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ДОРНОД ÀÉÌÀГ ДÀХЬ ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ 
2019 ÎÍÛ 3 ДУГÀÀР УЛИРЛЫН ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ 

ТÀÉЛÀН 
 

2019 îíû 10 дугаар  
ñàðûí 02-íы ºäºð.                       Хэрлэн сум. 

 
Цагдаагийн газар 2019 онд Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг 

õýðýãæ¿¿ëýõ, ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ àæëûí àðãà áàðèëûã 
боловсронгуй болгох, офицер бүрэлдэхүүний манлайлал, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх тэдний 
äóíä çîõèîõ ñóðãàëò ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýõ àæèë, àëáà õààã÷äûí íèéãìèéí àñóóäàë, àæëûí áàéðíû 
òîõèæèëòûã ñàéæðóóëàõ, òàñàã àëáàä, àëáà õààã÷ á¿ðèéí àæëûí á¿òýýë÷ ÷àíàð, ¿ð ä¿íã 
ºíãºðñºí îíûхоос ахиулах зорилт тавин ажиллалаа.  

 
НЭГ. УДИРДЛÀГÀ, ЗОХИОН БÀÉГУУЛÀЛТЫН ТÀЛÀÀР 

 
Öàãäààãèéí ãàçðààñ Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷, Óëñûí Èõ õóðàë, Çàñãèéí ãàçàð, Õóóëü 

ç¿é äîòîîä õýðãèéí ñàéä áîëîí àéìãèéí Èðãýäèéí õóðàë, Çàñàã äàðãà íàðààñ ãàðãàñàí 
öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé øèéäâýð, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 
äýâø¿¿ëñýí çîðèëò, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí ºãñºí ¿¿ðýã, øèéäâýðèéã àëáà 
õààã÷äàä ñóäëóóëàõ, òàéëáàðëàí òàíèóëàõ, áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèéã øèíý ìýäýý ìýäýýëëýýð 
ханган тэдний мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд үйл ажиллагаагаа 
÷èãë¿¿ëýí ìýðãýæëèéí óäèðäëàãààð õàíãàí àæèëëàæ áàéíà.  

Öàãäààãèéí ãàçðûí áèå áүрэлдэхүүнд долоо хоног бүрийн “Баасан” гаригт дотоод 
журмын дагуу цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, тушаал 
øèéäâýð, õîëáîãäîõ ýðõèéí àêòóóä, áàéãóóëëàãûí áîäëîãî ÷èãëýë, öàã ¿åèéí àæëûí òàëààð 
òîãòìîë ìýäýýëæ, àëáàä, àëáà õààã÷äûí ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé, íýí 
øààðäëàãàòàé çàðèì áè÷èã áàðèìòûã õóâèëæ îëøðóóëàí òàðààæ, õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ¿¿ðýã 
÷èãëýë ºã÷ áàéíà.  

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä õîëáîãäîëòîé õóóëü, çàðëèã, òîãòîîë, 
òóøààë, øèéäâýð áîëîí Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí òóøààë, æóðàì, çààâàð çýðãèéã 
ñèñòåì÷ëýí ìýäýýëëèéí ñàí á¿ðä¿¿ëæ äîòîîä ñ¿ëæýýãýýð àëáà õààã÷äàä øóóðõàé õ¿ðãýõ 
àæëûã õîëáîîíû èíæåíåðèéí àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîä òóñãàí áèåëýëò ¿ð ä¿íã íü 
òîîöîí àæèëëàæ áàéíà. 

Цагдаагийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны 
òºëºâëºãººíä òºâ, îðîí íóòãèéí öàãäààãèéí ãàçàð, õýëòñýýñ õèéæ ã¿éöýòãýõýýð çààãäñàí 63 
çààëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ, ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ àæëûí àðãà áàðèëûã 
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, á¿ðýëäýõ¿¿íèé ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã äýýøë¿¿ëýõ òýäíèé äóíä çîõèîõ ñóðãàëò 
ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýõ àæèë, àëáà õààã÷äûí íèéãìèéí àñóóäàë, àæëûí áàéðíû òîõèæèëòûã 
ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûн үйл ажиллагааны журмын “Цагдаагийн 
байгууллагын ажлыг төлөвлөх журам”-ûí /êîä 108/ äàãóó 6 á¿ëýã 63 çààëò á¿õèé öàãäààãèéí 
газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Ñóìäàä àæèëëàæ áàéãàà õýñãèéí òºëººëºã÷, öàãäàà íàðûí àæèëëàõ àìüäðàõ íºõöëèéã 
á¿ðä¿¿ëýõ, ñóìûí óäèðäëàãûí äýìæëýã òóñëàëöààã àâàõ çîðèëãîîð 2019 оны эхэнд àéìãèéí 
çàñàã äàðãààð áàòëóóëñàí ñóìûí çàñàã äàðãà, õýñãèéí òºëººëºã÷ öàãäààãèéí ãàçðûí õàìòàðñàí 
“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.  

Тус Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар улиралд нийт 2000 албан бичиг 
хүлээн авч газрын удирдлагад танилцуулан хариуцсан алба хаагч нарт нь хувиарлан 
бүртгэлээр өгч, цагдаагийн газраас нийт 1945 албан бичгийг хүргүүлж, явуулсан бичгийн 
бүртгэлд хөтөлж ажиллав. 
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À. Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Цагдаагийн 
ãàçðûí äàðãûí çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëöýõ àñóóäëûã óðüä÷èëàí áýëòã¿¿ëæ, äîëîî õîíîã 
бүрийн Мягмар гаригт 8 удаа хуралдаж, 51 асуудал хэлэлцсэнийг дотор нь ангилж үзвэл: 
ажлын байрны томилолт болон чөлөөлөх асуудлаар 9, шагнаж урамшуулах 4, албаны шалгалт 
10, ñàõèëãà õàðèóöëàãûí òàëààð 4, àæëûí õýñýã áàéãóóëàõ òàëààð 5 , òàñàã àëáàäûí ñàðûí 
àæèë ä¿ãíýõ òàëààð 3, õóãàöààòàé ¿¿ðýã äààëãàâðûí áèåëýëòèéã àâ÷ õýëýëöýõ òàëààð 2, ажлын 
хэсгийн танилцуулгын талаар 6, сонсгол мэдээлэл 5, бусад 3 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэр 
ãàðãàñàí áà çºâëºëèéí õóðëààñ 23 àëáà õààã÷èä õóãàöààòàé ¿¿ðýã äààëãàâàð ºã÷, áèåëýëò ¿ð 
ä¿íã òîîöñîí áàéíà. 

Öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí 153 òóøààë òºëºâëºæ ãàðãàñíààñ àæèëä òîìèëîõ 9, 
ñàõèëãûí øèéòãýë îíîãäóóëàõ 12, àæëûí õýñýã òîìèëîõ 37, øèëæ¿¿ëýí òîìèëîõ 20, ñàðûí 
ажлын үр дүнгийн тухай 6, зардал гаргах тухай 12, болзолт уралдаан зарлах тухай 2, ажлаас 
чөлөөлсөн 2, суралцуулах 2, цагдаагийн бага цол олгосон 10, бусàä àñóóäëààð 41 òóøààë 
ãàðãàæ áèåëýëòýä íü õÿíàëò òàâüæ õýðýãæ¿¿ëýâ. 

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.  

Öàãäààãèéí ãàçðûí óäèðäëàãààñ àëáàäûí ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëæ, îðøèæ áóé àëäàà 
äóòàãäëûã çàñ÷ àðèëãàõ, îðîí íóòãèéí öàãäààãèéí òàñàã, õýñãèéí äàðãà, õýñãèéí òºëººëºã÷, 
öàãäàà íàðûí àæëûí õàðèóöëàãà ñàõèëãûã äýýøë¿¿ëýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÷èãëýëýýð 
ãàçðûí äàðãûí 35 үүрэг, ажлын чиглэлийг албан бичгээр хүргүүлж, áèåëýëò ¿ð ä¿íã íü òîîöîæ 
áàéíà. 

Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах чиглэлээр бүрэлдэхүүнд 
3 удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 8 алба хаагчтай ганцаарчлан уулзаж зөвлөгөө өгч, 6 
алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж ярилцан зөвлөгөө өгч, санал хүсэлтийг нь сонсов.  

 
Б. Хүний нөөцийн талаар: Öàãäààãèéí ãàçàð íü öàãäàà îëîí íèéòèéí õàìòûí 

àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ, àëáà õààã÷äûí ýðõ ç¿éí áàòàëãààã õàíãàõ, àæëûí òààòàé 
îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ ìýäëýã áîëîâñðîë óõàìñðàà äýýøë¿¿ëýõ áîëîìæîîð õàíãàõ, õ¿í òºâòýé 
öàãäààãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òîãòîëöîîã áèé áîëãîõ, èë òîä íýýëòòýé áàéæ ºðãºäºë ãîìäëûã 
õ¿ëýýí àâàõ áàðàãäóóëàõ àæëûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, îð÷èí ¿åèéí ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã 
àøèãëàí èðãýäýä ìýäýý, ìýäýýëëèéã øóóðõàé õ¿ðãýæ áàéãóóëëàãûí íýð õ¿íäèéã äýýøë¿¿ëýõýä 
ºäºð òóòàì àíõààð÷ àæèëëàж 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 6 иргэнийг 
бүртгэн шаардлага шалгуур хангасан 3 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 батлагäñàí áàéâàë çîõèõ 187 àëáà õààã÷ààñ îäîîãèéí áàéäëààð áýëýí 185 
àëáà õààã÷ àæèëëàæ áàéãààãèéí 168 ýðýãòýé, 12 ýìýãòýé, 91 áóþó 49.1 õóâü íü îôèöåð, 88 áóþó 
47.5 õóâü íü àõëàã÷, 5 áóþó 2.7 õóâü íü ýíãèéí ãýðýýò àæèë÷èä áàéíà.  

Àëáà õààã÷äûã íàñíû áàéäëààð íь ангилвал: 20 хүртэлх настай 2, 21-25 íàñòàé 25, 26-
30 íàñòàé 56, 31-35 íàñòàé 50, 36-40 íàñòàé 22, 41-45 íàñòàé 13, 46-50 настай 4, 51-55 настай 
1,  

Боловсролын байдлаар нь ангилвал: дээд боловсролтой 119 /үүнээс магистр 12/, бүрэн 
äóíä áîëîâñðîëòîé 34 /үүнээс тусгай дунд 6/ алба хаагч, 

Цагдаагийн байгууллагад ажилласан жилээр нь ангилвал: 1 жил хүртэл 16, 1-5 æèë 
àæèëëàñàí 42, 6-7 æèë àæèëëàñàí 9, 8-10 æèë àæèëëàñàí 30, 11-15 æèë àæèëëàñàí 37, 16-20 
æèë àæèëëàñàí 18, 21-25 æèë àæèëëàñàí 7, 26-ààñ äýýø æèë àæèëëàñàí 2 àëáà õààã÷ áàéíà.  

Одоогоор 2 /хэсгийн дарга-1, эргүүлийн цагдаа1, түдгэлзүүлсэн офицер-1/ àëáà 
õààã÷èéí îðîí òîî äóòóó áàéãàà áîëíî.  

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 2 алба хаагчийг хамруулан суралцах нөхцөл 
бололцоогоор ханган ажиллалаа. 
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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 òóñ òóñ ñóðàëöàæ áàéíà. 

2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар Цагдаагийн байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй 
ажилласан хамт олны дунд нэр хүндтэй, ажлын дадлага, чадвар, туршлагатай, албаны мэдлэг 
чадвар сайтай нэр бүхий алба хаагчдын гаргасан санал хүсэлт, боловсрол мэргэжлийн 
түвшин, дадлага, туршлагыг харгалзан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам 
/код-909/-д заасан болзол шаардлагыг хангасан алба хаагчдыг байгууллагын даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн ахлах албан тушаалд 1 байгаа ба офицерын албан тушаал 
/ажлын байр/-д томилсон 2, ажлын байр өөрчлөгдсөн 4, шинээр томилогдсон 4, шилжсэн 1 
алба хаагч байна. 

 
В. Òîìèëîëò: Цагдаагийн ерөнхий газрын 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 дэвшин 
томилогдлоо. 

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Б/101 
дүгээр тушаалаар Б.Тогтууныг Цагаан-Овоо сум дахь хэсгийн 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 томилж, “Цагдаагийн дэд ахлагч”, 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. Øèëæèëò õºäºëãººí: 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 
шилжүүлэн томилсон байна. 

 
Д. Áàéãóóëëàãûí äîòîîä øèëæèëò õºäºëãººí: Цагдаагийн ерөнхий газрын 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 тус тус шилжүүлэн 
томилогдлоо. 

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 
тус тус ажлын байр /албан тушаал/-ыг өөрчилж шилжүүлэн томиллоо.  

 
Е. Øàãíàë óðàìøèë: Èðãýäýä ÷èðýãäýë ó÷ðóóëæ, ýðõ àøãèéã íü õºíäºæ õîõèðîîñîí 

àëáà õààã÷ á¿ðòýé õàðèóöëàãà òîîöîæ, àëáà õààã÷èéã àëáàí òóøààë äýâø¿¿ëýõ, òºðèéí áîëîí 
áàéãóóëëàãûí øàãíàëààð øàãíóóëàõ ñàíàë ãàðãàõ, øàãíàõ, öàãäààãèéí öîë îëãîõ àñóóäëûã 
õýëýëöýõýä òóõàéí àëáà õààã÷ õ¿íèé ýðõ çºð÷èæ èðãýäèéã ÷èðýãä¿¿ëæ õ¿íä ñóðòàë  ãàðãàæ 
ãîìäîîæ áàéñàí ýñýõèéã øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò áîëãîæ, àëáà õààã÷äûí àæëûí ¿ð ä¿íã öàã òóõàéä 
íü ¿íýëæ ä¿ãíýí, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны /код-925/ “Шагнаж, урамшуулах 
тухай” журмын баримтлан øàãíàæ óðàìøóóëàõ àñóóäëûã äýìæèæ àæèëëàà. 

Цагдаагийн газрын хамт олноос 3 дугаар улиралд Цагдаагийн ерөнхий газрын шагнал 
“Цагдаагийн гавьяа” тэмдгээр 2, “Хүндэт жуух”, албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 1 /нэг/ 
сар 20 /хорь/ хувиар 5, “Спортын алдар” тэмдгээр 1, албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 1 
/нэг/ сар 20 /хорь/ хувиар-1, аймгийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 5, аймгийн “Хүндэт 
жуух” бичгээр 4, Хэрлэн сумын “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 4, сумын “Хүндэт жуух” 
бичгээр 4 алба хаагч шагнагдав.  



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

5 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар хугацааны өмнө “Цагдаагийн хурандаа” 
цолоор 1, хугацааны “Цагдаагийн хошууч” цолоор 1, “Цагдаагийн ахлах дэслэгч” цолоор 1, 
Цагдаагийн газрын шинээр цагдаагийн бүрэлдэхүүнд оруулж “Цàãäààãèéí äýä àõëàã÷” öîëîîð 
4 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 3 дугаар улиралд 67 өргөдөл, гомдол, санал иð¿¿ëñíèéã õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðýí 
øèéäâýðëýæ õàðèó ºãºâ. Èð¿¿ëñýí ºðãºäºë, ãîìäîë, ñàíàëûã àíãèëâаë àæèëä îðîõ, 
суралцахыг хүссэн 1, ажил өөрчлөх шилжихийг хүссэн 3, захиргааны чөлөө хүссэн 62, бусад 
өргөдөл, гомдол, санал 1 байна. 

Цагдаагийн газрын удирдлага алба хаагчдын талаар иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, 
гомдол мэдээлэл, дотоодын хяналт, шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил бүрийг бүртгэн авч 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. 

 
Ж. Байгууллагын үйл ажиллагаа, түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээ: Öàãäààãèéí ãàçðûí àëáà õààã÷äûã èðãýäýä õ¿íä ñóðòàë 
÷èðýãäýëã¿é ò¿ðãýí øóóðõàé, õàðèëöààíû ºíäºð ñî¸ëòîé ¿éë÷ëýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ 
çîðèëãîîð ãàçðûí ¿¿äíèé èðãýäýä ¿éë÷ëýõ ºðººíä ”Ñанал хүсэлтийн дэвтэр”, “Ñанал авах 
хайрцаг” “Байгууллагын ил тод байдлын самбар”, “Àвилгаас урьдчилан сэргийлэх 
самбар” зэргийг байрлуулан цагдаагийн алба хаагчийн хүнд суртал, авлигал хээл хахуулийн 
òàëààðõ ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâàõ óòàñíû äóãààð á¿õèé çóðàãò õóóäñûã èðãýäèéí í¿äýíä 
õàðàãäàõóéö ãàçàðò áàéðëóóëëàà. 

Ãýìò õýðýã, çºð÷èë ãàðñàí äàðóéä öàãäààãèéí ãàçðûí æèæ¿¿ðèéí øóóðõàé 
á¿ðýëäýõ¿¿íèéã äóóäëàãàä î÷ñîí õóãàöàà, àæëûí ¿ð ä¿í, ãàðãàñàí ñàíàë õ¿ñýëòèéí òàëààðõ 
асуулга бүхий “Дуудлага үнэлгээний хуудас”-ûã äóóäëàãà ºãñºí èðãýíýýð áºãë¿¿ëæ, èðãýäèéí 
ºãñºí ñàíàëûã õàðãàëçàí àæëûí õýñýãò ¿íýëãýý ºã÷ àæèëëàæ áàéãàà íü öàãäààãèéí ¿éë÷èëãýýã 
èðãýäýä ò¿ðãýí øóóðõàé, õ¿ðãýõ, àëáà õààã÷äûí àëáàíû øóóðõàé áýëýí áàéäëûã ñàéæðóóëàõàä 
çîõèõ ¿ð ä¿íãýý ºã÷ áàéíà.  

Мөн хоногт үүрэг гүйцэтгэсэн Ёс журмын эргүүлүүд урьд өдрийн жижүүрийн шуурхай 
албанд ирүүлсэн дуудлага буцаагдсан, газар дээр нь шийдвэрлэсэн, дуудлага худлаа байсан 
зэрэг үндэслэлээр шийдвэрлэгдсэн дуудлага, мэдээллийн мөрөөр иргэн бүртэй утсаар 
холбогдон тодруулж ажилласнаар гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээллийг 
дарагдуулах, шалгахгүй орхигдуулах, байдал таслан зогсоогдсон. 

 
З. Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тухай:  
Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн 

ерөнхий газар, бусад дээд шатны байгуулага, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг 
даргаас гаргасан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, үүрэг, ажлын чиглэл болон холбогдох эрх зүйн баримт 
бичигт тусгагдсан ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх шалтгаан нөхцөлийн чиглэлээр аймгийн Засаг дарга болон Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд 4 удаа танилцуулга, санал хүргүүлж бүрэн 
шийдвэрлүүлж ажилласан байна. 

“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. ГЭÌТ ХЭРЭГТЭÉ ТЭÌЦЭХ, НИÉТИÉН ХЭВ ЖУРÀÌ ХÀÌГÀÀЛÀХ, 

 ОЛОН НИÉТИÉН ÀЮУЛГҮÉ БÀÉДЛЫГ ХÀНГÀХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 
À. Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдал: Цагдаагийн газрын хэмжээнд 

2019 оны эхний 9 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 3145 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 1001 буюу 31.8 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 2144 буюу 68.2 
хувийг зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл тус тус эзэлж байна. 
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Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 634-д нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 1-
ийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 346-д нь хэрэг нээхээс татгалзсан саналыг прокурорт гаргаж, 
нийт бүртгэсэн гомдол мэдээллийн 911 буюу 91.0 хувийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж, 
ажиллагаанд 20 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 

Зөрчлийн шинжтэй 1046 гомдол, мэдээллийг хялбаршуулсан журмаар болон хэрэг 
нээж шийдвэрлэн, 1066-д зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 3 гомдлыг харьяаллын дагуу 
шилжүүлж, нийт гомдол, мэдээллийн 2022 буюу 94.3 хувийг хуулийн хугацаанд шалган 
шийдвэрлэж, ажиллагаанд 23 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. Нийт хүлээн авч 
бүртгэгдсэн 3145 гомдол, мэдээллийн 2933 буюу 93.3 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шалгаж 
шийдвэрлэжээ.  

 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 өсчээ. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 41.8 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 3.1 хувиар 
буурсан байна. 

Хэрэг бүртгэлтийн 416 хэрэг бүртгэгдсэнээс эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар 174 
хэрэг татаж, гэмт хэргийн илрүүлэлт 41.8 хувьтай байна.  

Үйлдэгдсэн байдлаар: - Бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 18 бүртгэгдэж 25 буюу 58.1%, 
Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 5 бүртгэгдэж 6 буюу 54.5%, Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 16 
гэмт хэрэг бүртгэгдэж 4 буюу 20%-иар тус тус буурч,  

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 108 бүртгэгдэж 18 буюу 20%, Мансуурсан үедээ 
үйлдсэн гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 1 дахин, Эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 32 бүртгэгдэж 7 
буюу 28%, Урьд ял шийтгэгдсэн хүмүүсээс дахин гэмт хэрэгт 23 хүн холбогдсон нь 1 буюу 
4.5%-иар тус тус өсч, Галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 1 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн 
үетэй адил түвшинд, гадаадын иргэн оролцсон гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна.  

Үйлдэгдсэн газраар: - Гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 114 бүртгэгдэж 41 буюу 
26.5%, бэлчээрт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 51 бүртгэгдэж 6 буюу 10.5%-иар тус тус буурч,  

Авто замд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 32 бүртгэгдэж 7 буюу 28%, Гудамж талбайд 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 50 бүртгэгдэж 4 буюу 8.7%, Олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
44 бүртгэгдэж 17 буюу 63%-иар тус тус өсч, Байгууллага, аж ахуй нэгжид үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
39 бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад адил түвшинд байна.  

Хэргийн төрлөөр: - Хүнийг алах гэмт хэрэг 8 бүртгэгдэж 1 хэргээр буюу 14.3%, Хүний 
халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж 1 хэргээр буюу 50%, Залилах 
гэмт хэрэг 38 бүртгэгдэж 19 хэргээр буюу 2 дахин, Гээгдэл эд зүйл, алдуул мал завших гэмт 
хэрэг 8 бүртгэгдэж 3 хэргээр буюу 60%, Мал хулгайлах гэмт хэрэг 111 бүртгэгдэж 37 хэргээр 
буюу 50%, Эдийн засгийн гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж 1 хэргээр буюу 50%, Хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт 2 бүртгэгдэж 1 хэргээр буюу 1 дахин, Авлигын эсрэг гэмт 
хэрэг 6 бүртгэгдэж 6 дахин, Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж 1 
хэргээр буюу 50 %, Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг 15 бүртгэгдэж 7 хэргээр буюу 87.5%-
иар тус тус өсч, 

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 131 бүртгэгдэж 9 хэргээр 
буюу 6.4%, үүнээс: Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 6 хэргээр буюу 
85.7%, Хулгайлах гэмт хэрэг 90 бүртгэгдэж 13 хэргээр буюу 12.6%, үүнээс: хувийн өмчийг 
хулгайлах гэмт хэрэг 78 бүртгэгдэж 16 хэргээр буюу 17%, Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг 13 бүртгэгдэж 2 хэргээр буюу 13.3%, Хөрөнгө завших гэмт хэрэг 6 
бүртгэгдэж 7 хэргээр буюу 53.8%, Хууль бусаар ашигт малтмал олборлох гэмт  хэрэг 1 
бүртгэгдэж 2 хэргээр буюу 66.7%, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 31 бүртгэгдэж 8 хэргээр буюу 20.5%-иар тус тус буурч, 
Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй ба 5 дахин буурсан байна. 

Хүний амь насыг болгоомжгүй хохироох 1, Хүчиндэх 13,  Эрүүл мэндийн эсрэг 2, 
Дээрэмдэх 5, Эд хөрөнгө устгах, гэмтээх гэмт хэрэг 6, Улсын хилээр барааг хууль бусаар 
нэвтрүүлэх 2, Мансууруулах эм сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах 1, Олон 
нийтийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулах гэмт хэрэг 7 бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үетэй 
адил түвшинд байна.  

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 9 дүгээр сард 13095 зөрчил илрүүлсэн нь 
619 зөрчлөөр буюу урьд оны мөн үеэс 4.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Нийт 12296 иргэнийг 479188.3 мянган төгрөгөөр торгож, 377 жолоочийг торгож-
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 160 хүнийг захиргааны журмаар /үүнээс: 56 буюу 
21.9 хувь нь гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас, 91 буюу 56.9% нь согтуугаар тээврийн 
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хэрэгсэл жолоодсон/ баривчлуулан шийдвэрлэжээ. Согтууруулах ундаа хэрэглэн зөрчил 
гаргасан 2903 иргэнийг эрүүлжүүлсэн нь 569 буюу 24.4%-иар өссөн байна. 

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

ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ ÷èãëýëýýð äàðààõ çîõèîí áàéãóóëàëòûí дараах àðãà õýìæýýã àâ÷ 
àæèëëàñàí áàéíà. 

Тасгийн хэмжээнд 3 дугаар улирлын байдлаар иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс нийт 
311 гомдол мэдээллийг эрүүгийн тасгийн алба хаагч нар хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн 
байна. Үүнээс: гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 124, зөрчлийн шинжтэй 187 гомдол 
мэдээллийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шалгаж ажиллалаа. 

Хэрэг бүртгэлтийн нийт 314 эрүүгийн хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа хийж, 17 
хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар аймгийн прокурорын газарт хүргүүлэн, 42 хэргийг 
ажиллагааны явцад илрүүлэн мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлэн ажиллажээ. 

Нийслэлийн дүүргүүд болон бусад орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүд, болон 
аймгийн Прокурорын газраас эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа гүйцэтгүүлэхээр 
16 даалгавар ирүүлснээс, 14 даалгаврын биелэлтийг ханган, хугацаанд нь ажиллагааг явуулж 
àæèëëàâ. 

Аймгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд судалгаа дүгнэлт хийх, гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг бодитой төлөвлөн ажиллах зорилгоор криминологи 
судалгааны багаас бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх ажал, арга хэмжээ, саналын талаар танилцуулга гарган 7 хоног бүрийн Даваа 
гарагт бие бүрэлдэхүүнд мэдээлж ирлээ.  

Мөн гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргийг илрүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчилэн гаргаж, 
Цагдаагийн газрын төрөл албадын алба хаагч нарыг оролцуулан аймгийн төвийн баг, сумдыг 
хариуцуулан өгч, хийж гүйцэтгэх ажлын талаар Цагдаагийн газрын удирдлагаас үүрэг, 
зааварчилгыг хүргүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Улсын хэмжээнд Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
газраас зохион явагдаж байгаа “Нийгэмлэг”, “Мөнгө угаалт хяналт”, “Судалгаа” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд салбар төлөвлөгөө боловсруулан арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулан ажиллаж нэгдсэн танилцуулгыг хүргүүлэн ажиллалаа. Мөн улсын хэмжээнд зохион 
явагдаж байгаа “Илрүүлэлт Оргодол-Шийдвэрлэлт-2019”, “Галт зэвсэг”, Мөрдөн байцаах 
албанаас зохион явуулж байгаа “Эко-2019” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд салбар 
төлөвлөгөө гаргаж, тус цагдаагийн газраас аймгийн хэмжээнд “Үндэс” нэгдсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулан хяналт, шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 
Эрэн сурвалжлах ажлын талаар: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 

дүгээр сарын 22-ны өдрийн а/25 тоот тушаалаар батлагдсан “Эрэн сурвалжлах журам болон 
эрэн сурвалжлагдаж байгаа оргодол,  алга болсон хүн, галт зэвсэг, хэн болох нь тогтоогдоогүй 
цогцос, тээврийн хэрэгсэл, эд зүйл, мал амьтан зэргийг түргэн шуурхай олж тогтоон, дахин 
гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох талаар зохион байгуулалтын 
арга хэмжээнүүдийг авч ажиллав. Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн алба болон 
бусад холбогдох газар хэлтсээс ирүүлсэн үүрэг даалгавар, албан бичгийн хариуг хугацаанд 
хүргүүлэн ажиллалаа. 

Тус цагдаагийн газрын эрэн сурвалжлах ажлын “Орон тооны бус зөвлөл” нь 2019 оны 
03 дугаар улиралд 5 удаа хуралдаж, 4 удаа бие бүрэлдэхүүнд сургалт явуулсан бөгөөд эрэн 
сурвалжлах ажлын чанар үр дүнг дээшлүүлэх, эрэн сурвалжлагдаж буй оргодол, сэрдэгдсэн 
этгээд, мал эд зүйлийг эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх, шинээр томилогдсон алба 
хаагчдыг эрэн сурвалжлах “ASAP” сантай ажиллахад сурган дадлагажуулах чиглэлээр 
хуралдаж, хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт,  үр дүнг  тухай бүр нь тооцон 
ажиллаж байна.  

 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 төвлөрсөн тоо 
бүртгэлд бүртгэн ажиллалаа. 
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Эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” сангийн ашиглалтыг 09 дүгээр сарын  25-ны 
байдлаар мэдээлэл  бүртгэлийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийхэд алба хаагчдаас эрэн 
сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” санд 287 зарлан мэдээлэл хийснээс 203 мэдээллийг олж 
тогтоосноор зогсоож, 2019 оны 98, урьд оны болон нийт үлдэгдэл 405 зарлан мэдээлэл 
шийдвэрлэгдээгүй байна. 

 Эрэн сурвалжлах “ASAP санд” хүн, мал амьтан, эд зүйл, тээврийн хэрэгсэл 
алдагдсанаар зарлан мэдээлсэн урьд оны болон шийдвэрлэлт оруулаагүй байсан 284 зарлан 
мэдээлэлтэй тулгалт хийхэд хэрэг, материалыг шийдвэрлэсэн боловч “ASAP санд 
зогсоогоогүй 44 мэдээллийн шийдвэрлэлтийг оруулж, “Эрэн сурвалжлах ASAP” санд 
ажиллахад зөрчил дутагдал гаргасан 3 алба хаагчийг ажлын үр дүнгээр үндсэн цалинг 5-10 
хувь тус тус хасаж хариуцлага тооцсон болно.  

“Тулгалт” 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 тус бүр 14 хоногийн хугацаатай 
Улаанбаатар хотод томилолтоор ажиллуулж, тус аймгаас зарлан мэдээлсэн 8 сэрдэгдсэн 
этгээд, бусад орон нутаг дүүрэг, хэлтсээс эрэн сурвалжилсан 6 этгээдийг олж тогтоов. 

Мөн “Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус 
Цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлагдаж буй оргодол, сэрдэгдсэн этгээдүүдийг олж тогтоох, 
дайчлан баривчлахаар 1 алба хаагчийг 21 хоногийн хугацаатай Улаанбаатар хотод Эрүүгийн 
цагдаагийн албаны эрэн сурвалжлах хэлтэст томилолтоор ажиллуулж байна.  

Эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” санд 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 
2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хооронд 287 зарлан мэдээллийг бүртгэж зарлан 
мэдээлснээс 203 зарлан мэдээллийг зогсоосон бөгөөд эрэн сурвалжлах ажлын гүйцэтгэл 70 
хувьтай байна. 

 
Ìөрдөн байцаах тасаг: Тайлангийн хугацаанд урьд оны үлдэгдэл хэрэг бүртгэлтийн 

91 хэргээс 81 хэргийг буюу 89 хувийг, урьд оны үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын 17 хэргээс 17 
хэргийг буюу 100 хувийг нь шийдвэрлэсэн байна. 

Нийт шалгасан хэрэг бүртгэлтийн 368 хэрэг шалгаж, 298 хэргийг шийдвэрлэсэн нь 81 
хувийг, мөрдөн байцаалтын 186 хэрэг шалгаж, 181 хэргийг буюу  97.3 хувийг шийдвэрлэжээ. 
Шүүхээс 5, прокуророос 6, нийт 11 хэрэг нэмэлт ажиллагаа хийлгэхээр буцсан нь нийт 
шийдвэрлэсэн хэргийн 2.3 хувийг эзэлж байна. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.14 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь хэсэг 
/яллагдагч оргон зайлсан/-т зааснаар түдгэлзүүлсэн хэргийн 50 хувиас доошгүйг 
шийдвэрлэсэн байх шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд эрүүгийн 1 хэргийг түдгэлзүүлж, 1 хэргийг 
сэргээн шийдвэрлэсэн нь 100 хувь шийдвэрлэв. 

Шүүхэд шилжүүлсэн хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн 181 хэрэгт буюу 100 хувь мөрдөгчийн мэдэгдлийг 
бичиж, 92 хувьд нь хариу авч ажиллажээ. 

Тасгийн даргын зүгээс мөрдөгч нарын нийт давхардсан тоогоор 243 хэрэгт 100 хувь 
зааварчилга бичиж, биелэлтийг тооцсон ба нийт шалгасан хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
554 хэргийн 56.1 хувьд мөрдөн шалгах албаны даргын зааварчилга бичсэн байна. 

Нийт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 454 хэрэгт буюу 100 хувьд нь түүвэр, шалгах 
төлөвлөгөөг хийж, тасгийн даргаар батлуулсан байна  

Гэмт хэргийн улмаас учирсан 927,733,750 төгрөгний хохирлоос 677,573,700 төгрөгний 
хохирлыг буюу 73 хувийг нөхөн төлүүлж, 75,250,000 төгрөгний эд зүйл битүүмжлэн ажилласан 
байна. 

Хэрэг бүртгэлтийн хэргийн илрүүлэлтийг орон нутагт 50 хувиас бууруулахгүй байх 
шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 2019 онд шинээр хүлээж авсан 368 хэрэг бүртгэлтийн хэргээс 
115 хэрэгт мөрдөн байцаалтын хэрэг үүсгэж, хэрэг бүртгэлтийн хэргийн илрүүлэлт 66.4 
хувьтай байна. 

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

хэргийн шинжтэй 77 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 33 гомдол мэдээлэлд хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээж, 11 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 26 гомдол мэдээллийг 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж, 7 гомдол 
мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.  Шалгаж шийдвэрлэсэн гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн 
талаар 100 хувь хариуг иргэнд өгч ажилласан байна. 
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Шинээр зөрчлөөс болон хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 33 хэрэг, нийт 93 хэрэгт хэрэг 
бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсанаас 74 хэргийг яллагдагчаар татаж эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
шалгаж, 109 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 20 хэргийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаах 
саналтай шилжүүлж, одоо 20 хэргийн үлдэгдэлтэй хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж байна. 
Хэрэг бүртгэлтийн хэргийн шийдвэрлэлтийн хүрэх түвшингийн үзүүлэлт 75 хувьтай байхаас 
87.1 хувьтай байгаа нь хүрэх түвшинг бүрэн хангажээ. 

Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 109 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсанаас 109 
хэргийг хуульд заасан анхны хугацаанд шалгаж шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлж, 
мөрдөн байцаалтын хэргийн шийдвэрлэлт 100 хувьтай байгаа нь хүрэх түвшингийн үзүүлэлт 
бүрэн хангагдсан байна. 

Шийдвэрлэсэн хэргээс прокурор, шүүхээс гологдлоор болон нэмэлт ажиллагаа 
хийлгэхээр буцсан хэрэг байхгүй байна. Урьд оны дугаартай үлдэгдэл 2 хэрэг шалгагдаж 
байсныг шийдвэрлэж, хүрэх түвшингийн үзүүлэлт 85 хувьтай байхаас шийдвэрлэлт 100 хувь 
шийдвэрлэжээ. Хэргийн илрүүлэлт 3 дугаар улиралд 80.1 хувьтай байгаа нь шалгуур 
үзүүлэлтийг хангасан. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан 203.5 сая төгрөгийн 
хохирлоос 174.7 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэлт 85.8 хувьтай 
байна.    

Хэрэг бүртгэх тасгаас зохион байгуулсан “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг”-ийн улмаас хүүхэд хохирох болон холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх 
“Хүүхэд” арга хэмжээний хүрээнд ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллав. 
Арга хэмжээний хүрээнд тус тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч У.Очир-Эрдэнэ, Гэр 
бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, цагдаагийн 
дэслэгч У.Уранцэцэг нар “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-ийн 
улмаас хүүхэд хохирох болон холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, хор хөнөөл, гарч болох 
эрсдэл, холбогдох хуулийн заалтын талаар Хэрлэн сумын 12 дугаар дунд сургуулийн 8 дугаар 
ангийн 60 сурагчдад мэдээлэл хийв. 

Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдсэн, үйлдэгдэж болзошгүй шалтгаан, нөхцөлийг тогтоож, 
тэдгээрийг арилгуулах талаар иргэн, хуулийн этгээдэд хуулиар хүлээсэн үүргийнх нь хүрээнд 
мөрдөгчийн 14 мэдэгдэл бичиж, 11 мэдэгдлийн хариуг  хугацаанд нь авсан бөгөөд 2 
мэдэгдлийн хариуг газар дээр нь шалгаж, биелэлтийг нь тооцох арга хэмжээг зохион 
байгуулан ажиллав. 

Тасгийн даргаас алба хаагчдын өдөр тутмын үүрэг гүйцэтгэлийн байдалд хяналт тавьж 
хэрэг бүртгэлтийн удааширсан, шалгагдаж байгаа болон хугацаа сунгуулах саналтай 57 
хэргийг уншиж танилцан 40 хэрэгт зааварчилгаа өгч биелэлт үр дүнг тооцож ажилласан байна. 

 
Замын цагдаагийн тасаг: Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сард Хөдөлгөөний 

аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 31 бүртгэгдэж 8 
хэргээр буюу 20.5%, 14 хүн гэмтсэн нь 30.0%-иар тус тус буурч, гэмт хэргийн улмаас 11 хүн 
нас барсан нь 1 хүнээр буюу 10.0%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Гудамж замын хяналт шалгалтаар 4599 зөрчил илрүүлэн ажилласнаас согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 149, эрхийн үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үедээ согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 24,  эрхийн үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 82, нийт түр саатуулах үндэслэлээр 181 тээврийн хэрэгслийг түр 
саатуулж, замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийг бусад байдлаар зөрчсөн 4441 жолоочид 99.975 
мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулан 149 жолоочийн эрхийг хасаж, 26 
жолоочийг шүүгчийн шийтгэврээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулан шийтгэлийн 
хуудсаар 145 жолоочийг 64.600 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулж 
ажиллажээ. 

 “Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний соёл-2019”, “Яараад яахав дээ” арга хэмжээний 
хүрээнд Цагдаагийн газраас Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй авто жолооны “Мөнгөн 
Хэрлэн”, “Ухааны жолоо”, “Дорнын жолоо”, “Таны жолоо”, “Мандал бэл”, “Саруул зам” 
дамжаанд суралцагчдын дунд замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг олгох сургалт, замын 
хөдөлгөөний зөв дадал хэвшлийн талаар хэрхэн бий болгох талаар өдөрлөг зохион байгуулав.  

Өдөрлөгийн хүрээнд замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг олгох, мэдлэгийн түвшинг 
шалгах, замын хөдөлгөөний зөв дадал хэвшлийг бий болгох зорилгоор “Дорнын жолоо” 
жолооны дамжаатай хамтран танин мэдэхүйн хөгжөөнт “АХА” тэмцээнийг 08 дугаар сарын 16-
ны өдөр зохион явууллаа.  
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Аймгийн албан журмын даатгуулагчдын холбооноос 3 ширхэг, “Номин”, “Бодь”, 
“Монгол”, “Монре”, “Хаан” даатгалын байгууллагаас тус бүр 1 ширхэг гэрэл ойлгогч шинж 
чанар бүхий 2Х1.2м харьцаатай “замын аюултай хэсэг”, “хамгаалах бүсээ зүү”, “хурдаа хас”, 
“хүүхдийн суудал” зэрэг санамж бүхий 8 самбарыг орон нутгийн зам дагуу зам тээврийн осол 
үйлдэгдэж болзошгүй хар цэгүүдийг түшиглэн байрлуулав. 

Аймгийн төвөөс Булган сумын чиглэлд зам тээврийн осол ихээр гардаг хар цэгийн 
судалгаан дээр тулгуурлан төсвийн 5.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Глобал зам” ХХК 
гүйцэтгэлээр зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх гэрэл ойлгогч бүхий самбар 4 ширхэг, 
урьдчилан сэргийлэх хэвтээ тэмдэглэгээ 4 ширхэгийг тус тус байрлуулан Булган сумын Засаг 
дарга болон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний хамт хүлээн авав. 

Цагдаагийн газраас 4Х3 метр хэмжээтэй “Яаарад яахав дээ” аяны самбарыг аймгийн 
төвөөс 20км зайд байрлах Булган сумын нутаг байршуулах, арга хэмжээний үйл ажиллагааг 
сурталчилсан 2Х1м, 1.8Х2м хэмжээтэй 13 ширхэг самбарыг тээврийн хэрэгсэл, иргэдийн 
хөдөлгөөн ихтэй газар, шатахуун түгээх станц, худалдааны төв, цэцэрлэгт хүрээлэн, хот 
хоорондын зам дагуу байрлуулах ажлыг зохион байгуулав. 

Тус арга хэмжээний хүрээнд замын хөдөлгөөний дүрэм, аймгийн нутаг дэвсгэрт 7 
дугаар сард үйлдэгдсэн зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан нөхцөлийн талаар тасгийн алба 
хаагч бүр хариуцсан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байгуулж, тэдний зүгээс 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах ажилд гаргах санал хүсэлтийг хүлээн авч ажилласан 
ба нийт 27 байгууллагын 1218 ажилтан, алба хаагч хамрагдлаа. 

 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг: Нýãäñýí ýðã¿¿ë øàëãàëòûã 3 дугаар улирлын 

байдлаар 6 удаа, хүч нэмэгдүүлсэн эргүүлийг 15 удаа, “Эргүүл шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээ 
2, õýñýã÷èëñýí àðãà õýìæýýã 8, èðãýä, áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæýýñ íèéòèéí ýðã¿¿ëèéã 14 óäàà 
òóñ òóñ зохион байгуулан үр дүнг тооцон эргүүлд давхардсан тоогоор 2604 алба хаагч, 15624 
цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 

Аймгийн хэмжээнд сар бүр бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн цаг хугацаа, үйлдлийн 
àðãà, øàëòãààí íºõöºëä êðèìèíîëîãè ñóäàëãàà õèéæ, 154 ýìçýã öýã, õýñýã, ãýìò õýðýã, çºð÷èë 
ãàð÷ áîëçîøã¿é ãàçðûí ñóäàëãààã ãàðãàí, õýâ æóðìûí ýðã¿¿ëèéã çîõèîí áàéãóóëàõäàà àëáà 
õààã÷ íàðò àíõààðóóëàí, õÿíàëò òàâèõ ÷èãëýëýýð ¿¿ðýã çààâàð÷èëãààð õàíãàí àæèëëóóëæ 
áàéíà. 

Алба хаагчдаас  2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 12 гэмт хэргийг илрүүлж, 25 гэмт 
хэрийг таслан зогсоож, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар 8 мэдэгдэл бичиж, 
ÖÁ¯À-ны /код-307/ журамд заасны дагуу гэмт хэргийн талаар 167 илтгэх хуудас бичиж 
танилцуулан, эрэн сурвалжлах ASAP сангийн мэдээлэлтэй 54 алба хаагч 232 удаа орж, 
давхардсан тоогоор 6445 мэдээлэлтэй танилцсан байна. 

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 “Албадан эмчилгээ” арга хэмжээний хүрээнд 
аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Эрүүл мэндийн газарт хамтран ажиллах 
чиглэлээр албан бичиг хүргүүлж, нийт судалгаанд авагдсан 95 иргэнээс 35 иргэнийг цуглуулан 
эмчийн үзлэгээр оруулж, дүгнэлт гаргуулснаас 18 иргэний материалыг шүүхийн шийдвэр 
гаргуулахаар хүргүүлээд байна. 

Хэсгийн байцаагч нараас 2019 оны 3 дугаар улиралд иргэд, áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí 
íýãæýýñ çºð÷ëèéí øèíæòýé 419 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас зөрчлийí õýðýã 
íýýñýí 61, õÿëáàðøóóëñàí æóðìààð øèéäâýðëýñýí 27, òàòãàëçñàí 327, çºð÷èë ãàðãàñàí 24 
èðãýíèéã ø¿¿õýýð áàðèâ÷ëóóëàõ àðãà õýìæýý àâ÷ 35 èðãýíä 2.715.000 ìÿíãàí òºãðºãíèé 
торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. 

Хэсгийн байцаагч нараас гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
давхардсан тоогоор 107 аж ахуйн нэгж, байгууллагад мэдэгдэл,  санамж  өгч, 116 байгууллага, 
аж ахуйн нэгжээр гадаад дотоод орчинд нь камерын хяналт, гэрэлтүүлэг шалгаж, 14 
байгууллагыг нийтийн эргүүлд татан оролцуулж, давхардсан тоогоор 214 айл өрхөөр орж 
санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн, нийт 480 орчим иргэнд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл хийж, хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 4 хүнд хяналт тавьж 
ажиллажээ. 
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Мөн “Объект, субъектийн судалгаа эрчимжүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 
цагдаагийн газрын хэмжээнд зохион байгуулж, санд 1080 объект, 3937 субъектийн мэдээллээс 
объектын 754, субъектийн 2076, аж ахуй нэгжийн судалгаа 64, техникийн судалгаа 348, нийт 
3242 мэдээллийг санд оруулж ажиллав. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх илрүүлэх чиглэлээр 16 хэрэг 
илрүүлэн ажилласан байна. 

Хэсгийн байцаагч нараас давхардсан нэршлээр хэсэгчилсэн болон нэг бүрчилсэн арга 
õýìæýý 52-ыг төлөвлөн зохион байгуулж биелэлт үр дүнг тооцон, иргэд, төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийг татан оролцуулж хамтран ажиллаа. Õàðèóöñàí áàãèéí 
Çàñàã äàðãà, áàãèéí àæëûí àëáàòàé õàìòðàí èðãýä, áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæèéã íèéòèéí 
ýðã¿¿ëä 14 óäàà 74 иргэдийг татан оролцуулсан байна. 

 
Ñààòóóëàõ, áàðèâ÷ëàõ áàéðíû ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð: Монгол Улсын үндсэн 

хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан 
эрүүлжүүлэх тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, Сэжигтэн яллагдагчийг баривчлах, 
цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль, Хууль зүйн, дотоод хэргийн сайдын 2017 
оны А/185 дугаар тушаалаар батлагдсан “Саатуулах байрны дэглэм, журам”, Эрүүлжүүлэх 
байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ  MNS5527:2013, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/39 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны “Захиргааны журмаар албадан саатуулах /код 623/ журам, 
А/40 дүгээр тушаал: “Албадан эрүүлжүүлэх /код 630/ , Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 
оны 07 сарын 29-ны өдрийн А/246 дугаар тоот тушаалын хавсралт “Баривчлах байрны дотоод 
журам”-ыг үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байрны ахуй нөхцөл стандарт шаардлагад нийцэж 
байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийж, эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд нэн шаардлагатай төсөв 
хөрөнгийн саналыг 06 дугаар сарын 30-ны өдөр Чойбалсан хотын захирагчид хүргүүлж, орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгөөс нийт 5.0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн байрны урсгал засварын 
ажлыг хийж, өрөөний зохион байгуулалтыг стандарт шаардлагад нийцүүлэн тохижуулах ажлыг 
хийж гүйцэтгэж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар эрүүлжүүлэх байранд 756 хүн 
зөрчлийн улмаас эрүүлжүүлэгдсэн ба 710 хүнээс 2.946.500 төгрөгийн төлбөр хураамжийг авч, 
төлбөрийн тайланг тухай бүрт нь санхүү албанд хүргүүлэн ажиллав. 

Цагдаагийн газрын дотоод сүлжээнд 747 картыг шивж, эрэн сурвалжлах ASAP санд 926 
хүнийг тулгалт хийн шалгахад эрэн сурвалжлагдсан хүнгүй байлаа. Шүүх шинжилгээний 
албаны папилон санд 78 хүний гарын хээг шинээр авч бүртгэв. 

Баривчлах байранд 3 дугаар улиралд шүүхийн шийтгэврээр шинээр баривчлагдсан 60 
хүнийг хүлээн авч, бүртгэл тэмдэглэлийг хөтлөн хяналт тавин ажилласан ба баривчлагдсан 
252 хүн/2967 цаг зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтад хамруулав. 

Тус Цагдаагийн газрын баривчлах байранд шүүхийн журмаар баривчлагдсан 
этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж, холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
“Эдгэрлийн баяр хөөр” төрийн бус байгууллагын донтолтын эсрэг зөвлөгч багш С.Батболдтой 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулсны үндсэн дээр сургалтын хуваарийг гарган зан үйлд 
нөлөөлөх албадан сургалтыг хамтран явуулж байна. 

Мөн цагдаагийн газрын сэтгэлзүйч, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн, зохицуулагч, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
газрын ахлах мэргэжилтэн нартай хамтран архины хамааралтай иргэдийн зан чанарт 
нөлөөлөх сургалтыг хуваарийн дагуу тасралтгүй явуулж, урьдчилан сэргийлэх хамтын 
ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. 

 
Ø¿¿õ, ø¿¿ã÷èéí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ ÷èãëýëýýð: 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 
áàéãóóëëàгын үйл ажиллагааны журам, Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн даргын 2016 оны А/40, 113 дугаар хамтарсан тушаалыг хэрэгжүүлэн харуул 
хамгаалалтыг ердийнхөөс өндөржүүлсэн бэлэн байдалд, өндөржүүлсэн бэлэн байдлаас 
åðäèéí áàéäàëä øèëæ¿үлэн зохион байгуулж, Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал, шүүхийн байр, 
нийтийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил болон хуулиар 
õ¿ëýýñýí áóñàä ÷èã ¿¿ðã¿¿äèéã хэрэгжүүлэн ажиллалаà. 
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Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн 
алба хаагчид 3 дугаар улиралд батлагдсан, хуваарь томилгооны дагуу Шүүхийн байрыг нийт 
81 óäàà 1944 õ¿í/öàãèéí õàðóóë õàìãààëàëòûí àæèë ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýâ.  

Тайлангийн хугацаанд Эрүүгийн хэргийн шүүх хурал 111, Иргэний хэргийн шүүх хурал 
132, Захиргааны хэргийн шүүх хурал 8, Зөрчлийн хэргийн шүүх 84 хуралд шүүх хурлын дэг 
журам сахиулан ажилласан ба шүүх хуралдаанд шүүгч 343, улсын яллагч 195, нарийн бичгийн 
дарга 339, өмгөөлөгч 124, хохирогч 42, шүүгдэгч 176, хариуцагч 29, нэхэмжлэгч 45, гэрч 8, 
шинжээч 4, хэвлэл мэдээллийн ажилтан, бусад 59 оролцсоныг ямар нэгэн зөрчил дутагдалгүй 
аюулгүй байдлыг ханган ажиллажээ. 

Хуяглан хүргэгчээс хүлээн авсан яллагдагч насанд хүрсэн эрэгтэй 41, хуяглан хүргэгчид 
хүлээлгэн өгсөн яллагдагч насанд хүрсэн эрэгтэй 44, насанд хүрсэн эмэгтэй 1-ийг ердийнхөөр 
75 удаа, хүч нэмэгдүүлснээр 2 удаа нийт 77 удаагийн хуяглан хүргэх ажиллагааг 
автомашинаар хийж, шүүхийн байранд 1331 иргэнийг шалган нэвтрүүлж, 21 зөрчлийг 
илрүүлэн шийдвэрлэж ажилласан байна. 

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь 3 дугаар улиралд Дорнод аймаг дахь 
сум дундын шүүхээс иргэний хариуцагчийг албадан ирүүлэх тухай захирамж 19-ийг хүлээн авч 
ажилласнаас 100 хувь биелүүлэн, яллагдагч 5, иргэний хариуцагч 14-ийг албадан авчирч 
шүүгчийн туслахад хүлээлгэн өгч ажиллалаа. 

 
Шуурхай удирдлагын тасаг: Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 

201, зөрчлийн шинжтэй 656, зам тээврийн ослын 29, бусад 1024, нийт 1910 дуудлага, 
мэдээллийг хүлээн авч, ECS програмд бүртгэн, цагдаагийн газрын дарга, удирдлагад 
танилцуулж, батлагдсан хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж байгаа жижүүрийн бүрэлдэхүүн, 
машинт болон явган эргүүлийн алба хаагчдад радио станц, холбоо мэдээллийн хэрэгсэл 
ашиглан мэдээллийн утга, хаяг, байршлыг үнэн зөв дамжуулж, төрөл мэргэжлийн албадын 
үйл ажиллагааг уялдуулан холбох ажлыг шуурхай зохион байгуулж байна. 

Жижүүрийн ахлах мөрдөгч, жижүүрийн мөрдөгч, мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн 
цагдаа нар иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн дуудлага мэдээллийг дамжуулсан цаг хугацаа, 
тухайн дуудлага мэдээлэлд алба хаагчдаас очсон цаг хугацааг тухай бүр бүртгэн, богино 
хугацаанд очиж шийдвэрлэх талаар хяналт тавьж ажилласнаар гэмт хэргийн шинжтэй 
дуудлага мэдээлэлд жижүүрийн бүрэлдэхүүн 5-10 минут, зөрчлийн шинжтэй дуудлага 
мэдээлэлд машинт болон явган эргүүл 3-7 минутын хугацаанд очиж шийдвэрлэн ажиллаж, 
хэргийн газрын үзлэг 79 удаа хийж, 292 ул мөр илрүүлэн гэрэл зургаар бэхжүүлж ажиллалаа. 

Холбооны техник хэрэгслийн ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангахын тулд 16 гар 
станц, автомашины 2 станцын эвдрэл гэмтлийг засаж, хэвийн ажиллагаанд оруулж, 4 гар 
станцын цэнэглэгч, жижүүрийн албаны 2 суурин болон автомашины станцын грантур 
эвдэрснийг засварлаж, дахин дамжуулах станцын утас шалбарсан байсныг засаж хэвийн 
ажиллагаанд оруулав. 

Мөн албанд ашиглагдаж буй 108 компьютерт үзлэг оношилгоо хийснээс вирустэж 
гэмтсэн 77 компьютерыг форматлан сүлжээнд холбож, эвдэрсэн 15 компьютерыг засварлаж, 
сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын 12 компьютер,  шүүхийн байранд байрладаг шүүгч, шүүгчийн 
аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн 1 компьютер, нийт 95 компьютерыг домайнд холбож,  хэвийн 
ажиллагааг хангаж ажиллалаа.  

Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ээлжит 
26 дугаар хурлаар “Жижүүрийн албаны үйл ажиллагаа, иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй 
түргэн шуурхай үйлчлэх талаар зохион байгуулж буй ажил”-ын талаар сонсгол мэдээллийг 
хэлэлцэж, тулгамдаж байгаа асуудлаа шийдвэрлүүлэн цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын 
талаар үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. 

Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн газарт энэ оны 3 дугаар улирлын байдлаар  гэмт 
хэрэг, зөрчлийн 970 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 
704, гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээлэл 266, сураггүй алга болсон, олдсон хүний талаарх 
мэдээлэл 4, хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 39, зам тээврийн ослын 36 
мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Үүнээс архидан согтуурахтай холбоотой дуудлага 284 
бүртгэгдэж, цагдаагийн алба хаагч болон гадаадын иргэнтэй холбоотой мэдээлэл 
бүртгэгдээгүй байна.  

Тус тасгийн алба хаагчдаас 3 дугаар улиралд гэмт хэргийн шинжтэй 266 гомдол 
мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 171 буюу 64.2 хувьд нь хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
хэрэг нээж, 73 гомдол мэдээлэл буюу 27.4 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

13 

саналтай прокурорт шилжүүлж, 2 гомдол мэдээлэл буюу 0.7 хувийг харьяаллын дагуу 
шилжүүлж, нийт 246 буюу 92.4 хувийг шийдвэрлэж, 7.5 хувь буюу 20 гомдол мэдээллийн 
үлдэгдэлтэй байна. Шалгасан гомдол мэдээллийн 239 буюу 95.2 хувийг 0-5 хоногт, шалган 
шийдвэрлэжээ.  

Зөрчлийн шинжтэй 704 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 100 буюу 14.2 хувьд 
нь зөрчлийн хэрэг нээж, 180 буюу 25.5  хувьд торгуулийн арга хэмжээ авч, 110 буюу 15.6 хувийг 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасаж, 35 буюу 4.9 хувийг шүүгчийн шийтгэврээр баривчлан 
шийдвэрлэсэн нь нийт зөрчлийн 681 буюу 96.7 хувийг шийдвэрлэсэн байна. Шалгасан гомдол 
мэдээллийн 670 буюу 98.3 хувийг 0-3 хоногт шийдвэрлэсэн байна. 

Тоо бүртгэлийн чиглэлээр 3 дугаар улирлын байдлаар мэдээллийн санд шивэгдсэн 
өргөдөл гомдлын 970 маягт, гэмт хэргийн 266 маягт, зөрчлийн 704 маягт, эрүүлжүүлэгдсэн 
хүний 881 маягт, захиргааны хяналтад байгаа хүний 35 маягтыг хянан төвлөрсөн тоо бүртгэлд 
авч, санд алдаатай шивэгдсэн 23 маягтыг буцаалгаж  хариуцсан алба хаагчаар засуулан 
хяналт тавин ажиллав. 

Тасаг, албадын дарга нар Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Монгол Улсад 
бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх /код 701/ журам”-ын 701.6.3, “Зөрчлийн 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх /код 702/ журам”-ын 702.6.3-д заасан үүргээ хэрэгжүүлж байгаа 
байдал, алба хаагчдын мэдээллийн сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлт, сангийн зөрчлийн талаарх 
танилцуулгыг бэлтгэн 7 хоног бүрийн “Пүрэв” гаригт нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж, 
Цагдаагийн газрын даргад илтгэх хуудсаар хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Судалгаа хяналтын сангийн чиглэлээр гэмт хэргийг илрүүлэхэд ашиглах зорилгоор 
хамтарсан багуудаас объект, субъектийн 44 төрлөөр нийт 206 субъектийг бүртгэж картыг 
маягтын дагуу бичиж санд баяжилт хийлээ. 

“Судалгаа, хяналтын мэдээллийн сангийн баяжилт, ашиглалтын байдлыг сайжруулах” 
арга хэмжээний хүрээнд тус тасгийн алба хаагч нараас судалгаа хяналтын санд гэмт хэрэг 
үйлдэж болзошгүй, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч, байнга архидан согтуурч, гэр бүлдээ 
түгшүүр төрүүлдэг зэрэг 151 этгээдүүдийн мэдээллийг оруулан ажилласан байна. 

 Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн гомдол мэдээлэл болон 
эрүүгийн хэргийн тулгалтыг долоо хоногт 2 удаа аймгийн Прокурорын газрын тоо бүртгэлийн 
ажилтантай хийж, илэрсэн зөрчлийг тухай бүр нь арилгуулах ажлыг зохион байгуулан 
ажиллалаа.  

 
Чойбалсан хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салаа: Дотоодын цэргийн 

тухай хууль, цэргийн албаны тухай хууль, дотоодын цэргийн алба ажиллагаа, Цагдаа, 
дотоодын цэргийн командлагч, Дотоодын цэргийн штабын дарга, цагдаагийн газрын даргын 
тушаал, шийдвэрүүдийг удирдлага болгон улсын онц чухал объектын харуул, хамгаалалтыг 
ердийн болон хүч нэмэгдүүлсэн байдлаар зохион байгуулж, нийтийн хэв журам сахиулах, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх болон хуулиар хүлээсэн 
бусад чиг үүргүүдийг биелүүлж ажиллалаа. 

Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салааны алба хаагчид 
3 дугаар улиралд 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 дүгээр 
пост, хяналтын 2, 3 дугаар постонд 358 удаа 8592 хүн /цагийн харуул хамгаалалтын үүрэг 
гүйцэтгэсэн байна. 

Салааны харуулчин, ахлагч нар 03 дугаар улиралд шалган нэвтрүүлэх 1 дүгээр пост, 
хяналтын 2, 3 дугаар постонд албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа цэвэр усны анги хориотой 
болон ариун цэврийн бүсэд өдрийн болон өглөө оройн ээлжинд гарч үүрэг гүйцэтгэн 1489 
хүний бичиг баримт, биед үзлэг шалгалт хийж, гаднаас хамгаалалттай объектод албан ажлаар 
нэвтэрсэн 383 хүн, 780 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг, шалгалт хийж нэвтрүүлж ажиллалаа. 

Улсын онц чухал объектын шалган нэвтрүүлэх 1 дүгээр пост, хяналтын 2, 3 дугаар 
постонд харуул хамгаалалтын ажил үүрэг гүйцэтгэсэн харуулчин ахлагч нар 4436 хөдөлгөөн  
хяналтад авч ажиллан нийт 19 зөрчил илрүүлэн ажиллажээ. Үүнд: 

1. Объектод тогтоосон дэглэм журам зөрчсөн зөрчил 6 
2. Хориотой бүсийн дэглэм журам зөрчсөн зөрчил  13 
 “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 
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зүйлийн талаар албан бичгээр долоо хоног бүрийн Даваа гаригт өгч биелэлтийг тооцон 
ажиллаж, зөрчлийн талаар 6 удаа албан мэдэгдэл, шаардлага өгч, заагдсан зөрчил дутагдлыг 
засуулах арга хэмжээ авч ажиллав. 

Дотоодын цэргийн штабын даргын “Сургалт, бэлтгэлийг зохион байгуулах” 2018 оны 
А/25 дугаар тушаал, түүний хавсралтаар баталсан “Дотоодын цэргийн алба хаагчдад 2019 онд 
зохион байгуулах албаны сургалт, бэлтгэлийн хөтөлбөр, хуваарь”-ын дагуу Чойбалсан хотын 
ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай салааны офицер, ахлагч нарт 03 дугаар улиралд 
график төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу салааны алба хаагчдад эрх зүй, цэргийн дүрэм, дадлага 
норматив, биеийн тамирын  сургалтад алба хаагчдыг бүрэн хамруулан үр дүнг тооцон 
ажиллалаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын даргын 2019 оны 5/150 
дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн албаны сургалтыг 4 удаа зохион байгуулах үүрэг, ажлын 
чиглэлийн дагуу нийт бие бүрэлдэхүүний дунд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журмаар сургалтыг зохион байгуулж, 2 офицер, 16 ахлагчийг хамрагдсан байна. 

Цагдаагийн газрын даргын баталсан “Гэр бүлээ сонсоё” арга хэмжээний удирдамжийн 
хүрээнд 19 алба хаагчийн гэр бүлтэй уулзаж, ахуй амьдралтай танилцаж, 09 дүгээр сарын 14-
ний өдөр алба хаагчид болон тэдний гэр бүлийн гишүүдэд “Гэр бүлийн харилцааны мөн чанар” 
сэдвээр сургалт зохион байгуулан санал хүсэлтийг авч ажилласан байна. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 17 дугаар 
зарлигийн хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын цэргийн нийтлэг дүрмүүд”-ээр долоо хоногт 
2 удаа салааны алба хаагчдад албаны сургалт, жагсаалын бэлтгэлийг зохион байгуулан 14 
алба хаагчийг хамруулан ажиллалаа. 

Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай салааны алба хаагчдын 
дунд 2019 оны 03 дугаар улиралд жагсаалын бэлтгэл, хувцасны үзлэгийг 7 удаа, албаны бэлэн 
байдлыг 5 удаа зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засуулан ажиллаж, алба 
хаагчидтай хэсэгчилсэн байдлаар 8 удаа уулзаж үүрэг чиглэл өгөв.  

 
Ìал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Тайлангийн 

хугацаанд малын хулгайн 10 холбогдогчтой 36.6 сая төгрөгний  хохиролтой 16, бусдын малыг 
завшиж үрэгдүүлсэн 3 холбогдогчтой 56.1 төгрөгний хохиролтой 3, нийт 90.8 сая төгрөгний 
хохирол учруулсан 19 гэмт хэргийг илрүүлэн ажиллалаа. 

Энэ хугацаанд эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад С.Чинзориг, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Б.Бямбадорж нар сумдын хэсгийн төлөөлөгч нартай хамтран малын хулгайн гэмт 
хэрэг илрүүлэх, мэдээ мэдээлэл цуглуулах чиглэлээр  1800 км зам маршрутын шалгалтын 
ажлыг хийж байна. Мөн Хэнтий аймгийн харьяат Л.Мөнхнаран, Л.Мөнхсайхан нар нь Дорнод 
аймгийн харьяат Д.Бөхчулуун, Ц.Эрдэнэбат нартай бүлэглэн Хэнтий, Дорнод аймгийн нутаг 
дэвсгэрээс 20 удаагийн үйлдлээр бусдын үхэр хулгайлсан хэргийг илрүүлэн шалгаж байна. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны /код-307/ журамд заасны дагуу гэмт хэрэг 
илрүүлэх, тэмцэх үндсэн чиг үүрэг гүйцэтгэдэггүй алба хаагчдаас нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг, сэжигтэй этгээдүүдийн талаар мэдээ мэдээлэл, илтгэх хуудас бичүүлэн авч 
эрүүгийн төлөөлөгч нараар шалгуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. Тайлангийн 
хугацаанд мал хулгайлах гэмт хэргийн талаар алба хаагчдаас ирүүлсэн 12 илтгэх хуудсыг 
шалгаж шийдвэрлэсэн. 

“Бод мал”, “Ченж”, “Гарал үүслийн хяналт”, “Мал-2019” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн 
арга хэмжээг 3 дугаар улиралд зохион байгуулж, 30 хоногийн хугацаанд 2 пост /хөдөлгөөнт 
эргүүл/ гарган ажиллуулж, хяналт шалгалтыг зохион байгуулав. 

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 ажиллалаа.  

Мал мах худалдан борлуулах төвлөрсөн цэг, бөөний цэгүүдийн үйл ажиллагаанд өдөр 
тутам хяналт тавьж ажиллах 3 олон нийтийн цагдааг ажиллуулж, тус цэг, захуудад худалдан 
борлогдсон мал бүрийг бүртгэж, зурагжуулах ажлыг зохион байгуулж, олон нийтийн цагдаа 
нарын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар ханган 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 
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хөтлөх, олон нийтийн цагдаа нарын хяналт шалгалтад тогтмол хамрагдах г.м/ чиглэлээр 11 аж 
ахуйн нэгжид 8 дугаар сард албан мэдэгдэл хүргүүлэн биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

“Ченж” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн нутаг дэвсгэрт мал, мах, махан 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хадгалалт, бэлтгэн нийлүүлэлт, экспортын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг иргэд /ченж/, аж ахуй нэгж, гадаадын иргэдийн судалгааг гаргаж, 
цагдаагийн хяналтанд авч ажиллан аймгийн төв Хэрлэн суманд мал, мах бэлтгэх төвлөрсөн 
цэг “Их чулуут” ХХК байнгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол “Дорнод Мах маркет” ХХК нь 
улирлын чанартайгаар мал, мах бэлтгэх үйлдвэр ажиллуулж, “Шүр”, “Онон” захуудад иргэдийн 
өдөр тутмын хэрэгцээний махыг борлуулж байгаад хяналт тавин ажиллав. 

“Хөвчийн тал”, “Дорнын алтан тал”, “Талын таван толгой”, “Дорнод Хаан хүнс” ХХК зэрэг 
компаниуд бөөний үнээр их хэмжээгээр мал, мах бэлтгэж байгаа ба Улаанбаатар болон бусад 
газрын байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ хийж аймгийн төвд мал, мах бөөнөөр нь авч 
байгаа 2 цэг байгаа бол өөрсдөө мал мах бөөний үнээр авч Улаанбаатар хотруу зарж 
борлуулдаг 6 цэг үйл ажиллагаа явуулж байна.  

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

“Гарал үүсэл хяналт” арга хэмжээний хүрээнд аймгийн хэмжээнд мал, мах ихээр авдаг 
11 ченж, мал, мах байнга авдаг 12 аж ахуй нэгжийн судалгааг гаргаж, өдөр бүр олон нийтийн 
цагдаа нараар тогтмол хяналт шалгалтыг хийлгүүлж ажиллалаа. Мөн мал, мах худалдан авдаг 
иргэд /ченж/, аж ахуй нэгжүүдийн мах, махан бүтээгдэхүүн хадгалдаг агуулах, хөлдөөгч нүхэн 
зоорь зэрэгт бэлтгэсэн мал, махны гарал үүслийн гэрчилгээнд өдөр бүр хяналт шалгалтыг 
явуулав. 

Аймгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мал, мах өндөр үнээр авна гэсэн зарын дагуу 
18 иргэнтэй холбогдон авсан мал, махыг бүртгэл судалгаанд авч Баянтүмэн, Булган суманд 
мал, мах авч байсан 3  ченжийг шинээр бүртгэн худалдан авсан малын гарал үүслийн 
гэрчилгээнд хяналт шалгалт явуулж, зурагжуулав. 

Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Улаанбаатар хот болон өөр аймаг сумруу 
борлуулагдаж байгаа мал, махны гарал үүслийн гэрчилгээг шалган баталгаажуулан хонь 2858, 
адуу 2373, үхэр 669, ямаа 696, тэмээ 10 толгой малын гарал үүслийн гэрчилгээг 
баталгаажуулан зурагжуулан нэгдсэн сан бүрдүүлэн ажилласан байна. 

Гарал  гарал үүслийн бичиггүй мал, мах тээвэрлэсэн, гарал үүслийн бичгээ дутуу 
бүрдүүлсэн, биедээ авч яваагүй зэрэг зөрчил дутагдал гаргасан 25 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 
ажиллав. 

 Алдагдсан болон алдуул мал бүрийг ASAP сангаар эрэн сурвалжлахаас гадна, цахим 
фэйсбүүк хаягт нээсэн “5-r bus”, “Dornod tsagdaa jijuur”, “Dornod & Khesgiin tsagdaa” хаалттай 
бүлгүүдээр 7 хоног бүрт эрэн сурвалжлах материал, тоотыг нийт сумдын хэсгийн төлөөлөгч, 
баг хариуцсан хэсгийн байцаагч нарт хүргүүлж, 7 хоног бүрийн Лхагва гарагт нийт бие 
бүрэлдэхүүнд танилцуулж, эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулж, мэдээлэл солилцох, эрэн 
сурвалжлах ажиллагааг цахим хаягаар солилцож ажиллаж байна. 

Цаг агаарын нөхцөл байдал, иргэд, малчдын малын хариулга, маллагаа, хариуцлагын 
байдлаас шалтгаалан олон тооны мал бэлчээр сэлгэн гүйх, олон хоногоор олдохгүй байгаа 
тохиолдолд гомдол, мэдээлэл шалгах хугацаанаас шалтгаалан хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээсний дараа алдагдсан мал олдож ирснийг бүртгэн хэргийг хаан шийдвэрлэж байна. 
Тухайлбал хэрэг бүртгэлтийн 192100005, 192100027, 192100035, 192100189 дугаартай 
хэргүүдэд эрэн сурвалжлагдаж байсан мал олдсон тул хэргийг хаах саналтай прокурорт 
хүргүүлэн ажиллалаа. 

“Малчдын бүлэг” нэгдсэн арга хэмжээг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулж, нийт 13 
сумдад Хууль зүйн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2016 оны А/160, А/73 дугаар хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан "Малчдын бүлэг ажиллуулах үлгэрчилсэн дүрэм"-ийг хэрэгжүүлэх, 
”Малчдын бүлэг”-ийг сум бүрт байгуулах чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион 
байгуулав. 
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“Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн даргаар батлуулан 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Малчдын бүлэг холбоодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх чиглэлээр сургалт зөвлөгөөн 
зохион байгуулах ажилд 2,0 сая төгрөг төсөвлөн ба иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачлагаар 
байгуулагдсан “Малчдын бүлэг”-үүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх чиглэлээр сургалт, 
сурталчилгааны ажил, зөвлөгөөнийг сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар 
зөвлөлүүдтэй хамтран энэ оны 4 дүгээр улиралд зохион байгуулахаар ажиллаж байна. 

Мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор 2019 
оны 09 дүгээр сарын 20-ноос 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл  60 хоногийн хугацаатай 
“Таван эрдэнэ” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.  

Энэ оны эхний 9 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд мал хулгайлах гэмт хэрэг 111 
бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны үетэй харьцуулахад 37 хэргээр буюу 50 хувиар өссөн байна. 

 
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 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. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар гэр бүлийн хүчирхийллийн 
шинжтэй нийт гомдол мэдээлэл 97 бүртгэгдсэнээс гэмт хэргийн шинжтэй 1, зөрчлийн шинжтэй 
96 дуудлага мэдээлэл байгааг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг 6 хэргээр 
буурч, зөрчил 11 нэгжээр өссөн  үзүүлэлттэй байна.  

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч 18 хүнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл үйлдэн шүүгчийн шийтгэврээр баривчлагдсан этгээдийн судалгааг сар бүр гарган 
Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэн хамтран ажиллах 
төлөвлөгөний дагуу хүчирхийлэл үйлдэгч нартай тогтмол уулзан, тэдний зан үйлийг засах 
ажлыг зохион байгуулж  нийт 55 хүнд зан үйлд нөлөөлөх сургалтыг хамтран тогтмол зохион 
байгуулж ажилласан байна.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдод эрх зүйн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг Гэр 
бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын сэтгэл зүйчтэй хамтран зөвлөгөө өгч холбон 
зуучлан ажиллахын зэрэгцээ хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд үнэ төлбөргүй 
туслалцаа үзүүлэх ажилд Өмгөөллийн холбооны өмгөөлөгч нарыг оролцуулан дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллаж байна. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхэд 

хөгжил хамгаалал” үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хэрэгжилтийг 
хангах, 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 “Хүүхэд хамгаалагч” нарыг 
өдөр тутам мэргэжлийн удирдлагаар ханган хамтран ажиллалаа. 

“Хичээлийн шинэ жил” 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.  

Энэ хугацаанд 2 багийн 6 сургууль, 4 цэцэрлэгийн орчинд ажиллан тухай бүрт нь 
сургуулийн “Эцэг, эх зохицуулагч”-ийг хуваарийн дагуу тогтмол ажиллуулах, зөвхөн автозамын 
орчимд ажиллах биш сургуулийн орчин дахь хүүхэд хамгааллын чиглэлийн нийт асуудалд 
анхаарч, хариуцлагатай ажиллах, ажилласан талаарх илтгэх хуудас танилцуулгыг 
дэлгэрэнгүй, тодорхой бичих, “Өсвөрийн цагдаа бүлгэм”-ийн сурагчид нь үйл ажиллагааныхаа 
чиглэлээр холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас мэдээлэл авч, өөрсдийн болон үе 
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тэнгийнхнийхээ мэдлэг, мэдээллийг тогтмол нэмэгдүүлж байхад анхаарах, цэцэрлэгүүдийн 
хувьд бага насны хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хүүхэд хамгааллын бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд эрсдэлт нөхцөл байдлуудыг засч сайжруулах чиглэлээр 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах зэрэг чиглэл, зааварчилга өгөв. 

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 сургуулиас “Сургууль аюулгүй бүс” 
арга хэмжээний хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэгч сургуулиудын удирдлагуудтай уулзалт зохион 
байгуулж, мэргэжил арга зүйн тусалцаа 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 ажиллав. 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 
орчинг зөв болгоё”, “Цахим ёс зүй” зэрэг сургалт, нөлөөллийн ажлыг нийт 236 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 
“Хичээлийн шинэ жил” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Дорнод” Их сургууль, Политехникийн 
коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн оюутнууд болон ерөнхий боловсролын 
сургуулийн нийт 400 гаруй сурагчдад цахим хэрэглээ, хар тамхины хор уршиг, сэтгэцэд 
нөлөөлөх эм бэлдмэлийн 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 Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны "Журам батлах тухай" 
410 дугаар тогтоол, Хууль зүйн яамнаас батлан гаргасан Монгол улсад Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах, аймгийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2016 оны "Журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах тухай" А/117 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 8 интернет цахим тоглоомын газруудад хяналт, 
шалгалтыг хамтран зохион байгуулж тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан 1 
газрын үйл ажиллагааг зогсоож хариуцлага тооцож ажиллалаа. 

Мөн “Насанд хүрээгүй хүүхдийн ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”-ын 
хүрээнд “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Хүүхдийн эрхийн тухай”, “Хүүхэд хамгааллын 
тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиуд болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль эрх зүйн актын 
хэрэгжилтийг шалган илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 8 баар, 11 ресторан, 6 караоке, 8 дэн буудал, 12 
зочид буудал, 6 массаж сауны газруудаар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Онцгой байдлын газрын мэргэжилтнүүд нартай хамтран 
үзлэг шалгалтыг явуулан хяналт тавьж ажиллалаа. 

Ардын хувьсгалын 98 жилийн ой, Дорнод аймаг байгуулагдсаны 88 жилийн ой, "Зүүн 
бүсийн хурд-2019", "Зүүн бүсийн чуулга харваа" зэрэг баяр наадам 2019 оны 07 дугаар сарын 
27-ноос 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсантай холбогдуулан Цагдаагийн газрын урьдчилан 
сэргийлэх мэргэжилтэн нар баяр наадмын өдрүүдэд Баянтүмэн сумын морь барианы орчим 
төөрсөн 4, төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчим төөрсөн 15 хүүхдийг олж, эцэг, эхчүүдэд нь хүлээлгэн 
өгч ажиллалаа. Төөрсөн хүүхдүүдийг явуулын "Хүүхдийн түр хамгаалах байр"-нд хоол, ундаар 
үйлчилж, тайвшруулах, эцэг, эхчүүдэд зөвлөгөө өгөх, үүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
эцэг, эхийн утасны дугаар бүхий бугуйвч тараах, наадмын зохион байгуулах комисстой 
хамтран узелээр сэрэмжлүүлэг, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр зөвлөмж, голын эрэг дагуу 
алба хаагчдыг томилон амарч зугаалж буй иргэдэд хүүхдийн аюулгүй байдалд онцгой 
анхаарах, усанд осолдсон үед анхан шатны тусламж хэрхэн үзүүлэх талаар зөвлөмж, 
мэдээллийг тус тус хүргэж 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, мэдээллэх ажлуудыг тогтмол зохион байгуулж 
байна. Арга хэмжээний хүрээнд шторк, богино хэмжээний киног орон нутагт үйл ажиллагаа 
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явуулдаг 6 телевизээр 7 хоногт 5 удаагийн давтамжтайгаар 4 удаа явуулж олон дагагчтай 
фейсбүүк группүүдэд шейрлэж цахим орчинд түгээсэн байна. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж шүүгчийн шийтгэврээр саатуулагдсан 76 иргэдийн 
судалгааг Цагдаагийн байгууллагын бүртгэл хяналтын сангийн объект, субъектийн бүртгэлд 
авч, судалгааг шинэчилж, хамрагдсан иргэдэд 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 
хүчирхийлэлийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулиудаар сургалт мэдээллийг зохион 
байгуулж, санал хүсэлтийг нь хүлээн авч ажиллалаа. Мөн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
газартай хамтран Нэг цэгийн үйлчилгээнд 4 хүүхдийг хүлээн авч, хамгааллын болон эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ болон боловсролын үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэн ажилласан байна.  

Цагдаагийн газар, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр  хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай гэрээ байгуулах үеийн 
бэлтгэл ажлыг хангахад оролцож,  орон нутгийн телевизэд 7 хоног бүр гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлж. хүүхэддээ тавих 
хараа хяналтыг сайжруулах санамж, сэрэмжлүүлгийг тогтмол өгч ажиллаж байна. Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс болон Цагдаагийн газраас гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд түгээсэн шторк, богино хэмжээниий бичлэгүүдийг алба 
хаагчдаар болон Дорнод аймагт хандалт ихтэй фэйсбүүк группуудэд шейрлэж олон нийтэд 
хүргэх ажлыг өдөр бүр зохион байгуулж, илтгэх хуудсыг зүүн бүс хариуцсан мэргэжилтэн рүү 
явуулж ажиллалаа.   

 
Ñэтгэл зүйн чиглэлээр зохион байгуулсан ажил: Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны /код-938/ журамд 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. 

Тасаг албадын дунд зохион байгуулж буй “Стрессгүй нэг өдөр” арга хэмжээний хүрээнд 
Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч цагдаагийн ахлах дэслэгч Ү.Алтантуа нь 2019 оны 08 дугаар 
сарын 12-ны өдөр “Стресс ба мандала” сэдвээр Дотоодын цэргийн тусгай салааны алба 
хаагчдад сургалт зохион байгуулав. 

Мөн тус салааны алба хаагчдын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 
чиглэлээр алба хаагч, түүний гэр бүлийн гишүүдийг хамруулан 08 дугаар сарын 17-ны өдөр 
Цагдаагийн газраас “Бунхан толгой”-руу явган аялалыг зохион байгуулж ажиллалаа. 

Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу тусгай салааны харуулын дарга, дэслэгч 
М.Энхбат 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр “Бие хүний сэтгэл зүйн хувийн өвөрмөц онцлог” сэдвээр 
хичээл сургалт орж, алба хаагч нэг бүрээр сэтгэл зүйн чиглэлээр Холерик, Сангвиник, 
Флегматик, Меланхолик темпераментийн хэв шинжийг тогтоох санал асуулга авч, алба 
хаагчдын сэтгэл зүйн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор сэтгэл зүйн хэв шинжийг 
тодорхойлж ажиллав. 

Алба хаагчдын ажиллах урам зоригийг нэмэгдүүлэх, стрессийг тайлах зорилгоор 09 
дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн өглөөний яриа эхлэхээс өмнө хөнгөн намуухан ая, дуу 
сонсгон сэтгэл зүйн хэлц үгүүдийг дэлгэцээр гарган үзүүлж байна. 

 
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Òóñ àéìãèéí õýìæýýíä ãýìò 

õýðýã, ýðõ ç¿éí çºð÷èëòýé òýìöýõ ÷èãëýëýýð  ãóäàìæ òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçàð áîëîí 
ñîãòóóãààð ¿éëäýãäñýí ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã òîäîðõîé õóâèàð áóóðóóëàõ, çºð÷ëèéí 
èëð¿¿ëýëòèéã àõèóëàõ çîðèëòûã òàâüæ ýðã¿¿ë, øàëãàëòûã õóâààðü, õ¿í õ¿÷íèé òîîöîîã ãàðãàí 
ãóäàìæ òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçðûã õÿíàëòàíä àâàõ, èðãýä áàéãóóëëàãà àæ àõóéí íýãæýýñ èðæ 
áàéãàà äóóäëàãà ìýäýýëýëä øóóðõàé õàíäàõ, öàãäààãèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä õ¿ðãýõ, ýðã¿¿ëèéã 
îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ ÷èãëýëýýð àâòî õºäºëãººíò ýðã¿¿ëèéã àéìãèéí òºâèéí 10 áàãèéã 4 
á¿ñ÷ëýëä õóâààæ çîõèîí áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéíà. 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

19 

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

  
Çî÷èä, òºëººëºã÷äèéí áîëîí áàÿð íààäìûí õàìãààëàëòûí òàëààð: Халхын голын 

дайны ялалтын 80 жилийн ойг 2019 оны 08 дугаар сарын 23-наас 09 дүгээр сарын 06-ны 
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 арга 
хэмжээ, 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 аймгийн Хөгжимт 
драмын театрт 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. 

Монгол улс, Оросын Холбооны Улсын Зэвсэгт хүчний хамтарсан “Сэлэнгэ-2019”  
байлдааны буудлагатай тактикийн хээрийн сургуулилт Хэрлэн сум 5 дугаар баг Өгөөмөр гэх 
газар Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн сургуулилтын талбайд  08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 
10:00 цагаас 13:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдаж, тус сургуулилтыг үзэж сонирхохоор 
20000 орчим иргэд оролцон сонирхож, цагдаагийн газраас 8 автомашин, 3 мотоцикль, 122 
алба хаагчийн хүн хүчээр хамгаалалтыг зохион байгуулан ажиллав. 

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 
08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09-09:40 цагийн хооронд зохион байгуулагдаж, 10:00-11:00 
цагийн хооронд 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, уг 
арга хэмжээг 5000 орчим иргэн үзэж, хамгаалалтад цагдаагийн газраас 92 алба хаагч, 8 
автомашин, 3 мотоцикл, тусгай хэрэгсэл техник хүчтэйгээр хамгаалалтыг амжилттай зохион 
байгуулан ажиллалаа. 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 ажилласан байна. 

Хэрлэн сумын 7 дугаар багт байрлах “Тусгаар тогтнолын тайлбай”-д үдшийн цэнгүүн, 
шоуны арга хэмжээ 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 21:00 цагаас 00:00 цагийн хооронд зохион 
байгуулагдаж, 3000 орчим иргэд оролцсоноос гадна гадаадын зочид төлөөлөгчид 600 орчим 
хамрагдлаа. Цагдаагийн газраас 62 алба хаагч, 6 автомашин, 3 мотоциклийн хүн хүчтэйгээр 
хамгаалалтыг зохион байгуулан ямар нэгэн зөрчил дутагдалгүй ажиллалаа. 

“Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ой”-н арга хэмжээний хамгаалалтад оролцох 
алба хаагчдын хуваарийг гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, 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, 09 дүгээр 
сарын 02-ны өдрийн 06.00 цагт замын цагдаагийн тасгийн даргаар ахлуулан Фургон маркийн 
автомашинтай 20 алба хаагч Халхгол сумын чиглэлд гарч 16.00 цагт очсон. 

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 гүйцэтгэсэн байна. 

“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 
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ажиллагаагаар эхэлж, Замын цагдаагийн тасгийн дарга Ланд круйзер 76 маркийн 
автомашинтай цувааны хөтөч хамгаалалтыг зохион байгуулан ажилласан. 

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 09 дүгээр сарын 04-ний өөдөр 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, цагдаагийн дэд хурандаа 
Ц.Дайчинхүү, хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч М.Энхболд 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 ажиллуулав. 

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 гүйцэтгэсэн. 

 
Бусад хамгаалалтын талаар: Баянтүмэн сумын 80 жилийн ойн баяр наадам 2019 оны 

07 дугаар сарын 09-10-ны өдрүүдэд, Аймгийн баяр наадам болон Зүүнбүсийн “Их хурд-2019” 
наадам 07 дугаар сарын 26-28-ны өдрүүдэд, “Дорнод гурил” компаний 80 жилийн ойн арга 
хэмжээ 2019 оны 08 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд Баянтүмэн суманд, “Чойбалсан хот”-
ын алдар гавьяаны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээ 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-
ны өдөр Хэрлэн сумын 7 дугаар баг “Тусгаар тогтнолын талбай”-д, Улаанбаатар төмөр замын 
“Баянтүмэн тасгийн 80 жилийн ойн”  арга хэмжээ Хэрлэн сумын 8 дугаар баг, Баянтүмэн 
суманд 09 дүгээр сарын 13-14-ны өдрүүдэд тус тус зохион явагдсаныг батлагдсан төлөвлөгөө 
удирдамжийн дагуу хамгаалалтыг ямар нэгэн хэрэг, зөрчилгүй зохион байгуулж ажилласан 
байна. 

  
Õîðèî öýýðèéí äýãëýìèéí òàëààð: Баян-Дун сумын төвд малын гоц халдварт боом 

өвчин гарсантай холбогдуулан 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 26-
ны өдөр хүртэл хяналтын 2 постод цагдаагийн 4 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж ажиллав. 

 
ГУРÀВ. ÑÀХИЛГÀ ХÀРИУЦЛÀГÀ, ÑУРГÀЛТ ÑУРТÀЛЧИЛГÀÀ, 
 ÑОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ, ÀВИЛГÀÀÑ УРЬДЧИЛÀН ÑЭРГИÉЛЭХ  

ÀЖЛЫН ТÀЛÀÀР  
 
À. Àлба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээ, түүний үр дүн. 
Öàãäààãèéí ãàçàð íü 2019 îíä Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðààñ äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûã 

õýðýãæ¿¿ëýõ, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, öàãäààãèéí àëáà õààã÷èéí ¸ñ 
ç¿éí õýì õýìæýýã õýâø¿¿ëýõ òàëààð îëîí òºðëèéí àðãà õýìæýýí¿¿äèéã çîõèîí áàéãóóëæ 
çºð÷èë äóòàãäàë ãàðãàñàí àëáà õààã÷ íýã á¿ðòýé õàðèóöëàãà òîîöîí àæèëëàà. 

Цагдаагийн байгууллага, ажилтан алба хаагчдаас Монгол улсын хууль, тогтоомж, 
òºðèéí àëáàíû çàð÷èì, ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã ñàõèí áèåë¿¿ëæ, àæëûí áàéðàíä àæèë õýðýã÷ óóð 
àìüñãàëûã á¿ðä¿¿ëýõ, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð Öàãäààãèéí åðºíõèé 
газрын даргын 2009 оны 403 дугаар тушаалаар батлан гаргасан “Цагдаагийн байгууллагын 
үйлчилгээний стандарт”, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 23-íû 
өдрийн А/129 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн 
сахилгын дүрэм”, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-
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ийг хэрэгжүүлэх, агуулга, ач холбогдлыг тайлбарлан таниулах, судлуулах, үйл ажиллагаанд 
íü õýâø¿¿ëýõ, èðãýä îëîí íèéòýä ñóðòàë÷ëàõ àæëûã òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.  

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. 

Энэ хугацаанд “Сахилга ёс зүйн алба”-ыг 2 удаа хуралдуулж, сахилга ёс зүйн зөрчил 
гаргасан 99 алба хаагч /давхардсан тоогоор/-ийн талаар хэлэлцэж, 17 алба хаагчид дахин 
зөрчил дутагдал гаргахгүй ажиллахыг сануулж, 66 алба хаагчид ажлын үр дүнгээр цалинг 
хасах, 16 алба хаагчид нөлөөллийн арга хэмжээ авч шийдвэрлэв. 

Хурлаар Цагдаагийн газрын удирдлагаас өгсөн үүргийн биелэлтийг хангалтгүй 
гүйцэтгэсэн, албаны бэлэн байдал хангаагүй, ажлын цаг ашиглалт хангалтгүй, олон нийтийн 
арга хэмжээнд 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”-г 78 алба хаагчаас гаргуулан авч зөвлөгөө 
өгөв. 

 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. 

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. 

 
 Б. Àлба 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 3 
дугаар улиралд 26 удаагийн сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу зохион явуулж нийт 
давхардсан тоогоор 2859 алба хаагч хамрагдаж, сургалтын ирц 70 хувьтай явагдлаа. 
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Бие бүрэлдэхүүнд мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалт 12, алба хаагчийг 
хөгжүүлэх сургалт 7, бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалтыг 7 удаа 
зохион явуулж, танхимын сургалтыг 26 удаа зохион байгуулж, хичээл сургалтад 10 видео 
хичээл ашиглан явуулав. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар 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. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/28 тоот тушаалаар батлагдсан “Цагдаа, 
дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын нэгдсэн 
төлөвлөгөө”-ний дагуу 2019 оны 3 дугаар улиралд ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх 8 
удаагийн сургалтад 8 алба хаагч, гадаад улсад хилийн хамтын ажиллагааны чиглэлээр 1 алба 
хаагч, бусад байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад 1 алба хаагч, нийт 10 удаагийн 
сургалтад 10 алба хаагчийг хамруулж, алба хаагчдад аюулгүй байдлыг хангах, сахилга ёс 
зүйтэй сургалтад хамрагдах талаар тусгайлан үүрэг чиглэл өгч баталгаа бичүүлэн авч 
ажиллаж байна. 

ЦЕГ-ын даргын 2019 оны Б/656 дугаар тушаалаар Дотоод хэргийн их сургуулийн 2019-
2020 оны хичээлийн жилд “Цагдаагийн ажил эрх зүй” мэргэжлийн эчнээ сургалтад нэр бүхий 6  
алба хаагчийг хамруулан суралцаж байгаа болно. 

Мэдвэл зохих хууль, тогтоомжийн сургалтын хүрээнд 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 зөвлөгөөний үеэр нийт бие бүрэлдэхүүнд “Хэрэг, 
зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарч буй зөрчил, анхаарах асуудал” сэдвээр 
Прокурорын газрын туслах прокурор Б.Батжаргал нар сургалт явуулж, цаашид анхаарах 
асуудлаар харилцан ярилцлага зохион байгуулав. 

Цагдаагийн байгууллагын дотоод албаны шинэчилсэн дүрмээр 2019 оны 09 дүгээр 
сарын 20-ны өдөр алба хаагчдад сургалт явуулж, мөн Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын 
нэгдсэн сургалтын төвөөс зохион явагдсан цахим сургалтад галт зэвсэг биедээ авч явах эрх 
бүхий 113 алба хаагчдыг хамруулав. 

Шинээр батлагдсан хууль, тогтоомж, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журамд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар бие бүрэлдэхүүнд сургалтын материал бэлтгэн 
байгууллагын “Dornod surgalt” хаалттай группт байршуулан алба хаагчдаар судлуулах ажлыг 
зохион байгуулж ажиллаж байна. 

 Алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалтын хүрээнд тасгийн дарга, ахлахуудаас “Стресс ба 
түүний шалтгаан, оношилгоо, тусламж” сэдэвт сэтгэлзүйн цуврал хичээлүүдээр сургалтын 
материал бэлтгэн 3 дугаар улиралд “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 явуулав. 

Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд “Харилцааны ёс зүй” сэдвээр аймгийн 
Боловсрол соёлын газрын мэргэжилтэн Г.Мөнгөнтуул, “Мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдвээр 
Тагнуулын газрын дарга д/х Н.Бямбаа, “Ашиг сонирхолын зөрчил” сэдвээр аймгийн Тамгын 
газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Э.Нандин-
Эрдэнэ нар 2019 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр сургалт зохион байгуулав. 

Дадлагажуулах сургалтын хүрээнд алба хаагчдыг мэдлэгийг дээшлүүлэх, хууль эрх 
зүйн туслалцаа авах, код журмуудыг судлах, “Police code” апплейкшнийг ашиглах, хэрэглэх 
арга барилд сургах, дадлагажуулах зорилгоор холбооны инженер, цагдаагийн ахмад 
В.Болормаа 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр бие бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 22, 29 дүгээр зүйл, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам “код-209, 214, 222, 223, 232, 234, 629”, “Галт зэвсэг хэрэглэсэн тухай 
илтгэх журам”-даар бэлтгэн ирүүлсэн 10 төрлийн видео хичээлийг алба хаагчдад судлуулах, 
дадлагажуулах сургалтыг явуулав. 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

23 

Бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах сургалтын хүрээнд 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 
Цагдаагийн газрын даргаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөр батлагдсан “Тэмдэглэлт 
баяр, ёслолын арга хэмжээ”, “Биеийн тамир спортын уралдаан тэмцээн”-ний хуваарийн дагуу 
арга хэмжээнүүдийг зохион явуулж дүгнэлээ. 

 Цагдаагийн газраас алба хаагчдын дунд “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын 
өдөр”-ийг 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр “Ухаа арал” амралтын газарт тэмдэглэн 
өнгөрүүлж, арга хэмжээний хүрээнд Үндэсний бөхийн барилдааныг зохион явуулж 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 Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч цагдаагийн дэслэгч Б.Даваахүү 
түрүүлж, Дэд байранд Замын цагдаагийн тасгийн цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Б.Үнэнбат, гуравдугаар байранд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Хэв журмын 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч цагдаагийн хошууч М.Энхболд нар тус тус байр эзэллээ.  

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 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Баттөмөр, гуравдугаар байранд Мөрдөн байцаах тасгийн 
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 шагнагдсан байна. 

- Цагдаа, Дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын хэмжээнд 2019 онд зохион явагдсан 
2 уралдаан, тэмцээнд 15 алба хаагчид оролцлоо. Үүнд:  

Хөвсгөл аймаг дахь Цагдаагийн газрын нэрэмжит аварга шалгаруулах “ДАРТС”-ийн 
тэмцээнд тус цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн шүүх, шүүгчийн 
аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч А.Дэлгэрбат, 
харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ц.Эрдэнэсүрэн  нарын алба хаагчид оролцож эрэгтэй 
ганцаарчилсан төрөлд 5 дугаар байр, холимог хосын төрөлд шигшээ 16-д шалгарсан амжилт 
үзүүлэв. 

Тээврийн цагдаагийн албаны нэрэмжит аварга шалгаруулах “Хөл бөмбөг”-ийн 
тэмцээнд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Энхтөр 
ахлагчтай 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчдыг хамруулж, шөвгийн 16-д шалгарсан 
амжилтуудыг үзүүлэв.  

- Аймгийн хэмжээнд зохион явагдсан уралдаан тэмцээнүүдэд алба хаагчдыг оролцуулж 
дараах амжилтуудыг гаргав. Үүнд: 

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 сурын 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 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, шүүгчийн 
аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Ж.Гантулгаар 
ахлуулсан баг тамирчид амжилттай оролцон 3 дугаар байр эзэлж хүрэл медалиар шагнагдлаа. 

Халхын голын түүхэн ялалтын 80 жилийн ой, Монголын хөл бөмбөгийн холбооны 60 
жилийн ойг тохотлдуулан Дорнод аймгийн насанд хүрэгчдийн “Найрамдал цом-2019” хөл 
бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-04-ний өдрүүдэд Дорнод 
аймгийн Хэрлэн сумын 6 дугаар багт байрлах “Хөл бөмбөгийн талбай”-д зохион байгуулагдаж, 
Цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай оролцож, Хөл бөмбөгийн аймгийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнээс “Мөнгөн медаль” хүртэж, Дэд байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлэв. 
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Иргэд, олон нийтэд чиглэгдсэн сургалтын хүрээнд өсвөр насны хүүхдүүдээс хар тамхи, 
сэтгэцэт нөлөөт эм бэлдмэл хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийн талаар Хүүхдийн 
албанаас эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Эрдэнэхөлөгийн хамт улсын 
бүртгэлийн хэлтсийн 20 ажилтан, албан хаагч, Ерөнхий боловсролын 12 дугаар сургуулийн 
ахлах ангийн 120 сурагчид, 11 дүгээр сургуулийн ахлах ангийн 95 сурагчид, Политехникийн 
коллежийн 210 оюутнуудад хичээлийн шинэ жилийн эхэнд сургалт мэдээлэл хийж ажиллаа. 

Зөрчил гарган шүүгчийн шийтгэврээр баривчлагдсан давхардсан тоогоор нийт 95 удаа 
639 хүнд холбогдох хууль тогтоомж болон зан үйлд нөлөөлөх сургалтыг хийж, биелэлт үр дүнг 
тооцож ажиллав.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, 
цагдаагийн дэслэгч У.Уранцэцэг, зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч Б.Батбаатар нар Хэрлэн 
сумын 11 дүгээр цэцэрлэгийн 28 багш, ажилчдад хар тамхи, сэтгэцэт нөлөөт эм бэлдмэл, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрмээр 2019 оны 09 дүгээр 
сарын 16-ны өдөр сургалт зохион байгуулав. 

Хэрэг бүртгэх тасгийн хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч У.Очир-Эрдэнэ, Гэр 
бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, цагдаагийн 
дэслэгч У.Уранцэцэг нар Хүний халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн улмаас хүүхэд хохирох, 
холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, хор хөнөөл, гарч болох эрсдэл, холбогдох хуулийн 
заалтын талаар Хэрлэн сумын 12 дугаар дунд сургуулийн 8 дугаар ангийн 60 сурагчдад 
мэдээлэл хийв. 

“Яараад яахав” аяны хүрээнд Замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг олгох, мэдлэгийн 
түвшинг шалгах, замын хөдөлгөөний зөв дадал хэвшлийг олгох зорилгоор Замын цагдаагийн 
тасгаас “Дорнын жолоо” жолооны дамжаатай хамтран аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг 
жолооны дамжаанд суралцагч 42 иргэдийн дунд танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг 2019 оны 
08 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион явуулав. 

“Хүүхэд хамгаалагч” төслийн ажилтнаар томилогдсон 2 алба хаагч сургууль, 
цэцэрлэгийн орчинд “эцэг эх зохицуулагч”-аар ажиллаж байгаа иргэд, “Өсвөрийн цагдаагийн 
бүлэг”-ийн сурагчидтай уулзалт зохион байгуулж, холбогдох хууль эрх зүйн зохицуулалт, 
ажиллах аргачлалын талаар мэдээлэл хийж сургалт зохион байгуулав. 

 
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 ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/248 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 Цагдаагийн газрын даргаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны 
өдрөөр батлагдсан “Тэмдэглэлт баяр, ёслолын арга хэмжээ”, “Биеийн тамир спортын 
уралдаан тэмцээн”, “Ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ”-ний хуваарийн дагуу арга хэмжээнүүд 
бүрэн хэрэгжин ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газраас 3 дугаар улиралд мэдээлэл, сурталчилгааны чиглэлээр 39 удаа, 
соёл, спорт хүмүүжлийн чиглэлээр 44 удаа, нийт 83 төрлийн ажил арга хэмжээг зохион 
байгуулж, 5603 алба хаагчид хамрагдлаа.  

 “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. 

Нээлтийн арга хэмжээнд Чойбалсан хотын захирагч П.Мөнхтөр оролцон бие 
бүрэлдэхүүнд мэндчилгээ дэвшүүлж, хамт олноо хошуучлан ажилласан 2 алба хаагчийг 
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Чойбалсан хотын “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, 4 алба хаагчийг хотын захирагчийн “Хүндэт 
жуух”-аар шагнасныг гардуулан өглөө. 

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 Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч цагдаагийн дэслэгч Б.Даваахүү 
түрүүлж, Дэд байранд Замын цагдаагийн тасгийн цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Б.Үнэнбат, гуравдугаар байранд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Хэв журмын 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч цагдаагийн хошууч М.Энхболд нар тус тус байр эзэллээ.  

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 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Баттөмөр, гуравдугаар байранд Мөрдөн байцаах тасгийн 
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. 

 Алба хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан зорилго, 
зорилтыг хангах, ажиллах урам зоригийг сэргээх, сахилга хариуцлага, мэдлэг боловсрол, ур 
чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор зохион явагдсан “Шилдэг жолооч”, “Шилдэг харуулчин” 
“Шилдэг ахлагч”, “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч, “Шилдэг хэсгийн байцаагч”, “Шилдэг 
мөрдөгч”, “Шилдэг удирдагч” зэрэг ажил мэргэжлийн 7 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 хаагчдын ажиллах урам зоригийг сэргээх ажлыг зохион 
байгуулав. 

  
Албан үүргээ гүйцэтгэж яваад алтан амиа алдсан алба хаагчдынхаа гавьяа, дурсгалыг 

мөнхжүүлэх, шинэ залуу алба хаагч нарт сурталчлан таниулах, эргэн дурсах, үйл хэргийг нь 
уламжлуулах зорилгоор “Бид мартахгүй” өдөрлөгийг 2019 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр 
Цагдаагийн газрын хэмжээнд зохион байгуулав. 

Арга хэмжээний үеэр албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь эрсэдсэн 4 алба хаагчийн 
намтар түүх, алдар гавьяаны талаар бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж, 1 минут чимээгүй зогсон 
бие бүрэлдэхүүн хүндэтгэл үзүүлэв. 

Алтан амиа алдсан 2 алба хаагчийн төлөөлөл гэр бүлийн гишүүдээс бие бүрэлдэхүүнд 
мэдээлэл хийж, тэдний санал хүсэлтийг сонсож, сэтгэл санааны болон эд материалын 
тусламж дэмжлэгийг үзүүлэв. 

 “Цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагын ахмад, дунд, залуу үеийн залгамж 
холбоог хөгжүүлэх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ахмад залуу үеийн холбоог 
бэхжүүлэх, алба ажлаараа бахархах, шинэ залуу алба хаагч нарт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэл, 
дуудлага мэдээлэлд хэрхэн ажиллах, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, сурган дадлагажуулах 
зорилгоор 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр Хэрлэн сумын 10 багт нийтийн хэв журам 
сахиулах эргүүлд цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан ахмад ажилтнууд эргүүлийн цагдаа нарын 
хамт үүрэг гүйцэтгэж ажиллалаа.  

 Монгол цэргийн нэгдсэн холбооноос зохион байгуулсан анхдугаар чуулга уулзалтад 
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Цагдаагийн газраас 45 алба хаагчид оролцож, “Эх оронч үзэл баримтлал”, “Улс орны тусгаар 
тогтнол, аюулгүй байдал” сэдвээр лекц яриа хийж, холбооны дүрэм, үйл ажиллагааны талаар 
мэдээлэл хийв. 

  
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 “Онцлох алба хаагч”-ийг 
шалгаруулан дүгнэж ирлээ 

Алба хаагчийн ажлыг сар бүр дүгнэн хэлэлцэж, хамт олноо хошуучлан ажилласан 4 
алба хаагчийг “ОНЦЛОХ АЛБА ХААГЧ”-аар шалгуурлан иргэдийн хүлээх танхимд  болон 
“Дорнод аймгийн цагдаагийн газар” цахим пэйж хуудсанд байршуулан алдаршуулав. 

 Тус цагдаагийн газрын сэтгэл зүйчээс алба хаагчдаас стресс үүсэж буй хүчин зүйлсийг 
тодорхойлох зорилгоор стрессийн судалгаа авах, стрессийг даван туулах, стрессгүй ажиллаж 
амьдрах чиглэлээр Шуурхай удирдлагын тасаг, Дотоодын цэргийн тусгай салааны бие 
бүрэлдэхүүнд “Стессээс гарах арга зам” сэдвээр сургалт зохион байгуулав. Дотоодын цэргийн 
тусгай салааны алба хаагчид гэр бүлийн гишүүдийн хамт “Стрессгүй өдөр” арга хэмжээг 2019 
оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулав. 

 
Мөрдөн байцаах албаны 73 жилийн ойг тохиолдуулан мөрдөн байцаах тасгийн хамт 

олноос 08 дугаар сарын 23-ны өдөр сайн үйлсийн аяныг зохион байгуулж, Хэрлэн сумын 10 
дугаар багийн харъяат, өрх толгойлсон эмэгтэй М.Наранцэцэгийн сургуулийн насны 2 хүүхдэд 
тус бүрт нь сурагчийн цүнх, хичээлийн иж бүрэн хэрэгслүүдийг гардуулан өглөө. 

Мөн ойн хүрээнд цагдаагийн газрын 2 дугаар байрны гадна орчны тохижилтод нарс, 
хуш модны үрсэлгээ суулгаж, хашлага хамгаалалтыг шинээр хийж, өмнө суурилуулсан турник, 
гар савлуур, штанк зэрэг эд зүйлсийг будаж өнгө үзэмжийг сайжруулах зэрэг бүтээлч ажлыг 
хийж гүйцэтгэв. 

  
- Цагдаа, Дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын дунд зохиогдсон уралдаан тэмцээнд 

оролцсон байдал: Цагдаагийн газрын удирдлагаас Цагдаа, дотоодын цэргийн анги 
байгууллагын аварга шалгаруулах 2019 онд зохион байгуулагдах уралдаан, тэмцээнд алба 
хаагчдыг бүрэн оролцуулах чиглэлээр ажиллаж ирлээ. Үүнд: 

Цагдаа, Дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын 2019 оны аварга шалгаруулах 
Хөвсгөл аймаг дахь Цагдаагийн газрын нэрэмжит “ДАРТС”-ийн тэмцээнд тус цагдаагийн 
газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн 
харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч А.Дэлгэрбат, харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд 
ахлагч Ц.Эрдэнэсүрэн  нарын алба хаагчид оролцож эрэгтэй ганцаарчилсан төрөлд 5 дугаар 
байр, холимог хосын төрөлд шигшээ 16-д шалгарсан амжилт үзүүлэв. 

Цагдаа, Дотоодын цэргийн байгууллагуудын 2019 оны аварга шалгаруулах Тээврийн 
цагдаагийн албаны нэрэмжит “Хөл бөмбөг”-ийн тэмцээнд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 
мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Энхтөр ахлагчтай 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 
тамирчдыг хамруулж, шөвөгт шалгарсан амжилтуудыг үзүүлэв. Цагдаагийн газраас 3 дугаар 
улирлын байдлаар Цагдаа, Дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын дунд зохиогдсон 2 
уралдаан тэмцээнд 15 алба хаагч оролцуулж, цаашид зохион байгуулагдах уралдаан 
тэмцээнүүдэд оролцуулав. 

 
- Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан уралдаан тэмцээнд оролцсон байдал: 

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 сурын 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 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг 
хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Ж.Гантулгаар ахлуулсан баг 
тамирчид амжилттай оролцон 3 дугаар байр эзэлж хүрэл медалиар шагнагдлаа. 
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 Халхын голын түүхэн ялалтын 80 жилийн ой, Монголын хөл бөмбөгийн холбооны 60 
жилийн ойг тохотлдуулан Дорнод аймгийн насанд хүрэгчдийн “Найрамдал цом-2019” хөл 
бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-04-ний өдрүүдэд Дорнод 
аймгийн Хэрлэн сумын 6 дугаар багт байрлах “Хөл бөмбөгийн талбай”-д зохион байгуулагдаж, 
Цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай оролцож, Хөл бөмбөгийн аймгийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнээс “Мөнгөн медаль” хүртэж, Дэд байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлэв. 

 
Г. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан байдал: Цагдаагийн 

газраас хариуцсан нутаг орны хэмжээнд үйлдэгдсэн онцлог гэмт хэрэг, түүний шалтгаан 
нөхцлийг иргэд олон нийтэд сэрэмжлүүлэх, Цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулж 
байгаа ажил, арга хэмжээний талаар орон нутгийн “ТВ6”, “Шинэ суваг” ТВ, Мижи ТВ, D1 ТВ, 
Covi ТВ, Дорнод ТВ зэрэг телевизүүдэд сурвалжлага мэдээлэл 17, “ТВ6”, “Шинэ суваг” 
телевизүүдийн зочны цаг, тодруулга буланд 3 удаа оролцож, 48 төрлийн баннер хийлгэж, цаг 
үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан нэвтрүүлэг 7-г тус тус хамтран бэлтгэж, иргэдэд хүргэж 
ажилласан.  

Мөн орон нутгийн 7 хоног тутмын “Дорнод”, “Дөл” сонинд 5 удаагийн мэдээлэл өгч, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс ирүүлсэн өдөр тутмын видео 
шторк, постер зэргийн аймгийн хамгийн өндөр тандалттай 9 грүпп хаягуудад шейр хийж, 
давхардсан тоогоор нийт 12980 хэрэглэгчтэй грүпп хаягуудад байршуулан ажиллалаа. 

Тасаг албадаас 7 хоног бүр батлагдсан хуваарийн дагуу гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, санамж сэрэмжлүүлэг, байгууллагын үйл ажиллагаа, онцлог мэдээ 
мэдээллийг орон нутгийн телевиз, радион, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр яриа таниулгыг 
хийж ирлээ. 

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 125 шинэ мэдээлэл, “Дорнод аймгийн 
Цагдаагийн газар”, фэйсбүүк хуудсанд 125 мэдээ, мэдээлэл тавьж, 985 мэдээг share-н, 42 
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны шинэчилсэн хувилбар, бусад төрлийн мэдээллийн 
баяжилтыг тухай бүр сайтад байршуулж ажиллалаа. 

 Мөн “Dornod.police.gov.mn” веб сайтанд мэдээллийн ил тод байдлын хэсэгт 
Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны тайланг 2019 оны 1 дүгээр улирал, хагас жилийн  
байдлаар байршуулан иргэд олон нийтэд сурталчилж ажиллалаа. 

 
Д. Àвилгаас 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 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 байршуулан 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,  фэйсбүүк хуудас болон 
цагдаагийн газрын иргэд хүлээн авах танхимд авлигаас урьдчилан сэргийлэх ил тод байдлын 
самбар шинээр хийж байршуулан авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг тогтмол байршуулж, иргэд 
олон нийтийг нэгдэхийг урьж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн чиглэлээр мэдээ мэдээллийг 
сурталчлан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын 3 дугаар улирлын “Ñахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-ий үеэр 
нийт алба хаагчдад “Иргэд, байгууллагаас ирүүлж буй өргөдөл, гомдол, дуудлага бүрийг 
хүлээн авч шалгалгүй дарагдуулах, чирэгдүүлэх, иргэдтэй хүнлэг, хүлээцтэй харьцах, зохисгүй 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

28 

үг хэллэг хэрэглэх, хэрэг, зөрчлийн талаар тулган шаардахгүй байх, иргэдээс шан харамж 
авах, зөрчлийг хайзаалах, хууль бус үйл ажиллагааг өөгшүүлэх” зэрэг зөрчил дутагдалгүй 
гаргахгүй байх чиглэлээр Цагдаагийн газрын даргаас үүрэг чиглэлийг албан бичгээр хүргүүлэн 
ажиллалаа. 

 
ДӨРӨВ. ÑÀНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ХÀНГÀÌЖ ҮÉЛЧИЛГЭЭНИÉ ТÀЛÀÀР 

 
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 
мэдээлж байна.  

Байгууллагын дотоод хяналт шалгалт явуулах 2019 оны батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу үнэт цаасны хадгалалт, ашиглалт, зарцуулалтын байдалд хийгдсэн шалгалтын мөрөөр 
14 хоног тутам торгууль шийтгэврийн тооцоог алба хаагч нэг бүртэй хийж, бие бүрэлдэхүүнд 
мэдээлж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, дахин гаргахгүй байхад анхааран 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 2019 онд 2.624.527.0 мянган 

төгрөг, өөрийн орлогоор 15.000.0 мянган төгрөг, гэрээтийн орлогоор 42.326.0 мянган төгрөг, 
нийт 2.681.853.0 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 
нэмэгдсэн ба сар бүр алба хаагчдын шатлалын тушаалыг шинэчлэн тооцож олгож байна. 

Эхний 9 сарын байдлаар 2.016.133.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч сар бүрийн 
төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж, үндсэн үйл ажиллагааны орлого 42,994.8 мянган төгрөг 
нийт 2,059,127.9 мянган төгрөгийн төсөвтэй ажиллаж, төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж 
төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх талаар анхаарч, үүссэн өр авлагын үлдэгдлийг 
тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан удирдлагад танилцуулж, 9 дүгээр сарын байдлаар 
урсгал засварын зардалд 5.0 сая төгрөг, шатахууны зардалд 4.0 сая төгрөгийн өр үүссэн 
байна. 

 
Ìөнгөн хөрөнгө: Нийслэл болон хөдөө орон нутагт албан ажлаар явсан 121 алба 

хаагчдад 10,754.7 мянган төгрөгийн томилолт, жижүүрийн бүрэлдэхүүнд гарч байгаа алба 
хаагч нарт хоолны зардалд 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 засврын сэлбэг, 1, 2 дугаар 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 байна. 

Шуурхай албаны тээврийн хэрэгсэлийн шатахуун, тосолгооны зардалд 70,709.1 мянган 
төгрөгийн зардлыг олгон тайлагнажээ. 

Тус цагдаагийн газрын нэмэлт санхүүжилтийн 100070012401 тоот дансанд аймгийн 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний үйл ажиллагааны зардал 57,770.4 
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мянган төгрөг, аймгийн БОАЖГазраас хээрийн түймрийн постын зардалд 370.0 мянган төгрөг, 
бусад байгууллагаас 12,974.7 мянган төгрөг, нийт 70,745.1 мянган төгрөгийн орлогыг 
төвлөрүүлэн зарцуулалтын эрхийг Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалын 02 дугаар 
хавсралт “Төсвйин санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам”-ын дагуу 
нээлгүүлэн зориулалтын дагуу зарцуулан ажиллалаа. 

Байгууллагын үйл ажиллагааны орлогын 450 ширхэг 54,729.5 мянган төгрөгийн гүйлгээг 
бүртгэн, аймгийн төрийн сангаар дамжуулан 490 удаагийн 2,078,132.0 мянган төгрөгийн 
зарлагын гүйлгээг хийж тайлагнаж ажиллажээ. 

 
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 
олгов.  

ХХОАТатварт 148,105.8 мянган төгрөгийг суутгаж аймгийн Татварын албаны дансанд 
шилжүүлэн улирлын тайланг дараа сарын 10-ны өдөр https://e-tax.mta.mn/ хаягаар цахимаар 
шивж, тоон гарын үсгээр илгээн байгууллагатай тооцоо нийлж ажиллалаа. 

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу алба хаагчдын цалингаас ниймгийн 
даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын төрөл бүрээр энэ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт заасан хувь хэмжээгээр сар бүр тооцож цалингаас, ажил олгогчоос нийт 52,865.1 мянган 
төгрөгийг аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 100070090000 тоот дансанд шилжүүлэн 
тайланг www.ndaatgal.mn/nd8/ хаягаар цахимаар шивж илгээн баталгаажуулав. 

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 
гаргуулан цалинд өөрчлөлт оруулан бодов. 

Цагдаагийн газрын 175 алба хаагчийн ээлжийн амралтыг бодож 183,463.9 мянган 
төгрөг, 14 алба хаагчид эмнэлгийн хуудсаар 7,767.4 мянган төгрөг бодож олгов. Сар бүрийн 
ажлын үр дүнг хэлэлцсэн тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэн цалинд нэмэлт, хасалтыг тухай 
бүрт оруулан тооцож цалингийн өр төлбөргүй ажиллалаа. 

 
Ìэдээллийн ил тод байдал: Төсөв, санхүүгийн ил тод байдалын хүрээнд Цагдаагийн 

газрын төсвийн орлого, батлагдсан төсвийн зарцуулалтыг www.dornod.police.gov.mn сайтны 
шилэн дансны хэсэгт, www.shilendans.mn шилэн дансны сайт, байгууллагын санхүүгийн ил тод 
байдал гэсэн мэдээллийн самбарт 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, 3 дугаар улирлын байдлаар 111 удаагийн мэдээллийг мэдээлж ажиллалаа. 

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдалын хүрээнд Цагдаагийн газрын төсвийн орлого, 
батлагдсан төсөв, 2019 онд худалдан авах хөрөнгө оруулалт, урсгал зардлын төлөвлөгөөг 
гарган батлуулан www.shilendans.mn шилэн дансны сайтад мэдээллийг байршуулав. 

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

 
Хөрөнгө оруулалт: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 2019 онд худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг гарган батлуулан олон нийтэд мэдээлж байгаа ба улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдэх Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газрын 1 дүгээр конторын барилгын 
засварын ажлын 104.0 сая төгрөгийн засварын ажил, төсвийн санхүүжилтээр худалдан авах 
шатахууны тендэрийн 92.0 сая төгрөгийн барааны тендэрийн ажлын хэсэг байгуулагдан 
www.tender.gov.mn сайтад цахимаар зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж ажилласан.  

https://e-tax.mta.mn/
http://www.ndaatgal.mn/nd8/
http://www.dornod.police.gov.mn/
http://www.shilendans.mn/
http://www.shilendans.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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Конторын барилгын засварын тендэрт тус аймгийн “ЦОДММ” ХХК шалгарч 102.0 сая 
төгрөгийн гэрээг Цагдаагийн ерөнхий газартай байгуулан засварын ажлыг гүйцэтгэж байгаа ба 
гүйцэтгэл 75 хувьтай явагдаж байна. 

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

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд 
хөдөлгөөнт эргүүлээр ашиглах приус-20 маркын автомашин 2 ширхэг, сонота-7 маркын 
автомашин 1 ширхэгийг нийт 45.0 сая төгрөгийн худалдан авалтыг ажлыг зохион байгуулж 
автомашиныг хүлээлгэн өгөв. 

Мөн Хэрлэн сумын 2 дугаар багийн цагдаагийн хэсгийн байрны засварын 22.5 сая 
төгрөгийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтыг аймгийн худалдан авах ажиллагааны 
албанаас зохион байгуулж, барилгын засварын ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөв. 

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд улсын болон орон 
нутгийн төсвөөр шийдвэрлүүлэх хөрөнгө оруулалтын санал, зардлын тооцоо, төсвийг гарган 
хүргүүлсэн байна. 

 
Үнэт цаасны тооцоо бодолт: Òàéëàíãèéн 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 өгч, няраваас алба хаагч нэг бүрт бүртгэлээр санхүүгийн тэмдэг дарж 
олгов. Алба хаагч нартай үнэт цаасны тооцоог хийхдээ мөнгөний баримт, нэгдсэн сүлжээнд 
шивэгдсэн эсэх, бүртгэлийн тэмдэг дарагдсан эсэхийг шалгаж, үлдэгдлийг тулган 
баталгаажуулан ажиллалаа.  

Эхний 9 сарын байдлаар давхардсан тоогоор 213 алба хаагчид шийтгэлийн хуудас 
маягт1, шийтгэлийн хуудас маягт2 тус бүрээр 1143 ширхгээр 205.883.456 мянган төгрөгийн 
орлого оруулж, бэлэн бус торгуулиар тайлант хугацаанд 86.735.220 мянган төгрөгийн орлого, 
нийт 292.618.676 мянган төгрөгийн орлого оруулж ажиллав. 

Үнэт цаас болон галт зэвсгийн гэрчилгээний тайланг сар бүр гаргаж цагдаагийн газрын 
удирдлагад танилцуулан няравын үлдэгдлийг тоолж баталгаажуулан мэдээ тайланг дараа 
сарын 01-ний 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 îíû а/03 тоот 
тушаалаар батлагдсан Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгууллагын данс 
бүртгэлд байгаа тусгай эд хөрөнгийн ашиглалтад хяналт тавьж ажиллав. 

Цагдаагийн газрын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар өгөгдсөн санал, 
зөвлөмжийн дагуу 2019 онд Сангийн сайдын 2018 оны 207 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралт 
“Хөрөнгийн үнэлгээнд баримтлах үл хөдлөх ба хөдлөх хөрөнгийн 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 хүргүүлсэн. Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг улирал бүр 
тооцон Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.4 дэх заалт, 
УСНББОУС-17 –г хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын 2019 оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогоор элэгдлийн 
хугацаа дуусч цаашид ашиглах боломжгүй болсон 82 нэр төрлийн 57,401.2 мянган төгрөгийн 
үндсэн хөрөнгө аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 41, 13 дугаар тогтоолоор 
25,696.0 мянган төгрөгийн бараа материал, тусгай хэрэгслийг данс бүртгэлээс хассан. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар, Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн 
албаны даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар драйгер 
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/dragger alcotest6820/ багаж 1 ширхэг 2.5 сая төгрөг, суурин дефибриллятор /DEF18/ багаж  
ширхэг 5.45 сая төгрөгийн хөрөнгийг хуваарилсаны дагуу байгууллагын данс бүртгэлд орлогод 
авч эрүүлжүүлэх саатуулах байрны үйл ажиллагаанд ашиглуулахаар шилжүүлэв. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албаны даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 
30-ны өдрийн А/97 тоот тушаалаар суурин компьютер 1 ширхэг /1.380.0 мянган төгрөг/ 
олгосоныг Мөрдөн байцаах тасагт, гар утас /Xcover4/ 37 ширхэг /нэг бүрийн үнэ 579.0 төгрөг, 
нийт 21.4 сая төгрөг/, принтер мобайл /юнител/ 37 ширхэг /нэг бүрийн үнэ 603.9 төг, нийт 22.3 
сая төгрөг/, Таблет /юнител/ 3 ширхэг /нэг бүрийн үнэ 1.2 сая төг, нийт 3.6 сая төгрөг/ тус тус 
олгосоныг тасаг албадуудад картаар хуваарилан олгосон.   

Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албаны даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 
28-ны өдрийн А/157 тоот тушаалаар суурин компьютер /dell optiplex 3060MT I3/ 2 ширхэг /нэг 
бүрийн үнэ 1.362.0 мянган төгрөг/ 2.7 сая төгрөгийн хөрөнгийг олгосоныг алба хаагч нарт 
олгосон. 

Чойбалсан хотын 10.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар 
конторын гадна гэрэлтүүлэгийн ажлыг хийж гүйцэтгүүлэн хүлээн авав. 

2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны давсан орлого 9,711.7 төгрөгөөр 
байгууллагын 1 дүгээр конторын 2,3 дугаар давхарт 22 ширхэг модон хаалгаар иж бүрэн 
солиж, байгууллагын хэмжээнд ашиглах хүчин чадал сайтай зургийн аппарат 1 ширхэгийг 
худалдан авч үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

 
Àлбаны дүрэмт хувцасны хангалт: Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí Ñàíõ¿¿ õàíãàìæèéí 

ãàçðûí äàðãûí ºãñºí ¿¿ðãèéí äàãóó òóñ öàãäààãèéí ãàçðààñ õàëàãäñàí àëáàí õààã÷äûí 
õóâöàñíû òºëáºð áàðàãäóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàí àëáàíààñ чөлөөлөгдсөн хэсгийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч М.Мөнхтулгын хувцасны төлбөрийг бүрэн барагдуулав. Олон 
нийтийн 4 цагдаагийн хувцасны зардлыг орон нутгаар шийдвэрлүүлэн хувцасны нөхөн хангалт 
хийхээр захиалгыг өгөв. 

 
Àâòîìàøèí, ìîòîöèêëèéí òàëààð: Албанд ашиглагдаж байгаа авто машин 

мотоциклийн техникийн бэлэн байдлыг хангаж алсын дуудлагад туулах чадвар сайтай ОХУ-д 
үйлдвэрлэсэн УАЗ фургон маркийн 3 автомашиныг 18 удаагийн дуудлагад явуулж, жижүүрийн 
шуурхай албанд 5 автомашин, хөдөлгөөнт эргүүлд  элентра маркийн 4 автомашиныг ямар 
нэгэн эвдрэл гэмтэлгүй явуулж ажиллалаа. 

Тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага МNS4598:2011 
стандарт, Замын хөдөлгөөний дүрмийн 2.2.3.à 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 жагсаалтыг гарган жагсаалтын дагуу өвлийн 
тос масло солих үйлчилгээг бүрэн хийж гүйцэтгэв. 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын хэмжээнд ашиглагдаж буй 
албаны тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бэлэн байдал, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын 
байдалд үзлэг шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засуулж, өвөлжилтийн бэлтгэл 
ажлыг хангуулан ажиллалаа. 

 
 Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí òàëààð: Öàãäààãèéí ãàçðûí áàðèëãûí õóâèéí õýðýã, 

бүртгэлийг хөтөлж, òåõíèêèéí ïàñïîðò, òýýâðèéí õýðýãñëèéí õóâèéí õýðýãò òîãòìîë áàÿæèëò 
õèéí спидометрийн заалтыг тулгаж, албан контор болон бусад хөрөнгө ашиглалт 
хамгаалалтад хяналт тавин ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар байрны урсгал засварын ажлыг “ЦодММ” ХХК нь 
хариуцан гүйцэтгэн хийж эхэлсэн ба засварын ажлын гүйцэтгэл 75 хувьтай байна. 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Öàãäààãèéí ãàçðûí 1, 2 дугаар байрны цахилгаан 
шитүүд хуучирч элэгдэлд орсон, сантехник, äóëààíû øóãàìд үзлэг шалгалтыг явуулж, 
дулааны шугам цоорсоныг засварлаж õýâèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãààã õàíãàæ àæèëëàæ áàéíà. 

Цагдаагийн газрын 1 дүгээр байранд автомашины гражийн дулаалга, цэвэрлэгээ 
тохижилтын ажил, хурлын заалны ширээ сандлын эвдрэл гэмтэл, мөн 2 давхрын ариун 
цэврийн өрөөний ус алдалт, бойлуурын өрөөний халаалтын тахир труба зэвэнд идэгдэж 
цоорсон, тус өрөөний шаланд шинээр пилта нааж, 2 äóãààð áàéðны Ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ áàéðíû 
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ариун цэврийн ºðººíий суултуур, угаалтуурын уян цоорсон, 1, 2 дугаар байрны  дулааны 
шугамыг будаж засварлан гадуур шилэн хөвөнгөөр ороож дулаалгыг хийж гүйцэтгэв. 

Байгууллагын дотор, гадна өмч хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг 7 õîíîã á¿ð ¿çëýã õèéæ 
ýâäýð÷ ãýìòñýí эд зүйлийг тухай бүрт нь засуулж, албаны 2 äóãààð  áàéðàíä áàéõ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ 
áàéðíû ¿¿äíèé õ¿ëýýí àâàõ өрөө, баривчлагдсан иргэдийг усанд оруулах өрөөний шугам 
сүлжээг засварлан ашиглалтад оруулав. 

  
Òóñëàõ ìàë àæ àõóéí ÷èãëýëýýð: Туслах аж ахуйгаас хонь 12, ямаа 7, үхэр 1, нийт 20 

толгой малыг холбогдох зөвшөөрлийн дагуу дотоод ажил болон алба хаагчдад олгон 
зарлагдсан байна. 

 
ТÀВ. ÀЛБÀ ХÀÀГЧ, ÀЖИЛТНЫ ÀЖИЛЛÀХ НӨХЦӨЛ, НИÉГÌИÉН 

ÀÑУУДЛЫГ ХÀНГÀХ, ЭРҮҮЛ ÌЭНДИÉГ ХÀÌГÀÀЛÀХ 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.  

Àëáà õààã÷äàä òîõèîëäñîí ãýð á¿ëèéí ¸ñëîë, àð ãýðèéí ãà÷èãäàë, ò¿ð õóãàöààãààð 
ýìíýëýãò õýâòýõ òîõèîëäîëä ñýòãýë ñàíààíû áîëîí ýä ìàòåðèàëûí ìºíãºí òóñëàìæèéã öàã 
тухайд нь олгож хэвшив. Цагдаагийн газрын хамт олны “Журмын нөхөр” санг шинээр 
байгуулан сангийн тайланг улирал бүр тавиулж, журмын дагуу үзвэр үйлчилгээ үзүүлэх 
зорилгоор 66 алба хаагчид 360.000 төгрөг, эмнэлэгт түр болон удаан хугацаагаар хэвтэн 
эмчлүүлсэн 7 алба хаагчид 420.000 төгрөг, ар гэрийн гачигдлын улмаас 3 алба хаагчид 
300.000 төгрөгний тусламж дэмжлэгийг алба хаагчдад олгон зарцуулжээ. 

"Эрүүл цагдаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын “Сүүж-
Уул” сэргээн засах сувилалд 7 алба хаагчийг 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс явуулахаар 
төлөвлөн алба хаагчдийн эмчилгээний зардалд дэмжлэг үзүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. 

 
ЗУРГÀÀ: ДОТООД ХЯНÀЛТ, ШÀЛГÀЛТЫН ТÀЛÀÀР 

 
À. Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн байдал: Öàãäààãèéí 

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 
àëäàà, çºð÷èë äóòàãäëûã çàñ÷ àðèëãàõ, òàñëàí çîãñîîõ, àæëûí õýâèéí íºõöëèéã õàíãàõ, ÷àíàð 
¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõ, àëáà õààã÷äûí àæëûí áîëîí ñàõèëãà ¸ñ ç¿éí äóòàãäëûã èëð¿¿ëýõ, 
засуулах зорилгоор “Дотоодын хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө” гарган алба хаагчдын 
àæëûã øàëãàí çààâàð÷ëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.  

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 3 дугаар улиралд Жижүүрийн шуурхай 
албаны үйл ажиллагаа, Эд мөрийн баримтын өрөөний хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын 
чиглэлээр өгсөн үүргийн биелэлт, Үнэт цаасны хадгалалт, ашиглалт, тооцоо хийх, 
зарцуулалтын талаар өгсөн үүргийн биелэлт, сонсгол мэдээллийг хэлэлцэн үүрэг, ажлын 
чиглэлийг өгч ажиллалаа. 

Мөн зөвлөлийн хурлаас Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн  ажил, Гэмт 
хэргийн шинжтэй өргөдөл гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт шалгалт 
явуулах ажлын хэсгийг байгуулан шалгалтыг явуулж, дүнг танилцуулахаар тус тус 
шийдвэрлэв. 

   
Б. Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил 

арга хэмжээ: 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 
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тооны бус ажлын хэсгээс 2019 онд 7 хэсэг бүхий 45 төрлийн ажил зохион байгуулахаар 
төлөвлөн ажиллаа.  

Орон тооны бус ажлын хэсгээс 3 дугаар улиралд 1 удаа хуралдаж, алба хаагчдын 
албаны нууц хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдал, “Барилга байгууламжийн, Алба 
хаагчийн, Санхүүгийн, Мэдээллийн, Галт зэвсгийн, Улсын онц чухал обьектын аюулгүй 
байдал” зэргийг шалгасан дүн, өгсөн үүрэг, чиглэлийн талаар алба хаагчдад мэдээлэл хүргэж, 
алба хаагчдад зааварчилга хүргүүлэв. 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар “Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй 
байдал”-ын талаар сонсгол мэдээллийг авч хэлэлцэн тавьсан саналуудыг хэрэгжүүлж 
ажиллахыг Шуурхай удирдлагын тасагт үүрэг болгож ажиллалаа. 

  
ДОЛОО. ДҮГНЭЛТ 

 
Öàãäààãèéí ãàçðààñ Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷, Óëñûí Èõ õóðàë, Çàñãèéí ãàçàð, Õóóëü 

ç¿é äîòîîä õýðãèéí ñàéä áîëîí àéìãèéí Èðãýäèéí õóðàë, Çàñàã äàðãà íàðààñ ãàðãàñàí 
öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé øèéäâýð, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 
äýâø¿¿ëñýí çîðèëò, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí ºãñºí ¿¿ðýã, øèéäâýðèéã àëáà 
õààã÷äàä ñóäëóóëàõ, òàéëáàðëàí òàíèóëàõ, áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèéã øèíý ìýäýý ìýäýýëëýýð 
ханган тэдний мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд үйл ажиллагаагаа 
÷èãë¿¿ëýí ìýðãýæëèéí óäèðäëàãààð õàíãàí àæèëëàæ áàéíà.  

- 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.  

- Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
ажлуудыг бүрэн хийж гүйцэтгэх чиглэлээр ажлаа зохион байгуулж ажиллалаа. 

- Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан Зүүн бүсийн “Их хурд” баяр наадам, 
Халхголын түүхт 80 жилийн ойн цуврал арга хэмжээнүүдийг хамгаалалтыг төлөвлөгөө, 
удирдамжийн дагуу ямар нэгэн гэмт хэрэг, зөрчилгүй тэмдэглэн өнгөрүүлэх чиглэлээр зохион 
байгуулав. 

- Гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй бүртгэгдсэн 3145 гомдол, мэдээллийн 2933 буюу 93.3 
хувийг хуулийн анхны хугацаанд шалгаж шийдвэрлэж, хэрэг бүртгэлтийн 416 хэрэг 
бүртгэгдсэнээс эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар 174 хэрэг татаж, гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 41.8 хувьтай байна. 

Бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 58.1%, Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 54.5%, Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 20%, Гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
26.5%, бэлчээрт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 10.5%-иар тус тус буурч, гадаадын иргэн оролцсон гэмт 
хэрэг бүртгэгдээгүй байна.  

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 131 бүртгэгдэж 9 хэргээр 
буюу 6.4%, үүнээс: Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 6 хэргээр буюу 
85.7%, Хулгайлах гэмт хэрэг 90 бүртгэгдэж 13 хэргээр буюу 12.6%, үүнээс: хувийн өмчийг 
хулгайлах гэмт хэрэг 78 бүртгэгдэж 16 хэргээр буюу 17%, Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг 13 бүртгэгдэж 2 хэргээр буюу 13.3%, Хөрөнгө завших гэмт хэрэг 6 
бүртгэгдэж 7 хэргээр буюу 53.8%, Хууль бусаар ашигт малтмал олборлох гэмт  хэрэг 1 
бүртгэгдэж 2 хэргээр буюу 66.7%, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 31 бүртгэгдэж 8 хэргээр буюу 20.5%-иар тус тус буурч, 
Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй ба 5 дахин буурсан үзүүлэлттэй 
байна. 

 
НÀÉÌ. ÖÀÀØÈÄ ÒÀÂÈÕ ÇÎÐÈËÒ  

 
1. Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 2019 îíä äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûã á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëæ, àëáà 

õààã÷äûí ажлын хариуцлага, ñàõèëãà, ёс зүйг дээшлүүлэхэд îíöãîé àíõààð÷, àëáàäûí äàðãà, 
àõëàõóóäûí манлайлал, õàðèóöëàãûã дээшлүүлэх. 

 2. Àëáà õààã÷дын дунд çîõèîõ ñóðãàëò, ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýõ àæëûн чанар үр дүнг 
дээшлүүлж, гэр бүлийн гишүүдийн санал хүсэлтийг сонсож ажиллах. 
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 3. Àëáà õààã÷äûí õóâèéí áîëîí àæèë ¿¿ðãèéí ã¿éöýòãýëä àíõààð÷, õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëººã 
зөрчихгүй, авлигалд өртөхгүй байх чиглэлээр удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажиллах. 

4. Гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлтийг ахиулах чиглэлээр удирдлага зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах. 

 
 
ХЯНАСАН: 
ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ ÄÀÐÃÀ,  
ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÕÓÐÀÍÄÀÀ    Т.ГАНЗОРИГ 
 
 
ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН: 
ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ДАРГА, 
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА   Д.ОТГОНБААТАР 
 


