /код 112/ журам”–дийг баримтлан тасаг хэсгүүдийн үйл ажиллагаанд 
хэсэгчилсэн байдлаар учирч болох эрсдэл, хяналт шинжилгээ дүгнэлтийг хийж түүний үндсэн дээр 
дотоод хяналт шалгалтыг зохион явуулах ажлын төлөвлөгөөг 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр 
цагдаагийн газрын даргаар 21 заалт бүхий хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.  

Байгууллагын удирдлагаас мөрдөгч нарын хөтөлж буй бүртгэлийн маягтуудыг ЦБҮАЖ-ын код 
701-д заасны дагуу мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд хөтлөн, хугацаанд нь оруулсан эсэхийг 
холбогдох албан тушаалтнаар “Гэмт хэргийн цахим мэдээллийн сан”-д бүртгэгдсэн эсэхийг хянаж, 
баталгаажуулан ажилласан.  

Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг явуулах 2018 оны 
төлөвлөгөөний дагуу эрүүгийн хэргийг тоо бүртгэлд авах, шалгаж шийдвэрлэсэн үндэслэлийг шалгах 
ажлын хэсгийг ахалж 2017 онд цагдаагийн газраас шалгасан эрүүгийн хэргийн тоо бүртгэлийг 
мэдээллийн сан, прокурорын бүртгэлтэй тулгалт хийж шалган үр дүнг цагдаагийн газрын зөвлөлд 
танилцуулан ажилласан. 

Цагдаагийн газрын даргаас өгсөн үүргийн дагуу аймгийн прокурорын газрын 2018 оны 01 
дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/01 дугаартай  прокурорын шаардлагад нэр дурдагдсан алба хаагчдад 
албаны шалгалтыг явуулж холбогдох буруутай алба хаагчдад арга хэмжээг тооцуулан  хариуг 
хугацаанд нь хүргүүлж зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагчдаар “алдаан дээр суралцах” сургалтыг 
нийт алба хаагчдад оруулсан. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын хэрэг бүртгэх албанаас зохион явуулж буй “Илрүүлэлт-Эрэн 
сурвалжлалт, Шийдвэрлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээ 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 21 
хоногийн хугацаатай зохион байгуулах удирдамж төлөвлөгөөний хүрээнд тасгийн ажиллах төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж арга хэмжээний явцад шийдвэрлэх хэргийн жагсаалт судалгааг гарган алба 
хаагч нэг бүрийн ажлыг өдөр тутам бүртгэн Хэрэг бүртгэх албанд хоногт хийсэн ажлын мэдээг өгч 
биåлэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Хэрэг бүртгэх албанаас зохион явагдаж байгаа “Хуулийн хэрэгжилт” хэсэгчилсэн арга 
хэмжээний хүрээнд тасгаас зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлын 
хавтас гарган холбогдох мэдээлэл хийх ажлын хуваарийн дагуу Хэрэг бүртгэх тасгийн даргаас орон 
нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 3 удаа “Хүний халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн ойлголт 
холбогдох мэдээлэл, аймгийн эрүү хэв журмын нөхцөл байдлын чиглэлээр мэдээлэл хийсэн. 

Мөн Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлэг “ Хүний халдашгүй байдлын эсрэг” гэмт хэрэг, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль хяналтын байгууллагын төлөөлөл оролцуулсан хэлэлцүүлэг 
хийж урьдчилан сэргийлэх зурагт хуудас хэвлэмэл хуудас бэлтгэн тарааж ажилласан. 

Цагдаагийн газрын тасаг, алба хаагчдын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг явуулах 
2018 оны төлөвлөгөөний дагуу тээврийн хэрэгслийн тåхникийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, сэлбэг 
хэрэгслийн хадгалалт, зарцуулалт, цагдаа-жолооч нарын ур чадварыг шалгах төлөвлөгөөт, 
хэсэгчилсэн шалгалтыг зохион явуулж жолооч нарын хариуцсан тээврийн хэрэгслийн албаны бэлэн 
байдал, жолооч нарын замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг, тээврийн хэрэгсэл жолоодох ур чадвар 
зэргийг 2 удаа шалган ажиллаад байна. 
 

 
Хоёр: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион явуулсан ажил арга хэмжээ 
 

 Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр: 
  Àéìàã îðîí íóòãèéí ýð¿¿ãèéí áîëîí õýâ æóðìûí íºõöºë áàéäàëä ä¿ãíýëò õèéæ, òîäîðõîé 
òºðëèéí ãýìò õýðýã, ýðõ ç¿éí çºð÷èëòýé òýìöýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, àëáàäûí õàìòûí àæèëëàãààã 
сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн åрөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн алба, Нийтийн хэв журам 
хамгаалах албадаас улсын хэмжээнд зохион байгуулсан “Сар шинэ”, “Илрүүлэлт – Оргодол”, “Тулгалт” 
нэгдсэн арга хэмжээнүүд, “Малын хулгайн хэргийг илрүүлэх чиглэлээр “Малын хулгай илрүүлэлт 2018”, 
“Төвлөрсөн цэг-2018”, “Чåнж-2018”, “Зочид буудал” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг 
öàãäààãèéí ãàçðûí õýìæýýíä òºëºâëºãºº óäèðäàìæèéí äàãóó 7-30 хоногийн хугацаагаар зохион явуулж 
үр дүнг тооцсон байна. 

Àéìãèéí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí áàéãóóëëàãóóä áîëîí õàìòûí 
ажиллагааны хүрээнд аймгийн Тагнуулын åрөнхий газрын Дорнод аймаг дахь газар, 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 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган батлуулж ажиллаж 
байна. 

Мөн цагдаагийн газрын даргын тушаалаар аймгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд судалгаа 
дүгнэлт хийх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг бодитой төлөвлөн ажиллах зорилгоор 



криминологи судалгааны багийг Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар ахлуулсан тасаг албадын 
ахлахуудыг томилон хуваарийн дагуу гарган ажиллуулж байна. Мөн эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 
хэрэг бүртгэлтийн хэргүүдийг илрүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын төрөл албадын алба хаагч нарыг 
аймгийн төвийн багууд, сумдыг хариуцуулан биåлэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Ãýìò õýðýã èëð¿¿ëýõ øóóä ¿¿ðýãã¿é, ãàäóóð íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ 
áàéãàà àëáà õààã÷ íàðààñ ÖÁ¯ÀÆ /êîä 307/-ын дагуу гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 192 мэдээллийг 
цахимаар ирүүлснийг öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãàä танилцуулж эрүүгийн албаны мөрдөгч нарт 
хуваарилан өгч шалгуулахаар шилжүүлж ажилласан байна. Алба хаагчдын идэвх санаачилгатай 
ажиллуулах зорилгоор сарын ажлын үр дүнд тооцож урамшуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллав.  

Нийслэлийн дүүргүүд болон бусад орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүд, болон аймгийн 
прокурорын газраас  эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа гүйцэтгүүлэхээр 12 даалгавар 
ирүүлснээс, 11 даалгаврын биåлэлтийг ханган, хугацаанд нь ажиллагааг явуулж ажиллав.  
2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэд байгууллагаас нийт 2764 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 
мэдээллийн сангийн өргөдөл гомдлын бүртгэлд хөтлөн ажиллаа. 

Нийт бүртгэгдсэн өргөдөл гомдлын 21.1 хувь буюу 585 гэмт хэргийн шинжтэй 78.8 хувь буюу 
2179 захиргааны шинжтэй гомдол мэдээллүүдийг  тус тус бүртгэлд авч ажилласан.  
Захиргааны шинжтэй гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт буюу зөрчлийн хэргийн бүртгэл  997,  зөрчлийн 
хэргийн шийдвэрлэлтийн бүртгэл  965, торгуулийн хуудсаар торгосон бүртэл 6986, бусад 
шийдвэрлэлтийн бүртгэл  1392, саатуулагдсан хүмүүсийн бүртгэл 1637 тус тус хянаж төвлөрсөн тоо 
бүртгэл авч ажилласан.  

Хүлээн авсан гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт хувьд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт 
хэрэг, захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 2764 хүлээн авсан нь урьд оны мөн үåэс 647 
буюу 18.9  хувиар буурсан үзүүлэлтэй байна.  
 Үүнээс :Гэмт хэргийн талаарх 585 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн 
үåэс 213 буюу 26.6 хувиар, зөрчлийн талаарх 2179 гомдол мэдээлэл шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны 
мөн үåэс  434 буюу 16.6 хувиар буурсан байна. 

Нийт эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 419 хэрэгт өдөр тутам хяналт тавьж, нийт 1921 гэмт хэргийн карт 
болон бусад хэргийн карт хянаж , алба хаагчдыг гэмт хэргийн маягтуудыг  нэн даруй санд шивүүлэх, 
алба хаагч нараас мэдээллийн санд мэдээллийг дутуу оруулсан, хэргийн дугаарыг буруу оруулах, сум, 
баг, хороо сонгоогүй зэрэг алдаа дутагдлыг нэн даруй засаж мэдээллийг үнэн зөвөөр оруулан ажиллаж 
байна .  

Эрүүгийн хэргийн бүртгэл 419, яллах дүгнэлт 165, хэрэгсэхгүй болгосон 112, сэжигтэн 213, 
яллагдагч 210, хохирогч 339, хохирол 329, хохирол нөхөн төлүүлэлд 172 зэрэг дээрх картуудыг хянаж 
төвлөрсөн тоо бүртгэл авч ажилласан. Алба хаагч нараас эрүүгийн хэргийн дугаарыг давхардуулж 
оруулах, баг сум сонгоогүй, сэжигтэн яллагдагч нарын гэрийн хаяг буруу бичсэн, хохирлын бүртгэл 
дээр мөнгөн дүнг буруу оруулсан зэрэг нийтлэг алдаа дутагдлуудыг тухай бүр засуулан ажилласан.  
2018 оны эхний 06 дугаар сарын  байдлаар иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс нийт 317 гомдол 
мэдээллийг эрүүгийн тасгийн алба хаагч нар хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс: гэмт 
хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 213, зөрчлийн шинжтэй 104 гомдол мэдээллийг хүлээн авч хуулийн 
хугацаанд шалгаж ажиллалаа.   

Хэрэг бүртгэлтийн нийт 88  эрүүгийн хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа хийж, 37 хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар аймгийн прокурорт хүргүүлэн ажилласан ба одоо ажиллагаанд нийт 
260 хэрэг байна.  

Зөрчлийн шинжтэй 104 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас зөрчлийн шинжгүй 131, гэмт 
хэргийн шинжтэй  95  гомдол мэдээллийг тус тус татгалзаж шийдвэрлэсэн байна.  Зөрчлийн шинжтэй 
31 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж шалгасан шийдвэрлэсэн байна. Зөрчлийн тухай хуулиар 
нийт  78 хүнийг 15,970,600 төгрөгөөр торгож , зөрчил гаргасан 10 хүнийг шүүгчийн шийтгэврээр 7-30 
хоногийн хугацаатайгаар баривчлуулан, 128  жолоочийн эрхийг 1 жилээр хасаж шийтгэл оногдуулсан 
байна.  
    Газрын хэмжээнд 2018 оны 04 сарын 13-ны өдрөөс 2018 оны 05 сарын 30-ны өдрүүдэд хэрэг 
бүртгэлтийн хэргүүдийг шийдвэрлэх чиглэлээр аймгийн прокурор, цагдаагийн газрын дарга нарын 
хамтарсан удирдамжийн дагуу “Шийдвэрлэлт “ 1 сарын аяныг зохион байгуулан дэд бөгөөд эрүүгийн 
тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах, Хэрэг 
бүртгэх  тасагт ажиллагаанд байсан 95 хэргийг шийдвэрлэн үр дүнтэй ажилласан. 
               Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албаны 7058102 дугаарын утсанд 
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны  байдлаар иргэд аж ахуй нэгж 
байгууллагаас 2978 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэргийн  шинжтэй 582 дуудлага мэдээлэл, 
зөрчлийн шинжтэй 2170 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч шийдвэрлэж ажилласан. 
              Жижүүрийн бүрэлдэхүүн болон хэв журмын эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчид 
дуудлага мэдээлэлд түргэн шуурхай очих, гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох, шуурхай илрүүлэх 
чиглэлээр дуудлага үнэлгээний хуудсыг бөглүүлж, жижүүрийн бүрэлдэхүүний болон хэв журмын 



эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын дуудлагад очсон цаг хугацааг дуудлага үнэлгээний 
хуудсанд дуудлага өгсөн иргэнээр дүгнүүлж, санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж байна. 
  Жижүүрийн шуурхай албанд ирсэн дуудлага мэдээллийг хянах, дуудлага мэдээллийн урсгалд 
дүн шинжилгээ хийж, хяналт тавьж ажиллах чиглэлээр 7058102 дугаарын утсанд дуудлага хадгалах 
төхөөрөмж суулган дуудлага мэдээлэлд хяналт тавин ажиллаж байна.  
              Гэмт хэргийн холбогдлоор хүн мал, амьтан, тээврийн хэрэгсэл эд зүйлийг эрэн сурвалжлах 
ажлыг 143 удаа зохион явуулж, зэргэлдээ аймаг сумдын цагдаагийн алба хаагчидтай холбогдож эрэн 
сурвалжлах ажлыг зохион явуулж, эрэн сурвалжлах бүртгэлийг хөтлөн ажиллаж байна. 

 “Дорнодын Цагдаа эрэн сурвалжлах” нэртэй Facebook мåссåнжåр группийг нээн 
ажиллуулснаар алба хаагч бүр хоногт үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчилд эрэн сурвалжлагдаж буй хүн, 
мал амьтан, эд зүйлийн мэдээлэлтэй танилцаж мөн, өөрт шалгагдаж буй гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 
болон алдагдсан эд зүйлийн мэдээллийг тавьж, харилцан мэдээ, мэдээлэл солилцон ажиллаж байна. 

Тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд 2018  оны 06 дугаар сарын 
байдлаар  оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон гэх 15 гомдол мэдээллийг хүлээн авч  алга 
болсон иргэний биåийн онцлог содон шинж тэмдэг, өмссөн хувцас, эд зүйлээр эрэн сурвалжлах “Asap” 
санд зарлан мэдээлж, ажилласнаар оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон  5 хүүхэд, насанд 
хүрсэн хүнийг 10 иргэнийг  олж тогтоосон бөгөөд насанд хүрээгүй 3 хүүхэд, 1 эмэгтэйг оршин суугаа 
газраасаа сураггүй алга болж  Улаанбаатар хотод очсон болохыг олж тогтоон Баянзүрх дүүрэг дэх 
Цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтсийн алба хаагч нартай хамтран ажиллаж, ар гэрийнхэнд нь хүлээлгэн 
өгсөн.  

Иргэд оршин суугаа газраасаа сураггүй алга  болохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын  оролцоонд 
тулгуурлан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд таны 
оролцоо” сарын аян, ‘’Эåрэг зан үйлийг төлөвшүүлэх“, ’’Цахим тоглоом-хяналт’’ нэгдсэн арга хэмжээг 
орон нутагтаа амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд сэтгэлийн хямрал, цочролд орсон хүүхдүүдэд 
хэрхэн нөлөөлж өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, сэтгэл зүйн нөлөөлөл үзүүлэх, тэдэнд туслалцаа 
үзүүлэх чиглэлээр эцэг ýõèéí òºëººëºë, ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí áàãø àæèë÷èäûã õàìðóóëñàí ñóðãàëòûã 
6 удаа зохион явуулж  давхардсан тоогоор 500  гаруй хүүхэд, 170  орчим иргэнийг хамруулж сэтгэл 
зүйч, хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн нарын хамтаар мэдээлэл хийж ажиллаа. 

Дорнод аймагт тодорхой оршин суух хаяггүй тэнэмэл иргэд болон  траншåй, орц хонгилоор  
хоноглодог иргэдийг бүртгэл судалгаанд хамруулах, гарын хээ дардсыг папилон санд оруулах, биå 
дээрх содон шинж тэмдгийг гэрэл зургаар авч төрөлжсөн судалгаанд авах, хувийн байдал , хань 
харилцааг нь тогтоох, хулгайн болон бусад төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, сэжигтэн 
яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэргүүдэд холбогдуулан шалгах, мэдээ 
мэдээлэл олж сан бүрдүүлэх зорилгоор 2018 оны 02 дугаар сард “Траншåйн” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, 
2018 оны 05 дугаар сард “Тэнэмэл”  хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж гэр оронгүй 
тэнэмэл байдлаар амьдардаг, согтууруулах ундаа  хэтрүүлэн хэрэглэдэг 84 иргэнийг бүртгэл 
судалгаанд авсан. Бүртгэлд хамруулсан иргэдийг хувийн байдал болон хань харилцааг нь тогтоон 
бүртгэлд авч , Шүүхийн шинжилгээний алба хаагч нар  өмссөн хувцас, биåийн согог, гажиг, содон шинж 
тэмдэг, шарх, сорви болон гарын дардсыг папилон санд оруулсан бөгөөд 2018 оны 06 дугаар сарын 
байдлаар Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлах “Asap” санд зарлан мэдээлж 
олдоогүй байгаа хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос байхгүй болно. 

Тус цагдаагийн газрын эдийн засгийн мөрдөгч нар Гаалийн газрын байцаагч нартай хамтран 
2018 оны 02 дугаар сарын 02 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 09-ний өдрүүдэд БНХАУ-ын “Хавирга-Ар 
хашаат”-ын хилийн боомт руу зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд үзлэг хяналт шалгалт хийж 
судалгаанд авч ажилласан.  

Аймгийн хэмжээнд түр болон удаан хугацаагаар оршин сууж байгаа гадаадын иргэдэд хяналт 
тавих зорилгоор ГИХГ-ын зүүн бүс дэх газрын дарга, Цагдаагийн газрын дарга нарын баталсан 
удирдамжийн дагуу эдийн засгийн ахлах мөрдөгч,  эдийн засгийн мөрдөгч, нар 2018 оны 04 дүгээр 
сарын 03-ны өдрөөс 08-ны өдрүүдэд “Хяналт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион явуулж тэдгээрийн үйл 
хөдөлгөөнд нь хяналт тавьж ажилласан. 
   ЦЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Улсын хэмжээнд зохион явуулсан “Бодис” 
нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион явуулж биåлэлт үр дүнг тооцон танилцуулгыг Мөрдөн 
байцаах албаны ХБОЭГХМШХэлтэст, Эрүүгийн цагдаагийн албаны ЭЗГХТГ-аас зохион явуулсан 
“Нөхөн төлбөр”, “Сан тулгалт” нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлын нэгдсэн 
танилцуулгыг тус бүр холбогдох газарт хүргүүлэн ажилласан.  

Мөн Дашбалбар суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Шинь шинь” ХХК, Хэрлэн суманд үйл 
ажиллагаа явуулдаг “Адуунчулуун” ХК, “Монголын Алт” ХХК болон тус аймгийн нутаг дэвсгэрт 
хөдөлмөр эрхлэх гэрээгээр ажиллаж байгаа БНХАУ-ын иргэд Хэрлэн сумын 1, 3, 5-р багийн нутаг 
дэвсгэрт Монгол Улсын иргэдийн нэр дээр газар эзэмших гэрчилгээ гаргуулж уг газартаа ноос, малын 
түүхий эдийн үйлдвэр байгуулан үйл ажиллагаа явуулахдаа Монгол Улсын хууль тогтоомжийг зөрчиж 



байгаа талаар УИХ-ын гишүүн асан, аймгийн Ардчилсан намын даргаас олон нийтийн цахим 
хэрэгслээр нийтэлсэнтэй холбоотойгоор “Босоо хөх Монгол” төрийн бус байгууллагын гэх 10 гаруй 
иргэд ирж тухайн гадаад улсын иргэдийн эрх чөлөөнд халдаж, нийгмийн өдөөн турхирсан үйлдэл орон 
нутагт үүссэн нөхцөл байдлын талаар ЭЦА-ны дарга, дэд дарга нарт тогтмол танилцуулан ажилласан.  
Эдийн засгийн албанаас ГА-ын туслах хүчний сүлжээг өргөтгөх, хилийн нөхцөл байдлын талаар 
мэдээлэл цуглуулах зорилгоор “Халхавчтай нууц ажиллагаа явуулах” тусгай арга хэмжээг зохион 
явуулж үр дүнг тооцон ажиллав. 

Эдийн засгийн албанаас 2018.02.06-2018.02.20-ны өдрийг хүртэл 14 хоногийн хугацаатай 
“Хуурамч акц” нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион явуулж тус аймагт худалдаалагдаж 
байгаа архи согтууруулах ундааны акцыг аймгийн Татварын хэлтэс, МХГ-тай хамтран шалгаж 
ажиллав.  

ЭЦА-ны ЭЗГХТГ-аас улсын хэмжээнд 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2018 оны 04 
дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион явуулж байгаа “Сан тулгалт”, мөн газраас зохион 
явуулсан “Нөхөн төлбөр” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хийх ажлын удирдамж төлөвлөгөөг 
боловсруулан Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан сумдын хэсгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт 
хийх ажлын талаарх зааварчилгааг бичиж хүргүүлэн аймгийн хэмжээнд зохион явуулж биåлэлт үр дүнг 
тооцож ажилласан.  

Тус Цагдаагийн газар нь 2018 оны эхний 6-р  сард иргэдээс мал хулгайлах гэмт хэрэг, зөрчлийн 
шинжтэй 88 гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан нь урьд оны мөн үåийнхээс 26 гомдол мэдээллээр буюу 
41,9 хувь өссөн. Хүлээн авсан 88 гомдол мэдээллийн 53-д эрүүгийн хэрэг үүсгэснээс 46-д хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг, 7-д мөрдөн байцаалтын хэргийг ЭХТА-17.12-д зааснаар нээж, 35 гомдол 
мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт хүргүүлж шийдвэрлэж  
ажилласан байна.  

Энэ оны 6-р сард аймгийн хэмжээнд нийт 300 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс мал хулгайлах гэмт 
хэрэг 53 ( нийт хэргийн 17.6 хувь ) үйлдэгджээ. Мал хулгайлах гэмт хэрэг урьд оны мөн үåийнхээс 36 
хэргээр буюу 3,1 дахин өссөн байна.  

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион явуулахад 
шаардагдах 20,0 сая төгрөгийн зардлын тооцоог гаргаж, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг аймгийн 
ГХУСАЗСЗөвлөлийн даргаар батлуулан аймгийн Засаг даргын нэмэлт орлогын данснаас зардлыг 
зарцуулахаар төлөвлөөд байна.  

Мөн ГХУСАЗСЗ-ийн 2018 оны ажлын төлөвлөгөөнд малчдын бүлгүүдийн үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх чиглэлээр сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулах ажилд 1,0 сая төгрөг, мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд инновацийг нэвтрүүлэх, малыг бүртгэлжүүлэх, 
шипжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад 1,5 сая төгрөг, нууц далд аргаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн 
талаар иргэдээс мэдээлэл худалдан авах ажлыг зохион байгуулахад 1,5 сая төгрөгийг тус тус 
шийдвэрлүүлсэн.      

Мал мах худалдан борлуулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа төвлөрсөн цэг, бөөний цэгүүд, мал 
махны чåнж нарын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж ажиллах зорилгоор 2 олон нийтийн цагдааг 
өдөр тутмын удирдлагаар хангаж, ажилласан. 2018 онд олон нийтийн цагдаагийн урамшуулалд 11,0 
сая төгрөгийг төсөвлөж, батлуулсан.  

Сэжигтнээр тооцож, яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй байгаа хэргүүдийг 
илрүүлэх, судалгаа бүртгэлийг сайжруулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор төрөл 
мэргэжлийн алба хаагч нарыг хуваарилан тасгийн дарга, ахлахуудаар ахлуулсан “Хамтарсан баг” 8-ийг 
ажиллуулж, тасаг, албадын хамтын ажиллагааг холбож ажилласнаар мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлтийг сайжруулах үр дүнтэй ажил 
болж байна.  

Сэжигтнээр тооцож, яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй байгаа энэ оны 31, 
урьд оны 50 малын хулгайн гэмт хэргийг тасаг албадын дарга, ахлахуудад хуваарилан өгч хянуулан, 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн шалгах ажиллагааг хийж гүйцэтгэх чиглэлээр 19 õýðýãò зааварчилга бичиж, 
биåлэлтэд хяналт илрүүлэх, шийдвэрлэх ажилд ахиц гаргах зорилт тавин ажиллаж байна.   

Алдагдсан болон алдуул мал бүрийг ASAP сангаар эрэн сурвалжлахаас гадна, Facebook-т 
нээсэн “5-r bus”, “Dornod & Khesgiin tsagdaa” хаалттай бүлгэмүүдээр 7 хоног бүрд эрэн сурвалжлах 
матåриал, тоотыг нийт сумдын хэсгийн төлөөлөгч, баг хариуцсан хэсгийн байцаагч нарт хүргүүлж, 7 
хоног бүрийн лхагва гарагт цагдаагийн газрын өглөөний рапорт дээр алдагдсан малын талаарх 
мэдээллийг нийт алба хаагч нарт танилцуулж, эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулж, мэдээлэл 
солилцох, эрэн сурвалжлах ажиллагааг цахим хаягаар солилцож ажиллаж байна.  

Алдагдсан малыг эрэн сурвалжлах ажиллагааг иргэд малчидтай хамтран шуурхай зохион 
байгуулсны дүнд 2018 оны эхний 6 сарын байдлаар 326 адуу, 21 үхэр, 145 хонийг олж тогтоон 
ажилласан байна.  

“Малын хулгай-Илрүүлэлт-2018” нэгдсэн арга хэмжээ, “Төвлөрсөн цэг-2018”, “Чåнж-2018” 
хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, мах хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 



хууль бусаар мал мах борлуулах явдлыг таслан зогсоох хяналт шалгалт хийх чиглэлээр эргүүл, пост 
гарган зохион байгуулж ажилласан. Аймгийн төв Хэрлэн суманд мал мах бэлтгэх төвлөрсөн цэг Их 
чулуут ХХК байнгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол Дорнод Мах маркåт ХХК-ны улирлын 
чанартайгаар мал бэлтгэх үйлдвэр ажиллаж, “Шүр”, “Онон” захууд иргэдийн өдөр тутмын хэрэгцээний 
махыг борлуулж байгаа бол “Хөвчийн тал”, “Дорнын алтан тал”, “Тал нутгийн Хэрлэн”,  “Хаан хүнс” 
ХХК-ны салбар зэрэг компаниуд бөөний үнээр их хэмжээгээр мал мах бэлтгэж байна. Мөн 
Улаанбаатар болон бусад газрын байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ хийж аймгийн төвд мал, мах 
бөөнөөр нь авч байгаа 2 цэг байгаа бол өөрсдөө мал мах бөөний үнээр авч Улаанбаатар хот руу зарж 
борлуулдаг 4 цэг байна.  

Хэрлэн суманд мал мах худалдан борлуулж байгаа 150 орчим чåнж, бусад сумдад 50 гаруй 
чåнж үйл ажиллагаа тогтмол явуулж байгаа тэдгээрт хууль тогтоомжид нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа 
явуулах чиглэлээр санамж, мэдэгдэл өгч, худалдагдаж байгаа мал, маханд заавал гарал үүслийн 
гэрчилгээтэй байх, мал нэг бүрийн зургийг авч, бүртгэл хөтлөх шаардлагыг тавьж, хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулж ажиллаж байна.  

Тайлангийн хугацаанд гарал үүслийн гэрчилгээгүй мал мах тээвэрлэсэн 16 зөрчлийг илрүүлж 4 
хүнийг Зөрчлийн тухай хуулийн 13.5 дугаар зүйл /Мал, махны үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх 
журам зөрчих/-д зааснаар 600,0 мянган төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулж, гарал үүслийн бичиггүй 
мал, мах тээвэрлэсэн, гарал үүслийн бичгээ дутуу бүрдүүлсэн, биåдээ авч яваагүй зэрэг зөрчил 
дутагдал гаргасан 18 иргэнд Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 
Зөрчлийн тухай хуулийн заалт, орон нутгийн хэмжээнд дагаж мөрдөхөөр гаргасан аймаг, сумын Засаг 
даргын захирамжуудыг танилцуулж, дахин зөрчил гаргахгүй байх баталгаа бичүүлэн авах ажлыг 
зохион байгуулж ажилласан. 
 

 Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 
Тайлангийн хугацаанд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 284 

ãîìäîë ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâ÷ øàëãàñíààñ, 51 ãîìäîë ìýäýýëýëä ýð¿¿ãèéí õýðýã үүсгэж, яллагдагчаар 
татсан, 165 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 61 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж, 5 гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу 
шилжүүлж, нийт 275 гомдол мэдээллийг шийдвэрлэж, 9 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй, хугацаа 
хэтрэн шалгагдсан өргөдөл гомдолгүй байна. Тайлангийн хугацаанд Хэрэг бүртгэлтийн 292 хэрэгт 
хэрэг бүртгэлт явуулан ажилласан. 

Үүнээс 84 хэргийг хаах саналтай прокурорт, 16 хэргийг харьяаллын дагуу тус тус шилжүүлж, 
131 хэрэгт Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж мөрдөн байцаалтын дугаар авсан. Үлдэгдэл  61 
хэрэгт хэрэг бүртгэлт явуулан ажиллаж байна.   

Тайлангийн хугацаанд нийт 358.125.000 төгрөгний хохиролтой 253 холбогдогчтой, 193 
үйлдэлтэй, 193  хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулжээ.  

¯¿íýýñ 217 õîëáîãäîã÷òîé 171 õýðãèéã ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëä¿¿ëýõýýð, 5  õîëáîãäîã÷òîé 3 õýðãèéã 
нэгтгэж, нийт  222  холбогдогчтой 173 хэргийг шийдвэрлэсэн, 20 хэргийн үлдэгдэлтэй, мөрдсөн хэргийн 
øèéäâýðëýëò 90 õóâüòàé áàéíà. Íèéò øèéäñýí õýðãèéí 77 õóâü áóþó 133 õýðãèéã õóóëèéí àíõíû 
õóãàöààíä øèéäâýðëýæ àæèëëàñàí. 

Тайлангийн хугацаанд гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан 
330.356.000 төгрөгийн хохирлыг буюу нийт хохирлын 92 хувийг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн 
төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэх болон эд хөрөнгө хураах, иргэний нэхэмжлэлийг ханган биåлүүлэх 
зорилгоор сэжигтэн яллагдагчийн 269.200.000 мянган төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн ажилласан.  
Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж, яллах 
ä¿ãíýëò ¿éëä¿¿ëýõýýð ïðîêóðîðò øèëæ¿¿ëñýí 171 õýðýãò ìºðäºí áàéöààã÷èéí ìýäýãäýë áè÷èæ, 90.6 
хувь хариуг авч ажилласан.  

Ìºðäºã÷ íàð ñóì îðîí íóòàãò õýðãèéí ãàçðûí ¿çëýãò 32 óäàà, öîãöîñò ø¿¿õ ýìíýëãèéí çàäëàí 
øèнжилгээний ажиллагаанд 78 удаа орж ажилласан. 

Мөрдөн байцаах албаны 2018 оны хүрэх түвшингийн үзүүлэлтийг ханган биåлүүлсэн байдал: 
1. Урьд оны үлдэгдэл хэрэг бүртгэлтийн хэргийг 100 хувь шийдвэрлэсэн байх; Урьд оны 

үлдэгдэл Хэрэг бүртгэлтийн 21 хэргээс 20 хэрэг буюу 95.2% шийдвэрлэсэн байна. 
2. Урьд оны үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын хэргийн 90 хувийг шийдвэрлэсэн байх; Урьд оны 

үлдэгдэл 2 хэргээс 2 хэргийг буюу 100 хувийг нь шийдвэрлэсэн. 
3. Нийт шалгасан хэрэг бүртгэлтийн хэргийн 70 хувийг шийдвэрлэсэн байх; Нийт шалгасан 

292 хэрэг бүртгэлтийн хэргийн 231 хэргийн шийдвэрлэсэн нь 79.1% нь шийдвэрлэсэн. 
4. Нийт шалгасан мөрдөн байцаалтын хэргийн 70 хувийг шийдвэрлэсэн байх;  Нийт 

шалгасан 193 хэргээс 173 хэргийг буюу  89.6% нь шийдвэрлэсэн байна.  
5. Шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэргийн 80 хувийг анхны хугацаанд 

шийдвэрлэсэн байх;     Шийдвэрлэсэн 404 хэргийн 332 хэргийг буюу 81.6% нь хуулийн анхны хугацаанд 
шийдвэрлэсэн байна. 



6. Прокуророос буцсан хэрэг нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 10 хувиас хэтрэхгүй байх;   Хэрэг 
буюу 2.8% нь прокуророос нэмэлт ажиллагаа хийлгэхээр буцсан 

7. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.14 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь хэсэг 
/яллагдагч оргон зайлсан/-т зааснаар түдгэлзүүлсэн хэргийн шийдвэрлэлтийг 30 хувьд хүргэх;  

8. Шүүхэд шилжүүлсэн хэргийн 100 хувьд гэмт хэрэг гарсан шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах 
зорилгоор мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл бичиж, 90 хувь мөрдөгчийн мэдэгдлийг хариуг авсан байх;
 Шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн 171 хэрэгт буюу 100%  мөрдөгчийн 
мэдэгдэл бичиж хуулийн хугацаанд 90.6% хариуг авсан 

9. Хэлтэс, тасгийн дарга нар хугацаа сунгасан хэргийн 100 хувьд нь, нийт хэргийн 30 хувьд нь  
даргын зааварчилга өгч, биåлэлт, үр дүнг тооцсон байх; Тасгийн дарга 10 хэрэгт даргын зааварчилга 
бичсэн. 

10. Гомдол, мэдээлэл, хэрэг бүртгэлтийн болон мөрдөн байцаалтын хэргийн бүртгэл судалгааг 
бүрэн хөтөлж, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2015 оны А/21 дүгээр тушаалаар баталсан “Монгол 
Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх /код- 701/  журам”-ыг  мөрдөж ажиллах; Гомдол, 
мэдээлэл, хэрэг бүртгэлтийн болон мөрдөн байцаалтын хэргийн бүртгэл судалгааг бүрэн хөтөлж, 
Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2015 оны А/21 дүгээр тушаалаар баталсан “Монгол Улсад 
бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх /код- 701/  журам”-ыг  мөрдөж ажилласан. 

11. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэг бүрд түүвэр болон шалгах төлөвлөгөөг 100 хувь 
хийж хэлтэс, тасгийн даргаар батлуулан, хэрэгжилтийг хангасан байх; Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын хэрэг бүрд түүвэр болон шалгах төлөвлөгөөг 100 хувь хийж тасгийн даргаар батлуулан, 
хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 
 

 Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 
Тайлангийн хугацаанд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 110 

ãîìäîë ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâ÷ øàëãàñíààñ, 12 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар 
татсан, 33 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 55 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж, 8 гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу 
øèëæ¿¿ëæ, íèéò 108 гомдол мэдээллийг шийдвэрлэж, 2 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй, хугацаа 
õýòðýí øàëãàãдсан өргөдөл гомдолгүй байна. Тайлангийн хугацаанд Хэрэг бүртгэлтийн 80 хэрэгт хэрэг 
бүртгэлт явуулан ажилласан. 

Үүнээс 11 хэргийг хаах саналтай прокурорт, 8 хэргийг харьяаллын дагуу тус тус шилжүүлж, 53 
хэрэгт Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж мөрдөн байцаалтын дугаар авсан. Үлдэгдэл  20 
хэрэгт хэрэг бүртгэлт явуулан ажиллаж байна.   

Тайлангийн хугацаанд нийт 64.300.000 төгрөгний хохиролоос 52.900.000 төгрөгийг нөхөн 
төлүүлж., хохирол нөхөн төлүүлэлд 82.2 хувьтай байна.  

Нийт мөрдөн байцаалтын 57 хэрэгт ажиллагаа явуулснаас 40 õîëáîãäîã÷òîé 40 õýðãèéã ÿëëàõ 
дүгнэлт үйлдүүлэхээр шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 9 хэргийг харьяаллын дагуу 
мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж,   8 хэргийн үлдэгдэлтэй, мөрдсөн хэргийн шийдвэрлэлт 71 хувьтай 
áàéíà. Íèéò øèéäñýí õýðãèéí 97.5 õóâü áóþó 39 õýðãèéã õóóëèéí àíõíû õóãàöààíä øèéäâýðëýæ 
àæèëëàñàí. 

Тайлангийн хугацаанд хохирол нөхөн төлүүлэх болон эд хөрөнгө хураах, иргэíèé 
нэхэмжлэлийг ханган биåлүүлэх зорилгоор сэжигтэн яллагдагчийн 112.000.000 мянган төгрөгийн эд 
хөрөнгийг битүүмжлэн ажилласан.  

Алба хаагчид тайлангийн хугацаанд тасгийн биå бүрэлдэхүүн 8 удаа нийтийн хэв журам 
хамгаалах чиглэлээр эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, нэг алба хаагч 10-12 удаа жижүүрийн мөрдөгчөөр 
ажилласан байна.  

Тайлангийн хугацаанд нийт 40 эрүүгийн хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорын 
байгууллагад шилжүүлж, хэрэг тус бүрд буюу 40 хэрэгт Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 29.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг 
тогтоож, холбогдох хуулийн этгээдэд тэрхүү шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга хэмжээ авхуулахаар 40 
мэдэгдэл бичиж, 36 мэдэгдлийн хариу буюу 90 хувьд нь хариу авч ажиллаа.  

Мөрдөгч нарын мэдэгдлийн хариуг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 29.6 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд авч, мэдэгдлийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээг газар дээр нь шалгаж, мэдэгдлийн мөрөөр ямар нэгэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй, эсхүл 
заагдсан хугацаанд хариу ирүүлээгүй хуулийн этгээдэд хугацаатай үүрэг өгч, хэрэгжилтийг хангуулах 
ажлыг зохион байгуулж, энэ талаар сар бүр цагдаагийн газрын даргад илтгэх хуудсаар танилцуулж 
ажилласан.  

Хэрэг бүртгэх тасгийн алба хаагчид ажлын байрны тодорхойлолтод заасан гэмт хэрэг 
илрүүлэх, мөрдөн шалгах үндсэн чиг үүргээс гадна цагдаагийн газраас гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан “Камåрын хяналт”, “Мал-Хяналт”  нэгдсэн болон хэсэгчилсэн 



арга хэмжээнд оролцож хариуцсан нутаг дэвсгэртээ гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион 
байгуулан ажиллалаа. 

Тус тасгаас 2018 онд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх чиглэлээр бусад нэгж, тасгуудтай дараах 
ажил, арга хэмжээг хамтран зохион байгуулжээ:  
Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар хэсгийн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч, замын цагдаагийн тасгийн 
зохицуулагч, эрүүгийн мөрдөгч, мөрдөгч нарын хамтарсан багийг байгуулж сум, баг хариуцуулан 
ажиллаж байна. 
 

 Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагч нарт тасгийн даргын зүгээс хугацаатай үүрэг, 

ажлын чиглэлийг бичгээр өгч, сар бүр  алба хаагч нарын бүртгэл судалгаатай нэг бүрчилэн танилцан 
36 çààâàð÷èëãà õ¿ðã¿¿ëýí, îôèöåð àëáà õààã÷ íàðò ¿¿ðýã äààëãàâðûí äýâòðýýð 7 õîíîãò  õèéõ àæëûí 
чиглэлээр 405 үүрэг өгч биåлэлтийг тооцон ажиллав. 

ÖÅÃ, ÍÕÆÕ,ÎÍÀÁÕ àëáàíààñ 48 ¿¿ðýã àæëûí ÷èãëýë èðñíèéã õàðèóöñàí àëáà õààã÷ íàðò 
õóâààðüëàí àæèë, àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëæ, 46 ¿¿ðýã, àæëûí ÷èãëýëèéí áèåëýëò, ¿ð ä¿íã òîîöîæ, 
2 ¿¿ðýã, àæëûí ÷èãëýëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà. 

Òóñ Öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí òóøààëààð áàòëàãäñàí Êðèìèíîëîãè ñóäàëãààíû áàãààñ ýð¿¿ 
õýâ æóðìûí íºõöºë áàéäàëä 7 õîíîã á¿ð êðèìèíîëîãè ñóäàëãàà õèéæ ãàðãàñàí íºõöºë áàéäëûí 
¿íýëãýýã 14 хоногоор нэгтгэн “Даваа” гариг бүрийн аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агåнтлагын дарга, 
óäèðäàõ àæèëòíû øóóðõàé õóðàëäààí äýýð 11 óäàà, Øèíý æèë, Ñàð øèíèéí áàÿðûí íºõöºë áàéäëûí 
òàëààðõ ìýäýýëëèéã òóñ á¿ð 1 óäàà òàíèëöóóëàí öààøèä àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ ñàíàëàà õ¿ðã¿¿ëýí àæèëëàà.  
ÖÅÃ-ûí äàðãûí 2009 îíû À/65 òîîò òóøààëûí äàãóó ªíäºðæ¿¿ëñýí áîëîí àëáàíû áýëýí áàéäëûã 
õàíãàõ òºëºâëºãººã ãàðãàí áàòëóóëàí, íèéò áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèéã 8 óäàà, õýñýã÷èëñýí áàéäëààð òàñãèéí 
àëáà õààã÷äûã 5 óäàà àëáàíû áýëýí áàéäëûã øàëãàæ, õóâöàñíû áîëîí æàãñààëûí ¿çëýãèéã çîõèîí 
áàéãóóëæ, èëýðñýí çºð÷èë äóòàãäëûã çàñóóëàí àæèëëàà. 
 Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2017 оны 12 дугаар 
ñàðûí 27-ны өдрийн “ªндөржүүлсэн бэлэн байдлын нэгдүгээр  зэрэглэлд шилжүүлэх тухай” А/254 тоот 
тушаалаар Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 106 жилийн ой, шинэ жилийн 
баяр, амралтын өдрүүдэд алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг хангуулах, ажлын хариуцлага, сонор 
сэрэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын нийт биå бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 12 дугаар 
ñàðûí 27-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
нэгдүгээр зэрэглэлд шилжүүлэн ажиллуулаа. 

Ìºí äàðãûí 2018 îíû 02 äóãààð ñàðûí 14-ний өдрийн “Цагдаагийн байгууллагын биå 
бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулах тухай” А/60 
òîîò òóøààëààð ñàð øèíèéí áàÿðûí ºäð¿¿äýä àëáà õààã÷äûí àëáàíû áýëýí áàéäëûã õàíãóóëàõ, àæëûí 
хариуцлага, сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын нийт бèå á¿ðýëäýõ¿¿íèéã 2018 
оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 19-ний өдрийг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын хоёрдугаар зэрэгт шилжүүлэн, удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
ажиллаа.  

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн “Нэгдсэн үзлэг 
тооллого зохион байгуулах тухай” А/09 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Тусгай хэрэгсэл 2018” нэгдсэн 
арга хэмжээг зохион явуулах удирдамж, төлөвлөгөөний хүрээнд тус цагдаагийн газраас салбар 
төлөвлөгөө гарган нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллаа. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын “Эрх олгох тухай” 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 
А/45 дугаар тушаалаар “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн 1.8 дугаар зүйлийн 6.6, 6.8-д заасан зөрчлийг 
шалган, шийдвэрлэх эрх олгогдсонтой холбогдуулан Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 02 дугаар 
ñàðûí 01-ний өдрийн “Ажлын хэсэг томилох тухай”  А/11 тоот тушаалын дагуу Хэрэг бүртгэх тасагт 
øàëãàãäàæ áàéñàí Çºð÷ëèéí õýðãèéí ìàòåðèàëûã õ¿ëýýí àâàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàí òàíèëöóóëëãûã 
Íèéòèéí õýâ æóðàì õàìãààëàõ, îëîí íèéòèéí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ àëáàíû äàðãàä õ¿ðã¿¿ëëýý. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 2/48 
дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу алба хаагчдаас хэв журам сахиулах, 
эргүүл, жижүүр, харуул, хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх үåд илрүүлсэн “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль”-ийн 1.8 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн 6.8 дахь хэсэгт заасан зөрчлүүд нь “Зөрчил хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.6-д заасан үндэслэл тогтоогдвол эрх бүхий албан 
тушаалтан хялбаршуулсан журмаар зөрчлийг шийдвэрлэх чиглэлээр 12 заалт бүхий  зааварчилга 
хүргүүлж, биåлэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. 

Тус Цагдаагийн газраас “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6 /гэрээт 
харуулын болон хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих/, “Гэрээт харуул, хамгаалалтын 
тухай хууль”, Монгол Улсын Хууль зүй Дотоод хэргийн Сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны 
өдрийн А/40 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл 
ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-ыг 



үндэслэн Цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авсан 8 гэрээт 
харлуулалтын байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмын /код 605.4.3.б,в/-д заасан шаардлага хангасан гэрээт харуул, хамгаалалтын 
албадад бүртгэлийн гэрчилгээг 1 жилийн хугацаатай сунган, хяналт тавьж ажиллаа. 

Энэ оны 02 дугаар улирлын байдлаар “Гэгээн шонхор” гэрээт харуул хамгаалалтын албанаас 
хугацаа сунгуулах хүсэлт гаргаж, холбогдох матåриалыг ирүүлсний дагуу Монгол Улсын Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/40 тоот тушаалыг үндэслэн хугацааг 
сунгасан.  

Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 102, 103, 104-р зүйл, УЕП, ЦЕГ-ын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 
08-ны өдрийн А/05, А/09 тоот тушаалаар баталсан “Тэнсэгдсэн ялтанд хяналт тавих журам” 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 601, 619-ын дагуу хорихоос суллагдсан болон 
хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй шүүхээс ял тэнссэн, хорихоос ял тэнсэж суллагдсан, хорих ял 
хойшлогдсон нийт 442 иргэнд 2017 онд захиргааны хяналт тавьж ажилласнаас 2018 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар 56 иргэний хугацаа дуусаж хяналт зогсоож, 29 ялтныг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 
одоо 99 иргэнд зохих журмын дагуу хяналт тавин ажиллаж байна.  

Монгол Улсын “Галт зэвсгийн тухай хууль” –ийн хэрэгжилтийг хангах, галт зэвсгээр үйлдэгдсэн 
гэмт хэргийг илрүүлэх, галт зэвсэг, сумны хууль бус наймааг таслан зогсоох, нуугдмал бүртгэлд 
хамрагдаагүй галт зэвсгийг илрүүлэх, галт зэвсгийн нэгдсэн тооллого бүртгэл явуулж, бүртгэлд 
хамрагдаагүй галт зэвсгийг илрүүлэх ажлыг удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж байна. 
Дорнод аймгийн хэмжээнд алдагдсан 17 ширхэг галт зэвсэг байгааг цагдаагийн байгууллагын 
мэдээлэл судалгааны нэгдсэн сангийн эрэн сурвалжлах “ASAP” санд бүртгэн улсын хэмжээнд эрэн 
сурвалжилж байгаа бөгөөд зөрчлийн улмаас хураагдсан галт зэвсгийн содон шинж тэмдэг гол төмөр 
замгийн дугаартай тулгалт хийхэд адил төстэй галт зэвсэг илрээгүй. 

Шинээр бүртгэлд оруулж гэрчилгээ авах хүсэлт гаргасан 3 ширхэг галт зэвгийг аймгийн 
Шүүхийн шинжилгээний албанд хүргүүлж сумны хонгио хошууг санд бүргүүлсэн. 

ªì÷ëºã÷èéí хаягийн шилжилт хийлгэх 8, эзэмшигч шилжүүлэх 2, хамтран эзэмшигч болгох 
хүсэлт гаргасан 1 иргэний холбогдох матåриалыг бүрдүүлэн шийдвэрлэж, галт зэвсгийн гэрчилгээний 
бүртгэлийн хуудас дууссан 14,  нуугдмал болон шинээр худалдаж авсан 3 галт зэвсгийг 
гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, зөрчлийн улмаас хураагдсан 21 галт зэвсгийг устгуулахаар 
Лицåнзийн төвд хүргүүлэхэд бэлэн болгосон. Одоо тус Цагдаагийн газрын галт зэвсгийн нэгдсэн 
бүртгэлд орсон нийт 1381 галт зэвсэг бүртгэлтэй байна. 

Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6, 15.2 дахь 
хэсэг, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/133 дугаар тушаалын хавсралт “Иргэний 
зөвлөлийн дүрэм”-ийн 8.1.7 дахь хэсэгт заасныг хэрэгжүүлэх, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, 
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 àæèëëàà. 

Уг арга хэмжээг удирдамж, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулан, тайлангийн 
хурлыг цагдаагийн алба хаагчдын урлагийн тоглолтоор эхэлж, Цагдаагийн газрын 2017 онû ¿éë 
àæèëëàãààíû òàéëàíã òàíèëöóóëàí èðãýäèéí ñàíàë õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ àæèëëàà. 

Òàéëàíãèéí àðãà õýìæýýíèé òºãñãºëä Çàìûí öàãäààãèéí òàñãèéí äàðãà, öàãäààãèéí õîøóó÷ 
П.Ганхуягийн найруулсан “Зам” киног үзүүлж, иргэдийн дунд азтан тодруулах сугалааг тус тóñ çîõèîí 
áàéãóóëëàà. 

Тайлангийн арга хэмжээд 450 иргэн, оршин суугчид оролцож тэдгээрээс ирүүлсэн 12 төрлийн 
санал, асуулга, талархлыг хүлээн авч Цагдаагийн газрын дарга, удирдлагаас зохих хариултыг өгсөн 
бөгөөд аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэí, Õýðëýí ñóìûí Èðãýäèéí Òºëººëºã÷äèéí 
Хурлын нарийн бичгийн дарга, Иргэний зөвлөлийн дарга нараас Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл 
ажиллагааны талаар санал, зөвлөмж өгч, иргэдэд мэдээлэл хийлээ. 

Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлангийн хурлын үåэр 183 
èðãýíýýñ íýðã¿é ñàíàë àñóóëãûí õóóäñààð ñàíàë, õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ ä¿ãíýëòèéã ãàðãàëàà. 

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. 

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. 

2018 îíû ýõíèé õàãàñ æèëä íýãäñýí ýðã¿¿ë øàëãàëòûã 5 óäàà, õ¿÷ íýìýãä¿¿ëýí ýðã¿¿ëèéã 46 
удаа, “Эргүүл шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээ 2, хэсэгчилсэн арга хэмжээг 22, иргэд, байгууллага, аж 
ахуйн нэгжээс нийтийн эргүүлийг 15 удаа тус тус зохион байгуулан үр дүнг тооцон эргүүлд давхардсан 
тоогоор 6094 алба хаагч, 36564 цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 

Øèíý æèë, Öàãààí ñàð, Ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýðõèéã õàìãààëàõ ºäºð, Ìîíãîë öýðãèéí ºäºð, Çýâñýãò 
õ¿÷íèé 97 æèëèéí îéí áàÿðûí ºäð¿¿äýä áàòëàãäñàí õóâààðèéí äàãóó íýãäñýí áîëîí õ¿÷ íýìýãä¿¿ëñýí 
ýðã¿¿ëèéã 16 óäàà çîõèîí áàéãóóëæ, øèíý æèë, ñàð øèíèéí áàÿðûí ºäð¿¿äèéí õàìãààëàëòûí 
òºëºâëºãºº гарган зохион байгууллаа. Аëáà õààã÷ íàðààñ 4617 çºð÷ëèéã èëð¿¿ëæ 90 õ¿íä 13.610.000 
ìÿíãàí òºãðºãíèé òîðãóóëèéí àðãà õýìæýý îíîãäóóëæ àæèëëàà. 

Àéìãèéí õýìæýýíä æèë á¿ð ãàð÷ áàéãàà ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéí öàã õóãàöàà, ¿éëäëèéí àðãà,   
øàëòãààí íºõöºëä êðèìèíîëîãè ñóäàëãàà õèéæ àéìãèéí õýìæýýíä 145 ýìçýã öýã, õýñýã, ãýìò õýðýã, 
çºð÷èë ãàð÷ áîëçîøã¿é ãàçðûí ñóäàëãààã ãàðãàí, õýâ æóðìûí ýðã¿¿ëèéã çîõèîí áàéãóóëàõäàà àëáà 
õààã÷ íàðò àíõààðóóëàí, õÿíàëò òàâèõ ÷èãëýëýýð ¿¿ðýã çààâàð÷èëãààð õàíãàí àæèëëóóëæ áàéíà. 
2018 оны эхний хагас жилд тасгийн алба хаагч нараас 15 гэмт хэргийг илрүүлэн таслан зогсоож, гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар 18 мэдэгдэл бичиж ажиллаа. 
 Аëáà õààã÷ íàðààñ ÖÁ¯ÀÆóðàì êîä 307 çààñíû äàãóó 234, ýðýí ñóðâàëæëàõ ASAP ñàíãèéí 
ìýäýýëýëòýé 43 àëáà õààã÷ 305 óäàà äàâõàðäñàí òîîãîîð 7558 ìýäýýëýëòýé òàíèëöñàí. 

Цагдаагийн газрын õýìæýýíä òîäîðõîé òºðëèéí ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéã áóóðóóëàõ, òàñëàí 
зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, таслан 
зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр давхардсан байдлаар “Шинэ жил”, “Сар шинэ”, “Сар шинэ-
Ýргүүл”, “Олон нийтийн эргүүл”, “Захиргааны хяналт”, “Архи-тамхи”, “Харуул манаа”, “Траншåй”, “Архи 
хяналт”, “Камåржуулалт”, “Зочид буудал”, “Ломбарьд”, “Гэрэлтүүлэг-камåр”, “Нэгдсэн эргүүл”,  “Бажу 
àðõè–Илрүүлэлт”, “Камåржуулалт-2”, “Эргүүл шалгалт”,  зэрэã äàâõàðäñàí íýðøëýýð íýãäñýí àðãà 
õýìæýý 7, õýñýã÷èëñýí àðãà õýìæýý 31, íýãá¿ð÷èëñýí àðãà õýìæýý 4 òºëºâëºí çîõèîí áàéãóóëæ áèåëýëò 
үр дүнг тооцон, иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийг татан оролцуулж 
õàìòðàí àæèëëàà.  

“Архи хяналт”, “Эргүүл шалгалт” нэгдсэн, хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд “Шүр” 
õóäàëäààíû çàõ, õ¿í îëíîîð öóãëàðäàð ãàçðóóäàä õóóëü áóñààð àðõè ñîãòóóðóóëàõ óíäàà çàðæ 
áîðëóóëæ áàéãàà èðãýäèéã èðë¿¿ëýõ, òàñëàí çîãñîîõ, àðõè ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õýòð¿¿ëýí õýðýãëýäýã, 
àðõèíä äîíòîõ ºâ÷òýé ãýõ èðãýäèéã öóãëóóëæ á¿ðòãýë ñóäàëãààíä õàìðóóëàõ, Ø¿¿õèéí øèíæèëãýýíèé 
àëáàíû ñàíä îðóóëàõ àæëûã 8 óäàà çîõèîí áàéãóóëàõ 69 èðãýíèéã á¿ðòãýæ, ãàð äýýðýýñ àðõè 
ñîãòóóðóóëàõ óíäàà çàðñàí 9 èðãýíýýñ 103 ëåòð àðõèéã õóðààí àâ÷ øàëãàæ øèéäâýðëýëýý.  

“Камåржуулалт”, “Камåржуулалт-2” нэгдсэн арга хэмжээг үå шаттай зохион байгуулан аймгийн 
õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà 375 áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæèéí ãàäíà, äîòîðõ êàìåðèéí 
ñóäàëãààã ãàðãàæ, ÷àíàð ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàõã¿é, êàìåðã¿é 89 áàéãóóëëàãà àæ àõóéí 
íýãæ¿¿äýä ìýäýãäýë õ¿ðã¿¿ëýí êàìåðæóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà. 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, энэ 
төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилсан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, илрүүлэлтийг ахиулах, гарал 
үүслийн гэрчилгээгүй мал мах тээвэрлэх зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор Хэрлэн сумын хэмжээнд 
“Хяналт шалгалт-3” тусгай  арга хэмжээг 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 05-ны өдрийг хүртэл 1 сарын хугацаанд өдөрт 4 автомашин 8 алба хаагчтай хөдөлгөөнт эргүүл 
гаргаж хяналт шалгалт зохион байгуулж ажилласан. 

Àéìãèéí Õýðëýí ñóìûí õýìæýýíä 2018 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 17-ноос 29-ний хооронд “Хуулиа 
мөрдьå” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж архи согтууруулах óíäààãààð õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýý 
явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад аймгийн Мэргэжлийн ханалтын газартай хамтран 112 аж 
àõóéí íýãæèä ¿çëýã øàëãàëò õèéëýý. 

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02 дугаартай “Ой хээрийн 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” албан даалгаврын дагуу тус цагдаагийн 
газраас аймгийн Онцгой байдлын газар, Байгаль орчны газартай хамтран хяналтын байнгын 1 цэг, 
явуулын 2 авто машинтай хөдөлгөөнт постыг хаврын хуурайшилтын үåийн хугацаа буюу 2018 оны 03 
дугаар сарын 27-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ажиллуулан алба 
хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тухайн өдрийн ёс журмын эргүүл хяналтыг тавьж, холбогдох 
үүрэг зааварчилгааг тухай бүр нь өгч ажиллаа.  

Гал болон түргэн шатамхай зүйлтэй болгоомжтой харьцах, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран орон нутгийн Мижи, ТВ-6, Дорнод ТВ, 



Шинэ суваг тåлåвизээр анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг 1 удаа өгч, байнгын болон хөдөлгөөнт постонд 
ажиллаж байгаа алба хаагчид иргэдэд анхааруулга, мэдээллийг хүргэж ажиллаж байна. 

Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан 
мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, Мөн оны 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн үåд 
нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ын дагуу зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага, 
сургуулийг 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 16:00 цагт зохион байгуулан ажиллаа.  

Монгол улсын Засгийн газраас жил бүрийн 4 дүгээр сарыг “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн сарын аян”-ыг зохион байгуулахаар болсонтой холбогдуулан аймгийн хэмжээний сарын 
аяны нээлтийн ажиллагааг Дорнод Политåхникийн коллåжийн гадна талбайд зохион байгуулахад 
Цагдаагийн газраас 8 алба хаагч оролцож Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, тусгай хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийг танилцуулан дадлага сургалтад хамтран оролцсон. 

Тус Цагдаагийн газраас Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгыг Дорнод аймагт ажиллах үåийн 
хамгаалалтыг Тагнуулын åрөнхий газар, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2014 оны А/Н/10, МН/23 
тоот хамтарсан тушаал, “Төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллагатай цагдаагийн байгууллага 
харилцан ажиллах журам”, Тагнуулын åрөнхий газар, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын “Журамд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2016 оны А/Н/81, Н-1/54 дүгээр тушаал, “Төрийн болон гадаадын 
дээд хэмжээний зочин төлөөлөгчийн айлчлалын үåд хамгаалалт зохион байгуулах” /код 506/-д заасны 
дагуу аймгийн Тагнуулын газартай хамтран батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө, зураглал 
гарган зохион байгууллаа. 

Àìåðèêèéí Íýãäñýí Óëñààñ Ìîíãîë Óëñàä ñóóãàà Ýë÷èí ñàéäûí õýðãèéã ò¿ð õàìààðàã÷ Ìàíóýë 
Ìàéêîëëåð Äîðíîä àéìàãò 2018 îíû 03 äóãààð ñàðûí 12-15-íû ºäð¿¿äýä àæèëëàõ ¿åèéí îáüåêтèéí 
õàìãààëàëòûã çîõèîí áàéãóóëæ, ýðã¿¿ëèéí ÷èãëýëä õàìðóóëàí õÿíàëò òàâüæ àæèëëàà. 
             Òóñ àéìãèéí Õýðëýí ñóìûí Çàñàã äàðãàä Õýðëýí ñóìûí Àðä÷èëñàí íàìûí õîðîîíîîñ 2018 îíû 
01 ä¿ãýýð ñàðûí 22-ний өдрийн “Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай- 18/02 òîîòîîð 2018 îíû 02 äóãààð ñàðûí 
01-íû ºäºð Õýðëýí ñóìûí 7 äóãààð áàã Òóñãààð òîãòíîëáí òàëáàéä 11.00-13.00 öàãèéí õîîðîíä òàòâàð, 
íéèãìèéí äààòãàë çîõèîìëîîð áèé áîëãîæ, ýðõ áàðèã÷ óëñ òºðèéí õ¿÷íèéõýí ñîíãóóëèéí àìëàëòàà ¿ë 
õýðýãæ¿¿ëñýíýýñ àðä ò¿ìíèé àìüäðàë óëàì äîðîéòñîí, ãàçðûí òîñ, óóë óóðõàé, àøèãò ìàëòìàëûí 
òàëààðõ õóóëü áóñ øèéäâýðýý àéìãèéí óäèðäëàãóóä öóöàëæ èðãýäýä àøèãò ìàëòìàëûí òàëààð 
íýýëòòýé ñîíñãîë õèéõ çîðèëãîòîé æàãñààë öóãëààí çîõèîí áàéãóóëñàí. 
             Тус Цагдаагийн газраас Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргаас 2018 оны 03 дугаар 
сарын 26-ны өдөр 2/161 дугаартай албан бичгээр 2018 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр Хэрлэн 
сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Тусгаар тогтнолын талбайд хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг “Дахин 
тэвчихгүй” нэртэй жагсаал, цуглаан зохион байгуулах зөвшөөрлийг олгосны дагуу нийтийн хэв журам 
сахиулах, олон нийтийн болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хамгаалалтын 
төлөвлөгөө, зураглал гаргаж алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн хуваарийг  тодорхойлж, удирдлага, 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаа. 

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргаас 2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр 2/287 
дугаартай албан бичгээр Дорнод аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 2018 оны 05 дугаар 
сарын 23-ны өдрийн 11.00-14.00 цагийн хооронд Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Тусгаар 
тогтнолын талбайд жагсаал, цуглаан зохион байгуулах зөвшөөрлийг олгосны дагуу нийтийн хэв журам 
сахиулах, олон нийтийн болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр  хамгаалалтын 
төлөвлөгөө, зураглал гаргаж алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн хуваарийг тодорхойлж, удирдлага, 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаа. 

Тус аймгийн Чулуунхороот сумын 3 дугаар багийн нутаг, сумын төвөөс зүүн тийш 18 км 
“Ангирт” гэдэг газарт нутаглах тус багийн малчин Ч.Төмөртулгын үхэр сүрэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 
18-ны өдөр “Шүлхий” өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулан сумын Засаг даргын 2018 оны 02 
дугаар сарын 21-ний өдрийн А/14 дүгээр “Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай”, 2018 оны 02 дугаар 
сарын 21-ний өдрийн А/15 дугаар “Дайчилгааны бэлтгэл бэлэн байдал хангах тухай”, 2018 оны 02 
дугаар сарын 21-ний өдрийн А/16 дугаар “Архи согтууруулах ундаа худалдахыг түр хугацаагаар 
хориглосон тухай”, 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/17 дугаар “ªвчилсөн мал устгах ажлын 
хэсэг томилох тухай” захирамжуудыг гаргаж тухайн сумын чиглэлийн хөдөлгөөнд ариутгалын 2, 
хяналтын хөдөлгөөнт болон суурин пост 4, нийт 6 постыг ажиллуулсан. 

Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний хагас байдлаар эрүүлжүүлэх байранд 1597 хүн зөрчлийн 
улмаас эрүүлжүүлэгдсэнээс эрэгтэй-1499, эмэгтэй-98, гадаадын иргэн-2 бүртгэгдсэнийг холбогдох  
бүртгэж тэмдэглэл хөтлөн, эрүүл мэндийн үзлэгийг хийж хяналтдаа авч ажилласан.   

 Цагдаагийн газрын дотоод сүлжээнд 1623 картыг шивж, эрэн сурвалжлах асап санд 1597 
хүнийг шалгаж, Шүүх шинжилгээний албаны папилон санд 224 хүний гарын хээг шинээр бүртгэж 
àæèëëàà. 

Тус цагдаагийн газрын Баривчлах байранд 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар шүүхийн 
шийтгэврээр /шинээр/ баривчлагдсан 157 хүнийг хүлээн авч, бүртгэл тэмдэглэлийг хөтлөн хяналт 
тавин ажилласан.  



”Хууль зүйн сайдын 2017 оны 09 сарын 29-ны өдрийн  А/246 дугаар тушаал: “Баривчлах 
байрны дотоод  журам”, хууль зүйн сайдын 2017 оны 09 сарын 05-ны өдрийн А/185 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Саатуулах байрны дэглэм, журам” ”Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны А/39 
дүгээр тушаал: “Захиргааны журмаар албадан саатуулах /код 623/ журам”, А/40 дүгээр тушаал: 
“Албадан эрүүлжүүлэх /код 630/ журам”, “Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, 
эмнэлгийн үйлчилгээ МNS 5527:2013 стандарт болон бусад холбогдох зүйл заалтыг хэрэгжүүлэхэд 
эмэгтэй болон насанд хүрээгүй хүнийг хүлээн авах, тусгаарлах өрөө, халуун усанд оруулах өрөө, 
эмчийн үзлэгийн өрөө, номын сангийн өрөө, сургалтын өрөөнүүд зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаад 
анхаарч тус байрны нэг давхарт байрлах алба хаагчдын бялдаржуулах өрөөнд халуун усны дүшийг 
шинээр тохижуулах, жижүүрийн алба хаагчийн ажлын өрөө, эмчийн үзлэгийн өрөөний дунд хана 
байрлуулж ашиглах, тус байрны 3 давхарт байрлах сэтгэл зүйчийн өрөөнд номын санг байрлуулж, ном 
сэтгүүлээр үйлчлэх, тус албадан саатуулах байрны нэг давхарт зэрэгцэн байрлах гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх албаны нэг өрөөнд сургалтын өрөөг гаргаж, 
баривчлагдсан этгээдэд сургалт мэдээллээр хангах зэрэг байгууллага, орон нутгаас төсөв хөрөнгө 
шийдвэрлэх хүртэл Цагдаагийн газрын нөөц бололцоонд тулгуурлан өрөө тасалгааг хуваарилан 
хаягжуулан зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Албадан эрүүлжүүлэгдсэн, баривчлагдсан /давхардсан тоогоор/ 161 удаа 1403 хүнд “Албадан 
сургалт”-ыг тогтмол зохион байгуулж, холбогдох хууль эрх зүйн болон урьдчилан сэргийлэх сургалт 
мэдээллийг олон нийтэд сурталчлах ажлыг эрчимжүүлэв.  

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2018 оны эхний хагас жилд батлагдсан, 
хуваарь томилгооны дагуу Шүүхийн байрыг нийт 171 удаа 4104 хүн/öàãèéí õàðóóë õàìãààëàëòûí àæèë 
¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýâ.  

Тус хэсгийн харуулын цагдаа, хамгаалалтыг цагдаа нар 2018 оны 01-ð ñàðûí 01-нээс 2018 оны 
06-ð ñàðûí 20-ны өдрийг дуусталх хугацаанд Эрүүгийн хэргийн шүүх хурал 317, Иргэний хэргийн шүүх 
хурал 230, Захиргааны хэргийн шүүх хурал 11, Магадлан 1, Онлайн 1, Зөрчлийн хэргийн шүүх хурал 
139 тус тус болсноос Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралд 317 удаа, Иргэний хэргийн шүүх хуралд 230 удаа, 
Захиргааны хэргийн шүүх хуралд 11, Магадлан 1, Онлайн 1, Зөрчлийн  хэргийн шүүх хуралд 156 удаа 
шүүх хурлын дэг журам сахиулж ажилласан. Үүнээс шүүх хуралдаанд шүүгч 669, улсын яллагч 437, 
нарийн бичгийн дарга 646, өмгөөлөгч 349, хохирогч 92, шүүгдэгч 378, хариуцагч 108, нэхэмжлэгч 138, 
гэрч 30, шинжээч 11, бусад 206 оролцсон.  

 Хуяглан хүргэгчээс хүлээн авсан яллагдагч гадаадын иргэн 1, насанд хүрсэн эрэгтэй 41, 
хуяглан хүргэгчид хүлээлгэн өгсөн яллагдагч гадаадын иргэн 2, насанд хүрсэн эрэгтэй 89, насанд 
хүрсэн эмэгтэй 1-ийг åрдийнхөөр 97 удаа, хүч нэмэгдүүлсэн 14 удаа, нийт 111 удаагийн хуяглан хүргэх 
ажиллагааг автомашинаар хийж ажилласан. Шүүхийн байранд 3272 иргэнийг шалган нэвтрүүлж 
ажиллах хугацаанд 42 зөрчил илрүүлэн холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан арга хэмжээг цаг 
тухайд нь авч ажилласан. 

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь 2018 оны эхний хагас жилд Дорнод аймаг 
дахь сум дундын шүүхээс иргэний хариуцагчийг албадан ирүүлэх тухай захирамж 46-г хүлээн авч 
ажилласнаас 46 захирамж биåлүүлэн, яллагдагч 12, гэрч 1, нэхэмжлэгч 2,  31 иргэний хариуцагчийг 
албадан авчирч шүүгчийн туслахад хүлээлгэн өгч ажиллаа. 

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шийдвэр, захирамж 35-г хүлээн авч 
Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн ASAP санд шивж оруулан эрэн сурвалжлах ажиллагаа хийснээс сум 
дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шийдвэрийн дагуу иргэний хэргийн 
хариуцагчаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 6 иргэний хаяг, утсыг тогтоон нэхэмжлэгчид хариу мэдэгдэж 
шийдвэрийг биåлүүлж, шүүгчийн захирамжаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 22 иргэний хаяг байршлыг 
тодруулж шүүгчийн туслахад хариу мэдэгдэж 5 захирамж хэрэгсэхгүй болгосон. 
 

 Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
Ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéí ìýäýýã 7 õîíîã, ñàð, óëèðëààð ãàðãàæ, ãàð÷ áàéãàà ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéã 

óðüä îíû ò¿âøèíãýýñ áóóðóóëàõ, øàëòãààí íºõöëèéã ñóäàëæ ò¿¿íèé ìºðººð àëáà òàñãóóäàä 
õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí ÷èãëýë ºã÷ òàòàí îðîëöóóëæ, öààøèä àâàõ àðãà õýìæýýíèé àðãà òàêòèêèéã 
áîëîâñðóóëàí ýíý òàëààð çîõèîí áàéãóóëàõ íýãäñýí áîëîí òóñãàé, õýñýã÷èëñýí, íýã á¿ð÷èëñýí àðãà 
хэмжээний чиглэлийг гарган ажиллаж байна. Тус цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, 
гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судлах, түүнийг арилгах, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг татан 
оролцуулж Камåржуулалд”, “Харуул-манаа”, “Малын хулгай, хууль бус ан агнуур хяналт”, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой “Такси-зогсоол”, “Гэрэл”, “Оюутан 
тээвэр”, “Сар шинэ-хяналт”, “Согтуу-жолоо илрүүлэлт”, Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр “Архи-зөрчил илрүүлэлт”, “тусгай-зөвшөөрөл-хяналт”, “Ломбард” зэрэг 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ, мөн ЦЕГ-аас улсын хэмжээнд зохион явагдсан Гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх “Хайрла-Хамгаал”, Хулгай гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Сэрэмжильå-



Нэгдьå”, Архидалтын эсрэг “Хуулиа мөрдьå-21”, Хүний эрүүл мэнд, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Хуулийн хэрэгжилт”, “Бяцхан зорчигч”, “Байгалиа хамгаалъя”, “Орон 
нутгийн зам- хөдөлгөөний соёл 2018” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж  ажиллаа.  

Цагдаагийн газрын алба хаагчдад аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хариуцуулан хуваарийн 
дагуу гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор 
68 байгууллагад алба хаагчдаас 1250 гаруй ажилчдад сургалт мэдээлэл хийсэн.Замын цагдаагийн 
тасгийн байцаагч нар хариуцсан нутаг дэвсгэр дээрхи сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн байгууллагууд 
áîëîí Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèóäûí ýöýã ýõèéí çºâëºëòýé õàìòðàí àæèëëàæ õ¿¿õýä çàìûí 
õºäºëãººíä õýðõýí çºâ ñàõèëãàòàé îðîëöîõ äàäëûã ýçýìø¿¿ëýõ, çàìûí õºäºëãººíèé ä¿ðìèéí àíõàí 
øàòíû ìýäýãäýõ¿¿íèéã îëãîõ, îñîëä ºðòºõººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÿðèà óõóóëãà, ñóðãàëòûã 1500 
îð÷èì áàãø, ñóрагч, эцэг эхчүүдийг хамруулан зохион явуулж, санал хүсэлтийг авч ирсэн саналуудаас  
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд нэмж тусган хэрэгжүүлж байна.  

Улсын хэмжээнд зохион явагдсан хулгайлах гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах, 
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх зорилгоор “Сэрэмжильå-Нэгдьå”нэгдсэн арга хэмжээг 
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан ажилласан байна.Энэ төрлийн хэргийг бууруулах, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр байгууллага бүрийг хяналтын камåржуулах хэсэгчилсэн арга хэмжээг төлөвлөгөө 
удирдамжийн дагуу үр дүнтэй зохион байгуулах, орон байрны хулгайн гэмт хэргийн 90 орчим хувь нь 
айл өрхөд хууль бусаар нэвтрэн үйлдэж байгаад анхаарч гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг, 
гудамж талбайн хяналтын камåрыг нэмэгдүүлэх талаар төр захиргааны байгууллагатай хамтран 
ажиллаж шийдвэрлүүлснээр тодорхой үр дүн гарч гэмт хэрэг, зөрчил буурах боломжтой гэж дүгнээд 
криминологи судалгааны багийн гаргасан дүгнэлт, саналын дагуу цагдаагийн газрын тасаг, албадаас 
“Камåржуулалд”, “Харуул-манаа”, “Малын хулгай, хууль бус ан агнуур хяналт”, “Такси-зогсоол”, “Архи-
зөрчил илрүүлэлт”, “Ломбард” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулав.Тус арга 
хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын нийт биå бүрэлдэхүүн “Сэрэмжильå-Нэгдьå” гэсэн портåроор 
фåйсбүүкийн профайл зургаа хүрээлж аянд нэгдэн аймгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
ажилтан, алба хаагч, иргэдийг нэгдэхийг уриалж, хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг сурталчилсан “Халаасны хулгайчид боломж бүү олго”, “Тээврийн хэрэгслийн хулгайчдаас 
сэрэмжильå”, “Хулгайн гэмт хэрэг үйлдэгчдийг илчильå, хамтдаа тэмцьå”, “Орон байрны хулгайчдаас 
сэрэмжильå”, “Сэрэмж хэзээд илүүдэхгүй”, “Тэдний үйлдэл ил ч, танд далд”, “Тэд бүх аргыг хэрэглэнэ”, 
“Тэд хэн ч, хаана ч байж болно”, “Учир битүүлэг”, “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй бүх нийтээрээ тэмцьå” 
зэрэг 13 төрлийн зурагт хуудас, сэрэмжлүүлэг, постåр бэлтгэн аймгийн иргэдэд түгээж, нэгдэхийг 
уриалж ажиллалаа.Хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах 
ажилд иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг оролцоог нэмэгдүүлэх, гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг, 
камåржуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх зэрэг ажлуудыг аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2018 онд хэрэгжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байна. 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2018 оны 01 
дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл нь аймгийн 
хэмжээнд архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг бодлого арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байна. 
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ивээл дор зохион байгуулагдсан Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, архидан согтуурахын эсрэг “Эрүүл нийгэм” аяны хүрээнд “Спиртийг биш спортыг” сэдэвт 
сумдын волåйболын лигийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг жил бүр уламжлал болгон зохион 
байгуулж байна.  

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор архи согтууруулах 
ундаагаар үйлчилдэг борлуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 10 заалт бүхий албан шаардлага 
хүргүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж ирлээ.   

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтэд хяналт тавих чиглэлээр: 
Дорнод аймгийн өсвөр үåийн залуучуудад хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодис, архи, 
тамхины хор уршгийг танин мэдүүлэх зорилгоор аймгийн Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 
Политåхникийн коллåжийн оюутнууд, Ерөнхий боловсролын 1,  5,  12, 8, “Хан-уул” цогцолбор 
сургуулиудын нийт 650 гаруй сурагч, багш нарт яриа таниулга хийж, хор хөнөөлтэй холбогдолтой 
зурагт хуудас, сургалтын кино шторк үзүүлж энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж 
ажилласан. Иргэдэд хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодис, архи, тамхины хор уршгийг 
танин мэдүүлэх зорилгоор орон нутгийн Мижи, Шинэ суваг,  D1, PBS, ТҮ6, “Дорнод ТҮ” тåлåвизүүдээр 
кино шторкийг 7 хоногийн хугацаатай нэвтрүүлсэн. Иргэдэд хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэт нөлөөт 
бодис, архи, тамхины хор уршгийг танин мэдүүлэх зорилгоор орон нутгийн Мижи, Шинэ суваг 
тåлåвизүүдээр сургалтын кино шторкийг 14 хоног тутамд 30 минутын хугацаатай нэвтрүүлж аймгийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 23 эмийн сан, хүнсний дэлгүүрүүдэд насанд хүрээгүй хүүхдэд 
сэтгэцэд нөлөөт эм, мансууруулах бодис орсон, эм бэлдмэл, ахуйн хэрэглээний хийн газ зэргийг 
худалдахгүй байх талаар санамж, зөвлөмжийг хүргүүлсэн.   



Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: ГХУСАЗСЗ-ийн 
2018 оны ажлын төлөвлөгөөнд малчдын бүлгүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх чиглэлээр сургалт, 
зөвлөгөөн зохион байгуулах ажилд 1,0 сая төгрөг, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажилд инновацийг нэвтрүүлэх, малыг бүртгэлжүүлэх, ажлыг зохион байгуулахад 1,5 сая 
төгрөгийг тус тус шийдвэрлүүлсэн. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд “Мал хулгайлах 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийг Цагдаагийн газрын дэд даргаар ахлуулан байгуулсан. 
Мал мах худалдан борлуулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа төвлөрсөн цэг, бөөний цэгүүд, мал махны 
чåнж нарын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж ажиллах зорилгоор 3 олон нийтийн цагдаагийн 
орон тоог батлуулж, 2018 оны 5-р сараас эхлэн ажуулж, урамшуулал, хувцасны зардалд одоогоор нийт 
11,5 сая төгрөгийг шийдвэрлээд байна.  

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 15 заалт бүхий төлөвлөгөөг  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлийн даргаар батлуулан заагдсан ажил, арга хэмжээг тодорхой үå шаттайгаар зохион 
байгууллаа. 

Хүүхдийг зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, тээврийн хэрэгслээр хүүхэд 
тээвэрлэх үåийн аюулгүй байдлыг харуулах чиглэлээр Замын цагдаагийн албаны Урьдчилан 
сэргийлэх хэлтсийн даргын 14-3/1285 тоот үүргийн хүрээнд “Бяцхан зорчигч” нэгдсэн арга хэмжээг 
2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ны өдөр хүртэл 30 хоногийн хугацаатай 
зохион байгуулан ажилласан. 

Аймгийн Скаутын холбоотой хамтран сургуулийн дунд, ахлах бүлгийн сурагчдыг хамруулан 
“Дугуйн аялал” зохион байгуулж, нийт 75 хүүхдийг хамруулсан.Хэрлэн сумын 1, 4, 12 дугаар 
цэцэрлэгийн дунд, ахлах бүлгийн нийт 180 хүүхдийг хамруулан Цагдаагийн газрыг гадна байрлах 
“Хүүхэд замын хөдөлгөөн, замын хөдөлгөөний сургалт, тоглоомын талбай” дээр замын хөдөлгөөнд 
хэрхэн зөв оролцох талаар сургалтыг 6 удаа зохион байгуулсан.“Анхаар энд хүүхэд зорчиж байна” 
наалддаг зурагтай стикåр хуудсыг нийт 240 ширхгийг хэвлүүлэн төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын ажилтан, алба хаагч нарт болон хувийн авто машинтай замын хөдөлгөөнд оролцдог 
жолооч нарт тараан ажилласан.  

Хот хоорондын зам болон хөдөө орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцогчдод хүүхдийг зам 
тээврийн хэрэг, осол, зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд тээвэрлэх үåдээ аюулгүй байдлыг 
хангах, замын нөхцөл байдалд хурдыг зөв тохируулан явах, тээврийн хэрэгслийнхээ тåхникийн 
стандартын шаардлага хангаж хөдөлгөөнд оролцох чиглэлээр  110 ширхэг “САНАМЖ” хуудас тараан 
өгч байна. “Танд баярлалаа” хэсэгчилсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд 2018.05.14-20 нд зохион 
байгуулан ажилласан.  

Арга хэмжээний хүрээнд замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарын зөрчлийг газар дээр 
нь засуулан зөрчлийн тухай хуулиар торгууль оногдуулахгүйгээр “Танд баярлалаа” санамж хуудсыг 
240 жолоочид олгон ажилласан нь иргэдийг талархлыг хүлээсэн ажил арга хэмжээ болсон.  

Цаашид замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн жолооч нар бага насны 
хүүхдийг хамгаалах бүс, хамгаалалтын суудалгүй аюултай, эрсдэлтэй тээвэрлэж байгаа болон биå 
даан замын хөдөлгөөнд оролцуулж байгаа зөрчил дээр хяналт шалгалт хийж, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сурталчлан таниулах зорилгоор 
“Бяцхан зорчигч” нэгдсэн арга хэмжээг 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдөр хүртэл үргэлжлүүлэн 
зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гарган биåлэлтийг сар бүр тооцон ажиллаж байна.  

Орон нутгийн авто замд зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор замын 
хяналтын пост барихтай холбогдуулан тус аймгийн Хөлөнбуйр сумын төвөөс баруун урагш 1,5 км зайд 
Улаанбаатар-Дорнод чиглэлийг холбосон авто замын дагуу байршилд 1000 м2 газрын зөвшөөрлийг 
олгуулах талаар сумын Засаг даргад албан тоот хүргүүлэн Газар эзэмших 000440007 дугаартай 
гэрчилгээ, захирамжийг гаргуулан, газар эзэмшихтэй холбогдсон төлбөрийг Цагдаагийн газраас 
шийдвэрлэн ажиллалаа. Орон нутгийн  авто замд зорчих тээврийн хэрэгслийн тåхникийн бүрэн бүтэн 
байдалд тавих хяналтаа сайжруулж, хяналтад авах зорилгоор Хэрлэн сумын баруун бåтон гүүр буюу 
аймгийн төвөөс Улаанбаатар хот явах чиглэлд гарах 24 цагийн Замын хяналтын постыг 2018 оны 03 
дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн гаргаж, алба хаагчид хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж байгаа нь үр 
дүнгээ өгч байна. 
 

 Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
Улсын Их Хурал, Засгийн газар, аймаг, орон нутгийн бодлого, шийдвэр, “Аймгийн эдийн засаг, 

нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 
шийдвэрээр нийт төрийн байгууллага жил бүр тэргүүн зорилтыг дэвшүүлэн түүний хүрээнд тухайн 
жилийн ажил, арга хэмжээгээ төлөвлөн хэрэгжүүлж хэвшээд байгаа бөгөөд 2018 онд тус Цагдаагийн 
газраас Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратåги”-д Монгол Улсын хэмжээнд 2012-2020 онд 



зам тээврийн ослын улмаас нас барсан болон хүнд гэмтсэн хүний тоог тус бүр 50 хувиар бууруулна 
гэж тусгагдсаны хүрээнд Дорнод аймгийн нутагт 2017 онд үйлдэгдсэн зам тээврийн хэрэг, ослын 
гаралтад дүн шинжилгээ хийж 2018 онд аймгийн хэмжээнд “Зам тээврийн ослын улмаас нас барсан 
хүний тоог 40 хувиар бууруулж, хөдөлгөөнд оролцогчдын ухамсрыг дээшлүүлж, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангахад төрийн болон хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэх” зорилт дэвшүүлэн, 
зорилтын хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг 29 заалт, шалгуур үзүүлэлттэйгээр боловсруулан 
Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг шат дараатайгаар хэрэгжүүлж байна. 

Дорнод аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2018 
оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн №1 тоот тогтоолоор тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, тус төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр батлагдсан бодлого, шийдвэр хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион 
байгуулах үүрэг бүхий Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах дэд зөвлөлийг байгуулсан. 
 Орон нутгийн хэмжээнд гарч буй зам тээврийн осол, хэргийн гаралтад дүгнэлт хийж, осол, 
хэргийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, ослын шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах, хууль эрх 
зүйг иргэдэд сурталчлах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн албан даалгаврын 
төсөл боловсруулан аймгийн Засаг даргад хүргүүлэн хуулийн дагуу шийдвэрлэх шатандаа явж байна. 
Хэрлэн сумын 1 дүгээр баг “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систåм” ТªХК-ийн урд зам дээр хүйтний 
улиралд тухайн замын гадаргуу дээр үүссэн халтиргаа, мөстөлт нь Дулааны цахилгаан станцын 
процåсст голлох үүрэг гүйцэтгэдэг кондåнсаторын хөргөлтийн уснаас манан болон мөстөлт үүсэж 
байгаа нь МУ-ын мэргэжлийн хяналтын “УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ”-ээр тогтоогджээ. 

Үүний хүрээнд 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 байгуулахаар ДБЭХС ТªХК-иас эхний ээлжид 2018 оны төсөвт 10,3 сая 
төгрөгийг шийдвэрлээд байна. 

Орон нутгийн замд үйлдэгдэх зам тээврийн хэрэг, ослын гаралтыг бууруулах чиглэлээр Булган 
сумын төв зам дээр улсын дугаар танигчтай тåлå камåр байршуулах санал, төсвийг Булган сумын 
Засаг даргад хүргүүлж аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 10,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий тåлåкамåр 
байршуулах ажлыг 3 дугаар улиралд хийгдэхээр төсөвт суулгуулсан. 

Аймгийн хэмжээнд 2017 онд үйлдэгдсэн Зам тээврийн хэрэг, ослын гаралтад дүн шинжилгээ 
хийж Булган сумаас Хөлөнбуйр сумын чиглэлд тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой үå 
шаттай арга хэмжээ авч байгаа бөгөөд зам тээврийн ослын гаралтыг бууруулах зорилгоор Халхгол 
сумын Цагдаагийн хэсгийн зохицуулагчийг түр хугацаагаар ажиллуулахаар шийдвэрлэн ажиллах 
нөхцөл боломжоор  дэмжин ажиллах, цаашид тус сумын нутгаар дайран өнгөрөх улсын чанартай авто 
замыг камåржуулахад шаардагдах зардлыг, мөн замын хөдөлгөөнд оролцогчдын анхаарлыг 
нэмэгдүүлэх үүрэг бүхий цагдаагийн зөөврийн тусгай гэрэл 2 ширхгийг тус тус шийдвэрлүүлэх талаар 
Тåлåкамåржуулах төсвийн тооцоог 2 хувилбараар гарган судалгааны хамт хүргүүлснээр 13 сая төгрөг 
Аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэгдэж 3 дугаар улиралд багтаан тåндэр шалгаруулалт 
зарлагдахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 

Замын цагдаагийн албаны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан орон нутгийн 
автозамд зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор замын хяналтын пост барихтай 
холбогдуулан тус аймгийн Хөлөнбуйр сумын төвөөс баруун урагш 1,5 км зайд Улаанбаатар-Дорнод 
чиглэлийг холбосон авто замын дагуу байршилд 1000 м2 газрын зөвшөөрлийг олгуулах талаар албан 
тоот хүргүүлэн Газар эзэмших 000440007 дугаартай гэрчилгээ, захирамжийг гаргуулан ажилласан. 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт сүүлийн 3 жилд гарсан зам тээврийн осол, хэргийн гаралтад дүн 
шинжилгээ хийж, осол, хэргийн гаралтыг бууруулах, тэр дундаа согтуугаар үйлдэгдэж байгаа зам 
тээврийн осол, хэргийг таслан зогсоох, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлийг арилгах 
чиглэлээр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд “Дуудлагын жолоочийн хэрэгцээ, ач тус”-ын талаар 
танилцуулга хүргүүлж,  мэдээлэл хийж ажилласан. 

Дорнод аймагт үйлдэгдэх зам тээврийн хэрэг, ослын гаралтыг бууруулах чиглэлээр “Хар цэг”-т 
тулгуурласан судалгаа, орон нутгийн замд үйлдэгдэх зам тээврийн хэрэг, ослыг бууруулах чиглэлээр 
судалгаа хийж, судалгаанд суурилсан “Хурдны замын цагдаа төсөл”-ийг боловсруулан зүүн бүсийн 
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа шийдьå” зөвлөгөөнд танилцуулсан. 
“Хурдны замын цагдаа” төсөлд 50,0 орчим сая төгрөг шаардагдах ба төсвийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах санхүүг шийдвэрлэх чиглэлээр аймгийн Засаг дарга бусад орон нутгийн удирдлагуудад 
танилцуулснаар Булган суманд 10,0 сая төгрөгийн камåр, хуурамч макåт хийхэд шаардагдах 5,0 сая 
төгрөгийг  шийдвэрлэн өгч, төслийн 1 шат 2 дугаар улиралд хийгдэхээр болсон. 

Замын цагдаагийн албаны дэд даргын “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр” нэгдсэн арга хэмжээг 
хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион явуулах тухай удирдамж, батлагдан ирсэнтэй холбогдуулан аймгийн 
хэмжээнд 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл 26 хоногийн 
хугацаанд арга хэмжээний салбар төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан.  



Арга хэмжээний хүрээнд 950 зөрчил илрүүлэн, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 24, 
эрхийн үнэмлэхгүй буюу эрхээ хасуулсан үåдээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 8, тээврийн хэрэгсэл түр 
саатуулах үндэслэлээр 33 тээврийн хэрэгсэл, Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас хэргийн холбогдлоор 
зарлагдсан 1, ЗХД-ийг бусад байдлаар зөрчсөн 919 жолоочид 15,110,0 мянган төгрөгийн торгуулийн 
арга хэмжээг бэлэн бус хэлбэрээр оногдуулан, шийтгэврээр 32 жолоочид 10,600,0 мянган төгрөгийн 
торгуулийн арга хэмжээг оногдуулан, 4 хүнийг шүүгчийн шийтгэврээр баривчлуулан, 24 жолоочийн 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 01 жилийн хугацаагаар хасаж ажилласан. 

Замын цагдаагийн албаны дарга, Авто тээврийн үндэсний төв  ТªҮГ-ийн захирал нарын 
хамтран баталсан 2018 оны 03-ð ñàðûí 30-ны өдрийн   удирдамж, 2018 оны 04-р сарын 02-ны өдөр 
баталсан төлөвлөгөө, ажлын чиглэл үүргийн хүрээнд  Замын цагдаагийн албаны даргын 2018 оны 04-р 
сарын 03 ны өдрийн 14/1124  албан тоотоор өгсөн үүргийг  хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион явуулж буй 
“Мотоцикл” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд салбар төлөвлөгөө гарган мотоциклын аюулгүй байдалтай 
холбоотой авто осол, хэрэг, зөрчлийг бууруулах, хамгаалах малгай өмсгөж хэвшүүлэх, мотоциклын 
бүртгэл, улсын дугаар олгох үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг эрчимжүүлэх, цэгцлэх,  хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр алба хаагчдыг чиглүүлэн 2018.04.03-аас 2018.06.01-ыг хүртэл 
60 хоногийн хугацаатайгаар аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан ажилласан. 

Замын цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 
13-ны өдрийн 14-3/1286 тоот албан бичгээр баталсан “Бяцхан зорчигч” нэгдсэн арга хэмжээ зохион 
байгуулах удирдамжийн дагуу 22 заалт бүхий салбар төлөвлөгөө гарган заагдсан ажил, арга 
хэмжээнүүдийг тодорхой үå шаттайгаар зохион байгуулан ажиллалаа. 

Нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн хугацаанд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 3209 тээврийн 
хэрэгслийг шалгаж, үүнээс 722 мотоцикл  шалгаж, 86 зөрчил илрүүлсэнээс  хамгаалах малгай 
хэрэглээгүй 60, согтуугаар мотоцикл жолоодсон зөрчил 11, эрхээ хасуулсан болон эрхгүй үåдээ 
мотоцикл жолоодсон  зөрчил 14 жолоочийн мотоциклыг Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчид 
тээврийн хэрэгсэл түр хадгалах байранд саатуулж, Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн  3.1 
дэх хэсэгт зааснаар 6 жолоочийг 2.400.000 төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 
жилийн хугацаагаар эрхийг хасаж, Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 
мотоцикл жолоодох эрхгүй болон эрхээ хасуулсан үåдээ жолоодсон 14 жолоочийг 2.800.000 төгрөгөөр 
торгож, Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн үåдээ мотоцикл жолоодох эрхгүй болон эрхээ хасуулсан үåдээ жолоодсон   5 жолоочийг  
шүүгчийн шийтгэврээр  7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулан ажиллалаа.   

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн 
хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин 5, зөөврийн хяналтын пост 1, 
хяналтын пост 2, суурийн станц 2, гар станц 13, согтуурал шалгагч багаж /Драгåр/ 2,тандагч багаж 
/ALCOSCAN AL-1100/ 8, хурд хэмжигч /SPEED GUN PRO/ 2, энгэрийн камåр 3, торгуулийг бэлэн бус 
хэлбэрээр оногдуулах багаж /POLICE READER, CAT/ аймгийн төвд 10, сумдад 9, нийт 19 зэрэг тåхник 
хэрэгсэлтэй үүрэг гүйцэтгэн, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр хяналт, 
шалгалтыг зохион байгуулсанаас 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар согтуурал шалгагч багаж 
/Драгåр/ 5, торгуулийг бэлэн бус хэлбэрээр оногдуулах багаж /САТ/ 6-г шийдвэрлүүлээд байна. 

Аймгийн засаг даргын тамгын газраас аймгийн тусгаар тогтнолын талбайд  “HAPPY DORNOD-
2017” Дорнод аймгийн нэгдсэн шинэ жилийн арга хэмжээг зохион явуулах үåийн  замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр төлөвлөгөө, зураглалыг гарган хамгаалалт, зохицуулалтыг зөрчил 
дутагдалгүй зохион байгууллаа. 

Тус цагдаагийн тасгаас хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажилд төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх, тэднийг уриалах зорилгоор “Хөдөлгөөний соёл-Бидний оролцоо” 
сэдэвт тусгай арга хэмжээний удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулан Чойбалсан хотын төвөөс орох, 
гарах хөдөлгөөн болон хүн ам, замын хөдөлгөөний нягтрал эрчимжилт ихсэж байгаатай холбогдуулан 
хөдөлгөөний урсгал, чиглэл зэргийг өөрчилж зохион байгуулалт хийхэд нэн шаардлагатай 
анхааруулах, мэдээлэх, хориглох, дараалал, заах тэмдгийг тасгийн алба хаагчдын нөөц бололцоонд 
тулгуурлан 3,5 мåтрийн урттай хайс, хашлага 7 ширхэг, 2,5 мåтрийн өндөр зөөвөрлөн шилжүүлэх 
боломжтой заах тэмдэг 4 ширхэг, хориглох тэмдэг 7 ширхэг, нийт 18 зөөврийн тэмдэг хийж үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Дорнод аймгийн төвөөс Улаанбаатар хот явах чиглэлд 24 цагийн Замын хяналтын постыг 2018 
оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн өнөөдрийг хүртэл алба хаагчид хуваарийн дагуу үүрэг 
гүйцэтгэж, хяналт, шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. 

Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үåдээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлийг таслан 
зогсоох, согтуугаар үйлдэгддэг зам тээврийн осол, хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр Цагдаагийн 
газрын даргын баталсан удирдамж, Замын цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн даргын 
13-3/757 тоот үүргийн хүрээнд “Шөнийн эргүүл” нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд явуулснаар 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлийн илрүүлэлтийг өмнөх оны мөн үåтэй харьцуулбал 1 
дахин өссөн дүн гарчээ. 



Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, аймаг, нийслэлийн 
ЗДТГ, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран зохион байгуулж буй “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын төлөө” бүсчилсэн зөвлөгөөнийг хуваарийн дагуу Хэнтий аймагт 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-
ны өдөр зүүн бүсийн зөвлөгөөнийг Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын ГХУСАЗСЗ, Цагдаагийн газрууд 
хамтран амжилттай зохион байгуулан ажилласан. Зөвлөгөөнд шаардагдах 1,953,000 төгрөгийг 
аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс шийдвэрлэн өгсөн.  

Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх 
хасах ялтай 22 ялтанд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчид 
хяналт тавьж байгаагаас 4 ялтанд сумдын хэсгийн төлөөлөгч нар хяналт тавин ажиллаж байна. 

Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,  замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулах, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлийг таслан зогсоох болон мал 
хулгайлах, орон байр, автомашины эд ангийн хулгайлах, байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх, үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор 
Цагдаагийн газрын даргын баталсан удирдамж, хуваарийн дагуу “Шөнийн эргүүл” нэгдсэн арга хэмжээг 
2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн 23:00 цагаас 06:00 цагийн хооронд 2 чиглэлд 2 
автомашинтай 4 алба хаагчийг тогтмол ажиллуулж, хот хоорондын авто замд зорчих хөдөлгөөнд тавих 
хяналтыг сайжруулах, Зам тээврийн хэрэг, ослын гаралтыг бууруулах чиглэлээр “Хөдөлгөөний соёл-
Бидний оролцоо” сэдэвт арга хэмжээний хүрээнд Хэрлэн сумын баруун бåтон гүүр буюу Дорнод 
аймгийн төвөөс Улаанбаатар хот явах чиглэлд 24 цагийн Замын хяналтын постыг 2018 оны 03 дугаар 
сарын 06-ны өдрөөс эхлэн гаргаж, алба хаагчид хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж, хяналт, шалгалтыг 
эрчимжүүлэн ажиллаж байна. 
 Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний хагас жилийн зам тээврийн гэмт хэргийн шинжтэй 22 
дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн шалгагдсан, гэмт хэргийн улмаас 10 хүн нас барж, 12 хүн гэмтсэн 
байна. Зам тээврийн гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага мэдээлэлтийн тоо 11 нэгж, нас барсан хүн 9 нэгж, 
гэмтсэн хүн 2 нэгжээр тус тус өссөн байна. 

Гудамж замын хяналт шалгалтаар 7348 зөрчил илрүүлэн ажилласнаас согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 360, үүнээс эрхийн үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үåдээ согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 57,  тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үåдээ 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 92, нийт түр саатуулах үндэслэлээр 452 тээврийн хэрэгслийг түр 
саатуулж, замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийг бусад байдлаар зөрчсөн 6896 жолоочид 117,983,250 
төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулан 302 жолоочийн эрхийг хасаж 58 жолоочийг шүүгчийн 
шийтгэврээр баривчлуулан шийтгэлийн хуудсаар 302 жолоочийг 120,800000 төгрөгийн торгуулийн арга 
хэмжээ оногдуулж ажиллажээ. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан төрийн захиргааны байгууллагуудыг 
хамруулан “Нээлттэй хаалга”ны өдөрлөгийг зохиож тус өдөрлөгт ЗЦТ-с тåхник хүч хэрэгслийг олон 
нийтэд танилцуулан ажиллаа. Уг өдөрлөгт ЗЦТ-н дарга, “Хүн таныг төмрөөр хийсэн үү” сэдэвт илтгэл 
тавьсан.  

Чойбалсан-ªндөрхаан чиглэлийн улсын болон орон нутгийн чанартай хатуу хучилттай автозам 
болох Дорнод аймгийн Булган сумын 2-р багт байрлах “Чулуут уул” гэх газар зам тээврийн осол ихээр 
гардаг хар цэг болох дээрх газарт зам тээврийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж 1х0,8 мåтрийн 
харьцаатай самбар  баруун, зүүн гар талдаа 5 км-н зайтай “Та хурдаа хас”, Анхаар замын аюултай 
хэсэг” зэрэг 2 самбар, мөн  асфальтан замд зам тээврийн осол хэрэг ихээр гардаг хар цэгүүдэд 
мотоцикл болон автомашины  жолооч нарын анхаарлыг дээшлүүлэх зорилгоор “Анхаар, 80км/ц, 
Хурдаа хас” гэх хэвтээ тэмдэглэгээнүүдийг “Чойбалсан хөгжил ОНТªҮГ”, Аймгийн авто сургуулиудтай 
хамтран 6 байршилд тэмдэг, тэмдэглэл байршуулж ажиллалаа. 

Политåхникийн коллåжийн хойно байрлах явган хүний гарц, Хэрлэн сумын 1-р сургуулийн хойд 
талд байрлах замын хөдөлгөөний хязгаарласан хашаа, Хөлөнбуйр сумын чиглэлийн замд “Хурдаа хас” 
хэвтээ тэмдэглэгээг тус тус шинээр бүтээн байгуулсан. 

Мөн орон нутгийн замд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж Хөлөнбуйр сумын чиглэлийн 
”Анхааруулах” 8 ширхэг тэмдэг, Хэрлэн сумын 4,6-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах  “Анхааруулах” 7 
ширхэг тэмдэг нийт 13 ширхэг тэмдгийг засварлаж хэвийн байдалд нь оруулж хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангасан.  

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд сар шинийн 
баяр амралтын өдрүүдэд хийсэн ажлын танилцуулга, цаашид хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний 
санал, албаны хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа согтуурал шалгах, тандагч багажийн тоо, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр санал хүргүүлснээр “Драгåр7510” багаж 1 ширхэг, согтуурал тандагч 
“ALCOSCAN AL-1100” багаж 5 ширхгийг худалдан авахад шаардагдах 4.2 сая төгрөг, зам тээврийн 
осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шторк, гарын авлага, хэвлэмэл хуудас бэлтгэхэд 
шаардагдах 1.0 сая төгрөг, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа торгуулийг бэлэн бус хэлбэрээр оногдуулах багажийн 



сүлжээний ашиглалтын зардлыг шийдвэрлэх чиглэлээр 2.0 сая төгрөг, нийтдээ 3 ажилд 7.2 сая 
төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тулгуурлан тус 
цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэн ажиллах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 4 бүлэг  20 заалт бүхий 
ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  
Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн зам тээврийн хэрэг, ослын судалгаанд үндэслэн 2018 оны эхний 5 
сарын байдлаар  “Шөнийн эргүүл”, “Хяналт шалгалт-3”, “Шинэ жил-Хяналт”, “Хилийн зам”, “Сэргэлэн, 
Чойбалсан-Хяналт”, “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр”, “Хөдөлгөөний соёл бидний оролцоо-1”, “Ачааны 
автомашины бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээвэрлэлт”, “Согтуу”, “Монгол цэргийн баяр-Хяналт”, 
“Хөдөлгөөний соёл бидний оролцоо-2”, “Холын гэрэл”, “Зам хяналт-Шалгалт”, “Мотоцикл бүртгэл-
Хяналт”, “Согтууруулах ундаа-замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд”, “Хүүхэд хамгаалал”, “Замын 
зорчих хэсгийн гадаргуу болон замын байгууламж”, “Бяцхан зорчигч”, “Санамж сэрэмжлүүлэг”, “Танд 
баярлалаа”  нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг тодорхой үå шаттайгаар зохион байгуулан 
үр дүнг тооцсон. 

Дээрх ажил, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулснаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 
зөрчил 2018 онд 398 илрүүлснийг 2017 оны мөн үåтэй  харьцуулахад 142 зөрчлөөр буюу 64,3 хувиар 
өссөн нь эргүүл, хяналт шалгалтыг зөв оновчтой зохион байгуулсан гэж харагдахаар байна. 

Замын цагдаагийн албаны даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 14/2175 тоот албан 
бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл-2018” нэгдсэн 
арга хэмжээг 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл 
зохион байгуулахаар салбар төлөвлөгөө гарган биåлэлтийг хангуулахаар ажиллаж байна. 

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон гудамж замын хяналт, шалгалтаар 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн тээврийн хэрэгслийн илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, зам, 
замын байгууламж, замын тэмдэг, тэмдэглэлийг засаж сайжруулах, замын гэрэлтүүлгийн хэвийн 
ажиллагааг хангуулах чиглэлээр 32 аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан мэдэгдэл, шаардлага хүргүүлж 
мэдэгдлийн мөрөөр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний хариуг хуулийн хугацаанд авах ажил 75 
хувьтай байна. 

Хэрлэн сумын 1, 4, 12 дугаар цэцэрлэгийн дунд, ахлах бүлгийн хүүхдүүд, багш нар нийт 460 
хүнийг хамруулан Цагдаагийн газрыг гадна байрлах “Хүүхэд замын хөдөлгөөн, замын хөдөлгөөний 
сургалт, тоглоомын талбай” дээр замын хөдөлгөөнд хэрхэн зөв оролцох талаар сургалтыг давхардсан 
тоогоор 16 удаа зохион байгуулсан.  

 “Бяцхан зорчигч” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Хүүхэд зорчиж байна” наалддаг зурагтай 
стикåр хуудсыг нийт 240 ширхгийг хэвлүүлэн төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан, алба 
хаагч нарт болон хувийн авто машинтай замын хөдөлгөөнд оролцдог жолооч нарт тараан ажилласан. 

Тайлангийн хугацаанд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан 28 мэдээ, 
мэдээллийг 7 хоногт 2-3 удаагийн давтамжтай 96 удаа, 15 төрлийн санамж сэрэмжлүүлэг, шторк, 
богино хэмжээний киног  3-4 удаагийн давтамжтайгаар 136 удаа явуулж  иргэд олон нийтэд хүргэн 
ажиллалаа. 

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 
хэмжээний талаарх мэдээ, мэдээлэл, Замын цагдаагийн алба болон Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс 
бэлтгэсэн шторк богино хэмжээний киног иргэдэд хүргэх, мэдээлэх зорилгоор Дорнод аймгийн 
Цагдаагийн газрын dornod.police.gov.mn вэб сайтад болон Замын цагдаагийн албаны “Орон нутгийн 
замын цагдаа”  Facebооk цахим хуудсанд Замын цагдаагийн тасгийн ажил, үйлчилгээг сурталчлах, зам 
тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлын мэдээллийг 24 удаа 
байршуулж иргэд хүргэж ажиллаж байна.                                                                                          

Тус тасгаас АЗДТГ-ын Хөрөнгө, оруулалт, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс “Дорнод автозам” ХК-
тай хамтран Чойбалсан-ªндөрхаан”, “Баруун-Урт-Чойбалсан”, “Чойбалсан-Эрээнцав”, “Чойбалсан-
Баян-уул, Ульхан”, “Чойбалсан-Халхгол”, “Чойбалсан-Хавирга” чиглэлийн улсын чанартай хатуу 
хучилттай 1553,7 км авто замын гадаргуу, тэмдэг тэмдэглэлд үзлэг, шалгалтыг хийсэн. Шалгалтаар 
одоо ашиглагдаж байгаа 465 тэмдэг бүртгэгдэж, MNS4597:2014 стандартын шаардлага хангахгүй 65 
тэмдэг, шинээр хийх шаардлагатай нийт 166 тэмдэг, ган туузан хашлага 3662 мåтр байгаа талаар Зам 
тээврийн хөгжлийн яаманд хүснэгтээр гарган хүргүүлээд байна.  

Авто сангийн хөрөнгө оруулалтаар Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 10-р баг 
Содномдаржжаргийн гудамжнаас Хивс, Ялалтын баригдаж буй хатуу хучилттай авто замын 500 мåтр 
350 сая төгрөгний өртөгт ажил, Хэрлэн сумын 7-р багт байрлах мянгат хорооллын доторх автозамын 
тээврийн хэрэгслийн нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх эргэлтийн радиусыг өргөтгөх 40 сая төгрөгийн 
өртөгт ажил, уулзваруудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдэд зориулсан дуут дохио суурилуулах 
1,6 сая төгрөгийн өртөгт ажил, Хэрлэн сумын 2,3,4,10-р багт байрлах хатуу хучилттай авто замын 
засвар арчлалт 48,5 сая төгрөгийн өртөгт ажил, мөн хайрган хучилтай автозамын байгууламжийн 
засвар, арчлалт 60 сая төгрөгийн өртөгт ажил, мөн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар Хэрлэн сумын 2,3 дугаар багт байрлах 50 сая төгрөгийн өртөгт замын засварын ажил, 



Хэрлэн сумын 4, 6, 7, 10-р багийн нутаг дэвсгэрийн явган хүний зам хийх 80 сая төгрөгийн өртөгт ажил, 
Хэрлэн сумын 10-р багт байрлах Уурхайн 4-н замын уулзвар, Хэрлэн сумын 5-р багт байрлах Модон 
гүүрнээс “Дэхт” хүртэлх  сайжруулсан шороон замын засвар, арчлалт 29 сая төгрөгийн өртөгт ажил, 
Хэрлэн сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэрийн хатуу хучилттай авто замын засвар арчлалт 10 сая 
төгрөгийн өртөгт ажлуудын  тåндåр шалгаруулалт зарлагдан авто замын барилгын ажлыг орон нутгийн 
“Авто агро” ХХК шалгарч ажлаа гүйцэтгэж байна.  

Хэрлэн сумын 4, 6-р багуудын нутаг дэвсгэрт байрлах 24 мåтр авто замын боржиур эвдэрч 
шинээр гарц гаргасан газруудыг засварлуулж хэвийн байдалд оруулан Хэрлэн сумын 4-р багт 
байрласан 4-н замын гэрлэн дохиотой уулзвараас баруун тийш байрлах 4 мåтр өргөнтэй гарцаар 
жолооч нар гэрлэн дохио дээр зогсохгүй явж байсныг таслан зогсоож хөдөлгөөний аюулгүй байдалд 
сөргөөр нөлөөлж байсан гарцыг хаасан. 

“Гэрэл сэтгэмж” ОНАҮААГ-тай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн төвийн хатуу 
хучилттай авто замын гэрэлтүүлэг, чимэглэлд хамтарсан үзлэг шалгалтыг 3 удаа зохион байгуулж 
гудамж замын 28 ширхэг гэрэлтүүлгийг засварлуулагдсан. Одоогоор аймгийн авто замын 
гэрэлтүүлгийн асалт 79%-тай байна.   

Чойбалсан хотын хэмжээнд одоо ашиглагдаж байгаа шинж чанараа алдаж хазайж мурийсан 
тэмдгүүдийг засварлаж, хэвийн байдалд оруулах талаар “Гэрэл сэтгэмж” ОНАҮААГ-тай хамтран үзлэг 
шалгалт хийж Хэрлэн сумын 6-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Дараалал-ын тэмдэг 2 ширхэг, 
”Мэдээлэх” тэмдэг 5 ширхэг, “Хориглох” тэмдэг 4 ширхэг нийт 11 ширхэг тэмдэг, Хэрлэн сумын 9-р багт 
байрлах Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын урд, Хэрлэн сумын 4 дүгээр баг Спортын ордны урд 
байрлах 2 гэрлэн дохионы гэрэл асахгүй байсныг засварлуулж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангасан. 

Авто сангийн хөрөнгө оруулалтаар Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1-р баг “ДБЭХС,ТªХК-ийн 
баруун талын 0,4 км сайжруулсан шороон замын засвар арчлалтын ажил болох 6,8 сая төгрөг, Хэрлэн 
сумын 2-р баг бөмбөгтэй хөшөөний зүүн талын 0,27км сайжруулсан шороон замын засвар арчлалтын 
ажил болох 4,6 сая төгрөг, Хэрлэн сумын 2-р баг баруун дөрвөн зам 0,29 км сайжруулсан шороон 
замын засвар арчлалтын ажил болох 4,9 сая төгрөг, , Хэрлэн сумын 2-р баг Модон гүүрнээс  урагш 
Хэрлэн сумын 5-р баг Дэхт чиглэлийн 2,7км сайжруулсан шороон замын засвар арчлалтын ажил болох 
43,5 сая төгрөгийн 4 багц ажил болох нийт 57,1 сая төгрөгийн өртөгт ажлыг  орон нутгийн “Дорнод авто 
зам ” ХХКомпани тåндåрт шалгарч 2018 оны 05 дугаар сарын 09-нд төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 
ажил хийгдэж ажлын хэсэг хүлээн авч байнгын ашиглалтад оруулж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангаж ажилласан. 

Мөн авто сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хэрлэн сумын 10-р баг Содномдаржаагийн гудамжнаас 
Хивс, Ялалтын баригдаж буй хатуу хучилттай авто замын 500 мåтр 350 сая төгрөгийн өртөгт ажил, 
Хэрлэн сумын 7-р багт байрлах мянгат хорооллын доторх авто замын тээврийн хэрэгслийн нэвтрэх 
чадварыг нэмэгдүүлэх эргэлтийн радиусыг өргөтгөх 40 сая төгрөгийн өртөгт ажил, уулзваруудад 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдэд зориулсан дуут дохио суурилуулах 1,6 сая төгрөгийн өртөгт 
ажил, Хэрлэн сумын 4, 6, 7, 10-р багийн нутаг дэвсгэрийн явган хүний зам хийх 80 сая төгрөгийн өртөгт 
ажлуудыг орон нутгийн “Дорнод авто зам ” ХХКомпани тåндåрт шалгарч ажлын гүйцэтгэл 45% байна.   
Мөн орон нутгийн авто замын тэмдэг, тэмдэглэлд үзлэг шалгалтыг хийж Хөлөнбуйр сумын чиглэлийн 
”Анхааруулах” 8 ширхэг тэмдэг, Хэрлэн сумын 4,6-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах  “Анхааруулах” 7 
ширхэг тэмдэг нийт 13 ширхэг тэмдгийг засварлаж хэвийн байдалд нь оруулж хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангасан. 

Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагч нар Хэрлэн сумын 6-р багт байрлах Нарлаг худалдааны 
төвийн дөрвөн замын уулзвараас Спорт хорооны 4-н замын уулзвар, Чита уулзвар зэрэг 125 м  
автозамын барилга байгууламжийн эвдрэл, гэмтэл нөхөөсийг хайрцагтай шороогоор нөхөж 
ажилласнаар иргэдийн оролцоо ба Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 6-р багт байрлах 150 м хатуу 
хучилттай авто замын засвар арчлалт болох 1,0 сая төгрөгийн өртөгтэй ажлыг Дорнод аймгийн “Спорт  
авто зам машин сонирхогчдын холбоо”-ний гишүүд дэмжиж өөрсдийн хөрөнгөөр авто замын засвар 
арчлалтыг хийж ажиллалаа.   

Хилийн цэргийн 0132-р анги, Хилийн 0275-р анги, Хилийн 0198-р анги, Зэвсэгт хүчний 327-р 
анги, Матад суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Пåтро-чайна Дачин тамсаг ХХК-ын 19, 21-р талбай, 
Дашбалбар суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Шинь-Шинь ХХК, Адуунчулуун ХХК зэрэг нийт нэр бүхий 
40 байгууллагын үйлдвэрлэлийн баазад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хангахтай холбогдуулан 
хууль, дүрмийн хэрэгжилт, хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдалд 
хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. 

Хяналт шалгалтаар нийт 167 тээврийн хэрэгслийг хамруулсан ба дээрх аж ахуй нэгжийн 
ажилтан алба хаагчдад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2 цагийн сургалт 
мэдээллийг зохион байгуулж, цаашид илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах чиглэлээр ажлын 
зааварчилгаа хүргүүлэн ажиллаа.  



Аймгийн Засаг даргын “ªвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах арга хэмжээний тухай” 
2017 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 05 тоот албан даалгаврын 1 дүгээр зүйлийн 1.3.4 дэх хэсэгт 
“Халтиргаа гулгаа ихэссэн үåд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор мотоциклын 
хөдөлгөөнийг 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл 
хугацаанд хориглох арга хэмжээ авах” талаар сумдын Засаг дарга нарт даалгасан. Аймгийн хэмжээнд 
цас орохгүй өвөлжиж байгаатай холбогдуулан цагдаагийн хяналт төдийлөн хүрч чадахгүй байгаа 
сумдын багуудад мотоциклын хөдөлгөөн тасрахгүй байгаатай холбогдуулан албан даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулах, хариуцсан сумын нутаг дэвсгэрт  Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр хамтран ажиллах зөвлөмжийг боловсруулан Цагдаагийн газрын даргын 43/380 
тоот албан бичгийг сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлсэн. 

“Мөнгөн хэрлэн” автосургуулиас архи согтууруулах ундааг иргэн бүр татгалзах, хөдөлгөөнд 
соёлтой оролцох сэдэвтэй санамж бичиг, уриалга, хамгаалах малгай хэрэглэж хэвшүүлэх чиглэлээр 
“Санамж” 200 ширхэг, Мотоцикл эзэмшигч нарт зориулсан замын хөдөлгөөний хууль дүрмийн 
эмхэтгэлтэй өврийн дэвтрийг тус тус 60 ширхгийг бэлтгэн тараан 1 удаа хотын төвийн болон Шүр 
захын хөдөлгөөнд хяналт, шалгалтын ажилд хамтран оролцож ажиллалаа. 

Сумдад улсын үзлэг, оношилгоогоор хэсгийн төлөөлөгч, багийн Засаг даргатай хамтран 
мотоциклын улсын дугаарлуулах үүрэг чиглэлийг өгч ажиллан, уг арга хэмжээний хүрээнд Дорнод 
аймаг дахь Авто тээврийн төвтэй хамтран гаалийн бичиггүй мотоциклд улсын дугаарлуулах ажилд 
хамтран ажиллах чиглэлээр албан тоот хүргүүлж хяналт шалгалтад хамтран ажилласнаар нийт 204 
мотоцикл улсын дугааржуулсанаас, аймгийн төвд 110, сумдад 94 мотоциклд холбогдох баримт бичгийг 
үндэслэн улсын дугаарыг олгох ажлыг зохион байгуулсан. 

Нэгдсэн арга хэмжээний хугацаанд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа  3209 тээврийн 
õýðýãслийг шалгаж, үүнээс 722 мотоцикл  шалгаж, 86 зөрчил илрүүлсэнээс  хамгаалах малгай 
хэрэглээгүй 60, согтуугаар мотоцикл жолоодсон зөрчил 11, эрхээ хасуулсан болон эрхгүй үåдээ 
мотоцикл жолоодсон  зөрчил 14 жолоочийн мотоциклыг Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчид 
тээврийн хэрэгсэл түр хадгалах байранд саатуулж, Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн  3.1 
дэх хэсэгт зааснаар 6 жолоочийг 2.400.000 төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 
жилийн хугацаагаар эрхийг хасаж, Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 
мотоцикл жолоодох эрхгүй болон эрхээ хасуулсан үåдээ жолоодсон 14 жолоочийг 2.800.000 төгрөгөөр 
торгож, Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн үåдээ мотоцикл жолоодох эрхгүй болон эрхээ хасуулсан үåдээ жолоодсон   5 жолоочийг  
шүүгчийн шийтгэврээр  7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулан ажиллалаа.   

Замын цагдаагийн тасгаас замын хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн жолооч, 
зорчигч, иргэд орон нийтэд мотоцикл жолоодох, зорчих үåдээ хамгаалах малгай хэрэглэхийн ач тусыг 
сурталчлан “ªөрсдөө үлгэрлэж, бусдад хэвшүүльå” уриалгыг гарган аймгийн Шинэ суваг, ТВ-6 òåëåâèç, 
РВS-TV, ТВ6, Мижи, Орон нутгийн радио, ТВ-сэтгүүл, Дорнод сонин, “D NEWS.mn” сайт зэрэг хýâëýë 
мэдээллийн хэрэгслүүдэд мотоциклтой холбоотой гэмт хэрэг, осол, зөрчлийн шалтгаан, нөхцөл 
байдал, “Хамгаалах малгай” хэрэглээгүй жолооч, зорчигч нар хэрэг ослын үåд учирч болох хор 
холбогдлын талаар урьдчилан сэргийлэх тåлå шторк, урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээлэл, 
ñýðýìæë¿¿ëýãèéã øóóðõàé õ¿ðãýí àæèëëàâ. 
 

 
Гурав: Дүгнэлт 

2018 îíû ýõíèé õàãàñ æèëä íýãäñýí ýðã¿¿ë øàëãàëòûã 5 óäàà, õ¿÷ íýìýãä¿¿ëýí ýðã¿¿ëèéã 46 
удаа, “Эргүүл шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээ 2, хэсэгчилсэн арга хэмжээг 22, иргэд, áàéãóóëëàãà, àæ 
ахуйн нэгжээс нийтийн эргүүлийг 15 удаа тус тус зохион байгуулан үр дүнг тооцон эргүүлд давхардсан 
тоогоор 6094 алба хаагч, 36564 цагийн үүрэг гүйцэтгэлээ. 

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 áàéãóóëñíààð гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 13 
хэргээр буюу 27 хувь, олон нийтийн газарт 10 хэргээр буюу 37 хувиар тус тус буурсан ýåðýã 
¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà. 

2018 оны эхний хагас жилд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэрэг, захиргааны 
зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 2845 хүлээн авсан нь урьд оны мөн үåэс 829 буюу 22,5 хувиар 
буурсан байна. 

Дорнод аймгийн нутагт 2017 онд үйлдэгдсэн зам тээврийн хэрэг, ослын гаралтад дүн 
шинжилгээ хийж 2018 онд аймгийн хэмжээнд “Зам тээврийн ослын улмаас нас барсан хүний тоог 40 



хувиар бууруулж, хөдөлгөөнд оролцогчдын ухамсрыг дээшлүүлж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангахад төрийн болон хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэх” зорилт дэвшүүлэн, зорилтын 
хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг 29 заалт, шалгуур үзүүлэлттэйгээр боловсруулан Цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг шат 
дараатайгаар хэрэгжүүлж байна. 

Дээрх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн төсвөөс согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн 
үåдээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох, улмаар зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох ажилд согтуурал шалгах, тандагч багажийн тоо, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Драгåр-
7510” багаж 1 ширхэг, согтуурал тандагч “ALCOSCAN AL-1100” багаж 5 ширхгийг худалдан авахад 
шаардагдах 4.2 сая төгрөг, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шторк, гарын 
авлага, хэвлэмэл хуудас бэлтгэхэд шаардагдах 1.0 сая төгрөг, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа торгуулийг бэлэн бус 
хэлбэрээр оногдуулах багажийн сүлжээний ашиглалтын зардлыг шийдвэрлэх чиглэлээр 2.0 сая төгрөг, 
нийтдээ 3 ажилд 7.2 сая төгрөг, Булган сумын төв зам дээр улсын дугаар танигчтай тåлå камåр 
байршуулах зардлыг аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 10,0 сая төгрөгийг тус тус төсөвт суулгуулан 
шийдвэрлүүлсэн. 

Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,  замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулах, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлийг таслан зогсоох болон мал 
хулгайлах, орон байр, автомашины эд ангийн хулгайлах, байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх, үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор 
Цагдаагийн газрын даргын баталсан удирдамж, хуваарийн дагуу “Шөнийн эргүүл” нэгдсэн арга хэмжээг 
2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн 2 чиглэлд 2 автомашинтай 4 алба хаагчийг тогтмол 
ажиллуулж, хот хоорондын авто замд зорчих хөдөлгөөнд тавих хяналтыг сайжруулах, зам тээврийн 
хэрэг, ослын гаралтыг бууруулах чиглэлээр Хэрлэн сумын баруун бåтон гүүр буюу Дорнод аймгийн 
төвөөс Улаанбаатар хот явах чиглэлд 24 цагийн Замын хяналтын постыг мөн өдрөөс эхлэн гаргаж, 
алба хаагчид хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж, хяналт, шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. 

Дээрх ажил, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулснаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 
зөрчил 2018 онд 398 илрүүлснийг 2017 оны мөн үåтэй  харьцуулахад 142 зөрчлөөр буюу 64,3 хувиар 
өссөн нь эргүүл, хяналт шалгалтыг зөв оновчтой зохион байгуулсаны үр дүнг гэж дүгнэж байна. 

2018 оны эхний хагас жилд Хэрэг бүртгэлтийн 80 хэрэгт хэрэг бүртгэлт явуулж ажилласнаас 11 
хэргийг хаах саналтай прокурорт, 8 хэргийг харьяаллын дагуу тус тус шилжүүлж, 53 хэрэгт эрүүгийн 
хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж мөрдөн байцаалтын дугаар авч, одоо үлдэгдэл  20 хэрэгт хэрэг 
бүртгэлт явуулан ажиллаж байна.   

Нийт мөрдөн байцаалтын 57 хэрэгт ажиллагаа явуулсанаас 40 холбогдогчтой 40 хэргийг яллах 
ä¿ãíýëò ¿éëä¿¿ëýõýýð шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 9 хэргийг харьяаллын дагуу 
мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж,   8 хэргийн үлдэгдэлтэй, ìºðäñºí õýðãèéí øèéäâýðëýëò 71 õóâüòàé 
áàéíà. Íèéò øèéäñýí õýðãèéí 97.5 õóâü áóþó 39 õýðãèéã õóóëèéí àíõíû õóãàöààíä øèéäâýðëýæ íèéò 
64.300.000 òºãðºãíèé хохиролоос 52.900.000 төгрөгийг нөхөн төлүүлж., хохирол нөхөн төлүүлэлт 82.2 
хувьтай, õîõèðîë íºõºí òºë¿¿ëýõ áîëîí ýä õºðºíãº õóðààõ, èðãýíèé íýõýìæëýëèéã õàíãàí áèåë¿¿ëýõ 
зорилгоор сэжигтэн яллагдагчийн 112.000.000 мянган төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн ажилласан.  

Хэрэг бүртгэх албаны 2018 оны хүрэх түвшингийн үзүүлэлтийг ханган биåлүүлсэн байдлыг 
Хэрэг бүртгэх албаны даргаас баталсан дүгнэх аргачлалын дагуу тасгийн ажлыг 17 үзүүлэлтээр тус 
бүрд нь оноо өгч дүгнэхэд 81.8 хувьтай буюу “В” үнэлгээтэй шалгуур үзүүлэлтийг ханган биåлүүлсэн үр 
дүнтэй ажиллаа. 

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 байхад анхааран ажиллаж 
байна. 

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 эрчимжүүлж ажиллаа. 

2018 îíû ýõíèé õàãàñ æèëä àéìãèéí Ïðîêóðîðûí áàéãóóëëàãàòàé õàìðàí àæèëëàõ 
òºëºâëºãººíèé äàãóó Õýðýã á¿ðòãýëò õýðãèéí øèéäâýðëýëòèéã àõèóëàõ ÷èãëýëýýð àÿí çîõèîí 
áàéãóóëñíààð õýðýã á¿ðòãýõ, ìºðäºí áàéöààõ, ýð¿¿ãèéí öàãäààãèéí òàñàãò øàëãàãäàæ áàéñàí ýçýí 
õîëáîãäîã÷ íü òîãòîîãäîîã¿é, èëðýýã¿é 97 õýðãèéã øèéäâýðëýëýý.  

Улсын онц чухал объåктыг харуул, хамгаалалтыг зохион байгуулахад дотоодын цэргийн үйл 
ажиллагааны журам, дотоодын цэргийн алба ажиллагааны дүрэм, байгууллагын стандарт /cs11-
0129:2018/-ыг хэрэгжүүлэн улсын онц чухал объåктын харуул, хамгаалалтыг åрдийн байдлаар зохион 



байгуулж, улсын  онц  чухал объåктыг  хамгаалах, нийтийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх болон хуулиар 
хүлээсэн бусад чиг үүргүүдийг, биåлүүлэн  ажиллаж байна. 2018 оны эхний хагас жилд салааны алба 
хаагчид батлагдсан томилгооны дагуу 707 удаа 16968 хүн /цагийн харуул хамгаалалтын үүрэг 
гүйцэтгэсэн. 

 “Дорнод НАА” ОНªААТҮГ-тай байгуулсан харуул хамгаалалтын ажлын гэрээнд заасны дагуу 
Чойбалсан хот дахь цэвэр ус хангамжийн анги, цэвэр ус дамжуулах шугам насос, станцуудыг 
хамгаалах шалган нэвтрүүлэх 1-р пост, хяналтын 2,3-р постод албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд цэвэр 
усны анги хориотой болон ариун цэврийн бүсэд өдрийн болон өглөө оройн элжинд гарч ажилласан 
2773 хүний бичиг баримт болон биåд үзлэг шалгалт хийж, гаднаас хамгаалалттай объåктод албан 
ажлаар нэвтэрсэн 687 хүн, 1514 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж нэвтрүүлж ажиллалаа. Энэ 
хугацаанд нийт 53 зөрчил илрүүлэн зөрчлийн талаар холбогдох албан байгууллагуудад 25 удаа албан 
мэдэгдэл шаардлага өгч, заагдсан зөрчил дутагдлыг засуулж ажиллаа. 

 
Äºðºâ: Ñàíàë 

Тус цагдаагийн газрын Баривчлах байранд 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар Шүүхийн 
шийтгэврээр баривчлагдсан 157 хүнийг хүлээн авч, бүртгэл тэмдэглэлийг хөтлөн хяналт тавин 
ажиллаж байна. 

Òóñ öàãäààãèéí ãàçðûí Ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ, áàðè÷ëàõ áàéð íü 1985 îíû àøèãëàëòàä îðñíîîñ õîéø 
óðñãàë çàñâàð õèéãäýæ áàéñàí áà èõ çàñâàð õèéãäýýã¿é, áàðèâ÷ëàõ áàéð íü ýðýãòýé, ýìýãòýé 1 ºðºº òóñ 
òóñ áàéäàã. 

Хууль зүйн сайдын 2017 оны 09 сарын 29-ны өдрийн  А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Баривчлах байрны дотоод  журам”-ûí 2.4, 16.1-ä çààñûí äàãóó áàðèâ÷ëàõ áàéðàíä 7 ºðºº 
øààðäëàãàòàé áàéãàà òóë ºðãºòãºë áàðèõ õºðºíãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã øèéäâýðëýõ ñàíàëòàéã òàíèëöóóëüÿ. 
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