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ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦЭРГИЙН ГАВЪЯАНЫ ОДОНТ  
ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН 
  

2019 оны 12 дугаар  
сарын 15-ны өдөр.                             Хэрлэн сум. 

  
Цагдаагийн газар 2019 онд Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг 

хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам сахиулах ажлын арга барилыг 
боловсронгуй болгох, офицер бүрэлдэхүүний манлайлал, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх 
тэдний дунд зохиох сургалт соён гэгээрүүлэх ажил, алба хаагчдын нийгмийн асуудал, 
ажлын байрны тохижилтыг сайжруулах, тасаг албад, алба хаагч бүрийн ажлын бүтээлч 
чанар, үр дүнг өнгөрсөн оныхоос ахиулах зорилт тавин ажиллалаа.  

  
НЭГ. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 

  
Цагдаагийн газраас Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их хурал, Засгийн газар, 

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд болон аймгийн Иргэдийн хурал, Засаг дарга нараас 
гаргасан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэр, Цагдаагийн 
байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын өгсөн үүрэг, 
шийдвэрийг алба хаагчдад судлуулах, тайлбарлан таниулах, бие бүрэлдэхүүнийг шинэ 
мэдээ мэдээллээр ханган тэдний мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж 
байна.  

Цагдаагийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсээс хийж гүйцэтгэхээр заагдсан 63 
заалтыг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам сахиулах ажлын арга 
барилыг боловсронгуй болгох, бүрэлдэхүүний сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх тэдний дунд 
зохиох сургалт соён гэгээрүүлэх ажил, алба хаагчдын нийгмийн асуудал, ажлын байрны 
тохижилтыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 
“Цагдаагийн байгууллагын ажлыг төлөвлөх журам”-ын /код 108/ дагуу 6 бүлэг 63 заалт 
бүхий цагдаагийн газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх, аймаг орны нөхцөл байдал, гэмт хэргийн 
гаралтын байдалд дүн шинжилгээ хийж, бүтэц орон тоог нэмэгдүүлэх санал, танилцуулгыг 
хүргүүлснээр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны А/31 
дүгээр тушаалаар “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг”, мөн оны 02 дугаар сарын 
02-ны өдрийн А/51 дүгээр тушаалаар “Хөлөнбуйр сум дахь сум дундын цагдаагийн тасаг”-
ийг байгуулж, зарим бүтэц орон тоог батлуулан авлаа. 

Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд долоо хоног бүрийн “Баасан” гаригт дотоод 
журмын дагуу цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, 
тушаал шийдвэр, холбогдох эрхийн актууд, байгууллагын бодлого чиглэл, цаг үеийн 
ажлын талаар тогтмол мэдээлж, албад, алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай 
холбоотой, нэн шаардлагатай зарим бичиг баримтыг хувилж олшруулан тарааж, 
хэрэгжүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгч байна. Тус Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2019 оны 12 
дугаар сарын 15-ны байдлаар нийт 2638 албан бичиг хүлээн авч газрын удирдлагад 
танилцуулан хариуцсан алба хаагч нарт нь хувиарлан бүртгэлээр өгч, цагдаагийн газраас 
нийт 2583 албан бичгийг хүргүүлж, явуулсан бичгийн бүртгэлд хөтөлж ажиллав. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд холбогдолтой хууль, зарлиг, тогтоол, 
тушаал, шийдвэр болон Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаал, журам, заавар 
зэргийг системчлэн мэдээллийн сан бүрдүүлж дотоод сүлжээгээр алба хаагчдад шуурхай 
хүргэх ажлыг холбооны инженерийн ажлын байрны тодорхойлолтод тусган биелэлт үр 
дүнг нь тооцон ажиллалаа. 

Сумдад ажиллаж байгаа хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын ажиллах амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, сумын удирдлагын дэмжлэг туслалцааг авах зорилгоор 2019 оны 
эхэнд аймгийн засаг даргаар батлуулсан сумын засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч 
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цагдаагийн газрын хамтарсан “Гурвалсан гэрээ”-г байгуулан сар бүр дүгнэн ажиллаж 
байна. 

Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас 
оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 2018-2020 хүртэл хугацаанд эрчимжүүлэх тухай”, “Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллан иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тухай”, “Архигүй 
Дорнодчуудын төлөө” дэд хөтөлбөрүүдийг санаачлан боловсруулж батлуулан 
хэрэгжүүлэн ажиллаж эхлээд байна.  

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын нийгмийн баталгааг сайжруулах, орон 
нутгийн зүгээс дэмжлэг туслалцаа авах зорилгоор аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн, 
Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Бат-Өлзий, холбогдох хэлтэс, агентлагийн 
удирдлагууд болон сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарын нэгдсэн хуралдаан дээр 
Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Т.Ганзориг сумдын цагдаагийн алба 
хаагчдын ажил үүргээ гүйцэтгэх, алба хаагчдын амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад орон 
нутгийн зүгээс дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх шаардлагатай байгаа талаар өнөөгийн нөхцөл 
байдлын талаар сонсгол мэдээлэл хийж, ажил үүрэг гүйцэтгэхэд гарч буй хүндрэл 
бэрхшээл, санал хүсэлтийг авч хэлэлцэн аймгийн Засаг дарга, орон нутгийн зүгээс 
дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллахаа илэрхийлж, сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын 
шатахууны зардал, 5 сумдын унаажуулах асуудлыг аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 
онд үндсэн чиглэлд тусгуулан шийдвэрлүүлэв. 

Байгууллагын үйл ажиллагаа болон шаардагдах төсөв хөрөнгийн талаар аймгийн 
ИТХ, Засаг дарга нарт холбогдох санал, төсөв хөрөнгийн тооцоо судалгааг гарган 
хүргүүлж ажилласнаар улсын төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс тодорхой 
дэмжлэгийг авч, бүтээлч санаачлага гарган ажилласны үр дүнд тайлант 2019 онд 495,9 
сая төгрөг, 2020 онд 575.1 сая төгрөгийн хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 79.2 сая төгрөг буюу 16.0 хувиар өссөн байна. 

Алба хаагчдын харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 
Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/28 дугаар 
тушаалаар “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд алба хаагчдын дунд “Тэргүүний соёлч боловсон офицер, цагдаа, эмэгтэй 
ажилтан” болзолт уралдаан, А/30 дугаар тушаалаар “Шилдэг мөрдөгч, Шилдэг хэсгийн 
байцаагч, ахлагч, харуулчин”, А/29 дүгээр тушаалаар “Шилдэг удирдагч”, А/58 дугаар 
тушаалаар “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч” зэрэг ажил мэргэжлийн уралдаан, болзолт 
уралдаануудыг тус тус зарлан явуулж дүгнэлээ. 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд 
хэсгийн төлөөлөгч нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажил үүрэг гүйцэтгэхэд 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, алба хаагчдын ажиллах урам зоригыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
“Тэргүүний шилдэг хэсгийн төлөөлөгч” болзолт уралдааны болзлыг боловсруулан жил бүр 
дүгнэж байхаар шийдвэрлүүлэв. 

“Зөв хэвшил, хандлага-II” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 10 
дугаар сарын 01-ний өдрийн 91 дүгээр тушаалаар тасгийн дарга, ахлахуудын үүрэг 
хариуцлагыг дээшлүүлэх, удирдах арга барилыг сайжруулах “Удирдлагын манлайллыг 
дээшлүүлье” сэдэвт аян, 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 99 дүгээр тушаалаар 
байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэд олон нийтийн дэмжлэг туслалцааг авч 
хамтран ажиллах зорилгоор “Иргэдэд үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээг сайжруулж, 
архидалтгүй орчныг бүрдүүлье” нэгдсэн арга хэмжээг 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс,  
иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний шуурхай байдлыг сайжруулах, алба хаагч нарын хууль эрх 
зүйн мэдлэг, соёлч ажиллагааг дээшлүүлэх зорилгоор “Шуурхай, соёлч, хуульч 
ажиллагааг хэвшүүлье” нэгдсэн арга хэмжээг энэ оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 12 
дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл 45 хоногийн хугацаанд зохион байгуулах ажлын 
хэсгийг Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 102 дугаар 
тушаалаар байгуулан арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, цагдаагийн газрын тасаг 
албадын дарга нар жижүүрийн шуурхай албаны мэдээлэл хүлээн авагч цагдаагаар, ахлах 
албан тушаалтан нар эрүүлжүүлэх саатуулах байрны цагдаагаар тус тус үүрэг гүйцэтгэн 
ажиллалаа.  

  



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

4 

А. Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Цагдаагийн 
газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгүүлж, долоо хоног 
бүрийн Мягмар гаригт 32 удаа хуралдаж, 281 асуудал хэлэлцсэнийг дотор нь ангилж 
үзвэл: ажлын байрны томилолт болон чөлөөлөх асуудлаар 58, шагнаж урамшуулах 22, 
албаны шалгалт 15, сахилга хариуцлагын талаар 17, ажлын хэсэг байгуулах талаар 32 , 
тасаг албадын сарын ажил дүгнэх талаар 12, хугацаатай үүрэг даалгаврын биелэлтийг 
авч хэлэлцэх талаар 23, ажлын хэсгийн танилцуулгын талаар 52, сонсгол мэдээлэл 23, 
бусад 52 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба зөвлөлийн хурлаас 62 алба хаагчид 
хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлт үр дүнг тооцсон байна. 

Цагдаагийн газрын даргын 266 тушаал төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 22, 
сахилгын шийтгэл оногдуулах 14, ажлын хэсэг томилох 40, шилжүүлэн томилох 27, сарын 
ажлын үр дүнгийн тухай 12, зардал гаргах тухай 30, болзолт уралдаан зарлах тухай 2, 
ажлаас чөлөөлсөн 4, суралцуулах 4, цагдаагийн бага цол олгосон 14, бусад асуудлаар 41 
тушаал гаргаж биелэлтэд нь хяналт тавьж хэрэгжүүлэв. 

Албадын дарга нарын манлайлал, бүтээлч ажиллагаа, алба хаагчдын сахилга ёс 
зүй, цагдаач шуурхай ажиллагааг хангаагүй, шат дараалсан шаардлага, хяналт сул 
байгаа байдлыг юуны түрүүнд сайжруулах удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлж байна.  

Цагдаагийн газрын удирдлагаас албадын үйл ажиллагааг сайжруулж, оршиж буй 
алдаа дутагдлыг засч арилгах, орон нутгийн цагдаагийн тасаг, хэсгийн дарга, хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нарын ажлын хариуцлага сахилгыг дээшлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр газрын даргын 78 үүрэг, ажлын чиглэлийг албан бичгээр хүргүүлж, биелэлт үр 
дүнг нь тооцож байна. Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах 
чиглэлээр бүрэлдэхүүнд 32 удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 41 алба хаагчтай 
ганцаарчлан уулзаж зөвлөгөө өгч, 28 алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж ярилцан 
зөвлөгөө өгч, санал хүсэлтийг нь сонсов. 

  
Б. Хүний нөөцийн талаар: Цагдаагийн газар нь цагдаа олон нийтийн хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, алба хаагчдын эрх зүйн баталгааг хангах, ажлын 
таатай орчинг бүрдүүлж мэдлэг боловсрол ухамсраа дээшлүүлэх боломжоор хангах, хүн 
төвтэй цагдаагийн үйлчилгээний тогтолцоог бий болгох, ил тод нээлттэй байж өргөдөл 
гомдлыг хүлээн авах барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгох, орчин үеийн мэдээллийн 
технологийг ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэж байгууллагын нэр 
хүндийг дээшлүүлэхэд өдөр тутам анхаарч ажиллаж ирлээ.  

Цагдаагийн байгууллагад ажилд орохоор хүсэлт гаргасан иргэдийг Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх /код 900/ 
журам”, “Хүний нөөцийг судлах, ажилд томилох /код 901/ журам”-ын дагуу сонгон 
шалгаруулалт зарлаж, цагдаагийн байгууллагад ажилд орох хүсэлт гаргасан 36 иргэнийг 
бүртгэн шаардлага шалгуур хангасан 18 иргэний материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлэн сонгон шалгаруулалтад хамруулав. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/135 
дугаар тушаалаар батлагдсан байвал зохих 187 алба хаагчаас одоогийн байдлаар бэлэн 
185 алба хаагч ажиллаж байгаагийн 170 эрэгтэй, 15 эмэгтэй, 92 буюу 49,7 хувь нь офицер, 
88 буюу 47,5 хувь нь ахлагч, 5 буюу 2.7 хувь нь энгийн гэрээт ажилчид байна.  

Алба хаагчдыг насны байдлаар нь ангилвал: 21-25 настай 19, 26-30 настай 48, 31-
35 настай 50, 36-40 настай 23, 41-45 настай 15, 46-50 настай 6,  

Боловсролын байдлаар нь ангилвал: дээд боловсролтой 126 /үүнээс магистр 13/, 
бүрэн дунд боловсролтой 34 /үүнээс тусгай дунд 7/ алба хаагч, 

Цагдаагийн байгууллагад ажилласан жилээр нь ангилвал: 1 жил хүртэл 12, 1-5 жил 
ажилласан 48, 6-7 жил ажилласан 16, 8-10 жил ажилласан 26, 11-15 жил ажилласан 41, 
16-20 жил ажилласан 18, 21-25 жил ажилласан 8, 26-аас дээш жил ажилласан 2 алба 
хаагч байна. Одоогоор 3 /шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах 
байцаагч-1, Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны эмч -1, түдгэлзүүлсэн офицер-1/ алба 
хаагчийн орон тоо дутуу байгаа болно.  

Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд анхааран ажиллаж Цагдаагийн 
газраас Дорнод аймагт “ЗОХИОМЖ” дээд сургуулийн эчнээ эрх зүйн анги 2019 оны 09 
дүгээр сарын 30-ны өдрөөс хичээллэж, тус сургалтад 13 алба хаагчийг хамруулан 
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суралцах нөхцөл бололцоогоор ханган 5 алба хаагч эрх зүйч мэргэжлээр төгсөн одоо 8 
алба хаагч суралцаж байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны Б/95 дугаар тушаалаар Хууль 
сахиулахын их сургуулийн Удирдлагын сургуульд “Цагдаагийн байгууллагын стратеги-
тактик” мэргэшлээр болон бусад чиглэлээр 2019-2020 оны хичээлийн жилд магистрын 
сургалтад 1, 2.5+(2)+1.5 жилийн сургалтад 4, “Цагдаа-хууль сахиулах ажил” хөтөлбөрийн 
эчнээ 2.5-5.5 жилийн сургалтад 6 алба хаагч тус тус суралцаж байна. 

Цагдаагийн байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажилласан хамт олны дунд нэр 
хүндтэй, ажлын дадлага, чадвар, туршлагатай, албаны мэдлэг чадвар сайтай нэр бүхий 
алба хаагчдын гаргасан санал хүсэлт, боловсрол мэргэжлийн түвшин, дадлага, туршлагыг 
харгалзан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-909/-д заасан болзол 
шаардлагыг хангасан алба хаагчдыг байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тасаг хэсгийн даргаар 4, ахлах албан тушаалд 5 
байгаа ба офицерын албан тушаал /ажлын байр/-д томилсон 5, ажлын байр өөрчлөгдсөн 
13, шинээр томилогдсон 3, шилжсэн 6 алба хаагч байна. 

  
В. Томилолт: Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 

Б/134 дүгээр тушаалаар Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Э.Амартайванг тус тасагт ахлах мөрдөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны 
өдрийн Б/171 дүгээр тушаалаар Мөрдөн байцаах тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн 
хошууч Ц.Дайчинхүүг Халхгол сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн даргаар, Эрүүгийн 
цагдаагийн тасгийн эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн дэд хурандаа Я.Цолмонбаярыг 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн даргаар, Урьдчилан сэргийлэх ажил 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн хошууч, Б.Батжаргалыг Хөлөнбуйр сум дахь сум 
дундын цагдаагийн тасгийн даргаар, Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн 
ахмад Г.Ариунгэрэлийг Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр, 
цагдаа, зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Ганзоригийг Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 
эрүүгийн мөрдөгчөөр, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Даваахүүг Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгчөөр, эргүүлийн 
цагдаа, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Б/205 дугаар тушаалаар 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
М.Батбилэгийг тус тасагт хэсгийн байцаагчаар, Матад сум дахь цагдаагийн хэсгийн 
цагдаа, цагдаагийн ахлагч Н.Чинямболыг тус хэсэгт хэсгийн төлөөлөгчөөр, Замын 
цагдаагийн тасгийн цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батбаатарыг тус тасаг 
зохицуулагчаар, мөн даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Б/223 дугаар 
тушаалаар мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Г.Болортуяаг мэдээлэл 
судалгааны ахлах мэргэжилтнээр, мөн даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 
Б/262 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймаг дахь цагдаагийн газрын мэдээлэл судалгааны 
ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Д.Отгонбаатарыг Захиргааны удирдлагын тасгийн 
даргаар мөн даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн Б/569 дүгээр тушаалаар 
Баян-Уул сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Алтангэрэлийг мөрдөн байцаах тасагт ахлах мөрдөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 10 
дугаар сарын 08-ны өдрийн Б/813 дугаар тушаалаар эрүүгийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн 
хошууч  Д.Мөнхүү нь Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн даргаар, эрүүгийн 
мөрдөгч цагдаагийн ахмад Б.Эрдэнэхүү нь эрүүгийн ахлах мөрдөгчөөр тус тус дэвшин 
томилогдлоо. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 
Б/02 дугаар тушаалаар Г.Санчирыг Шуурхай удирдлагын тасгийн мэдээлэл хүлээн авагч, 
жижүүрийн цагдаагаар, Б.Батмандахыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт эргүүлийн 
цагдаагаар, А.Дэлгэрбатыг шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн хамгаалалтын 
цагдаагаар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 
Б/181 дүгээр тушаалаар Э.Золбаярыг Замын цагдаагийн тасагт цагдаа-зохицуулагчаар, 
Б.Шижирбаатар, Ч.Мөнхдалай, П.Эрдэмбилэг нарыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт 
эргүүлийн цагдаагаар, Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ний 
өдрийн Б/57 дугаар тушаалаар М.Золбоог Халхгол сум дахь цагдаагийн тасгийн цагдаа 
жолоочоор, мөн даргын 2019 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн Б/75 дугаар тушаалаар 
Г.Ганбаатарыг Захиргааны удирдлагын тасгийн нярваар мөн даргын 2019 оны 09 дүгээр 
сарын 10-ны өдрийн Б/101 дүгээр тушаалаар Б.Тогтууныг Цагаан-Овоо сум дахь хэсгийн 
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цагдаагаар, мөн оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/109 дүгээр тушаалаар Э.Энх-
Эрдэнийг Мөрдөн байцаах тасгийн цагдаагаар, мөн өдрийн Б/110 дугаар тушаалаар 
Б.Эрдэнэмөнхийг Матад сум дахь цагдаагийн хэсгийн цагдаагаар, мөн өдрийн Б/111 
дүгээр тушаалаар Д.Баасанжавыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт эргүүлийн 
цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/142 дугаар тушаалаар 
Ш.Отгонбаатарыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт эргүүлийн цагдаагаар тус тус 
томилж, “цагдаагийн дэд ахлагч” цол олгон ахлагч бүрэлдэхүүнд оруулсан байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/434 
дүгээр тушаалаар Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн 2018-2019, Бүгд 
найрамдах Турк Улсын цагдаагийн академийн 2017-2019 оны хичээлийн жилд суралцаж 
төгссөн сонсогч Б.Алтаншагайг урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтнээр, Х.Нямдавааг мөрдөн 
байцаах тасагт мөрдөгчөөр, М.Батмөнхийг Цагаан-Овоо сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр 
томилогдон “цагдаагийн дэслэгч” цол олгон офицер бүрэлдэхүүнд оруулсан байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/512 
дугаар тушаалаар М.Мөнхсүлд, мөн даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
Б/635 дугаар тушаалаар М.Энхбат нарыг Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр 
хамгаалах тусгай салааны харуулын даргаар томилж “Дэслэгч” цол олгон офицер 
бүрэлдэхүүнд оруулсан байна. Дотоодын цэргийн штабын даргын 2019 оны 10 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн Б/153 дугаар тушаалаар Г.Гантулгыг Чойбалсан хотын ус 
хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай салааны харуучингаар томилж “Дэд ахлагч” цол 
олгон ахлагч бүрэлдэхүүнд оруулсан байна. 

  
Г. Шилжилт хөдөлгөөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 31-ний өдрийн Б/80 дугаар тушаалаар мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Отгонжаргалыг Эрүүгийн цагдаагийн албаны зохион 
байгуулалттай гэмт бүлэг, хүн худалдаалах хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн мөрдөн байцаах 
тасгийн мөрдөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/112 дугаар 
тушаалаар мөрдөн байцаах тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч М.Батмөнхийг 
ажлаас чөлөөлж Авилгатай тэмцэх газарт, мөн даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны 
өдрийн Б/396 дугаар тушаалаар мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Э.Цахиурчулууныг Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст мөрдөн 
байцаах тасгийн мөрдөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдрийн Б/424 
дүгээр тушаалаар урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн 
ахмад Г.Ариунгэрэлийг Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн мэдээлэл 
судалгааны мэргэжилтнээр, мөн даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/431 
дүгээр тушаалаар хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Гэрэлбаатарыг 
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст хэсгийн байцаагчаар, мөн 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Б/948 дугаар тушаалаар эрүүлжүүлэх 
саатуулах байрны эмч, цагдаагийн дэслэгч Б.Дашжавыг Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн 
хэлтсийн эрүүлжүүлэх саатуулах байрны эмчээр тус тус шилжин томилогдсон байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/31 
дүгээр тушаалаар тус цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасагт Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх хэсэг байгуулж, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
Б/171 дүгээр тушаалаар эрүүгийн цагдаагийн тасгийн эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
С.Чинзориг, цагдаагийн дэслэгч Б.Бямбадорж нарыг тус хэсэгт эрүүгийн мөрдөгчөөр, 
мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Э.Баасанжавыг тус хэсэгт 
мөрдөгчөөр тус тус шилжүүлэн томилсон байна. 

Дотоодын цэргийн штабын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн Б/122 
дугаар тушаалаар Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай салааны 
харуулчин ахлагч Д.Дашхүүг Хил хамгаалах ерөнхий газрын мэдэлд шилжүүлсэн байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 02 ны өдрийн А/51 
дүгээр тушаалаар тус аймгийн Хөлөнбуйр суманд сум дундын цагдаагийн тасаг байгуулж, 
Хөлөнбуйр, Булган, Баянтүмэн сумдыг харьяалуулж, мөн даргын 03 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн Б/165 дугаар тушаалаар Матад сум дахь цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахмад Д.Пүрэвбаатарыг тус тасагт зохицуулагчаар томилсон байна. 

  
Д. Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/100 дугаар тушаалаар Матад сум дахь 
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цагдаагийн хэсгийн хэв журмын офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ш.Энхбаярыг Булган 
сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
Б/134 дүгээр тушаалаар хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч 
Б.Гэрэлчулууныг Дотоодын цэргийн Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах 
тусгай салааны харуулын даргаар, эрүүгийн цагдаагийн тасгийн эрүүгийн мөрдөгч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Цахиурчулууныг Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгчөөр, мөн 
даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/171 дүгээр тушаалаар Нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч П.Жигмэдсүрэнг Мөрдөн 
байцаах тасагт мөрдөгчөөр, Халхгол сум дахь цагдаагийн хэсгийн дарга, цагдаагийн 
хошууч Ц.Санчирыг Баян-Уул сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн даргаар, мөн 
даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн Б/184 дүгээр тушаалаар Сүхбаатар 
аймаг дахь Цагдаагийн газрын мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Т.Галбадрахыг Хэрэг бүртгэх 
тасгийн мөрдөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Б/262 дугаар 
тушаалаар Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Очирпүрэвийг 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаар, мөн даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 19-
ны өдрийн Б/569 дүгээр тушаалаар Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Даваахүүг Халхгол сум дахь цагдаагийн тасгийн мөрдөгчөөр, Халхгол сум дахь 
цагдаагийн тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Пүрэвдоржийг Баян-Уул сум 
дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн мөрдөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 
13-ны өдрийн Б/918 дугаар тушаалаар урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн, 
цагдаагийн дэслэгч Б.Алтаншагайг эрүүгийн мөрдөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 11 дүгээр 
сарын 19-ний өдрийн Б/948 дугаар тушаалаар Шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Ж.Гантулгыг Урьдчилан сэргийлэх 
ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр тус тус шилжүүлэн томилогдлоо. 

Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/20 дугаар 
тушаалаар эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч З.Билэгсайныг мэдээлэл хүлээн 
авагч, жижүүрийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/14 
дүгээр тушаалаар эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Т.Алтансүхийг эрүүлжүүлэх 
саатуулах байрны жижүүрийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны 
өдрийн Б/15 дугаар тушаалаар эрүүлжүүлэх саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч С.Одхүүг эргүүлийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 02 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн Б/16 дугаар тушаалаар цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлагч 
Г.Хосбаярыг Булган сум дахь хэсгийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 
12-ны өдрийн Б/17 дугаар тушаалаар мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Г.Санчирыг эргүүлийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн Б/41 дүгээр тушаалаар Хөлөнбуйр сум дахь сум дундын цагдаагийн 
тасгийн цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Гантөгсийг замын цагдаагийн 
тасагт цагдаа зохицуулагчаар, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/42 
дугаар тушаалаар Булган сум дахь хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Г.Хосбаярыг 
Хөлөнбуйр сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа зохицуулагчаар, мөн даргын 
2019 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн Б/46 дугаар тушаалаар Дашбалбар сум дахь 
хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Чинзоригийг мөрдөн байцаах тасгийн 
цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн Б/47 дугаар тушаалаар 
эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Э.Даваадоржийг цагдаа зохицуулагчаар, мөн даргын 
2019 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн Б/48 дугаар тушаалаар цагдаа зохицуулагч, 
цагдаагийн дэд ахлагч П.Эрдэмбилэгийг эргүүлийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 03 
дугаар сарын 29-ны өдрийн Б/49 дүгээр тушаалаар эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд 
ахлагч Б.Батмандахыг мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 
оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн Б/50 дугаар тушаалаар мэдээлэл хүлээн авагч 
жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч М.Мөнхтулгыг Матад сум дахь цагдаагийн 
хэсгийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн Б/51 дүгээр 
тушаалаар тус тасгийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Нямбаярыг Булган сум 
дахь хэсгийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн Б/52 дугаар 
тушаалаар Халхгол сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа жолооч, цагдаагийн 
ахлагч Б.Отгонбатыг Хөлөнбуйр сум дахь сум дундын цагдаагийн тасагт цагдаагаар, мөн 
даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн Б/53 дугаар тушаалаар шүүх, шүүгчийн 
аюулгүй байдлыг хамгаалах хэсгийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Ц.Эрдэнэсүрэнг тус хэсэгт хамгаалалтын цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар 
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сарын 29-ны өдрийн Б/54 дүгээр тушаалаар мөрдөн байцаах тасгийн цагдаа, цагдаагийн 
ахлагч Т.Батааг Дашбалбар сум дахь хэсгийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 05 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн Б/72 дугаар тушаалаар захиргааны удирдлагын тасгийн нярав, 
цагдаагийн дэд ахлагч Э.Энхтүвшинг нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн 
цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/73 дугаар тушаалаар 
нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Э.Шижирбаатарыг мөрдөн байцаах тасгийн цагдаагаар, Цагдаагийн газрын даргын 2019 
оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Б/100 дугаар тушаалаар Дашбалбар сум дахь хэсгийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Ганбаатарыг эргүүлийн цагдаагаар, мөн өдрийн Б/107 
дугаар тушаалаар Матад сум дахь цагдаагийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Тогтууныг Цагаан-Овоо сум дахь хэсгийн цагдаагаар, мөн даргын 2019 оны 10 дугаар 
сарын 30-ны өдрийн Б/128 дугаар тушаалаар эрүүлжүүлэх баривчлах байрны жижүүрийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч М.Адьяасүрэнг Баян-Уул сум дахь сум дундын цагдаагийн 
тасгийн цагдаагаар, мөн өдрийн Б/129 дүгээр тушаалаар Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны 
жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Энхбатыг Монгол банкны гэрээт харуулын 
цагдаагаар, мөн өдрийн Б/130 дугаар тушаалаар Бая-Уул сум дахь сум дундын 
цагдаагийн тасгийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Батнасанг Булган сум дахь 
хэсгийн цагдаагаар, мөн өдрийн Б/131 дүгээр тушаалаар Монгол банкны гэрээт харуулын 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч У.Амгаланбаатарыг Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны 
жижүүрийн цагдаагаар, мөн өдрийн Б/132 дугаар тушаалаар Булган сум дахь хэсгийн 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Нямбаярыг Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны жижүүрийн 
цагдаагаар тус тус ажлын байр /албан тушаал/-ыг өөрчилж шилжүүлэн томиллоо. тус тус 
ажлын байр /албан тушаал/-ыг өөрчилж шилжүүлэн томиллоо. 

  
Е. Шагнал урамшил: Иргэдэд чирэгдэл учруулж, эрх ашгийг нь хөндөж хохироосон 

алба хаагч бүртэй хариуцлага тооцож, алба хаагчийг албан тушаал дэвшүүлэх, төрийн 
болон байгууллагын шагналаар шагнуулах санал гаргах, шагнах, цагдаагийн цол олгох 
асуудлыг хэлэлцэхэд тухайн алба хаагч хүний эрх зөрчиж иргэдийг чирэгдүүлж хүнд 
суртал  гаргаж гомдоож байсан эсэхийг шалгуур үзүүлэлт болгож, алба хаагчдын ажлын 
үр дүнг цаг тухайд нь үнэлж дүгнэн, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны /код-925/ 
“Шагнаж, урамшуулах тухай” журмын баримтлан шагнаж урамшуулах асуудлыг дэмжиж 
ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын хамт олноос жилийн эцсийн байдлаар Цагдаагийн ерөнхий 
газрын шагнал “Цагдаагийн гавьяа” тэмдгээр 5, “Хүндэт жуух”, албан тушаалын сарын 
үндсэн цалинг 1 /нэг/ сар 20 /хорь/ хувиар 22, “Спортын алдар” тэмдгээр 2, албан 
тушаалын сарын үндсэн цалинг 1 /нэг/ сар 20 /хорь/ хувиар-1, аймгийн “Тэргүүний 
ажилтан” цол тэмдгээр 8, аймгийн “Хүндэт жуух” бичгээр 7, Хэрлэн сумын “Тэргүүний 
ажилтан” цол тэмдгээр 8, сумын “Хүндэт жуух” бичгээр 7 алба хаагч, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын 2019 оны хөдөлмөрийн тэргүүний алба хаагчаар Чойбалсан хотын ус хангамжийн 
эх үүсвэр хамгаалах тусгай салааны харуулчин ахлах ахлагч Х.Ганзориг, Санхүү аж ахуйн 
албаны шилдэг алба хаагчаар Захиргааны удирдлагын тасгийн цагдаа жолооч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Дэлгэрмөрөн нар тус тус шалгарч шагнагдав.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар хугацааны өмнө “Цагдаагийн 
хурандаа” цолоор 1, хугацааны “Цагдаагийн дэд хурандаа” цолоор 7, хугацааны 
“Цагдаагийн хошууч” цолоор 2, “Цагдаагийн ахлах дэслэгч” цолоор 9, Цагдаагийн газрын 
даргын тушаалаар хугацааны “Цагдаагийн ахлах ахлагч” цолоор 4, хугацааны “Цагдаагийн 
ахлагч” цолоор 13, шинээр цагдаагийн бүрэлдэхүүнд оруулж “Цагдаагийн дэд ахлагч” 
цолоор 10 алба хаагч тус тус шагнагдлаа. 

  
Ё. Байгууллагын удирдлагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол 

шийдвэрлэлтийн талаар: Цагдаагийн газрын удирдлага, албан тушаалтанд хандаж 
иргэд, аж ахуй, нэгж байгууллагаас жилийн эцсийн байдлаар 227 өргөдөл, гомдол, санал 
ирүүлснийг хүлээн авч бүрэн шийдвэрлэж хариу өгөв. Ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналыг 
ангилвал ажилд орох, суралцахыг хүссэн 10, ажил өөрчлөх шилжихийг хүссэн 42, 
захиргааны чөлөө хүссэн 202, тэтгэвэр, тэтгэмж орон сууц хүссэн 9, бусад өргөдөл, 
гомдол, санал 9 байна. 

Цагдаагийн газрын удирдлага алба хаагчдын талаар иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, 
гомдол мэдээлэл, дотоодын хяналт, шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил бүрийг бүртгэн авч 
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албаны шалгалт явуулан шалтгаан нөхцөлийг тогтоож буруутай этгээдэд хариуцлага 
тооцох, буруугүй болох нь тогтоогдсон алба хаагчийн талаар гомдол мэдээлэл гаргагчид 
хариу мэдэгдэж байгууллагын болон алба хаагчийн нэр төрийг сэргээхэд анхаарч 
ажиллав. 

  
Г. Байгууллагын үйл ажиллагаа, түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээ. 
  
Цагдаагийн газар нь Цагдаагийн ерөнхий газраас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтыг 

хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт, цагдаагийн алба хаагчийн 
ёс зүйн хэм хэмжээг хэвшүүлэх талаар олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж 
зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч нэг бүртэй хариуцлага тооцон ажиллаа. “Цагдаагийн 
алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2019 онд 
хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, 
дэд дарга, Захиргааны удирдлагын даргаас болон холбогдох хэлтэс, албадын дарга 
нараас удаа дараа албан бичгээр ирүүлсэн мэдээлэл, үүргийг хэрэгжүүлж алба хаагчийн 
ажлын хариуцлага, сахилга, ёс зүйг сайжруулах, үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэх, 
архидан согтуурах явдалтай тэмцэх явдлыг эрчимжүүлэх, сахилгын зөрчлийг бууруулах, 
зөрчил гаргагчидтай хийх тэмцлийг хүчтэй болгож дотоодын хяналт шалгалтаар бүрэн 
илрүүлэх, асуудал бүрийг шударгаар шийдвэрлэхэд онцгой анхаарч ажиллав. Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын баталсан “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг 
дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2019 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу тус цагдаагийн газраас салбар төлөвлөгөө гарган заагдсан ажил 
арга хэмжээг зохион байгуулж явууллаа. 

 Зохион байгуулсан онцлог ажлаас дурдвал:  
- Алба хаагчдын харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 

Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/28 дугаар 
тушаалаар “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд алба хаагчдын дунд “Тэргүүний соёлч боловсон офицер, цагдаа, эмэгтэй 
ажилтан” болзолт уралдаан, А/30 дугаар тушаалаар “Шилдэг мөрдөгч, Шилдэг хэсгийн 
байцаагч, ахлагч, харуулчин”, А/29 дүгээр тушаалаар “Шилдэг удирдагч”, А/58 дугаар 
тушаалаар “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч” зэрэг ажил мэргэжлийн уралдааныг тус тус зарлаж 
дүгнэлээ.  

Алба хаагчдын харилцааны соёлыг дээшлүүлэх, төлөвшүүлэх чиглэлээр Хүний 
эрхийн үндэсний комиссын гишүүн Д.Оюунчимэг “Хүний эрх, жендерийн тэгш харьцаа”, 
“Эрүүдэн шүүлт тулгах, түүнээс ангид байх” сэдвээр, Хан-Уул цогцолбор сургуулийн 
захирал, гавьяат багш Г.Бүдтуяа урьж “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сэдвээр, "Хөтөч гэрэл 
сургалт, зөвлөгөө боловсролын төв" төрийн бус байгууллагын тэргүүн, гэр бүл судлаач, 
сэтгэлзүйн магистр, лектор М.Жаргаланг урьж оролцуулан "Гэр бүлийн аз жаргал" 
сэдвээр, И.Ерөөлтүвшин “Эрүүл амьдрах аргачлал” сэдвээр, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
газрын багш Г.Оюунтуяа “Хүүхэдтэй хамт суралцахуй” сэдвээр, МУГЖ Б.Жаргалсайхан, 
МУГЖ Г.Урнаа нарыг урьж оролцуулан “Гэр бүлийн хайр халамж, амьдралын үнэ цэнэ” 
сэдвээр, Хувь хүний хөгжлийн институтийн сэтгэлзүйн сургагч багш Э.Эрдэнэ-Очир “Аз 
жаргалтай гэр бүл” сэдвээр, “Монгол өрх” сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн захирал, сэтгэл зүйч, 
докторант С.Баасанбат бие бүрэлдэхүүнд “Хэн ч надад үүнийг хэлээгүй” сэдвээр, Дорнод 
Их сургуулийн ахлах багш Ц.Наранцэцэг “Хувь хүний соёл-Харилцаа ба хандлага” 
сэдвээр, мөн сургуулийн ахлах сэтгэл зүйч, судлаач Г.Оюун-Эрдэнэ “Гэр бүлийн үнэ цэнэ 
ба харилцаа соёлыг төлөвшүүлэх нь”, Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн заах 
арга зүйч багш Ж.Оргил “Харилцааны соёл хувь хүний ухамсарт нөлөөлөх нь” тус тус 
лекц, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газрын дарга Д.Жавхлан “Гэр бүлийн нандин 
харилцаа, хувь хүний сэтгэл зүй онцлог” сэдвээр, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
газрын ажилтан Д.Хэрлэнтуул “Байгууллагын соёл, хувь хүний харилцаа соёл” сэдвээр тус 
тус уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж алба хаагчид идэвхтэй хамрагдлаа. 

Цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1.6, 15.2 
дахь хэсэг, Хууль Зүй, Дотоод Хэргийн Сайдын 2017 оны А/133 дугаар тушаалаар 
баталсан "Иргэний зөвлөлийн дүрэм"-ийн 8.1.7-д "Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 
байгууллага нь тухайн жилийн үйл ажиллагааны тайланг иргэний зөвлөл, оршин суугчдад 
тайлагнах" заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг иргэдэд 
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тавих арга хэмжээ"-г 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын хурлын их танхимд зохион байгууллаа. Энэ үеэр цагдаагийн газраас хийж 
гүйцэтгэсэн ажил. тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх талаар явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаа, алба хаагчдын сахилга ёс зүйн 
байдлын талаар иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, сонирхсон асуултад нь хариу өгсөн 
юм. Уг арга хэмжээнд оролцсон 250 иргэдэд Цагдаагийн газраас 2018 онд хийж 
гүйцэтгэсэн ажлаа тайлагналаа.  

Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг иргэдэд хүнд суртал чирэгдэлгүй түргэн шуурхай, 
харилцааны өндөр соёлтой үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор газрын үүдний 
иргэдэд үйлчлэх өрөөнд ”Санал хүсэлтийн дэвтэр”, “Санал авах хайрцаг” 
“Байгууллагын ил тод байдлын самбар”, “Авилгаас урьдчилан сэргийлэх самбар” 
зэргийг байрлуулан цагдаагийн алба хаагчийн хүнд суртал, авилгал хээл хахуулийн 
талаарх мэдээллийг хүлээн авах утасны дугаар бүхий зурагт хуудсыг иргэдийн нүдэнд 
харагдахуйц газарт байрлууллаа. 

Гэмт хэрэг, зөрчил гарсан даруйд цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай 
бүрэлдэхүүнийг дуудлагад очсон хугацаа, ажлын үр дүн, гаргасан санал хүсэлтийн 
талаарх асуулга бүхий “Дуудлага үнэлгээний хуудас”-ыг дуудлага өгсөн иргэнээр 
бөглүүлж, иргэдийн өгсөн саналыг харгалзан ажлын хэсэгт үнэлгээ өгч ажиллаж байгаа нь 
цагдаагийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, хүргэх, алба хаагчдын албаны шуурхай 
бэлэн байдлыг сайжруулахад зохих үр дүнгээ өгч байна. 

Мөн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний шуурхай байдлыг сайжруулах, алба хаагч 
нарын хууль эрх зүйн мэдлэг, соёлч ажиллагааг дээшлүүлэх зорилгоор “Шуурхай, соёлч, 
хуульч ажиллагааг хэвшүүлье” нэгдсэн арга хэмжээг энэ оны 10 дугаар сарын 15-ны 
өдрөөс 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл 45 хоногийн хугацаанд зохион байгуулах 
ажлын хэсгийг Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 102 
дугаар тушаалаар байгуулан арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын тасаг албадын 
дарга нар жижүүрийн шуурхай албаны мэдээлэл хүлээн авагч цагдаагаар, ахлах албан 
тушаалтан нар эрүүлжүүлэх саатуулах байрны цагдаагаар тус тус үүрэг гүйцэтгэн 
ажиллалаа. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд алба хаагчдаас иргэдтэй зөв боловсон харьцаж 
байгаа байдал, ирүүлсэн дуудлага мэдээллийн мөрөөр түргэн шуурхай очиж шалгаж 
шийдвэрлэж буй үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хоногийн хугацаанд гэмт хэрэг, зөрчлийн 
нөхцөлийг байдлыг судлах, алба хаагчдын ажлын ачааллыг тодорхойлох, үнэлж дүгнэх 
ажлуудыг гүйцэтгэн ажиллалаа. 

  
Д. Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тухай:  
  
Цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, 

урьдчилан сэргийлэх үндсэн үүргээ гүйцэтгэхдээ энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
хууль хяналтын байгууллагатай хамтын ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг ахиулах 
зорилгоор Прокурорын газар, Тагнуулын хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс, 
Тээвэр зохицуулалтын алба зэрэг газруудтай оны эхэнд хамтарсан зөвлөгөөн хийж, 2019 
онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. 

Аймгийн Иргэдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга, Засаг дарга, Чойбалсан хотын 
захирагч нарт Цагдаагийн газраас аймгийн хэмжээнд 7 хоногт гарсан гэмт хэрэг, 
захиргааны зөрчлийн мэдээлэл, цагдаагийн газраас зохион байгуулсан ажил дараагийн 7 
хоногт хийх ажлын танилцуулах мэдээ 7 удаа бичиж хүргүүлэв. 

Нийт алба хаагчид хуваарьт байгууллага дээрээ сар бүр өөрсдийн санаачлагчаар 
улсын хэмжээнд болон орон нутагт зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээг танилцуулж 
оролцоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.  

“Хандлага-Өөрчлөлт” Дорнод аймгийн төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн 
“Төрийн захиргааны албан хаагчдын салбар зөвлөгөөн”, “Удирдах ажилтны салбар 
зөвлөгөөн”, “Төрийн тусгай албан хаагчдын салбар зөвлөгөөн”, “Нийгмийн салбарын 
ажилтны салбар зөвлөгөөн” 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр  Аймгийн Цагдаагийн 
газрын хурлын танхимд зохион явагдаж, Зүүн бүсийн төв Онцгой байдлын газар, 
Цагдаагийн газар, Шүүхийн шинжилгээний алба, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 
Хилийн 0132 дугаар анги, Зэвсэгт хүчний 327 дугаар анги, Зэвсэгт хүчний 329 дүгээр 
ангийн 085 дугаар тусгай салбарын 100 гаруй алба хаагчид оролцон байгууллага бүр 
тэргүүн туршлагаа танилцуулсан байна.  
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Салбар зөвлөгөөнд Удирдлагын академийн Удирдахуйн ухааны захирал 
Я.Бямбасүрэн, Авилгатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн 
ахлах комиссар Т.Энхтуяа, MIND UPDATE institute-ийн захирал Н.Мөнхбаяр нар оролцож, 
төрийн албан хаагчдад холбогдох хууль тогтоомжийн танилцуулга, хувь хүний хөгжлийн 
талаар илтгэлүүдийг сонордууллаа.  

Цагдаагийн газраас Аймгийн хууль эрх зүйн хэлтэс, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажил зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаас баталсан “Архигүй Дорнодчуудын төлөө”, “Малын хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх”, “Зам тээврийн осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх” хөтөлбөрийг 
иргэд, олон нийтэд танилцуулах нээлтийн үйл ажиллагаа аймгийн Хөгжимт драмын театрт 
2019 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Тус арга хэмжээнд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга бөгөөд 
ГХУСАЗСЗ-ийн дарга Л.Хишигтогтох, аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн, Засаг даргын 
орлогч Ч.Ганбат, Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Т.Ганзориг болон 
ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүд, аймгийн 13 сумын 300 гаруй иргэд төлөөлөн урилгаар оролцож 
нийт 600 гаруй хүн хамрагдсан юм.  

Арга хэмжээний үеэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан “Архигүй 
Дорнодчуудын төлөө”, “Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” 
“Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх” хөтөлбөрүүдийн видео танилцуулгыг иргэдэд 
үзүүлэн, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нарт гардуулах “Архигүй 
Дорнодчуудын төлөө”, “Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” 
“Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх” хөтөлбөрүүдийг гардуулж гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд, идэвх санаачилга гарган манлайлан ажилласан иргэн 
Я.Насандэлгэр, Н.Пүрэвсүрэн, Ц.Цогбадрах, М.Наранбаатар, Д.Хатанболд нарыг 
“Талархал” мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа. 

Мөн арга хэмжээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, 
аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газар, Шүүхийн шинжилгээний алба, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Гадаадын иргэн харьяатын газрын 
Зүүн бүс дэх газар, Хилийн 0132 дугаар анги, Хүний эрхийн үндэсний комиссын Дорнод 
аймаг дахь ажилтан, Дорнод аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн зөвлөл, Хууль зүйн туслалцааны 
төвийн улсын өмгөөлөгч нар  оролцож Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн Сэтгэц 
наркологийн тасгийн их эмч Б.Батболд, Төрийн бус байгууллагыг төлөөлж иргэн 
С.Батболд, Хэрлэн сумын 1 дүгээр багийн ахмад настан З.Эрчулуун, Цагдаагийн газрын 
Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч П.Ганхуяг нар иргэдэд хандан гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх уриалга дэвшүүлж, хууль сахиулах байгууллагуудын 
албан хаагчдын урлагийн тоглолтыг тус тус зохион байгууллаа. 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, байгууллагуудын оролцоог 
нэмэгдүүлэх, идэвх санаачилгыг дэмжих, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон 
бусад хууль тогтоомжийг иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор аймгийн 
хэмжээний нийт төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллага, сумдыг хамруулан аймгийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар батлагдсан удирдамжийн дагуу “Архигүй 
амьдралыг бид хүснэ” АСК тэмцээнийг 3 үе шаттай амжилттай зохион байгуулж, тэмцээнд 
төрийн болон төсөвт байгууллагын 61 баг, нийт 700 орчим алба хаагчид оролцлоо. 

Цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа ажил, арга хэмжээний мэдээллийг 
иргэд, олон нийтэд хүргэх зорилгоор алба хаагчид хариуцсан байгууллага, аж ахуй нэгж 
болон 13 сумын иргэдэд 21 удаагийн сургалт, 46 удаагийн зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, 
тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж, нийт 74 удаагийн арга хэмжээнд 6060 иргэнийг 
хамруулан хууль сурталчлах ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. 

“Эдгэрлийн баяр хөөр” төрийн бус байгууллага, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газартай хамтран “Архины хор нөлөө”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай”, 
“Баривчлах байрны дотоод журам”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай ойлголт”, “Зөрчлийн 
тухай хууль” зэрэг сэдвүүдээр архины хамааралтай иргэдийн зан чанарт нөлөөлөх 
сургалтыг тасралтгүй явуулж, урьдчилан сэргийлэх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 
ажиллаж байна. 

  
ХОЁР. ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, 

ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
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А. Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдал: Цагдаагийн газрын 
хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
ирүүлсэн 4032 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 1279 буюу 31.7 хувийг гэмт 
хэргийн шинжтэй, 2753 буюу 68.2 хувийг зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл тус тус 
эзэлж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 11-н сард 332 холбогдогчтой, 4.346.400.000 
төгрөгийн хохиролтой, 623 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, 61 хэргээр буюу 10.8 хувиар урьд оны 
мөн үеэс өсжээ. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 43.1 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 17.3 
хувиар буурсан байна.  

Гэмт хэргийн улмаас 31 хүн нас барж, 215 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад нас барсан хүн 1 буюу 3.1 хувиар буурч, гэмтсэн хүний тоо 31 буюу 16.1 
хувиар  өссөн байна. Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан хохирлын 740.8 төгрөг 
буюу 17.0 хувийг нөхөн төлүүлжээ. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 11 дүгээр сард 17751 зөрчил илрүүлсэн нь 1111 
зөрчлөөр буюу урьд оны мөн үеэс 6.68 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Нийт 16736 иргэнийг 645194.8 төгрөгөөр торгож, 500 жолоочийг торгож-тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 277 хүнийг захиргааны журмаар /үүнээс:95 буюу 37.8 хувь 
нь гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас, 121 буюу 54.5% нь согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон/ баривчлуулан шийдвэрлэжээ. Согтууруулах ундаа хэрэглэн зөрчил гаргасан 
3641 иргэнийг эрүүлжүүлсэн нь 773 буюу 26.9 %-иар өссөн байна. 

 Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 9 дүгээр сард 270 холбогдогчтой, 2.795.800.000 
төгрөгийн хохиролтой, 497 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, 26 хэргээр буюу 5.5 хувиар урьд оны 
мөн үеэс өсжээ. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 41.8 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 3.1 
хувиар буурсан байна. 

Үйлдэгдсэн байдлаар: Бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 25 бүртгэгдэж 24 буюу 48.9%, 
Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 8 бүртгэгдэж нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 буюу 
11.1  хувиар  тус тус буурч,  

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 132 бүртгэгдэж 14 буюу 11.8%, Мансуурсан үедээ 
үйлдсэн гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 100 хувиар, Эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 45 
бүртгэгдэж 4 буюу 9.7 хувиар, Урьд ял шийтгэгдсэн хүмүүсээс дахин гэмт хэрэгт 29 хүн 
холбогдсон нь 4 буюу 16%, Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 27 бүртгэгдэж 5 буюу 22.7 
хувиар тус тус өссөн байна.   

Галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад ижил төвшинд байна.  

Үйлдэгдсэн газраар: - Гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 148 бүртгэгдэж 32 
буюу 17.7 %, Байгууллага аж ахуй нэгжид үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 23 бүртгэгдэж 5 буюу 17.8 
хувиар,бэлчээрт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 64 бүртгэгдэж 3 буюу 4.6 хувиар тус тус буурч,  

  Авто замд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 39  бүртгэгдэж 7 буюу 21.8 хувиар, Гудамж 
талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 63 бүртгэгдэж 1 буюу 1.6 хувиар, Олон нийтийн газарт 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 57 бүртгэгдэж 26 буюу 83.7 хувиар, хөдөө хээр үйлдэгдсэн гэмт 
хэрэг 105 бүртгэгдэж 48 буюу 84.2 хувиар, бусад газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 275 
бүртгэгдэж 64 буюу 30.3 хувиар тус тус өссөн байна. 

Хэргийн төрлөөр: -  Хүнийг алах гэмт хэрэг 9 бүртгэгдэж 2 буюу 28.5%, Хүний 
эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 175 бүртгэгдэж 19 буюу 12.1%, 
Залилах гэмт хэрэг бүртгэгдэж 44 бүртгэгдэж 21 буюу 91.3%, дээрэмдэх гэмт хэрэг 7 
бүртгэгдэж 2 буюу 40%, Гээгдэл эд зүйл, алдуул мал завших гэмт хэрэг 10 бүртгэгдэж 2 
буюу 25.5%, Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт бүртгэгдэж 3 буюу 2 дахин, 
Авилгын эсрэг гэмт хэрэг 8 бүртгэгдэж 3 буюу 60%, Халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн 
эсрэг гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 1 буюу 50%, Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх 
гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж 1 буюу 1 дахин, Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг 
3 бүртгэгдэж 1 буюу 50%, Хулгайлах гэмт хэрэг 254 бүртгэгдэж 49 буюу 23.9%, Мал 
хулгайлах гэмт хэрэг 149 бүртгэгдэж 49 буюу 65.5 хувиар тус тус өссөн байна. 

Хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх гэмт хэрэг 5 бүртгэгдэж 20 буюу 80%, , 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 5 буюу 71.4 %, Бэлгийн эрх чөлөө, 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 13 бүртгэгдэж 4 буюу 23.5%, хөрөнгө завших гэмт 
хэрэг 6 бүртгэгдэж 6 буюу 50%, Эрүүл мэндийн эсрэг  гэмт хэрэг 2 дахин, Хүний амь насыг 
болгоомжгүй хохироох гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 50%, олон нийтийн амгалан тайван 
байдлыг алдагдуулах гэмт хэрэг 7 бүртгэгдэж 1 буюу 12.5%, Хөдөлгөөний аюулгүй 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

13 

байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 38 бүртгэгдэж 9 буюу 
19.1 хувиар, мансууруулах эм сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах  гэмт хэрэг 
1 буюу 1 дахин, хувийн өмчийг хулгайлах гэмт хэрэг 105 бүртгэгдэж 10 буюу 8.7%, бусад 
төрлийн гэмт хэрэг 14 бүртгэгдэж 12 буюу 46.1 хувиар тус тус буурсан байна. 

  
Б. Цагдаагийн газрын тасаг, албадаас хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар 
  
Эрүүгийн цагдаагийн тасаг: Цагдаагийн газрын эрүүгийн цагдаагийн тасгаас 2019 

оны гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр дараах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 
ажилласан байна. 

Тасгийн хэмжээнд иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс нийт 721 гомдол мэдээллийг 
эрүүгийн тасгийн алба хаагч нар хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс: гэмт 
хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 307, зөрчлийн шинжтэй 414 гомдол мэдээллийг хүлээн 
авч хуулийн хугацаанд шалгаж ажиллалаа. 

Хэрэг бүртгэлтийн нийт 534 эрүүгийн хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа хийж, 42 
хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар аймгийн прокурорын газарт хүргүүлэн, 86 хэргийг 
ажиллагааны явцад илрүүлэн мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлэн ажиллажээ. 

Зөрчлийн шинжтэй 414 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас зөрчлийн шинжгүй 
үндэслэлээр 275, гэмт хэргийн шинжтэй 194 гомдол мэдээллийг тус тус татгалзаж, 
зөрчлийн шинжтэй 91 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж шалгасан шийдвэрлэсэн 
байна. 

Нийслэлийн дүүргүүд болон бусад орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүд, болон 
аймгийн Прокурорын газраас эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа 
гүйцэтгүүлэхээр 21 даалгавар ирүүлснээс, 19 даалгаврын биелэлтийг ханган, хугацаанд 
нь ажиллагааг явуулж ажиллав. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 онд Зөрчлийн тухай хуулийн хуулийн 16 дугаар зүйлээр 2 
дахь хэсгээр БНХАУ, Япон улсын нийт 92 иргэнд 8,550,000 төгрөгийн торгуулийн арга 
хэмжээ, 7 аж ахуйн нэгжид 4,940,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ нийт 13,490,000 
төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, бичиг баримт зөрчилтэй 102 гадаадын иргэнийг 
хилээс буцааж, удаа дараа зөрчил гаргасан БНХАУ-ын 20 иргэнийг Монгол улсаас 
албадан гаргасан байна. 

Аймаг орон нутгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж, 
тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, албадын 
хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн 
цагдаагийн алба, Нийтийн хэв журам хамгаалах албадаас улсын хэмжээнд зохион 
байгуулсан “Сар шинэ”, “Тулгалт” нэгдсэн арга хэмжээнүүд, цагдаагийн газрын даргын 
баталсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу тасгийн алба хаагчдын хүчээр “Малын хулгайн 
хэргийг илрүүлэх чиглэлээр Хяналт-шалгалт-3”, “Зочид буудал” зэрэг нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг цагдаагийн газрын хэмжээнд төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу 7-
30 хоногийн хугацаагаар зохион явуулж үр дүнг тооцлоо. 

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн байгууллагууд болон 
хамтын ажиллагааны хүрээнд аймгийн Тагнуулын ерөнхий 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 2019 онд 
хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган батлуулж ажиллав. 

Мөн цагдаагийн газрын даргын тушаалаар аймгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл 
байдалд судалгаа дүгнэлт хийх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
бодитой төлөвлөн ажиллах зорилгоор криминологи судалгааны багийг Хэрэг бүртгэх, 
мөрдөн байцаах тасгийн даргаар ахлуулан тасаг албадын ахлахуудыг томилон хуваарийн 
дагуу гарган ажиллуулж байна. Мөн эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэрэг бүртгэлтийн 
хэргүүдийг илрүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын төрөл албадын алба хаагч нарыг 
аймгийн төвийн багууд, сумдыг хариуцуулан биелэлт үр дүнг тооцон ажиллалаа. 

  
Эрэн сурвалжлах ажлын талаар: Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

журам “Эрэн сурвалжлах” /код 229/-ыг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар ханган 
ажиллах “Орон тооны бус зөвлөл”-ийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/46 
дугаар тушаалаар 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулж, мөн өдрийн А/45 
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дугаар тушаалаар эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Эрдэнэхөлөгийг эрэн 
сурвалжлах ажил хариуцсан алба хаагчаар тус тус томилж, албан тушаалын 
тодорхойлолтод ажил үүргийг тусган оруулав. 

Цагдаагийн газар нь 2019 онд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргосон 
сэжигтэн, яллагдагчийг эрэн сурвалжлах ажлыг тасралтгүй үр дүнтэй зохион байгуулах 
зорилгоор дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэв. Цагдаагийн газрын удирдлага 
аймаг орон нутгийн хэмжээнд эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор “Эрүүгийн 
хэргийн оргодлын тоо бүртгэл хөтлөх, эрэн сурвалжлах, зардал төлүүлэх журам” -ийг 
боловсруулан газрын даргын тушаалаар батлуулан мөрдөж байна. Журмын дагуу гэмт 
этгээд оргосон тохиолдолд хэргийг шалгаж байгаа буюу хамгаалалт хийж буй алба хаагч 
газрын даргад нэн даруй танилцуулж олж баривчлах ажлыг нэн даруй бие даан шуурхай 
эхлүүлэх, хойшлуулшгүй ажиллагааг 72 цагийн дотор хийж, үр дүн өгөөгүй тохиолдолд 
оргодолд тооцох тогтоол бичиж газрын даргаар батлуулан эрүүгийн цагдаагийн албанд 
албан тоотоор шилжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг журамлан хэрэгжүүлэв. 

Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд удирдлагаас тавих хяналтыг 
сайжруулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засуулах зорилгоор газрын даргын зөвлөлийн 
хуралдаанаар Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргын “Эрэн сурвалжлах ажлын 
чанар үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сонсгол мэдээллийг хэлэлцэж үүрэг, 
ажлын чиглэл өгч ажиллалаа. 

Эрэн сурвалжлах ажлын “Орон тооны бус зөвлөл”-ийг 2019 онд 16 удаа 
хуралдуулж, эрэн сурвалжлах “ASAP” сангийн ашиглалтыг сайжруулах, хийж гүйцэтгэх 
ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, үр дүнг тухай бүр нь тооцон ажиллаж байна. Эрэн 
сурвалжлах “ASAP” сангийн ашиглалтыг сайжруулах, алба хаагчид мэдлэг мэдээлэл олгох 
чиглэлээр цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд 4 удаа сургалт, мэдээллийг зохион 
байгууллаа.  

Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас “Эрэн сурвалжлах ASAP” санд оруулсан эд 
зүйлс, мал, амьтан, тээврийн хэрэгсэл, оргодол хүний талаарх мэдээллүүд шаардлага 
хангасан эсэхэд “Эрэн сурвалжлах журам”-ын 229.7.2-т заасны дагуу хяналт тавьж,  
шаардлага хангаагүй мэдээллийг буцаах, тухай бүр нь засуулах арга хэмжээг авч, хянан 
ТТБ-д бүртгэн ажиллалаа.  

Цагдаагийн газрын удирдлагаас алба хаагчдад Эрэн сурвалжлах ASAP сангийн 
бүрдүүлэлт, ашиглалтыг сайжруулах, эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр 
цагдаагийн газрын даргын 2 үүрэг, дэд даргын 2 ажлын чиглэл, 8 зааварчилгыг тухай бүр 
хүргүүлэн биелэлт үр дүнг тооцон ажиллалаа.  

Эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” сангийн  ашиглалт 2019 оны 12 дугаар сарын 
15-ны өдрийн байдлаар бүртгэлийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийхэд алба хаагчдаас 
эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” санд 340 зарлан мэдээлэл хийснээс тухайн оны 
болон урьд оны нийт 610 мэдээллийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоож, тухай оны 
26, урьд оны 44, нийт үлдэгдэл 70 зарлан мэдээлэлтэй байна.  

Эрэн сурвалжлах “ASAP” сангийн ашиглалт бүрдүүлэлтийг сайжруулах, алба 
хаагчдыг сурган дадлагажуулах, санд  ажиллахдаа гаргаж буй алдаа дутагдлыг 
арилгуулах, оруулсан мэдээллийн шийдвэрлэлтийг тухай бүр нь оруулах чиглэлээр Эрэн 
сурвалжлах мэдээллийн “ASAP сан тулгалт-2019” хэсэгчилсэн арга хэмжээг дотооддоо 14 
хоногийн хугацаатай зохион байгуулан сангийн зөрчлийг засуулж, үр дүнг тооцлоо. 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Оргодол-Илрүүлэлт-Шийдвэрлэлт-2019” 
нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр “ASAP” 
санд эрэн сурвалжлагдаж буй Шүүхээс даалгасан иргэний хариуцагч болон оргодол 
этгээдүүдийг олж тогтоох чиглэлээр 2 алба хаагчийг Улаанбаатар хотод 7-30 хоногийн 
хугацаатай томилолтоор ажиллуулж тус аймгаас зарлан мэдээлсэн гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 19, бусад орон нутаг дүүрэг хэлтсээс эрэн сурвалжилсан 6 этгээдийг 
олж тогтоон удааширсан хэрэг, материалыг шийдвэрлэсэн нь үр дүнтэй ажил боллоо. 

Эрүүгийн цагдаагийн газар болон бусад газар хэлтсээс эрэн сурвалжлуулахаар 
ирүүлсэн албан бичгийг алба хаагч нарт тухай бүр нь зарлан мэдээлж, эрэн сурвалжлах 
ажлыг зохион байгуулан хариуг хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан бөгөөд алба хаагчид 
нь эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” санд давхардсан тоогоор 2019 оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн байдлаар  52826 зарлан мэдээлэлтэй танилцаж ажилласан нь 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.6 дахинөөр өссөн байна.  
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Эрэн сурвалжлах ажлыг шуурхай хүртээмжтэй байлгах зорилгоор орон нутаг, 
сумдад ажиллаж буй цагдаагийн алба хаагчдад эрэн сурвалжлагдаж буй мэдээллийг 
харилцаа холбооны хэрэгслээр шуурхай мэдээлэн ажиллаж байна. Эрэн сурвалжлах 
ажлыг эрчимжүүлж алба хаагч нарт шуурхай мэдээ, мэдээлэл хүргэх зорилгоор 
“Дорнодын цагдаа Жижүүр” нэртэй фэйсбүүк хаалттай групп хуудсыг нээн ажиллуулснаар 
алба хаагч бүр хоногт үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчилд эрэн сурвалжлагдаж буй хүн, 
мал амьтан, эд зүйлийн талаарх мэдээллийг шуурхай хүргэн танилцаж, хойшлуулшгүй 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажиллаж байна.  

Тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд 2019  оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн байдлаар хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос 1, оршин суугаа 
газраасаа сураггүй алга болсон гэх 27 гомдол мэдээллийг хүлээн авч “Эрэн сурвалжлах” 
/код 229/-д зааснаар шуурхай эрэн сурвалжлах, мөрдөн шалгах ажиллагааг зохион 
байгуулснаар 26 иргэнийг олж тогтоон, бүртгэл судалгаанд авч, ар гэр асран 
хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн байна. Эрэн сурвалжилсан иргэдээс 1 иргэн нь нас 
барсан байдалтай олдсон.  

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй “Мижи, Дорнод, Шинэ суваг, ТВ6, D1” 
телевизүүдэд 12 удаа яриа таниулга хийж, богино хэмжээний сургалтын кино шторкуудыг 
7 хоногт өдөрт 2 удаагийн давтамжтайгаар нэвтрүүлж ажиллав. 

Оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон үндэслэлээр эрэн сурвалжлагдсан 
насанд хүрээгүй хүүхдийг олж тогтоон сэтгэл санааг тогтворжуулах, гэрээсээ дайжин явах 
шалтгаан нөхцөлийг олж тогтоох зорилгоор аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газрын сэтгэл зүйч нартай хамтран зөвлөгөө өгч сургуулийн нийгмийн ажилтан, 
ар гэрийнхэнтэй уулзалт ярилцлага зохион байгуулан ажиллаж байна. Эрэн сурвалжлах 
ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 92.4 хувьтай дүгнэн тайланг ЭЦА-нд хүргүүлэн 
ажилласан байна. 

  
Мөрдөн байцаах тасаг: Тайлангийн хугацаанд 2018 оны үлдэгдэл 7 гомдол 

мэдээлэл, 2019 онд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 
448 гомдол мэдээлэл хүлээн авч нийт 455 гомдол мэдээлэл шалгаснаас, 39 гомдол 
мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж, 305 гомдол мэдээлэлд хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээж, 93 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах 
саналтай прокурорт шилжүүлж, 7 гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу шилжүүлж, нийт 
444 гомдол мэдээллийг шийдвэрлэж, 11 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.   

Хэрэг бүртгэлтийн 547 хэрэг шалгаж 278 хэргийг хаах саналтай прокурорт, 7 
хэргийг харьяаллын дагуу тус тус шилжүүлж, 198 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 
яллагдагчаар татаж мөрдөн байцаалтын дугаар авч, нийт 483 хэргийг шийдвэрлэн 
үлдэгдэл  64 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулан шалгаж байна.   

Тайлангийн хугацаанд нийт 2,455,422,143 төгрөгийн хохиролтой, 246 үйлдэлтэй, 
244  хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулжээ.  

Үүнээс 247 холбогдогчтой 243 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт 
шилжүүлж, үүнээс прокурор, шүүхийн буцалтаас 18 хэргийг шийдвэрлэсэн байна. Бусад 
газарт харъяаллын дагуу хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 7 хэрэг, нийт 247  
холбогдогчтой 243 хэргийг шийдвэрлэж, 1 хэргийн үлдэгдэлтэй, үүнээс шүүх, прокурорын 
буцалтаас 2 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Мөрдсөн хэргийн шийдвэрлэлт 99 хувьтай байна.  

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан 2,455,422,143 
төгрөгнийн хохирлоос 1,444,745,248 төгрөгийн хохирлыг буюу 58 хувийг нөхөн, хохирол 
нөхөн төлүүлэх болон эд хөрөнгө хураах, иргэний нэхэмжлэлийг ханган биелүүлэх 
зорилгоор сэжигтэн яллагдагчийн 244.100.000 мянган төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн 
ажилласан байна. 

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулж, шүүхэд шилжүүлэх саналтай хэргийн 243 хэрэгт буюу 100 хувьд нь мөрдөн 
байцаагчийн мэдэгдэл бичиж, бичсэн мэдэгдлийн 93.4 хувьд хариуг авч ажилласан.  

Мөрдөгч нар сум орон нутагт хэргийн газрын үзлэгт 71 удаа, цогцост шүүх 
эмнэлгийн задлан шинжилгээний ажиллагаанд 151 удаа орж ажиллалаа.  

Цагдаагийн газрын “Криминологи судалгааны баг”-ийн үйл ажиллагааг тус газрын 
мөрдөн байцаах тасгийн дарга хариуцан ажиллаж, нарийн бичгийн даргаар ахлах мөрдөгч 
томилогдон ажилладаг. Тус судалгааны багаас долоо хоног бүр аймгийн хэмжээнд 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, Даваа гарагт нийт 
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алба хаагчдад, 14 хоног тутам аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт мэдээллээр ханган 
ажилладаг бөгөөд цагдаагийн газрын тасаг, хэсгүүдэд зөвлөмж хүргүүлэн, биелэлтийг 
тооцон ажиллалаа. 

Криминалоги судалгааны баг 2019 онд 39 удаа мэдээлэл хийж, 39 зөвлөмжийг 
тасаг, хэсгүүдэд хүргүүлснээр эргүүлийн чиглэл маршрут, шаардлагатай нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, эргүүл, шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Албанаас зохион байгуулсан “Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлье”, “Байгалиа хамгаалъя”, “Залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлъе”, “Залилах 
гэмт хэргийн оргодол, шийдвэрлэлт-2019”, “Эко 2019” нэгдсэн арга хэмжээ, “Эд мөрийн 
баримт ба стандартын хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээ, аймгийн прокурорын газартай 
хамтран зохион байгуулсан хэрэг бүртгэлтийн хэргийн шийдвэрлэлтийг ахиулах 
“Шийдвэрлэлт-1”,  “Хамтарсан ажиллагаа 2019”, Улсын хэмжээнд зохион явуулсан “Сар 
шинэ 2019”, “Илрүүлэлт, Оргодол, Шийдвэрлэлт 2019”, “Бодис 2019”, “Хэрэг бүртгэлтийн 
хэргийн шийдвэрлэлт-Хохирол нөхөн төлүүлэлтийг ахиулах” зэрэг нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгууллаа. 

  
Хэрэг бүртгэх тасаг: Тайлангийн хугацаанд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 

ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 305 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас, хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан 134, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 2, хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 120, мөрдөн байцаалтын дугаар авсан 49, үлдэгдэл өргөдөл 
гомдолгүй байхгүй.  

Энэ хугацаанд 233 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулан, 45 хэргийг хаах 
саналтай прокурорт, хэрэг бүртгэлтийн 120 хэрэгт хэрэг бүртгэлт явуулснаас 99 хэрэгт 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж, 49 хэрэгт мөрдөн байцаалтын дугаар авч  
нийт 214 хэрэг буюу 91,8 хувийг  шийдвэрлэн, хэргийн илрүүлэлт 84 хувьтай, үлдэгдэл 19 
хэрэгт хэрэг бүртгэлт явуулан ажиллаж байна.  Гэмт хэргийн улмаас нийт 267.680.000 
төгрөгийн хохирлоос 275.730.000 төгрөгийг нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэлт 100 
хувьтай давуулан биелүүлжээ.  

Нийт мөрдөн байцаалтын 169 хэрэгт ажиллагаа явуулснаас 172 холбогдогчтой 169 
хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 
мөрдсөн хэргийн шийдвэрлэлт 78,9 хувьтай нийт шийдсэн хэргийн 100 хувь буюу 169 
хэргийг хуулийн анхны хугацаанд шийдвэрлэж ажилласан. 

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн мэдэгдэл шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай 169 хэрэгт бичиж, 138 мэдэгдэл буюу 81,6  хувьд хариуг авч тооцсон 
байн. Хэрэг бүртгэх албанаас 2019 оны хүрэх түвшингийн шалгуур үзүүлэлтийн 12 
заалтаас 11 заалтыг хэрэгжүүлж 91.6 хувьтай ханган биелүүлж ажилласан. 

Аймгийн прокурорын газартай 2019 онд хамтарсан зөвлөгөөнийг 4 удаа зохион 
зохион байгуулан хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, гарч буй хүндрэл бэрхшээл, хэргийн 
шийдвэрлэлт, мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад мөрдөгч нараас гаргасан алдаа 
дутагдлыг засуулах зорилгоор хамтарсан сургалтыг улирал бүр зохион байгуулан 
хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл бүхий төлөвлөгөөг хамтарч гарган, шийдвэрлэх хэргийн 
графикийг сар бүр баталж биелэлтийг тухай бүр үр дүнг тооцсон.         

Мөн аймгийн прокурорын газар, Цагдаагийн газрын даргын хамтарсан тушаалын 
дагуу 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хүртэлх 
хугацаанд хэрэг бүртгэлтийн хэргийг илрүүлэх, шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх “Ажиллагаа-
2019” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан тасгийн хэмжээнд ажиллагаанд байгаа хэрэг 
бүртгэлтийн үлдэгдэл 25 хэргийг шийдвэрлэхээр судалгаанд авч 21 хэргийг шийдвэрлэж 
85 хувьтай ажиллалаа. 

 Хэрэг бүртгэлтийн хэргийн шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх “Шийдвэрлэлт-2” арга 
хэмжээг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 1 сарын хугацаатай аймгийн 
прокурорын газартай хамтран зохион явуулах удирдамж төлөвлөгөөний дагуу 
шийдвэрлэхээр судалгаанд авагдсан 33 хэргээс 26 хэргийг шийдвэрлэж 7 хэргийн 
үлдэгдэлтэй хэргийн шийдвэрлэлт 78 хувьтай ажилласан. 

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, бууруулах зорилгоор 
“Хамтарсан шалгалт-1” хэсэгчилсэн арга хэмжээ явуулах удирдамж төлөвлөгөөг  2019 оны 
09 дүгээр сарын 10-ны өдөр газрын дарга болон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 
даргаар батлуулж, Чойбалсан хотын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй “Их базар 
констракшн”, “Тод сүндрэл”, “Аригүн”, “Эйч Жи Эй” зэрэг барилгын компаний барилга 
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угсралтын үйл ажиллагаа явуулж буй объект, талбайд хөдөлмөрийн хяналтын улсын 
байцаагч нартай хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны журам хэрхэн хэрэгжиж буйд хяналт 
шалгалт хийж нийт 8 зөрчил илрүүлж, 3 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, зөрчилтэй 
компаниудад улсын байцаагчийн 7 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага, гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах тухай мөрдөгчийн 4 мэдэгдэл өгч гүйцэтгэлд 
хяналт тавин ажиллав. 

Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт сүүлийн 5 жил үйлдэгдсэн “Хүний эрүүл мэндийн 
халдашгүй байдлын эсрэг” гэмт хэргийн криминологи судалгаанд үндэслэн дээрх төрлийн 
хэрэг ихээр үйлдэгдэж буй, баар, рестроран, караоке ихээр төвлөрсөн Хэрлэн сумын 6 
дугаар багт үйл ажиллагаа явуулж буй согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр 
үйлчлэх зөвшөөрөл бүхий 32 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд 2019 оны 08 дугаар 
сарын 05-ны өдөр нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэсгийн байцаагч, шинэ суваг 
телевизийн сурвалжлагч нар болон тасгийн мөрдөгч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 
хамтарсан шалгалтыг зохион байгуулж, теле камерийн хяналт байхгүй болон ажиллахаа 
больсон 13 зөрчил, гадаах гэрэлтүүлэггүй болон гэрэлтүүлэг хангалтгүй 17 зөрчил, насанд 
хүрээгүй хүн авч ажиллуулсан 1 зөрчлийг илрүүлж, гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй 
шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах мөрдөгчийн мэдэгдэл 18 өгч, 11 мэдэгдлийн хариуг авч 
зөрчлийг засуулан ажилласан. 

  
Замын цагдаагийн тасаг: Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа зам тээврийн 

осол, хэргийн гаралтад дүн шинжилгээ хийж аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Аймгийн Гэмт Хэргээс Урьдчилан Сэргийлэх Ажлыг 
Зохицуулах Салбар Зөвлөлд тус тус хүргүүлэн танилцуулж зам тээврийн осол, хэргийн 
улмаас иргэдийн нас барах, гэмтэж бэртэх явдлыг бууруулах чиглэлээр “Аймгийн нутаг 
дэвсгэрт зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2018-2020 онд 
хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дэд хөтөлбөр”-ийн төслийг Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах үндэсний стратеги”-тэй уялдуулан 5 зорилт, 19 шалгуур үзүүлэлттэйгээр 
боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсөв, хөрөнгийн тооцоог гарган 
хүргүүлж тус зөвлөлийн хуралдаанаар батлуулан, хөтөлбөрт заагдсан ажлуудыг тодорхой 
үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. 

Аймгийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн бүс, түүний 
орчинд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, аливаа эрсдэл, замын хөдөлгөөний зөрчилд 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, ногоон бүсийг хамгаалах үүрэг бүхий “Эцэг эх 
зохицуулагч” арга хэмжээг жил бүрийн хичээлийн жилийн үргэлжлэх хугацаанд хуваарь 
гарган эцэг, эхчүүдтэй хамтран зохион байгуулах чиглэлээр аймгийн Засаг даргын 2019 
оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн ”Эцэг, эх-Зохицуулагч” арга хэмжээг эрчимжүүлэх 
тухай А/80 тоот захирамж гарсан. 

Хэрлэн сумын нутагт байршуулсан нийт замын тэмдэг, тэмдэглэгээнд үзлэг 
шалгалт хийж 2019 оны аймгийн хөрөнгө оруулалтын төсөвт суулгуулсан тэмдэг, 
тэмдэглэгээг сайжруулах 24,0 сая төгрөгийн өртөгт ажилд шаардагдах бэлтгэл ажлыг 
ханган, засварлах, шинээр хийх тэмдгийн судалгааг аймгийн төсөвчинтэй хамтран хийж 
аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хэлтэст 
хүргүүлж ажиллав. 

Тус тасгаас 2019 оны 06, 09 дүгээр саруудад Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн 
А503 буюу олон улсын чанартай 138 километр авто замын зам тээврийн гэмт хэрэг, осол 
үйлдэгддэг зорчих хэсэг/хар цэг/-т Албан журмын даатгуулагчдын холбоо,  Номин, Бодь, 
Монгол, Монре, Хаан даатгал зэрэг байгууллагаар гэрэл ойлгогчтой 2х1.2 метрийн 
хэмжээтэй “замын аюултай хэсэг”, “хамгаалах бүсээ зүү”, “хурдаа хас”, “хүүхдийн суудал 
хэрэглэж хэвших” зэрэг бичиглэл бүхий 8 самбарыг 8 цэгт байрлуулсан, аймгийн төсвийн 
5.000.000 төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтаар “Глобал зам” ХХК-ний гүйцэтгэлээр зам 
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх гэрэл ойлгогч бүхий самбар 4 ширхэг, урьдчилан 
сэргийлэх хэвтээ тэмдэглэгээ 4 ширхгийг байрлуулсан байна. Мөн тус цагдаагийн газраас 
4х3 метр хэмжээтэй “Яараад яахав дээ” аяны 2х1 метр, 1.8х2 метр хэмжээтэй 13 ширхэг 
самбарыг аймгийн төвөөс Булган сум хүртэлх зам болон тээврийн хэрэгсэл, иргэдийн 
хөдөлгөөний эрчим ихтэй газрууд болох шатахуун түгээх станц худалдааны төв, цэцэрлэгт 
хүрээлэн, хот хоорондын зам дагуу байрлуулж,  Халх гол сумын эутаг дэвсгэрт байрлах 
“Петро Дачин Тамсаг” ХХК-ний газрын тосны олборлолтын 21 дүгээр талбайгаас 3 
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километрт “замын цагдаагийн автомашин, цагдаагийн алба хаагчийн макет”-ыг зөөвөрлөж 
болох байдлаар хийж байрлуулсан байна. 

Тус тасаг нь зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний 
хууль, дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин 2, 
зөөврийн хяналтын пост 1, хяналтын пост 2, гар станц 13, согтуурал шалгагч багаж 
/Драгер/ 3,тандагч багаж /ALCOSCAN AL-1100/ 10, хурд хэмжигч /SPEED GUN PRO/, 
/TPCAM-H10/ 3, энгэрийн камер 3, торгуулийг бэлэн бус хэлбэрээр оногдуулах багаж 
/CAT-3, SAMSUNG XCOVER-7 / аймгийн төвд 10, сумдад 9, нийт 19 зэрэг техник 
хэрэгсэлтэй үүрэг гүйцэтгэн, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр 
хяналт, шалгалтыг зохион байгуулан албаны тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн 
хэвийн үйл ажиллагааг тогтмол ханган ажиллах талаар алба хаагчдад үүрэг чиглэл өгсөн. 

Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, техник замын 
зохион байгуулалтын чиглэлээр явуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүд 
болох аймгийн Засаг дарга, Цагдаагийн газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 
“Таван эрдэнэ”, “Шөнийн эргүүл”, “Согтуу жолоочтой хамтдаа тэмцье 2018”, “Сар шинэ 
2019”, “Сар шинэ-Тээвэрлэлтийн гэрээгүй зорчигч тээвэр”, “Хурд”, “Бяцхан зорчигч”, 
“Улсын дугаар” “Танд баярлалаа”, Тээврийн цагдаагийн албанаас улсын хэмжээнд зохион 
байгуулж буй “Хурд”, “Ачааны авто машины бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээвэрлэлт, 
“Мотоцикл”, “Нэг хором хүлээ”, “Алаг үрсээ авто ослоор алдаас байхуу”, “Дүрэмч цагдаа”, 
“Бяцхан зорчигч”, “Авто машин-2019”, “Арлын дугаар тулгалт” “Орон нутгийн зам, 
хөдөлгөөний соёл” зэрэг арга хэмжээний хүрээн холбогдох удирдамж төлөвлөгөөг гарган 
аймгийн төв болон 12 сумдыг хамруулан зохион байгуулав. 

Зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр такси үйлчилгээ 
эрхэлж буй 45 иргэн, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
Политехник коллеж, Халх сум дахь нэр бүхий 12 байгууллагад нийт 3 төрлийн 15 
мэдэгдэл, баяр амралтын өдрүүдэд зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 19 байгууллагад, шинэчлэгдсэн Замын хөдөлгөөний дүрмийн заалтыг 
хэрэгжүүлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр Айсвен, Адуунчулуу ХХК-д 2 
удаа, Дорнод Их сургууль, Айсвен, “ТОУУ ХК, Петрочайна дачин тамсаг” ХХК, 
Улаанбаатар хот хөдөө орон нутгаас амралт зугаалгаар зорчих хөдөлгөөн нэмэгдсэнтэй 
холбогдуулан Дорнод аймгийн амралтын газрууд, Аймгийн хойд төв замын засвар ажил 
гүйцэтгэж буй Арц суварга- ХХК, Чойбалсан хөгжил орон нутгийн өмчит ХХК албан Матад 
суманд уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг СПИК ХХК, Баян-Уул сумын 5-р багийн засаг 
даргад тус тус мэдэгдэл өгөв. 

Гудамж замын хяналт шалгалтаар 15648 зөрчил илрүүлэн ажилласнаас согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 602, эрхийн үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үедээ 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 393, нийт түр саатуулах үндэслэлээр 485 тээврийн 
хэрэгслийг түр саатуулж, замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийг бусад байдлаар зөрчсөн 
14653 жолоочид 290 сая 315 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулан 498 
жолоочийн эрхийг хасаж 158 жолоочийг шүүгчийн шийтгэврээр баривчлуулан шийтгэлийн 
хуудсаар 660 жолоочийг 204 сая 580 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулж 
ажиллажээ. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар зам тээврийн 
гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 136  дуудлага мэдээлэл бүртгэгдэн шалгагдаснаас гэмт 
хэргийн шинжтэй 59, зөрчлийн шинжтэй 77 байгаас гэмт хэргийн улмаас 22 хүн нас 
барсан, 41 хүн гэмтсэн байна.  

Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал гэмт хэрэг 22.3 хувь, нас барсан хүн 4.3, 
гэмтсэн хүн 12.7 хувь тус тус буурч, зөрчил илрүүлэлт 32.7 хувь өссөн байна. 

  
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг: Нэгдсэн эргүүл шалгалт 14 удаа, хүч 

нэмэгдүүлэн эргүүлийг 23 удаа, “Эргүүл шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээ 8, хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг 18, иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжээс нийтийн эргүүлийг 54 удаа тус тус 
зохион байгуулан үр дүнг тооцон эргүүлд давхардсан тоогоор 8114 алба хаагч, 55524 
цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд эргүүлийн хуваарь томилгоог 7 хоног бүр гаргаж, 
цагдаагийн газрын даргаар батлуулан хуваарийн дагуу алба хаагчдын албаны бэлэн 
байдлыг хангуулан гаргаж, үйл ажиллагааг 298 удаа шалгаж, үүрэг, зааварчилгаар өгч 
ажилласан байна. 
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Шинэ жил, Цагаан сар, Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн 
өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойн баярын өдрүүдэд батлагдсан хуваарийн дагуу 
нэгдсэн болон хүч нэмэгдүүлсэн эргүүлийг 24 удаа зохион байгуулж, шинэ жил, сар 
шинийн баярын өдрүүдийн хамгаалалтын төлөвлөгөө гарган зохион байгууллаа. 

Алба хаагчдаас  2019 онд 54 гэмт хэргийг илрүүлж, 101 гэмт хэрийг таслан 
зогсоож, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар 41 мэдэгдэл бичиж, 
ЦБҮАЖурам код 307 заасны дагуу гэмт хэргийн талаар 552 илтгэх хуудас бичиж 
танилцуулан, эрэн сурвалжлах ASAP сангийн мэдээлэлтэй 55 алба хаагч 592 удаа орж, 
давхардсан тоогоор 14600 мэдээлэлтэй танилцсан байна. 

Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, таслан зогсоох, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр давхардсан байдлаар “Шинэ жил”, “Сар шинэ-2019”, “Зах-Хяналт”, 
“Орон гэргүй тэнэмэл иргэдийн судалгаа-Хяналт”, “Мэдэгдэл-Аж ахуйн нэгж, байгууллага”, 
“Камержуулалт”, “Нэгдсэн эргүүл, шалгалт”, “Харуул, манаа”, “Олон нийтийн эргүүл”, 
“Нэгдсэн эргүүл”, “Бажу архи–Илрүүлэлт”, “Албадан эмчилгээ”, “Ноолуур”, “Мөрийтэй 
тоглоом хяналт”, “Голын эрэг”, “Сургууль-төгсөлт”, “Автобусны буудал”, “Сумдын наадам 
хяналт”, “Эргүүл, Шалгалт” арга хэмжээг 24 удаа, “Камержуулалт”, “Мал мах хяналт”, 
“Арх хяналт” арга хэмжээг 12 удаа, “Зүүн бүсийн хурд 2019 хяналт шалгалт”, “Гэрээт 
харуул, хамгаалалтын байгууллага, хяналт шалгалт” арга хэмжээг 5 удаа, “Хичээлийн 
шинэ жил”, “Харанхуй эмзэг цэг хяналт”, “Объект, субъектийн судалгаа эрчимжүүлэлт”, 
“Таван эрдэнэ”, “Зэвсэг тооллого, хяналт 2019” зэрэг давхардсан нэршлээр 45 ерөнхий 
арга хэмжээ, 78 тусгай арга хэмжээ, 70 нэг бүрчилсэн арга хэмжээг төлөвлөн зохион 
байгуулж биелэлт үр дүнг тооцон, иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийг татан оролцуулж хамтран ажиллаа. 

Улсын Их Хурлаас “Согтууруулах, мансууруулах донтой хүнийг захиргааны 
журмаар албадан эмчлэх тухай” хууль батлагдан 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
эхлэн дагаж мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан хуулийн хэрэгжилт, аймгийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 105 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Архигүй Дорнодчуудын төлөө” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, согтуурах, 
мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчилгээнд бүрэн хамруулах, 
зорилгоор 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 03 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл 2 
сарын хугацаанд тус цагдаагийн газрын хэмжээнд “Албадан эмчилгээ” нэг бүрчилсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулсан. 

Арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, Эрүүл 
мэндийн газарт хамтран ажиллах чиглэлээр албан бичиг хүргүүлж, нийт судалгаанд 
авагдсан 95 иргэнээс 35 иргэнийг цуглуулан эмчийн үзлэгээр оруулж, дүгнэлт 
гаргуулснаас 16 иргэний материалыг шүүхийн шийдвэр гаргуулахаар хүргүүлж, 8 иргэнийг 
шүүхээс албадан эмчилгээнд хамруулах захирамж гарсны дагуу аймгийн Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх албанд хүлээлгэн өгсөн. 

Хэсгийн байцаагч нараас 2019 онд иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжээс зөрчлийн 
шинжтэй 1329  гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас зөрчлийн хэрэг нээсэн 187, 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн 57, татгалзсан 966, зөрчил гаргасан 80 иргэнийг 
шүүхээр баривчлуулах арга хэмжээ авч 194 иргэнд 18,685,000 мянган төгрөгний 
торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. 

Хэсгийн байцаагч нараас гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
давхардсан тоогоор 681 аж ахуйн нэгж байгууллагад мэдэгдэл,  санамж  өгч, 330 
байгууллага, аж ахуйн нэгжээр гадаад дотоод орчимд нь камерын хяналт, гэрэлтүүлэг 
шалгаж, 149 байгууллагыг нийтийн эргүүлд татан оролцуулж, давхардсан тоогоор 1820 
айл өрхөөр орж санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн, нийт 6400 орчим иргэнд гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл хийж, ХӨТЯШийтгэлтэй 6 хүнд хяналт 
тавьж ажилласан. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх илрүүлэх чиглэлээр нийт ЦБҮАЖурам /код-307/ -
оор 119 илтгэх хуудас, мэдээ мэдээлэл бичиж танилцуулан 41 хэрэг илрүүлсэн байна. 

Хэсгийн байцаагч нараас “Шинэ жил”, “Сар шинэ-2019”, “Зах-Хяналт”, “Орон гэргүй 
тэнэмэл иргэдийн судалгаа-Хяналт”, “Мэдэгдэл-Аж ахуйн нэгж, байгууллага”, 
“Камержуулалт”, “Нэгдсэн эргүүл, шалгалт”, “Харуул, манаа”, “Олон нийтийн эргүүл”, 
“Нэгдсэн эргүүл”, “Бажу архи–Илрүүлэлт”, “Албадан эмчилгээ”, “Ноолуур”, “Мөрийтэй 
тоглоом хяналт”, “Голын эрэг”, “Сургууль-төгсөлт”, “Автобусны буудал”, “Сумдын наадам 
хяналт”, “Эргүүл, Шалгалт” арга хэмжээг 24 удаа, “Камержуулалт”, “Мал мах хяналт”, 
“Арх хяналт” арга хэмжээг 12 удаа, “Зүүн бүсийн хурд 2019 хяналт шалгалт”, “Гэрээт 
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харуул, хамгаалалтын байгууллага, хяналт шалгалт” арга хэмжээг 5 удаа, “Хичээлийн 
шинэ жил”, “Харанхуй эмзэг цэг хяналт”, “Объект, субъектийн судалгаа эрчимжүүлэлт”, 
“Таван эрдэнэ”, “Зэвсэг тооллого, хяналт 2019” зэрэг давхардсан нэршлээр 45 ерөнхий 
арга хэмжээ, 78 тусгай арга хэмжээ, 70 нэг бүрчилсэн арга хэмжээг төлөвлөн зохион 
байгуулж биелэлт үр дүнг тооцон, иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийг татан оролцуулж хамтран ажилласан. 

Дээрх нэгдсэн, хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдэгдэл, зөвлөмж 110 хүргүүлэн нийт 71 удаа 6400 орчим иргэдэд яриа 
танилцуулага хийж, 1820 иргэдээс санал хүсэлтийг авч ажилласан байна. Хариуцсан 
багийн Засаг дарга, багийн ажлын албатай хамтран иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 
нийтийн эргүүлд 149 удаа 745 иргэдийг татан оролцуулсан. 

  
Саатуулах, баривчлах байрны үйл ажиллагааны талаар: Эрүүлжүүлэх, 

саатуулах байранд гэмт хэрэг, зөрчлийн холбогдлоор 2018 онд эрүүлжүүлэгдээд хэсгийн 
байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгч, мөрдөгч нар дээр цохогдсон үлдэгдэл 207 хүний төлбөрийг 
нөхөн барагдуулах талаар зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр ажлын хэсгийг байгуулан, 
ажлын хэсгийн ахлагчаар Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, гишүүдэд 
эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны дарга, эмч, нягтлан бодогч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 
2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны дотор үүргийг хэрэгжүүлэн, төлбөрийг бүрэн барагдуулж 
ажиллав. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эрүүлжүүлэх байранд 3879 
хүн зөрчлийн улмаас эрүүлжүүлэгдсэний дотор эрэгтэй 3615, эмэгтэй 264 хүн бүртгэгдсэн 
байна. Цагдаагийн газрын дотоод сүлжээнд 3879 картыг шивж, эрэн сурвалжлах асап 
санд 3879 хүнийг шалгаж эрэн сурвалжлагдаж байсан Энхбаяр овогтой Энхтөр 
№5412037190000022 дугаартай, Буянхишиг овогтой Дархансайхан №5411036190000049 
дугаартай, Дамбадорж овогтой Баттулга №54000371900000251 дугаартай, Баасандорж 
овогтой Адъяа-Очир №5400062190000681 дугаартай 4 хүнийг дотоод сүлжээнээс олж 
тогтоон илтгэх хуудсаар холбогдох албан тушаалтанд танилцуулсан байна. 

Мөн Шүүхийн шинжилгээний албаны павильон санд нийт 531 хүний гарын хээг 
шинээр бүртгэлд авч ажилласан. 

Тайлангийн хугацаанд эрүүлжүүлэгдсэн нийт 3879 хүнээс өдөрт нь төлбөр хураамж 
авсан 2926, нөхөн төлсөн 699 хүн, нийт 3625 хүнээс 15043750 /Арван таван сая дөчин 
гурван мянга долоон зуун тавин/ төгрөгийн төлбөр хураамжийг авч, төлбөрийн тайланг 
тухай бүрд нь санхүү албанд хүргүүлэн ажилласан.   

Албадан эрүүлжүүлэгдсэн, баривчлагдсан /давхардсан тоогоор/ 333 хүнд 3997 
цагийн “Албадан сургалт”-ыг тогтмол зохион байгуулж, холбогдох хууль эрх зүйн болон 
урьдчилан сэргийлэх сургалт мэдээллийг зохион байгууллаа. 

  
Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Нийтийн хэв журам 

хамгаалах тасгийн Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах  хэсэг нь Монгол Улсын хууль 
тогтоомж, цагдаагийн албаны тухай хууль болон цагдаагийн эргүүл харуулын дүрэм, 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайд, 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хамтарсан 
тушаал А/40, 113-г хэрэгжүүлэн, харуул хамгаалалтыг ердийнөөс өндөржүүлсэн бэлэн 
байдалд, өндөржүүлсэн бэлэн байдлаас ердийн байдалд шилжүүлэн зохион байгуулж, 
Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал, шүүхийн байр, нийтийн хэв журам хамгаалах, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил болон хуулиар хүлээсэн бусад чиг үүргүүдийг, 
биелүүлэн  ажилласан. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах 
хэсгийн алба хаагчид батлагдсан, хуваарь томилгооны дагуу Шүүхийн байрыг нийт 355 
удаа 8520 хүн/цагийн харуул хамгаалалтын ажил үүргийг гүйцэтгэв. 

Тус хэсгийн харуулын цагдаа, хамгаалалтыг цагдаа нар 2018 оны 12 дугаар сарын 
21-нээс 2019 оны 12-р сарын 11-ний өдрийг дуусталх хугацаанд Эрүүгийн хэргийн шүүх 
хурал 443, Иргэний хэргийн шүүх хурал 381, Захиргааны хэргийн шүүх хурал 20, Зөрчлийн 
хэргийн шүүх хурал 343 тус тус болж, шүүх хурлын дэг журам сахиулж ажилласан. Үүнээс 
шүүх хуралдаанд шүүгч 1201, улсын яллагч 599, нарийн бичгийн дарга 1113, 
өмгөөлөгч 395, хохирогч 130, шүүгдэгч 695, хариуцагч 161, нэхэмжлэгч 224, гэрч 28, 
шинжээч 10, хэвлэл мэдээллийн ажилтан, бусад 448 оролцлоо. 
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Хуяглан хүргэгчээс хүлээн авсан яллагдагч насанд хүрсэн эрэгтэй 144, насанд 
хүрсэн эмэгтэй 1, насанд хүрээгүй-1 хуяглан хүргэгчид хүлээлгэн өгсөн яллагдагч насанд 
хүрсэн эрэгтэй 172 хүч нэмэгдүүлсэн 3, ердийнөөр 283 удаагийн хуяглан хүргэх 
ажиллагааг автомашинаар хийж ажилласан. Шүүхийн байранд 4413 иргэнийг шалган 
нэвтрүүлж, 66 зөрчлийг илрүүлэн шийдвэрлэж ажилласан. 

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь 2019 оны жилийн эцсийн 
байдлаар Дорнод аймаг дахь сум дундын шүүхээс иргэний хариуцагчийг албадан ирүүлэх 
тухай захирамж 62-г хүлээн авч ажилласнаас 62 захирамж биелүүлэн, яллагдагч 12, 
бусад зохигч 8, 1 иргэний хариуцагчийг 42 албадан авчирч шүүгчийн туслахад хүлээлгэн 
өгч ажиллаа. 

Шүүхийн харуулын цагдаа, хамгаалалтын цагдаа нарын үүрэг гүйцэтгэлд, хуяглан 
хүргэх ажиллагааны өдөр тутмын хяналтыг Цагдаагийн газрын ёс журмын эргүүлийн хамт 
тавьж нөхцөл байдлын талаар  жижүүрийн шуурхай албанд цаг тутам танилцуулан үүрэг 
чиглэл авч ажилласан. 

Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг  нь автомашин 1, гар станц 2, хийн 
буу 3, нулимс асгаруулагч сум 9, гав 4, бороохой /цахилгаан/ 1,  хутганаас хамгаалах 
хантааз 2, хяналтын дуран 9, дэлгэц 1 зэрэг техник хэрэгсэлтэй үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Цагдаагийн газраас албаны Элентра маркийн 62-28 ДОР улсын дугаартай 
автомашинаар хангаж Шүүхийн байрнаас Цагдан хорих байр хүртэл, Цагдан хорих 
байрнаас Шүүхийн байр хүртэлх хуяглан хүргэлт, Шүүхийн захирамж, шүүгчийн 
шийдвэрээр эрэн сурвалжлах, албадан ирүүлэх ажилд зарцуулах 14 хоногт 
20л бинзенээр ханган ажиллаж байна. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч цагдаагийн ахмад Ж.Гантулга, Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах хэсгийн харуулын цагдаа, цагдаагийн ахлагч Ч.Мөнгөншагай, эргүүлийн 
цагдаа, цагдаагийн ахлагч Э.Даваадорж нар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэн тухай 
хуулийн 14.13 дугаар зүйлийн 10.1-т заасан хэргийн яллагдагч Галбаатарын Батхүрэлийг 
Сүхбаатар аймгийн ШШГХ-сийн Цагдан хорих байрнаас хүлээн авч Дорнод аймаг 
дахь ШШГА-ны цагдан хорих байранд хуяглан хүргэх ажиллагааг явуулах. Мөн Эрүүгийн 
хэрэг хянан шийдвэрлэн тухай хуулийн 14.13 дугаар зүйлийн 10.1-т заасан хэргийн 
яллагдагч Жанжуурын  Шинэбаярыг Хэнтий аймгийн ШШГГ-ын хорих 419-р ангиас хүлээн 
авч Дорнод аймаг дахь ШШГА-ны цагдан хорих байранд хүлээлгэн өгөх ажиллагааг 2019 
оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 62-28 ДОР улсын дугаартай Элентра маркийн 
автомашинтай алсын хуяглан хүргэлтийг зохион байгуулж ажилласан. 

Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн алба хаагчид 2019 оны 11 дүгээр 
сард Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хүлээсэн үндсэн чиг үүргээ болон 
нийтлэг үүргийн дагуу Нийтийн хэв журам сахиулах чиглэлээр амралтын өдрүүдээр өдөр, 
оройн эргүүлийн үүргийг зохих ёсоор биелүүлэн, албаны болон сахилга ёс зүйн ямар нэг 
зөрчил дутагдалгүй ажилласан. 

  
Шуурхай удирдлагын тасаг: Тайлангийн хугацаанд 2019 оны 12 дугаар сарын 12-

ны байдлаар гэмт хэрэг, зөрчлийн 4543 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн 
шинжтэй гомдол мэдээлэл 3136, гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээлэл 1407, сураггүй 
алга болсон, олдсон хүний талаарх мэдээлэл 18, хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
холбоотой 242, зам тээврийн ослын 111 мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Үүнээс архидан 
согтуурахтай холбоотой дуудлага 1178, цагдаагийн алба хаагч болон гадаадын иргэнтэй 
холбоотой мэдээлэл 6 бүртгэгдсэн байна.  

Шуурхай удирдлагын тасгаас Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Гэмт 
хэрэг, зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах /код-202/ журам”-ын хавсралт 
/Маягт ЦБҮАЖ № 202.31.б/-д заасан “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаарх гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авсан тухай тэмдэглэл”-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, журмын 
202.3-т заасан гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, 202.6-д заасан гомдол, мэдээллийг бүртгэх 
гэсэн заалтын дагуу цагдаагийн байгууллагад гомдол, мэдээлэл гаргагч иргэд нь гомдол, 
мэдээллийн хяналтын хуудсыг бичиж, дуудлага, мэдээллийг хүлээн авсан цаг хугацаа, 
хэргийн газарт очиж байгаа цагдаагийн алба хаагч үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгүүлж 
хяналтын хуудастай тасгийн дарга нар танилцан цохолт хийж үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн ажилласан. 
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Гэмт хэргийн санд баяжилт, хөдөлгөөнийг тогтмол хийлгэх үүднээс 7 хоног бүр 
үлдэгдэл хэргийн жагсаалтыг гаргаж, тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтнуудтай тулгалт 
хийж, шийдвэрлэсэн боловч мэдээллийн санд шийдвэрлэлтийн маягтыг хийгээгүй, бусад 
газарт шилжүүлсэн боловч санд хөдөлгөөн хийгээгүй хэргүүдийн судалгааг гарган маягт 
дутуу шивсэн хэргүүдийн мэдээллийг нөхөн шивүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.   

Тайлангийн хугацаанд 26 удаа гэмт хэргийн хөдөлгөөн шийдвэрлэлтийн тулгалтыг 
тасгуудтай хийж ажилласнаас гадна 2019 оны эхний 12 дугаар сард аймгийн хэмжээнд 
бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчилд дүн шинжилгээ хийж  цагдаагийн газрын удирдлагыг 
мэдээллээр ханган ажилласан.  

Мөн аймгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл судалгаа, 
танилцуулгыг долоо, 14 хоног болон сараар бэлтгэн цагдаагийн газрын удирдлага, 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг мэдээллээр ханган гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн 
хэв журмыг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг оновчтой, өнөөгийн шаардлагад 
нийцүүлэн зохион байгуулахад ашиглаж байна.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт 
хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх /код-701/ журам”, “Зөрчлийн тоо бүртгэл хөтлөх /код-702/ 
журам”-ыг баримтлан мэдээллийн сан бүрдүүлж, баяжилт, хөдөлгөөнд хяналт тавьж, 
мэдээллийн санд түшиглэн дүн шинжилгээ хийж, цагдаагийн газрын удирдлага, 
хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр шуурхай хангах ажлыг зохион байгуулан 
ажиллалаа.  

Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн санд өдөр тутам шивэгдэж байгаа 
мэдээллийг тасаг, албадын дарга нар хянасны дараа захиргааны тоо бүртгэгч, мэдээлэл 
судалгааны ахлах мэргэжилтэн нар бүртгэж, төвлөрсөн тоо бүртгэлд авч ажилласан.  

Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны 
өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд шивэгдсэн өргөдөл 
гомдлын 4543 маягт, гэмт хэргийн 1407 маягт, зөрчлийн 3136 маягт, эрүүлжүүлэгдсэн 
хүний 4192 маягт, захиргааны хяналтад байгаа хүний 19 маягтыг хянан төвлөрсөн тоо 
бүртгэлд авч, санд алдаатай шивэгдсэн 16 маягтыг буцаалгаж хариуцсан алба хаагчаар 
засуулан хяналт тавин ажиллав. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны байдлаар 6.108.887.279 
төгрөгийн хохиролтой, 440 холбогдогчтой, эрүүгийн 957  хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн 
оны мөн үетэй харьцуулбал 143 хэргээр буюу 15.7 хувиар өссөн боловч гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 6.3 хувиар буурсан байна.  

Гэмт хэргийн шинжтэй 1407 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 957 буюу 
68.1 хувьд нь хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэг нээж, 450 гомдол мэдээлэл буюу 
32.8 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж, 
нийт 1394 буюу 99 хувийг шийдвэрлэж, 1.5 хувь буюу 13 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй 
байна.   

Зөрчлийн шинжтэй 3136 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 531 буюу 17.8 
хувьд нь зөрчлийн хэрэг нээж, 1020 буюу 32.5 хувийг торгуулийн арга хэмжээ авч,  558 
буюу 17.7 хувийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасаж, 313 буюу 9.9 хувийг шүүгчийн 
шийтгэврээр баривчлан шийдвэрлэсэн нь нийт зөрчлийн 3115 буюу 99.3 хувийг 
шийдвэрлэжээ. 

Цагдаагийн байгууллагаас иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэхийг 
судлан үзэх эрх бүхий байгууллагад үзүүлдэг лавлагаа, мэдээллийн үйлчилгээг 
ойртуулах, шуурхай болгох зорилгоор 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын албаны 
Лавлагааны сангаас олгодог тодорхой төрлийн лавлагааг орон нутгийн цагдаагийн 
газраас олгодог болсонтой холбогдуулан, хүүхэд үрчлэн авах, овог нэрээ өөрчлөх, төрийн 
байгууллагад ажилд орох зэрэг тодорхойлолт лавлагааг Цагдаагийн байгууллагын 
мэдээллийн нэгдсэн системээс зөрчилд холбогдож байсан талаар лавлагаа авахаар 
хандсаны дагуу 52 тоотоор 102 иргэнд, 15 албан бичгийн дагуу 710 иргэний эрүүгийн 
хариуцлага хүлээж байсан эсэх лавлагаа, алба хаагч нараас захиргааны хяналтын 
ХӨТЯШ-тэй иргэдийн гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон эсэх талаарх лавлагааг давхардсан 
тоогоор 576, эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байгаа этгээдүүд эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн 
эсэх талаарх лавлагааг давхардсан тоогоор 403 иргэний гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон 
талаарх лавлагаа тус тус мэдээллийн сангаас шалган өгч,  цагдаагийн байгууллагын ажил 
үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэв.  
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Судалгааны хяналтын сангийн чиглэлээр  гэмт хэргийг илрүүлэхэд ашиглах 
зорилгоор хамтарсан багуудаас объект, субъектийн 44 төрлийн судалгааг мэдээллийн 
санд шивж оруулсныг зөрчлийн тоо бүртгэгч, мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн нар 
хянаж төвлөрсөн  тоо бүртгэлд авч  ажилласан. Үүнд: Гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй 
эмзэг цэг 38, зочид буудал 33, автомашин дулаан граж, ил зогсоол 17, банк, банк бус 
санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо 50, томоохон зах бөөний төв 21, 
хаягдал түүхий эд авдаг газар 7, эмнэлэг 18, архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг аж 
ахуйн нэгж  265, аялал жуулчлал, амралтын газар 7, авто засвар сэлбэг хэрэгсэл 
борлуулдаг газар 20, интернэт, РС тоглоом, өнгөт хэвлэгч, олшруулагч ашигладаг газар 
25, боловсролын байгууллага 46, эмийн сан, үйлдвэр 15, улсын онц чухал объект 3, буяны 
шашны байгууллага 5 буюу нийт 14 бүртгэлд 485 объект, субъектийн бүртгэлд: гэмт 
хэрэгт уруу татагч 121, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч 178, архаг архичин 730, тэнэмэл 
иргэд 145, сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүмүүс 140, тусгай мэргэжлийн хүмүүс 8, ченжүүд 255, 
хэрэгт холбогдож, өртөж болзошгүй этгээд 1562, алт мөнгөний дархан 4, төв суурин 
газрын мал бүхий иргэд 230, нийт 11 бүртгэлд 3433 субъектийг бүртгэж картыг маягтын 
дагуу бичиж санд баяжилт хийлээ. 

Цагдаагийн газрыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах, иргэдэд тухай байгууллагын 
мэдээлэл нээлттэй ил тод байх, мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор 
Цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” веб сайтад 178 шинэ мэдээлэл, “Дорнод 
аймгийн Цагдаагийн газар”, фэйсбүүк хуудсанд 189 мэдээ, мэдээлэл тавьж, 5900 мэдээг 
share-н, 52 төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны шинэчилсэн хувилбар, бусад 
төрлийн мэдээллийн баяжилтыг тухай бүр сайтад байршуулж  ажиллалаа. Мөн 
“Dornod.police.gov.mn” веб сайтад мэдээллийн ил тод байдлын хэсэгт Цагдаагийн газрын 
үйл ажиллагааны тайланг 2019 оны 1 дүгээр улирал, хагас жил, 3 дугаар улирлын  
байдлаар, санхүүгийн ил тод байдал, хүний нөөцийн ил тод байдлын мэдээ тайланг 
байршуулан иргэд олон нийтэд сурталчилж ажиллалаа. Мөн Цагдаагийн даргаас өгсөн 
үүргийн дагуу “Дорнод цагдаа жижүүр” фэйсбүүк группт хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг тухай бүр нь засварлаж ажиллав.   

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ажлын төлөвлөгөөний дагуу 
Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 05 тоот 
албан даалгавар, дэд даргын өгсөн 4/1397 албан тоот үүргийг танилцуулж, албаны 
хэмжээнд яригдаж байгаа аливаа яриа, баримт бичиг, мэдээ мэдээллийг бусдад 
задруулахгүй байх талаар үүрэг чиглэлийг тогтмол өгч, ажиллаж байна. Цахим хуудсанд 
мэдээлэл тавих нэгдсэн бүртгэлийг гаргаж, вэб сайт, фэйсбүүк-т тавих мэдээ, мэдээллийг 
Цагдаагийн газрын даргаар хянуулан байршуулан ажиллаж байна. 

Аймгийн төвөөс алслагдсан сумын хэсгийн төлөөлөгч нарын компьютерыг 
Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд холбох төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд сумын 
цагдаагийн кобаныг интернетэд холбох ажлыг зохион байгуулж, сумдыг сүлжээнд холбох 
боломж бүрдсэний дагуу 13 сумдын компьютер, шүүхийн байрны компьютерыг 2 удаа 
авчран VPN, DirectAccess програмын тохиргоог хийж, Цагдаагийн байгууллагын дотоод 
сүлжээнд холбосон. 

  
Чойбалсан хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салаа: Тус салааны 

алба хаагчид 2019 онд батлагдсан томилгооны дагуу “Дорнод НАА” ОНӨААТҮГ-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 постонд 1535 удаа 36840 хүн/ цагийн харуул 
хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Салааны харуулчин, ахлагч нар 2019 онд шалган нэвтрүүлэх 1-р пост хяналтын 
2,3-р постонд албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа цэвэр усны анги хориотой болон ариун 
цэврийн бүсэд өдрийн болон өглөө оройн ээлжинд гарч ажилласан 4539 хүний бичиг 
баримт болон биед үзлэг шалгалт хийж, гаднаас хамгаалалттай объектод албан ажлаар 
нэвтэрсэн 2760 хүн, 3710 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж нэвтрүүлж ажиллалаа. 

Улсын онц чухал объектын шалган нэвтрүүлэх 1-р пост хяналтын 2,3-р постод 
харуул хамгаалалтын ажил үүрэг гүйцэтгэсэн харуулчин ахлагч нар 12839 хөдөлгөөн  
хяналтад авч ажиллан нийт 83 зөрчил илрүүлэн ажилласан байна. Үүнд: 

1.    Объектод тогтоосон дэглэм журам зөрчсөн зөрчил   36 
2.    Хориотой бүсийн дэглэм журам зөрчсөн зөрчил        46 
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3.    Бичиг баримтын зөрчил                                                 1 
Зөрчлийн талаар холбогдох албан байгууллагуудад 35 удаа албан мэдэгдэл 

шаардлага өгч, заагдсан зөрчил дутагдлыг засуулах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 
Хамгаалалтын нөхцөл байдлын талаар ЦЕГ-ын шуурхай удирдлагын жижүүрт 

тогтоосон хугацаанд мобикомын 99319102, юнителийн 88679102 утсанд танилцуулж үүрэг 
чиглэл авч ажиллаж байна.  

Шалган нэвтрүүлэх 1-р цэг хяналтын 2,3-р цэгүүдэд албан үүрэг гүйцэтгэсэн 
харуулчин, ахлагч нарын ажлын хариуцлага, албаны сонор сэрэмжийг цагдаагийн газрын 
ёс журмын эргүүлтэй хамтран нийт 149 удаа шалгаж, тодорхой үүрэг чиглэл өгч 
биелэлтийг тооцон ажиллалаа. Долоо хоног бүрийн даваа гаригт салааны долоо хоногт 
хийж гүйцэтгэсэн хамгаалалтын ажлын танилцуулгыг Дотоодын цэргийн штабт хүргүүлэн 
ажиллаж байна. 

Салаанд хөтлөгдвөл зохих бүртгэл судалгаанд баяжилт хийж алба хаагчдад 
Дотоодын цэргийн тухай хууль, цагдаа, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны 03 
дугаар сарын 01-ны өдөр баталсан “Аюулгүй ар хэмжээний заавар”, байгууллагын 
стандарт cs11-0129:2018, дотоодын цэргийн алба ажиллагааны дүрэм, дотоодын цэргийн 
үйл ажиллагааны журам болон албаны галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх заавар, 
журмуудыг танилцуулж, хоног тутам зааварчилга өгч баталгаа авч, гарын үсэг зуруулан 
биелэлтэд хяналт тавьж ажиллалаа.  

 “Дорнод НАА” ОНӨААТҮГ-ын удирдлагад хамгаалалтын үйл ажиллагааны 
мэдээлэл болон хамгаалуулагч байгууллагын ажилчдаас илрүүлсэн зөрчил, харуул 
хамгаалалтад ашиглагдаж байгаа инженер техник хэрэгслийн засвар үйлчилгээ бусад 
шаардлагатай зүйлийн талаар албан тоотоор, долоо хоног бүрийн Даваа гаригт өгч 
биелэлтийн хариуг тооцон ажиллалаа. 

  
В. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны Б/171 тоот тушаалаар мал хулгайлах 

гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийг цагдаагийн газрын бүтэц орон тоонд багтаан хэсгийн дарга 1, 
эрүүгийн мөрдөгч 2, мөрдөгч 1, нохой хөтлөгч 1 орон тоотойгоор байгуулав. 

Малын хулгайн гэмт хэрэг ихсэж байгаатай холбогдуулан гэмт хэргийн гаралтыг 
бууруулах, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх чиглэлээр аймгийн 
гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд “Мал махны гарал 
үүслийн гэрчилгээ олгох журам”, “Тэргүүний хэсгийн төлөөлөгч шалгаруулах болзолт 
уралдаан”-ыг дахин санаачлан боловсруулж хүргүүлэв. Журмын дагуу мал, махны гарал 
үүсэлд хяналт тавих, мал нядалгааны нэгдсэн цэгийг сум бүрт байгуулах, гарал үүслийн 
гэрчилгээнд цагдаагийн газраас хяналт тавьж ажиллаж ирсэн өмнөх журмуудыг сэргээж 
ажиллах, үр дүнгийн талаар холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж ажиллав.  

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион явуулахад шаардагдах 10,0 сая төгрөгийн 
зардлын тооцоог гаргаж, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн даргаар 
батлуулан ажиллав.  

Мал, мах бэлтгэх, худалдан борлуулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа төвлөрсөн 
цэг, бөөний цэгүүд, мал махны ченж нарын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж 
ажиллах, мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 3 олон нийтийн 
цагдааг ажиллуулахаар урамшуулал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах хувцасны 
зардлыг ГУХАЗСЗөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны зардлаас шийдвэрлүүлж 
батлуулсан. 

Тус цагдаагийн газраас мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 4 бүлэг, 42 төрлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх 2019 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 6 
ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн батлуулсан.  

Малын хулгайн гэмт хэрэг ихсэж байгаатай холбогдуулан гэмт хэргийн гаралтыг 
бууруулах, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх чиглэлээр аймгийн 
гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд “Мал махны гарал 
үүслийн гэрчилгээ олгох журам”, “Тэргүүний хэсгийн төлөөлөгч шалгаруулах болзолт 
уралдаан”-ыг дахин санаачлан боловсруулж хүргүүлэв. Журмын дагуу мал, махны гарал 
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үүсэлд хяналт тавих, мал нядалгааны нэгдсэн цэгийг сум бүрт байгуулах, гарал үүслийн 
гэрчилгээнд цагдаагийн газраас хяналт тавьж ажиллаж ирсэн өмнөх журмуудыг сэргээж 
ажиллах, үр дүнгийн талаар холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж ажиллав.  

Энэ хугацаанд тус хэсэг нь аймаг орны хэмжээнд мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Илрүүлэлт–Эрэл”, “Хяналт” зэрэг 
нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг цагдаагийн газрын даргын тушаалаар батлагдсан 
төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу 30-60 хоногийн хугацаанд зохион явуулж тогтоосон 
хугацаанд  газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж биелэлт үр дүнг тооцов. 

Тус цагдаагийн газраас Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд , 
бүтээгдэхүүний гарал үүслийн баталгаажилт шилжилт хөдөлгөөнд урьдчилан сэргийлэх 
хяналт хийх зорилгоор “Бод мал”, “Ченж”, “Гарал үүслийн хяналт”, “Мал 2019”, “Таван 
эрдэнэ” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, “Гарал үүслийн хяналт”, “Таван 
эрдэнэ” арга хэмжээний хүрээнд 2019 оны 3, 4 дүгээр улиралд тус бүр 30 хоногийн 
хугацаанд аймгийн хэмжээнд 4 пост /хөдөлгөөнт эргүүл/ гаргаж, хулгайн замаар нийслэлд 
мал мах болон малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн тээвэрлэн нэвтрүүлж байгаатай 
холбогдуулан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хууль зүйн хэлтэс, Онцгой байдлын 
газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар, бүх сумдын ЗДТГ, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл,  
хамтарсан хяналт шалгалт хийх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж ажиллав. 

Дээрх арга хэмжээнүүдийг үед орон нутгийн тасаг, хэсэг, сумдын хэсгийн төлөөлөгч 
нарын хүчээр зохион байгуулж төвөөс 2 ажлын хэсэг гарган ажиллуулсан юм. Арга 
хэмжээний явцад малын хулгайн 12 холбогдогчтой, 16,2 сая төгрөгийн хохирол учруулсан 
8 хэргийг илрүүлж ажилласан байна.  

Цагдаагийн газрын хэв журмын тасгийн дарга болон олон нийттэй харилцах ахлах 
мэргэжилтнээр ахлуулсан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, цагдаа-олон нийтийн хамтын 
ажиллагааг сурталчлах ажлын хэсгийг нөхцөл байдал хүнд, хэсгийн төлөөлөгчгүй сумдад 
томилон ажиллуулж малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр явуулж байгаа 
бодлого чиглэл, үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийв. 

Иргэдээс малаа алдаж эрэн сурвалжлуулахаар ирүүлж байгаа мэдээлэл бүрийг 
гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн нэгэн адил хүлээн авч газрын нэгдсэн бүртгэлд 
оруулан шалгаж шийдвэрлэн хариу өгдөг журам тогтоон хэрэгжүүлснээр малчдыг 
чирэгдүүлэх, санал хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй дарагдуулах, шалгахгүй орхих, хугацаа 
алдах зэрэг зөрчил дутагдал таслан зогсоогдсон. 

Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн төв 
Чойбалсан хотын урд Хэрлэнгийн гүүрний постод алба хаагчдыг ээлж дараагаар томилон 
ажиллуулав. Ингэснээр постоор дамжин өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгсэл, мал, маханд 
байнгын хяналт тавих боломжтой боллоо.  

Тус Цагдаагийн газраас санаачилж аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран аймгийн ИТХ-аас 
2018.11.27-ны өдөр баталсан “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” 
хөтөлбөрийг иргэд, олон нийтэд танилцуулах нээлтийн үйл ажиллагааг 2019.02.24-ны 
өдөр зохион байгууллаа. Нээлтийн арга хэмжээний хүрээнд мал хулгайлах гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гаргасан санамж 500 ширхгийг 
иргэдэд тарааж ажиллалаа.  

Аймгийн ЗДТГ, Мал эмнэлгийн газраас 2019.03.19-ний зохион байгуулсан “Малын 
эмч нарын анхдугаар зөвлөгөөн”-д хэсгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Я.Цолмонбаяр 
нь “Мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал, малын гарал үүслийн гэрчилгээнд хяналт 
тавьж байгаа өнөөгийн байдал, мал эмнэлгийн газартай хамтын ажиллагааг сайжруулах 
нь” сэдвээр 30 минутын мэдээлэл, илтгэлийг тавьж ажиллав. 

Аймгийн төв /Хэрлэн сум/-ийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа мал, мах 
бэлтгэх төвлөрсөн цэг, бөөний цэгүүдийн үйл ажиллагааг шалгаж хуулийн хүрээнд үйл 
ажиллагаагаа явуулах, байгууллага, аж ахуйн нэгж дээрээ мал хулгайлах гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх /камерын 
хяналтыг сайжруулах, бүртгэл хөтлөх, олон нийтийн цагдаа нарын хяналт шалгалтад 
тогтмол хамрагдах г.м/ чиглэлээр 11 аж ахуйн нэгжид 2019 оны 1 дүгээр сард албан 
мэдэгдэл хүргүүлэн биелэлтийг тооцож ажиллалаа. 

Аймгийн төв Хэрлэн суманд мал, мах бэлтгэх төвлөрсөн цэг “Их чулуут” ХХК 
байнгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол “Дорнод Мах маркет” ХХК-ны улирлын 
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чанартайгаар мал бэлтгэх үйлдвэр ажиллаж, “Шүр”, “Онон” захууд иргэдийн өдөр тутмын 
хэрэгцээний махыг борлуулж байгаа бол “Хөвчийн тал”, “Дорнын алтан тал”, “Талын таван 
толгой”, “Дорнод Хаан хүнс” ХХК 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, өөрсдөө мал мах бөөний 
үнээр авч Улаанбаатар хотруу зарж борлуулдаг 6 цэг, Хэрлэн суманд мал мах худалдан 
борлуулж байгаа 150 орчим ченж, бусад сумдад 50 гаруй ченж үйл ажиллагаа тогтмол 
явуулж байгааг бүртгэл судалгаанд авч, хууль тогтоомжид нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа 
явуулах чиглэлээр санамж, мэдэгдэл өгч, худалдагдаж байгаа мал, маханд гарал үүслийн 
гэрчилгээтэй байх, мал нэг бүрийн зургийг авч, бүртгэл хөтлөх шаардлагыг тавьж, хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулж ажиллалаа. 

Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хууль бусаар мал, мах борлуулж 
байгаа үйлдлийг таслан зогсоох зорилгоор мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэл 
хариуцсан алба хаагчид болон олон нийтийн цагдаагийн хүчээр өдөр бүр хяналт 
шалгалтыг тогтмол явуулан ажиллаа. Тус аймгийн нутаг дэвсгэрээс Улаанбаатар хот 
болон өөр аймаг сумруу борлуулагдаж байгаа мал махны гарал үүслийн гэрчилгээг 
шалган баталгаажуулан 2019 оны 12-р сарын байдлаар хонь 33228 толгой, адуу 11768 
толгой, үхэр 7748 толгой, ямаа 4766 толгой, тэмээ 84 толгой гарал үүслийн гэрчилгээг 
баталгаажуулж, зурагжуулан нэгдсэн сан бүрдүүлэн ажиллалаа. Гарал гарал үүслийн 
бичиггүй мал, мах тээвэрлэсэн, гарал үүслийн бичгээ дутуу бүрдүүлсэн, биедээ авч 
яваагүй зэрэг зөрчил дутагдал гаргасан 150 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. 

Тайлангийн хугацаанд гарал үүслийн гэрчилгээгүй мал мах тээвэрлэсэн 21 
зөрчлийг илрүүлж 9 хүнийг Зөрчлийн тухай хуулийн 13.5 дугаар зүйлд зааснаар 1.350.000 
төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулж, гарал үүслийн бичиггүй мал, мах тээвэрлэсэн, гарал 
үүслийн бичгээ дутуу бүрдүүлсэн, биедээ авч яваагүй зэрэг зөрчил дутагдал гаргасан 19 
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 ажилласан байна. 

Мал сүргийг гэмт халдлагаас хамгаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 
инноваци, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, малыг бүртгэлжүүлэх, чип суулгах 
ажлыг зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, сургалт зохион байгуулахад 1.5 сая, 
“Гарал үүсэл-Хяналт 2019”, “Ченж-2019” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 1.5 сая, “Таван-
эрдэнэ 2019” нэгдсэн арга хэмжээ 3.0 сая, “Бод мал” нэгдсэн арга хэмжээ 1.0 сая, “Мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, малчдын бүлгийг 
идэвхжүүлье” бүсийн зөвлөгөөн зохион байгуулах 2.0 сая, “Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй” 
дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэл хот, Төв аймгийн Аргалант суманд 
туршлага судалж ажиллахад 3.0 сая төгрөгийг зарцуулж, нийт малын хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд 12 сая төгрөгийг зарцуулан ажилласан байна. 

Малын хулгайн гэмт хэрэг нь өссөн үзүүлэлттэй байгаа ч гэмт хэргийн 
илрүүлэлтийн хувь өссөн нь аймгийн хэмжээнд малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр аймгийн Засаг даргын захирамжаар 2019 оны 10 дүгээр сарын 15-ны 
өдрөөс эхлэн “Таван-Эрдэнэ” арга хэмжээг үр дүнтэй зохион явуулснаар эзэн холбогдогч 
нь тогтоогдоогүй малын хулгайн гэмт хэргийн 18 хэргийг илрүүлэн ажилласан байна. 

Энэ оны эхний 11-н сарын байдлаар мал хулгайлах гэмт хэрэг 149 бүртгэгдсэн нь 
урьд оны мөн үеийнхээс 49 хэргээр буюу 65.5 хувиар өссөн байна.  

  
Г. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр:  
  
Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх алба нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэргийг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн болон Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, орон нутгийн удирдлага, Цагдаагийн 
байгууллагын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
2019 онд дэвшүүлсэн зорилтыг ажилдаа удирдлага болгон хүүхдээс гэмт хэрэг зөрчлийг 
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илрүүлэх, бууруулах, гэмт хэргийг таслан зогсоох, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, насанд 
хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын оролцоонд 
тулгуурлан тодорхой төрлийн ажлуудыг хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

Гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй нийт гомдол мэдээлэл 217 бүртгэгдсэнээс гэмт 
хэрэг-24, зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл-193 байгаа нь 2018 оны  мөн үетэй 
харьцуулахад гэмт хэрэг 10 хэргээр буюу 41,6%, зөрчил  62  буюу 67,8 хувь өссөн  байна. 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч 82 хүнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл үйлдэн шүүгчийн шийтгэврээр баривчлагдсан этгээдүүдийн судалгааг сар 
бүр гарган Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэн 
хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу хүчирхийлэл үйлдэгч нартай тогтмол уулзан, 
тэдний зан үйлийг засах ажлыг зохион байгуулж  нийт  105 хүнд зан үйлд нөлөөлөх 
сургалтыг хамтран тогтмол зохион байгуулан ажиллаж хэвшээд байна. 

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч 26 хүнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл үйлдэн шүүгчийн шийтгэврээр баривчлагдсан этгээдүүдийн судалгааг сар 
бүр гарган Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэн 
хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу хүчирхийлэл үйлдэгч нартай тогтмол уулзан, 
тэдний зан үйлийг засах ажлыг зохион байгуулж  нийт 76 хүнд зан үйлд нөлөөлөх 
сургалтыг хамтран тогтмол зохион байгуулан ажиллаж хэвшээд байна.  

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг “Шинь шинь” ХХК-ны нийт 136 
ажилчид, Хэрлэн сумын цэцэрлэгийн 86 багш ажилчид, Хэрлэн сумын 10 дугаар багийн 
126 иргэдэд “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар сургалт мэдээлэл хийж 
зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхэд 
хөгжил хамгаалал” үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хэрэгжилтийг 
хангах үүднээс аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын салбар төлөвлөгөө гарган, ажлын 
хэсэг томилон сурагчдын өөрөө удирдах байгууллагын чиглүүлэгч багш, нийгмийн 
ажилтныг чадваржуулах сургалтад “Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх” нь, “Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийг идэвхжүүлэх нь сэдвээр 12 сургуулийн 
нийт 28 багшид сургалт мэдээлэл хийж “Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийн 72 сурагчдыг 
идэвхжүүлэх ажлын хүрээнд зөвлөгөөн зохиож байгуулж Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, 
Хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиудаар “АХА” тэмцээн зохион 
байгуулж үйл ажиллагааг сурталчлан насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн дунд гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх уриалга хүргүүлэн нөлөөллийн ажлыг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр  дамжуулан ажиллалаа. 

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 сургуулиас “Сургууль 
аюулгүй бүс” арга хэмжээний хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэгч сургуулиудын удирдлагуудтай 
уулзалт зохион байгуулж мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэн сургуулийн эргүүлд гарч 
байгаа эцэг эхчүүдэд, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон бусад хуулийн талаар 
мэдээлэл хийж газар дээр нь очиж хяналт шалгалтыг явуулан үр дүнг тооцон ажиллаж 
байна. Мөн хүүхдийг сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 
богино хэмжээний шторк үзүүлж, санал хүсэлтийг сонсож ерөнхий боловсролын 23 
сургуульд хүүхэд хамгааллын бодлого “Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал”-ын 
чиглэлээр олон талт нөлөөллийн ажлуудыг зохион байгуулан сургалт, сурталчилгааг хийж 
ажиллалаа.  

Гар утасны зохистой хэрэглээ, “Цахим орчныг зөв болгоё”, “Цахим ёс зүй”, зэрэг 
сургалт нөлөөллийн ажлыг нийт 428 сурагчдад хүргэн ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх 
хэлтсээс гаргасан богино хэмжээний шторкуудыг Ерөнхий боловсролын сургуулиудад 
түгээж өдөр бүр 1 шторк үзүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс зохион байгуулж буй 
“Нэг хором ойлголцол“ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Дорнод” Их сургууль, 
Политехникийн коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн оюутнууд болон ерөнхий 
боловсролын сургуулийн нийт 162 сурагчдад цахим хэрэглээ, бусдын эрүүл мэндийн 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн талаар яриа таниулга хийж аливаа гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх шторк үзүүлж ажиллалаа.   

Цагдаагийн газрын дарга, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга 
нарын хамтарсан удирдамжийн дагуу Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
нийт 8 интернет цахим тоглоомын газруудад Монгол Улсын Засгийн Газраас 2013 оны 410 
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дугаар "Журам батлах тухай" тогтоол, Хууль зүйн яамнаас батлан гаргасан Монгол улсад 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах, аймгийн 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 23 дугаар тогтоол, аймгийн 
Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/117 дугаар "Журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах тухай" захирамж болон Хэрлэн сумын засаг даргын захирамжийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үйл ажиллагаанд нь хяналт, шалгалтыг Аймгийн Гэр бүл, 
хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн нарын хамт зохион байгуулж тусгай 
зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан 1 газрын үйл ажиллагааг зогсоож хариуцлага 
тооцож ажиллалаа.  

 Гэр бүлийн хүчирхийллээр баривчлагдсан хүмүүсийн судалгааг сар бүр гарган Гэр 
бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэн хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөний дагуу хүчирхийлэл үйлдэгч нартай тогтмол уулзан, тэдний зан үйлийг 
засах ажлыг явуулж хэвшээд байна. “Түвшин амьдрал” төрийн бус байгууллагатай 
хамтран Ерөнхий боловсролын ахлах ангийн 112 сурагчдад тодорхой төрлийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл хийж, санал солилцон ажиллалаа. 

 Аймгийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны хуралд оролцож  өнгөрсөн жилд 
гэмт хэрэг зөрчилд насанд хүрээгүй хүүхэд өртөж хохирсон болон холбогдсон хүүхдийн 
талаарх криминологи судалгааг танилцуулж ХЭХЗХорооны үйл ажиллагааны хүрээнд НҮБ 
ийн Хүүхдийн эрхийн хорооны 12 дугаар зөвлөмжийн дагуу ХӨУБ–ын чиглүүлэгч 32 багш 
нарт “Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийн хөгжил оролцоог дэмжих нь”, Сурган 
хүмүүжүүлэгчээр ЭХХША-нд оролцох нь сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж гэмт хэргийн 
холбогдогч, хохирогч хүүхдийн эрхийг хангахад сурган хүмүүжүүлэгчээр ажиллахад 
нөлөөллөө. 

Аймгийн хэмжээнд хараа хяналт сул хүүхдүүдэд Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газар, Хэрлэн сумын хамтарсан багийн гишүүдтэй хамтран сар бүр хяналт 
тавьж, тэдний ахуй амьдрал, сурлага хүмүүжилд нь анхааран ажиллаж байна. Энэ арга 
хэмжээний хүрээнд “Ухаарахуй” төрийн бус байгууллагатай хамтран аймгийн хэмжээнд 
гэр оронгүй, тэнэмэл иргэд болон хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг бүртгэлжүүлэх, эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамруулах зорилгоор 2019 оны 02 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд арга 
хэмжээ зохион байгууллаа. 

Аймгийн төв Чойбалсан хотын хэмжээнд нийт гэр оронгүй, тэнэмэл, хараа 
хяналтгүй 21 иргэнийг цуглуулж судалгаанд авснаас тодорхой оршин суух хаяггүй тэнэмэл 
3, эцэг эхийн хараа хяналт сул 4 хүүхэд байгаагаас эмэгтэй 3, эрэгтэй 1 байна.  Насанд 
хүрсэн 21 иргэн судалгаанд хамрагдсанаас гэр оронгүй 3 иргэн байх ба үүнээс 1 эмэгтэй, 
2 эрэгтэй хүн байв. Мөн гэр оронтой боловч тэнэмэл байдлаар амьдардаг 18 иргэн 
байгаагаас эмэгтэй 2, эрэгтэй 16 хүн байна. 

Цагдаагийн байгууллагын бүртгэл хяналтын сангийн объект, субъектийн бүртгэлд 
авч, судалгааг шинэчилж, хамрагдсан иргэдийг нийгэмшүүлэх чиглэлээр аймгийн Гэр бүл, 
хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, “Түвшин амьдрал” төрийн бус байгууллагатай 
хамтран “Ухаарахуй” сэдэвт сургалт, мөн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хууль, Гэр 
бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулиудаар сургалт мэдээллийг 
зохион байгуулж, санал хүсэлтийг нь хүлээн авч ажиллалаа. 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газартай хамтран Нэг цэгийн үйлчилгээнд 5 хүүхдийг 
хүлээн авч, хамгааллын болон эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон боловсролын үйлчилгээг 
тасралгүй үзүүлэн ажиллаж байна. 

Аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөл, ГБХЗХГ-тай хамтран АНУ дахь Хавайн улс үндэстний их 
сургуульд донтолтын зөвлөх багшаар суралцсан, "Хөтөч гэрэл сургалт, зөвлөгөө 
боловсролын төв" төрийн бус байгууллагын тэргүүн, гэр бүл судлаач, сэтгэлзүйн магистр, 
лектор М.Жаргаланг урьж оролцуулан "ГЭР БҮЛИЙН АЗ ЖАРГАЛ" сэдэвт лекц уулзалтыг 
цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүний дунд зохион байгууллаа. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, тогтоомжид заасны дагуу хүүхэд 
гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж болзошгүй эмзэг цэгүүдийг иргэд, олон нийтийн оролцоотой 
хяналтад авах зорилгоор “Хүүхэд хамгаалагч” төслийг аймгийн Хөдөлмөр халамжийн 
үйлчилгээний газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран аймгийн 
Тусгаар тогтнолын талбайд зохион байгуулж, дөрвөлсөн гэрээг байгуулан арга хэмжээнд 
аймгийн Засаг даргын орлогч болон бусад агентлагуудын төлөөллүүд оролцож, “Хүүхэд 
хамгаалагч” нарт түр үнэмлэх гардуулан өгөв. 
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 “Хүүхэд хамгаалагч” нарыг өдөр тутам мэргэжлийн удирдлагаар ханган хамтран 
ажиллахын зэрэгцээ “Зөв тусгал” арга хэмжээний хүрээнд Ерөнхий боловсролын 8, 12 
дугаар сургуулийн дунд ангийн хүүхдүүдэд “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс өөрийгөө хэрхэн 
хамгаалах”, мөн сургуулийн нийгмийн ажилтнуудтай уулзаж “Сургууль аюулгүй бүс” эцэг, 
эхийн эргүүлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд болон "Шинэ хөгжил" цогцолбор сургууль, 12-
р сургуулийн ахлах бүлгийн 4 ангийн 100 гаруй хүүхдэд сургалт, танилцуулга, мэдээлэл 
хийсэн. "Хүүхэд хамгаалагч" төслийн ажилтан нар Цагдаагийн газрын ГБХХГХУСАлба 
болон ГБХЗХГ-аас зохион байгуулсан 6 удаагийн 20 цагийн сургалтад хамрагдав. 

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эерэг аргаар 
хүмүүжүүлэх, ёс суртахууныг гэр бүлд нь төлөвшүүлэх, гэр бүлийн боловсрол олгох 
чиглэлээр олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, эцэг, эхийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, 
хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд сөргөөр нөлөөлж байгаа шалтгаан нөхцлийг арилгах 
зорилгоор улсын хэмжээнд зохион явагдаж буй "Зөв тусгал" хөдөлгөөнийг Дорнод аймгийн 
Цагаан-Овоо суманд "Хүүхэд хамгаалагч" нарын хамтаар зохион байгууллаа. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 120 гаруй сурагчдад гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
өөрийгөө хэрхэн хамгаалах, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгч, тэдний эцэг, эх, 
сургагч багш, төрийн байгууллагын алба хаагчдад "Хүүхдээ хэрхэн эерэг аргаар 
хүмүүжүүлэх" талаар мэдээлэл хийж санал хүсэлтийг нь сонсож зөвлөгөө өгч "Зөв тусгал" 
аянд нэгдүүлэн ажиллалаа. 

Зам тээврийн ослын бодит байдлыг хүүхдэд харуулах замаар тэднийг замын 
хөдөлгөөнд зөв оролцуулах, эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгч нарт зам тээврийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, заах арга барилыг эзэмшүүлэх замаар хүүхдийг зам 
тээврийн ослын хохирогч болохоос урьдчилан сэргийлэх зорилготой “Бодит сургалтыг”-ыг 
2019 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд 
аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга бөгөөд Засаг дарга болон холбогдох 
агентлагийн удирдлагууд оролцож тэднийг “Зөв  тусгал” аянд нэгдүүлэв. 

Аймгийн хэмжээнд Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын хөдөлгөөний хүрээнд "NEW 
FACE"-2019 арга хэмжээг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн газар, 
"Зөв захиа" НҮТББ хамтран амжилттай зохион байгуулж, нийт 400 гаруй эцэг, эхчүүдийн 
төлөөлөл, өсвөр насны залуус оролцож “Зөв тусгал” аянд нэгдлээ. 

Мөн аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 16 томоохон аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудаар сурталчилгааны стикер наалтыг нааж, худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 72 
иргэдийг хөдөлгөөнд нэгдүүлэн гарын авлага тарааж, хүн амын бөөгнөрөл ихтэй цэг болох 
Хэрлэн сумын 6 дугаар багт байрлах “Шүр зах”-д мотоциклийн болон такси үйлчилгээ 
эрхэлдэг нийт 68 иргэдийн тээврийн хэрэгслүүдэд зурагт хуудсыг нааж, “Хүүхдээ эерэг 
аргаар хүмүүжүүлэх” талаар зөвлөгөө өгч гарын авлага тараан “Зөв тусгал” аянд 
нэгдүүлэн ажиллалаа. 

Политехникийн коллежийн 126, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 76 оюутнууд, “Аз 
жаргал” төвд өсвөр насны 22 охид хөвгүүд болон 24 эцэг, эхчүүдэд аливаа эрсдэлээс 
өөрийгөө хамгаалах, эцэг эхчүүд хүүхдэдээ тавих хараа хяналтыг сайжруулах, эерэг 
аргаар хүмүүжүүлэх талаар сургалт мэдээлэл хийж харилцан ярилцаж санал хүсэлтийг нь 
сонсож ажиллалаа.    

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын “Өсвөрийн сэргийлэгч” сайн дурын 
бүлгэмүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, сурагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх 
“Өсвөрийн сэргийлэгч” бүлгэмүүд харилцан туршлага судлах, тэдгээрийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх зорилгоор “Өсвөрийн сэргийлэгч-2019” тэмцээнийг аймгийн Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газар, Боловсрол соёл урлагийн газруудтай хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 
02-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Тэмцээнд Хэрлэн сумын 1 дүгээр сургуулийн “Ирээдүй” баг, 5 дугаар сургуулийн 
“Avengers” баг, 8 дугаар сургуулийн “Хууль сахиулагч шонхрууд” баг, 12 дугаар сургуулийн 
“Гэрэлт ирээдүй” баг, Хан-уул цогцолбор сургуулийн “Хан шонхрууд” баг, Шинэ хөгжил 
сургуулийн “Хамтын хүч” багууд багийн мэндчилгээ, эрх зүйн бодлого бодох, гэрийн 
даалгавар, ахлагчийн асуулт хариулт, илтгэл, урлагийн тоглолт гэсэн 6 төрлөөр өрсөлдөж 
авхаалж самбаагаа сорив. 

Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын 8 дугаар сургуулийн “Хууль сахиулагч 
шонхрууд” баг нийт 94.5 оноогоор Тэргүүн байранд шалгарч өргөмжлөл 300.000 төгрөгөөр, 
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94 оноогоор Ерөнхий боловсролын 12 дугаар сургуулийн “Гэрэлт ирээдүй” баг Дэд 
байранд шалгарч өргөмжлөл 200.000 төгрөгөөр, 93 оноогоор Хэрлэн сумын “Шинэ хөгжил” 
сургуулийн “Хамтын хүч” баг Гутгаар байранд шалгарч өргөмжлөл 150.000 төгрөгөөр, 
сургууль, баг хамт олноо амжилттай бэлтгэсэн Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын 8 
дугаар сургуулийн нийгмийн ажилтан Ц.Анхбаярыг 50.000 төгрөгөөр тус тус шагнаж 
урамшуулав. 

Улсын хэмжээнд зохион явагдсан "ЗӨВ ТУСГАЛ" аяны хүрээнд Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Хүүхдээ эерэг аргаар хүмүүжүүлье” сэдэвт 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, 500 гаруй эцэг, эхчүүд, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын төлөөллүүд оролцон аймгийн Засаг дарга Л.Бадамсүрэн оролцон “Хүүхэд 
хамгааллын аян-“д нэгдлээ. 

Аймгийн хэмжээнд төрийн болон төрийн өмчит байгууллага, хувийн хэвшлийн аж 
ахуйн нэгж, сум багт тус чиглэлийг хүргүүлж нийт 200 гаруйн байгууллагын эцэг эхийн 
зөвлөлийн 11.000 гаруй төлөөлөгчид салбар хэлэлцүүлэг нөлөөллийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулж ажилласан байна. Мөн аймгийн эцэг эхийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг Засаг 
даргын ивээл дор “Олон улсын гэр бүлийн өдөр”-ийг угтан нийт 14 сумын төлөөлөл бүхий 
520 гаруй эцэг эхийг хамруулан зохион байгуулж, уриалга зөвлөмжийг зөвлөл тус бүрт 
хүргүүлээд байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс болон цагдаагийн 
газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд түгээсэн шторк, богино 
хэмжээний бичлэгүүдийг алба хаагчдаар болон Дорнод аймагт хандалт ихтэй фейсбүүк 
группүүдэд шийрлэж олон нийтэд хүргэх ажлыг өдөр бүр зохион байгуулж илтгэх хуудсыг 
зүүн бүс хариуцсан мэргэжилтэн рүү явуулж ажиллалаа.  

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, дарамтыг илрүүлэх, мэдээлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЦЕГ-ын 
Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс бэлтгэсэн шторк богино хэмжээний киног хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран иргэдэд хүргэх, мэдээлэх ажлуудыг тогтмол 
зохион байгуулж байна. Арга хэмжээний хүрээнд шторк, богино хэмжээний киног орон 
нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг 6 телевизээр 7 хоногт 5 удаагийн давтамжтайгаар 4 удаа 
явуулж олон дагагчтай фейсбүүк группүүдэд шийрлэж цахим орчинд түгээж ажиллаж 
байна. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газрын дарга нарын хамтарсан 2017 оны А/179, А/0138 дугаар хамтарсан 
тушаал “Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”-ын 
хэрэгжилтийн хүрээнд амьдрах ухаан, сэтгэл зүй, хууль эрх зүй, нийгмийн ажлын 
үйлчилгээ зэрэг чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулж ажиллалаа. Аймгийн Иргэдийн 
Тэргүүлэгчдийн хуралд насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг танилцуулан тулгамдаж буй асуудал, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шаардагдах төсөв хөрөнгийн талаар танилцуулж хамтран 
ажиллахаар санал оруулан 4,8 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн орон нутгийн “Шинэ суваг” 
телевизтэй хамтран аймгийн онцлогт тохируулсан 8 төрлийн видео шторкыг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр түгээн олон нийтэд сурталчилж ажиллалаа. 

Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Хилийн 0132 дугаар 
анги, Зэвсэгт хүчний 327 дугаар анги болон “Адуун чулууны” уурхай, Улсын бүртгэлийн 
хэлтэс, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Шүүхийн 
тамгын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Шүүх шинжилгээний албаны нийт 525 
алба хаагчдад өглөөний яриа, хурал дээр 1 удаа Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд 
дарга, цагдаагийн хурандаа Р.Отгонжаргал даргын өгсөн үүргийг танилцуулан мэдээлэл 
хийж, арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн фрэйм, ковероор өөрсдийн цахим хуудасны нүүр 
зургын хүрээг солиулж аянд нэгтгэх ажлыг зохион байгуулсан. “Алба хаагч бүр урьдчилан 
сэргийлэгч гэсэн ойлголт, хандлагыг төлөвшүүлэх” зорилгоор “Охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
хүчирхийллийн хажуугаар дуугүй өнгөрөхгүй, хэзээ ч хүчирхийлэл үйлдэхгүй” уриалга 
дэвшүүлэн ажиллалаа.  

Аймгийн хэмжээнд Ерөнхий боловсролын 1, 2, 5, 8, 11, 12 дугаар сургуулийн 6-12 
дугаар ангийн 480 сурагч, Дорнод их сургууль, Политехникийн коллеж, МСҮТ-ийн 275 
оюутнуудад 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, сургалтаар гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хүсэл” богино хэмжээний кино үзүүлж бие биенээ 
хүндэтгэх, зөв хандлага төлөвшүүлэх, хүчирхийллийн хор уршиг, гэр бүлийн харилцааны 
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сөрөг хандлага, хүчирхийллийг үл тэвчих нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлэх нөлөөллийн 
сургалтыг зохион байгуулан ажиллалаа.  “Хүүхэд багачуудад хүмүүжил, ёс суртахуун, эх 
оронч үзлийг төлөвшүүлэх” зорилгоор “Хөгжсөн хүүхэд хамгаалагдана” зүүн бүсийн 
хүүхдийн анхдугаар чуулга уулзалтад 500 хүүхэд оролцож “Гэр бүлийнхээ төлөө” Ойлгоё 
хүндэлье аянд нэгдэж, томчууддаа хандан “Аливаа зүйлийг эерэгээр шийдэж, бие 
биенийгээ хүндэтгэн, гэр бүл үр хүүхдүүдээ сонсож байх”-ыг уриалж, Аймгийн Хөдөлмөр 
халамж үйлчилгээний газар, “Түвшин амьдрал” ТББ-тай хамтран тус цагдаагийн газрын 
баривчлах байранд байгаа иргэдэд “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хор уршиг, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулж, ажил хийх хүсэлтэй 
хүмүүжигч нарыг Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт холбон зуулчилж ажиллалаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс хүргүүлж байгаа 
“Эвлэрч болохгүй шүү” “Урмаар тэтгэж амьдаръя”  “Хайр, хүндлэл, ойлголцол түгээе”, 
“Цувж уурлаж, цугтаа инээ”, “Харилцаанаас хайр хүндлэл үүснэ” “Ирээдүй хүчирхийллийг 
хүсэхгүй”, “Нинжин хүнлэг сэтгэл бол”, “Бүх зүйл дардан замаар явдаггүй”, “Ирээдүйн 
иргэнийг бид хүмүүжүүлж байна”, “Урмаар тэтгэж амьдрая”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлгүй 
орчныг бид бүрдүүлж чадна”, “Зөв хүн төлөвших анхдагч орчин бол Гэр бүл”, “Зөв амьдрах 
эрхэм зорилго”, “Аз жаргал дэргэд байдаг”, “Гэр бүлээ хүндлээрэй”, “Онцлох үг”, 
“Бүгдээрээ ойлгоё хүндэлье, “Би аавын хүү”, “Эцэг эхийн эрхэм үүрэг”, “Аливаа асуудалд 
нэгдүгээрт Хүүхэд зарчим байх ёстой”, “Үг, хэл, үйлдэл зөв бай”, “Гэр бүл аз жаргалын 
төлөө”, “Бид хүндлэлд суралцах хэрэгтэй” “Гэр бүлийн дархлаа-хайр хүндэтгэл, 
ойлголцол”, “Үр хүүхдүүд элэг бүтэн байг”, “Хүчирхийллийн улмаас хэн ч хохирох ёсгүй”, 
“Харилцаа, хайр хүндэтгэл”, “Мишээл”, “Ойлгож хүндлээрэй”, “Гэр бүл аз жаргалтай байг”, 
“Нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг”, “Аз жаргал гэж юу вэ”, “Та харилцаа хандлагаа өөрчлөөрэй”  
гэх мэт үндсэн болон олны танил хүмүүсийн оролцсон видео бичлэгүүдийг өдөр бүр 
Дорнод аймгийн хамгийн олон дагагчтай гэсэн 45-50 группэд шэйр хийж давхардсан 
тоогоор 7.000.000-9.500.000 хүнд хүргэж,  шторк, фостер, контент мэдээ, мэдээллийг 
“Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар” сайт, Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар” фейсбүүк 
пейж хуудсанд, цагдаагийн газрын “Дорнод цагдаа жижүүр” нэртэй  хаалттай группэд 
байршуулж ажиллалаа.  

Орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг “ТV6”, “Дорнод”, “Мижи”, “D1” 
телевизүүдээр шторк мэдээллийг өдөрт 2-3 удаагийн давтамжтайгаар олон нийтэд хүргэн 
хамтран ажиллаж  аяны талаар “Тодруулга” мэдээнд орж зохион байгуулж байгаа ажил 
арга хэмжээний талаар ярилцлага өгч ажиллав. Цагдаагийн газрын болон олон хүн 
төвлөрдөг худалдааны төвийн урсдаг самбараар, Хэрлэн сумын 7 дугаар багт байрлах 
“Тусгаар тогтнолын талбай”-д байрлах ЛЕД самбарт  өдөр бүр “Гэр бүлийнхээ төлөө” 
Ойлгоё хүндэлье” аяны талаар шторк явуулж мэдээлэл оруулж, “Фокус” дизайн ХХК-ны 
гадаах урсдаг лед самбарт өдөр бүр “Хайрлах нь хүндлэхээс”, Миний гэр бүл-миний 
хариуцлага”, “Уураар биш ухаанаар, хүчирхийллээр биш хүндлэлээр”, “Ханиа ойлгох 
харилцааны эхлэл сонсохоос эхэлдэг” гэх үгнүүдийг байршуулж иргэдэд түгээн  
ажиллалаа.   

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг “E-Cinema” кино кино театрт кино 
эхлэхээс 10 минутад “Ойлгоё хүндэлье” аяны хүрээнд хийгдсэн шторкуудыг үзэгчдэд 
хүргэж ажиллахын зэрэгцээ үүрэн холбооны “Мобиком” “Юнител”, “Скайтел”, “Жи-Мобайл” 
зэрэг компанийн ажилчид аянд нэгдэн иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг заалны телевизээр 
тухайн аяны хүрээнд хийгдсэн богино хэмжээний шторкуудыг үйлчлүүлж байгаа иргэдэд 
өдөр бүр гарган үзүүлж дэмжин ажиллав. Дорнод аймгаас төрөн гарсан урлаг, спортын 
алдартнууд, “Талын бүргэд” Боксын клубийн тамирчид нартай уулзаж, тэднийг уг аян арга 
хэмжээнд нэгтгэх ажлыг зохион байгуулан ажиллав. МУГЖ Н.Ариунболдыг олны танил 
хүмүүсийн ухааруулсан яриа арга хэмжээнд оролцуулсан.   

Арга хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Дорнод аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, 
Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Онцгой байдлын газар, “Адуунчулууны 
уурхай” Хилийн 0132 дугаар анги, Зэвсэгт хүчний 327 дугаар анги, Дорнод нийтийн аж 
ахуй ОНӨААТҮГ, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, “Ахмадын холбоо”, Дорнод аймгийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо”, Шүүхийн тамгын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, 
Биеийн тамир спортын газар, “Түвшин амьдрал” ТББ, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 
Шүүх шинжилгээний алба, Дорнод худалдаа ХХК зэрэг байгууллагуудтай хамтран 
ажиллалаа. Ингэснээр иргэд, ТББ, хувийн хэвшил, бусад байгууллагыг энэхүү аянд 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

32 

нэгдэж, нийгэмд харанга дэлдээд байгаа хүчирхийллийг таслан зогсооход иргэн бүрийг 
оролцохыг уриалж байгаагийн нэг илэрхийлэл болж байна.  Гэр бүл хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газартай хамтран цагаан туузатны 16 хоногийн аяныг өрнүүлж, аймгийн засаг 
даргын шуурхай хуралдаан дээр ИТХ-ын дарга Л.Хишигтогтох, аймгийн Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдлагуудад цагаан өнгийн тууз зүүлгэн аянд нэгдэж 
ажилласан. Мөн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын шуурхай хуралдааны үеэр 
мэдээллийг хүргэж, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж Хэрлэн сумын 11 багийн 
Засаг дарга, нийгмийн ажилтнууд уг аянд нэгдлээ.  Уг арга хэмжээний зорилго, зорилт, үйл 
ажиллагааны талаар болон хийж, хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар ярилцлага, мэдээлэл 
өгч өдөр бүр аймгийн Төрийн болон Төрийн бус байгууллагуудаас өөр, өөр байгууллагыг 
сонгон авч сургалт сурталчилгаа хийж ажиллалаа. 

Гэр бүлийнхээ төлөө “Ойлгоё-хүндэлье” арга хэмжээний хүрээнд ухуулга 
нөлөөллийн 600 ширхэг тараах материалыг хүлээн авч, Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгийн 11 багийн хэсгийн байцаагч, цагдаа нарт 250 ширхэг, Хэрэг 
бүртгэх тасагт 100 ширхэг, орон нутгийн сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт 100 
ширхэг зэргийг хувиарлан өгч, уг арга хэмжээний зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны 
талаар мэдээлэл өгч Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Төрийн болон Төрийн 
бус байгууллага, компаниуд, аж ахуй нэгжүүд, баар, ресторан, цайны газар, хүн олноор 
цуглардаг, томоохон зах, худалдааны төвүүд, банкнууд, өрхийн эмнэлэг, сургууль 
цэцэрлэг, дэлгүүрүүд, орон сууцны хорооллын орц, СӨХ  зэрэг газруудад байршуулан, 
наалгаж, гэрэл зургаар бэхжүүлэн илтгэх хуудсыг хүлээн авч ажиллалаа. Цагдаагийн 
газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагтай хамтран Гэр бүлийнхээ төлөө “Ойлгоё-
хүндэлье” арга хэмжээний хүрээнд нэгдсэн эргүүл шалгалтыг 5 удаа зохион байгуулж, 
нийт 250 ширхэг ухуулга нөлөөллийн материалыг Тээврийн бирж, төмөр замын Баянтүмэн 
өртөө, Нисэх онгоцны буудал, таксины зогсоолууд, автобусны буудал, авто сургуулиудын 
хичээлийн байранд нааж ажиллалаа. НҮБ-ын санаачилгаар дэлхий нийтээр жил бүр 
зохион байгуулдаг энэхүү аяны хүрээнд жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх, хүчирхийллийг таслан 
зогсооход олон нийтийг татан оролцуулах чиглэлээр “Тана” худалдаан төв, Хэрлэн номин 
бизнес төвд “Хаалганы цаана” нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Нөлөөллийн 
ажлын гол зорилго нь хүчирхийлэл нь нийгэмд өдөр тутамд олон гэр бүл, хүүхдийн 
ирээдүйг “харлуулж” байгаа хэрнээ тэр бүр ил яригддаггүй. Тиймээс бид хүний эрх гэх 
гоёмсог үгийг урнаар бичээд орхих биш, иргэн бүрт аюулгүй орчныг бий болгох, 
гудамжинд, хаалганы цаана хүчтэй нь хүчгүйгээ дээрэлхэхэд нүдээ аниад өнгөрөх бус бие 
биедээ санаа тавьдаг орчныг бүрдүүлэхэд иргэний таны оролцоо маш чухал тиймээс 
хүчирхийллийн талаар дуугүй өнгөрөхгүй, хэзээ ч хүчирхийлэл үйлдэхгүй гэсэн амлалтын 
самбарт 800 орчим иргэдийн гарын үсгийг цуглуулж аянд нэгдүүлж ажиллалаа. 

  
Д. Сэтгэл зүйн чиглэлээр зохион байгуулсан ажил 
  
Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйчээс Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 

дугаар сарын 20-ны өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан ЦБҮАЖ-ийн /код-938/-д 
заасны дагуу алба хаагчид сэтгэл зүйн тусламж дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний чиглэлээр 
цагдаагийн алба хаагчийн сэтгэл зүйн байдлыг судлан оношлох, цагдаагийн байгууллагын 
алба хаагч, ажиллагсдад зориулсан сэтгэл зүйн сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл өгөх, 
алба хаагч, ажиллагсдын хүсэлтээр сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, сэтгэл засал болон дэмжих 
бүлгийн ярилцлага хийх, мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээний явцад гарсан асуудлаар 
санал, зөвлөмж боловсруулж, удирдлагад мэдээлэл өгөх, цагдаагийн байгууллагын хүний 
нөөцийн сонгон шалгаруулалтад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж, хамтран ажиллах, 
мэргэжлийн мэдлэг, чадвараа хөгжүүлэх, шинийг санаачилж, хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажил, 
арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллалаа. 

“Бидний хамгийн амархан эвлэрдэг муу зуршил”, “Залхуурал”, “Ажилдаа хэт их 
анхаарах” сэдвүүдээр бие бүрэлдэхүүнд сургалтыг зохион байгуулж нэгэн хэвийн хэвшил 
байдлаас өвөрмөц, содон, шинэлэг зүйлд хэрхэн шилжих, түүнд дасан зохицох, сэтгэл 
санаанд бухимдал үүсгэсэн нөхцөл байдлыг тогтворжуулах чиглэлээр дадалд хэвшүүлэх 
талаар сургалттай холбоотой гарын авлага тарааж ажиллалаа. 

Алба хаагчдаас стресс түүний шалтгаан нөхцөлийн талаарх судалгааг авч 
цагдаагийн газрын даргад танилцуулсан. Судалгаагаар 19 алба хаагч буюу 26,7 хувь нь 
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стрессгүй, 33 алба хаагч буюу 46,5 хувь нь дундаас доош түвшний, бага зэргийн 
стресстэй, 10 алба хаагч буюу 14,1 хувь нь дунд зэргийн, хөнгөн стресстэй, 5 алба хаагч 
буюу 7 хувь нь дундаас дээш түвшний стресстэй, 4 алба хаагч буюу 5,6 хувь нь Стрессийн 
өндөр түвшинд байна. Алба хаагчдад өдөр тутам хэрэглэж стрессээс урьдчилан 
сэргийлэх аргын талаар мэдээлэл хүргэж “СТРЕСС БА МАНДАЛА” сэдвээр сургалтыг 
зохион байгуулав. 

Сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргасан, албаны шалгалт хийгдсэн 21 алба 
хаагчтай ганцаарчилсан уулзалт ярилцлага зохион байгуулав. Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн дарга шинээр томилогдсонтой холбогдуулан тасгийн алба хаагчдаас 
санал асуулга авч дүгнэсэн. 

Сэтгэл зүйн өрөө, тасалгааг тохижуулахад шаардагдах төсөв, зардлыг холбогдох 
хууль, тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлж, сэтгэл зүйн үйлчилгээг үзүүлэх орчин нөхцөлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор “Сэтгэл зүйн өрөөг тохижуулах төсөв”-ийг гаргаж зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэн холбогдох газарт хүргүүлэв.  

Цагдаагийн албанд орж ажиллах хүсэлт гаргасан 12 иргэнээс сэтгэл зүйн хэв 
шинжийг тодорхойлох зорилгоор Айзенкийн темпераментыг тодорхойлох тест, 
сэтгэлгээний хэв маяг, сэтгэн бодох чадварын тестүүдийг авч  сэтгэл зүйн тодорхойлолтыг 
гарган холбогдох материалыг хавсаргаж ажилласан байна. 

Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй  32 иргэнээс сэтгэл зүйн сорил 
/Айзенкийн тест, проектив аргаар/ авч, ганцаарчилсан ярилцлага хийж, дүгнэлт гаргаж, 
хариуцсан хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт дүгнэлтийг танилцуулж ажиллажээ. 

Алба хаагчдын сэтгэл санааны байдлыг илрүүлэх зорилгоор сэтгэл зүйн хэв 
шинжийг тодорхойлох Айзенкийн темпераментыг тодорхойлох тест, Сэтгэлгээний хэв маяг 
тодорхойлох тестүүдийг авч дүгнэсэн байна. 

Цагдаагийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааг иргэдэд тайлагнах хурлын үеэр нийт 
183 иргэнээс цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цагдаагийн 
алба хаагчдын ёс зүйн асуудал, үйлчилгээний чанар шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох 
зорилготой судалгааг авч SPSS программ ашиглан дүгнэлтийг гаргаж танилцуулав. 

Цагдаагийн ерөнхий газар болон бусад газраас ирүүлсэн судалгаануудыг тухай бүр 
алба хаагчдаас авч нэгтгэн дүгнэн алба хаагч ажилтны мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийг 
бууруулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилгоор 2019 онд эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулсан алба хаагчдыг судалгааг гаргаж танилцуулгыг ЦЕГ-ын 
Санхүү аж ахуйн албанд,  “Цагдаагийн алба хаагч, ажилтны хууль ёсны эрх ашиг 
сонирхол” сэдвийн хүрээнд 77 алба хаагчаас санал асуулга авч нэгтгэн дүгнэж ЦЕГ-ийн 
Хуулийн хэлтэст тус тус хүргүүллээ.  

Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, ажил 
үйлчилгээг  иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Халхгол, Баян-Уул, 
Дашбалбар, Сэргэлэн, Цагаан-Овоо, Булган, Хөлөнбуйр, Баянтүмэн, Чойбалсан, 
Чулуунхороот сумын 291 иргэнээс санал асуулга авч нэгтгэн цагдаагийн газрын даргад 
танилцуулж, удирдлага зохион байгулалтын арга хэмжээ авч ажилласан байна. 

 
Е. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр. 
  
Тус аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр  гудамж 

талбай, олон нийтийн газар болон согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг тодорхой 
хувиар бууруулах, зөрчлийн илрүүлэлтийг ахиулах зорилтыг тавьж эргүүл, шалгалтыг 
хуваарь, хүн хүчний тооцоог гарган гудамж талбай, олон нийтийн газрыг хяналтад авах, 
иргэд байгууллага аж ахуйн нэгжээс ирж байгаа дуудлага мэдээлэлд шуурхай хандах, 
цагдаагийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, эргүүлийг оновчтой зохион байгуулах чиглэлээр 
авто хөдөлгөөнт эргүүлийг аймгийн төвийн 10 багийг 4 бүсчлэлд хувааж зохион байгуулан 
ажиллав. 

Аймгийн хэмжээнд жил бүр гарч байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн цаг хугацаа, үйлдлийн 
арга, шалтгаан нөхцөлд криминологи судалгаа хийж аймгийн хэмжээнд 154 эмзэг цэг, 
хэсэг, гэмт хэрэг, зөрчил гарч болзошгүй газрын судалгааг гарган, хэв журмын эргүүлийг 
зохион байгуулахдаа алба хаагч нарт анхааруулан, хяналт тавих чиглэлээр үүрэг 
зааварчилгаа өгч биелэлт үр дүнг ханган ажиллалаа. Үүнд: 
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Зочид, төлөөлөгчдийн болон баяр наадмын хамгаалалтын талаар:  
Улаанбаатар хотоос Дорнод аймаг дахь Монгол банкны салбарт зузаатгалын мөнгө 

ирж байгаатай холбогдуулан 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр 1 автомашин, 8 
алба хаагчийн хүчээр Булан сумаас тосож авах хөтөч хамгаалалт болон Монгол банкны 
салбар дээр хамгаалалтыг зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулсан. 

Хил хамгаалах ерөнхий газар, Хилийн цэргийн 0132 дугаар ангиас зохион байгуулж 
буй “Тал хээрийн хилчдийн цэрэг спортын наадам”-ын нээлтийн арга хэмжээ Хэрлэн сум 7 
дугаар баг Тусгаар тогтнолын талбайд 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 08:00 
цагаас 09:40 цагийн хооронд зохион байгуулагдсан бөгөөд нээлтийн арга хэмжээний 
хамгаалалтыг нийт 17 алба хаагч, 2 автомашинтай зохион байгуулсан. 

Арга хэмжээнд Хилийн цэргийн анги байгууллагуудын 250 орчим алба хаагчид 
жагсаж, 60 орчим иргэд оролцож 09 цаг 45 минут хүртэл үргэлжилж, хамгаалалт зөрчил 
дутагдалгүй зохион байгуулагдсан. 

“Дорнод нийтийн аж ахуй” ОНӨААТҮГазрын 50 жилийн ойд зориулсан үдшийн 
цэнгүүний арга хэмжээ 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 20.00-24.00 цагийн 
хооронд Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Тусгаар тогтнолын 
талбайд зохион байгуулагдсан бөгөөд хамгаалалтын хуваарь, төлөвлөгөөний дагуу тус 
Цагдаагийн газраас 53 алба хаагч, 3 автомашинтай үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Халхголын нэрэмжит Вангийн цагаан уулын хишиг цагаан сарын хишиг барилдаан 
2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр аймгийн Биеийн тамир спортын газарт зохион 
байгуулагдсан. Уг арга хэмжээний хамгаалалтад цагдаагийн газраас 3 алба хаагч 7 
цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

  
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан Тэмээ дэд хөтөлбөрийн 

хүрээнд Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо суманд “Тэмээчдийн зөвлөгөөн, тэмээн соёлын 
өдөрлөг-2019” арга хэмжээ 2019 оны 02 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдсан. Уг арга хэмжээнд 12 сумын 140 гаруй иргэд оролцсон. Арга 
хэмжээний хамгаалалтад Цагдаагийн газраас 6 алба хаагч, 1 автомашинтай үүрэг 
гүйцэтгэсэн.  

Мөн 2019 оны 05 дүгээр сарын 24-ний өдөр тус аймгийн Хэрлэн сумын 7 дугаар 
багийн нутагт байрлах “Тусгаар тогтнолын талбай”-д зохион байгуулагдсан Халхголын 
дайны ялалтын түүхт 80 жилийн ойд зориулсан Улсын драмын эрдмийн театрын уран 
бүтээлчдийн тоглолын хамгаалалтыг 15 алба хаагч 1 автомашинтай зохион байгуулсан. 

Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын 6 дугаар багийн нутагт 2019 оны 05 дугаар сарын 
02-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Онон голын тахилга”-ын арга хэмжээний хамгаалалтыг 
10 алба хаагч, 2 автомашинтай зохион байгуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд нийт 400 
орчим иргэн оролцсон. 

Баянтүмэн сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 2019 оны 05 дугаар сарын 07-
ны өдөр зохион байгуулагдсан “Хан-Уулын тахилгын арга хэмжээнд тус Цагдаагийн 
газраас 76 алба хаагч, 9 автомашинтай үүрэг гүйцэтгэж, арга хэмжээнд нийт 1300 орчим 
иргэн оролцсон байна. 

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас санаачлан зохион байгуулсан 
“Дорнод марафон-2019” бүх нийтийн гүйлтийн арга хэмжээ 2019 оны 05 дугаар сарын 18-
ны өдөр аймгийн төвд зохион байгуулагдаж, нийт 35 алба хаагч 3 автомашинтай 
хамгаалалт, зохицуулалт хийсэн. 

Мөн Дорнод аймгийн уяачдын холбооноос 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр 
зохион байгуулсан “Ирээдүйн түмний эх-2019” хурдан морьны уралдааны хамгаалалтад 
45 алба хаагч 8 автомашинтай оролцсон. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу “Зүүн бүсийн 
хурд-2019” хурдан морины уралдаан Дорнод аймгийн Баянтүмэн суманд энэ оны 7 дугаар 
сарын 27-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах үеийн хамгаалалтыг Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн цагдаагийн “Түр хүрээ байгуулах 
тухай” А/172 дугаар тушаалд заасан хүч, хэрэгсэлтэйгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын 
чиглэлийн дагуу тус цагдаагийн газраас дараах удирдлага, зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаа. 

Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын төвөөс баруун хойд зүгт 1,5 километрт байрлах 
Цагдаагийн түр хүрээг байгуулсан бөгөөд Цагдаагийн түр хүрээний даргаар Нийтийн хэв 
журам хамгаалах, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны хэлтсийн дарга, 
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цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Чинбат ажиллаж, дэд даргаар Дорнод аймаг дахь цагдаагийн 
газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Т.Ганзориг, ерөнхий зохицуулагчаар тус цагдаагийн 
газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
Б.Очирпүрэв нар томилогдон эргүүл, хамгаалалтын үйл ажиллагааг биечлэн удирдаж 
ажилласан. 

Баяр, наадмыг зохион байгуулах комиссоос дэг журам, зохион байгуулалтыг 
сайжруулах, тэмдэг, тэмдэгжүүлэх чиглэлээр 5.000.000 /дөрвөн сая/ төгрөгийн хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлж, 40 ширхэг хамгаалалтын хашлага, 100 ширхэг “Хамгаалалтын бүс” гэсэн 
бичиг бүхий олсонд байрлуулах хулдаасан хэвлэлийг хийлгэж байрлуулсан.   

Цагдаагийн дамжин өнгөрөх хяналтын цэгийн бүртгэл, олон нийт ихээр цугларсан 
газруудад тавьсан тандалтаар “Зүүн бүсийн хурд -2019”  хурдан морины уралдааныг 
үзэхээр нийт 36.000 мянга орчим иргэд, 7.000 мянга орчим тээврийн хэрэгсэл цугласан 
бөгөөд хамгаалалтыг батлагдсан төлөвлөгөө, зураглалын дагуу нийт 6 цагдаагийн газар, 
хэлтсийн 235 алба хаагч, 27 автомашин, 2 суурин станц, 21 автомашины станц, 35 гар 
станц, 2800 метр олс, 60 метр төмөр хашлагатайгаар зохион явуулсан. 

Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангиас 8 офицер, 12 
ахлагч, хугацаат цэргийн 100 алба хаагч, 4 автомашин, 2 суурин, 20 гар станцтайгаар 
хамгаалалтад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан бөгөөд хамгаалалтад оролцсон алба 
хаагчдад тусгайлан үүрэг, чиглэл өгч зөвлөмж хүргүүлсэн. 

“Зүүн бүсийн хурд-2019”, Ардын хувьсгалын 98, аймаг байгуулагдсаны 88 жилийн 
ой, үндэсний их баяр наадмын хаалтын цэнгүүн Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн нутагт 
байрлах “Тусгаар тогтнолын талбай”-д 2019 оны 07 дугаар сарын 28-ны оройн 23 цаг 50 
минутад эхэлж, 07 дугаар сарын 29-ний шөнийн 02 цаг 10 минутын хооронд зохион 
байгуулагдсан бөгөөд  арга хэмжээний хамгаалалтад нийт 33 алба хаагч, талбайн орчмын 
эргүүл шалгалтад явганаар 4 чиглэлд 8 алба хаагч, авто хөдөлгөөнт эргүүлээр 
2 чиглэлд 4 алба хаагч, нийт 45 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Баяр, наадмын хамгаалалтад Цагдаагийн байгууллагаас 177, Зэвсэгт хүчний 327 
дугаар ангиас 120 цэргийн алба хаагч, нийт 297 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж, батлагдсан 
төлөвлөгөө, зураглал, хуваарийн дагуу зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулж ажилласан. 

Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойг 2019 оны 08 дугаар сарын 23-28-
ны өдрүүдийн хооронд хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэхүү 
ажлын хүрээнд Халхын голын дайнд оролцсон Монгол дайчдын хөшөөн, Зөвлөлтийн 
нисгэгчдийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх, “Халхын гол 80” гэрэл зургийн үзэсгэлэн, Монгол 
улс, Оросын холбооны улсын  хамтарсан “Сэлэнгэ-2019” тактикийн хээрийн сургуулилт, 
“Дайнд мордсон охид” баримтат киноны нээлт, Оросын холбооны улсын цэргийн 
ансамблийн тоглолт зэрэг олон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдлаа. 

Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулах дайны 
үеийн автомашиныг сэргээн засварлах уралдааны шалгаруулалт Хэрлэн сум 3 дугаар 
багт байрлах “Монгол дайчдын хөшөө”-ний өмнө “Мөнхийн гал” асаах арга хэмжээ 2019 
оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11:00 цагт зохион байгуулагдаж 800 орчим иргэд үзэж 
сонирхон, хамгаалалтад цагдаагийн газраас 12 алба хаагч 2 автомашинтай, 08 дугаар 
сарын 25-ны өдөр Аймгийн хөгжимт драмын театр зохион байгуулагдсан Оросын 
холбооны улсын цэргийн ансамблийн урлагийн тоглолтын хамгаалалтад цагдаагийн 
газраас 3 алба хаагч 1 автомашинтай үүрэг гүйцэтгэж шугам зам болон иргэдийн 
хөдөлгөөнд хэв журам сахиулан ажиллалаа. 

Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойн баярт зориулан Хэрлэн сумын 1 
дүгээр багт байрлах “Зөвлөлтийн нисгэгчдийн хөшөө”-нд хүндэтгэл үзүүлэн цэцэг өргөх 
арга хэмжээ 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09:00-09:40 цагийн хооронд зохион 
байгуулагдаж, 10:00 цагаас Хэрлэн сумын 3 дугаар багт байрлах “Монгол дайчдын 
хөшөө”-нд хүндэтгэл үзүүлэн цэцэг өргөх, Оросын холбооны улс, Монгол улсын зэвсэгт 
хүчний хамтарсан ёслолын жагсаал болон урлагийн бусад арга хэмжээнүүд хөтөлбөрийн 
дагуу зохион байгуулагдаж 12:30 минутад дууссан. Уг арга хэмжээг 5000 орчим иргэн үзэж 
оролцож хамгаалалтад цагдаагийн газраас 92 алба хаагч, 8 автомашин, 3 мотоцикл, 
тусгай хэрэгсэл техник хүчтэйгээр хамгаалалтыг зохион байгуулав. 

Мөн энэ өдөр аймгийн хөгжимт драмын театрт  зохион байгуулагдсан Халхын 
голын 80 жилийн ойн баярын хурал, хүндэтгэлийн концерт, “Дайнд мордсон охид” 
баримтат киноны нээлтийн арга хэмжээний хамгаалалтад тус газраас 4 алба хаагч үүрэг 
гүйцэтгэж ажиллалаа. 
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Хэрлэн сумын 7 дугаар багт байрлах “Тусгаар тогтнолын талбай”-д үдшийн 
цэнгүүн, шоуны арга хэмжээ 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 21:00-00:00 цагийн 
хооронд зохион байгуулагдаж тус арга хэмжээнд 3000 орчим иргэд оролцсоноос гадна 
гадаадын зочид төлөөлөгчид 600 орчим хамрагдсан. Цагдаагийн газраас 62 алба хаагч, 6 
автомашин, 3 мотоциклын хүн хүчтэйгээр хамгаалалтыг зөрчил дутагдалгүй зохион 
байгуулав. 

“Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ой”-н арга хэмжээний хамгаалалтад 
оролцох алба хаагчдын хуваарийг гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, 2019 оны 
09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 14.00 цагт цуглуулж, Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, Замын цагдаагийн тасгийн дарга нараас үүрэг, чиглэл өгч, бичгээр 
баталгаа гаргуулан авч ажиллав. 

Хамгаалалтад оролцох бүрэлдэхүүн 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 06:00 
цагт Замын цагдаагийн тасгийн даргаар ахлуулан Фургон маркийн авто машинтай 20 алба 
хаагч Халхгол сумын чиглэлд гарч 16:00 цагт очив. 

Энэ өдөр Халхгол сумын төвд 18.00-23.30 цагийн хооронд хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр төв замын уулзвар, Хамар даваа, шинэ сум, онон голын гүүр 
зэрэг замын хөдөлгөөний нягтрал ихтэй хэсгүүдэд 4 алба хаагч, хэв журам сахиулах 
чиглэлээр явганаар 5 чиглэлд 10 алба хаагч, авто хөдөлгөөнт эргүүлээр 1 чиглэлд 2 алба 
хаагч, шөнийн эргүүлд 1 автомашинтай 2 алба хаагч гарч тус тус үүрэг гүйцэтгэлээ. 

“Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ой”-н арга хэмжээ батлагдсан 
хөтөлбөрийн дагуу 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 07:00 цагаас хөшөөнд цэцэг 
өргөх үйл ажиллагаагаар эхэлж, Замын цагдаагийн тасгийн дарга Ланд круйзер 76 
маркийн автомашинтай цувааны хөтөч хамгаалалтыг зохион байгуулан ажиллав. 

Ялалтын хөшөөнд цэцэг өргөх үйл ажиллагаа 11.00 цагт эхэлж, хамгаалалтыг Хэв 
журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч хариуцсан нийт 7 алба хаагчийн хүчээр зохион 
байгуулав. 

Тус үйл ажиллагааны дараа “Шинэ сум” төслийн нээлт, баярын хурал, 
хүндэтгэлийн концерт, орой 21:30-01:00 цаг хүртэл “Ялалтын дуутай үдэш цэнгүүн”-ний 
арга хэмжээ тус тус зохион байгуулагдаж хамгаалалтад нийт 35 алба хаагч оролцлоо. 

Мөн 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өглөө батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 06:00 
цагт их насны морины уралдаанаар баярын үйл ажиллагаа эхэлж, соёолон, хязаалан 
насны морьдын уралдаан өдрийн 16:00 цаг хүртэл зохион байгуулагдаж хамгаалалтад 5 
автомашинтай 24 алба хаагч, наадмын талбайн хамгаалалтад 6 алба хаагч, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 5, нийт 35 алба хаагч ажилласан. Үзүүр түрүүний 
бөхийн барилдаан, морь цоллох үйл ажиллагааны хамгаалалтыг томилогдсон 
бүрэлдэхүүний хүчээр мөн зохион байгууллаа. 

Халхголын сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, хэв журмын ажил хариуцсан 
ахлах байцаагч нар “Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ой”-н хаалтын шоу зохион 
байгуулагдах хуучин Музейн гадна хэсэгт 4 чиглэлд 8 алба хаагчийг, дотор хэсэгт 4 
чиглэлд 8 алба хаагчийг тус тус томилон ажиллуулсан ба тухайн арга хэмжээ шөнийн 
02:20 минутад дуусав. 

Хамгаалалт тус бүрийг тасгийн дарга, ахлах байцаагч нараас хариуцсан зохион 
байгуулсан бөгөөд хамгаалалтыг нийт давхардсан тоогоор 9 хэсэгт зохион байгуулж, 
төлөвлөгөө, зураглалын дагуу 5 хөшөө, дурсгал, олон нийтийн талбай, 4 үзвэр 
үйлчилгээний газар, 9 авто зогсоол, 5 уулзвар, гарцыг хяналтдаа авч, цагдаагийн газраас 
6 автомашин, 17 офицер, 17 ахлагч, Шүүхийн шинжилгээний албанаас 1 офицер, нийт 35 
цагдаагийн алба хаагч ажиллаж, хамгаалалтыг хэвийн гүйцэтгэлээ. 

  
Төрийн болон гадаад орны өндөр дээд хэмжээний зочин төлөөлөгчдийн 

аюулгүй байдлыг хангах талаар: 
Төрийн болон гадаад орны өндөр дээд хэмжээний зочин төлөөлөгчдийн 

хамгаалалтыг Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуулийн 6.1.4, 9.2.2-ийн заасны дагуу 
хөтөч машин ажиллуулан, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зорилгоор хамгаалалтыг 
Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны А/Н/10, МН/23 
тоот хамтарсан тушаал, “Төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллагатай цагдаагийн 
байгууллага харилцан ажиллах журам”, Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий 
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 үед 
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хамгаалалт зохион байгуулах” /код 506/ журамд заасны дагуу аймгийн Тагнуулын газартай 
хамтран батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө, зураглал гарган зохион байгуулан 
ажиллалаа. 

Төрийн тэргүүн нар иргэдтэй уулзах үеэр ямар нэгэн гэмт хэрэг, зөрчил 
үйлдэгдээгүй уулзалт, ажил хөтөлбөрийн дагуу хэвийн явагдаж нөхцөл байдлын мэдээг 
тухай бүр нь Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл Шуурхай удирдлагын төвд утсаар 
болон сүлжээгээр хүргүүлэн ажиллав. Төр, Засгийн тэргүүнүүд тус аймагт айлчлах үеэр 
хамгаалалтын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний дагуу хамгаалалтад ажиллах алба хаагчдын 
хуваарийг гарган нэмэлтээр татан ажиллуулах алба хаагчдын судалгаа, хэт богино 
долгионы станцын ашиглалт, хүрэлцээг судалж эвдрэлтэй станцыг засварлах ажлыг 
зохион байгууллаа.   

Монгол улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга тус аймагт 2019 оны 08 дугаар сарын 04-05-
ны өдрүүдэд албан ажлын айлчлал хийсэнтэй холбогдуулан хамгаалалтад цагдаагийн 67 
алба хаагч, 6 тээврийн хэрэгсэл, Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийг Дорнод 
аймагт 2 удаа ажиллах үеийн хамгаалалтыг аймгийн Тагнуулын газартай хамтран 
батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2019 оны 11 дүгээр сарын 7-8, 11 дүгээр сарын 20-21-
ний өдрүүдэд албан ажлын айлчлалын хамгаалалтад тус Цагдаагийн газраас давхардсан 
тоогоор 15 автомашин, 88 офицер, 120 ахлагч, нийт 208 алба хаагчийн хүн хүчээр зохион 
байгуулж ажиллалаа. 

Мөн Монгол Улсын Их хурлын гишүүн, Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл /ШИНЭ/-
ийн дарга Ж.Батзандан, Монгол Улсын Их хурлын гишүүн Л.Болд нар Хэрлэн сумын 
иргэдтэй уулзалт хийж, нам, эвсэлд иргэдийг элсүүлэх ажлыг аймгийн Хөгжимт драмын 
театрт 2019 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 13:30–15:50 цагийн хооронд  зохион 
байгуулсан ба тус арга хэмжээнд нийт 350 орчим иргэд оролцсон бөгөөд тус 
хамгаалалтад Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас энгийн хувцастай 4 алба хаагч, Нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгаас 7 алба хаагчийг томилон иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажиллуулан, болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн үед 
нэмэгдлээр ажиллуулахаар Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 8 алба хаагчдыг 
хамгаалалтын хувцас, хэрэгслэлээр ханган нөөцөд 1 автомашинтай бэлэн байдалд үүрэг 
гүйцэтгүүлэн ажиллуулав. 

Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, гадаадын 
өндөр хэмжээний зочид төлөөлөгчдийг тус аймагт ажиллах үеээр хамгаалалтын 
төлөвлөгөө танилцуулж, хуулийн хүрээнд үйлчилгээний стандарт, журам зааврын хүрээнд 
хамгаалалтанд ажиллах талаар алба хаагчдаас бичгээр баталгаа гаргуулж, үүрэг чиглэл 
өгч ажиллуулсан ба хамгаалалтын үйл ажиллагаа хуулийн хүрээнд явагдаж ямар нэгэн 
зөрчил гараагүй. 

  
Жагсаал, цуглааны талаар: Аймгийн хэмжээнд улс төрийн нам, эвсэл, иргэний 

хөдөлгөөн, иргэдээс зохион байгуулсан 2 удаагийн жагсаал, цуглааны арга хэмжээний 
хамгаалалтыг төлөвлөгөө, зураглал, хүн, хүчний хуваарийг гарган биечлэн хяналт тавьж 
зохион байгууллаа. 

          Тус аймгийн Хэрлэн сумын 7 дугаар баг Тусгаар тогтнолын талбайд 2019 оны 
05 дугаар сарын 30-ны өдөр 11.00-13.00 цагийн хооронд “Босоо хөх монгол” ТББ-
ын Дорнод аймаг дахь салбараас “Манан бүлэглэлийн эсрэг” жагсаал цуглаан зохион 
байгуулсан.  

Дээрх жагсаал цуглааны хамгаалалтад цагдаагийн газраас 68 алба хаагч 3, 4 
автомашин, тусгай хэрэгсэл 37, холбооны хэрэгсэл 18 техник хэрэгсэлтэйгээр 3 цагийн 
үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. Жагсаал цуглаанд нийт 100 орчин иргэд хамрагдаж ямар 
нэгэн зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулагдсан. 

Дээрх жагсаал цуглаан нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсгийн 16 дахь заалт, Жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 
дэх хэсэгт заасны дагуу Арчилсан намаас 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр Дорнод 
аймгийн Хэрлэн сумын Тусгаар тогтнолын талбайд "Хариуцлага нэхэх" сөрөг хүчний 
жагсаал цуглааныг 13:00-15:00 цагийн хооронд зохион байгуулахыг мэдэгдсэний 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. 
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Жагсаал, цуглааныг тус намаас МАН-ын байгуулсан 2 дахь Засгийн газрын буруу 
бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааг эсэргүүцэх, төгрөгийн ханш уналт, өргөн хэрэглээний 
барааны үнийн өсөлтийг бууруулах, нийгмийн гоц халдварт сүрьеэ өвчний тархалтын 
талаар дорвитой арга хэмжээ авахгүй байгаа эрүүл мэндийн салбарын удирдах албан 
тушаалтнуудад хариуцлага хүлээлгэхийг шаардах, МАН-ын 64 суудалтай УИХ-ын гишүүд 
нь хууль батлах эрхээ урвуулан ашиглаж өөрсдийн дур зоргоор аашилж байгаад цэг 
тавьж, 60 тэрбум, ЖДҮ, концесст холбогдсон УИХ-ын гишүүдэд хариуцлага тооцож 
мөрийн хөтөлбөрөө үндсээр нь биелүүлээгүй Засгийн газрыг огцрох, Улсын Их Хурлыг 
тарахыг шаардан 125 орчим гишүүд, дэмжигч, иргэдийн оролцоотойгоор 13.10-14.20 
цагийн хооронд тайван байдлаар зохион байгуулсан. 

Жагсаал, цуглааны үеэр оролцогчдоос “МАН-ын 64 суудалтай УИХ-ын гишүүд өөрт 
ашигтай хууль батлахаа боль”, “Бид ЖДҮ дэмжих санг хоослогчдыг эсэргүүцэж байна”, 
“Бусдын боломжийг хулгайлагчид огцор”, “Төрийн үйлчилгээ хүн бүрт тэгш хүрэх ёстой”, 
“Хариуцлага нэхэх сөрөг хүчний жагсаал”, “Урагшгүй 64 ууж идэхээ зогсоо” зэрэг уриа, 
лоозон барьж жагссан. 

Хамгаалалтад нийт 31 алба хаагчийг явганаар, авто хөдөлгөөнт эргүүлээр 4 алба 
хаагчийг 2 автомашинтай жагсаал, цуглаан зохион байгуулагдах газарт эргүүл, жагсаалд 
оролцогч, сонирхогчдын болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр ажиллуулан, болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн үед нэмэгдлээр ажиллуулахаар 
орон тооны бус тусгай бүлгийн 9 алба хаагчийг хамгаалалтын хувцас, хэрэглэлээр ханган 
1 автомашинтай, нөөцөд 22 алба хаагчийг 2 автомашинтай бэлэн байдалд үүрэг 
гүйцэтгүүлсэн. 

  
Хорио цээрийн дэглэмийн талаар: аймгийн Халхгол сумын 2 дугаар багийн 

нутаг, багийн төвөөс баруун зүгт 100 орчим км-т “Дунд шавар” гэдэг газарт нутаглах тус 
багийн малчин В.Энхтөрийн үхэр сүрэгт 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр “Шүлхий” 
өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулан сумын Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн “Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай” А/142 дугаар захирамжаар 
ариутгал, хяналтын хөдөлгөөнт болон суурин постыг ажиллуулсан. 

Тус аймгийн Халхгол сумын Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
“Хорио цээрийн дэглэмийг хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай” А/09 дүгээр 
захирамжаар голомтын мал сүрэгт тандалт хийх, ариутгал-халдваргүйтгэл хийж голомтод 
хорионд орсон иргэдийг гаргах, малчдад хязгаарлалтын дэглэмийн талаар сурталчлах, 
шаардлагатай арга хэмжээг газар дээр нь зохион байгуулах, хяналтын постод 
шаардлагатай хүнс, эд зүйлсийг хүргэх ажлаар Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 
О.Бат-Оршилт, “Шанаа Овоо” ББН-ийн малын эмч Б.Лхамуужав нар ажиллаж 1 дүгээр 
голомтын бүсээс голомтод ажилласан малын эмч нар, хөл хорионд байсан иргэд нийлсэн 
4 тээврийн хэрэгсэл, 6 хүн, 2 дугаар голомтоос 2 тээврийн хэрэгсэл, 4 хүнийг тус тус 
ариутгал-халдваргүйтгэлд хамруулан гаргасан байна. Халхгол суманд гарсан Шүлхий 
өвчний постод 5 цагдаагийн алба хаагч 720 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

Тус аймгийн Матад сумын 4-р баг буюу Буян-Өндөр багийн нутаг “Аман-Ус” гэх 
газарт нутаглах малчин Д. Мөнхнастын үхэр сүрэгт 2019 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр 
малын гоц халдварт “Шүлхий” өвчний сэжиг илэрч сумын Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр 
сарын 27-ны өдрийн “Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай” А/ 21 дугаар захирамжаар 
Буян-Өндөр багийн “Аман Ус” гэдэг газарт нутаглаж буй Д.Мөнхнастын зэргэлдээ орших 
малчин Ч.Баатарсүх, малчин Х.Энхбаяр нарын суурьт хязгаарлалтын дэглэмийг тогтоож 
ажилласан. Шүлхий өвчний постод Цагдаагийн газраас 6 алба хаагч, 760 цагийн үүрэг 
гүйцэтгэж ажилласан. 

Мөн 2019 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10:25 цагт иргэн Л.Чулуун: Матад 
сумаас зүүн зүгт 200 км-т Буян-Өндөр багийн нутаг “Алаг морьтын шил” гэдэг газар 
нутаглах Хэрлэн сумын 1 дүгээр багийн харьяат Л.Чулууны 69 гахайнаас нийт 6 тооны 
гахай “Африкийн мялзан” өвчнөөр үхсэн болох нь тогтоогдож, мэргэжлийн 
байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсэг гарч нийт 12 гахайг газрын тосны 21-р талбайн 
ухагч машиныг ашиглан булж устган ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн, тухайн сууриас 
урагш 5км-т ариутгал халдваргүйтгэлийн пост байгуулан тэмдэг тэмдэглэгээг хийж 
ажилласан. Цагдаагийн газраас устгалын болон ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн постод 1 
алба хаагч 336 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 
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Матад сумын Буян-Өндөр багийн нутаг “Алаг морьтын шил” гэдэг газар нутаглах 
Хэрлэн сумын 1 дүгээр багийн харъяат Л.Чулууны суурьт 2 толгой гахай нэмж хорогдсон, 
зориудаар нядалсан 1, өвчилж хорогдсон 11, нийт 12 гахайг газрын тосны 21-р талбайн 
ухагч машиныг ашиглан булж устган ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн, тухайн сууриас 
урагш 5км-т ариутгал халдваргүйтгэлийн пост байгуулан тэмдэг тэмдэглэгээг хийж 
ажилласан. Цагдаагийн газраас устгалын болон ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн постонд 1 алба хаагч 336 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

 Тус сумын Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Хязгаарлалтын 
дэглэм тогтоох тухай” А/ 21 дугаар захирамжаар Буян-Өндөр багийн “Аман Ус” гэдэг 
газарт нутаглаж буй Д.Мөнхнастын зэргэлдээ орших малчин Ч.Баатарсүх, малчин 
Х.Энхбаяр нарын суурьт хязгаарлалтын дэглэмийг тогтоож ажилласан. Шүлхий 
өвчний постод Цагдаагийн газраас 6 алба хаагч, 760 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

  
ГУРАВ. САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА, 
 СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ, АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ  

АЖЛЫН ТАЛААР  
  
А. Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээ, түүний үр дүн. 
Цагдаагийн газар нь Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, 

дэг журмыг чангатгах тухай” 01  дүгээр албан даалгавар, Төрийн албаны сахилга дэг 
журам, ажлын хариуцлагыг чангатгах тухай 258 дугаар тогтоол, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын дэд даргын 2018 оны 03 сарын 28-ны өдрийн 3/1781 дүгээр албан бичгээр 
ирүүлсэн “Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх үүрэг, ажлын чиглэл”, 2017 оны 11 сарын 22-
ны өдрийн 4/1645 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг чиглэлийг бие бүрэлдэхүүнд 
танилцуулж хэрэгжүүлж ажиллах төлөвлөгөө гарган биелэлт үр дүнг тооцож ажиллалаа. 
Цагдаагийн газрын даргын “Ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах тухай” 01 
дүгээр албан даалгавар гаргаж, албадын дарга нарын манлайллыг дээшлүүлэх, алба 
хаагчдын сахилга хариуцлагыг чангатгах, алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс 
зүйг сайжруулах сэдвээр бие бүрэлдэхүүнд 32 удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 41 
алба хаагчтай ганцаарчлан, 28 алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж зөвлөгөө өгч, 
18 алба хаагчийг хурал зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж, гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдахгүй, 
архи авилгатай холбоотой зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар цагдаагийн газрын 
дарга болон тасгийн дарга нараас нийт бие бүрэлдэхүүнд албан даалгавар, хугацаатай 
үүрэг, зааварчилга, зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

“Сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг дотоод ажлын хуваарийн дагуу тасаг, хэсгийн 
дарга нар хариуцан удирдаж, газрын алба хаагчдаас урд оны сахилга ёс зүйн зөрчлийн 
байдлыг энэ онтой харьцуулсан дүн шинжилгээ, мэдээлэл, танилцуулга хийж, 
хөтөлбөрийн дагуу бие бүрэлдэхүүний дунд “Удирдах ажилтны ёс зүй, манлайлал”, 
“Сахилга ёс зүйн зөрчлийг бууруулахад бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэг, 
“Байгууллагын соёл, хувь хүний харилцаа соёл” сэдэвт лекц, сэтгэл зүйн сорил, 
темпераментыг тодорхойлох зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулж, алба хаагч нарыг баг 
болгон хувааж “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Цагдаагийн алба хаагчийн 
сахилгын дүрэм”-ийн зүйл заалтаар фокус ярилцлага явуулж, үйл ажиллагааны явцад 
үүссэн алдаа дутагдлыг дүгнэх хэлбэрээр явуулж ажилласан нь үр дүнтэй арга хэмжээ 
боллоо. 

Мөн алба хаагчдаас албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг  зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг чанд мөрдөж авилга хээл хахуулиас ангид ажиллах 
талаар баталгаа гаргуулан авлаа.  

Цагдаагийн газрын 2019 оны 01 дүгээр улирлын “Сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг 
зохион байгуулж, алба хаагчдын урьд онд гаргасан сахилга ёс зүйн байдлыг энэ онтой 
харьцуулан дүн шинжилгээ хийн танилцуулж, бие бүрэлдэхүүний дунд “Сахилга ёс зүйн 
зөрчлийг бууруулахад бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. 

Энэ үеэр албанаас нь сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаад байгаа шударга, зарчимч 
шаардлага сул, манлайлал хангалтгүй, хамт олны сахилга ёс зүйг сайжруулах талаар 
онцгой анхаарч, алба хаагч нэг бүртэйгээ тулж үр дүнтэй ажил зохион явуулаагүй Замын 
цагдаагийн тасгийн болон Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга нарт, удаа дараа 
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сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдад дутагдалдаа дүгнэлт хийж, хамт олны ололт 
амжилт, нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх “Албан шаардлага”-ыг гардуулж, сахилга ёс 
зүйн байдалд идэвх санаачлага гарган хамт олноо хошуучлан ажилласан 5 алба хаагч 
нарт “Талархал” гардуулж, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулав. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын 
хэрэгжилтийг хангах, офицер бүрэлдэхүүний манлайлал, албаны шуурхай бэлэн байдал, 
ажлын хариуцлага, хувь хүний сахилга ёс зүйн байдалд дүгнэлт хийх, зөрчил дутагдлыг 
засах, засуулах, ажлын үр дүн, шат дараалсан ажлын хяналт, алба хаагчдын ажлын 
хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор тус Цагдаагийн газарт анх удаа “Офицер 
бүрэлдэхүүний нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн”-ийг 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 
зохион байгуулж, зөвлөгөөнийг жагсаалын үзлэгээр эхэлж, удирдамж төлөвлөгөөний дагуу 
зохион явагдлаа.  

Зөвлөгөөнд оролцож буй офицер бүрэлдэхүүнд аймгийн Тамгын газрын дарга 
П.Бат-Өлзий “Төрийн алба хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага”, Засаг даргын Тамгын 
газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн 
Э.Нандин-Эрдэнэ “Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ тухай хууль, нийгмийн 
баталгаатай холбоотой дүрэм журам”, Хилийн цэргийн 0132-р ангийн штабын дарга, дэд 
хурандаа Б.Дашдэндэв “Дүрэмч ажиллагаа, жагсаалын үзлэг, албаны бэлэн байдлын 
талаарх мэдээлэл”, Хан-Уул цогцолбор сургуулийн захирал гавьяат багш Г.Бүдтуяа 
“Нийгмийн харилцаан дахь гэр бүл”, Прокурорын газрын туслах прокурор Б.Батжаргал 
“Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, түүнд анхаарах асуудал”, Тагнуулын газраас 
“Төрийн нууцын хамгаалалтад хяналт тавих асуудал”, Цагдаагийн газрын Ахмадын 
хорооны дарга, бэлтгэл хошууч Х.Болдбаатар “Ахмад ажилтнуудын ажлын арга барил, 
туршлага” сэдвээр тус тус сургалт явуулав. 

Мөн Цагдаагийн газрын Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн 
дэд хурандаа З.Баянжаргал “Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдал” Захиргааны 
удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Очирпүрэв “Алба хаагчдын сахилга ёс 
зүй, ажлын хариуцлага”, Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
А.Алтанцоож “Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаалтын чиглэлээр тулгарч буй хүндрэл 
бэрхшээл, түүнээс гарах арга зам”, сэтгэл зүйч, цагдаагийн дэслэгч Ү.Алтантуяа 
“Байгууллагын хөгжил манлайлал”, эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Ц.Нэргүй “Цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зохион байгуулж 
буй арга хэмжээ” сэдвээр тус тус мэдээлэл хийж, нийт 86 офицер алба хаагчид 
хамрагдсан байна. 

“Сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг дотоод ажлын хуваарийн дагуу Дэд бөгөөд 
эрүүгийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа З.Баянжаргал хариуцан удирдаж, 
газрын алба хаагчдаас урьд оны сахилга ёс зүйн зөрчлийн байдлыг энэ онтой 
харьцуулсан дүн шинжилгээ, мэдээлэл, танилцуулга хийж, хөтөлбөр ёсоор бие 
бүрэлдэхүүний дунд “Сахилга ёс зүйн зөрчлийг бууруулахад бидний оролцоо” сэдэвт 
хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа.  

Энэ үеэр албанаас нь сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаад байгаа шударга, зарчимч 
шаардлага сул, манлайлал хангалтгүй, хамт олны сахилга ёс зүйг сайжруулах талаар 
онцгой анхаарч алба хаагч нэг бүртэйгээ тулж үр дүнтэй ажил зохиохгүй байгаа Замын 
цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч П.Ганхуяг, Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Одчулуун болон удаа дараа сахилгын зөрчил 
гаргасан алба хаагчдад дутагдалдаа дүгнэлт хийж хамт олны ололт амжилт, нэр хүндэд 
муугаар нөлөөлөхгүй байхыг шаардаж “Албан мэдэгдэл” гардуулж, энэ талаар идэвх 
санаачлага гарган хамт олноо хошуучлан ажилласан 5 алба хаагчийг “Талархал” мөнгөн 
шагналаар шагнаж урамшуулав. 

Зөвлөгөөний үеэр “Сахилга ёс зүйн алба”-аас 2019 оны 1 дүгээр улиралд хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын талаар мэдээлэл хийж, энэ онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 
танилцуулан албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг  зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийг чанд мөрдөж авилга хээл хахуулиас ангид ажиллах талаар 
баталгаа гаргуулан авлаа. Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаас энэ оны 1 
улиралд аймгийн Прокурорын газраас ирүүлсэн шаардлагын мөрөөр заагдсан зөрчлийг 
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арилгах, дахин давтан гаргахгүй байх зорилгоор “Алдаанаас суралцъя” сургалтыг 
хариуцан зохион байгууллаа. 

Цагдаагийн газрын эхний хагас жилийн “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн, 
нэгдсэн цугларалт”-ыг 2019 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нарыг хамруулан зохион байгуулж, нийт 116 алба хаагч хамрагдлаа. 
Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг жагсаалын үзлэг, бэлтгэлээр эхэлж, хөтөлбөрийн 
дагуу хичээл сургалтыг зохион явуулав. 

Нийт бие бүрэлдэхүүнд “Харилцааны соёл, ур чадвар сэдвээр аймгийн Боловсрол 
соёлын газрын мэргэжилтэн Г.Мөнгөнтуул, “Мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдвээр 
Тагнуулын газрын дарга , “Ашиг сонирхлын зөрчил” сэдвээр аймгийн Тамгын газрын 
Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Э.Нандин-
Эрдэнэ, “Хэрэг, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарч буй зөрчил, 
анхаарах асуудал” сэдвээр Прокурорын газрын туслах прокурор Б.Батжаргал нар сургалт 
явуулж, “Цагдаагийн газрын 2019 оны эхний хагас жилийн сахилга, ёс зүйн байдал”-ын 
талаар Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Отгонбаатар, 
алба хаагчдын сахилга ёс зүй, хийж буй ажил, цаашид анхаарах асуудлаар тасаг, хэсгийн 
дарга нараас тус тус мэдээлэл хийж, Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
Т.Ганзоригоос алба хаагчдад сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр 12 чиглэлийн 
үүрэг тавив. 

Мөн сахилгын арга хэмжээ авагдсан болон өглөөний яриа, олон нийтийн ажил, арга 
хэмжээ тасалсан зэрэг зөрчил дутагдал заагдсан 9 алба хаагч, тасаг хамт олноос нь 
сахилгын зөрчил гаргасан ЭЦТ, НХЖХТ, МБТ, ЗЦТ-ийн дарга нарт “Албан мэдэгдэл”, 
зөрчил дутагдалгүй ажилласан 1 алба хаагч, ЗУТ, ШУТ, ХБТ, тусгай салааны дарга нарт 
“Талархал гардуулж, зөвлөгөөнд оролцсон нийт алба хаагч нараас сахилга, ёс зүй 
гаргахгүй байх талаар “Баталгаа” бичүүлэн авч, тасаг, хэсгийн дарга нарын талаар “Санал 
асуулга” авч ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын тасаг албадын дарга, ахлахууд нь газрын дотоод журмын дагуу 
“Ёс журам сахиулах эргүүл”-ийн үүргийг хуваарийн дагуу 24 цагаар гүйцэтгэж алба 
хаагчийн сахилга ёс зүй зөрчсөн, цагдаач жагсаалч байдал, албаны шуурхай бэлэн 
байдал хангаагүй 12 офицер, 13 ахлагчийн 25 зөрчлийг илрүүлэн 18 зөрчлийг газар дээр 
нь засуулж, зөрчлийг дахин давтахгүй байх талаар баталгаа гаргуулж, 6 зөрчлийг ёс зүйн 
албаны хурлаар хэлэлцүүлж, 1 зөрчлийг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан 
хэлэлцүүлж шийдвэрлэжээ. Цагдаагийн газрын алба хаагчдын шуурхай бэлэн байдлыг 
шалгах, цагдаач ажиллагаа, сахилга ёс зүйг сайжруулах зорилгоор “Ц-111”, “Хэрлэн” 
дохиогоор газрын бие бүрэлдэхүүнийг 14 удаа, түргэн цугларалтаар цуглуулж албаны 
бэлэн байдлыг шалгав. Жагсаалын үзлэгийг газрын хэмжээнд 22, тасаг албадын 
хэмжээнд 13 удаа явуулж илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч арилгууллаа. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын 
хэрэгжилтийг хангах, ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйн байдалд дүгнэлт хийх, зөрчил 
дутагдлыг засах, алба хаагчдын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор Цагдаагийн 
газрын 2019 оны 3 дугаар улирлын сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг 2019 оны 09 дүгээр 
сарын 27-ны өдөр зохион байгуулж, батлагдсан удирдамжийн дагуу жагсаалын үзлэгээр 
эхэлж, алба хаагчдын бэлэн байдлыг шалган ажиллалаа. 

Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөний үеэр Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа Д.Отгонбаатар “Цагдаагийн газрын 2019 оны 3 дугаар улирлын 
алба хаагчдын сахилга, ёс зүй байдал, анхаарах асуудал”-аар мэдээлэл хийж, сахилгын 
зөрчил гаргасан 4 алба хаагчид “АЛБАН ШААРДЛАГА”, хамт олноос нь сахилгын зөрчил 
гаргасан 3 тасгийн дарга нарт “АЛБАН МЭДЭГДЭЛ”, сахилга, ёс зүйн зөрчил дутагдал 
гаргалгүй ажилласан 5 тасгийн дарга, хамт олноо манлайлан ажилласан 3 алба хаагчид 
“ТАЛАРХАЛ” гардуулав. 

Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Т.Ганзоригоос нийт бие 
бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн ур чадвар, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр 9, 
сахилга бат, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр 6 төрлийн үүргийг өгч, “ЭЕРЭГ ХАНДЛАГЫГ 
ТӨЛӨВШҮҮЛЖ, ЭВСЭГ ХАМТ ОЛНЫГ БҮРДҮҮЛЬЕ” уриалгыг гарган сахилга хариуцлага, 
ёс зүй, ажлын үр дүнгээ дээшлүүлж ажиллахаа илэрхийлэн хамт олон санал нэгтэй гар 
өргөн баталж, уриалгыг дэмжлээ. 
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Зөвлөгөөний төгсгөлд алба хаагчдын манлайлал, тэдний сайн талыг сурталчлах 
зорилгоор 11 алба хаагчийн “Сайн туршлага”-ыг алба хаагчдад танилцуулж, бие 
бүрэлдэхүүн ая дуугаар түрлэг өргөн зөвлөгөөнийг өндөрлөлөө. 

Цагдаагийн газрын даргын 2019.01.08-ны А/03 дугаар тушаалаар Захиргааны 
удирдлагын тасгийн даргаар ахлуулсан 9 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй “Сахилга ёс зүйн 
алба”-ыг шинэчлэн байгууллаа. 

“Сахилга ёс зүйн алба” нь 6 удаа хуралдаж, сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 81 
алба хаагч /давхардсан тоогоор/-ийн талаар хэлэлцэж, 20 алба хаагчид дахин зөрчил 
дутагдал гаргахгүй ажиллахыг сануулж, 3 алба хаагч буруугүй болох нь тогтоогдсон тул 
хариуцлага тооцох үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэж, 81 алба хаагчид ажлын үр дүнгээр 
цалинг хасах, 42 алба хаагчид нөлөөллийн арга хэмжээ авч шийдвэрлэв. 

Хурлаар цагдаагийн газрын эмэгтэй алба хаагчдын ёс зүй, удирдлагаас өгсөн 
үүргийн биелэлтийг хангалтгүй гүйцэтгэсэн, албаны бэлэн байдал хангаагүй, өглөөний 
яриа, олон нийтийн арга хэмжээ тасалсан, идэвх санаачилга гаргаагүй алба хаагчдыг тус 
тус авч хэлэлцэн шийдвэрлэв. Зөрчил дутагдал гаргаж “Сахилга ёс зүйн алба”-ны хурлаар 
хэлэлцэгдсэн алба хаагч бүрээс дахин давтан зөрчил гаргахгүй байх “Баталгаа” гаргуулан 
авч зөвлөгөө өгөв. 

Цагдаагийн газрын тасаг албадын дарга, ахлахууд нь газрын дотоод журмын дагуу 
“Ёс журам сахиулах эргүүл”-ийн үүргийг хуваарийн дагуу 24 цагаар гүйцэтгэж алба 
хаагчийн сахилга ёс зүй зөрчсөн, цагдаач жагсаалч байдал, албаны шуурхай бэлэн 
байдал хангаагүй 16 офицер, 18 ахлагчийн 34 зөрчлийг илрүүлэн 20 зөрчлийг газар дээр 
нь засуулж, 8 зөрчлийг дахин давтахгүй байх талаар баталгаа гаргуулж, 3 зөрчлийг 
сахилга ёс зүйн албаны хурлаар хэлэлцүүлж, 1 зөрчлийг газрын даргын зөвлөлийн 
хурлаар оруулан хэлэлцүүлж шийдвэрлэжээ. Сахилга ёс зүйн дутагдлын шалтгаан 
нөхцлийг судалж “Алба хаагчдын сахилга ёс зүйг ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх” сэдэвт 
сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг тасаг албадын хэмжээнд 7, газрын хэмжээнд 4 удаа 
хийж зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд “Сахилга ёс зүйн алба” хяналт тавин 
ажиллаж байна.  

Мөн зөрчил гаргасан 7 алба хаагчийг ЦЕГ-ын Сургалтын нэгдсэн төвд ёс зүйн 
төлбөртэй сургалтад хамруулаад байна. Цагдаагийн газрын криминологи судалгааны 
багаас алба хаагч нарын гаргасан зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох дүгнэлт хийж, 
тухайн дүгнэлтэд тулгуурлан зөрчил гаргасан алба хаагч нарт ганцаарчлан зааварчилга 
зөвлөмж өгч, алдаагаа дахин давтахгүй түүний гаргасан алдааг бусад алба хаагч нарыг 
гаргуулахгүй байх зорилгоор “Алдаанаас суралцах” сургалтыг тогтмол зохион байгууллаа. 

Газрын удирдлагаас алба хаагчидтай 2019 ны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, алба 
хаагчийн сахилга, ёс зүйг сайжруулах, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, бусдын нэр төр, 
алдар хүндийг хүндэтгэж, шударга, зарчимч, ёс зүйтэй, шуурхай, мэргэшсэн үйл 
ажиллагааг хэвшүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 
батлагдсан "ИТГЭЛЦЛИЙН ГЭРЭЭ"-г тус цагдаагийн газрын дарга цагдаагийн газрын 182 
алба хаагч нэг бүртэй байгуулан ажиллалаа. 

Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газрын удирдлагаас алба хаагчдаас 2018 онд 
гэмт хэрэг, сахилга, ёс зүйн зөрчилд холбогдсон байдалд дүгнэлт хийж, шалтгаан 
нөхцөлийг тогтоон, алба хаагчдын ажил үүргийн гүйцэтгэлийг сайжруулах, ажлын 
хариуцлага алдах, сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргах, гэмт хэрэг, зөрчилд 
холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  “Албан даалгавар-3, “Үүрэг ажлын чиглэл 
78”, “Зөвлөмж-2”-ийг боловсруулан алба хаагчдад хүргэж хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж 
ажиллав.  

Удирдлагаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажилласны үр  дүнд энэ онд эрүүгийн 
гэмт хэрэгт холбогдсон алба хаагч байхгүй ба энэ онд 14 алба хаагч сахилгын зөрчил 
гаргасны 11 буюу 78,6% нь офицер, 3 буюу 21,4% нь ахлагч бүрэлдэхүүн байна. Нийт бие 
бүрэлдэхүүнд эзлэх хувь 7,5% хувийг тус тус эзэлж байна. Сахилгын зөрчил урьд оны 
мөн үеэс 8 нэгжээр 36.4 хувиар буурчээ.  

Гаргасан зөрчлийн хэлбэрээр авч үзвэл: ажлын хариуцлага алдсан 6, архидан 
согтуурсан 1, сахилгын болон ёс зүйн дүрэм зөрчсөн 6, үүрэг даалгавар үл биелүүлсэн 1 
тус тус байна. Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн шалтгаан нөхцөл нь: Цагдаагийн албан хаагч 
бие биедээ тавих тавих зарчимч шаардлага сул 2, ажлын стресс 1, хувь хүний буруутай 
үйл ажиллагаа 9, найз нөхдийн уруу таталт 1, хууль дүрэм, журам, зааврын мэдлэг 
дутмаг, мэргэжлийн ур чадвар сул 1 тус тус байна. Алба хаагч нарт оногдуулсан 
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шийтгэлийн төрлөөр ангилбал “Сануулах” арга хэмжээ тооцогдсон 4, албан тушаалын 
цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулсан 10 алба хаагч 
байна. Сахилга, ёс зүйн зөрчлийг иргэд байгууллагын мэдээллээр 2, төрийн болон төрийн 
бус байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээллээр 4, дотоодын хяналтаар 8-ыг тус тус 
илрүүлсэн байна. Сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдын тасгаар нь авч үзвэл: 
Эрүүгийн цагдаагийн тасаг 4, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг 5, Замын цагдаагийн 
тасаг 2, Мөрдөн байцаах тасаг 3 алба хаагч холбогджээ. 

ҮР ДҮН: Тайлангийн хугацаанд сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг улирал бүр, 
тасаг албад сар бүр сахилга хариуцлагаа хэлэлцэж, алба хаагчдын гаргасан зөрчлийн 
шинж байдалд тулгуурлан сургалтын хэлбэрүүдийг сонгон мэргэшүүлэх, дадлагажуулах, 
мэдлэг олгох, гоо зүй, соёлын хичээл сургалт, зөрчил гаргасан алба хаагчдаар бие 
бүрэлдэхүүнд алдаан дээрээсээ суралцах сургалтуудыг оруулж, тэдний гэр бүлийн гишүүн 
бүртэй уулзаж сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгүүлж, зөрчил дутагдалгүй ажилласан алба хаагчдыг 
сайшаах, сайн чанаруудыг нь хамт олонд сурталчлах ажлыг зохион байгуулж 
ажилласнаар цагдаагийн газрын алба хаагчдаас гаргасан зөрчил өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 36.4 хувиар буурсан сайн үзүүлэлттэй байна. 

  
 Б. Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр дотооддоо 

зохион байгуулсан сургалт.  
Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Боловсролын 

тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай 
хууль, цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/28 тоот тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын 
нэгдсэн төлөвлөгөө”, Байгууллагын хэмжээнд бие бүрэлдэхүүнд зохион явуулах 
сургалтын 2019 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”, нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлж, тэдний 
бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, биеийн тамир, спортын арга 
хэмжээ, тэмцээнийг зохион байгуулж, албаны спортыг хөгжүүлж, албаны бэлтгэлийг 
хангах, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхтэй холбоотой сургалтыг “Пүрэв” 
гарагуудад тогтмол явуулж ирлээ. 

Албаны сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор 2019 онд  алба хаагчдаас 
санал асуулгыг авч нэгтгэн, удирдлагад танилцуулан санал асуулгын дүнд үндэслэн 2019 
онд зохион байгуулагдах 46 заалт бүхий сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган 
батлуулснаас 81 удаагийн сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу зохион явуулж нийт 
давхардсан тоогоор 10686 алба хаагч хамрагдаж, мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн 
сургалт 34, алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалт 14, дадлагажуулах сургалт 1, бие бялдрын 
бэлтгэлжилтийг хангах сургалт 8, бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан 
сургалтыг 23 удаа зохион явуулж, танхимын сургалтыг 74, дадлагын сургалтыг 7 удаа 
зохион байгуулж явууллаа. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2019 оны 4 дүгээр улиралд шинээр томилогдсон 1 
алба хаагчийг “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дасан зохицох хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх” /код 944/-д заасны дагуу томилогдсон албан тушаалд богино хугацаанд 
дасан зохицох хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллах чиглэлээр 
дадлагажуулагч багшийг тушаалаар томилон, алба хаах болон багш шавийн гурван талт 
гэрээг байгуулан ажиллаж байна. Албаны сургалтын зардалд нийт 500.000 төгрөгийг 
зарцуулав. 

  
ЦЕГ-ын даргын 2018 оны Б/130 дугаар тушаалаар Хууль сахиулахын их сургуулийн 

Удирдлагын сургуульд “Цагдаагийн байгууллагын стратеги-тактик” мэргэшлээр болон 
бусад чиглэлээр 2019-2020 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 хаагчийг хамруулан суралцаж байгаа болно. 

Алба хаагчдын мэдлэг боловсрол, ажлын ур чадварыг тодорхойлох, тэдний мэдлэг 
боловсролыг дээшлүүлэх, ажилдаа хандах хандлагыг өөрчлөх, урам зоригийг сэргээх 
зорилгоор алба хаагчдын дунд “Шилдэг удирдагч”, “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч, “Шилдэг 
хэсгийн байцаагч”, “Шилдэг мөрдөгч”, “Шилдэг харуулчин” “Шилдэг ахлагч”, “Шилдэг 
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жолооч” зэрэг ажил мэргэжил, ур чадварын тэмцээнүүдийг зохион явуулж шалгаруулахдаа 
галт зэвсэг, тусгай мэх хэрэглэх ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах зорилгоор галт 
зэвсгийн задаргаа, буудлагын төрлөөр, сумдын хэсгийн төлөөлөгч нараас мал зүслэх, им 
тамга нэрлэх, морь унах, эмээллэх, тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, жолоодлого 
зэрэг төрлүүдээр алба хаагчдаас шалгалт авч дүгнэлээ. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын 
хэрэгжилтийг хангах, офицер бүрэлдэхүүний манлайлал, албаны шуурхай бэлэн байдал, 
ажлын хариуцлага, хувь хүний сахилга ёс зүйн байдалд дүгнэлт хийх, зөрчил дутагдлыг 
засах, засуулах, ажлын үр дүн, шат дараалсан ажлын хяналт, алба хаагчдын ажлын 
хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор тус Цагдаагийн газарт анх удаа “Офицер 
бүрэлдэхүүний нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн”-ийг 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 
цагдаагийн газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдлаа.  

Зөвлөгөөнд оролцогчдод аймгийн Тамгын газрын дарга П.Бат-Өлзий “Төрийн алба 
хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага”, Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа, 
удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Э.Нандин-Эрдэнэ “Төрийн 
албаны /шинэчилсэн найруулга/ тухай хууль, нийгмийн баталгаатай холбоотой дүрэм 
журам”, Хилийн 0132 дугаар ангийн штабын дарга, дэд хурандаа Б.Дашдэндэв “Дүрэмч 
ажиллагаа, жагсаалын үзлэг, албаны бэлэн байдлын талаарх мэдээлэл”, “Хан-Уул” 
цогцолбор сургуулийн захирал гавьяат багш Г.Бүдтуяа “Нийгмийн харилцаан дахь гэр 
бүл”, аймгийн Прокурорын газрын туслах прокурор Б.Батжаргал “Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх ажиллагаа, түүнд анхаарах асуудал”, Тагнуулын газраас “Төрийн нууцын 
хамгаалалтад хяналт тавих асуудал”, Цагдаагийн газрын ахмадын хорооны дарга, бэлтгэл 
хошууч Х.Болдбаатар “Ахмад ажилтнуудын ажлын арга барил, туршлага”, Цагдаагийн 
газрын дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
З.Баянжаргал “Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдал”, Захиргааны удирдлагын тасгийн 
дарга, цагдаагийн хошууч Б.Очирпүрэв “Алба хаагчдын сахилга ёс зүй, ажлын 
хариуцлага”, Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа А.Алтанцоож 
“Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаалтын чиглэлээр тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, түүнээс 
гарах арга зам”, сэтгэл зүйч, цагдаагийн дэслэгч Ү.Алтантуяа “Байгууллагын хөгжил 
манлайлал”, эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ц.Нэргүй 
“Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зохион байгуулж буй арга хэмжээ” сэдвээр тус тус сургалт 
явуулан мэдээлэл хийж, нийт 86 офицер алба хаагчид хамрагдсан байна. 

Цагдаагийн газрын эхний хагас жилийн “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн, 
нэгдсэн цугларалт”-ыг 2019 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нарыг хамруулан зохион байгуулж, нийт 116 алба хаагчдад 
“Харилцааны соёл, ур чадвар сэдвээр аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын 
мэргэжилтэн Г.Мөнгөнтуул, “Мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдвээр Тагнуулын газрын 
дарга, “Ашиг сонирхлын зөрчил” сэдвээр аймгийн Тамгын газрын Төрийн захиргаа, 
удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Э.Нандин-Эрдэнэ, “Хэрэг, зөрчил 
шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарч буй зөрчил, анхаарах асуудал” сэдвээр 
Прокурорын газрын туслах прокурор Б.Батжаргал нар сургалт явуулав. 

Хөдөө сумдад ажиллаж байгаа алба хаагч нарт улирал бүр албаны сургалтыг CD/ 
DVD/ хэлбэрээр гарын авлага, ном,  видео хичээлийг бэлтгэн хүргүүлж, бие даан 
судлуулан үр дүнг тооцож байна. Албаны сургалтыг шинэлэг арга хэлбэрээр явуулах 
зорилготойгоор 13 сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын нэгдсэн сургалт зөвлөгөөнийг 
“Чойбалсан” суманд дадлага, сургалтыг зохион байгуулав.  

“Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран 3 
удаагийн сургалтыг бие бүрэлдэхүүнд оруулахаар төлөвлөгөө гарган батлуулж, 02 дугаар 
сарын 20-ны өдөр Бүсийн оношлогоо эрүүл мэндийн төвийн сэтгэцийн их эмч 
Г.Мөнхжаргал эмч, Эрүүл мэндийн газрын сэтгэц хариуцсан мэргэжилтэн Энхмаа нарын 
хамт “Стресс түүнээс гарах арга” сэдвээр, 2 дугаар сарын 27-ны өдөр Бүсийн оношлогоо 
эрүүл мэндийн төвийн сэтгэцийн их эмч н.Батдулам “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 
ойлголт” сэдвээр сургалтыг зохион байгуулж гарын авлага тарааж ажиллалаа.  

Цагдаагийн газрын алба хаагчдад “Эрүүл амьдрах аргачлал” сэдвээр 
И.Ерөөлтүвшин, “Хүүхэдтэй хамт суралцахуй” сэдвээр гэр бүл, хүхэд залуучуудын газрын 
багш Г.Оюунтуяа, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” сэдвээр Мэргэжлийн хяналтын газрын 
улсын байцаагч Б.Батболд нар сургалт явуулав. 
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“Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд  ажлын 
байран дахь стрессийг бууруулах зорилгоор “стресс хөтөлбөр”, “Удирдах ажилтны 
манлайллыг дээшлүүлэх” аяны хүрээнд удирдах албан тушаалтнуудаас бие бүрэлдэхүүнд 
мэдээлэл хийх хуваарийг гарган батлуулан 2 удаа сургалт зохион байгуулав. 

Болзошгүй аюул, террорист халдлагаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ИНЕГ-ын 
харъяа Дорнод аймаг дахь Нисэхийн газартай хамтран 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ноос 
19-ний өдрүүдэд 3 өдрийн холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан дадлага 
сургуулилтыг зохион байгуулж ажиллалаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газраас Монгол Улсын хүний эрхий үндэсний комисстой 
хамтран Монгол улсын нэгдэн орсон Олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенц, Монгол 
Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийг удирдлага 
болгон цагдаагийн алба хаагчдын хуульд заасан эрхийг хүндэтгэх, сахин хамгаалах, 
мэдлэг ойлголт, хариуцлагыг сайжруулах, харилцан хамтран ажиллах зорилго бүхий 
санамж бичгийн хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч У.Уранцэцэг би хүний эрхийн чиглэлээр 
сургагч багшийн сургалтад хамрагдан сургагч багшаар бэлтгэгдэж, 2019 оны 3 дугаар 
сард давтан сургалтад хамрагдсан билээ. 

Сургагч багш, цагдаагийн дэслэгч У.Уранцэцэг нь Цагдаагийн газрын алба 
хаагчдад хүний эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүний эрхэд суурилсан 
хандлага, жендерт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл, алба хаагчийг 
төлөвшүүлэх, зорилгоор нийт 4 удаа сургалтыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 245 
алба хаагчийг хамруулав. 

Нийт алба хаагчдад хөгжүүлэх сургалтын хүрээнд “Стресс ба түүний шалтгаан, 
оношилгоо, тусламж” сэдэвт сэтгэлзүйн цуврал хичээлүүдээр тасгийн дарга, ахлахууд 
сургалтын материал бэлтгэн “Стрессийн ерөнхий ойлголт”, “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
тухай ойлголт”, “Стрессээс урьдчилан сэргийлэх энгийн аргууд”, “Сэтгэл түгшилт ба 
түгээмэл сэтгэл түгших эмгэг”, “Сандрах эмгэг”, “Биеийн хэлбэрийн эмгэгүүд”, “улигт бодол 
албадмал үйлдлийн  эмгэг”, “Архаг ядаргаа”, “Стресст өгөх цочмог хариу үйлдэл”, “Хүнд 
стресст өгөх хариу урвал ба дасан зохицох хямрал”, “Гэмтлийн дараах стрессийн хариу 
үйлдэл” зэрэг сэдвүүдээр алба хаагчдад нийт 11 удаа сургалтыг явууллаа. 

  
В. Зохион байгуулсан соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээ. 
  
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2019 онд зохион явуулах ЦЕГ-ын даргын 

2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/19 тоот тушаалаар баталсан “Соён гэгээрүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу 2019 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” гарагт, нийтийн биеийн тамир, 
спортыг хөгжүүлж, тэдний бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, биеийн 
тамир, спортын арга хэмжээ, тэмцээн зохион байгуулж, албаны спортыг хөгжүүлж, албаны 
бэлтгэлийг хангах, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхтэй холбоотой сургалтыг 
“Пүрэв” гарагт тогтмол явагдаж байна. Цагдаагийн газрын даргаар 2019.01.03-ны өдөр 
батлагдсан “Тэмдэглэлт баяр, ёслолын арга хэмжээ”, “Биеийн тамир спортын уралдаан 
тэмцээн”, “Ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ”-ний хуваарийн дагуу арга хэмжээнүүд бүрэн 
хэрэгжин ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газраас мэдээлэл, сурталчилгааны чиглэлээр 126 удаа, соёл, спорт 
хүмүүжлийн чиглэлээр 73, нийт 199 төрлийн ажил арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. 

Хууль тогтоомж, төрийн болон байгууллагын бодлого чиглэл, үйл ажиллагаатай 
холбоотой бусад албан баримт бичгүүд, улс орны болон гадаад орнуудын улс төр, нийгэм, 
эдийн засаг болон танин мэдэхүйн бусад мэдээлэл, түүхэн замнал, шинжлэх ухаан, 
техник, технологийн ололтын талаарх мэдээллийг өглөө бүр 5 минутын мэдээллийг алба 
хаагчид нар хуваарийн дагуу бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж байна. 

Алба хаагчдын харилцааны соёл, сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, “Алба хаагчдын 
ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтыг хангахад 
чиглэсэн төрөл мэргэжлийн болзолт уралдаануудыг зарлан хэрэгжүүлж ажиллав. 
Цагдаагийн газрын алба хаагч нарын илтгэх ур чадварыг сайжруулах, харилцааны соёлыг 
дээшлүүлэх зорилгоор 7 хоног бүрийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв гаригт хуваарийн дагуу 
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дэлхий ертөнц болон улс оронд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдал, харилцаа ёс зүй, биеэ 
зүй зохистой авч явах, тэвчээртэй байх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг 5 минутын 
сонирхолтой мэдээллийг бэлтгэж нийт 93 удаа бие бүрэлдэхүүнд хүргэж ажиллав. Мөн 
цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс дотоодод зохион байгуулагдсан ажил, арга 
хэмжээ, уралдаан тэмцээний талаар “СУРВАЛЖЛАГА” мэдээг бэлтгэж 7 хоног бүрийн 
“Даваа” гарагт, нийт 24 удаа бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан 
Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд Авилгын эсрэг хууль 
тогтоомж, Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, авилгатай тэмцэх газрын 
зөвлөмжийн хэрэгжилт, алба хаагчдыг авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор “Офицеруудын зөвлөгөөн”-ийг 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 
зохион байгуулж “Офицер та Төр-Ард түмнийхээ өмнө өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр 
биелүүлж, Хариуцлагатай-Хуулийг дээдлэн, эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн болж, “АРХИ-
АВИЛГА-АШИГ СОНИРХОЛ”-оос ангид байж, сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргахгүй, 
бие биедээ зарчимч шаардлага тавьж, ахлагч бүрэлдэхүүнээ үлгэрлэн манлайлж, 
байгууллагынхаа нэр хүндийг өндөрт өргөж ажиллахыг УРИАЛЖ байна.” гэсэн уриалгыг 
дэвшүүлэн алба хаагчдаас баталгаа авч авилгаас урьдчилан сэргийлэх талаар зохих 
мэдлэг эзэмшүүлж, түүнийг үл тэвчих алба хаагчдын сэтгэл зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг 
үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн байгууллагыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах, иргэдэд тухай 
байгууллагын мэдээлэл нээлттэй ил тод байх, мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх 
зорилгоор цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” цахим хуудас,  фейсбүүк хуудас 
болон цагдаагийн газрын иргэд хүлээн авах танхимд авилгаас урьдчилан сэргийлэх ил 
тод байдлын самбар шинээр хийж байршуулан авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг тогтмол 
байршуулж, иргэд олон нийтийг нэгдэхийг урьж, авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн 
чиглэлээр мэдээ мэдээллийг сурталчлан ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газраас “Цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагын ахмад, дунд, 
залуу үеийн залгамж холбоог хөгжүүлэх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 14 заалт бүхий салбар 
төлөвлөгөөг 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр цагдаагийн газрын даргаар батлуулан 
хэрэгжүүлж байна. 

- Билгийн тооллын XYII жарны “Урвуулагч” хэмээх Шороон гахай жилийн Монголын 
уламжлалт сар шинийн баярын босгон дээр тус цагдаагийн газрын дарга, удирдлагууд 
2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр ахмад ажилтнуудаа “Атланта” ресторанд хүлээн 
авч, хүндэтгэл үзүүлж 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг видео хэлбэрээр 
танилцуулан, хүрэлцэн ирсэн ахмадуудад зориулж, үдийн зоог барин, уртын дуу, морин 
хуурыг эгшиглүүлж, урлагийн хэсэгчилсэн тоглолт үзүүлж сонирхуулав.  

Арга хэмжээний төгсгөлд нь цагдаа-эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс өндөр настан 
Мөнгөнцэцэгт тавгийн идээг сэтгэлийн бэлэг болгон өгч, Цагдаагийн газраас нийт 108 
ахмадуудад эрүүл энх, урт удаан наслахыг ерөөсөн мэндчилгээ, сар шинийн гарын 
бэлгийг гардуулан өгсөн.  

- “Ахмадаа сонсъё” арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх 
зөвлөлийн гишүүд, тасаг албадын ахлах нийт 18 албан тушаалтнууд 2019 оны 02 дугаар 
сарын 06-ны өдөр 51 ахмад ажилтанд очиж хүндэтгэл үзүүлж санал хүсэлтийг сонсож 
ажиллалаа.  

Цагдаагийн газрын “II” байранд Монгол Улсын зүүн хязгаарт анх цагдаагийн 
байгууллага үүсэж байгуулагдсанаас өнөөг хүртэлх түүхэн замнал ахмад үеийн амжилт 
бүтээл алдар гавьяатнуудыг алдаршуулах техник хэрэгсэл, хувцас, зэвсэг, тусгай 
хэрэгслийг сурталчлах зорилгоор орон нутагт анх удаа цагдаагийн түүхэн “Музей”-г 
ахмадын хороотой хамтран өөрсдийн нөөц бололцоогоор ашиглан байгуулж, цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах, ахмад залуу үеийн холбоог 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж байна.   

- Халхын голын дайны Ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд Цагдаагийн газрын 
ахмадын хорооноос ОХУ-ын Чита мужид болсон ялалтын баярын арга хэмжээнд 5 ахмад 
ажилтан хамрагдсан ба ахмадын байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцах 
ажиллах санал бодлоо солилцох зорилгоор Цагдаагийн газраас санхүүгийн дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллаа. 
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- “Ахмадаасаа суралцая-Бидний бахархал” арга хэмжээг 2019 оны 06 дугаар сарын 
10-ны өдөр зохион байгуулж, Цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан бэлтгэл хошууч 
Х.Болдбаатар, бэлтгэл дэд хурандаа Н.Болдсайхан, бэлтгэл хошууч С.Хадбаатар, бэлтгэл 
хошууч Т.Намсрайжав, бэлтгэл ахлах ахлагч Ч.Мөнхжаргал нарын 5 ахмад ажилтанг урьж 
оролцуулан ажлын туршлагаас шинэ залуу алба хаагч нарт мэдээлэл хийж, хамтран 
замын хөдөлгөөний болон хэв журам сахиулах чиглэлээр эргүүлд гарч ажлын туршлагаа 
шинэ алба хаагч нарт зааж сургах ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэв. 

- Цагдаагийн газрын удирдлагаас ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, сахилга ёс зүйг 
сайжруулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, эрэн сурвалжлах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах үүргээ хэрэгжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэдэд шуурхай 
хүргэх ажлыг боловсронгуй болгоход дэвшилтэт технологи, инновацыг нэвтрүүлэх, алба 
хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулахад гаргасан бүтээлч санал, санаачилгыг дэмжиж 
урамшуулах, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Цагдаагийн алба 
хаагчийн шинэ санал, санаачилгыг дэмжих” /код 116/-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Шинэ 
санаачилга-Тэргүүн туршлага” болзолт уралдааныг санаачлан болзол шалгуурыг 
даргын зөвлөл болон хамт олны хурлаар хэлэлцэж батлуулан, бие бүрэлдэхүүний дунд 
зарлаж үр дүнг тооцож ажиллав.  Энэ уралдааны хүрээнд 4 алба хаагч ажлын үр дүнгээр 
шалгарч “Батламж” сарын үндсэн цалингийн 20 хувиар шагнагдсан юм. 

- ЦБҮАЖ /код-940/ “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил”, ЦЕГ-ын даргын 2019 оны 01 
дүгээр сарын 21-ны өдрийн А/37 тоот тушаалаар баталсан “Цагдаа дотоодын цэргийн 
анги байгууллагын ахмад дунд залуу үеийн залгамж холбоог хөгжүүлэх хөтөлбөр”, 
Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүний дунд 2019 онд зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Улсын драмын эрдмийн 
театрын жүжигчин Төрийн соёрхолт, Ардын жүжигчин Н.Сувд, МУАЖ П.Цэрэндагва, 
МУАЖ Д.Мэндбаяр, МУГЖ С.Сарантуяа, МУГЖ Ж.Оюундарь, СТА Б.Отгонбат нарыг алба 
хаагчидтай хийх чөлөөт уулзалт, ярилцлагыг зохион байгууллаа. 

- Албаны сургалтын нээлтийн үйл ажиллагаанд МУГЖ Б.Жаргалсайхан, МУГЖ 
Г.Урнаа нарыг урьж оролцуулан “Гэр бүлийн хайр халамж, амьдралын үнэ цэнэ”-ийн 
талаар мэдээлэл хийж, алба хаагчдын сонирхсон асуултад хариулж чөлөөт уулзалт, 
ярилцлагыг зохион байгуулж, мөн Хувь хүний хөгжлийн институтийн сэтгэлзүйн сургагч 
багш Э.Эрдэнэ-Очир “Аз жаргалтай гэр бүл” сэдвээр алба хаагчдад сургалт явуулав. 

- Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны а/135 дугаар тушаалаар батлан 
гаргасан “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд Алба хаагчдыг нөхөн сэргээх сувилалд 
хөнгөлөлттэй буюу төлбөргүйгээр эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулж, эрүүл 
мэндийн байдлыг харгалзан “Сүүж-Уул” сэргээн засах амралт сувилалд амраах 42 алба 
хаагчийн судалгааг гарган өнөөдрийн байдлаар тус цагдаагийн газраас 32 алба хаагч, гэр 
бүлийн 1 гишүүний хамт хамруулж, сувиллын зардалд хөнгөлөлт үзүүлэн 3.168.000 
төгрөгийн зардлыг шийдвэрлэж өгөв. 

- Алба хаагчдад эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх чиглэлээр 2 дугаар сарын 14-ний 
өдөр “Гэгээн валентин”-ы өдрийг тохиолдуулан видео мэндчилгээ бэлтгэж цагдаагийн 
албаны хүнд хүчир ажлын хажуугаар гэр бүлдээ цаг зав гаргаж үлгэр жишээ сайн хань, 
сайн аав байдаг алба хаагчдын төлөөллөөс 3 алба хаагчийг шалгаруулж гарын бэлэг 
гардуулсан.  

- “Монгол цэргийн өдөр” буюу орчин цагийн Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 98 
жилийн ойн байрыг тохиолдуулан “Дорнод медиа” группийн “Дорнод” ТВ-ийн хамт олноос 
цагдаагийн байгууллагын ажилтан, алба хаагчдын дунд “60 ХОРОМ” цэнгээнт 
нэвтрүүлгийг зохион байгуулж, тус цагдаагийн газраас 4 баг оролцлоо. 

- “Би хичээнгүй бичигтэн” хичээнгүй бичих уралдааныг 2019 оны 3 дугаар сарын 
25-ны өдөр зохион байгуулж, тасаг бүрээс алба хаагч, нийт 24 алба хаагч оролцож 
уралдааны Тэргүүн байрт мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад 
Г.Болортуяа, Дэд байрт бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч архивч, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Баярхүү, Гутгаар байрт жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Ганцэцэг нар 
шалгарч “Өргөмжлөл” цалингийн хувиар нэмж урамшуулсан. Шалгарсан алба хаагчдын 
хичээнгүй бичгийг бусад алба хаагч нарт сурталчлах ажлыг зохион байгуулж байна. 

- “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “СТРЕССГҮЙ ӨДӨР” 
арга хэмжээг зохион байгуулж, “Стресс түүнээс гарах арга”, “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
тухай ойлголт” сэдвээр 2 удаа сургалт зохион байгуулан гарын авлага тарааж, арга 
хэмжээний үеэр “Мянган жаргалан” эмийн сантай хамтран алба хаагчдад хүчил төрөгчийн 
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коктейль, чацарганын цэвэр жүүс, витамин С өгч гарын авлага боршур тарааж стресс 
бухимдлыг саармагжуулах арга хэмжээг авч ажиллалаа.  

-Алба хаагчдыг идэвхжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж хамт олны уур 
амьсгалыг бэхжүүлэх зорилгоор “Монгол цэргийн өдөр”-ийг тохиолдуулан цагдаагийн 
газрын нийт 132 алба хаагч нарын дунд “Монита” арга хэмжээг 2019 оны 03 дугаар сарын 
11-ээс 3 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллаа.  

- Цагдаа эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс цагдаагийн газрын алба хаагчдын гэр бүлийн 
гишүүдээс “Алба хаагч тэдний гэр бүлийн дунд тодорхой ажлуудыг үе шаттай зохион 
байгуулах, оролцоог нэмэгдүүлэх”  гаргасан санал хүсэлтийг дэмжих зорилгоор “Гэр 
бүлийн зөвлөгөөн” өдөрлөг, урлаг уран сайхны арга хэмжээг зохион байгууллаа. Уг арга 
хэмжээнд цагдаагийн алба хаагчийн 90 гэр бүлийн гишүүд оролцлоо. 

Арга хэмжээний үеэр цагдаагийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны 
тайланг танилцуулан гэр бүлийн гишүүдээс тулгамдаж байгаа асуудлын талаар санал 
хүсэлтийг сонсож, Хан-Уул цогцолбор сургуулийн захирал, гавьяат багш Г.Бүдтуяа урьж 
“Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сэдвээр мэдээлэл өгч, алба хаагчийн найдвартай ар тал болж буй 
халамжит хань, гэр бүлийн 9 гишүүнд “ТАЛАРХАЛ” гардуулав.   

Мөн алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийн дунд “Гар бөмбөг”, “Дартс”-ны 
тэмцээнийг тус тус зохион байгуулж азтан тодруулах сугалааг явуулж нэг өдрийг алба 
хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийн хамт үдийн зоог, тэмцээн уралдаан, урлагийн арга 
хэмжээтэй зохион байгууллаа. 

- Мөн алба хаагчдын оюуны соёл, гоо сайхны сэтгэлгээг хөгжүүлэх, эрч хүч урам 
зориг өгөх, ажлын алжаалыг тайлах зорилгоор  урлаг уран сайхны арга хэмжээг тухай бүр 
зохион байгуулж байна. Аймгийн хөгжимт драмын театрт тоглогдсон  жүжиг, урлаг соёлын 
тоглолтод 2019 онд 190 алба хаагчийг хамруулан хамт олны “Журмын сан”-гаас тооцон 
дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан 1 сая 830 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Үүнд: 

- Дуурь бүжгийн эрдмийн театрын “Сарьсан багваахай” дуурь, - Хайр уянгалсан 
аялгуу ТББ-ын хараагүйчүүдийн тоглолт, - Аймгийн хөгжимт драмын театрын “Лийр ван” 
жүжиг, - Улсын драмын эрдмийн теартын “Тэнгэрийн хүү” жүжиг, - Улсын драмын эрдмийн 
теартын  “Би эндээс явахгүй” жүжиг, - Улсын драмын эрдмийн теартын  “Бүсгүйн зурвас” 
жүжиг, - Улсын драмын эрдмийн теартын  “Бардам туулай” хүүхдийн жүжиг, - “2000” 
Монголын уран сайхны кино зэрэг уран бүтээлүүдийг үзүүлсэн байна. 

- Матад сум дахь Цагдаагийн хэсгийн 5 жилийн ой хүрээнд тус тасгаас сумын 
хэмжээнд хүүхэд сурагчдын дунд эссе бичлэгийн уралдаан зохион явуулж дүгнэсэн ба 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр “Караоке” 
тэмцээнийг зохион явуулснаас дэд ахлагч Б.Оргил ахлагчтай тусгай салаа Тэргүүн байр, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Ж.Одхүү ахлагчтай Замын цагдаагийн тасаг дэд байр, 
цагдаагийн ахмад Б.Алтангэрэл ахлагчтай Мөрдөн байцаах тасаг Гутгаар байранд тус тус 
шалгарлаа. 

  
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/129 дүгээр тушаалаар баталсан 

“Соён гэгээрүүлэх ажил” /код 940/ журам”, “Биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион 
байгуулах” ЦБҮАЖ /код 941/, мөн даргын  А/135 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрүүл 
цагдаа” хөтөлбөр, цагдаагийн газрын 2019 онд бие бүрэлдэхүүний дунд зохион 
байгуулагдах “Соён гэгээрүүлэх ажил”-ын төлөвлөгөөний хүрээнд спортын тэмцээн 
уралдаануудыг зохион байгуулж байна.  

- Алба хаагч болон тэдний гэр бүлийн дунд “Эрүүл зөв хооллолт”-ын сургалт, 
өдөрлөгийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр тасаг албадын дунд зохион явуулж, 
алба хаагчид өөрсдийн хийсэн эрүүл зөв хоолоор ширээ засаж бусдад сурталчлах, 
амтлагаа явуулах зэрэг тэмцээнийг зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд Захиргааны 
удирдлагын тасаг Тэргүүн байр, Шуурхай удирдлагын тасаг Дэд байрт шалгарсныг шагнаж 
урамшуулав. 

- "Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-ийг тохиолдуулан "Хүүхдийн 
баяр"-ын арга хэмжээг цагдаагийн газрын алба хаагчдын гэр бүл, бяцхан үрсийг 2019 оны 
05 дугаар сарын 31-ний өдөр хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг гардуулж, 
хүүхдүүдийн дунд бүжиг, шүлэг, дууны тэмцээн зохион байгууллаа. 

- Цагдаагийн газрын хэмжээнд алба хаагчдын ар гэр, ахуй амьдралтай танилцах, 
санал хүсэлтийг хүлээн авах, сонсох зорилгоор “Бид нэг гэр бүл” нэгдсэн арга хэмжээг 
2019 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс зохион явуулж эхлээд байна. Энэхүү арга 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

49 

хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн газрын нийт 185 алба хаагч нарыг тасаг, хэсгийн дарга, 
ахлахуудад хувиарлан өгч, алба хаагч нэг бүрийн гэр орноор орж, гэр бүлийн гишүүдтэй 
уулзаж, санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж байна. Одоогоор нийт алба хаагчдын 68.1 
хувь буюу 126 алба хаагчийн ар гэрээр зочилж санал сэтгэгдлийг хүлээн авч ажилласан 
байна. 

 “Монгол өрх” сэтгэл зүйн хүрээлэнгээс улсын хэмжээнд зохион явагдсан 
“Сэтгэлзүйн дархлаажуулалтын аян”-ыг Дорнод аймагт 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ноос 
19-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан аяныг санаачлагч, зохион 
байгуулагч нартай уулзан алба хаагчдад сэтгэл зүйн лекц тавиулах хүсэлтийг уламжлав. 

“Монгол өрх” сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн захирал, сэтгэл зүйч, доктрант С.Баасанбат 
бие бүрэлдэхүүнд “Хэн ч надад үүнийг хэлээгүй” хүний хөгжлийн лекцийг тавьж, уг 
сургалтад Цагдаагийн газрын 97, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 12 алба хаагч 
хамрагдлаа. 

Уг лекцээр хүний хөгжлийн үе шат, нас, сэтгэлзүйн онцлог, Монгол хүнд сэтгэлийн 
дархлаа хэрхэн бий болгох асуудлыг шинжлэх ухааны үүднээс хөндсөн мэдээлэл хийж, 
алба хаагчдын дунд сэтгэл зүйн дадлагыг хийж сонирхуулав. 

  
  
Тус цагдаагийн газраас ЦБҮАЖ “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил” /код-940/, ЦЕГ-ын 

даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 5/84 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, 
ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэн, алба хаагчдын англи хэлний мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх, хөгжүүлэх, бие даан суралцуулах, сургалтад хамруулах нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд “АНГЛИ ХЭЛ-30 ХОРОМ” 
аяны нээлтийн арга хэмжээг 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Уг арга хэмжээнд аймгийн Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн англи хэлний 
багш Б.Ууганцэцэг, сайн дурын ажилтан багш Jacke нар алба хаагчдад “Англи хэл сурах 
нь яагаад чухал вэ?” сэдвээр илтгэл тавьж, тус сургуулийн 11 дүгээр ангийн сурагч 
Н.Номин англи дуугаар ая дууны мэнд өргөв.  

Сургалтын хэвшмэл арга зүйг өөрчлөн “Дотоод хэргийн их сургуулийн Эрх зүй, 
нийгмийн ухааны сургуулийн Гадаад хэлний тэнхимээс гаргасан “Цагдаагийн англи хэлний 
цахим хичээл”-ийг авч алба хаагчдад судлуулан “Suspects”, “Citizens”, “Vehicles”, 
“Personal”, “Personal items2”, “Walking directions”, “Driving directions” сэдэвт 7 хичээлийг 7 
хоног бүрийн “Лхагва гарагт” үзүүлж, сургалтад ашиглав. 

Мөн орон нутаг үүрэг гүйцэтгэдэг алба хаагчдад “Dornod surgalt” цахим фэйсбүүк 
группт хичээлийг байршуулан судлуулан ажиллав. 

С.Наранмандах багшийн “Police English-Russian-Mongoian” номыг ашиглан алба 
хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглагдах үг, өгүүлбэрүүдийг байгууллагын 
үүдний хана, өрөө тасалгаанд нүдэнд харагдахуйц газарт байршуулан англи хэл сурах 
нөхцөл боломжийг ханган ажиллалаа. 

Аяны хүрээнд цагдаагийн газрын удирдах бүрэлдэхүүнээс хуваарь гарган алба 
хаагчдад англи хэлний талаарх мэдээллийг хүргэж ажиллалаа. Мөн аяны хүрээнд “Өдөрт 
нэг өгүүлбэр” цээжлүүлэн, “Lyrics & Sub Espaсol”-той дууг сонсож ажиллах урам зоригийг 
нэмэгдүүлэн ажиллав. 

Удирдах ажилтны манлайллыг дээшлүүлэх зорилгоор тасаг албадын дарга, ахлах 
албан тушаалтнуудаас хуваарийн дагуу англи хэл сурах, үг цээжлэх арга тактик, арга 
барилын талаарх мэдээллийг шинэлэг хэлбэрээр 5 минутад бэлтгэн алба хаагчдад 
танилцуулж байгаа бөгөөд мэдээлэл бүрийн сүүлд “Lyrics & Sub Espaсol /англи хадмал/”-
тай гадаад дууг бие бүрэлдэхүүнд сонсгож хэвшсэн байна. Аян зохион байгуулагдаж 
эхэлсэнээс хойш нийт 12 удаагийн мэдээллийг 936 алба хаагчдад хүргэсэн байна. 

Алба хаагчдын англи хэлний мэдлэгийн түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж 7 хоног бүрийн Лхагва гарагт 1 цагийн англи 
хэлний анхан шатны хичээлийг мэргэжлийн багшаар заалгуулав. 

Аймгийн Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль, Дорнод их сургуультай хамтран 
англи хэлний тэнхимийн багш нартай хамтран англи хэлний сурах бичгийг алба хаагчдад 
картаар олгон ашиглуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллав. 

Алба хаагчдад англи хэл сурах орчинг бүрдүүлэх, гадаад иргэнтэй харилцахад юуг 
анхаарах талаар англи хэлний багш Б.Ууганцэцэг нь сайн дурын ажилтан багш Жек 
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/Jacke/-тэй харилцан ярилцах дадлагыг 4 удаа сургалтын цагаар хийлгүүлж, зарим алба 
хаагчдыг сайн дурын ажилтантай харилцан ярилцуулах дадлага хийлгүүлэв. 

Алба хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод заасан зорилго, 
зорилтыг хангахад чиглэсэн төрөл мэргэжлийн болзолт уралдаануудыг зарлан хэрэгжүүлж 
байна. Цагдаагийн газрын даргын 2019.02.15-ны өдрийн А/14 дүгээр тушаалаар 
“Байгууллагын соёлыг дээшлүүлье” аяны хүрээнд Алба хаагчдын харилцааны соёл, 
сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, “Алба хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ын 
тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтыг хангахад чиглэсэн төрөл мэргэжлийн болзолт 
уралдаануудыг зарлан хэрэгжүүлж цагдаагийн газрын даргын тушаалаар ажлын байр 
/албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтыг хангахад чиглэсэн, алба 
хаагчдын ажиллах урам зоригийг сэргээх зорилгоор алба хаагчдын дунд “Шилдэг 
жолооч”, “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч, “Шилдэг хэсгийн байцаагч”, “Шилдэг 
мөрдөгч”, “Шилдэг удирдагч”, “Шилдэг харуулчин” “Шилдэг ахлагч” зэрэг ур 
чадвар, ажил мэргэжлийн 7 болзолт уралдаан тэмцээнийг зохион явуулж дүгнэн шагнаж 
урамшуулав. 

“Шилдэг жолооч” уралдаан тэмцээнд цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлагч 
Г.Дэлгэрмөрөн, “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч” тэмцээнд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Ц.Ганцоож, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Бат-Отгон, “Шилдэг хэсгийн 
байцаагч” тэмцээнд хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Х.Үүрцайх, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Ө.Саранхүү, “Шилдэг мөрдөгч” тэмцээнд мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, 
цагдаагийн хошууч Б.Алтангэрэл, эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Ганзориг, 
“Шилдэг удирдагч” тэмцээнд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа Б.Очирпүрэв, Шуурхай удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
Н.Ууганбаяр, “Шилдэг харуулчин” тэмцээнд харуулчин, ахлагч Т.Батболд, дэд ахлагч 
Б.Оргил, “Шилдэг цагдаа” тэмцээнд цагдаа, цагдаагийн ахлагч Г.Энхтүвшин, цагдаагийн 
ахлагч Б.Эрзориг нар шалгарсныг сарын үндэн цалинг 10-30 хувиар шагнаж урамшуулав. 

Мөн ажил мэргэжлийн уралдаан тэмцээнд тэргүүн байр эзэлж шалгарсан 8 алба 
хаагчийг ОХУ-ын Улан-Удэ хот, Итгэл хамба, Байгаль нуурын чиглэлд, дэд байранд 
шалгарсан 12 алба хаагчийг Хэнтий аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт болон түүх соёлын 
дурсгалт газруудаар 7 хоногийн тойрон аялалд явуулахаар шийдвэрлэж, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст ЦБҮАЖ /код-934/-д заасны дагуу зөвшөөрөл 
авч, тойрон аялалд явсан алба хаагчдаас сахилга ёс зүйн талаар баталгаа бичгээр авч, 
үүрэг чиглэл тавьж, алба хаагчдынхаа ажиллах урам зоригийг сэргээх ажлыг зохион 
байгууллаа. 

“Зөв хэвшил, хандлага-II” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 10 
дугаар сарын 01-ний өдрийн 91 дүгээр тушаалаар тасгийн дарга, ахлахуудын үүрэг 
хариуцлагыг дээшлүүлэх, удирдах арга барилыг сайжруулах “Удирдлагын манлайллыг 
дээшлүүлье” сэдэвт аян, 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 99 дүгээр тушаалаар 
байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэд олон нийтийн дэмжлэг туслалцааг авч 
хамтран ажиллах зорилгоор “Иргэдэд үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээг сайжруулж, 
архидалтгүй орчныг бүрдүүлье” нэгдсэн арга хэмжээг 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс,  
иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний шуурхай байдлыг сайжруулах, алба хаагч нарын хууль эрх 
зүйн мэдлэг, соёлч ажиллагааг дээшлүүлэх зорилгоор “Шуурхай, соёлч, хуульч 
ажиллагааг хэвшүүлье” нэгдсэн арга хэмжээг энэ оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 12 
дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл 45 хоногийн хугацаанд зохион байгуулах ажлын 
хэсгийг Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 102 дугаар 
тушаалаар байгуулан арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж ажиллав. Үүнд: 

“Зөв хэвшил хандлага II” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн үйл 
ажиллагаа, алба хаагчдын санал шүүмжлэл, хүндрэл бэрхшээл, газрын удирдлага, алба 
хаагчаас анхаарах асуудлын талаар харилцан ярилцаж, санал бодлоо солилцох, 
сэтгэгдлийг сонсох, үйл ажиллагаандаа анхаарах зөвлөмж зааварчлага өгөх, удирдах 
ажилтан, алба хаагчдын дунд эерэг таатай уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор тасаг 
хэсэг, алба хаагчидтай “Фокус ярилцлага, зангиагүй уулзалт” хийх хуваарийг гарган 
сахилгын зөрчил гаргасан болон шинээр томилогдсон алба хаагчид, эмэгтэй алба 
хаагчид, Шуурхай удирдлагын цагдаа-жолооч, Дотоодын цэргийн тусгай салаа, Шуурхай 
удирдлага, Захиргааны удирдлага, Нийтийн хэв журам хамгаалах, Замын цагдаа, Хэрэг 
бүртгэх, Мөрдөн байцаах, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчидтай 12 удаа уулзалт, 
ярилцлагыг зохион байгуулж, санал хүсэлтийг сонслоо. 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

51 

“Зөв хэвшил хандлага-II” аяны хүрээнд “Гэр бүлээ сонсоё” арга хэмжээг 
Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2019 оны 10 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 20 хоногийн 
хугацаатай зохион байгуулж, дүнг Газрын даргын зөвлөлийн 10 дугаар сарын 30-ны 
өдрийн 29 дүгээр хурлаар хэлэлцэн дүгнэв. 

Тасгийн дарга нар хариуцсан тасгийнхаа алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдтэй 
уулзаж, санал хүсэлтийг сонсож, амьдрал ахуйтай нь танилцаж, гэр бүлийн хүчирхийлэл 
үйлдэж болзошгүй, гэр бүлээс гадуур харилцаанд өртөж болзошгүй, архины хамаарал 
бүхий алба хаагчдын судалгааг гарган ажиллав. Арга хэмжээний хүрээнд нийт 170 алба 
хаагчийн гэр бүлтэй уулзсан байна. Алба хаагчдын гэр бүлээс гаргасан саналуудыг 
нэгтгэн, зарим алба хаагчдад тусламж дэмжлэг үзүүлэх, тасаг албад, алба хаагч, 
сахилгын болон шинээр томилогдсон алба хаагчидтай зангиагүй фокус уулзалт 
ярилцлагыг зохион байгуулах, гэр бүлийн гишүүдэд чин сэтгэлийн захидал хүргүүлэх зэрэг 
ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллалаа. 

- Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Соён гэгээрүүлэх ажил” /код-
940/, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 31-ний өдөр 
баталсан “Зөв хэвшил хандлага-II” аяны хүрээнд удирдах ажилтан, алба хаагчид бие 
биедээ хүндэтгэлтэй хандах, эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх, ажиллах урам зоригийг 
нэмэгдүүлэх зорилготой “Алба хаагчдыг угтах өдөр” арга хэмжээг 2019 оны 11 дүгээр 
сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн гишүүд алба 
хаагчдыг угтан авч, ажиллах идэвхийг нэмэгдүүлэх, сэдэлжүүлэх урмын үгсийг хэлж, 
ажлын амжилтыг хүсч хүндэтгэл үзүүлэн “Алба хаагчийн 8 зөв дадал” боршурыг тарааж, 
хандлагаа өөрчлөх уриалгыг дэвшүүллээ. 

“Зөв хэвшил хандлага-2” аяны хүрээнд алба хаагчдын эмийг зөв зохистой хэрэглэх, 
мэдлэг, мэдээлэл олгох “Эмийн зохистой хэрэглээ” сэдвээр 2019 оны 10 дугаар сарын 
04-ний өдөр “Монгол Эм Импэкс Концерн”-ы Дорнод аймаг дахь салбарын эм зүйч 
Э.Төгсжаргал алба хаагчдад сургалт явуулж, сургалтад нийт 81 алба хаагчид хамрагдлаа. 
Мөн алба хаагчдад шинээр гарсан бүтээгдэхүүн “TAVIPEC”, “Витамин Д-3”, “Мидзо” эм, 
витамины талаар мэдээлэл хийв. 

Сургалтад хамрагдсан алба хаагчдад “Витамин-С”, “Аньстай витаминтай үрэл”-ийг 
тарааж витаминжуулах арга хэмжээг зохион байгуулав. Мөн эмийн зохистой хэрэглээний 
талаарх сурталчилгааны боршур тарааж, бие бүрэлдэхүүнээс эмийн хэрэглээний 
хэрэглэгчийн санал асуулгыг авав. 

Далд өвчлөлтийг илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Нью 
Эндорфин” эмнэлгийн дотоод шүүрлийн булчирхайн эмч Д.Цэцэгмаа “Далд чихрийн 
шижинг илрүүлье-2019” төсөл, хөтөлбөр, чихрийн шижин өвчлөлийн талаар бие 
бүрэлдэхүүнд 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр сургалт явуулж, сургалтад нийт 86 
алба хаагчид хамрагдлаа.  

Цагдаагийн газрын хэмжээнд 25-аас дээш насны алба хаагчдын судалгааг гарган 
сахарын сорил, шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулснаар нийт 84 алба хаагч 
сайн дурын үндсэн дээр сорилд хамрагдав. 

“Далд чихрийн шижинг илрүүлье-2019” төслийн хүрээнд боловсруулсан судалгаанд 
оролцохыг зөвшөөрсөн хуудсаар алба хаагчдаас судалгаа авч, төсөл хөтөлбөр болон 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө бүхий боршурыг бие бүрэлдэхүүнд тараав. 

Цус харвалтын шалтгаан нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, харвалтын эрт 
үеийн шинж тэмдэгийн талаар мэдлэг олгох зорилгоор 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний 
өдөр алба хаагчдад “Цус харвалтаас урьдчилан сэргийлье” сэдэвт сургалтыг Дорнод 
аймаг дахь Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн Мэдрэлийн тасгийн эмч Ц.Алтанцэцэг 
сургалт явуулж, нийт 83 алба хаагч хамрагдав. 

Тус төвийн мэдрэлийн тасгийн эмч М.Жигжидсүрэн, Ц.Алтанцэцэг, Н.Наранцэцэг 
нар алба хаагчдын цусны даралт,  мэдрэлийн чиглэлээр үзэж, өвчлөлөөс урьдчилан 
сэргийлэх зөвлөгөө зөвлөмжийг өглөө. Мөн тасгийн сувилагч нар сайн дурын үндсэн дээр 
41 алба хаагч нараас сахарын шинжилгээг авч хариуг газар дээр нь хүн нэг бүрт өгч, алба 
хаагчдаас 8 асуулт бүхий харвах эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлох тест сорилыг авав.  

Эмчийн үзлэгээр болон тест сорилоор сөрөг үзүүлэлттэй гарсан 26 алба хаагчдын 
нэрсийг гарган дахин тархины бичлэг, үзлэгт хамруулахаар ажлыг зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ. 
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Алба хаагчдын далд өвчлөлтийг илрүүлэх, онош тодруулах, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын эмэгтэй алба хаагчдыг 2019 оны 10 дугаар сарын 
29-нөөс 31-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотын “Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн 
эмнэлэг”-ийн нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамрууллаа. Эмэгтэй алба 
хаагчдыг үзлэг, оношлогоонд хамруулах арга хэмжээг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж 
байна. 

  
"Эрүүл цагдаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, “Зөв хэвшил, хандлага-II” аяны хүрээнд 

алба хаагчдад эрүүл зөв хооллох дадал хэвшил олгох, архи, тамхины хор уршгийн талаар 
мэдлэг мэдээлэл хүргэх зорилгоор Эрүүл мэндийн газрын Бүсийн оношилгоо эмчилгээний 
төвийн Сэтгэц наркологийн тасгийн их эмч Б.Батболд бие бүрэлдэхүүнд “Архи, тамхины 
хор уршиг, түүнээс үүдэн гарах өвчлөл”-ийн талаар 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр, 
аймгийн ЭМГ-ын мэргэжилтэн Н.Сугар "Зөв зохистой хооллолт" сэдвээр 2019 оны 11 
дүгээр сарын 22-ны өдөр, ЭМГ-ын мэргэжилтэн Б.Оюун-Эрдэнэ “Архи, тамхины хор уршиг” 
сэдвээр 12 дугаар сарын 05-ны өдөр тус тус сургалт зохион байгуулж, алба хаагчдын 
сонирхсон асуултуудад хариулж зөвлөгөө өглөө. 

“Намар-Эрүүл” цагдаа арга хэмжээний удирдамжийн хүрээнд алба хаагчдыг 
хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, спорт явган аялалыг хөгжүүлэх, амралт чөлөөт цагийг 
зөв боловсон, үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх зорилгоор “Явган аялал”-ыг 2019 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдөр зохион байгуулж, 105 алба хаагч хамрагдав.  

Явган аяллыг “Цагдаагийн газар-Музей-Хэрлэн гол” гэсэн маршрутаар аялж, 
аймгийн байгалийн болон түүхийн музейг үзэж сонирхон Хэрлэн голын эрэг хүртэл нийт 7 
км явган аялалыг зохион байгуулав. 

“Намар-Эрүүл” цагдаа арга хэмжээ болон явган аяллын хүрээнд алба хаагчдын 
дунд “Витаминжуулах” аяныг аймгийн Монгол эм импекс концернтэй хамтран зохион 
байгуулж, 3 төрлийн амин дэм, витамин алба хаагчдад тараав. 

Явган аяллыг “Эрүүл мэнд хөдөлгөөн” уриан доор явуулж, тасаг албадын дунд 
“Буухиа”, “Олс таталт”-ын уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулж, нийлбэр дүнгээр 
Тэргүүн байрыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Дэд байрыг Дотоодын цэргийн тусгай 
салаа, Гутгаар байрыг Замын цагдаагийн тасгийн баг тамирчид шалгарсныг шагнаж 
урамшууллаа. 

Алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор “Өглөөний гүйлт”-ийг 2019 оны 10 дүгээр сарын 01-ний өдөр зохион 
байгуулж, алба хаагчдыг өглөөний 05 цагт Хэрлэн сумын 2 дугаар баг “Монгол дайчдын 
хөшөө”-ний дэргэд цуглуулж, 5 км зайд гүйж хээрийн гимнастик хөдөлгөөнийг хийж, ажлын 
хүнд хүчир ачаалал стрессийг тайлах арга хэмжээг зохион байгуулав. 

“Зөв хэвшил, хандлага-II” аяны хүрээнд алба хаагчдын дунд зөв хэвшил дадал 
олгох, өглөө бүр онцлох 10 ишлэл үг, эерэг дадлыг хоногшуулах, хэвшүүлэх зорилгоор  
“Өглөөний мессэж” арга хэмжээг  хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

Арга хэмжээний хүрээнд Чарльез Духигийн "Дадал хэвшлийн хүч” номын онцлох 10 
ишлэлийг долоо хоног бүрийн “Даваа, Баасан” гарагуудад, өдөр бүр хэрэгжүүлэх 10 эерэг 
дадлыг “Лхагва” гарагт, алба хаагчдын ажиллах урам зоригийг идэвхжүүлэх, мэдээ 
мэдээллээр хангах “Хошин шог, богино хэмжээний видео шторк” зэргийг долоо хоног 
бүрийн “Мягмар, Пүрэв” гарагуудад тус тус өглөөний яриа эхлэхээс 10 минутын өмнө алба 
хаагчдад үзүүлэн ишлэл, дадлыг цээжлүүлэх, хоногшуулах ажлыг зохион байгууллаа. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны “Монгол баатарлаг туульсаа дэлгэрүүлэх 
тухай” 13 дугаар зарлигийн 3, 4 дүгээр заалтын дагуу тус Цагдаагийн газрын бие 
бүрэлдэхүүнд “Шинэ зуун” сургуулийн Монгол хэл-уран зохиолын багш А.Ууганцацрал 
“Монгол баатарлаг туульс” сэдвээр танин мэдэхүйн сургалт орж, Монгол баатарлаг 
туульсын агуулга, ач холбогдлыг таньж ойлгох, дэмжин дэлгэрүүлэх, өв соёлоо хүндэтгэн 
дээдлэх, уламжлуулан үлдээх ажил боллоо. 

  
Бие бялдар, биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр зохион 

байгуулсан: 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Биеийн тамир, спортын арга 

хэмжээг зохион байгуулах” /код 940/ журмын дагуу бие бүрэлдэхүүний дунд нийтийн 
биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх, тэдний бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг 
хамгаалах, биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн зохион байгуулж чөлөөт цагийг зөв 
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боловсон өнгөрүүлэх чиглэлээр төрөл бүрийн арга хэмжээг төлөвлөгөө удирдамжийн 
дагуу зохион байгуулж ажиллалаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/28 тоот тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын 
нэгдсэн төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллагын хэмжээнд бие бүрэлдэхүүнд 
зохион явуулах сургалтын 2019 оны нэгдсэн төлөвлөгөө, хуваарийг цагдаагийн газрын 
даргаар батлуулж, нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх, тэдний бие бялдрыг 
чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, албаны бэлтгэлийг хангах, чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх сургалтуудыг долоо хоногийн “Пүрэв” гарагт спорт зааланд 
халаалтын болон бэлтгэлжилтийн дасгал хөдөлгөөн хийж, алба хаагчид гар бөмбөг болон 
сагсан бөмбөгөөр тогтмол тоглож ирлээ. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудын дунд болон аймаг, сумын 
хэмжээнд зохион явагдсан уралдаан, тэмцээнүүдэд алба хаагчдыг бүрэн хамруулан 
оролцуулж, Цагдаагийн газраас алба хаагчдын дунд биеийн тамир, спортын арга хэмжээ 
зохион явуулах хуваарийг оны эхэнд гарган батлуулж, зохион байгуулж ажиллалаа. Үүнд:  

Нэг. Цагдаагийн газраас “Хэрлэн голын жавар”, “Сагсны болон гар бөмбөг”, “Снукер 
бильярд”, “Марш тактик”, “Буудлага”, “Аэробик”, “Хүчний гурван төрөлт”, “Дартс”, “Буухиа”, 
“Явган аялал”, “Үндэсний бөх, “Шатар”, “Шагайн харваа”, “Ширээний теннис”, “Хөл бөмбөг” 
зэрэг 16 уралдаан, тэмцээнийг зохион явуулж, давхардсан тоогоор 356 тамирчид 
хамрагджээ. 

1.1. “Хэрлэн голын жавар" арга хэмжээг 2019.01.19-ний өдөр Шуурхай удирдлагын 
тасгаас Хэрлэн голын хөвөөнд зохион байгуулж, тасгуудаас 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй 9 баг 
тамирчид оролцон, мөсний шагай, сүмо, олс таталтын тэмцээн, хээрийн цай шалгаруулах 
төрлүүдээр ур чадвар, хурд хүч, авхаалж самбаагаа уралдуулан, хамт олны халуун 
дулаан уур амьсгалын дунд зохион байгуулагдаж, нийлбэр дүнгээр Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн 2 дугаар баг Тэргүүн байранд, Захиргааны удирдлагын тасаг Дэд 
байранд тус тус шалгарлаа. 

1.2. Цагдаагийн газрын “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 
2019.01.31-ний өдөр зохион явагдаж 8 тасгийн баг тамирчид оролцсоноос Тэргүүн 
байранд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Дэд байранд Мөрдөн байцаах тасаг, Гутгаар 
байранд Шуурхай удирдлагын тасгийн баг тамирчид шалгарч “Өргөмжлөл”, үнэ бүхий 
зүйлээр шагнаж урамшуулав. 

1.3. Эрүүгийн цагдаагийн албаны нэрэмжит шилжин явах цомын төлөөх “Снукер 
бильярд”-ын тэмцээнийг зохион байгуулж, “Шилжин явах цом”-оор Чойбалсан хотын ус 
хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай салаа шалгарч, “Багийн төрөл”-д Тэргүүн байранд 
Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Дэд байранд Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр 
хамгаалах тусгай салаа, Гутгаар байранд Хэрэг бүртгэх тасгийн баг тамирчид шалгарав. 

1.4. “Марш тактикийн аварга шалгаруулах тэмцээн”-ийг 2019.03.02-ны өдөр зохион 
байгуулж, 8 тасгийн баг тамирчид оролцож хурд, хүч, ур чадвар, авхаалж самбаагаараа 
өрсөлдөж, багийн нийлбэр дүнгээр Замын цагдаагийн тасаг Тэргүүн байр, Чойбалсан 
хотын ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай салааны алба хаагч нар Дэд байр, 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 1 дүгээр баг Гутгаар байранд шалгарч “Өргөмжлөл” 
медаль, мөнгөн шагналаар тус тус шагнаж урамшууллаа.  

1.5. “Буудлагын тэмцээн”-ийг 2019.03.02-ны өдөр зохион байгуулан цагдаа-жолооч, 
цагдаагийн ахлагч Б.Батбаяр түрүүлж, цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Ганбаатар дэд 
байранд, харуулчин, дэд ахлагч Шинэцогт гутгаар байранд шалгарч, “Өргөмжлөл”, мөнгөн 
шагналаар шагнуулсан байна.  

1.6. Цагдаагийн газрын “AЭРОБЕК”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2019.04.03-ны 
өдөр зохион байгуулж, бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдсанаас “Тэргүүн” байранд гэр 
бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, цагдаагийн 
дэслэгч У.Уранцэцэг, Дэд байранд Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 
П.Ганхуяг, Гутгаар байранд Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн харуулын 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч А.Дэлгэрбат нар шалгарч “Өргөмжлөл”, мөнгөн шагналаар 
шагнагдлаа.  

1.7. Цагдаагийн газрын “Хүчний гурван төрөлт”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн 
2019.04.28-ны өдөр Хэрлэн сум 9 дүгээр багт байрлах “Өргөн жим” бялдаржуулах клубт 
зохион байгуулж, 65-74кг-ийн жинд Тэргүүн байранд Дотоодын цэргийн тусгай салааны 
харуулчин, ахлагч Ю.Шинэцогт, Дэд байранд ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн ахлах 
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дэслэгч Б.Даваадорж, Гутгаар байранд эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
С.Энхтөгөлдөр, 75-85кг-ийн жинд Тэргүүн байранд зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Батбаатар, Дэд байранд ЭЦТ-ийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Х.Алтангэрэл, Гутгаар 
байранд ХБТ-ийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Д.Дашхүү, +90кг-ийн жинд Тэргүүн байранд 
тусгай салааны харуулчин, ахлах ахлагч А.Оюунбаатар, Дэд байранд цагдаа-зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлагч Б.Үнэнбат, Гутгаар байранд НХЖХТ-ийн хамгаалалтын цагдаа, 
цагдаагийн ахлагч Э.Шижирбат нарын алба хаагчид шалгарлаа. 

1.8. Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны а/135 
дугаар тушаалаар батлан гаргасан “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөр, “Зөв хэвшил, хандлага” арга 
хэмжээ, Эрүүгийн цагдаагийн алба үүсэн байгуулагдсаны түүхт 85 жилийн ойг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн газрын тасаг, хэсэг, алба хаагчдын дунд “Гар 
бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах холимог багийн тэмцээнийг 2019.05.24-ний өдөр зохион 
байгуулж, 8 баг оролцсоноос Тэргүүн байранд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Дэд 
байранд Шуурхай удирдлагын тасаг, гутгаар байранд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн баг 
тамирчид шалгарч Өргөмжлөл, медаль, үнэ бүхий зүйлсээр шагнагдлаа. 

1.9. “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын өдөр”-ийг сурталчлах, алба хаагч, 
гэр бүлийн гишүүдийн хамтач уур амьсгалыг бүрдүүлэх, ажлын алжаал стрессээс 
сэргийлэх, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор 2019 оны 07 дугаар 
сарын 19-ний өдөр “Ухаа арал” амралтын газарт тэмдэглэн өнгөрүүлэв. 

Алба хаагч, гэр бүлийн гишүүдийн дунд хамтач, эвсэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх, 
чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор үндэсний бөх, сур, шагайн харваа, 
дартс, холимог гар бөмбөгийн тэмцээнүүдийг тус тус зохион байгуулж, шагнаж 
урамшуулав. 

- “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын өдөр”-ийн арга хэмжээний хүрээнд 
Үндэсний бөхийн барилдаанд 35 бөх барилдсанаас Дотоодын цэргийн тусгай салааны 
харуулчин, ахлах ахлагч Б.Даваадорж түрүүлж, Захиргаа удирдлагын тасгийн нягтлан 
бодогч, цагдаагийн дэслэгч Б.Ганзориг үзүүрлэж, Захиргаа удирдлагын тасгийн цагдаа 
жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Цолмон, Дотоодын цэргийн тусгай салааны харуулчин, 
ахлагч Ю.Шинэцогт нар шөвгөрлөө. 

- Шагайн харваан тэмцээнд тасаг бүрээс 2 алба хаагч нийт 16 алба хаагч оролцож 
цэц мэргэнээ сорьсноос МБТ-ийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Даваахүү түрүүлж, Дэд 
байранд цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Үнэнбат, Гутгаар байранд Хэв 
журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч М.Энхболд нар тус тус 
шалгарлаа. 

- Үндэсний сурын харваанд тасаг бүрээс 2 алба хаагч нийт 16 алба хаагч оролцож 
цэц мэргэнээ сорьж өрсөлдсөнөөс Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа Б.Очирпүрэв түрүүлж, Дэд байранд эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Г.Баттөмөр, Гутгаар байранд МБТ-ийн мөрдөгч, цагдаагийн 
дэслэгч Х.Нямдаваа нар тус тус байранд шалгарлаа. 

- Баярын арга хэмжээнд алба хаагчдын гэр бүлийг хамруулсан холимог багийн “Гар 
бөмбөг”-ийн тэмцээнийг зохион байгуулснаас Дотоодын цэргийн тусгай салааны баг 
тамирчид Тэргүүн байр, Шуурхай удирдлагын тасгийн баг тамирчид Дэд байр, Нийтийн 
хэв журам хамгаалах тасгийн баг тамирчид гуравдугаар байрыг тус тус эзэлж Өргөмжлөл, 
медаль, үнэ бүхий зүйлсээр шагнаж урамшууллаа. Уг баярын үйл ажиллагаанд 
цагдаагийн 124 алба хаагч, гэр бүлийн 103 гишүүд, үр хүүхдүүд хамрагдлаа. 

1.10. Цагдаагийн газраас “Албаны сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 
нээлтийн үйл ажиллагаа”-г зохион байгуулж, Цагдаагийн газрын нийт 135 алба хаагчдыг 
хамруулан бие бүрэлдэхүүний дунд 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 08 цагт албаны бэлэн 
байдал, цэрэгжилч жагсаалч байдлыг хангах зорилгоор жагсаалын үзлэг, бэлтгэлийг 
зохион явуулав. 

Бие бялдар, бэлтгэлжилтийн албаны сургалтын нээлтийн арга хэмжээг Хэрлэн 
сумын 6 дугаар багт байрлах хөлбөмбөгийн талбайд зохион байгуулж, гоо зүй, 
хөдөлгөөний эвсэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр “Шинэ хөгжил цогцолбор сургуулийн биеийн 
тамирын багш Б.Данзанхүү алба хаагчдад аэробекийн үндсэн 7 алхалтыг зааж, хамтран 
хийж гүйцэтгэв. Мөн алба хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх, биеийн тамир, спортыг 
дэмжих чиглэлээр Цагдаагийн газрын аварга шалгаруулах “Хөлбөмбөгийн тэмцээн”-ийг 
Мөрдөн байцаах тасгаас зохион явуулж дүгнэн тэргүүлсэн баг тамирчдыг шагнаж 
урамшуулав.  
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1.11. Цагдаагийн газрын “Шатар”-ын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 2019.11.19-
ний өдөр зохион байгуулж, Тэргүүн байранд зохицуулагч, цагдаагийн ахмад 
Д.Пүрэвбаатар, Дэд байранд МБТ-ийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Х.Нямдаваа нар 
шалгарлаа. 

1.12. Цагдаагийн газрын аварга шалгаруулах “Ширээний теннис”-ний тэмцээнийг 
2019.11.21-ний өдөр зохион байгуулж, Тэргүүн байранд ЭЦТ-ийн мөрдөгч а/д Т.Болд, Дэд 
байранд ЗЦТ-ийн дарга х/ч П.Ганхуяг, Гутгаар байранд ШУТ-ийн жижүүрийн мөрдөгч д/ч 
Б.Тулга тус тус шалгарлаа. 

1.13. Цагдаагийн газраас “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөр, “Зөв хэвшил-хандлага” арга 
хэмжээний хүрээнд алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлгөөний дутагдлаас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Унадаг дугуй-Эрүүл агаар” сэдэвт арга хэмжээг 2019 
оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулж аймгийн төвөөс зүүн тийш Хэрлэн 
сумын 8 дугаар багт байрлах төмөр зам, нисэх буудал явах уулзвараас Тусгаар тогтнолын 
талбай хүртэл унадаг дугуйтай нэгдсэн цуваагаар дугуйн аялал зохион байгуулж, 
цагдаагийн газрын 110 алба хаагч, гэр бүлийн 12, аймгийн дугуйн холбоон 3 гишүүн 
хамрагдсан ба орон нутгийн “D1” телевизээр сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. Арга 
хэмжээний хүрээнд Тусгаар тогтнолын талбайд алба хаагчдад мэргэжлийн дасгалжуулагч 
багшийн удирдлага дор хөгжимт дасгалын үндсэн хөдөлгөөн болох марш алхаа, жук, жамп 
зэрэг дасгалуудыг шүглийн давтамжтай хийж гүйцэтгэсний дараа “Витаминжуулалт” 
аяныг эхлүүлж, алба хаагч бүрт хаврын улирлын ядаргааг тайлах, эрүүл мэнд, дархлааг 
сайжруулах зорилгоор 2-3 нэр төрлийн чацарганы цэвэр жүүс, витамин С, аньс, 
чацарганын витаминыг тараан стресс бухимдлыг саармагжуулах арга хэмжээг авч 
ажиллалаа. 

1.14. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын А/135 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, “Намар-Эрүүл” цагдаа арга хэмжээний 
удирдамжийн хүрээнд алба хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, спорт явган 
аяллыг хөгжүүлэх, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон, үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх 
зорилгоор “Явган аялал”-ыг 2019 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулж, 105 
алба хаагч хамрагдав.  

Явган аяллыг Цагдаагийн газар-Музей-Хэрлэн гол гэсэн маршрутаар аялж, 
аймгийн байгалийн болон түүхийн музейг үзэж сонирхон Хэрлэн голын эрэг хүртэл нийт 7 
км явган аяллыг зохион байгуулав. “Намар-Эрүүл” цагдаа арга хэмжээ болон явган 
аяллын хүрээнд алба хаагчдын дунд “Витаминжуулах” аяныг аймгийн Монгол эм импекс 
концернтэй хамтран зохион байгуулж, 3 төрлийн амин дэм, витамин алба хаагчдад 
тараав. 

Явган аяллыг “Эрүүл мэнд хөдөлгөөн” уриан доор явуулж, тасаг албадын дунд 
“Буухиа”, “Олс таталт”-ын уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулж, нийлбэр дүнгээр 
Тэргүүн байрыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Дэд байрыг Дотоодын цэргийн тусгай 
салаа, Гутгаар байрыг Замын цагдаагийн тасгийн баг тамирчид шалгарсныг шагнаж 
урамшуулав. 

Байгууллагын аварга шалгаруулах сагсны тэмцээнд 200.000, Цас мөсний баярын 
спортын арга хэмжээнд 200.000, шатрын тэмцээнд 170.000, хөл бөмбөгийн тэмцээнд 
200.000, гар бөмбөгийн тэмцээнд 200.000, бильярдын тэмцээнд 200.000, марш тактикийн 
тэмцээнд 200.000, хүчний 3 төрөлт 200.000, аэробикийн тэмцээнд 100.000, Цагдаагийн 
баярын спортын арга хэмжээнд 200.000, нийт 1.870.000 төгрөгийн зардлыг шийдвэрлэж, 
алба хаагчдыг шагнаж урамшуулав. 

Хоёр. Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудын дунд зохион явагдсан 15 
уралдаан, тэмцээнд давхардсан тоогоор 71 алба хаагчдыг оролцуулав. 

2.1. Дотоодын цэргийн 05 дугаар анги, Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн 
нэрэмжит 2019 оны “Хүндийг өргөлт”-ийн тэмцээнд ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Б.Даваадорж, Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн 
хамгаалалтын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Шижирбат, Чойбалсан хотын ундны эх 
үүсвэр хамгаалах тусгай салааны харуулчин, ахлагч Ю.Шинэцогт нарын алба хаагчид,   

2.2. Тээврийн цагдаагийн албаны Төмөр зам дахь цагдаагийн газрын цагдаа, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч, Монгол улсын гавьяат тамирчин О.Насанбурмаагийн нэрэмжит 
2019 оны аварга шалгаруулах “Чөлөөт бөх”-ийн тэмцээнд мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Б.Пүрэвдорж, нягтлан бодогч, цагдаагийн дэслэгч Б.Ганзориг, хамгаалалтын 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Шижирбат, харуулчин, ахлах ахлагч А.Оюунбаатар, 
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ахлагч Б.Ган-Очир нарын алба хаагчид,  
2.3. Нийслэлийн цагдаагийн газар, Хан-Уул дүүрэг дэх Цагдаагийн нэг, хоёрдугаар 

хэлтсийн нэрэмжит 2019 оны “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнд нягтлан 
бодогч, цагдаагийн дэслэгч Б.Ганзориг ахлагчтай 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид,  

2.4. Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудын 2019 оны “Бокс”-ын аварга 
шалгаруулах тэмцээнд Мөрдөн байцаах тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Т.Батаа,  

2.5. НХЖХ,ОНАБХА-ны нэрэмжит 2019 оны аварга шалгаруулах “Жүдо бөх”-ийн 
тэмцээнд хамгаалалтын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Шижирбат, харуулчин, ахлах 
ахлагч Б.Ган-Очир, ахлах ахлагч А.Оюунбаатар, цагдаа, цагдаагийн ахлагч Т.Батаа, 
цагдаа-жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Цолмон нар оролцуулсоноос Жүдо бөхийн 90 кг-
ийн жинд цагдаагийн дэд ахлагч Э.Шижирбат аваргын “Алтан медаль” хүртэж, багийн 
дүнгээр 5 дугаар байрт шалгарав.  

2.6. ЦЕГ-ын тусгай ажиллагааны газар, Дотоодын цэргийн 809 дүгээр тусгай 
салбарын нэрэмжит 2019 оны аварга шалгаруулах “Гардан тулаан”-ы тэмцээнд эрүүгийн 
мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Мөнх-Эрдэнэ, цагдаа, цагдаагийн ахлагч Т.Батаа, хэсгийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Ганбаатар нарын тамирчид, 

2.7. Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын түүхт 80 жилийн ойн нэрэмжит 2019 
оны аварга шалгаруулах “Ширээний теннис”-ний тэмцээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч 
У.Уранцэцэг, мэдээлэл хүлээн авагч-цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч О.Мөнх-Эрдэнэ нарын 
тамирчид, 

2.8. Дорноговь аймаг дахь Цагдаагийн газрын түүхт 80 жилийн ойн нэрэмжит 2019 
оны аварга шалгаруулах “Буудлага”-ын тэмцээнд Тусгай салааны захирагч, ахмад 
Н.Эрдэнэ, мэдээлэл хүлээн авагч-цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч З.Билэгсайн нарын 
тамирчид,  

2.9. Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд дэх Цагдаагийн хэлтсүүдийн нэрэмжит 
2019 оны “Хөнгөн атлетик”-ын аварга шалгаруулах тэмцээнд сэтгэл зүйч, цагдаагийн 
дэслэгч Ү.Алтантуяа, эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Энхтөр, хамгаалалтын 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Шижирбат, харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Ц.Эрдэнэсүрэн, хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч А.Ганхүү, харуулчин, дэд ахлагч 
Б.Цэндсүрэн нарын алба хаагчид, 

2.10. Мөрдөн байцаах албаны нэрэмжит 2019 оны “Уулын унадаг дугуй”-ны аварга 
шалгаруулах тэмцээнд мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Х.Туяасансар, хэсгийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Бат-Эрдэнэ, цагдаагийн дэд ахлагч П.Хүрэлчулуун, эргүүлийн 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Ганбаяр, харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Ц.Эрдэнэсүрэн нарын тамирчид, 

2.11. Эрүүгийн цагдаагийн албаны түүхт 85 жилийн ой, Цагдаа, дотоодын цэргийн 
анги, байгууллагуудын 2019 оны аварга шалгаруулах “Самбо” бөхийн тэмцээнд эрүүгийн 
мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Мөнхдалай, хамгаалалтын цагдаа, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Э.Шижирбат, харуулчин, ахлах ахлагч А.Оюунбаатар нарын тамирчид 
оролцсоноос “эрэгтэй 90 кг”-ын жинд цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Шижирбат амжилттай 
оролцож, Хүрэл медаль хүртлээ.  

2.12. Хөвсгөл аймаг дахь Цагдаагийн газрын нэрэмжит 2019 оны аварга 
шалгаруулах “ДАРТС”-ийн тэмцээнд харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
А.Дэлгэрбат, цагдаагийн дэд ахлагч Ц.Эрдэнэсүрэн нарын алба хаагчид оролцож, эрэгтэй 
ганцаарчилсан төрөлд 5 дугаар байр, холимог хосын төрөлд шигшээ 16 дугаар байранд 
шалгарсан амжилт үзүүлсэн байна. 

2.13. Тээврийн цагдаагийн албаны нэрэмжит 2019 оны аварга шалгаруулах “Хөл 
бөмбөг”-ийн тэмцээнд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Энхтөр ахлагчтай 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид, 

2.14. Говьсүмбэр аймаг дахь Цагдаагийн хэлтсийн нэрэмжит 2019 оны аварга 
шалгаруулах “Шатар”-ын тэмцээнд Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Х.Нямдаваа оролцож, 8 дугаар байрт шалгарсан. 

2.15. Бүртгэл хяналтын төвийн нэрэмжит 2019 оны аварга шалгаруулах “Гар 
бөмбөг”-ийн тэмцээнд, зөрчлийн тоо бүртгэгч, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Ядамжав 
ахлагчтай 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид тус тус оролцлоо. 

Зохион явагдсан олс таталтын тэмцээнд 50.000, гар бөмбөгийн тэмцээнд 100.000, 
хөл бөмбөгийн тэмцээнд 100.000, сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 50.000, жүдо бөхийн 
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тэмцээнд 160.000, нийт 460.000 төгрөгийн зардлыг гарган уралдаан, тэмцээнүүдэд 
амжилттай оролцсон алба хаагчдад санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэв. 

Гурав. Аймгийн хэмжээнд зохион явагдсан 18 уралдаан, тэмцээн, арга 
хэмжээнүүдэд Цагдаагийн газрын 106 алба хаагчид хамрагдлаа. 

3.1. Аймгийн хэмжээнд Халх голын ялалтын 80, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойг 
угтаж, “Монгол цэргийн баярын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 
төрийн болон Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдсан “Мэргэн буудагч” тэмцээнд богино бууны 
төрөлд Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, 
цагдаагийн ахмад Ж.Гантулга 4 дүгээр байр, СВД бууны төрөлд Замын цагдаагийн 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч П.Ганхуяг 6 дугаар байр, “Бильярд”-ын тэмцээнд Замын 
цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Ганхуяг, Чойбалсан хотын ундны эх 
үүсвэр хамгаалах тусгай салааны харуулчин, ахлах ахлагч Б.Хүрэлбаатар нар оролцон 4 
дүгээр байр, “Шатар”-ын тэмцээнд Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа Я.Цолмонбаяр, тогооч Т.Эрдэнэцэцэг нар оролцон 4 дүгээр 
байр, “Ширээний теннис”-ний тэмцээнд Шуурхай удирдлагын тасгийн мэдээлэл хүлээн 
авагч, цагдаагийн дэд ахлагч О.Мөнх-Эрдэнэ 4 дүгээр байр, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч 
У.Уранцэцэг, “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээнд Цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай 
оролцов.  

3.2. "Монгол цэргийн өдөр", Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ой, Халхын голын 
байлдааны ялалтын 80 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан цэргийн хүрээний тусгайлсан 
чиг үүргийн байгууллагын дунд зохион байгуулагдсан "Марш тактик"-ийн тэмцээнд 3 
дугаар байранд шалгарч Хүрэл медаль, мөнгөн шагнал ,“Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд 1 
дүгээр байр Алтан медаль, мөнгөн шагнал, "Хүндийн өргөлтийн аварга шалгаруулах" 
тэмцээний 83 кг-ийн жинд цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батбаатар Дэд 
байранд шалгарч, "Өргөмжлөл" мөнгөн медаль, мөнгөн шагнал, "Залуу бөхчүүдийн" 
бөхийн барилдаанд цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Шижирбат түрүүлж, тэмцээнүүдийн 
нийлбэр дүнгээр “Цагдаагийн газар” 3 дугаар байранд шалгарч алба хаагч нарын урмыг 
сэргээсэн арга хэмжээ боллоо. 

3.3. Аймгийн аварга шалгаруулах “Хүчний гурван төрөлт”-ийн тэмцээнд ахлах 
нягтлан бодогч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Даваадорж, зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Батбаатар, Чойбалсан хотын ундны эх үүсвэр хамгаалах тусгай салааны харуулчин, 
ахлагч Ю.Шинэцогт нарын алба хаагчид оролцсоноос Замын цагдаагийн тасгийн 
зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч Б.Батбаатар Дэд байр эзэлж Мөнгөн медаль хүртсэн. 

3.4. Самбо бөхийн Монгол Улсын спортын мастер, Чөлөөт бөхийн ОХУ-ын мастер 
Д.Мөнхбаярын нэрэмжит 2019 оны “Самбо бөх”-ийн насанд хүрэгчдийн аймгийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнд Цагдаагийн газраас 5 тамирчин орж өрсөлдсөнөөс -90кг-ийн жинд 
цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Шижирбат мөнгөн медаль, +100кг-ийн жинд харуулчин ахлах 
ахлагч А.Оюунбаатар хүрэл медаль хүртэв.  

3.5. Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/245 дугаар захирамжаар жил бүр “Эрчимтэй 
хөдөлгөөн-Эрүүл амьдрал” уриан дор зохион байгуулагдах “ДОРНОД МАРАФОН-2019” 
бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээнд цагдаагийн газрын 10 алба хаагч нас, насны ангилалд 
хурд хүчээ сорьж амжилттай оролцлоо.  

3.6. "ЭРДЭНЭСИЙН ЭРЭЛД" дугуйн аяллыг Гадаадын иргэн харьяатын Зүүн бүс 
дэх газар, Биeийн тамир, спортын газар, Дорнод аялал жуулчлалын нэгдэл, Дорнын их 
тал трэвэл компани, МСҮТ-ийн Аялал жуулчлалын хөтчийн ангийн оюутнууд хамтран 
зохион байгуулсан анхны аялалд баг тамирчид оролцож, нийт 30 км замыг туулан төрөл 
бүрийн уралдаан тэмцээнүүдэд хамрагдаж оролцлоо. Тус тэмцээнд цагдаагийн газраас 5 
алба хаагч оролцож аяллын хүрээнд “Дугуйтай АХА”, “Дугуйтай бартаат замын болон 
Уран жолоодлого”-ын тэмцээн тус тус зохион байгуулагдаж, төгсгөлд нь GPS-ийн 
тусламжтайгаар “Тал хээрийн амьтдын дүрс бүхий нуусан зүйлс”-ийг олох чиглэлээр хурд 
хүчээ сорин өрсөлдлөө. 

3.7. Үндэсний их сурын баг, цуваа харвааны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 
2019.05.24-26-ны өдрүүдэд Чойбалсан хотын Сурын талбайд зохион байгуулагдаж, багийн 
харваагаар эхэлж, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын 7 багийн 90 гаруй харваачид оролцлоо. 
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   Уг тэмцээнд Цагдаагийн газраас Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, 
шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Ж.Гантулга хамт олноо төлөөлөн амжилттай оролцлоо. 

3.8. “SKYTEL” ХХК-ны 20 жилийн ойн хүрээнд “Гар бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах 
холимог багийн тэмцээн 2019.06.18-ны өдөр Хэрлэн сумын 2 дугаар багийн Биеийн 
тамирын зааланд зохион байгуулагдаж, харилцагч 9 байгууллагын баг тамирчид оролцож 
хурд хүч, авхаалж самбаагаа сорьсноос “Цагдаагийн газар”-ын баг тамирчид Тэргүүн байр 
эзэлж аваргын цом, Алтан медаль хүртлээ. 

3.9. Ардын хувьсгалын 98 жил, аймаг байгуулагдсаны 88 жилийн ой, “Зүүн бүсийн 
хурд-2019” баяр наадмын Үндэсний бөхийн барилдаанд Дотоодын цэргийн тусгай 
салааны харуулчин ахлах ахлагч А.Оюунбаатар, Үндэсний сур, шагайн харваанд Нийтийн 
хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан 
ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Ж.Гантулга, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч 
Г.Ууганбаяр нар амжилттай оролцож, Шагайн харваанд цагдаагийн ахмад Ж.Гантулгаар 
ахлуулсан баг тамирчид амжилттай оролцон 3 дугаар байранд шалгарсан амжилтыг 
үзүүлэв. 

3.10. Халхын голын түүхэн ялалтын 80 жилийн ой, Монголын хөл бөмбөгийн 
холбооны 60 жилийн ойг тохиолдуулан Дорнод аймгийн насанд хүрэгчдийн “Найрамдал 
цом-2019” хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2019.09.03-04-ний өдрүүдэд 
Хэрлэн сумын 6 дугаар багт байрлах “Хөл бөмбөгийн талбай”-д зохион байгуулагдаж, 
цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай оролцон “Мөнгөн медаль” хүртэж, түүхийн 
нэгэн шинэ хуудас нээсэн үйл явдал болсон. 

3.11. Аймгийн Засаг даргын ивээл дор Төрийн байгууллагуудын дунд зохион 
байгуулагдсан олон төрөлтийн тэмцээнд Цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай 
оролцож, Гутгаар байранд шалгаран “Өргөмжлөл”, мөнгөн шагналаар шагнагдсан 
амжилтуудыг үзүүллээ. 

Аймгийн хэмжээнд зохион явагдсан сагсан бөмбөг, ширээний теннисний тэмцээнд 
70.000, аймгийн аварга шалгаруулах жүдо бөхийн тэмцээнд 70.000, хөл бөмбөгийн 
тэмцээнд 75.000, Төрийн албан хаагчдын олон төрөлтийн тэмцээнд 30.000, Монгол-
Оросын Эв модны наадмын хүрээнд зохиогдсон гар бөмбөгийн тэмцээнд 50.000, нийт 
295.000 төгрөгийн зардлыг гарган алба хаагчдад хамруулж, санхүүгийн дэмжлэг 
туслалцааг үзүүлж ирлээ. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр олон 
талт ажил, арга хэмжээ зохион байгуулж, алба хаагчдын урам зоригийг сэргээх, дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор уралдаан, тэмцээн, арга хэмжээний зардалд нийт 3.085.000 төгрөгийн 
зардлыг хамт олны “Журмын нөхөр сан”-гаас гарган зарцуулав. 

  
Г. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан байдал:  
Тус цагдаагийн газрын цахим хуудас www.Dornod.police.gov.mn сайт болон 

“Дорнод- цагдаа” фэйсбүүк хуудсанд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр мэдээ мэдээллийг иргэд, олон нийтэд 
шуурхай хүртээмжтэй хүргэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

1. www.Dornod.police.gov.mn сайтын нүүр хэсэгт 7058102 тусгай дугаарыг 
байршуулсан. Мөн ”Бидний тухай” цэсний "Алба нэгжүүд" дэд цэсэнд Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/212 дугаар шинээр 
байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Шуурхай удирдлагын тасаг тасгийн 
танилцуулгыг нэмж оруулсан. 

2.  Дорнод аймгийн албан ёсны цахим сайт www.Dornod.mn болон хуулийн 
legalinfo, шилэн дансны нэгдсэн систем http://shilendans.gov.mn/org/ 438 сайтуудын 
линкийг өөрийн вэб сайттай холбож шууд хандах боломжийг бий болгосон. 

3. www.Dornod.police.gov.mn сайт болон “Дорнодын цагдаа” фэйсбүүк 
хуудсаар дамжуулан цагдаагийн газрын цаг үеийн мэдээ мэдээлэл, соёл, урлаг спорт, 
гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээ, шилэн дансны мэдээлэл болон соён гэгээрүүлэх 
ажлын мэдээ мэдээллүүдийг тухай бүрт нь оруулж байршуулан ажиллаж байна. 

4. Манай байгууллагын цахим сайтаас иргэд ял шийтгэлийн тодорхойлолт авах, 
тамга тэмдэг, гэрээт харуул хамгаалалт, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх сэргээх, 
дуусгавар болох, зурагт танилцуулга, иргэдээс гэмт хэргийн талаар төлбөртэй мэдээлэл 
авах тухай зэрэг мэдээллүүдийг авах боломжтой. Тус цагдаагийн газрын 

http://shilendans.gov.mn/org/
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www.Dornod.police.gov.mn цахим хуудасны “Мэдээллийн ил тод байдал” цэсний үйл 
ажиллагаа гэсэн дэд цэсэнд цагдаагийн газрын  2019 оны 1 дүгээр улирал, хагас жил, 3 
дугаар улирал, жилийн эцсийн тайланг байршуулж ажилласан болно.  

Мөн цагдаагийн газраас зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн, соён гэгээрүүлэх 
ажил, тэмцээн уралдаан, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, зохион 
байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, хяналт шалгалтын талаарх мэдээ 
мэдээллийг тухай бүр Захиргааны удирдлагын тасгийн даргаар хянуулан газрын  цахим 
хуудас болон нүүр хуудсанд байршуулж ажилласан.  

Цагдаагийн газар, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр “Нэг зорилгын төлөө хамтдаа” зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулж,  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай ажиллах ЦБҮАЖ /код 242/-ын дагуу 2019 
онд “Хамтран ажиллах гэрээ”-г байгуулан, гэрээний хүрээнд тасаг албадаас газрын 
даргын баталсан хуваарийн дагуу 7 хоногт бүр эрүү, хэв журмын нөхцөл байдлыг 
мэдээлж, газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу тасаг албадаас гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл, ярилцлага, нэвтрүүлэг  явуулж ажиллав.  

Цагдаагийн газрыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах, иргэдэд тухай байгууллагын 
мэдээлэл нээлттэй ил тод байх, мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор 
Цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” веб сайтад 162 шинэ мэдээлэл, “Дорнод 
аймгийн Цагдаагийн газар”, фэйсбүүк хуудсанд 165 мэдээ, мэдээлэл тавьж, 3400 мэдээг 
шэйрлэн, 52 төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны шинэчилсэн хувилбар, бусад 
төрлийн мэдээллийн баяжилтыг тухай бүр сайтад байршуулж ажиллалаа.  

Мөн хандалт ихтэй “Дорнодчуудын нэгдэл”, “Дорнодын нэгдсэн зар”, “Дорнодын 
ээжүүд” зэрэг 25 цахим группт санамж, сэрэмжлүүлэг, шторк, мэдээ мэдээллийг 
байршуулснаар 3.248.595 иргэд, олон нийтэд түгээн ажиллалаа.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 242/-ын дагуу орон нутгийн  
“ТҮ6”, “Мижи”, “Шинэ суваг”, “D1”, “Дорнод ТҮ”, “Совь”, “PBS” телевизүүдтэй хамтран 
нээлтийн арга хэмжээний мэдээллийг 7 хоногт 2 удаагийн давтамжтайгаар 3 удаа явуулж, 
Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын “dornod.police.gov.mn” вэб сайтад болон “Дорнод 
аймгийн Засаг даргын тамгын газар”-ын цахим хуудас, аймгийн хэмжээнд идэвхтэй 
хэрэглэгддэг гурван фэйсбүүк хуудсанд 4 удаа байршуулан ажилласан болно. 

Аймгийн “Дорнод”, “Дөл” сонины газруудтай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 
“Цагдаагийн газраас мэдээлж байна” буланд “Сар шинэ -2019” нэгдсэн арга хэмжээний 
Цагдаагийн газрын тасаг албадаас хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 6, Хүний 
эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 5, Зам 
тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 11, Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 4, Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 12, Архидан 
согтуурахтай тэмцэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр 18, Цахим 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 5, нийт 61 удаа  мэдээлэл, нийтлэл, сэрэмжлүүлэг, 
зөвлөмж бэлтгэн нийтлүүлж, иргэд олон нийтэд хүргэсэн байна.   

Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс бэлтгэн цахим орчинд 
түгээж байгаа богино хэмжээний кино, контентуудыг тухай бүр цаг алдалгүй олон 
хандагчтай цахим хуудаснуудад түгээж байна. 

Иргэдийг тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчил, осолд өртөж хохирох /осгож, 
хөлдөх, хордлого/-оос урьдчилан сэргийлэх анхааруулга, сэрэмжлүүлэг бэлтгэж, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр иргэд, олон нийтэд сурталчлах зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс бэлтгэн ирүүлсэн Монголын мэдээ /цагийн хүрд 
анхааруулга мэдээ, Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 6 төрлийн сэрэмжлүүлэг, 
Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлийн 9 төрлийн сэрэмжлүүлэг, нийт 15 төрлийн 
сэрэмжлүүлэг, Халаасны хулгайн шторк, Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх шторк, Авто машины хулгайгаас урьдчилан сэргийлэх, Хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 6 төрлийн шторк, насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчил, зам 
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн “Шинэ суваг” телевизтэй 
хамтран аймгийн онцлогт тохируулан 6 төрлийн видео шторк, нийт 12 төрлийн шторк, 
насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчил, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх 2 
нэвтрүүлэг, Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилтод нэвтрүүлэг, Халуун сэдэв 
зорилтод нэвтрүүлэг, Хүчингийн гэмт хэргийн зорилтод нэвтрүүлэг, нийт 5 нэвтрүүлэг, цаг 
үеийн нөхцөл байдлын 32 мэдээ мэдээлэл, нийт 64 сэрэмжлүүлэг, шторк, нэвтрүүлэг, 
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мэдээ мэдээллийг орон нутгийн “Шинэ суваг”, “ТҮ6”, “Мижи”, “D1”, “Совь”, “PBS” зэрэг 
телевизүүдээр долоо хоног, сарын давтамжтайгаар түгээн нэвтрүүлж ажиллалаа. 

Орон нутгийн “D1, ТҮ6” телевизүүдтэй хамтран 2019-2022 онд хэрэгжих “Архигүй 
Дорнодчуудын төлөө”, “Замын хөдөлгөөний осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх”, “Мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх” хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн 
танилцуулгыг телевизийн студитэй хамтран богино хэмжээний кино /шторк/, насанд 
хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчил болон зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр орон нутгийн “Шинэ суваг” телевизтэй хамтран аймгийн онцлогт тохируулан 6 
төрлийн видео шторк, 2 удаа нэвтрүүлэг бэлтгэн иргэд, олон нийтэд түгээж ажиллалаа. 

Тус Цагдаагийн газраас Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай 
харилцах” /код 242/ журмыг удирдлага болгон иргэдэд мэдээ, мэдээллийг үнэн бодитой 
түгээх, зохион байгуулж байгаа ажил, арга хэмжээг сурталчлан таниулах, гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд шинэ санал санаачлагыг нэвтрүүлэх зорилгоор 
“ИРГЭН БҮРИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.  

Арга хэмжээнд орон нутгийн “D1”, “TV6”, “МИЖИ”, “Шинэ суваг” телевизүүд, 
“Дорнод медиа” групп, “Дөл” сонины төлөөлөл, цагдаагийн газрын алба хаагчид оролцож, 
Цагдаагийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааны талаар товч мэдээлэл хийж, 2019 онд 
“Хамтран ажиллах гэрээ”-г байгуулж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг иргэдэд 
мэдээлж, түргэн шуурхай хүргэн хамтран ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээлийн 
байгууллагын 8 алба хаагчдад “Талархал” гардуулав. Мөн хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудтай “НӨХӨРСӨГ” гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулж, Тэргүүн 
байранд “D1” телевиз, Дэд байранд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Гутгаар байранд 
Захиргааны удирдлагын тасгийн баг тамирчид тус тус шалгарлаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс болон Цагдаагийн 
газраас гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд түгээсэн шторк, богино 
хэмжээний бичлэгүүдийг Дорнод аймагт хандалт ихтэй фэйсбүүк группуудэд шейрлэж 
олон нийтэд хүргэх ажлыг өдөр бүр зохион байгуулж ажиллалаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс тавигдаж буй видео, 
шторк, контейнтуудыг өдөр тутам аймгийн хандалт ихтэй нийт 18 цахим хуудсанд 
шейрлэж, олон нийтэд түгээж ажиллахын зэрэгцээ орон нутгийн 6 телевизийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг ба хамтран ажиллах гэрээний дагуу “Зөв тусгал” аяны хүрээнд видео, 
шторк, контейнтуудыг өөрсдийн телевизүүдээр олон нийтэд түгээх ажлыг зохион 
байгуулав.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн мэргэжилтэнтэй уулзан 
улсын хэмжээнд явагдаж буй “Зөв тусгал” аяны хүрээнд хийгдсэн олон нийтийн сүлжээнд 
тавигдаж буй шторк, видеог Хэрлэн сумын 7 дугаар баг “Тусгаар тогтнол”-ын талбайд 
байрлах “LED” дэлгэцээр гаргаж, хүн ихээр төвлөрдөг томоохон цэг хэсгүүдийн урсдаг 
самбаруудаар цацаж эцэг, эхчүүдэд мэдээллийг хүргэн ажиллалаа.   

Орон нутгийн төрийн болон хувийн байгууллагын хэвлэл мэдээллийн сэтгүүлчид, 
ажилтнуудыг оролцуулсан “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СЭТГҮҮЛЧ” уулзалтыг Гэр бүл, хүүхэд, 
залуyчуудын газартай хамтран Олон улсын гэр бүлийн өдрөөр зохион байгуулж, нийт 6 
телевизийн сэтгүүлч, 3 байгууллагын хэвлэл, мэдээллийн ажилтнууд хамрагдаж тэдэнд 
“Зөв тусгал” хөдөлгөөний талаар танилцуулан аянд нэгдүүлж, тэдний дунд аяны хүрээнд 
хүүхэд хамгааллын чиглэлээр сайн ажиллаж, аяныг олон нийтэд хүргэж ажилласан 
“Дорнод” телевизийн сэтгүүлчийг шалгаруулж урамшууллаа. 

Цагдаагийн газраас хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 
гэрээний дагуу 7 хоног бүрийн “Мягмар, Пүрэв” гаригт эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал 
болон гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар D1, Дорнод, ТВ-6, Мижи, 
Шинэ суваг зэрэг орон нутгийн телевизүүдээр тогтмол мэдээлэл хийж хэвшсэн. 

  
Д. Авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

хэмжээний талаар, түүний үр дүн:  
  
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас ирүүлсэн ажлын чиглэл, 

Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх “Цагдаагийн байгууллагын 
авилгын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө”-ний 
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нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.  

Авилгын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн 
талаар болон соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрээнд цагдаагийн 
газрын алба хаагчдыг иргэдэд хүнд суртал чирэгдэлгүй түргэн шуурхай, харилцааны 
өндөр соёлтой үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор газрын үүдний иргэдэд үйлчлэх 
өрөөнд ”Санал хүсэлтийн дэвтэр”, “Санал авах хайрцаг”, цагдаагийн алба хаагчийн хүнд 
суртал, авилга хээл хахуулийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах ёс журам сахиулах 
эргүүлийн 7058102, 70194403 дугаарын утас зэргийг иргэдийн нүдэнд харагдахуйц газарт 
байрлуулж, байгууллагуудын гадна талд “Авилгын эсрэг хамтдаа”, “Авилга, хүнд суртал”, 
“Авилгад таны үгүй чухал” “Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын авилга, хээл хууль, 
хүнд суртлын талаар мэдээлэл хүлээн авах 126 тусгай дугаар”-ын зурагт хуудсыг 
байрлуулав.  

Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газрын алба хаагч нараас авилга ашиг 
сонирхлын зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч байхгүй байна. Хөтөлбөрийн дагуу 
“Авилгад өртөж болзошгүй эрсдэлтэй албан тушаал, түүнд ажиллаж байгаа алба хаагчид, 
тэдгээрт хяналт тавих албан тушаалтны судалгаа”, “Авилгад өртөж болзошгүй алба 
хаагчдын судалгаа”-зэргийг гарган хяналт тавин ажиллаа УИХ-ын Хууль зүйн байнгын 
хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны жагсаалт”-ын дагуу 
тус Цагдаагийн газраас хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах эрх бүхий 83 алба хаагч 
мэдүүлгээ өөрийн биеэр, тогтоосон хугацаанд бүрэн гаргуулан авч хуулийн хугацаанд 
баталгаажуулан ажиллалаа.  

Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хүлээн авсан, хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, тайлбар, мэдэгдэл, мэдээлэл тэдгээрийн 
шийдвэрлэлт, хөрөнгө орлогын их хэмжээний өөрчлөлтийн бүртгэлийг маягтын дагуу 
бүрэн хөтөлж 2019 онд 32 алба хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлэг шинээр мэдүүлж, үүнээс 
2 алба хаагчийн урьдчилсан мэдүүлэг, 1 алба хаагчийн их хэмжээний өөрчлөлтийг хүлээн 
авч бүртгэн санд шивж баталгаажууллаа. 

Авилгын 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, алба хаагч нарт үнэн зөв мэдүүлэх 
анхаарах асуудлын талаар Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, хүний нөөцийн 
мэргэжилтнээс албаны сургалтыг 3 удаа, ажлын чиглэл зааварчилга 2 удаа тус тус өгөөд 
байна. 

Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан 
Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд Авилгын эсрэг хууль 
тогтоомж, Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, авилгатай тэмцэх газрын 
зөвлөмжийн хэрэгжилт, алба хаагчдыг авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан 
“Офицеруудын зөвлөгөөн”-ний үеэр “Офицер та Төр-Ард түмнийхээ өмнө өргөсөн 
тангарагтаа үнэнчээр биелүүлж, Хариуцлагатай-Хуулийг дээдлэн, эзэмшсэн мэргэжилдээ 
эзэн болж, “АРХИ-АВИЛГА-АШИГ СОНИРХОЛ”-оос ангид байж, сахилга ёс зүйн зөрчил 
дутагдал гаргахгүй, бие биедээ зарчимч шаардлага тавьж, ахлагч бүрэлдэхүүнээ үлгэрлэн 
манлайлж, байгууллагынхаа нэр хүндийг өндөрт өргөж ажиллахыг УРИАЛЖ байна” гэсэн 
уриалгыг дэвшүүлсэн. 

Цагдаагийн газрын эхний хагас жилийн “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн, 
нэгдсэн цугларалт”-нд хамрагдсан нийт 116 алба хаагч нарт “Ашиг сонирхлын зөрчил” 
сэдвээр аймгийн Тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн 
ахлах мэргэжилтэн Э.Нандин-Эрдэнэ сургалт хийв. 

Алба хаагчдаас баталгаа авч авилгаас урьдчилан сэргийлэх талаар зохих мэдлэг 
эзэмшүүлж, түүнийг үл тэвчих алба хаагчдын сэтгэл зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулан ажиллалаа. 

Хөтөлбөрийн дагуу “Авилгад өртөж болзошгүй эрсдэлтэй албан тушаал, түүнд 
ажиллаж байгаа алба хаагчид, тэдгээрт хяналт тавих албан тушаалтны судалгаа”, 
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“Авилгад өртөж болзошгүй алба хаагчдын судалгаа”-зэргийг гарган хяналт тавин ажиллаа. 
Авилгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг байгууллага, нийт бие бүрэлдэхүүний үйл хэрэг 
болгон алба хаагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд заалт оруулж, авилгад өртөхгүй 
байх, удирдах албан тушаалтнуудын үлгэрлэл манлайлалтай ажиллаж, алба хаагч нарт 
тавих дотоодын хяналт, зарчимч шаардлагыг өндөржүүлэн ажилласнаас гадна авилгын 
хор уршиг, ашиг сонирхлыг зөрчил, түүнээс ангид байхыг уриалж хамт олноороо авилгыг 
тэвчиж ажиллахыг санал болгон гарын үсэг зуруулан авилгад өртөхгүй байх баталгааг 
гаргуулж ажиллаж байна. 

Цагдаагийн байгууллагыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах, иргэдэд тухай 
байгууллагын мэдээлэл нээлттэй ил тод байх, мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх 
зорилгоор цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” цахим хуудас, фейсбүүк хуудас болон 
цагдаагийн газрын иргэд хүлээн авах танхимд авилгаас урьдчилан сэргийлэх ил тод 
байдлын самбар шинээр хийж байршуулан авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг тогтмол 
байршуулж, иргэд олон нийтийг нэгдэхийг урьж, авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн 
чиглэлээр мэдээ мэдээллийг сурталчлан ажиллаж байна.  

“Авилгын эсрэг хуулийн”-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2, 6 дугаар зүйлийн 6.1.8-д 
заасан үүргийн хүрээнд иргэдээс авилгын талаар гомдол авах 110 тусгай дугаарын утсыг 
сурталчилсан, мөн харандааны зураглалаар хийгдсэн 3 төрлийн, нийт 4 төрлийн шторк 
сурталчилгааг өөрийн цахим хуудас болон хандалт ихтэй орон нутгийн цахим 
хуудаснуудад байршуулж, орон нутгийн  телевизүүдээр нэвтрүүлж иргэд, олон нийтэд 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

Авилгын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 98.0 хувь буюу 4.9 үнэлгээтэй дүгнэгдлээ. 

  
ДӨРӨВ. САНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР 

  
Байгууллагын санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар хийсэн ажил, 

арга хэмжээ. 
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.  

Санхүүгийн 2018 оны тайланд Улаанбаатар хотын “Шинэ баланс” ХХК шалгалт 
хийж, “Зөрчилгүй санал дүгнэлт” өгч, тайланг Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү, аж ахуйн 
албанд хуулийн хугацаанд хүргүүлэв. 

Байгууллагын дотоод хяналт шалгалт явуулах 2019 оны батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу үнэт цаасны чиглэлээр хяналт шалгалт, эд хөрөнгө ашиглалтын чиглэлээр хяналт 
шалгалтыг явуулан дүнг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 
арилгах, дахин гаргахгүй байхад анхаарч ажиллаж байна. 

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.1 дэх заасны дагуу байгууллагын 2020 
оны төсвийн төсөл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийг хууль журам, бодит зардлын 
тооцоолборыг хийж боловсруулан Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанд 
хүргэн нэгтгүүлэв. Мөн Монгол банкны Дорнод салбарын гэрээт цагдаагийн зардлыг төсөв 
тооцоог хийж холбогдох байгууллагад хүргүүлж ажиллалаа. 

Тайлангийн хугацаанд давхардсан тоогоор 150 алба хаагчдад цалингийн зээл, 130 
алба хаагчийн татварын буцаан олголтын цалингийн тодорхойлолт, цэргийн алба хаасны 
тэтгэвэр тогтоолгох алба хаагчийн сүүлийн 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт, 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 89.2-т заасан 30 сарын тэтгэмж авах болзол шаардлага 
хангасан алба хаагчийн сүүлийн 5 жилийн үндсэн цалингийн тодорхойлолтыг тус тус 
гарган өгч шийдвэрлэв.  

  
Батлагдсан төсөв, түүний зарцуулалт: Улсын төсвөөс 2,698,387.0 мянган төгрөг, 

өөрийн орлогоор 15,000.0 мянган төгрөг, гэрээтийн орлогоор 42,326.0 мянган төгрөг нийт 
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2,755,713.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод 
жишиг шинэчлэн тогтоох тухай” 24 дүгээр тогтоолын дагуу цалингийн төсөв нэмэгдсан ба 
сар бүр алба хаагчдын шатлалын тушаалыг шинэчлэн тооцож олгож байна. 

Төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх 
талаар анхаарч, үүссэн өр авлагын үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан 
удирдлагад танилцуулан ажилласан. Төсөвт зохицуулалт хийх саналыг Цагдаагийн 
ерөнхий газрын санхүү аж ахуйн албанд хүргүүлэн төсвийн хуваарьт 28.9 сая төгрөгийн 
өөрчлөлтийг хийлгүүлэн ажиллав. 

  
2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны давсан орлого 9,711.7 мянган төгрөгийг 

зарцуулах хүсэлт хүргүүлэн Сангийн сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 
“Улсын төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухай” 185 
дугаар тушаалаар нэмэлт төсвийн дансанд шилжүүлэн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
зарцуулсан 

  
Мөнгөн хөрөнгө: Нийслэл болон хөдөө орон нутаг руу албан ажлаар явсан 121 

алба хаагчдад 10,754.7 мянган төгрөгийн томилолт, жижүүрийн бүрэлдэхүүнд гарч байгаа 
алба хаагч нарт хоолны мөнгө  20,562.0 мянган төгрөгийг тус тус олгож, байгууллагын 
хэвийн үйл ажиллагааг хангахад байрны цахилгааны зардалд 14,945.2 мянган төгрөг, 
цэвэр бохир усны зардалд 3.9 сая төгрөг, дулааны зардалд 10,919.0 мянган төгрөг, 
албаны тээврийн хэрэгслийн урсгал засварын сэлбэг мөн 1, 2 конторын барилгын дотор 
гадна урсгал засвар, албаны компьютер, принтер, станц, гудамж замын хяналтын 
камерын засвар, бусад үйл ажиллагааны засвар үйлчилгээний зардалд 28,740.0 мянган 
төгрөгийг тус тус зарцуулсан. 

Шуурхай албаны тээврийн хэрэгслийн шатахуун, тосолгооны зардалд 70,709.1 
мянган төгрөгийн шатахууны зардлыг олгож тайлагнаж ажилласан.  

Тус цагдаагийн газрын нэмэлт санхүүжилтийн 100070012401 тоот дансанд Аймгийн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний үйл ажиллагааны зардал 
100,590.8 мянган төгрөг, аймгийн БОАЖГазраас хээрийн түймрийн постын зардалд 370.0 
мянган төгрөг,  бусад байгууллагаас 20,204.9 мянган төгрөг, нийт 120,425.7 мянган 
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 зориулалтын дагуу зарцуулан ажилласан. 

Байгууллагын үйл ажиллагааны орлогын 650 ширхэг 154,1 сая төгрөгийн гүйлгээг 
бүртгэн, Аймгийн төрийн сангаар дамжуулан 800 удаагийн 2,842,8 сая төгрөгийн зарлагын 
гүйлгээг хийж тайлагнаж ажилласан. 

  
Цалин хөлс бүртгэл: Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 60.1 “Ажилтны цалин хөлсийг 

сард хоёр ба түүнээс дээш удаа, тогтоосон өдөр олгоно” гэж заасны дагуу цалинг сард 2 
удаа 187 алба хаагчдын цалинг бодож урьдчилгаанд 576,093.1 мянган төгрөг, сарын сүүлд 
1,034,688.1 мянган төгрөгийг Голомт банкинд байрших алба хаагчдын цалингийн дансанд 
шилжүүлэн олгосон.  

ХХОАТатварт 148,105.8 мянган төгрөгийг суутгаж аймгийн Татварын албаны 
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  
52,865.1 мянган төгрөгийг аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэсийн 100070090000 тоот 
дансанд шилжүүлэн тайланг www.ndaatgal.mn/nd8/ хаягаар цахимаар шивж илгээн 
баталгаажуулан ажилласан. 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэнгээс Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн 
зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишиг шинэчлэн тогтоох тухай” 24 дүгээр 
тогтоолын дагуу алба хаагчдын шатлал удаан жилийг сар бүр тооцон өөрчлөлтийн 
тушаалыг гаргаж өгсөний дагуу цалинд өөрчлөлт оруулан бодсон. 175 алба хаагчдын 
ээлжийн амралтыг бодож 183,463.9 мянган төгрөг, 14 алба хаагчын эмнэлгийн хуудсаар 

https://e-tax.mta.mn/
http://www.ndaatgal.mn/nd8/
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7,767.4 мянган төгрөг бодсон. Сар бүрийн ажлын үр дүнг хэлэлцсэн тушаал шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэн цалинд нэмэлт, хасалтыг тухай бүрт оруулан тооцож цалингийн өр төлбөргүй 
ажилласан. 

  
Мэдээллийн ил тод байдал: 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 2019 оны 
жилийн төсөв, дараа жилийн төсвийн төсөл, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 
санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, худалдан авах хөрөнгө оруулалт, урсгал 
зардлын төлөвлөгөө зэргийг 2019 оны эхний 11-н сарын байдлаар мэдээллүүдийг бүрэн 
оруулж, алба хаагчид болон иргэд, олон нийтийг нээлттэй үзэх боломжоор бүрэн ханган 
ажиллалаа. 

Мөн санхүүгийн мэдээллийн самбарыг шинээр хийлгэн 1 дүгээр давхарт иргэдийн 
хүлээх танхимд байрлуулан байгууллагын батлагдсан төсөв, худалдан авах ажиллагааны 
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны мэдээллийг тус тус байршуулав. 

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд Цагдаагийн газрын төсвийн орлого, 
батлагдсан төсвийн зарцуулалтыг www.dornod.police.gov.mn сайтны шилэн дансны хэсэгт, 
www.shilendans.mn шилэн дансны сайт, байгууллагын санхүүгийн ил тод байдал гэсэн 
мэдээллийн самбарт 2019 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 
ханган ажиллаж, 2019 оны эхний 11-н сарын байдлаар 121 удаагийн мэдээллийг мэдээлж 
ажилласан байна.. 

Санхүүгийн мэдээллийн самбарыг шинээр хийлгэн байгууллагын 1 дүгээр конторын 
үүдэнд байгууллагын батлагдсан төсөв, худалдан авах ажиллагааны тайлан, төсвийн 
гүйцэтгэлийн мэдээ, 2018 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан, шилэн дансны 
мэдээллийг тус тус байршуулан ажиллаж, мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт 
шалгалт үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн даргын 3а/1677 тоот алба зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэн биелэлтийг тооцон ажиллалаа. 

  
Хөрөнгө оруулалт: Цагдаагийн газар нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааг төлөвлөж тогтоосон 
хугацаанд цахим хуудсанд байршуулж, тайланг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлэх, бараа 
ажил үйлчилгээ худалдан авахдаа “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр  бараа, 
ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийг мөрдлөг болгон ажилласнаар бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авахтай холбоотой ямар нэг өргөдөл гомдол гараагүй байна. Ил тод, 
шударга, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд суурилсан худалдан авах 
ажиллагааны бодлого баримтлан байгууллагын дотоод журамд тусган хэрэгжүүлж 
ажиллалаа. 

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд Цагдаагийн газрын төсвийн орлого, 
батлагдсан төсвийн зарцуулалтыг www.dornod.police.gov.mn сайтны шилэн дансны хэсэгт, 
www.shilendans.mn шилэн дансны сайт, байгууллагын санхүүгийн ил тод байдал гэсэн 
мэдээллийн самбарт 2019 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  ажиллаж, 2019 оны эхний 11-н сарын байдлаар 121 удаагийн мэдээллийг 
мэдээлж ажилласан байна. 

Цагдаагийн газраас их засвар, шатахуун худалдан авах чиглэлээр зарлаж буй 
тендерийн урилгыг 2019 оны 03 дугаар сарын 05, 03 дугаар сарын 07, 04 дугаар сарын 25, 
05 дугаар сарын  07-ны өдрүүдэд байгууллагын вэб сайтын шилэн дансны хэсэгт болон 
цахим пэйж, фэйсбүүк хуудас, www.tender.gov.mn сайтад байршуулав. Тендерт оролцохыг 
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хүссэн оролцогч нарын талаарх товч мэдээллийг байгууллагын цахим хуудаст байршуулж 
иргэд, олон нийтэд тухай бүрт нь мэдээлж ирлээ.  

Цагдаагийн газраас тендерийг хуулийн дагуу төрийн www.tender.gov.mn цахим 
хаягт зарлан явуулснаас конторын 1 дүгээр байрны 104.0 сая төгрөгийн өртөгтэй 
барилгын засварын тендерт “Цод ММ”, “Донж өргөө” ХХК, шатахуун нийлүүлэх тендерт 
“Сод Монгол”, “Магнай трейд”, “Петровис” зэрэг компаниуд материал ирүүлснийг зарлан 
мэдээлж, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудаст байршуулж иргэд, олон нийтэд тухай бүрт нь мэдээлж ирлээ. 

Мөн төсвийн санхүүжилтээр худалдан авах шатахууны тендерийн 92.0 сая 
төгрөгийн барааны тендерийн ажлын хэсэг байгуулагдан www.tender.gov.mn сайтад 
цахимаар зарлаж, шатахууны гэрээг “НИК” ХХК-тай байгуулан сар бүр тооцоог нийлж 
ажиллаж байна. 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цагдаагийн газарт ашиглах хөдөлгөөнт 
эргүүлийн 3 автомашины техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан хүргүүлэн аймгийн 
Худалдан авах ажиллагааны албанаас зарлагдаж, цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд 
хөдөлгөөнт эргүүлээр ашиглах приус-20 маркийн автомашин 2, сонота-7 маркийн 
автомашин 1 ширхэг, нийт 45.0 сая төгрөгийн худалдан авалт, Гудамж замын хяналтын 
камерын засвар болон шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 25.0 сая төгрөгийн 
тендерийн ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас ажлын хэсэг гарч сонгон 
шалгаруулалт хийж, ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтыг аймгийн худалдан авах 
ажиллагааны албанаас зохион байгуулж, барилгын засварын ажлыг хийж гүйцэтгэн 
хүлээлгэн өглөө. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн дагуу 2019 онд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган 
батлуулж, олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байгаа ба улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хийгдэх Цагдаагийн газрын “А” конторын барилгын 104.0 сая төгрөгийн засварын ажлыг 
“ЦОДММ” ХХК шалгаран гүйцэтгэж, хүлээн авах комиссыг байгуулан засварын ажлын 
гүйцэтгэлийг шалган хүлээж авлаа. 

Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг тухай бүр байгууллагын цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулж хэвшсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас албаны хэрэгцээнд 
ашиглах байршил тогтоогч GFR төхөөрөмж 3 ширхэг, иж бүрэн компьютер 3 ширхэг, 
Xcover4 маркийн гар утас 37 ширхэг, мобайл принтер 37 ширхэг, таблет 3 ширхэг тус тус 
хүлээлгэн өгснийг байгууллагын өмч хамгаалах байнгын комисс шалган хүлээн авч 
албанд ашиглаж байна. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 105 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Архигүй Дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан 
“Архигүй амьдралыг бид хүснэ” АСК тэмцээний санхүүжилтийн зардалд 6.5 сая төгрөгийг 
зарцуулалтыг шийдвэрлүүлжээ. 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 
2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”, “Архигүй Дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөр, “Мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр ажил, арга хэмжээний эхний хагас жилийн 15.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 
тухай бүрт шийдвэрлэн ажилласан байна. 

  
Цагдаагийн газрын удирдлагаас байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, 

төсөв хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, улсын болон орон нутгийн төсөв хөрөнгөөр бараа, 
ажил үйлчилгээ худалдан авах чиглэлээр орон нутгийн удирдлагуудад ажлаа танилцуулж, 
холбогдох санал, төсөв хөрөнгийн тооцоог гарган хүргүүлж шийдвэрлүүлж ирлээ. 

  
Орон нутгийн 2020 оны төсөвт тусгуулах төсвийн санал, тооцоог гарган 

аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан ажлуудаас:  
Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарыг унаажуулах ажлын хүрээнд Баян-Уул, Хөлөнбуйр 

сумдын цагдаагийн тасагт Хантер маркийн 2 автомашин, Сэргэлэн, Чойбалсан, Цагаан-
Овоо, Дашбалбар сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын албан хэрэгцээнд Истана маркийн 4 
автомашин, нийт 6 автомашин худалдан авах 154,0 сая төгрөг 
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Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагт 1 автомашин худалдан авах 18,0 сая 
төгрөг 

Аймгийн төвийн баг болон сумдад олон нийтийн цагдаа ажиллуулах урамшууллын 
зардалд 50,4 сая төгрөг 

Баяндун, Дашбалбар сумын цагдаагийн хэсгийн байр /Кобан/-ны засварт 20,0 сая 
төгрөг 

Сумдын цагдаагийн алба хаагч нарт шатахууны дэмжлэг 35,4 сая төгрөг 
Чойбалсан хотын ундны эх үүсвэр Цэвэр ус хангамжийн ангийн II өргөгч станцын 

гадна талаар байгууллагын стандарт/cs11-0129:2018/-ын 4.2.5-д заасны дагуу бетонон 
хашаа суурилуулах зардалд 58,5 сая төгрөг 

Чойбалсан хотын ундны эх үүсвэр Цэвэр ус хангамжийн ангийн II өргөгч станцын 
үүдэнд байрлах шалган нэвтрүүлэх байранд стандарт /cs11-0129:2018/-ын 4.6.3.5-д 
заасан суурин металь илрүүлэгч суурилуулах зардалд 28.8 сая төгрөг 

Аймгийн ИТХ-ийн 2018.11.27-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр”, хууль 
тогтоомжуудыг бүх шатанд хэрэгжүүлж ажиллах 18.0 сая төгрөг 

Торгууль шийтгэлийн орлогоос тодорхой хувийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажил арга хэмжээнд зарцуулах 192.0 сая төгрөгийг тус тус шийдвэрлүүлэн 
батлуулж ажилласан байна.  

Улсын төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс тодорхой дэмжлэгийг авч, 
бүтээлч санаачлага гарган ажилласны үр дүнд тайлант 2019 онд 495,9 сая төгрөг, 2020 
онд 575.1 сая төгрөгийн хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн нь өмнөх оны 
мөн үеэс 79.2 сая төгрөг буюу 16.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

  
Үнэт цаасны тооцоо бодолт: Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газар нь Сангийн 

сайд, Хууль зүйн сайд, Гадаад харилцааны сайд, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 
хамтарсан 2013 оны 08 дугаар сарын 07–ны өдрийн тушаалаар батлагдсан “Торгууль, 
шийтгэврийн хуудас хэрэглэх журам”-ыг хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж 
байна.  

ЦЕГ-ын Санхүү, аж ахуйн албанд хүсэлт хүргүүлэн 1 удаа үнэт цаасны нөөц 
бүрдүүлэлт хийж няравт хүлээлгэн өгсөн. Нярваас алба хаагчид нэг бүрт бүртгэлээр 
санхүүгийн тэмдэг дарж олгосон. Алба хаагч нартай үнэт цаасны тооцоог хийхдээ 
мөнгөний баримт, нэгдсэн сүлжээнд шивэгдсэн эсэх, бүртгэлийн тэмдэг дарагдсан эсэхийг 
шалгаж үлдэгдлийг тулган баталгаажуулан ажилласан. Үнэт цаасны тайланг цалин 
тооцохоос өмнө гаргаж үлдэгдэл ихтэй болон тооцоо хийхгүй удаасан алба хаагчидтай 
тооцоог хийлгэх хийж арга хэмжээг тогтмол авч ажиллалаа.  

Давхардсан тоогоор 172 алба хаагчид шийтгэлийн хуудас маягт1, шийтгэлийн 
хуудас маягт2 тус бүрээр 810 ширхгээр 144.344.668 мянган төгрөгийн орлого оруулж, 
бэлэн бус торгуулиар тайлант хугацаанд 59.067.200 мянган төгрөгийн орлого, нийт 
203.411.868 мянган төгрөгийн орлого оруулж ажиллав. 

Үнэт цаас болон галт зэвсгийн гэрчилгээний тайланг сар бүр гаргаж цагдаагийн 
газрын удирдлагад танилцуулан нярвын үлдэгдлийг тоолж баталгаажуулан мэдээг 
тайланг дараа сарын 01 өдрийн дотор Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн 
албаны дотоод сүлжээгээр хүргүүлэн зөрчил дутагдалгүй ажиллалаа. 

  
Бараа материал, өмч хөрөнгө: Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 15 

дугаар зүйл, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны 422 дугаар тушаалаар 
батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөх Нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын баримт бичгийн “Бараа материалын бүртгэл” хэсэг, Цагдаагийн газрын даргын 
2015 оны а/03 тоот тушаалаар батлагдсан Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл 
байгууллагын данс бүртгэлд байгаа тусгай эд хөрөнгийн ашиглалтад хяналт тавьж 
ажиллалаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газраас Санхүүгийн тооцоолох групп байгууллагатай хамтран 
ажиллах төлөвлөгөөний дагуу бараа материалын кодыг шинэчлэх ажлыг зохион 
байгуулан ажиллав. 

Санхүүгийн 2018 оны тайланд хийсэн аудитаар өгөгдсөн санал, зөвлөмжийн дагуу 
2019 онд Сангийн сайдын 2018 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 207 дугаар тушаалын 6 
дугаар хавсралт “Хөрөнгийн үнэлгээнд баримтлах үл хөдлөх ба хөдлөх хөрөнгийн 
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ашиглалтын норматив хугацаа”-г үндэслэн байгууллагын үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд 
анхны өртгөө нөхсөн 266 нэр төрлийн хөрөнгөөс 2018 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн 
тооллогоор 39 нэр төрлийн хөрөнгийг актлаж, 227 нэр төрлийн хөрөнгийг дахин үнэлж 
цаашид ашиглах хугацааг тогтоох саналыг гаргаж аймгийн Өмчийн албанд хүргүүлэв. 
Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг улирал бүр тооцон Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20 
дугаар зүйлийн 20.2.4 дэх заалт, УСНББОУС-17 –г хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Эд хөрөнгийн 2018 оны жилийн эцсийн тооллогоор элэгдлийн хугацаа дуусч 
цаашид ашиглах боломжгүй болсон 73 нэр төрлийн 47.719.1 мянган төгрөгийн үндсэн 
хөрөнгө аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор, Цагдаагийн газрын даргын 
тушаалаар 25.696.0 мянган төгрөгийн бараа материал, тусгай хэрэгслийг данс бүртгэлээс 
хассан байна. 

  
Албаны дүрэмт хувцасны хангалт: Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү 

хангамжийн газрын даргын өгсөн үүргийн дагуу тус цагдаагийн газраас халагдсан албан 
хаагчдын хувцасны төлбөр барагдуулах ажлыг зохион байгуулан албанаас халагдсан а/а 
О.Гансүх, д/ч Х.Төрбат, д/а Бямбасүрэн, а/д Цэндпүрэв нарын хувцасны төлбөрийг бүрэн 
барагдуулав. 

Нэгдсэн хувцасны хангалтыг 3 удаа хийж цагдаагийн ноосон цамц, малгайг олгож, 
хувцасны хугацаа норм дууссан болон албанд шинээр томилогдсон 7 алба хаагчдын 
хувцас хангалтыг олгож, албан тушаал өөрчлөгдсөн алба хаагч нарын тушаалыг тухай 
бүрт нь Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү аж ахуйн хангалт үйлчилгээний төвд хүргүүлэн 
ажиллалаа. 

Монгол банкны гэрээт цагдаа нарын хувцасны төлбөр тооцоог шийдвэрлүүлэн 
хангалтыг 2 удаа хийлгэж, олон нийтийн 6 цагдаагийн хувцасны зардлыг орон нутгаар 
шийдвэрлүүлэн хувцас хангалтыг захиалан оёулав. 

  
Автомашин, мотоциклийн талаар: Албаны автомашинуудад Замын цагдаагийн 

тасагтай хамтарч сар бүр хамтарсан үзлэг хийж, “Таны жолоо” авто сургуультай хамтарч 
сургалт зохион байгуулан албаны автомашин эзэмшдэг алба хаагч бүрээс замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр дүрмийн шалгалт авч зөрчил дутагдлыг 
засуулах талаар арга хэмжээ авч автомашины бүрэн бүтэн байдлыг нүдээр шалгаж, 
Цагдаагийн газрын даргад танилцуулав. 

Албанд ашиглагдаж байгаа авто машинуудын дугуйны элэгдэл, чанарын нормативт 
үзлэг шалгалт хийж дугуй солих шаардлагатай авто машины жагсаалт гарган газрын 
даргад танилцуулан өвлийн дугуйгаар хангах зэрэг нийт 19.095.290 төгрөгийн сэлбэг 
хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллав.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албаны даргын 2018 оны 08 дугаар 
сарын 23-ны өдрийн 6/1456 дугаар ажлын чиглэл, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2017 оны А/246 дугаар тушаал, Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 20-
ны өдрийн А/41 тоот тушаалын дагуу Цагдаагийн  газрын шуурхай албаны болон 
хөдөлгөөнт эргүүл, албаны автомашин эзэмшиж буй цагдаа-жолооч нарын үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлж ажиллах нөхцөл бололцоог  
сайжруулах, албаны бэлэн байдлыг хангах зорилгоор “Цагдаа жолооч нарыг 
чадавхжуулах 45 хоногийн аян”-ыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар 
сарын 15-ны өдрийг хүртэл 45 хоногийн хугацаанд  зохион байгуулан ажиллаж, биелэлт 
үр дүнг тооцов. 

Албанд ашиглагдаж байгаа авто машин мотоциклийн техникийн бэлэн байдлыг 
хангаж алсын дуудлагад туулах чадвар сайтай  ОХУ-д үйлдвэрлэсэн УАЗ фургон маркийн 
3 авто машиныг алсын дуудлагад явуулж, жижүүрийн шуурхай албанд 5 автомашин, 
хөдөлгөөнт эргүүлд элентра маркийн 4 автомашиныг ямар нэгэн эвдрэл гэмтэлгүй явуулж  
ажилласан байна.  

Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага 
МNS4598:2011 стандарт, Замын хөдөлгөөний дүрмийн 2.2.3.а заалт, мөн дүрмийн 2 
дугаар хавсралтад заасан техникийн шаардлагуудад нийцүүлэн сэлбэг хэрэгслээр 
хангахаар дурдагдсан тээврийн хэрэгслүүдэд зохих сэлбэг хэрэгслийг олгож техникийн 
бүрэн бүтэн байдал, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан албаны тээврийн 
хэрэгслүүдийг өвлийн тос масло солих, шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн судалгаа 
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жагсаалтыг гарган жагсаалтын дагуу өвлийн тос масло солих үйлчилгээг бүрэн хийж 
гүйцэтгэн ажиллав. 

Албанд ашиглагдаж байсан GW-125 маркийн 00-04 ДОЗ, GW-125 маркийн 00-01 
ДОЗ, DY-150 маркийн 20-14 ДОЗ, 20-19 ДОЗ, 20-17 ДОЗ, 20-08 ДОЗ, 20-13 ДОЗ дугаартай 
нийт 7 мотоциклуудын эдэлгээ нормын хугацаа дууссан тул актлуулах саналыг 
Цагдаагийн газрын зөвлөлийн хуралд танилцуулан аймгийн Өмчийн газарт хүргүүлж 
актлуулан данс бүртгэлээс хасуулж ажилласан байна. 

  
 Барилга байгууламжийн талаар: Цагдаагийн газрын барилгын хувийн хэрэг, 

бүртгэлийг хөтөлж, техникийн паспорт, тээврийн хэрэгслийн хувийн хэрэгт тогтмол 
баяжилт хийн спидометрийн заалтыг тулгаж, албан контор болон бусад хөрөнгө ашиглалт 
хамгаалалтад хяналт тавин ажиллаж байна. 

Алба хаагч нарын аюулгүй байдал ажиллах нөхцөл байдлыг хангах чиглэлээр 
аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас тус Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар байранд 
“Байгууллагын аюулгүй ажиллагааны” чиглэлээр эрүүл ахуйн дүгнэлт, барилга 
байгууламжын дүгнэлтийг гаргуулахаар албан тоотыг хүргүүллээ.  

ЦЕГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Цагдаагийн 
газрын 1-р байрны 2 давхрын 00 өрөөг бүрэн засварлахаар “Ундарга оргилох булаг” ХХК-
тай гэрээ байгуулан засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлэн хүлээн авч ашиглалтад оруулсан. 

Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар байранд засвар хийх төсөв батлагдсантай  
холбогдуулан аймгийн төсвийн мэргэжилтэн Лхагвасүрэн, Туяа нартай хамтран ажиллаж  
төсөвт өртөгт засварыг багтаан тусгаж хамтран ажиллалаа.  

Байгууллагын халаалтын системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангуулах 
болон чанарын шаардлагад нийцсэн дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах 
үүднээс 1, 2 дугаар байрны полурын өрөөг цэгцэлж, “ДБЭХС” ТӨХК-ийн ерөнхий инженер 
Ө.Жаргалсайханаас холбогдох зөвлөгөө зааварчлага авч байгууллагын халаалтын 
системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллав. Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар 
байрны дулааны шугам цоорсоныг “ДБЭХС” ТӨХК-ний ажилчидтай хамтран сольж 
байгууллагын халаалтын системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллаж 
байна. 

Цагдаагийн газрын 1 дүгээр байранд шинээр 5 автомашины граж барьсантай 
холбогдуулан нэмэлтээр дотор халаалтын системийн тохируулах хаалт Ду-80 хаалт 1, хог 
шүүгч, 25 хаалт 4, 35 хаалт 2-ийг  заагдсан стандартын дагуу байрлуулав. 

Байгууллагын дотор, гадна өмч хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг 7 хоног бүр үзлэг 
хийж эвдэрч гэмтсэн эд зүйлийг тухай бүрт нь засуулж, албаны 2  дугаар  байранд байх 
эрүүлжүүлэх байрны үүдний хүлээн авах өрөөний тааз хэсэг, дээш гарах шатны хажуу 
хэсэг шавар нурсан байсныг дотоодын нөөц бололцоог ашиглан  засварлан гадна талбайг 
тохижуулан ажиллав. 

  
Туслах мал аж ахуйн чиглэлээр: Хаврын ямаа самналтаар нийт данс бүртгэлээр 

146 ямаа самнахаас 130 ямаа самнаж 29 кг ноолуур бэлтгэн  тухайн үеийн зах зээлийн 
үнэлгээгээр 140.000 төгрөгөөр тооцон борлуулж нийт 4.060.000 төгрөг болгон санхүүд 
хүлээгэн өгөв. 

17 дугаар жарны “Тийн унжлагат” хэмээх шороон нохой жилийн сар шинийг угтаж 
Цагдаагийн газрын өндөр настан Чүлтэм овогтой Чулуунбаатарт нэг хонь  Цагдаагийн 
газрын сар шинийн хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Захиргааны 
удирдлагын тасагт гурван хонийг  албан хэрэгцээний зориулалтаар нийт 4 толгой бог 
малыг зарлагадлаа. 

Тус цагдаагийн газрын гэрээт малчин А.Түвшинжаргалд гэрээнд заагдсаны дагуу 
сард 2 төлөгөөр бодож нэгдүгээр улиралд  6 төлөг  нийт 6 толгой бог малыг зарлагадсан. 

Цагдаагийн байгууллагад он удаан жил үр бүтээлтэй ажиллаж, цэргийн байнгын 
тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгосон Баян-Уул сумын Цагдаагийн тасгийн даргаар ажиллаж 
байсан цагдаагийн хошууч К.Ганхуяг, Дотоодын цэргийн салаан захирагчаар ажиллаж 
байсан хошууч Б.Амартүмэн, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа Б.Одчулуун нарт туслах аж ахуйгаас тус бүр нэг хонь нийт 3 толгой мал, 
Цагдаагийн газрын “Цасны баяр” арга хэмжээний тэмцээний хүрээнд тэргүүн байр эзэлсэн 
НХЖХТ-т 1 хонь, хоёрдугаар байр эзэлсэн Захиргааны удирдлагын тасагт 1 ямаа нийт 2 
толгой бог мал, Цагдаагийн газрын туслах аж ахуйн чиглэлээр мал аж ахуйн сүргийн 
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эргэлт хийхэд 2 үхэр туслах аж ахуйгаас, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах 
өдрийг тохиолдуулан туслах аж ахуйгаас 1 адуу, Дорнод аймгийн хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд зохион байгуулагдсан гар бөмбөгийн 
тэмцээнд шилдэг довтлогчийн шагналд 1 ямаа, ЦЕГ-аас зохион байгуулсан чөлөөт бөхийн 
тэмцээнд хамт олноо төлөөлөн оролцож 86 кг жинд алтан медаль хүртсэн а/а 
Э.Шижирбатад 1 хонь, нийт 13 хонь 2 ямаа, 2 үхэр, 1 адуу зэрэг 18 толгой мал 
зарлагдахыг зөвшөөрсныг зохих журмын дагуу зарцуулан ажиллав. 

Туслах аж ахуйгаас хонь 9, ямаа 5,адуу 3, үхэр 1 нийт 18 толгой мал хорогдсоныг 
Баянтүмэн сумын 2 дугаар багийн малын эмчийн актаар Газрын удирдлагад танилцуулан 
зарлагдаж, шинээр тугал 5, унага 5, хурга 80, ишиг 45, нийт 135 толгой төл авсан нь төл 
бойжуулалт 74 хувьтай байна. 

 
ТАВ. АЛБА ХААГЧ, АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ 

ХАНГАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
  

Цагдаа дотоодын цэргийн алба хаагчид болон ахмад ажилтнуудын нийгмийн 
баталгааг хангах, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, халамж үйлчилгээг үзүүлэх, өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны а/135 
дугаар тушаалаар батлан гаргасан “Эрүүл цагдаа хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
цагдаагийн газраас хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажлын хэсгийг 
байгуулан, хариуцах алба хаагчдыг томилов.  

Цагдаагийн газраас жил бүр алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх  
нэгдсэн үзлэгт хамруулж ажилладаг. “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд болон 
байгууллагаас жил бүр зохион байгуулдаг алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажлыг 2019 оны 03 дугаар сард цагдаагийн газраас зохион 
байгуулав. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгийг аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 
магадлан итгэмжлэгдсэн “Нью-Эндорфин” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу 
бие бүрэлдэхүүнийг 95 хувь үзлэгт хамруулан тус эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн 4 эмч, 
дотор, мэдрэл, хараа, өнгө мэдрэмж, сонсгол /чих хамар хоолой/, сэтгэц эмгэг, эхо 
оношилгоо, гэмтэл согог, БЗХӨ, шүдний өвчний чиглэлээр үзлэг хийлгэж, зөвлөгөө авч 
ажиллалаа. 

Алба хаагчдын эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах эмчилгээ үзлэгийн төлбөрийн 
хамтран ажиллах гэрээний дагуу хөнгөлөлттэй үнээр тооцон хамт олны “Журмын сан”-аас 
тооцон дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан 3 сая 600 мянган төгрөгөөр үзлэгийг явуулав. 

Алба хаагчдад тохиолдсон гэр бүлийн ёслол, ар гэрийн гачигдал, түр хугацаагаар 
эмнэлэгт хэвтэх тохиолдолд сэтгэл санааны болон эд материалын мөнгөн тусламжийг цаг 
тухайд нь олгож хэвшив. Цагдаагийн газрын хамт олны “Журмын нөхөр” санг шинээр 
байгуулан сангийн ажилтныг алба хаагчдын саналаар эрүүлжүүлэх байрны эмч, 
цагдаагийн ахмад С.Дариймаа, цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Энхтулга нарыг 
томилон сар бүр сангийн тайланг гаргаж байхаар журам баталсан ба 3.290.000 мянган 
төгрөгийн тусламж дэмжлэгийг алба хаагчдад зарцуулжээ. Алба хаагчдыг түр болон удаан 
хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхэд зориулж хамт олны “Журмын сан”-гаас 
одоогийн байдлаар 240.000 төгрөгийн мөнгөн тусламжийг 4 алба хаагчдад үзүүлсэн 
байна. 

  
“Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж “СТРЕССГҮЙ ӨДӨР” арга хэмжээг сар бүр 

зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд 2 дугаар сард 
Аймгийн эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвтэй хамтран 3 удаагийн 
сургалтыг бие бүрэлдэхүүнд оруулахаар төлөвлөгөө гарган батлуулж 2 дугаар сарын 20-
ны өдөр БОЭТ-ын Сэтгэцийн их эмч Г.Мөнхжаргал эмч, Аймгийн эрүүл мэндийн газрын 
сэтгэц хариуцсан мэргэжилтэн н.Энхмаа нарын хамт “Стресс түүнээс гарах арга” сэдвээр,  
2 дугаар сарын 27-ны өдөр БОЭТ-ын Сэтгэцийн их эмч н.Батдулам “Сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн тухай ойлголт” сэдвээр сургалтыг тус тус зохион байгуулж гарын авлага тарааж 
ажилласан.  

Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг оны эхэнд 
байгуулан гэрээний дагуу алба хаагч нарт элэгний В,С вирусийн шинжилгээг “Элэг бүтэн 
Монгол” төслийн хүрээнд 2019 оны 2, 4 дүгээр сард 2 удаа алба хаагчдыг нэгдсэн 
журмаар шинжилгээнд хамруулан ажиллав. Алба хаагчдыг 2 удаа хамруулсан вирус 
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илрүүлэх, шинжилгээнд тулгуурлан вакцинжуулах ажлыг сүүлийн хагас жилд 
хамруулахаар төлөвлөж байна. 

Билгийн тооллын XYII жарны “Урвуулагч” хэмээх Шороон гахай жилийн Монголын 
уламжлалт сар шинийн баярын босгон дээр тус цагдаагийн газрын дарга, удирдлагууд 
2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр ахмад ажилтнуудаа “Атланта” ресторанд хүлээн 
авч, хүндэтгэл үзүүлж 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг видео хэлбэрээр 
танилцуулан, хүрэлцэн ирсэн ахмадуудад зориулж, үдийн зоог барин, уртын дуу, морин 
хуурыг эгшиглүүлж, урлагийн хэсэгчилсэн тоглолт үзүүлж сонирхуулав. Арга хэмжээний 
төгсгөлд нь цагдаа-эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс өндөр настан Мөнгөнцэцэгт тавгийн идээг 
сэтгэлийн бэлэг болгон өгч, Цагдаагийн газраас нийт 108 ахмадуудад эрүүл энх, урт удаан 
наслахыг ерөөсөн мэндчилгээ, сар шинийн гарын бэлгийг гардуулан өгсөн. 

“Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын ахмад, дунд, залуу үеийн залгамж 
холбоог хөгжүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд ард иргэдийнхээ амар тайван амьдралын төлөө 
хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэж ирсэн үе, үеийн ахмадуудаа 
“олон улсын ахмадын өдөр”-ийг угтан хүлээн авч, “Монгол цагдаа-Бидний бахархал” 
хүндэтгэлийн арга хэмжээг 2019 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулж, алба 
хаагчид жагсаж хүндэтгэл үзүүлэв. 

Хүндэтгэлийн арга хэмжээнд Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 
Т.Ганзориг, ахмадын хорооны дарга, бэлтгэл хошууч Х.Болдбаатар болон ахмад 
ажилтнууд оролцож, Цагдаагийн газрын байлдааны тугийг залж, ахмад ажилтнууд 
тугандаа ёсолж, залуу халуун дурсан жагсаалаар жагсаж хүндэтгэл үзүүлэв. 

Шинэ залуу ажилтнуудыг сурган дадлагажуулах үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг 
үнэлж, Цагдаагийн газрын баярын бичиг, үнэ бүхий зүйл, түлээ нүүрсний хөнгөлөлт 
урамшууллын эрхийн бичгээр 21 ахмад ажилтныг шагнаж урамшуулав. 

Ахмад ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах, амьжиргааны түвшинг 
дээшлүүлэх, халамж үйлчилгээг үзүүлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх зорилгоор сар шинийн гарын бэлэг, нүүрсний тусламж, хөнгөлөлт, 
бусад шагнал, буцалтгүй тусламж, шатахууны зардалд нийт 5.936.556 төгрөгийг 
зарцуулсан байна. 

Алба хаагчдыг нөхөн сэргээх сувилалд хөнгөлөлттэй буюу төлбөргүйгээр 
эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн байдлыг харгалзан “Сүүж-
Уул” сэргээн засах амралт сувилалд амраах 42 алба хаагчийн судалгааг гарган өнөөдрийн 
байдлаар тус цагдаагийн газраас 32 алба хаагч, гэр бүлийн 1 гишүүний хамт хамруулж, 
сувиллын зардалд хөнгөлөлт үзүүлэн 3.168.000 төгрөгийн зардлыг шийдвэрлэж өгөв. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2019-2020 онд орон нутгийн “Хаан даатгал”-д 1 
жилийн хугацаатай алба хаагчдыг “Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт”-ын 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 СААА-нд хүргүүлж, хамруулах ажлыг зохион байгууллаа. 
Гэнэтийн ослын даатгалын буцаан олголтыг амралтын өдөр харгалзахгүйгээр тооцон 
олгогдох давуу нөхцөлтэйгөөр гэрээ байгууллаа.Алба хаагчдын нийгмийн баталгаа хангах 
чиглэлээр хуулиар олгогдсон газраа өмчлөөгүй байсан 63 алба хаагчдад олгох Хэрлэн 
сумын Засаг даргын захирамж гаргуулж, хөнгөлттэй орон сууцны зээлд 3 алба хаагч 
хамрагдлаа.  

Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, төрийн албаны шинэчлэлийн үзэл 
баримтлалыг амжилттай хэрэгжүүлж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулан, төр засаг, аймаг орон нутгийнхаа бодлого шийдвэрийг 
амжилттай хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, тэдний нийгмийн 
баталгааг дэмжин, хөгжил хамгааллыг нь нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Дорнод аймгийн 
төрийн албан хаагчдын “Хандлага-Өөрчлөлт” нэгдсэн зөвлөгөөн 2019 оны 03 дугаар 
сарын 27-ны өдөр эхэлж, нээлтийн  арга хэмжээний үеэр аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 06 дугаар хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор баталсан 
“Төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих” хөтөлбөрийн 
хүрээнд зохион байгуулсан Ажил, мэргэжлийн уралдаанд шалгарсан албан хаагчид болон 
Төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжигч байгууллагуудыг 
шалгарууллаа.  
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“Төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг хариуцлагатай 
дэмжигч" Төрийн тусгай байгууллагаар Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар шалгарсныг 
Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн шагналыг гардуулж өгсөн юм. 

  
ЗУРГАА: ДОТООД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР 

  
А. Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн байдал  
  
Цагдаагийн газар нь 2019 онд “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод 

хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”, Цагдаагийн ерөнхий 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 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр 
цагдаагийн газрын даргаар 25 заалт бүхий Дотоод хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг  
гарган хэрэгжүүлж биелэлт үр дүнг тооцон ажиллалаа.  

Цагдаагийн газрын удирдлага нь оны эхэнд “Байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт шалгалтыг явуулах” /код 112/, Санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх 
журам /код 117/ Хууль зүйн сайдын 2015 оны а/238 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах 
журам”-ын дагуу тасаг, албад, алба хаагчдын  ажлын алдаа, зөрчил дутагдлыг засч 
арилгах, таслан зогсоох, ажлын хэвийн нөхцлийг хангах, чанар үр дүнг дээшлүүлэх, алба 
хаагчдын ажлын болон сахилга ёс зүйн дутагдлыг илрүүлэх, засуулах зорилгоор 
“Дотоодын хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө” гарган алба хаагчдын ажлыг шалган 
зааварчлах ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.  

Цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаа, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн алба 
хаагчдаас 2018, 2019 онд хэрэг бүртгэлтийн дугаар авч шалгаж шийдвэрлэсэн эрүүгийн 
хэргийг тоолох, шийдвэрлэлтийн үндэслэлийг шалгаж тогтоох ажлын хэсгийг Хэрэг 
бүртгэх тасгийн даргаар, Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд шалгагдаж байгаа эрүүгийн 
хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах зориулалтай “Эд мөрийн баримт”-ын өрөөнд байгаа 
эд мөрийн баримтын хадгалалт, хамгаалалтын байдлыг шалгах ажлын хэсгийг Шуурхай 
удирдлагын тасгийн даргаар, Цагдаагийн газрын 2019 оны санхүүгийн үнэт цаасны 
орлого, зарцуулалт, баримтын бүрдлийг шалгах болон, галт зэвсгийн 
гэрчилгээжүүлэлтийн байдлыг шалгах ажлын хэсгийг эдийн засгийн төлөөлөгчөөр, 2018, 
2019 оны эхний улиралд шалгаж шийдвэрлэсэн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 
зөрчлийн шийдвэрлэлтийн байдлыг Дотоодын цэргийн тусгай салааны захирагчаар, 
Дотоод аюулгүй байдлыг шалгах ажлын хэсгийг Дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсгүүдийг 
тус тус байгуулан шалгалтын дүнг Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 
хугацаатай үүрэг даалгавар өгч илэрсэн зөрчил дутагдлыг засууллаа. 

Цагдаагийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон 
баланс, орлого, үр дүн, өмчийн өөрчлөлтийн болон мөнгөн гүйлгээний тайланг Дорнод 
аймаг дахь Санхүү хяналт, аудитын байгууллагын аудиторууд зохих заавар, журам, 
тавигдах шаардлагын хүрээнд шалгаж “Стандарт тайлан-зөрчилгүй дүгнэлт- гарган 
баталгаажуулав. 

   
Б. Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил 

арга хэмжээ:  
Цагдаагийн газрын удирдлага нь оны эхэнд “Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”,  “Байгууллагын 
үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг явуулах” /код 112/, Санхүүгийн дотоод хяналт 
шалгалт хийх журам /код 117/, Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/238 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион 
байгуулах журам”-ын дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2019 оны 02 сарын 25-
ны өдөр баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн  байгууллагын Дотоод аюулгүй байдлыг 
хангах талаар 2019 онд хийж гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн, Дорнод 
аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/21 тоот 
тушаалаар Цагдаагийн газрын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус ажлын 
хэсгийг шинэчлэн байгуулж, орон тооны бус ажлын хэсгээс 2019 онд 7 хэсэг бүхий 45 
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төрлийн ажил зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаа. Орон тооны бус ажлын хэсгээс 
2019 онд 4 удаагийн хурлыг зохион байгуулж ажиллав. 

Орон тооны бус ажлын хэсгээс цагдаагийн газрын алба хаагчдын албаны нууц 
хадгалалт, хамгаалалтыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаарх шалгалтын удирдамж, 
төлөвлөгөөг гаргаж конторын алба хаагч болон орон нутагт үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагч 
нарт 5 заалт бүхий зөвлөмж хүргүүлж ажиллаа. 

Орон тооны бус ажлын хэсгээс цагдаагийн газрын алба хаагчдын албаны нууц 
хадгалалт, хамгаалалтыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаарх шалгалтын удирдамж, 
төлөвлөгөөг гаргаж конторын алба хаагч болон орон нутагт үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагч 
нарт 5 заалт бүхий зөвлөмж хүргүүлж ажиллаа. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны /код-113/ “Дотоод аюулгүй байдлыг 
хангах” журмын хүрээнд Цагдаагийн газрын хэмжээнд “Санхүүгийн, Мэдээллийн, Галт 
зэвсгийн, Барилга байгууламжийн, Алба хаагчийн, Улсын онц чухал обьектын аюулгүй 
байдал”-ыг тасгийн дарга нараар 2019 оны 6 дугаар сарын эхэнд шалгуулан Газрын 
даргын зөвлөлийн 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаар шалгасан дүнг 
хэлэлцэж, шалгалт явуулсан алба хаагчдад шалгалтын мөрөөр тодорхой ажил, арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэг, ажлын чиглэл, зааварчилгыг хариуцсан тасаг албад, 
албан тушаалтанд хүргүүлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажил, санал, зардлын тооцоог 
гарган ажиллалаа. 

  
ДОЛОО. ДҮГНЭЛТ 

  
Цагдаагийн газраас Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их хурал, Засгийн газар, 

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд болон аймгийн Иргэдийн хурал, Засаг дарга нараас 
гаргасан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэр, Цагдаагийн 
байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын өгсөн үүрэг, 
шийдвэрийг алба хаагчдад судлуулах, тайлбарлан таниулах, бие бүрэлдэхүүнийг шинэ 
мэдээ мэдээллээр ханган тэдний мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж 
байна.  

- Батлагдсан орон тооны нөхөх хангалтыг бүрэн гүйцэтгэх, соён гэгээрүүлэх ажил, 
сургалтыг чанаржуулах, шинээр батлагдан гарсан хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон 
талт ажлыг зохион байгуулах, гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулахад 
анхаарч ажиллав.  

- Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас 
оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 2018-2020 хүртэл хугацаанд эрчимжүүлэх тухай”, “Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллан иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тухай”, “Архигүй 
Дорнодчуудын төлөө” дэд хөтөлбөрүүдийг санаачлан боловсруулж батлуулан 
хэрэгжүүлэн ажиллаж эхлүүлсэн.  

- Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 
дагуу Захиргааны удирдлагын газар, аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 
баталсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийг 
угтан аймгийн Архивын тасагтай хамтарч Хэнтий, Сүхбаатар, Говь-Сүмбэр аймаг дахь 
цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан алба хаагчдын дунд 
“Архив, албан хэрэг хөтлөлт” бүсчилсэн сургалтыг санаачлан 2019 оны 04 дүгээр сарын 
24-нөөс 04 дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 

- Мөн Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор баталсан “Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах” үндэсний хөтөлбөр, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
тогтоолоор баталсан “Зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
2018-2020 онд хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах 
ажлын хүрээнд аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран 
хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Тод өнгө-Дорнодоос” 
бодит дадлага, сургалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр санаачлан зохион 
байгуулж ажилласан. 

- Алба хаагчдын мэдлэг боловсрол, ажлын ур чадварыг тодорхойлох, тэдний 
мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, ажилдаа хандах хандлагыг өөрчлөх, урам зоригийг 
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сэргээх зорилгоор алба хаагчдын дунд “Шилдэг удирдагч”, “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч, 
“Шилдэг хэсгийн байцаагч”, “Шилдэг мөрдөгч”, “Шилдэг харуулчин” “Шилдэг ахлагч”, 
“Шилдэг жолооч” зэрэг ур чадвар, ажил мэргэжлийн 7 төрлийн тэмцээнүүдийг зохион 
явуулж шалгаруулахдаа галт зэвсэг, тусгай мэх хэрэглэх ур чадварыг дээшлүүлэх, 
чадавхжуулах зорилгоор галт зэвсгийн задаргаа, буудлагын төрлөөр, сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч нараас мал зүслэх, им тамга нэрлэх, морь унах, эмээллэх, тээврийн хэрэгслийн 
засвар үйлчилгээ, жолоодлого зэрэг төрлүүдээр алба хаагчдаас шалгалт авч дүгнэсэн 
байна. 

- Алба хаагчдын харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 
Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/28 дугаар 
тушаалаар “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд алба хаагчдын дунд “Тэргүүний соёлч боловсон офицер, цагдаа, эмэгтэй 
ажилтан” болзолт уралдаан, “Зөв хэвшил, хандлага-II” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын 
даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 91 дүгээр тушаалаар тасгийн дарга, 
ахлахуудын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, удирдах арга барилыг сайжруулах 
“Удирдлагын манлайллыг дээшлүүлье” сэдэвт аян, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний 
шуурхай байдлыг сайжруулах, алба хаагч нарын хууль эрх зүйн мэдлэг, соёлч ажиллагааг 
дээшлүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний 
өдрийн 102 дугаар тушаалаар “Шуурхай, соёлч, хуульч ажиллагааг хэвшүүлье” нэгдсэн 
арга хэмжээг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, дүгнэлээ. 

  
Цагдаагийн газар нь:  
- Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудыг 2019 

оны ажлын ололт амжилт, ажил үйлсээрээ манлайлсан тул Дорнод аймгийн Засаг даргын 
2019 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/55 дугаартай захирамжаар “Аймгийн 2019 оны 
АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ 
БАЙГУУЛЛАГА”-аар шалгаруулж, “Өргөмжлөл” 750.000 /долоон зуун тавин мянга/-
төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа. 

- Цагдаагийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон 
баланс, орлого, үр дүн, өмчийн өөрчлөлтийн болон мөнгөн гүйлгээний тайланг Дорнод 
аймаг дахь Санхүү хяналт, аудитын байгууллагын аудиторууд зохих заавар, журам, 
тавигдах шаардлагын хүрээнд шалгаж “СТАНДАРТ ТАЙЛАН-ЗӨРЧИЛГҮЙ ДҮГНЭЛТ”-
тэйгээр баталгаажуулсан болно. 

  
- Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2019 оны хийж гүйцэтгэсэн ажлын амжилтаар 

Чойбалсан хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салааны харуулчин ахлах ахлагч 
Х.Ганзориг Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоодын цэргийн ”Хөдөлмөрийн тэргүүний алба 
хаагч”-аар, цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Дэлгэрмөрөн Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Санхүү аж ахуйн албаны “Ажил мэргэжлийн аварга ажилтан”-аар, оны ажлаараа 
цагдаагийн дэд хурандаа Н.Ууганбаяр даргатай Шуурхай удирдлагын тасаг улсын 
хэмжээнд Мэдээлэл дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны “Тэргүүний тасаг хамт 
олон”-оор шалгарсан юм. 

  
- Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 99.3 хувийг хуулийн хугацаанд 

шийдвэрлэсэн нь урьд оны мөн үетэй харьцуулвал шийдвэрлэлт 4,5 хувиар өссөн 
үзүүлэлтэй байна. 

Бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 25 бүртгэгдэж 24 буюу 48.9 хувь, Хүүхэд оролцсон 
гэмт хэрэг 8 бүртгэгдэж нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 буюу 11.1 хувь, Гэр, 
орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 148 бүртгэгдэж 32 буюу 17.7хувь, Байгууллага аж 
ахуй нэгжид үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 23 бүртгэгдэж 5 буюу 17.8 хувь, бэлчээрт үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг 64 бүртгэгдэж 3 буюу 4.6 хувиар тус тус буурсан байна. 

Хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх гэмт хэрэг 5 бүртгэгдэж 20 буюу 80 
хувь, Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 5 буюу 71.4 хувь, Бэлгийн 
эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 13 бүртгэгдэж 4 буюу 23.5 хувь, хөрөнгө 
завших гэмт хэрэг 6 бүртгэгдэж 6 буюу 50 хувь, Эрүүл мэндийн эсрэг  гэмт хэрэг 2 дахин, 
Хүний амь насыг болгоомжгүй хохироох гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 50 хувь, олон нийтийн 
амгалан тайван байдлыг алдагдуулах гэмт хэрэг 7 бүртгэгдэж 1 буюу 12.5 хувь, 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 
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38 бүртгэгдэж 9 буюу 19.1 хувь, мансууруулах эм сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар 
ашиглах  гэмт хэрэг 1 буюу 1 дахин, хувийн өмчийг хулгайлах гэмт хэрэг 105 бүртгэгдэж 10 
буюу 8.7 хувь, бусад төрлийн гэмт хэрэг 14 бүртгэгдэж 12 буюу 46.1 хувиар тус тус 
буурсан байна. 

 
- Удирдлагаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд энэ онд эрүүгийн 

гэмт хэрэгт холбогдсон алба хаагч байхгүй ба энэ онд 14 алба хаагч сахилгын зөрчил 
гаргасны 11 буюу 78,6% нь офицер, 3 буюу 21,4% нь ахлагч бүрэлдэхүүн байна. Нийт бие 
бүрэлдэхүүнд эзлэх хувь 7,5% хувийг тус тус эзэлж байна. Сахилгын зөрчил урьд оны 
мөн үеэс 8 нэгжээр 36.4 хувиар буурчээ.  

- Улсын төсөв хөрөнгөөр конторын урсгал засварын тендер зарлан явуулж, 
Цагдаагийн газрын  1, 2 дугаар байрны засвар тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээж 
авч алба хаагчдын ажиллах орчин, таатай нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллалаа. 

  
НАЙМ. ЦААШИД ТАВИХ ЗОРИЛТ  

  
1. Цагдаагийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж, 

алба хаагчдын хууль эрхийн мэдлэг, сахилга, дэг журмыг сайжруулахад онцгой анхаарч, 
албадын дарга, ахлахуудын манлайлал, хариуцлагыг дээшлүүлэх. 

 2. Алба хаагчдын дунд зохиох сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын арга барил, 
хэлбэрийг боловсронгуй болгож, чанар, үр дүнг дээшлүүлэх. 

 3. Хуульч шуурхай ажиллагааг хангаж, цагдаагийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй 
хүргэх. 

 4. Алба хаагчдын хувийн болон ажил үүргийн гүйцэтгэлд анхаарч, хүний эрх, эрх 
чөлөөг зөрчихгүй, авлигалд өртөхгүй хамт олон байж улс, аймгийн тэргүүний байгууллага 
болох. 

5. Өссөн гэмт хэргийн үзүүлэлтүүдийг бууруулах чиглэлээр ажил, арга хэмжээ 
зохион байгуулах. 

6. Прокурорын шаардлагын хувийг бууруулах, алба хаагч бүр зөрчил дутагдалгүй 
ажиллах, алдаан дээрээсээ суралцах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. 

  
  

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


