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ДОРНОД ÀÉÌÀГ ДÀХЬ ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ  

    2019 ÎÍÛ 01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ   

ТÀÉЛÀН  

 

 

2019 îíû 04 дугаар  

ñàðûí 04-íû ºäºð                Чойбалсан õîò 

 

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 

òýäíèé 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÷ 

чанар, үр дүнг өнгөрсөн оныхоос ахиулах зорилт тавин ажиллаж байна.  

 

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 “Мÿãìàð” гаригт дотоод 

журмын дагуу цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, 

òóøààë 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. 

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 2019 îíä äýâø¿¿ëñýí çîðèлт, 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 áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû æóðìûí 

“Цагдаагийн байгууллагын ажлыг төлөвлөх журам”-ûí /êîä 108/ äàãóó 6 á¿ëýã 63 çààëò 

á¿õèé öàãäààãèéí ãàçðûí á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ àæëûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí 

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 

газрын хамтарсан “Гурвалсан гэрээ”-г байгуулан сар бүр дүгнэн ажиллаж байна. 

“Хандлага-Өөрчлөлт” Дорнод аймгийн төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн 

“Төрийн захиргааны албан хаагчдын салбар зөвлөгөөн”, “Удирдах ажилтны салбар 

зөвлөгөөн”, “Төрийн тусгай албан хаагчдын салбар зөвлөгөөн”, “Нийгмийн салбарын 



 3 

ажилтны салбар зөвлөгөөн” 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр  Аймгийн Цагдаагийн 

газрын хурлын танхимд зохион явагдаж, Зүүн бүсийн төв Онцгой байдлын газар, 

Цагдаагийн газар, Шүүхийн шинжилгээний алба, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Хилийн 

0132 дугаар анги, Зэвсэгт хүчний 327 дугаар анги, Зэвсэгт хүчний 329 дүгээр ангийн 085 

дугаар тусгай салбарын 100 гаруй алба хаагчид оролцон байгууллага бүр тэргүүн 

туршлагаа танилцуулсан байна.  

Салбар зөвлөгөөнд Удирдлагын академийн Удирдахуйн ухааны захирал 

Я.Бямбасүрэн, Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн 

ахлах комиссар Т.Энхтуяа, MIND UPDATE institute-ийн захирал Н.Мөнхбаяр нар оролцож, 

төрийн албан хаагчдад холбогдох хууль тогтоомжийн танилцуулга, хувь хүний хөгжлийн 

талаар илтгэлүүдийг сонордууллаа.  

Цагдаагийн газраас Аймгийн хууль эрх зүйн хэлтэс, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлаас баталсан “Архигүй Дорнодчуудын төлөө”, “Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх”, “Зам тээврийн осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх” хөтөлбөрийг иргэд, олон 

нийтэд танилцуулах нээлтийн үйл ажиллагаа аймгийн Хөгжимт драмын театрт 2019 оны 02 

дугаар сарын 24-ны өдөр зохион байгууллаа. 

Тус арга хэмжээнд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга бөгөөд 

ГХУСАЗСЗ-ийн дарга Л.Хишигтогтох, аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн, Засаг даргын 

орлогч Ч.Ганбат, Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Т.Ганзориг болон 

ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүд, аймгийн 13 сумын 300 гаруй иргэд төлөөлөн урилгаар оролцож 

нийт 600 гаруй хүн хамрагдсан юм.  

Арга хэмжээний үеэр Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан “Архигүй 

Дорнодчуудын төлөө”, “Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” “Мал 

хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх” хөтөлбөрүүдийн видео танилцуулгыг иргэдэд үзүүлэн, 

сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нарт гардуулах “Архигүй Дорнодчуудын 

төлөө”, “Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” “Мал хулгайлах гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх” хөтөлбөрүүдийг гардуулж гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

ажилд, идэвх санаачилга гарган манлайлан ажилласан иргэн Я.Насандэлгэр, Н.Пүрэвсүрэн, 

Ц.Цогбадрах, М.Наранбаатар, Д.Хатанболд нарыг “Талархал” мөнгөн шагналаар шагнаж 

урамшууллаа. 

Мөн арга хэмжээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, 

аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газар, Шүүхийн шинжилгээний алба, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Гадаадын иргэн харьяатын газрын Зүүн 

бүс дэх газар, Хилийн 0132 дугаар анги, Хүний эрхийн үндэсний комиссын Дорнод аймаг 

дахь ажилтан, Дорнод аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн зөвлөл, Хууль зүйн туслалцааны төвийн 

улсын өмгөөлөгч нар  оролцож Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн Сэтгэц наркологийн 

тасгийн их эмч Б.Батболд, Төрийн бус байгууллагыг төлөөлж иргэн С.Батболд, Хэрлэн 

сумын 1 дүгээр багийн ахмад настан З.Эрчулуун, Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн 

тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч П.Ганхуяг нар иргэдэд хандан гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх уриалга дэвшүүлж, хууль сахиулах байгууллагуудын албан хаагчдын 

урлагийн тоглолтыг тус тус зохион байгууллаа. 

 

А.Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, тушаалын тоо:  

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 

áýëòã¿¿ëæ äîëîî õîíîã á¿ðèéí ìÿãìàð ãàðèãò 11 óäàà õóðàëäàæ, 102 àñóóäàë õýëýëöñýíèéã 

äîòîð íü àíãèëæ ¿çâýë: òîìèëîõ àñóóäëààð 8, øàãíàæ óðàìøóóëàõ 4, àëáàíû øàëãàëò 17, 

ñàõèëãà õàðèóöëàãûí òàëààð 0, àæëûí õýñýã áàéãóóëàõ òàëààð 8, òàñàã àëáàäûí ñàðûí àæèë 

ä¿ãíýõ òàëààð, õóãàöààòàé ¿¿ðýã äààëãàâðûí áèåëýëòèéã àâ÷ õýëýëöýõ òàëààð 6, òîîëëîãî 

шалгалт, ажлын хэсгийн танилцуулгын талаар 31, сонсгол мэдээлэл 3, бусад 22 асуудал 
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õýëýëöýæ øèéäâýð ãàðãàñàí áà çºâëºëèéí õóðëààñ 11 àëáà õààã÷èä õóãàöààòàé ¿¿ðýã 

äààëãàâàð ºã÷, òîãòîîñîí õóãàöààíä áèåëýëò ¿ð ä¿íã òîîöñîí áàéíà.  

 Öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí 96 òóøààë òºëºâëºæ ãàðãàñíààñ àæèëä òîìèëîõ 9, 

ñàõèëãûí øèéòãýë îíîãäóóëàõ 4, àæëûí õýñýã òîìèëîõ 19, øèëæ¿¿ëýí òîìèëîõ 18, ñàðûí 

ажлын үр дүнгийн тухай 3, зардал гаргах тухай 7, болзолт уралдаан зарлах тухай 1, ажлаас 

чөлөөлсөн 1, суралцуулах 1, цагдаагийн бага цол олгосон 6, бусад асуудлаар 36 тушаал 

ãàðãàæ áèåëýëòýíä íü õÿíàëò òàâüæ õýðýãæ¿¿ëýâ.  

Àéìàã îðîí íóòãèéí õýìæýýíä ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ, 

ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëæ, ¿ð ä¿íòýé çîõèîí áàéãóóëàõ, àëáà 

õààã÷äûí àæëûí õàðèóöëàãà, ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã äýýøë¿¿ëýõ, òýäíèé àæèëëàõ íºõöºë 

áîëîëöîîã ñàéæðóóлах зорилгоор Сахилга ёс зүйн зөвлөлийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-

ны өдрийн А/03 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулж, “Сахилга ёс зүйн албаны ажиллах 

журам”, “¨с журмын эргүүлийн ажиллах журам, “Алба хаагчдын ажил дүгнэх үзүүлэлт” 

çýðãèéã áîëîâñðóóëàí ãàçðûí äàðãûí òóøààëààð áàòëàí ìºðäºæ áàéíà. 

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, ìàë õóëãàéëàõ ãýìò 

õýðýãòýé òýìöýõ, áîëçîøã¿é õóóëü áóñ ¿éë àæèëëàãààíààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÷èãëýëýýð 

газрын даргын “Албан даалгавар” 1-ийг бичиж биелэлт үр дүнг нь тооцож байна. 

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.  

Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар сонсгол мэдээлэл хэлэлцэх хуваарийн дагуу 

цагдаагийн газрын төвийн 2 алба, орон нутгийн 1 тасаг, хэсгийн дарга нарын “Алба 

хаагчдын ажлын хариуцлага сахилга ёс зүйн байдал, цаашид анхаарах асуудал” сэдэвт 

сонсголыг хэлэлцэж, тасаг албадын дарга нараас энэ талаар зохиож байгаа ажлын явц үр 

дүнг шалган зааварчилж эрчимжүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгөв.  

Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах сэдвээр 

бүрэлдэхүүнд 2 удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 12 алба хаагчтай ганцаарчлан 

уулзаж зөвлөгөө өгч, 17 алба хаагчийг хурал зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж, 17 алба хаагчид 

хугацаатай үүрэг өгч, гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдахгүй, архи авлигатай холбоотой 

зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар цагдаагийн газрын дарга болон тасгийн дарга 

нараас нийт бие бүрэлдэхүүнд 8 удаа албан даалгавар, хугацаатай үүрэг, зааварчилга, 

зөвлөмж өгч, 7 алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж ярилцан зөвлөгөө өгч, санал 

хүсэлтийг нь сонсов.  

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.  

 

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÷ àæèëëàäàã.  
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Цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” веб сайтад 2019 оны 01 дүгээр улирлын 

байдлаар нийт 117 шинэ мэдээлэл, “Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар”, фейсбүүк хуудсанд 

103 мэдээ, мэдээлэл тавьж, 1300 мэдээг share-н, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн 

дансны шинэчилсэн хувилбар, эрүү хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээлэл, бусад төрлийн 

мэдээллийн баяжилтыг тухай бүр сайтад байршуулж ажиллаж байна. 

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 21 иргэнийг 

бүртгэснээс шаардлага шалгуур хангасан 10 иргэний материалыг Цагдаагийн ерөнхий 

газрын Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлэн сонгон шалгаруулалтад хамруулж ажиллав. 

Öàãäààãèéí ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/135 

дугаар тушаалаар батлагдсан байвал зохих 187 алба хаагчаас одоогийн байдлаар бэлэн 

185 àëáà õààã÷ àæèëëàæ áàéãààãèéí 170 ýðýãòýé, 15 ýìýãòýé, 93 áóþó 51,9 õóâü íü îôèöåð, 

85 áóþó 46,7 õóâü íü àõëàã÷, 5 áóþó 2,7 õóâü íü ýíãèéí ãýðýýò àæèë÷èä áàéíà. Àëáà 

õààã÷äûã íàñíû áàéäëààð íü àíãèëæ ¿çâýë 21-25 íàñòàé 27, 26-30 íàñòàé 62, 31-35 íàñòàé 

46, 36-40 íàñòàé 25, 41-45 íàñòàé 20, 46-50 настай 4, 51-55 настай 1, боловсролын 

áàéäëààð íü àíãèëæ ¿çâýë: дээд боловсролтой 132 /үүнээс магистр 11/, бүрэн дунд 

боловсролтой 53 /үүнээс тусгай дунд 4/ алба хаагч, цагдаагийн байгууллагад ажилласан 

æèëýýð íü àíãèëæ ¿çâýë 1 æèë õ¿ðòýë 13, 1-5 æèë àæèëëàñàí 57, 6-7 æèë àæèëëàñàí 37, 8-10 

æèë àæèëëàñàí 28, 11-15 æèë àæèëëàñàí 21, 16-20 æèë àæèëëàñàí 19, 21-25 æèë àæèëëàñàí 

7, 26-ààñ äýýø æèë àæèëëàñàí 3 àëáà õààã÷ áàéíà. Îäîîãîîð 2 /àõëàã÷-1, түдгэлзүүлсэн 

офицер-1/ àëáà õààã÷èéí îðîí òîî äóòóó áàéãàà áîëíî.  

Тус цагдаагийн газраас Дорнод аймагт “ЗОХИОМЖ” дээд сургуулийн эчнээ эрх зүйн 

анги 2019 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс хичээллэж тухайн сургалтад нийт 15 алба 

хаагчийг хамруулж, суралцах нөхцөл бололцоогоор ханган ажиллалаа. 

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 докторын 

сургалтад 1, магистрын сургалтад 1, “Цагдаа-хууль сахиулах ажил” хөтөлбөрийн эчнээ 2,5-

5,5 жилийн сургалтад нэр бүхий 12 алба хаагч тус тус суралцаж байна. 

2019 оны 01 дүгээр 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 тасаг, хэсгийн даргаар дэвшин 

томилогдсон 4, ахлах албан тушаалд 2, цэргийн алба хаасны тэтгэвэр, тэтгэмж 

тогтоолгосон 2, чөлөөлөгдсөн 2 тус тус байгаа ба офицерын албан тушаал /ажлын байр/-д 

томилсон 5, ажлын байр өөрчлөгдсөн 15, шинээр томилогдсон 7, шилжиж ирсэн 1, шилжсэн 

2 алба хаагч тус тус байна. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Албан тушаал дэвшүүлэх” код  

909-д заасны дагуу 8 алба хаагчийг офицерын бүрэлдэхүүнд, 11 алба хаагчийг ахлахын, 4 

алба хаагчийг тасаг, хэсгийн даргын, 2 алба хаагчийг газар, хэлтсийн даргын нөөцөд авах 

алба хаагчдын судалгааг тус тус гаргаж холбогдох газарт хүргүүлээд байна. 

 

Òîìèëîëò:  

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/134 дүгээр 

тушаалаар Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Э.Амартайванг тус тасагт 

ахлах мөрдөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/171 дүгээр 

тушаалаар Мөрдөн байцаах тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Ц.Дайчинхүүг 
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Халхгол сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн даргаар, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 

эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн дэд хурандаа Я.Цолмонбаярыг Мал хулгайлах гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх хэгсийн даргаар, Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

цагдаагийн хошууч, Б.Батжаргалыг Хөлөнбуйр сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн 

даргаар, Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Г.Ариунгэрэлийг 

Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр, цагдаа, зохицуулагч, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Ганзоригийг Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн эрүүгийн мөрдөгчөөр, 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 

Б.Даваахүүг Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгчөөр, эргүүлийн цагдаа, мөн даргын 2019 оны 

03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Б/205 дугаар тушаалаар Нийтийн хэв журам хамгаалах 

тасгийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Батбилэгийг тус тасагт хэсгийн 

байцаагчаар, Матад сум дахь цагдаагийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Н.Чинямболыг 

тус хэсэгт хэсгийн төлөөлөгчөөр, Замын цагдаагийн тасгийн цагдаа-зохицуулагч, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батбаатарыг тус тасаг зохицуулагчаар тус тус дэвшин 

томилогдлоо. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Б/02 

дугаар тушаалаар Г.Санчирыг Шуурхай удирдлагын тасгийн мэдээлэл хүлээн авагч, 

жижүүрийн цагдаагаар, Б.Батмандахыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт эргүүлийн 

цагдаагаар, А.Дэлгэрбатыг шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн хамгаалалтын 

цагдаагаар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 

Б/181 дүгээр тушаалаар Э.Золбаярыг Замын цагдаагийн тасагт цагдаа-зохицуулагчаар, 

Б.Шижирбаатар, Ч.Мөнхдалай, П.Эрдэмбилэг нарыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт 

эргүүлийн цагдаагаар томилж тус тус дэд ахлагч цол олгон ахлагч бүрэлдэхүүнд оруулсан 

байна. 

 

Øèëæèëò õºäºëãººí:  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн Б/80 

дугаар тушаалаар Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 

Б.Отгонжаргалыг Эрүүгийн цагдаагийн албаны зохион байгуулалттай гэмт бүлэг, хүн 

худалдаалах хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгчөөр, мөн даргын 

2019 оны 02 дугаар 15-ны Б/112 дугаар тушаалаар Мөрдөн байцаах тасгийн ахлах 

мөрдөгч, цагдаагийн хошууч М.Батмөнхийг ажлаас чөлөөлж Авлигатай тэмцэх газарт тус 

тус шилжин томилогдсон байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/31 

дүгээр тушаалаар тус цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасагт Мал хулгайлах гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх хэсэг байгуулж мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/171 

дүгээр тушаалаар эрүүгийн цагдаагийн тасгийн эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 

С.Чинзориг, цагдаагийн дэслэгч Б.Бямбадорж нарыг тус хэсэгт эрүүгийн мөрдөгчөөр, 

мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Э.Баасанжавыг тус хэсэгт 

мөрдөгчөөр шилжүүлэн томилсон байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 02 ны өдрийн А/51 

дүгээр тушаалаар тус аймгийн Хөлөнбуйр суманд сум дундын цагдаагийн тасаг байгуулж 

Хөлөнбуйр, Булган, Баянтүмэн сумдыг харьяалуулж мөн даргын 3 дугаар сарын 07-ны 

өдрийн Б/165 дугаар тушаалаар Матад сум дахь цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 

ахмад Д.Пүрэвбаатарыг тус тасагт зохицуулагчаар томиллоо. 

 

Áàéãóóëëàãûí äîòîîä øèëæèëò õºäºëãººí: 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/100 

дугаар тушаалаар Матад сум дахь цагдаагийн хэсгийн хэв журмын офицер, цагдаагийн 

ахлах дэслэгч Ш.ЭНхбаярыг Булган сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 

02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/134 дүгээр тушаалаар Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах 
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мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Б.Гэрэлчулууныг Дотоодын цэргийн Чойбалсан хотын ус 

хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай салааны харуулын даргаар, Эрүүгийн цагдаагийн 

тагсийн эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Цахиурчулууныг Мөрдөн байцаах 

тасгийн мөрдөгчөөр, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/171 дүгээр 

тушаалаар Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч 

П.Жигмэдсүрэнг Мөрдөн байцаах тасагт мөрдөгчөөр, Халхгол сум дахь цагдаагийн хэсгийн 

дарга, цагдаагийн хошууч Ц.Санчирыг Баян-Уул сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн 

даргаар, мөн даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн Б/184 дүгээр тушаалаар 

Сүхбаатар аймаг дахь цагдаагийн газрын мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Т.Галбадрахыг 

Хэрэг бүртгэх тасгийн мөрдөгчөөр тус тус шилжүүлэн томилогдлоо. 

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 

З.Билэгсайныг мэдээлэл хүлээн авагч, жижүүрийн цагдаагаар, Эргүүлийн цагдаа, 

цагдаагийн ахлагч Т.Алтансүхийг Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны жижүүрийн цагдаагаар, 

эрүүлжүүлэх саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Одхүүг 

эргүүлийн цагдаагаар, мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 

Г.Санчирыг эргүүлийн цагдаагаар, цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлагч Г.Хосбаярыг 

Булган сум дахь хэсгийн цагдаагаар, Хөлөнбуйр сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн 

цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Гантөгсийг замын цагдаагийн тасагт цагдаа 

зохицуулагчаар, тус тасгийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Нямбаярыг Булган 

сум дахь хэсгийн цагдаагаар, Булган сум дахь хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

Г.Хосбаярын Хөлөнбуйр сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа 

зохицуулагчаар,Дашбалбар сум дахь хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Чинзоригийг 

Мөрдөн байцаах тасгийн цагдаагаар, Мөрдөн байцаах тасгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

Т.Батааг Дашбалбар сум дахь хэсгийн цагдаагаар, Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

Э.Даваадоржийг цагдаа зохицуулагчаар, цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн дэд ахлагч 

П.Эрдэмбилэгийг эргүүлийн цагдаагаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 

Б.Батмандахыг мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаагаар, мэдээлэл хүлээн авагч 

жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч М.Мөнхтулгыг матад сум дахь цагдаагийн 

хэсгийн цагдаагаар, Халхгол сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа жолооч, 

цагдаагийн ахлагч Б.Отгонбатыг Хөлөнбуйр сум дахь сумд дундын цагдаагийн тасагт 

цагдаагаар, Шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хэсгийн харуулын цагдаа, 

цагдаагийн дэд ахлагч Ц.Эрдэнэсүрэнг тус хэсэгт хамгаалалтын цагдаагаар тус тус ажлын 

байр /албан тушаал/-ыг өөрчилж шилжүүлэн томиллоо.  

 

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, òýäíèéã øàãíàæ óðàìøóóëàõ àñóóäëûã äýìæèæ àæèëëàà. 

Цагдаагийн байгууллагад гэмт хэрэг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, 

нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үүргээ эрэлхэг зориг, 

авхаалж самбаа гарган нэр төртэй биелүүлсэн, эрхэлсэн ажилдаа онцгой гавьяа 

байгуулсан, тогтвортой идэвх зүтгэлтэй ажилласан байдал, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

ажлын онцгой амжилт гаргасан эсхүл дангаараа болон хамтран гүйцэтгэсэн ажил нь 

практик амьдралд нэвтэрч үр дүнгээ өгсөн цагдаагийн алба хаагчдыг тасаг, хэсгийн хамт 

олны санал, дүгнэлтийг үндэслэн Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны /код-925/ 

“Шагнаж, урамшуулах тухай” журмын баримтлан ажиллаа. 

Энэ онд хамт олноос Дотоодын цэргийн “Албаны төлөө” тэмдгээр 3, аймгийн 

“Тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 3, “Хүндэт жуух” бичгээр 2 алба хаагч шагнагдав.  
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Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн хошууч цолоор 1, шинээр 

офицерын бүрэлдэхүүнд оруулж цагдаагийн дэслэгч цолоор 5, цагдаагийн газрын даргын 

тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч цолоор 7, цагдаагийн ахлагч ахлагч цолоор 2, 

цагдаагийн ахлагч цолоор 4, шинээр цагдаагийн бүрэлдэхүүнд îðóóëæ öàãäààãèéí äýä 

ахлагч цолоор 7 алба хаагч тус тус шагнагдлаа. 

 

В.Байгууллагын үйл ажиллагаа, түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээ:  

Цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1.6, 15.2 

дахь хэсэг, Хууль Зүй, Дотоод Хэргийн Сайдын 2017 оны А/133 дугаар тушаалаар баталсан 

"Иргэний зөвлөлийн дүрэм"-ийн 8.1.7-д "Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага 

нь тухайн жилийн үйл ажиллагааны тайланг иргэний зөвлөл, оршин суугчдад тайлагнах" 

заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг иргэдэд тавих арга 

хэмжээ"-г 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

хурлын их танхимд зохион байгууллаа. Энэ үеэр цагдаагийн газраас хийж гүйцэтгэсэн ажил. 

тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар 

явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаа, алба хаагчдын сахилга ёс зүйн байдлын талаар 

иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, сонирхсон асуултад нь хариу өгсөн юм. Уг арга хэмжээнд 

оролцсон 250 иргэдэд Цагдаагийн газраас 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа тайлагналаа.  

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 ”Ñаíал õ¿ñэлòèйí äэвòэр”, “Ñаíал аваõ õайрöаг” “Байгууллагыí èл 

òоä байäлыí ñамбар”, “Àвлèгааñ урьäчèлаí ñэргèйлэõ ñамбар” çýðãèéã áàéðëóóëàí 

цагдаагийн алба хаагчийн хүнд суртал, авлигал хээл хахуулийн талаарх мэдээллийг хүлээн 

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. 

 

Г. Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тухай:  

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéìãèéí õýâ æóðàì õàìãààëàõ, 

óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿íäñýí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõäýý ýíý ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã 

õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãàòàé õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ, ¿ð ä¿íã àõèóëàõ çîðèëãîîð 

Прокурорын газар, Тагнуулын хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс, Тээвэр 

çîõèöóóëàëòûí àëáà çýðýã ãàçðóóäòàé îíû ýõýíä õàìòàðñàí çºâëºãººí õèéæ, 2019 îíä õèéæ 

ã¿éöýòãýõ àæëûí òºëºâëºãºº ãàðãàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. 

Àéìãèéí Èðãýäèéí õóðëûí òýðã¿¿ëýã÷äèéн дарга, Засаг дарга, Чойбалсан õîòûí 

çàõèðàã÷ íàðò Öàãäààãèéí ãàçðààñ àéìãèéí õýìæýýíä 7 õîíîãò ãàðñàí ãýìò õýðýã, 

çàõèðãààíû çºð÷ëèéí ìýäýýëýë, öàãäààãèéí ãàçðààñ çîõèîí áàéãóóëñàí àæèë äàðààãèéí 7 

õîíîãò õèéõ àæëûí òàíèëöóóëàõ ìýäýý 3 óäàà áè÷èæ õ¿ðã¿¿ëýâ. 

Нийт алба хаагчид хуваарьт байгууллага дээрээ сар бүр өөрсдийн санаачлагчаар 

улсын хэмжээнд болон орон нутагт зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээг танилцуулж 

оролцоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.  

 

Д.Байгууллагын удирдлагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 

талаар:  

Энэ онд цагдаагийн газрын удирдлага, албан тушаалтанд хандаж иргэд, аж ахуй, нэгж 

áàéãóóëëàãààñ 72 ºðãºäºë, ãîìäîë, ñàíàë èð¿¿ëñíèéã õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðýí øèéäâýðëýæ õàðèó 
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ºãºâ. Èð¿¿ëñýí ºðãºäºë, ãîìäîë, ñàíàëûã àíãèëæ ¿çâýë àæèëä îðîõ, ñóðàëöàõûã õ¿ññýí 7, 

ажилд дахин орохыг хүссэн 4, ажил өөрчлөх шилжихийг хүссэн 22, захиргааны чөлөө хүссэн 

34, тэтгэвэр, тэтгэмж, орон сууц хүссэн 2, бусад өргөдөл, гомдол, санал 3 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. 

 

Е.Судалгаа, дүн шинжилгээ хийсэн ажлын талаар:  

Дорнод аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 3 дугаар сарын байдлаар 472.6 

төгрөгийн хохиролтой 56 холбогдогчтой, 196 хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 

харьцуулбал 11 хэргээр буюу 5.3 хувиар буурч, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй илрээгүй 

хэрэг 140  байна. 

 Гэмт хэргийн илрүүлэлт 16.2 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 5.7 хувиар 

буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Гэмт хэргийн улмаас 17 хүн нас барж, 60 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад нас барсан хүн 4 буюу 19 хувиар буурч, гэмтсэн хүний тоо 18 буюу 42.8 

хувиар өсөж, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан хохирлын  118.900.000 төгрөг буюу 

25.2 хувийг нөхөн төлүүлжээ. 

Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 196 буюу 41.3 хувийг хулгайн гэмт хэрэг эзэлж байгаа 

ба үүнээс мал хулгайлах хэрэг 54 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн мөн оны үетэй харьцуулахад  13 

хэргээр буюу 31.7 хувиар өсөж , иргэдийн хувийн өмчийн хулгай хэрэг 27  бүртгэгдсэн нь 

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 хэргээр буюу 28.9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 

байна. 

 Гэмт хэргийн илрүүлэлт: 

Хөнгөн хэргийн гаралт  155 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс  10 хэргээр буюу  

6.8 хувиар өсөж, хүнд хэргийн гаралт 41 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 21 хэргээр буюу 

33.8 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

 Хөнгөн хэргийн илрүүлэлт  19 хувь байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 6.6 хувиар 

буурсан байна. 

Бүртгэгдсэн гэмт хэргүүдийг  үйлдэгдсэн газраар нь авч үзвэл гэр орон сууцанд 

үйлдэгдсэн  гэмт  хэрэг 51 бүртгэгдсэн нь  өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 11 хэргээр 

буюу 17.7 хувь, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 14 бүртгэгдсэн нь  өнгөрсөн оны 

мөн үетэй харьцуулбал 11 хэргээр буюу 4.4 хувиар, бэлчээрт  үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 25 

бүртгэгдсэн өмнөх онтой харьцуулбал 5 хэргээр буюу 16.6 хувиар, байгууллага аж ахуй 

нэгжид  үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 6 бүртгэгдсэн нь өмнөх онтой харьцуулбал 7 хэргээр буюу 

53.8 хувиар тус тус буурч, олон нийтийн газарт  үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 14 бүртгэгдсэн нь 

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 5 хэргээр буюу 55.5 хувиар, бусад газарт үйлдэгдсэн 

гэмт хэрэг  86 хэргээр буюу өмнөх онтой харьцуулбал 18 хэргээр буюу 26.4 хувиар тус тус 

өссөн байна.  

 Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийг эзлэх хувиар нь авч үзвэл:   

 Дээрэмдэх гэмт хэрэг 3 буюу 1.5 хувь 

 Тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг гэмт хэрэг 11 

буюу 5.6 хувь 

 Хүнийг санаатай алах гэмт хэрэг 3 буюу 1.5 хувь  

 Бусдыг амиа хорлоход хүргэх,золгүй учрал 9 буюу 4.5 хувь 

 Бусдын бие махбодод гэмтэл учруулах гэмт хэрэг хэрэг 50 буюу 25.5 хувь 

 Иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг 27 буюу 13.7 хувь 

 Малын хулгайн хэрэг 54 буюу 27.5 хувь 

 Бусдын эд хөрөнгийг завших гэмт хэрэг 1 буюу 0.5 хувь 
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 Бусдын эд хөрөнгийг залилан, мэхлэх гэмт хэрэг 12 буюу 6.1 хувь 

 Бусад төрлийн гэмт хэрэг 17 буюу 8.6 хувийг тус тус эзэлж байна.  

 

 Хүлээн авсан гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт: 

  2019 оны эхний 3 дугаар сард иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэрэг, 

захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 1035 хүлээн авсан нь урьд оны мөн үеэс 

427 буюу 29.2  хувиар буурсан байна.  

 Үүнээс:Гэмт хэргийн талаарх 196 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн нь 

өнгөрсөн оны мөн үеэс 11 буюу 5.7 хувиар, зөрчлийн талаарх 683 гомдол мэдээлэл 

шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 448 буюу 39.6 хувиар тус тус буурсан байна.  

 

Хүлээн авсан гомдол, мэдээллийг өнгөөр нь авч үзвэл :  

-Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлыг эсрэг 23 гомдол мэдээлэл буюу 2.2 хувь 

-Хулгайн гомдол мэдээлэл 122 буюу 11.7  хувь 

-Үүнээс: - Иргэдийн өмчийн хулгай гомдол мэдээлэл 54 буюу 5.2 хувь  

      -Малын хулгайн гомдол мэдээлэл 68 буюу 6.5 хувь  

-Залилангийн 17  гомдол мэдээлэл буюу 1.1 хувь  

- Бусдын эд хөрөнгийг завших гомдол мэдээлэл 3 буюу 0.2 хувь 

-Хүчингийн 1 гомдол мэдээлэл буюу 0.1 хувь 

-Дээрэмдэх 4 гомдол мэдээлэл буюу 0.3 хувь  

-Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 232 гомдол мэдээлэл буюу 22.4 хувь  

-Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гомдол мэдээлэл 3 буюу 0.2 хувь  

 -Хүний амь нас хохирсон золгүй учрал 13 буюу 1.2 хувь  

-Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх 55 буюу 5.3 хувь  

- Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг 3 буюу 0.2 хувь 

-Бусад гомдол мэдээлэл 542 буюу 52.3 хувийг тус тус эзэлж байна.  

 

Захиргааны зөрчил: 

Цагдаагийн алба хаагч нараас илрүүлсэн нийт зөрчил 4059 байгаа нь өнгөрсөн оны 

мөн үеэс 102  буюу 2.5 хувиар өсөж, үүнээс 132 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох 

эрхийг хасаж торгосон нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 44 буюу 25 хувиар буурч, 52 хүнд 

баривчлах шийтгэл ногдуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 6 буюу 13 хувиар өсөж, зөрчил 

гаргасан 3763  иргэн байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 112 буюу 3.1 хувиар өссөн байна. 

Нийт 153583300 төгрөгийн торгууль ногдуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 7748500 

төгрөгөөр буюу 4.8 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Архидан согтуурч захиргааны зөрчил 

гаргасан 1131 хүнийг саатуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 224 буюу 24.6  хувиар өсөж, 

саатуулагдсан хүний 0.7 хувь буюу 8  хүн нь эмэгтэй хүн байна . 

 

Ё.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. 
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Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх алба нь 

Цагдаагийн газрын даргын удирдлага дор ажиллаж байгаа бөгөөд Гэр бүлийн хүчирхийлэл, 

хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн 1, гэр бүлийн хүчирхийлэл 

хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн 1 буюу 2 орон тоотойгоор үүрэг 

гүйцэтгэн ажиллаж байна.    

2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй нийт 14 

гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалган шийдвэрлэснээс зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 

9, хялбаршуулсан журмаар 3 хүнийг нийт 350,000 төгрөгөөр торгож 3 хүнийг шүүхээр 

баривчлуулан цагдаагийн байгууллагын нийтлэг үүргийн дагуу Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт 

Цагдаагийн газрын тасаг албадаас зохион байгуулж буй нэгдсэн, тусгай, хэсэгчилсэн арга 

хэмжээний хүрээнд нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр нэгдсэн эргүүл шалгалтад 

гарч, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч нарт зөвлөгөө мэдээлэл өгч, гэр бүлийн 

хүчирхийлэл үйлдэн шүүгчийн шийтгэврээр баривчлагдсан нийт 16 хүнд зан үйлд нөлөөлөх 

сургалтыг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран тогтмол зохион 

байгуулан ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг “Шинь шинь” ХХК-ны 

нийт 136 ажилчид, Хэрлэн сумын цэцэрлэгийн 86 багш ажилчид, Хэрлэн сумын 10 дугаар 

багийн 126 иргэдэд “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар сургалт мэдээлэл 

хийж зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс болон цагдаагийн газраас 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд түгээсэн шторк, богино хэмжээний 

бичлэгүүдийг алба хаагчдаар болон Дорнод аймагт хандалт ихтэй фейсбүүк группүүдэд 

шийрлэж олон нийтэд хүргэх ажлыг өдөр бүр зохион байгуулж илтгэх хуудсыг зүүн бүс 

хариуцсан мэргэжилтэн рүү явуулж ажиллалаа.  хүргүүлж ажиллалаа.  

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

хөгжил хамгаалал” үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хэрэгжилтийг 

хангах үүднээс аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын салбар төлөвлөгөө гарган, ажлын 

хэсэг томилон сурагчдын өөрөө удирдах байгууллагын чиглүүлэгч багш, нийгмийн ажилтныг 

чадавхжуулах сургалтад “Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” нь, 

“Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийг идэвхжүүлэх нь сэдвээр 12 сургуулийн нийт 28 багшид 

сургалт мэдээлэл хийж “Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийн 72 сурагчдыг идэвхжүүлэх ажлын 

хүрээнд зөвлөгөөн зохиож байгуулж Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн 

тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиудаар “АХА” тэмцээн зохион байгуулж үйл 

ажиллагааг сурталчлан насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн дунд гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх уриалга хүргүүлэн нөлөөллийн ажлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  дамжуулан 

ажиллалаа. 

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, дарамтыг илрүүлэх, мэдээлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЦЕГ-ын 

Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс бэлтгэсэн шторк богино хэмжээний киног хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагуудтай хамтран иргэдэд хүргэх, мэдээлэх ажлуудыг тогтмол зохион байгуулж 

байна. Арга хэмжээний хүрээнд шторк, богино хэмжээний киног орон нутагт үйл ажиллагаа 

явуулдаг 6 телевизээр 7 хоногт 5 удаагийн давтамжтайгаар 4 удаа явуулж олон дагагчтай 

фейсбүүк группүүдэд шийрлэж цахим орчинд түгээж ажиллаж байна. 

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 ажиллаж байна. Мөн хүүхдийг 

сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар богино хэмжээний 

шторк үзүүлж, санал хүсэлтийг сонсож ерөнхий боловсролын 23 сургуульд хүүхэд 

хамгааллын бодлого “Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал”-ын чиглэлээр олон талт 

нөлөөллийн ажлуудыг зохион байгуулан сургалт, сурталчилгааг хийж ажиллалаа. Гар 
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утасны зохистой хэрэглээ, “Цахим орчныг зөв болгоё”, “Цахим ёс зүй”, зэрэг сургалт 

нөлөөллийн ажлыг нийт 428 сурагчдад хүргэн ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс 

гаргасан богино хэмжээний шторкуудыг Ерөнхий боловсролын сургуулиудад түгээж өдөр 

бүр 1 шторк үзүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын дарга, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга нарын 

хамтарсан удирдамжийн дагуу Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 8 

интернет цахим тоглоомын газруудад Монгол Улсын Засгийн Газраас 2013 оны 410 дугаар 

"Журам батлах тухай" тогтоол, Хууль зүйн яамнаас батлан гаргасан Монгол улсад Гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах, аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 23 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 

2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/117 дугаар "Журмын хэрэгжилтийг хангуулах 

тухай" захирамж болон Хэрлэн сумын засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд үйл ажиллагаанд нь хяналт, шалгалтыг Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 

хөгжлийн газрын мэргэжилтэн нарын хамт зохион байгуулж тусгай зөвшөөрөлгүй үйл 

ажиллагаа явуулж байсан 1 газрын үйл ажиллагааг зогсоож хариуцлага тооцож ажиллалаа.  

Цагдаагийн Ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс зохион байгуулж буй “Нэг 

хором ойлголцол“ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Дорнод” Их сургууль, Политехникийн 

коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн оюутнууд болон ерөнхий боловсролын 

сургуулийн нийт 162 сурагчдад цахим хэрэглээ, бусдын эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэргийн талаар яриа таниулга хийж аливаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх шторк үзүүлж ажиллалаа.   

 Гэр бүлийн хүчирхийллээр баривчлагдсан хүмүүсийн судалгааг сар бүр гарган Гэр 

бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэн хамтран ажиллах 

төлөвлөгөөний дагуу хүчирхийлэл үйлдэгч нартай тогтмол уулзан, тэдний зан үйлийг засах 

ажлыг явуулж хэвшээд байна. “Түвшин амьдрал” төрийн бус байгууллагатай хамтран 

Ерөнхий боловсролын ахлах ангийн 112 сурагчдад тодорхой төрлийн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл хийж, санал солилцон ажиллалаа. 

 Аймгийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны хуралд оролцож  өнгөрсөн жилд гэмт 

хэрэг зөрчилд насанд хүрээгүй хүүхэд өртөж хохирсон болон холбогдсон хүүхдийн талаарх 

криминологи судалгааг танилцуулж ХЭХЗХорооны үйл ажиллагааны хүрээнд НҮБ ийн 

Хүүхдийн эрхийн хорооны 12 дугаар зөвлөмжийн дагуу ХӨУБ–ын чиглүүлэгч 32 багш нарт 

“Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийн хөгжил оролцоог дэмжих нь”, Сурган хүмүүжүүлэгчээр 

ЭХХША-нд оролцох нь сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж гэмт хэргийн холбогдогч, хохирогч 

хүүхдийн эрхийг хангахад сурган хүмүүжүүлэгчээр ажиллахад нөлөөллөө. Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 

дарга нарын хамтарсан 2017 оны А/179, А/0138 дугаар хамтарсан тушаал “Хүмүүжлийн 

чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийн хүрээнд амьдрах 

ухаан, сэтгэл зүй, хууль эрх зүй, нийгмийн ажлын үйлчилгээ зэрэг чиглэлээр сургалтыг 

зохион байгуулж ажиллалаа. Аймгийн Иргэдийн Тэргүүлэгчдийн хуралд насанд хүрээгүй 

хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг танилцуулан 

тулгамдаж буй асуудал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шаардагдах төсөв хөрөнгийн 

талаар танилцуулж хамтран ажиллахаар санал оруулан 4,0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн 

ажиллаж байна.  

 

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

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

гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийг цагдаагийн газрын бүтэц орон тоонд багтаан хэсгийн дарга-1, 

эрүүгийн мөрдөгч-2, мөрдөгч-1, нохой хөтлөгч-1 орон тоотойгоор байгуулав. Малын хулгайн 

ãýìò õýðýã èõñýæ áàéãààòàé õîëáîãäóóëàí ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã áóóðóóëàõ, ýíý òºðëèéí 

ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, èëð¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð àéìãèéí ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëñàí 

ñýðãèéëýõ àæëûã çîõèöóóëàõ ñàëáàð çºâëºëä “Мал махны гарал үүслийн гэрчилгээ олгох 
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журам”, “Тэргүүний хэсгийн төлөөлөгч шалгаруулах болзолт уралдаан”-ыг дахин санаачлан 

боловсруулж хүргүүлэв. Журмын дагуу мал, махны гарал үүсэлд хяналт тавих, мал 

íÿäàëãààíû íýãäñýí öýãèéã ñóì á¿ðò áàéãóóëàõ, ãàðàë ¿¿ñëèéí ãýð÷èëãýýíä öàãäààãèéí 

газраас хяналт тавьж ажиллаж ирсэн өмнөх журмуудыг сэргээж ажиллах, үр дүнгийн талаар 

холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж ажиллав.  

Энэ хугацаанд тус хэсэг нь аймаг орны хэмжээнд мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Илрү¿ëýëò–Эрэл”, “Хяналт” зэрэг 

íýãäñýí àðãà õýìæýýí¿¿äèéã öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí òóøààëààð áàòëàãäñàí òºëºâëºãºº, 

óäèðäàìæèéí äàãóó 30-60 õîíîãèéí õóãàöààíä çîõèîí ÿâóóëæ òîãòîîñîí õóãàöààíä  ãàçðûí 

äàðãûí çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëöýæ áèåëýëò ¿ð ä¿íã òîîöîâ. 

 Äýýðõ àðãà õýìæýýí¿¿äèéã ¿åä îðîí íóòãèéí òàñàã, õýñýã, ñóìäûí õýñãèéí òºëººëºã÷ 

íàðûí õ¿÷ýýð çîõèîí áàéãóóëæ òºâººñ 2 àæëûí õýñýã ãàðãàí àæèëëóóëñàí þì. Àðãà 

хэмжээний явцад малын хулгайн 12 холбогдогчтой, 16,2 сая төгрөгийн хохирол учруулсан 8 

хэргийг илрүүлж ажилласан байна. 2019 онд мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион явуулахад шаардагдах 10,0 сая төгрөгийн зардлын 

тооцоог гаргаж, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн даргаар батлуулсан. 

Мал, мах бэлтгэх, худалдан борлуулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа төвлөрсөн цэг, бөөний 

цэгүүд, мал махны ченж нарын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж ажиллах, мал 

хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 3 олон нийтийн цагдааг 

ажлуулахаар урамшуулал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах хувцасны зардлыг 

ГУХАЗСЗөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны зардлаас шийдвэрлүүлж, батлуулсан. Тус 

цагдаагийн газраас мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

хэрэгжүүлэх 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 4 бүлэг, 42 төрлийн ажлыг хийж 

гүйцэтгэхээр, аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 6 

ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн батлуулсан.  

Энэ оны 3-р сард аймгийн хэмжээнд нийт 230 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс мал 

хулгайлах гэмт хэрэг 54 ( нийт хэргийн 23,5 хувь ) үйлдэгджээ. Мал хулгайлах гэмт хэрэг 

урьд оны мөн үеийнхээс 13 хэргээр буюу 31,7 хувь өссөн байна.  

Öàãäààãèéí ãàçðûí õýâ æóðìûí òàñãèéí äàðãà áîëîí îëîí íèéòòýé õàðèëöàõ àõëàõ 

мэргэжилтнээр àõëóóëñàí ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, öàãäàà-îëîí íèéòèéí õàìòûí 

àæèëëàãààã ñóðòàë÷ëàõ àæëûí õýñãèéã íºõöºë áàéäàë õ¿íä, õýñãèéí òºëººëºã÷ã¿é  ñóìäàä 

òîìèëîí àæèëëóóëæ ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ ÷èãëýëýýð ÿâóóëæ áàéãàà áîäëîãî 

÷èãëýë, ¿ð ä¿íãèéí òàëààð ìýäýýëëèéã òîãòìîë õèéâ.   

Öàãäààãèéí ãàçàð íü èðãýäýýñ ìàëàà àëäàæ ýðýí ñóðâàëæëóóëàõààð èð¿¿ëæ áàéãàà 

ìýäýýëýë á¿ðèéã ãýìò õýðãèéí øèíæòýé ãîìäîë ìýäýýëëèéí íýãýí àäèë õ¿ëýýí àâ÷ 

öàãäààãèéí ãàçàð, òàñàã, õýñãèéí íýãäñýí á¿ðòãýëä îðóóëàí øàëãàæ øèéäâýðëýí õàðèó ºãäºã 

æóðàì òîãòîîí õýðýãæ¿¿ëñíýýð ìàë÷äûã ÷èðýãä¿¿ëýõ, ñàíàë õ¿ñýëòèéã øèéäâýðëýõã¿é 

äàðàãäóóëàõ,  á¿ðòãýæ àâààä øàëãàõã¿é îðõèõ, õóãàöàà àëäàõ çýðýã çºð÷èë äóòàãäàë òàñëàí 

çîãñîîãäñîí þì. 

 Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çîðèëãîор аймгийн төв Чойбалсан 

хотын урд Хэрлэнгийн гүүрний постонд àëáà õààã÷äûã ýýëæ äàðààãààð òîìèëîí ¿¿ðýã 

ã¿éöýòã¿¿ëæ áàéíà. Èíãýñíýýð ïîñòîîð äàìæèí ºíãºð÷ áàéãàà òýýâðèéí õýðýãñýë, ìàë, 

маханд байнгын хяналт тавих боломжтой боллоо. Тус Цагдаагийн газраас санаачилж 

аймгийн хууль эрх зүйн хэлтэс, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах салбар 

зөвлөлтэй хамтран Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2018 оны 11 дүгээр сарын 

27-ны өдөр баталсан “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” хөтөлбөрийг 

иргэд, олон нийтэд танилцуулах нээлтийн үйл ажиллагаа аймгийн Хөгжимт драмын театрт 

2019 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдөр зохион байгууллаа.Нээлтийн арга хэмжээний 

хүрээнд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр гаргасан санамж 500 ширхгийг иргэдэд тарааж ажилласан юм. 
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Гурванзагал сумын ИТХ, ЗДТГ, сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар 

зөвлөлөөс 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулсан “Малчдын зөвлөгөөн-

2019”-нд чиглэл хариуцсан эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад С.Чинзориг оролцож “Мал 

хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал, малчдын хариуцлагыг дээшлүүлэх нь“ сэдвээр 30 

минутын мэдээлэл, илтгэл тавьсан. Мөн аймгийн ЗДТГазар, Мал эмнэлгийн газраас 2019 

оны 03 дугаар сарын 19-ний зохион байгуулсан “Малын эмч нарын анхдугаар зөвлөгөөн”-д 

МХГХТ-х хэсгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Я.Цолмонбаяр нь “Мал хулгайлах гэмт 

хэргийн нөхцөл байдал, малын гарал үүслийн гэрчилгээнд хяналт тавьж байгаа өнөөгийн 

байдал, мал эмнэлгийн газартай хамтын ажиллагааг сайжруулах нь” сэдвээр 30 минутын 

мэдээлэл, илтгэл тавьж ажиллав. 

Аймгийн төв /Хэрлэн сум/-ийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа мал, мах 

бэлтгэх төвлөрсөн цэг, бөөний цэгүүдийн үйл ажиллагааг шалгаж хуулийн хүрээнд үйл 

ажиллагаагаа явуулах, байгууллага, аж ахуйн нэгж дээрээ мал хулгайлах гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх /камерын 

хяналтыг сайжруулах, бүртгэл хөтлөх, олон нийтийн цагдаа нарын хяналт шалгалтад 

тогтмол хамрагдах г.м/ чиглэлээр 11 аж ахуйн нэгжид 2019 оны 1 дүгээр сард албан 

мэдэгдэл хүргүүлэн биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. 

Аймгийн төв Хэрлэн суманд мал мах бэлтгэх төвлөрсөн цэг Их чулуут ХХК байнгын 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол Дорнод Мах маркет ХХК-ны улирлын чанартайгаар мал 

бэлтгэх үйлдвэр ажиллаж, “Шүр”, “Онон” захууд иргэдийн өдөр тутмын хэрэгцээний махыг 

борлуулж байгаа бол “Хөвчийн тал”, “Дорнын алтан тал”, “Талын таван толгой”,  “Дорнод 

Хаан хүнс” ХХК зэрэг компаниуд бөөний үнээр их хэмжээгээр мал мах бэлтгэж байна. Мөн 

Улаанбаатар болон бусад газрын байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ хийж аймгийн төвд 

мал, мах бөөнөөр нь авч байгаа 2 цэг байгаа бол өөрсдөө мал мах бөөний үнээр авч 

Улаанбаатар хотруу зарж борлуулдаг 6 цэг байна. Хэрлэн суманд мал мах худалдан 

борлуулж байгаа 150 орчим ченж, бусад сумдад 50 гаруй ченж үйл ажиллагаа тогтмол 

явуулж байгаа тэдгээрт хууль тогтоомжид нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулах чиглэлээр 

санамж, мэдэгдэл өгч, худалдагдаж байгаа мал, маханд заавал гарал үүслийн гэрчилгээтэй 

байх, мал нэг бүрийн зургийг авч, бүртгэл хөтлөх шаардлагыг тавьж, хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулж ажиллаж байна. Энэ оны 1 дүгээр улиралд гарал үүслийн гэрчилгээгүй мал 

мах тээвэрлэсэн 16 зөрчлийг илрүүлж 4 хүнийг Зөрчлийн тухай хуулийн 13.5 дугаар зүйл 

/Мал, махны үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх журам зөрчих/-д зааснаар 600,0 

мянган төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулж, гарал үүслийн бичиггүй мал, мах тээвэрлэсэн, 

гарал үүслийн бичгээ дутуу бүрдүүлсэн, биедээ авч яваагүй зэрэг зөрчил дутагдал гаргасан 

12 иргэнд Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Зөрчлийн 

тухай хуулийн заалт, орон нутгийн хэмжээнд дагаж мөрдөхөөр гаргасан аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжуудыг танилцуулж ажилласан байна. 

 

ХОЁР. ГЭÌТ ХЭРЭГТЭÉ ТЭÌЦЭХ, НИÉТИÉН ХЭВ ЖУРÀÌ ХÀÌГÀÀЛÀХ, 

 ОЛОН НИÉТИÉН ÀЮУЛГҮÉ БÀÉДЛЫГ ХÀНГÀХ 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. 

Àéìãèéí õýìæýýíä æèë á¿ð ãàð÷ áàéãàà ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéí öàã õóãàöàà, ¿éëäëèéí 

àðãà, øàëòãààí íºõöºëä êðèìèíîëîãè ñóäàëãàà õèéæ àéìãèéí õýìæýýíä 149 ýìçýã öýã, õýñýã, 
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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: 

Аймгийн засаг даргын захирамжаар Хэрлэн сумын 7 дугаар баг Тусгаар тогтнолын 

талбайд “HAPPY DORNOD-2019” шинэ жилийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээ 

2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулагдсан. Дээрх арга хэмжээний 

хамгаалалтад цагдаагийн газраас 65 алба хаагч, 4 автомашин, 25 тусгай хэрэгсэл, 

холбооны хэрэгсэл 5 хүн, хүч техник хэрэгсэлтэйгээр 5 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

Уг арга хэмжээнд нийт 300 гаруй ард иргэд оролцсон. 

Халхголын нэрэмжит Вангийн цагаан уулын хишиг цагаан сарын хишиг барилдаан 

2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр аймгийн Биеийн тамир спортын газарт зохион 

байгуулагдсан. Уг арга хэмжээний хамгаалалтад цагдаагийн газраас 3 алба хаагч 7 цагийн 

үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан Тэмээ дэд хөтөлбөрийн 

хүрээнд Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо суманд “Тэмээчдийн зөвлөгөөн, тэмээн соёлын 

өдөрлөг-2019” арга хэмжээ 2019 оны 02 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулагдсан. Уг арга хэмжээнд 12 сумын 140 гаруй иргэд оролцсон. Арга хэмжээний 

хамгаалалтад Цагдаагийн газраас 6 алба хаагч, 1 автомашинтай үүрэг гүйцэтгэж 

ажиллалаа. 

 

Æàãñààë, öóãëààíû òàëààð: 

Аймгийн хэмжээнд улс төрийн нам, эвсэл, иргэний хөдөлгөөн, иргэдээс зохион 

байгуулсан 1 удаагийн жагсаал, цуглааны арга хэмжээний хамгаалалтыг төлөвлөгөө, 

зураглал, хүн, хүчний хуваарийг гарган биечлэн хяналт тавьж зохион байгууллаа. 

Тус аймгийн Хэрлэн сумын 7 дугаар баг Тусгаар тогтнолын талбайд 11.00-13.00 

öàãèéí õîоронд “Босоо хөх монгол” ТББ-ын Дорнод аймаг дахь салбараас “Манан 

бүлэглэлийн эсрэг” жагсаал цуглаан зохион байгуулсан. Дээрх жагсаал цуглааны 

хамгаалалтад цагдаагийн газраас 68 алба хаагч 3, 4 автомашин, тусгай хэрэгсэл 37, 

холбооны хэрэгсэл 18 техник хэрэгсэлтэйгээр 3 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. Жагсаал 

цуглаанд нийт 100 орчин иргэд хамрагдаж ямар нэгэн зөрчил дутагдалгүй зохион 

байгуулагдсан. 

 

Õîðèî öýýðèéí äýãëýìèéí òàëààð: 

Тус аймгийн Халхгол сумын 2 дугаар багийн нутаг, багийн төвөөс баруун зүгт 100 

орчим км-т Дунд шавар” гэдэг газарт нутаглах тус багийн малчин В.Энхтөрийн үхэр сүрэгт 

2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр “Шүлхий” өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй 

холбогдуулан сумын Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн “Хорио цээрийн 

дэглэм тогтоох тухай” А/142 дугаар захирамжаар ариутгал, хяналтын хөдөлгөөнт болон 

суурин постыг ажиллуулсан. 

Тус аймгийн Халхгол сумын Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 

“Хорио цээрийн дэглэмийг хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай” А/09 дүгээр 

захирамжаар голомтын мал сүрэгт тандалт хийх, ариутгал-халдваргүйтгэл хийж голомтод 

хорионд орсон иргэдийг гаргах, малчдад хязгаарлалтын дэглэмийн талаар сурталчлах, 

шаардлагатай арга хэмжээг газар дээр нь зохион байгуулах, хяналтын постод 

шаардлагатай хүнс, эд зүйлсийг хүргэх ажлаар Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 

О.Бат-Оршилт, “Шанаа Овоо” ББН-ийн малын эмч Б.Лхамуужав нар ажиллаж 1 дүгээр 

голомтын бүсээс голомтод ажилласан малын эмч нар, хөл хорионд байсан иргэд нийлсэн 4 

тээврийн хэрэгсэл, 6 хүн, 2 дугаар голомтоос 2 тээврийн хэрэгсэл, 4 хүнийг тус тус 
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ариутгал, халдваргүйтгэлд хамруулан гаргасан байна. Халхгол суманд гарсан Шүлхий 

өвчний постод 5 цагдаагийн алба хаагч 720 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

Тус аймгийн Матад сумын 4-р баг буюу Буян-Өндөр багийн нутаг “Аман-Ус” гэх 

газарт нутаглах малчин Д.Мөнхнастын үхэр сүрэгт 2019 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр 

малын гоц халдварт “Шүлхий” өвчний сэжиг илэрч сумын Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 27-ны өдрийн “Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай” А/ 21 дугаар захирамжаар Буян-

Өндөр багийн “Аман Ус” гэдэг газарт нутаглаж буй Д.Мөнхнастын зэргэлдээ орших малчин 

Ч.Баатарсүх, малчин Х.Энхбаяр нарын суурьт хязгаарлалтын дэглэмийг тогтоож 

ажилласан. Шүлхий өвчний постод Цагдаагийн газраас 6 алба хаагч, 760 цагийн үүрэг 

гүйцэтгэж ажилласан. 

Мөн 2019 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10:25 цагт иргэн Л.Чулуун: Матад 

сумаас зүүн зүгт 200 км-т Буян-Өндөр багийн нутаг “Алаг морьтын шил” гэдэг газар нутаглах 

Хэрлэн сумын 1 дүгээр багийн харьяат Л.Чулууны 69 гахайнаас нийт 6 тооны гахай 

“Африкийн мялзан” өвчнөөр үхсэн болох нь тогтоогдож, мэргэжлийн байгууллагуудын 

хамтарсан ажлын хэсэг гарч нийт 12 гахайг газрын тосны 21-р талбайн ухагч машиныг 

ашиглан булж устган ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн, тухайн сууриас урагш 5км-т ариутгал 

халдваргүйтгэлийн пост байгуулан тэмдэг тэмдэглэгээг хийж ажилласан. Цагдаагийн 

газраас устгалын болон ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн постод 1 алба хаагч 336 цагийн 

үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

 

À.Цагдаагийн газрын тасаг, албадаас хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар дурдвал: 

Эр¿¿гèйí öагäаагèйí òаñаг: Цагдаагийн газрын эрүүгийн цагдаагийн тасгаас 2019 оны 

1-р улиралд гэмт хýðýãòýé òýìöýõ ÷èãëýëýýð äàðààõ çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýýã àâ÷ 

àæèëëàñàí áàéíà. 

- Àéìàã îðîí íóòãèéí ýð¿¿ãèéí áîëîí õýâ æóðìûí íºõöºë áàéäàëä ä¿ãíýëò õèéæ, 

òîäîðõîé òºðëèéí ãýìò õýðýã, ýðõ ç¿éí çºð÷èëòýé òýìöýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, àëáàäûí 

хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн 

алба, Нийтийн хэв журам хамгаалах албадаас улсын хэмжээнд зохион байгуулсан “Сар 

шинэ”, “Тулгалт” нэгдсэн аðãà õýìæýýí¿¿ä, öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí áàòàëñàí óäèðäàìæ 

òºëºâëºãººíèé äàãóó тасгийн алба хаагчдын хүчээр “Малын хулгайн хэргийг илрүүлэх 

чиглэлээр Хяналт-шалгалт-3”, “Зочид буудал” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг 

öàãäààãèéí ãàçðûí õýìæýýíä òºëºâëºãºº óäèðäàìæèéí äàãóó 7-30 õîíîãèéí õóãàöààãààð 

зохион явуулж үр дүнг тооцсон байна. 

Àéìãèéí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí áàéãóóëëàãóóä áîëîí õàìòûí 

ажиллагааны хүрээнд аймгийн Тагнуулын ерөнхий газрын Дорнод аймаг дахь газар, 

Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Гаалийн газар, Худалдан авах ажиллагааны 

алба, ГИХГ-ын зүүн бүс дэх газар, Газрын харилцаа хот байгуулалтын газар, Санхүүгийн 

аудитын алба, Хилийн 0275, 0132, 0306 дугаар анги зэрэг газруудтай 2019 онд хамтран 

ажиллах төлөвлөгөө гарган батлуулж ажиллаж байна. 

Мөн цагдаагийн газрын даргын тушаалаар аймгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд 

судалгаа дүгнэлт хийх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг бодитой төлөвлөн 

ажиллах зорилгоор криминологи судалгааны багийг Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн 

даргаар ахлуулан тасаг албадын ахлахуудыг томилон хуваарийн дагуу гарган ажиллуулж 

байна. Мөн эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэрэг бүртгэлтийн хэргүүдийг илрүүлэх 

зорилгоор Цагдаагийн газрын төрөл албадын алба хаагч нарыг аймгийн төвийн багууд, 

сумдыг хариуцуулан биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Гүйцэтгэх ажил явуулах/код 307/ 

журам”-ыг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд цагдаагийн газрын бүх албад, алба 

õààã÷äûã òàòàí îðîëöóóëàõ çîðèëãîîð  àëáà õààã÷ á¿ð  ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéí òàëààð 

ìýäýýëýë èëòãýõ õóóäàñ ñàðä 1-ийг бичиж байх журам тогтоон хэрэгжүүлэв. Гэмт хэрэг 

èëð¿¿ëýõ øóóä ¿¿ðýãã¿é, ãàäóóð íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéãàà àëáà 
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õààã÷ íàðààñ ÖÁ¯ÀÆ /êîä 307/-ын дагуу гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 103 мэдээллийг 

цахимаар ирүүлснийг цагдаагийн газрын даргад танилцуулж эрүүгийн албаны мөрдөгч нарт 

хуваарилан өгч шалгуулахаар шилжүүлж ажилласан байна. Алба хаагчдын идэвх 

санаачилгатай ажиллуулах зорилгоор сарын ажлын үр дүнд тооцож урамшуулах ажлыг 

зохион байгуулан ажиллав. 

Нийслэлийн дүүргүүд болон бусад орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүд, болон 

аймгийн прокурорын газраас  эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа 

гүйцэтгүүлэхээр 9 даалгавар ирүүлснээс, 6 даалгаврын биелэлтийг ханган, хугацаанд нь 

ажиллагааг явуулж ажиллав. 

 

Хэрэг бүртгэлтийн чиглэлээр: 

2019 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс нийт 265 

гомдол мэдээллийг эрүүгийн тасгийн алба хаагч нар хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн 

байна. Үүнээс: гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 119, зөрчлийн шинжтэй 146 гомдол 

мэдээллийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шалгаж ажиллалаа. 

Хэрэг бүртгэлтийн нийт 318 эрүүгийн хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа хийж, 12 

хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар аймгийн прокурорын газарт хүргүүлэн, 26 хэргийг 

ажиллагааны явцад илрүүлэн мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлэн ажилласан. 

 Зөрчлийн шинжтэй 119 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас зөрчлийн шинжгүй 86, 

гэмт хэргийн шинжтэй 53 гомдол мэдээллийг тус тус татгалзаж шийдвэрлэсэн байна.  

Зөрчлийн шинжтэй 14 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж шалгасан шийдвэрлэсэн 

байна. 

 

Ýðýí ñóðâàëæëàõ àæëûí òàëààð: 

Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар нь 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. Тус цагдаагийн газрын нийт бие 

бүрэлдэхүүнд  эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” сангаар улсын хэмжээнд эрэн 

сурвалжлагдаж байгаа оргодол, сураггүй алга болсон хүн, хэн болох нь тогтоогдоогүй 

цогцос, эд зүйл болон бусад аймаг дүүргийн цагдаагийн газар, хэлтсээс ирсэн эрэн 

сурвалжлах мэдээллийг  тухай бүр нь танилцуулж, Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журмын “Гүйцэтгэх ажил явуулах” журам /код 307/-ыг хэрэгжүүлэх, гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх ажилд цагдаагийн газрын бүх албад, алба хаагчдыг татан оролцуулах 

зорилгоор алба хаагч бүрээс гэмт хэрэг, зөрчил, эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд 

зүйлсийн талаар олсон 68 мэдээллийг цахимаар авч шалгаж шийдвэрлэн ажиллаж байна. 

Эрэн сурвалжлах “ASAP” санд зарлагдсан мэдээлэлд  Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журмын “Гүйцэтгэх ажил явуулах” /код 307/-г хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх, ажилд алба хаагчдыг татан оролцуулах зорилгоор алба хаагч бүрээс гэмт хэрэг 

зөрчилд эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд зүйлийн талаар илтгэх хуудас авч эрүүгийн 

мөрдөгч, хэсгийн төлөөлөгч, мөрдөгч нараар тухай бүр нь шалгуулж, шийдвэрлүүлэх арга 

хэмжээг зохион байгуулан 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, засаж ТТБ-д 

бүртгэн ажиллахад Эрэн сурвалжлах “ASAP” санд мэдээллийг дутуу оруулсан болон 

давхардуулж оруулсан алба хаагчдын зөрчлийг Цагдаагийн газрын эрэн сурвалжлах ажлын 

“Орон тооны бус зөвлөл”-өөр  хэлэлцэж гаргасан алдаа дутагдлыг тухай бүр нь засуулж, 
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зөрчил гаргасан алба хаагчдаар алдаан дээр суралцах сургалтыг зохион байгуулан нийт 

бүрэлдэхүүнд сургалт мэдээлэл өгч ажиллаж байна.  

Эрүүгийн цагдаагийн газар болон бусад газар хэлтсээс эрэн сурвалжлуулахаар 

ирүүлсэн албан бичгийг тус газрын алба хаагч нар тухай бүр нь зарлан мэдээлж, эрэн 

сурвалжлах ажлыг зохион байгуулан хариуг хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан бөгөөд алба 

хаагчид нь эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” санд давхардсан тоогоор 2019 оны 01 

дүгээр улирлын байдлаар 7484 зарлан мэдээлэлтэй танилцаж ажилласан байна.  

Эрэн сурвалжлах ажлыг шуурхай хүртээмжтэй байлгах зорилгоор орон нутаг, сумдад 

ажиллаж буй цагдаагийн алба хаагчдад эрэн сурвалжлагдаж буй мэдээллийг харилцаа 

холбооны хэрэгслээр шуурхай мэдээлэн ажиллаж байна. Дорнодын цагдаа Жижүүр”, нэртэй 

Facebook  группийг хуудсыг нээн ажиллуулснаар алба хаагч бүр хоногт үйлдэгдэж буй гэмт 

хэрэг, зөрчилд эрэн сурвалжлагдаж буй хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээлэлтэй танилцаж 

мөн, өөрт шалгагдаж буй гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд болон алдагдсан эд зүйлийн 

мэдээллийг тавьж, харилцан мэдээ, мэдээлэл солилцон ажиллаж байна.  

Эрэн сурвалжлах “Орон тооны бус ажлын хэсэг”-ийн ажлыг эрчимжүүлэх, алба 

хаагчдад ажлын зааварчилга хүргүүлж, санд оруулсан зөрчилтэй мэдээллийг тухай бүр 

засуулах арга хэмжээг тогтмол авч, тасаг, албадын дарга нараас тавих хяналтыг 

сайжруулах чиглэлийн үүргийг өгч, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Ýäèéí çàñãèéí àëáàíû ÷èãëýëýýð:   

Эдийн засгийн албанаас Дорнод аймаг дахь Тагнуулын газар, Мэргэжлийн хяналтын 

газар, Татварын хэлтэс, Гаалийн газар, Худалдан авах ажиллагааны алба, ГИХГ-ын зүүн 

бүс дэх газар, Газрын харилцаа хот байгуулалтын газар, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 

Хилийн 0275, 0132, 0198, 0306 дугаар анги зэрэг газруудтай 2019 онд хамтран ажиллах 

төлөвлөгөө гарган батлуулан ажиллаж байна.  

Тус цагдаагийн газрын эдийн засгийн мөрдөгч нар Гаалийн газрын байцаагч нартай 

хамтран 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийг 

хүртэл “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд БНХАУ-тай хиллэдэг “Хавирга-

Архашаат”-ын хилийн боомт руу зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд үзлэг, хяналт 

шалгалтыг хамтран зохион байгуулан ажиллав.  

Аймгийн засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн Дорнод аймаг дахь 

тагнуулын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчны газартай хамтран тус аймгийн 

нутаг дэвсгэрт хайгуулын болон ашиглалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг лицензтэй 

аж ахуй нэгж, хууль бусаар гар аргаар алт олборлодог нинжа нарын үйлдлийг таслан 

зогсоох чиглэлээр хамтарсан шалгалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 

03 дугаар сарын 28-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулан ажиллаж байна.   

ЦЕГ-ын даргын “Гадаадын иргэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдсон 

үед авах арга хэмжээний талаар” 2015 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01 тоот албан 

даалгавар, ЦЕГ-ын даргын “Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг 

илрүүлэх, таслан зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цагдаагийн 

байгууллагаас хийж буй ажлыг эрчимжүүлэх” тухай 2015 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 

02 тоот албан даалгавар, ЦЕГ-ын Тэргүүн дэд даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 30-ны 

өдрийн А/01 тоот албан даалгаврын биелэлт, ЭЦА-ны даргаас 2018 оны 05 дугаар сарын 

07-ны өдөр өгсөн мн-10/1092 албан бичгээр ирүүлсэн ажлын чиглэл, зааварчилгааны 

биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын холбогдох албан 

тушаалтнуудтай хамтарсан хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулан биелэлт үр дүнг 

тооцон ажиллаж байна.    

Эрүүгийн цагдаагийн албаны дэд бөгөөд Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын 

дарга, цагдаагийн хурандаа Ц.Ням-Очирын нэр дээр аймгийн нийгэм эдийн засгийн нөхцөл 

байдлын танилцуулгыг хүргүүлэн ажиллав.  
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Мөн Эрүүгийн цагдаагийн албаны даргын нэр дээр Дорнод аймгийн Халхгол, Матад 

сумын нутаг дэвсгэрт гарсан малын гоц халдварт шүлхий өвчний талаарх танилцуулгыг 

хүргүүлж ажиллав. 

Эдийн засгийн мөрдөгч нар нь сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа, хэсгийн байцаагч нар 

болон аймгийн Татварын хэлтэс, ГИХГ-ын зүүн бүс дэх газартай хамтран “Ноолуур” нэгдсэн 

арга хэмжээг 2019.03.12-2019.04.25-ны хооронд 45 хоногийн хугацаатай аймгийн хэмжээнд 

зохион байгуулж тус аймгийн нутаг дэвсгэрт ноолуур бэлтгэж байгаа ченж нарын Монгол 

Улсын болон БНХАУ-ын иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Аймгийн ИТХ-ын даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу Цагдаагийн газар, 

Мэргэжлийн хяналтын газар, Гаалийн газартай хамтран хууль бусаар Монгол Улсын хилээр 

БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн архи согтууруулах ундааг тээвэрлэн гар дээрээс хямд үнээр 

худалдан борлуулж буй үйлдлийг таслан зогсоох, илрүүлэх чиглэлээр 2019 оны 03 дугаар 

сарын 19-ний өдрөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл 2 үе шаттайгаар 

“Архи-хяналт-шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Аймгийн засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн Дорнод аймаг дахь 

тагнуулын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчны газартай хамтран хууль 

бусаар гар аргаар алт олборлодог нинжа /ХАМО/ нарын үйлдлийг таслан зогсоох чиглэлээр 

хамтарсан шалгалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 

28-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулан ажиллаж байна.   

 

Б.Ìөрäөí байöааõ òаñаг:  

Тайлангийн хугацаанд 2018 оны үлдэгдэл 7 гомдол мэдээлэл, 2019 онд иргэд, аж 
àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãààñ èð¿¿ëñýí ãýìò õýðãèéí øèíæòýé 106 ãîìäîë ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâ÷ 
нийт 113 гомдол мэдээлэл шалгаснаас, 6 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 
яллагдагчаар татсан,  66 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 34 гомдол 
мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж, 2 
гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу шилжүүлж, нийт 108 гомдол мэдээллийг 
шийдвэрлэж, 5 гомдол мэдээллийн ¿ëäýãäýëòýé, õóãàöàà õýòðýí øàëãàãäñàí ºðãºäºë 
гомдолгүй байна.   

Тайлангийн хугацаанд Хэрэг бүртгэлтийн 174 хэрэг шалгаж 61 хэргийг хаах саналтай 

прокурорт, 6 хэргийг харьяаллын дагуу тус тус шилжүүлж, 36 хэрэгт Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 

яллагдагчаар татаж мөрдөн байцаалтын дугаар авсан. Нийт 103 хэргийг шийдвэрлэсэн. 

Үлдэгдэл  71 хэрэгт хэрэг бүртгэлт явуулан ажиллаж байна.   

Тайлангийн хугацаанд нийт 621.607.831 төгрөгний хохиролтой, 75 үйлдэлтэй, 73  

хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулжээ.  

¯¿íýýñ 76  холбогдогчтой 57 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт 

шилжүүлсэн. Үүнээс прокурор, шүүхийн буцалтаас 11 хэргийг шийдвэрлэсэн. Бусад газарт 

харъяаллын дагуу 2 хэрэг, нийт  76  холбогдогчтой 59 хэргийг шийдвэрлэсэн, 14 хэргийн 

үлдэгдэлтэй, үүнээс шүүх прокурорын буцалтаас 5 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Мөрдсөн 

õýðãèéí øèéäâýðëýëò 81 õóâüòàé áàéíà.  

Тайлангийн хугацаанд гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 

учирсан 590.838.831 төгрөгийн хохирлыг буюу нийт хохирлын 95 хувийг мөрдөн байцаалтын 

шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэх болон эд хөрөнгө хураах, иргэний 

íýõýìæëýëèéã õàíãàí áèåë¿¿ëýõ çîðèëãîîð ñýæèãòýí ÿëëàãäàã÷èéí 335.700.000 мянган 

төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн ажилласан.  

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор мөрдөн байцаалтын 

ажиллагаа явуулж, шүүхэд шилжүүлэх саналтай хэргийн 46 хэрэгт буюу 100 хувьд нь 

мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл бичиж, 95.1 хувь хариуг авч ажилласан.  

Ìºðäºã÷ íàð ñóì îðîí íóòàãò õýðãèéí ãàçðûí ¿çëýãò 46 óäàà, öîãöîñò ø¿¿õ ýìíýëãèéí 

задлан шинжилгээний ажиллагаанд 40 удаа орж ажилласан. 

Аймгийн прокурорын газартай хамтарч “Хамтарсан Ажиллагаа 2019” нэгдсэн арга 

хэмжээг зохион байгуулсан.  
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В. Хэрэг б¿рòгэõ òаñаг íь: Тус тасаг нь 2019 оны 1 дүгээр улиралд 76 гомдол 

мэдээлэл шалгаснаас 30 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн, 31 гомдол мэдээлэл татгалзсан, 7 

гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татаж, үлдэгдэл 8 гомдол мэдээлэл, 

хэрэг бүртгэлтийн 46 хэрэг шалгаснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татсан 13, хэрэг 

бүртгэлтийн хэрэг хаасан 4, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн хэрэг байхгүй, үлдэгдэл 25 

хэрэг шалгагдаж байна. Мөрдөн байцаалтын 19 хэрэг шалгаснаас шүүхэд шилжүүлэх 

саналтай 16, хэрэгсэхгүй болгох саналтай 0, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 0, үлдэгдэл 6 

хэрэг шалгагдаж байна. 

Тус тасаг нь 2019 оны 1 дүгээр улиралд 76 гомдол мэдээлэл шалгаснаас 30 хэрэг 

бүртгэлтийн хэрэг нээсэн, 31 гомдол мэдээлэл татгалзсан, 7 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн 

хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татаж, үлдэгдэл 8 гомдол мэдээлэл, хэрэг бүртгэлтийн 46 хэрэг 

шалгаснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татсан 13, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаасан 

4, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн хэрэг байхгүй, үлдэгдэл 25 хэрэг шалгагдаж байна. 

Мөрдөн байцаалтын 19 хэрэг шалгаснаас шүүхэд шилжүүлэх саналтай 16, хэрэгсэхгүй 

болгох саналтай 0, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 0, үлдэгдэл 6 хэрэг шалгагдаж байна. 

2019 оны 03 дугаар сарын 18-ний байдлаар 37 хэрэг бүртгэгдсэн нь 2018 оны мөн 

үетэй харьцуулахад 27,5 хувиар хэргийн гаралт буурсан, хэргийн илрүүлэлт 2018 оны 01 

дүгээр улирлын байдлаар 45 хувьтай, 2019 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар 34,4 хувьтай 

байна. Хэргийн шийдвэрлэлтийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 30,5 хувиар буурсан 

үзүүлэлтэй байна. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид учирсан 27.7 сая  төгрөгийн 

хохирлоос 22.1 буюу 79., хувийг нөхөн төлүүлж ажилласан.  

Аймгийн Цагдаагийн газраас “ Нэг хором “ аяны хүрээнд архи согтууруулах ундаа 

худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг аж аж ахуйн нэгжийн захирал, эрхлэгч нартай 

2019 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулан 

дээрх аянд нийт 126 аж ахуйн нэгж байгууллагын нэгдүүлсэн. Сүүлийн таван жилийн 

хугацаанд Чойбалсан хотын нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэргийн цахим зураглал /CRIME MAP/ гарган боловсруулж гэмт хэрэг 

ихээр үйлдэгдсэн газруудад хэсгийн байцаагч, мөрдөгч нарын хамтаар нөхцөл байдлын 

судалгаа хийж, гэрэлтүүлэг тавих, гадна орчны хяналтын камержуулалт хийлгэх тухай 

албан мэдэгдлийг өгч ажиллав. 

Гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг тогтоож, тэдгээрийг арилгуулах талаар иргэн, 

хуулийн этгээдэд хуулиар хүлээсэн үүргийнх нь хүрээнд мөрдөгчийн 13 мэдэгдэл бичиж, 10 

мэдэгдлийн хариуг  хугацаанд нь авсан бөгөөд 1 мэдэгдлийн хариуг газар дээр нь шалгаж, 

биелэлтийг нь тооцох арга хэмжээг зохион байгууллаа.   

 Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс “Нэг 

хором” аяны зардалд таван зуун мянган  төгрөг шийдвэрлүүлсэн бөгөөд Хүний эрүүл 

мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрээс урьдчилан сэргийлэх 10 төрлийн зурагт 

хуудас, 1 ширхэг шторк бэлтгэж нийт 300 ширхэг зурагт хуудсыг хэвлүүлэн аж нэгж 

байгууллага, иргэдэд тарааж ажиллалаа. 

Г. Замыí öагäаагèйí òаñаг: Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа зам тээврийн 

осол, хэргийн гаралтад дүн шинжилгээ хийж аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Аймгийн Гэмт Хэргээс Урьдчилан Сэргийлэх Ажлыг 

Зохицуулах Салбар Зөвлөлд тус тус хүргүүлэн танилцуулж зам тээврийн осол, хэргийн 

улмаас иргэдийн нас барах, гэмтэж бэртэх явдлыг бууруулах чиглэлээр “Аймгийн нутаг 

дэвсгэрт зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2018-2020 онд 

хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дэд хөтөлбөр”-ийн төслийг Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах үндэсний стратеги”-тэй уялдуулан 5 зорилт, 19 шалгуур үзүүлэлттэйгээр 

боловсруулж түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсөв, хөрөнгийн тооцоог гарган хүргүүлж 
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тус зөвлөлийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар батлуулан, хөтөлбөрт 

заагдсан ажлуудыг тодорхой үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. 

Аймгийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн бүс, түүний орчинд 

хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, аливаа эрсдэл, замын хөдөлгөөний зөрчилд өртөхөөс 

урьдчилан сэргийлэх, ногоон бүсийг хамгаалах үүрэг бүхий “Эцэг эх зохицуулагч” арга 

хэмжээг жил бүрийн хичээлийн жилийн үргэлжлэх хугацаанд хуваарь гарган эцэг, эхчүүдтэй 

хамтран зохион байгуулах чиглэлээр аймгийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 19-

ны өдрийн ”Эцэг, эх-Зохицуулагч” арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/80 тоот захирамж 

гарсан. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 

27-ны өдөр баталсан “Аймгийн нутаг дэвсгэрт зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 2018-2020 онд хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дэд хөтөлбөр”-ийн 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шаардагдах 11.000.000 төгрөгийн төсвийн судалгааг гаргаж 

аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүллээ. 

Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2019 онд хийх 15 заалттай 

15.000.000 төгрөгийн төсвийн судалгааг гаргаж аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд хүргүүллээ. 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт сүүлийн 3 жилд гарсан зам тээврийн осол, хэргийн гаралтад 

дүн шинжилгээ хийж, осол, хэргийн гаралтыг бууруулах, тэр дундаа согтуугаар үйлдэгдэж 

байгаа зам тээврийн осол, хэргийг таслан зогсоох, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох 

зөрчлийг арилгах чиглэлээр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Замын цагдаагийн тасгаас 

“Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр улиралд үйлдэгдсэн зам тээврийн осол, хэргийн” 

талаар танилцуулга хүргүүлж, мэдээлэл хийж ажилласан. 

Цагдаагийн газрын даргын шийдвэрээр “Согтуу жолоочтой хамтдаа тэмцье” аяныг 

эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд хот хоорондын замд осол, хэрэг ихээр гардаг хар цэгүүдийг 

байнгын хяналтад авах зорилгоор тус сумдын цагдаагийн цагдаа нарыг “Ñэлгэí 

ажèллуулаõ уäèрäамж”-ийн хүрээнд Хөлөнбуйр суманд томилон ажиллуулан ажиллах 

нөхцөл боломжийг хангах чиглэлээр сумын Засаг даргад албан бичгийг хүргүүлэн 

шийдвэрлүүлж, “Сар шинэ-2019” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн төвөөс орох 

гарах хөдөлгөөнд хяналт тавих, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх чиглэлээр 24 цагийн 

байнгын постыг гарган тус постод цагдаагийн газрын төрөл албадын хүчийг татан 

оролцуулах ажиллуулж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр улиралд зам тээврийн гэмт хэргийн шинжтэй 

33 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн шалгагдсан, гэмт хэргийн улмаас 5 хүн нас барж, 7 хүн 

гэмтсэн байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал: Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, осол 22 

нэгжээр өсөж, нас барсан хүн урд оны мөн үетэй ижил түвшинд, гэмтсэн хүн 3 нэгжээр 

өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Гудамж замын хяналт шалгалтаар 3660 зөрчил илрүүлэн ажилласнаас согтуугаар 

тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 204, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй болон 

эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 86, нийт түр саатуулах үндэслэлээр 

264 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийг бусад байдлаар 

зөрчсөн 3418 жолоочид 72.746.250 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулж 151 

жолоочийн эрхийг хасаж 65 жолоочийг шүүгчийн шийтгэврээр баривчлуулж шийтгэлийн 

хуудсаар  248 жолоочийг 68.800.000 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулж 

ажиллажээ. 

Цагдаагийн газрын даргын баталсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу Зам тээврийн 

гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр улсын хэмжээнд зохион явагдаж 

байгаа болон Аймгийн Засаг дарга, Цагдаагийн газрын даргын баталсан удирдамжийн 

дагуу “Шөнийн эргүүл”, ““Сар шинэ 2019”, “Сар шинэ-Тээвэрлэлтийн гэрээгүй зорчигч 

тээвэр” нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд хяналт шалгалтуудыг зохион 

байгуулан ажиллаж байна. 
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Хот хоорондын зам болон хөдөө орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцогчдод Монгол 

улсын Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн заалтыг сахин биелүүлж, зам тээврийн гэмт 

хэрэг, осол, зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах, замын нөхцөл байдалд хурдыг зөв тохируулан явах, тээврийн хэрэгслийнхээ 

техникийн стандартын шаардлага хангаж хөдөлгөөнд оролцох чиглэлээр 10 төрлийн 990 

ширхэг “ÑÀНÀÌЖ” хуудас, Зөрчлийн тухай хуулиас жолооч, замын хөдөлгөөнд оролцогч 

нарт хамааралтай заалтууд, хариуцлагуудыг тусган ном, боршур байдалтай хэвлүүлэн орон 

нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт тарааж 

ажилласан. 

 

 Д.Нèйòèйí õэв журам õамгаалаõ òаñаг:  

2019 îíû 1 ä¿ãýýð óëèðàëä íýãäñýí ýðã¿¿ë øàëãàëòûã 4 óäàà, õ¿÷ íýìýãä¿¿ëýí 

эргүүлийг 24 удаа, “Эргүүл шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээ 4, õýñýã÷èëñýí àðãà õýìæýýã 11, 

èðãýä, áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæýýñ íèéòèéí ýðã¿¿ëèéã 18 óäàà òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëàí 

¿ð ä¿íã òîîöîí эргүүлд давхардсан тоогоор 583 алба хаагч, 4081 цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн 

байна. 

Øèíý æèë, Öàãààí ñàð, Ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýðõèéã õàìãààëàõ ºäºð, Ìîíãîë öýðãèéí ºäºð, 

Çýâñýãò õ¿÷íèé 98 æèëèéí îéí áàÿðûí ºäð¿¿äýä áàòëàãäñàí õóâààðèéí äàãóó íýãäñýí áîëîí 

õ¿÷ íýìýãä¿¿ëñýí ýðã¿¿ëèéã 18 óäàà çîõèîí áàéãóóëæ, øèíý æèë, ñàð øèíèéí áàÿðûí 

ºäð¿¿äèéí õàìãààëàëòûí òºëºâëºãºº ãàðãàí çîõèîí áàéãóóëëàà. 

2019 оны 1 дүгээр улиралд тасгийн алба хаагч нараас 12 ãýìò õýðãèéã èëð¿¿ëýí 

òàñëàí çîãñîîæ, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар 8 мэдэгдэл бичиж 

ажиллаа. 

Òàñãèéí àëáà õààã÷ íàðààñ ÖÁ¯ÀÆóðàì êîä 307 çààñíû äàãóó 143, ýðýí 

ñóðâàëæëàõ ASAP ñàíãèéí ìýäýýëýëòýé 54 àëáà õààã÷ 232 óäàà äàâõàðäñàí òîîãîîð 6445 

ìýäýýëýëòýé òàíèëöñàí байна. 

Òàñãèéí õýìæýýíä òîäîðõîé òºðëèéí ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéã áóóðóóëàõ, òàñëàí çîãñîîõ, 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр давхардсан байдлаар “Шинэ жил”, “Сар шинэ-2019”, “Зах-

Хяналт”, “Орон гэргүй тэнэмэл иргэдийн судалгаа-Хяналт”, “Мэдэгдэл-Аж ахуйн нэгж, 

байгууллага”, “Камержуулалт”, “Нэгдсэн эргүүл, шалгалт”, “Харуул, манаа”, “Олон нийтийн 

эргүүл”, “Нэгдсэн эргүүл”, “Бажу архи–Илрүүлэлт”, “Албадан эмчилгээ”, “Ноолуур”, 

“Мөрийтэй тоглоом хяналт”  зэрэг давхардсан нэршлээр 14 хэсэгчилсэн болон 

нэг бүрчилсэн àðãà õýìæýý  òºëºâëºí çîõèîí áàéãóóëæ áèåëýëò ¿ð ä¿íã òîîöîí, èðãýä, 

төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийг татан оролцуулж хамтран ажиллаа. 

Улсын Их Хурлаас “Согтууруулах, мансууруулах донтой хүнийг захиргааны журмаар 

албадан эмчлэх тухай” хууль батлагдан 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 

дагаж мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан хуулийн хэрэгжилт, аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 105 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Архигүй Дорнодчуудын төлөө” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, согтуурах, мансуурах 

донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчилгээнд бүрэн хамруулах, зорилгоор 2019 

оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 03 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл 2 сарын хугацаанд тус 

цагдаагийн газрын хэмжээнд “Албадан эмчилгээ” нэг бүрчилсэн арга хэмжээг зохион 

байгуулж байна. 

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 гаргуулаад 

байна. 

Хэсгийн байцаагч нараас 2019 îíû 1 ä¿ãýýð óëèðàëä èðãýä áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí 

íýãæýýñ çºð÷ëèéí øèíæòýé 301 ãîìäîë ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâ÷ øàëãàñíààñ Çºð÷ëèéí õýðýã 

íýýñýí 56, õÿëáàðøóóëñàí æóðìààð øèéäâýðëýñýí 23, òàòãàëçñàí 190, çºð÷èë ãàðãàñàí 21 
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èðãýíèéã ø¿¿õýýð áàðèâ÷ëóóëàõ àðãà õýìæýý àâ÷ 31 èðãýíä 6,800,000 ìÿíãàí òºãðºãíèé 

торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. 

Õýñãèéí áàéöààã÷ íàðààñ гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

давхардсан тоогоор 168 аж ахуйн нэгж байгууллагад мэдэгдэл,  санамж  өгч, 168 

байгууллага, аж ахуйн нэгжээр гадаад дотоод орчимд нь камерын хяналт, гэрэлтүүлэг 

шалгаж, 18 байгууллагыг нийтийн эргүүлд татан оролцуулж, давхардсан тоогоор 360 айл 

өрхөөр орж санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн, нийт 1400 орчим иргэнд гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл хийж, ХӨТЯШийтгэлтэй 20 хүнд хяналт тавьж 

ажиллалаа. 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх илрүүлэх чиглэлээр нийт ЦБҮАЖурам /код-307/ -оор 10 илтгэх 

хуудас, мэдээ мэдээлэл бичиж танилцуулан 3 хэрэг илрүүлсэн байна. 

Хэсгийн байцаагч нараас “Мал, мах хяналт”, “Харуул манаа”, “Авто засварын газар 

судалгаа”, “Тамхи хяналт”, “Архи хяналт”, “Оюутны байр”, “Хяналт, шалгалт”, “Зочид 

буудал”,  “Тэнэмэл иргэн”, “Албадан эмчилгээ”, “Цахим тоглоом хяналт”, “Архи илрүүлэлт”, 

“Худалдаа, үйлчилгээ хяналт шалгалт”, “Тамхи хяналт”, “Эмзэг цэг судалгаа”, “Галт тэрэг 

үзлэг, шалгалт”, “Март”, “Цэргийн баяр”, “Бажу архи–Илрүүлэлт” зэðýã äàâõàðäñàí 

нэршлээр хэсэгчилсэн болон нэг бүрчилсэн арга хэмжээ 19 төлөвлөн зохион байгуулж 

биелэлт үр дүнг тооцон, иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 

òàòàí îðîëöóóëæ õàìòðàí àæèëëàà. 

Äýýðõ íýãäñýí, õýñýã÷èëñýí àðãà õýìæýýíèé õ¿ðýýíä ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí 

ñýðãèéëýõ ìýäýãäýë, çºâëºìæ 28 õ¿ðã¿¿ëýí íèéò 15 óäàà 1400 îð÷èì èðãýäýä ÿðèà 

òàíèëöóóëàãà õèéæ, 360 èðãýäýýñ ñàíàë õ¿ñýëòèéã àâ÷ àæèëëàñàí áàéíà. 

Õàðèóöñàí áàãèéí Çàñàã äàðãà, áàãèéí àæëûí àëáàòàé õàìòðàí èðãýä, áàéãóóëëàãà, 

àæ àõóéí íýãæèéã íèéòèéí ýðã¿¿ëä 12 óäаа 98 иргэдийг татан оролцууллаа. 

Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд гэмт хэрэг, зөрчлийн холбогдлоор 2018 

онд эрүүлжүүлэгдээд хэсгийн байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгч, мөрдөгч нар дээр цохогдсон 

үлдэгдэл 207 хүний төлбөрийг нөхөн барагдуулах талаар зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр 

ажлын хэсгийг байгуулан, ажлын хэсгийн ахлагчаар Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 

дарга, гишүүдэд эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны дарга, эмч, нягтлан бодогч нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны дотор үүргийг хэрэгжүүлэн, төлбөрийг 

бүрэн барагдуулж ажиллав. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах 

хэсгийн алба хаагчид 2019 оны 01 дүгээр улиралд батлагдсан, хуваарь томилгооны дагуу 

Шүүхийн байрыг нийт 81 óäàà 1944 õ¿í/öàãèéí õàðóóë õàìãààëàëòûí àæèë ¿¿ðãèéã 

ã¿éöýòãýâ. 

Тус хэсгийн харуулын цагдаа, хамгаалалтыг цагдаа нар 2019 оны 01-ð ñàðûí 01-нээс 

2019 оны 03 дугаар ñàðûí 23-ны өдрийг дуусталх хугацаанд Эрүүгийн хэргийн шүүх хурал 

143, Иргэний хэргийн шүүх хурал 95, Захиргааны хэргийн шүүх хурал 4, Зөрчлийн хэргийн 

шүүх хурал 95 тус тус болсноос Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралд 143 удаа, Иргэний хэргийн 

шүүх хуралд 95 удаа, Захиргааны хэргийн шүүх хуралд 4, Зөрчлийн  хэргийн шүүх хуралд 

95 удаа шүүх хурлын дэг журам сахиулж ажилласан. Үүнээс шүүх хуралдаанд шүүгч 360, 

улсын яллагч 207, нарийн бичгийн дарга 305, өмгөөлөгч 136, хохирогч 43, шүүгдэгч 229, 

хариуцагч 50, нэхэмжлэгч 61, гэрч 15, шинжээч 2, Хэвлэл мэдээллийн ажилтан 18, бусад 

156 оролцлоо. 

Хуяглан хүргэгчээс хүлээн авсан яллагдагч насанд хүрсэн эрэгтэй 49, насанд хүрсэн 

эмэгтэй 2, насанд хүрээгүй эрэгтэй 3, хуяглан хүргэгчид хүлээлгэн өгсөн яллагдагч насанд 

хүрсэн эрэгтэй 67, насанд хүрээгүй эрэгтэй 6-ийг ердийнөөр 91 удаагийн хуяглан хүргэх 

ажиллагааг автомашинаар хийж ажилласан. Шүүгчийн зөвшөөрлөөр яллагдагчтай уулзсан 

өмгөөлөгч 10, гэр бүл 23, шүүхийн байранд 1180 иргэнийг шалган нэвтрүүлж ажиллалаа. 
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 Е. Шуурõай уäèрäлагыí òаñаг: Шуурхай удирдлагын тасгийн алба хаагчдад 2019 

онд зохион байгуулах нэгжийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 1 дүгээр сард 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын агуулга, 

МДШШУА-ны алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс болон албаны бэлгэ тэмдэг, хэрэглэх 

журам зэрэг сэдвээр, 2 дугаар сард “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”, 

“Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, 

мэдээллийг хүлээн авах ажиллагаанд анхаарах асуудал” зэрэг сэдвээр, 3 дугаар сард “Гэмт 

хэрэг, зөрчлийн бүртгэлийн систем /ECS/-ийн ашиглалт, мэдээллийн аюулгүй байдалд 

анхаарах асуудал”, “Хоногийн нөхцөл байдлын мэдээний Од программын ашиглалт, 

мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэт оруулахад анхаарах асуудал” сэдвээр сургалтын 

материал бэлтгэн хуваарийн дагуу алба хаагч нарт 6 цагийн сургалт зохион байгуулав.  

 Цагдаагийн газарт 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 03 дугаар 

сарын 25-ны өдөр хүртэлх хугацаанд гэмт хэрэг, зөрчлийн 1259 дуудлага, мэдээлэл 

бүртгэгдсэнээс хэв журмын зөрчил 846, гэмт хэргийн талаарх мэдээлэл 410, сураггүй алга 

болсон, олдсон хүний талаарх мэдээлэл 13, хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 

66, зам тээврийн ослын 28 мэдээлэл бүртгэгдсэн. 

Үүнээс архидан согтуурахтай холбоотой дуудлага 265, цагдаагийн алба хаагчтай 

болон гадаадын иргэнтэй холбоотой мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.  

Шуурхай удирдлагын тасгаас Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Гэмт хэрэг, 

зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах /код-202/ журам”-ын хавсралт /Маягт 

ЦБҮАЖ № 202.31.б/-д заасан “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл 

хүлээн авсан тухай тэмдэглэл”-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, журмын 202.3-т заасан 

гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, 202.6-д заасан гомдол, мэдээллийг бүртгэх гэсэн заалтын 

дагуу цагдаагийн байгууллагад гомдол, мэдээлэл гаргагч иргэд нь гомдол, мэдээллийн 

хяналтын хуудсыг бичиж, дуудлага, мэдээллийг хүлээн авсан цаг хугацаа, хэргийн газарт 

очиж байгаа цагдаагийн алба хаагч үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгүүлж хяналтын хуудастай 

тасгийн дарга нар танилцан цохолт хийж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

 Мөн аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчил болон эрүү, хэв журмын нөхцөл 

байдлын талаарх мэдээлэл судалгаа, танилцуулгыг долоо, 14 хоног болон сараар бэлтгэн 

цагдаагийн газрын удирдлага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг мэдээллээр ханган гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журмыг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг оновчтой, 

өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулахад ашиглаж байна.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 

тоо бүртгэл хөтлөх /код-701/ журам”, “Зөрчлийн тоо бүртгэл хөтлөх /код-702/ журам”-ыг  

баримтлан мэдээллийн сан бүрдүүлж, баяжилт, хөдөлгөөнд хяналт тавьж, мэдээллийн санд 

түшиглэн дүн шинжилгээ хийж цагдаагийн газрын удирдлага, хэрэглэгчдийг шаардлагатай 

мэдээ мэдээллээр шуурхай хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.  

Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн санд өдөр тутам шивэгдэж байгаа 

мэдээллийг тасаг, албадын дарга нар хянасны дараа захиргааны тоо бүртгэгч, мэдээлэл 

судалгааны ахлах мэргэжилтэн нар бүртгэж, төвлөрсөн тоо бүртгэлд авч ажилласан.  

2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

байдлаар мэдээллийн санд шивэгдсэн өргөдөл гомдлын 1259 маягт, гэмт 

хэргийн 410 маягт, зөрчлийн 846 маягт, эрүүлжүүлэгдсэн хүний 1116 маягт, захиргааны 

хяналтад байгаа хүний 28 маягтыг хянан төвлөрсөн тоо бүртгэлд авч, санд алдаатай 

шивэгдсэн 42 маягтыг буцаалгаж хариуцсан алба хаагчаар засуулан хяналт тавин ажиллав. 

.Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 440.599.8 төгрөгийн 

хохиролтой, 74 холбогдогчтой, эрүүгийн 187 хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 

харьцуулбал 20 хэргээр буюу 9.6 хувиар буурсан боловч гэмт хэргийн илрүүлэлт 7.8 

хувьтай байгаа нь 5.5 хувиар буурчээ.  

Цагдаагийн байгууллагаас иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэхийг 

судлан үзэх эрх бүхий байгууллагад үзүүлдэг лавлагаа, мэдээллийн үйлчилгээг ойртуулах, 
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шуурхай болгох зорилгоор 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрөөс Цагдаагийн ерөнхий 

газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын албаны Лавлагааны сангаас олгодог 

тодорхой төрлийн лавлагааг орон нутгийн цагдаагийн газраас олгодог болсонтой 

холбогдуулан, хүүхэд үрчлэн авах, овог нэрээ өөрчлөх, төрийн байгууллагад ажилд орох 

зэрэг тодорхойлолт лавлагааг Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн системээс 

зөрчилд холбогдож байсан талаар лавлагаа авахаар хандсаны дагуу 31 тоотоор 76 иргэнд,  

5 албан бичгийн дагуу 613 иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх лавлагаа, алба 

хаагч нараас захиргааны хяналтын ХӨТЯШ-тэй иргэдийн гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон 

эсэх талаарх лавлааг давхардсан тоогоор 563, эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байгаа этгээдүүд 

эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн эсэх талаарх лавлагааг давхардсан тоогоор 396, иргэний  

гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон талаарх лавлагаа тус тус мэдээллийн сангаас шалган өгч,  

цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэв.  

Судалгааны хяналтын сангийн чиглэлээр  гэмт хэргийг илрүүлэхэд ашиглах зорилгоор 

хамтарсан багуудаас объект, субъектийн 44 төрлийн судалгааг мэдээллийн санд шивж 

оруулсныг зөрчлийн тоо бүртгэгч, мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн нар хянаж төвлөрсөн  

тоо бүртгэлд авч  ажилласан. Үүнд: Гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэг 38, зочид 

буудал 33, автомашин дулаан граж, ил зогсоол 17, банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, 

хадгаламж зээлийн хоршоо 50, томоохон зах бөөний төв 21, хаягдал түүхий эд авдаг газар 

7, эмнэлэг 18, архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг аж ахуйн нэгж  265, аялал жуулчлал, 

амралтын газар 7, авто засвар сэлбэг хэрэгсэл борлуулдаг газар 20, интернэт, РС тоглоом, 

өнгөт хэвлэгч, олшруулагч ашигладаг газар 25, боловсролын байгууллага 46, эмийн сан, 

үйлдвэр 15, улсын онц чухал объект 3, буяны шашны байгууллага 5 буюу нийт 14 бүртгэлд 

485 объект, субъектийн бүртгэлд: гэмт хэрэгт уруу татагч 121, гэр бүлийн хүчирхийлэл 

үйлдэгч 178, архаг архичин 730, тэнэмэл иргэд 145, сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүмүүс 140, 

тусгай мэргэжлийн хүмүүс 8, ченжүүд 255, хэрэгт холбогдож, өртөж болзошгүй этгээд 1562, 

алт мөнгөний дархан 4, төв суурин газрын мал бүхий иргэд 230, нийт 11 бүртгэлд 3433 

субъектийг бүртгэж картыг маягтын дагуу бичиж санд баяжилт хийлээ. 

Цагдаагийн газрыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах, иргэдэд тухайн байгууллагын 

мэдээлэл нээлттэй ил тод байх, мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор 

Цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” веб сайтад 41 шинэ мэдээлэл, “Дорнод аймгийн 

цагдаагийн газар” фейсбүүк хуудсанд 41 мэдээ, мэдээлэл тавьж, 280 мэдээг share хийн, 

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны шинэчилсэн хувилбар, бусад төрлийн 

мэдээллийн баяжилтыг тухай бүр сайтад байршуулсан.  

Цагдаагийн газраас хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээний 

дагуу 7 хоног эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал болон гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх ажлын талаар D1, Дорнод, ТВ-6, Мижи, Шинэ суваг зэрэг орон нутгийн 

телевизүүдээр мэдээлэл хийсэн.  

 

Ё.Чойбалñаí õоòыí уíäíы эõ ¿¿ñвэрèйг õамгаалаõ òуñгай ñалаа: Чойбалсан 

хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салааны алба хаагчид 2019 оны 01 

дүгээр 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-р пост, хяналтын 2,3-р постод 458 удаа 10992 хүн /цагийн харуул 

хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Салааны харуулчин, ахлагч нар 2019 оны 01 дүгээр улиралд шалган нэвтрүүлэх 1-р 

пост хяналтын 2,3-р постод албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа цэвэр усны анги хориотой 

болон ариун цэврийн бүсэд өдрийн болон өглөө оройн ээлжид гарч ажилласан 2077 хүний 

бичиг баримт болон биед үзлэг шалгалт хийж, гаднаас хамгаалалттай объектод албан 

ажлаар нэвтэрсэн 458 хүн, 1047 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж нэвтрүүлж 

ажиллалаа. 
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Улсын онц чухал объектын шалган нэвтрүүлэх 1-р пост хяналтын 2,3-р постод 

харуул хамгаалалтын ажил үүрэг гүйцэтгэсэн харуулчин ахлагч нар 4775 хөдөлгөөн  

хяналтад авч ажиллан нийт 14 зөрчил илрүүлэн ажилласан.   

Үүнд: 

1. Объектод тогтоосон дэглэм журам зөрчсөн зөрчил  13 

2. Хориотой бүсийн дэглэм журам зөрчсөн зөрчил         1  

Зөрчлийн талаар холбогдох албан байгууллагуудад  удаа албан мэдэгдэл 

шаардлага өгч, заагдсан зөрчил дутагдлыг засуулах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 

Хамгаалалтын нөхцөл байдлын талаар ЦЕГ-ын шуурхай удирдлагын жижүүрт 

тогтоосон хугацаанд мобикомын 99319102, юнителийн 88679102 утсанд танилцуулж үүрэг 

чиглэл авч ажиллаж байна.  

Шалган нэвтрүүлэх 1 дүгээр цэг хяналтын 2,3-р цэгүүдэд албан үүрэг гүйцэтгэсэн 

харуулчин, ахлагч нарын ажлын хариуцлага, албаны сонор сэрэмжийг цагдаагийн газрын ёс 

журмын эргүүлтэй хамтран нийт 47 удаа шалгаж, тодорхой үүрэг чиглэл өгч биелэлтийг 

тооцон ажиллалаа. Долоо хоног бүрийн пүрэв гаригт Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх 

үүсвэрийг хамгаалах тусгай салааны долоо хоногт хийж гүйцэтгэсэн хамгаалалтын ажлын 

танилцуулгыг Дотоодын цэргийн штабт хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Салаанд хөтлөгдвөл зохих бүртгэл судалгаанд баяжилт хийж алба хаагчдад 

Дотоодын цэргийн тухай хууль, цагдаа, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны 03 

дугаар сарын 01-ны өдөр баталсан заавар, байгууллагын стандарт cs11-0129:2018, 

дотоодын цэргийн алба ажиллагааны дүрэм, дотоодын цэргийн үйл ажиллагааны журмыг 

болон галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх заавар, журмуудыг танилцуулж, зааварчилга 

өгч баталгаа авч гарын үсэг зуруулан биелэлтэд хяналт тавьж ажиллалаа.  

“Дорнод НАА” ОНӨААТҮГ-ын удирдлагад хамгаалалтын үйл ажиллагааны мэдээлэл 

болон хамгаалуулагч байгууллагын ажилчдаас илрүүлсэн зөрчил, харуул хамгаалалтад 

ашиглагдаж байгаа инженер техник хэрэгслийн засвар үйлчилгээ бусад шаардлагатай 

зүйлийн талаар албан тоотоор, долоо хоног бүрийн даваа гаригт өгч биелэлтийн хариуг 

тооцон ажиллаж байна. 

 

ГУРÀВ: ÑÀХИЛГÀ ХÀРИУЦЛÀГÀ, ÑУРГÀЛТ ÑУРТÀЛЧИЛГÀÀ, 

 ÑОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ БОЛОН ÀВЛИГÀÀÑ УРЬДЧИЛÀН ÑЭРГИÉЛЭХ  

ÀЖЛЫН ТÀЛÀÀР  

 

À. Алба 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 

ерөнхий газрын даргын 2009 оны 403 дугаар тушаалаар батлан гаргасан “Цагдаагийн 

байгууллагын үйлчилгээний стандарт”, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 

äóãààð ñàðûí 23-ны өдрийн А/129 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан 

“Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн 

алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх, агуулга, ач холбогдлыг тайлбарлан 

òàíèóëàõ, ñóäëóóëàõ, ¿éë àæèëëàãààíä íü õýâø¿¿ëýõ, èðãýä îëîí íèéòýä ñóðòàë÷ëàõ àæëûã 

òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.  

 Ýíý õóãàöààíä Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг чангатгах тухай” 01  дүгээр албан даалгавар, Төрийн албаны сахилга дэг журам, 
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ажлын хариуцлагыг чангатгах тухай 258 дугаар тогтоол, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд 

даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ны 3/68, 02 дугаар сарын 25-ны 3/73 тоот, Захиргааны 

удирдлагын газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 5/21 тоот, Аюулгүй 

байдлын хэлтсийн даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 3б/602, 3б/1033 тоот,  

албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг ажлын чиглэлийг бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж хэрэгжүүлж 

ажиллах төлөвлөгөө гарган биелэлт үр дүнг тооцож ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын 

даргын “Ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах тухай” 01 дугаартай албан 

даалгавар гаргаж албадын дарга нарын манлайллыг дээшлүүлэх, зөрчил дутагдал гаргасан 

алба хаагчдын ар гэртэй заавал уулзаж бүртгэл хөтлөх, зөрчил дутагдал гаргаж болзошгүй 

алба хаагчдын судалгааг гаргаж хяналт тавих, албанаас халагдсан хүмүүсээс эргэж алба 

хаагчдад муу нөлөө үзүүлж байгаа эсэхийг хянан үзэж таслан зогсоох, хэсэг бүлгээрээ 

нийлж архидан согтуурах явдал гаргуулахгүй байх, албаны бэлэн байдлыг сайжруулах 

зэрэг чиглэлээр тасаг албадын дарга нарт 16, замын цагдаагийн тасгийн даргад 1, хэрэг 

бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн даргад 1, дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргад 

1, Захиргааны удирдлагын тасгийн даргад 3, Шуурхай удирдлагын тасгийн даргад 1, 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргад 1, Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх 

үүсвэрийг хамгаалах тусгай салааны захирагчид 3 төрлийн үүрэг өгч биелэлт үр дүнг 

тооцож ажиллав. 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. 

Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах сэдвээр 

бүрэлдэхүүнд 8 удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 11 алба хаагчтай ганцаарчлан 

уулзаж зөвлөгөө өгч, 4 алба хаагчийг хурал зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж, 3 алба хаагчид 

хугацаатай үүрэг өгч, гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдахгүй, архи авлигатай холбоотой 

зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар цагдаагийн газрын дарга болон тасгийн дарга 

нараас нийт бие бүрэлдэхүүнд 12 удаа албан даалгавар, хугацаатай үүрэг, зааварчилга, 

зөвлөмж өгч, 6 алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж ярилцан зөвлөгөө өгч, санал 

хүсэлтийг нь сонсов.  

Энэ хугацаанд Сахилга ёс зүйн алба нь 3 удаа хуралдаж, сахилга ёс зүйн зөрчил 

гаргасан 10 алба хаагч /давхардсан тоогоор/-ийн талаар хэлэлцэж, 9 алба хаагчид дахин 

зөрчил дутагдал гаргахгүй ажиллахыг сануулж, 1 алба хаагч буруугүй болох нь тогтоогдсон 

тул хариуцлага тооцох үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэв. Хурлаар цагдаагийн газрын эмэгтэй 

алба хаагчдын ёс зүй, удирдлагаас өгсөн үүргийн биелэлтийг хангалтгүй гүйцэтгэсэн, 

албаны бэлэн байдал хангаагүй, олон нийтийн арга хэмжээнд идэвх санаачилга гаргаагүй 

алба хаагчдыг тус тус авч хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Зөрчил дутагдал гаргаж “Сахилга ёс 

зүйн алба”-ны хурлаар хэлэлцэгдсэн алба хаагч бүрээс дахин давтан зөрчил гаргахгүй байх  

“Баталгаа” гаргуулж “Зөвлөгөө” өгсөн болно. 

 Öàãäààãèéí ãàçðûí òàñàã àëáàäûí äàðãà, àõëàõóóä íü ãàçðûí äîòîîä æóðìûí äàãóó 

“¨с журам сахиулах эргүүл”-èéí ¿¿ðãèéã õóâààðèéí äàãóó 24 öàãààð ã¿éöýòãýæ àëáà õààã÷èéí 

ñàõèëãà ¸ñ ç¿é çºð÷ñºí, öàãäàà÷ æàãñààë÷ áàéäàë, àëáàíû øóóðõàé áýëýí áàéäàë õàíãààã¿é 

9 îôèöåð, 6 àõëàã÷èéí 15 çºð÷ëèéã èëð¿¿ëýí 7 çºð÷ëèéã ãàçàð äýýð íü çàñóóëæ, 8 çºð÷ëèéã 

äàõèí äàâòàõã¿é áàéõ òàëààð áàòàëãàà ãàðãóóëæ, 4 çºð÷ëèéã ¸ñ ç¿éí àëáàíû õóðëààð 

õýëýëö¿¿ëæ, 1 çºð÷ëèéã ãàçðûí äàðãûí çºâëºëèéí õóðëààð îðóóëàí õýëýëö¿¿ëæ 

шийдвэрлэжээ. Цагдаагийн газрын алба хаагчдын шуурхай бэлэн байдлыг шалгах, цагдаач 

àæèëëàãàà, сахилга ёс зүйг сайжруулах зорилгоор “Ц-111”, “Хэрлэн” дохиогоор газрын бие 

бүрэлдэхүүнийг 2 удаа, түргэн цугларалтаар цуглуулж албаны бэлэн байдлыг шалгав. 

Жагсаалын үзлэгийг газрын хэмжээнд 6, тасаг албадын хэмжээнд 3 удаа хийж илэрсэн 

çºð÷èë äóòàãäëûã çàñ÷ àðèëãóóëëàà. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын 

хэрэгжилтийг хангах, офицер бүрэлдэхүүний манлайлал, албаны шуурхай бэлэн байдал, 
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ажлын хариуцлага, хувь хүний сахилга ёс зүйн байдалд дүгнэлт хийх, зөрчил дутагдлыг 

засах, засуулах, ажлын үр дүн, шат дараалсан ажлын хяналт, алба хаагчдын ажлын 

хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор тус Цагдаагийн газарт анх удаа “Офèöер 

б¿рэлäэõ¿¿íèй íэгäñэí ñургалò, зөвлөгөөí”-ийг 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 

цагдаагийн газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдлаа. Уг зөвлөгөөн жагсаалын 

үзлэгээр эхэлж, удирдамж төлөвлөгөөний дагуу явагдлаа. Зөвлөгөөнд Аймгийн Тамгын 

газрын дарга П.Бат-Өлзий “Төрийн алба хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага”, 

сэдвээр,  Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн 

хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Э.Нандин-Эрдэнэ “Төрийн албаны /шинэчилсэн 

найруулга/ тухай хууль, нийгмийн баталгаатай холбоотой дүрэм журам” сэдвээр, Хилийн 

цэргийн 0132-р ангийн штабын дарга, дэд хурандаа Б.Дашдэндэв “Дүрэмч ажиллагаа, 

жагсаалын үзлэг, албаны бэлэн байдлын талаарх мэдээлэл” сэдвээр, Хан-Уул цогцолбор 

сургуулийн захирал гавьяат багш Г.Бүдтуяа “Нийгмийн харилцаан дахь гэр бүл” 

сэдвээр,  Аймгийн Прокурорын газрын туслах прокурор Б.Батжаргал “Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх ажиллагаа, түүнд анхаарах асуудал” сэдвээр, Аймгийн Тагнуулын газраас 

“Төрийн нууцын хамгаалалтад хяналт тавих асуудал” сэдвээр, Цагдаагийн газрын Ахмадын 

хорооны дарга, бэлтгэл хошууч Х.Болдбаатар “Ахмад ажилтнуудын ажлын арга барил, 

туршлага” сэдвээр, Сэтгэл зүйч, цагдаагийн дэслэгч Ү.Алтантуяа “Байгууллагын хөгжил 

манлайлал” сэдвээр, Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

Б.Очирпүрэв “Алба хаагчдын сахилга ёс зүй, ажлын хариуцлага” сэдвээр, Мөрдөн байцаах 

тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа А.Алтанцоож “Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаалтын 

чиглэлээр тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, түүнээс гарах арга зам” сэдвээр Цагдаа-

эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга, ГБХХГХУСАМэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч 

Ц.Нэргүй “Цагдаа-эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зохион байгуулж буй арга хэмжээ” сэдвээр, 

Цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 

хурандаа З.Баянжаргал “Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлыг чиглэлээр мэдээлэл” 

сэдвээр тус тус мэдээлэл хийж цагдаагийн газрын нийт 86 офицер алба хаагчид 

хамрагдсан байна.           

“Ñаõèлга ёñ з¿йí зөвлөгөөí”-ийг дотоод ажлын хуваарийн дагуу Дэд бөгөөд 

эрүүгийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа З.Баянжаргал хариуцан удирдаж, газрын 

алба хаагчдаас урд оны сахилга ёс зүйн зөрчлийн байдлыг энэ онтой харьцуулсан дүн 

шинжилгээ, мэдээлэл, танилцуулга хийж, хөтөлбөр ёсоор бие бүрэлдэхүүний дунд “Сахилга 

ёс зүйн зөрчлийг бууруулахад бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. Энэ 

үеэр албанаас нь сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаàä áàéãàà øóäàðãà, çàð÷èì÷ øààðäëàãà ñóë, 

ìàíëàéëàë õàíãàëòã¿é, õàìò îëíû ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã ñàéæðóóëàõ òàëààð îíöãîé àíõààð÷ àëáà 

хаагч нэг бүртэйгээ тулж үр дүнтэй ажил зохиохгүй байгаа Замын цагдаагийн тасгийн дарга, 

цагдаагийн хошууч П.Ганхуяг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 

хурандаа Ц.Одчулуун нарт удаа дараа сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдад 

äóòàãäàëäàà ä¿ãíýëò õèéæ õàìò îëíû îëîëò àìæèëò, íýð õ¿íäýä ìóóãààð íºëººëºõã¿é 

байхыг шаардаж “Албан шаардлага” гардуулж, энэ талаар èäýâõ ñàíàà÷ëàãà ãàðãàí õàìò 

олноо хошуучлан ажилласан 5 алба хаагчийг “Талархал” мөнгөн шагналаар шагнаж 

урамшуулав. Зөвлөгөөний үеэр “Сахилга ёс зүйн алба”-аас 2019 оны 1 дүгээр улиралд хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын талаар мэдээлэл хийж, энэ онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 

танилцуулан албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн 

болон хувийн ашиг сонирхлыг  зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийг чанд мөрдөж авлига хээл хахуулиас ангид ажиллах талаар баталгаа 

гаргуулан авлаа. Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаас энэ оны 1 улиралд аймгийн 

Прокурорын газраас ирүүлсэн шаардлагын мөрөөр заагдсан зөрчлийг арилгах, дахин 

давтан гаргахгүй байх зорилгоор “Алдаанаас суралцъя” сургалтыг хариуцан зохион 

байгууллаа.  
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 Б. Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр дотооддоо зохион 

байгуулсан сургалт:  

Дорнод аймгийн 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” гарагуудад, 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 “Лхагва” гарагуудад тогтмол 

явагдаж байна. 

Албаны сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор 2019 онд зохион 

байгуулагдах 46 заалт бүхий сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган батлуулснаас дугаар 

улирлын байдлаар 25 удаагийн сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу зохион явуулж 

нийт давхардсан тоогоор 2763 алба хаагч хамрагдаж, сургалтын  явц 100 хувьтай явагдсан.  

Үүнээс нэгдсэн сургалтыг 9 удаа, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн сургалт-4, 

бусад хууль тогтоомжийн сургалт-1, алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалт-4, гаднын 

байгууллагаас 2 удаа, бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах сургалт 7 удаа бие 

бүрэлдэхүүнд орсон байна.  

2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар тасаг, хэсгийн даргаар 4, ахлахаар 2, 

офицерын албан тушаал /ажлын байр/-д томилсон 5, ажлын байр өөрчлөгдсөн 7, шинээр 

томилогдсон 5, шилжиж ирсэн 1 алба хаагчийг “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 

дасан зохицох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх” /код 944/-д заасны дагуу томилогдсон албан тушаал 

/ажлын байр/-д богино хугацаанд дасан зохицох хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж, 

хэрэгжүүлэн ажиллах чиглэлээр дадлагажуулагч багшийг тушаалаар томилон, төлөвлөгөө 

гаргуулан, үр дүнг сар бүр цагдаагийн газрын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 

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 1 дүгээр улирлын байдлаар удирдах ажилтны 2 

удаагийн сургалтад 4 алба хаагч, мэргэшүүлэх 14 удаагийн сургалтад 17 алба хаагч, ур 

чадварын 4 удаагийн сургалтад 8 алба хаагч нийт 20 удаагийн сургалтад 30 алба хаагчийг 

хамруулж алба хаагчдад аюулгүй байдлыг хангах, сахилга ёс зүйтэй сургалтад хамрагдах 

талаар тусгайлан үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна.   

Тус цагдаагийн газарт ЦЕГ-ын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 

"Ажлын хэсэг, дэд хэсгийн бүрэлдэхүүн, төлөвлөгөө удирдамж батлах тухай А/130 дугаар 

тушаалын дагуу 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны 

өдрүүдэд байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын мэргэжлийн түвшнийг үнэлж, шинээр 

батлагдсан хууль тогтоомжуудын хэрэгжилттэй танилцан, сургалт зохион байгуулсан.  

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын 

хэрэгжилтийг хангах, офицер бүрэлдэхүүний манлайлал, албаны шуурхай бэлэн байдал, 

ажлын хариуцлага, хувь хүний сахилга ёс зүйн байдалд дүгнэлт хийх, зөрчил дутагдлыг 

засах, засуулах, ажлын үр дүн, шат дараалсан ажлын хяналт, алба хаагчдын ажлын 

хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор тус Цагдаагийн газарт анх удаа “Офèöер 

б¿рэлäэõ¿¿íèй íэгäñэí ñургалò, зөвлөгөөí”-ийг 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 

цагдаагийн газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдлаа. Уг зөвлөгөөн жагсаалын 

үзлэгээр эхэлж, удирдамж төлөвлөгөөний дагуу явагдлаа. Зөвлөгөөнд Аймгийн Тамгын 
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газрын дарга П.Бат-Өлзий “Төрийн алба хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага”, 

сэдвээр,  Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн 

хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Э.Нандин-Эрдэнэ “Төрийн албаны /шинэчилсэн 

найруулга/ тухай хууль, нийгмийн баталгаатай холбоотой дүрэм журам” сэдвээр, Хилийн 

цэргийн 0132-р ангийн штабын дарга, дэд хурандаа Б.Дашдэндэв “Дүрэмч ажиллагаа, 

жагсаалын үзлэг, албаны бэлэн байдлын талаарх мэдээлэл” сэдвээр, Хан-Уул цогцолбор 

сургуулийн захирал гавьяат багш Г.Бүдтуяа “Нийгмийн харилцаан дахь гэр бүл” 

сэдвээр,  Аймгийн Прокурорын газрын туслах прокурор Б.Батжаргал “Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх ажиллагаа, түүнд анхаарах асуудал” сэдвээр, Аймгийн Тагнуулын газраас 

“Төрийн нууцын хамгаалалтад хяналт тавих асуудал” сэдвээр, Цагдаагийн газрын Ахмадын 

хорооны дарга, бэлтгэл хошууч Х.Болдбаатар “Ахмад ажилтнуудын ажлын арга барил, 

туршлага” сэдвээр, Сэтгэл зүйч, цагдаагийн дэслэгч Ү.Алтантуяа “Байгууллагын хөгжил 

манлайлал” сэдвээр, Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

Б.Очирпүрэв “Алба хаагчдын сахилга ёс зүй, ажлын хариуцлага” сэдвээр, Мөрдөн байцаах 

тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа А.Алтанцоож “Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаалтын 

чиглэлээр тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, түүнээс гарах арга зам” сэдвээр Цагдаа-

эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга, ГБХХГХУСАМэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч 

Ц.Нэргүй “Цагдаа-эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зохион байгуулж буй арга хэмжээ” сэдвээр, 

Цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 

хурандаа З.Баянжаргал “Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлыг чиглэлээр мэдээлэл” 

сэдвээр тус тус мэдээлэл хийж цагдаагийн газрын нийт 86 офицер алба хаагчид 

хамрагдсан байна.           

“Ñаõèлга ёñ з¿йí зөвлөгөөí”-ийг дотоод ажлын хуваарийн дагуу Дэд бөгөөд 

эрүүгийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа З.Баянжаргал хариуцан удирдаж, газрын 

алба хаагчдаас урд оны сахилга ёс зүйн зөрчлийн байдлыг энэ онтой харьцуулсан дүн 

шинжилгээ, мэдээлэл, танилцуулга хийж, хөтөлбөр ёсоор бие бүрэлдэхүүний дунд “Сахилга 

ёс зүйн зөрчлийг бууруулахад бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. Энэ 

үеэр албанаас нь сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаад байгаа шударга, çàð÷èì÷ øààðäëàãà ñóë, 

ìàíëàéëàë õàíãàëòã¿é, õàìò îëíû ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã ñàéæðóóëàõ òàëààð îíöãîé àíõààð÷ àëáà 

хаагч нэг бүртэйгээ тулж үр дүнтэй ажил зохиохгүй байгаа Замын цагдаагийн тасгийн дарга, 

цагдаагийн хошууч П.Ганхуяг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 

хурандаа Ц.Одчулуун нарт удаа дараа сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдад 

äóòàãäàëäàà ä¿ãíýëò õèéæ õàìò îëíû îëîëò àìæèëò, íýð õ¿íäýä ìóóãààð íºëººëºõã¿é 

байхыг шаардаж “Албан шаардлага” гардуулж, энэ талаар идэвх санаачлага ãàðãàí õàìò 

олноо хошуучлан ажилласан 5 алба хаагчийг “Талархал” мөнгөн шагналаар шагнаж 

урамшуулав. Зөвлөгөөний үеэр “Сахилга ёс зүйн алба”-аас 2019 оны 1 дүгээр улиралд хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын талаар мэдээлэл хийж, энэ онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 

танилцуулан албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн 

болон хувийн ашиг сонирхлыг  зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийг чанд мөрдөж авлига хээл хахуулиас ангид ажиллах талаар баталгаа 

гаргуулан авлаа. Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаас энэ оны 1 улиралд аймгийн 

Прокурорын газраас ирүүлсэн шаардлагын мөрөөр заагдсан зөрчлийг арилгах, дахин 

давтан гаргахгүй байх зорилгоор “Алдаанаас суралцъя” сургалтыг хариуцан зохион 

байгууллаа.  

 “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж Аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран 3 

удаагийн сургалтыг бие бүрэлдэхүүнд оруулахаар төлөвлөгөө гарган батлуулж 2 дугаар 

сарын 20-ны өдөр БОЭТ-ын Сэтгэцийн их эмч Г.Мөнхжаргал эмч, Аймгийн эрүүл мэндийн 

газрын сэтгэц хариуцсан мэргэжилтэн Энхмаа нарын хамт “Стресс түүнээс гарах арга” 

сэдвээр, 2 дугаар сарын 27-ны өдөр БОЭТ-ын Сэтгэцийн их эмч н.Батдулам “Сэтгэцийн 

эрүүл мэндийн тухай ойлголт” сэдвээр сургалтыг зохион байгуулж гарын авлага тарааж 

ажилласан.  
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Хөдөө сумдад ажиллаж байгаа алба хаагч нарт улирал бүр албаны сургалтыг CD/ 

DVD/ хэлбэрээр гарын авлага, ном,  видео хичээлийг бэлтгэн хүргүүлж, бие даан судлуулан 

үр дүнг тооцож байна. Албаны сургалтыг шинэлэг арга хэлбэрээр явуулах зорилготойгоор 

13 сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын нэгдсэн сургалт зөвлөгөөнийг “Чойбалсан” суманд 

дадлага, сургалтыг зохион байгуулсан.  

Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн хүрээнд алба 

хаагчдын дунд зохион явуулах албаны сургалтыг тус газрын Захиргааны удирдлагын 

тасгийн дарга хариуцан нэгтгэн зохион байгуулж, биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан.  

Тус цагдаагийн газраас Дорнод аймагт “ЗОХИОМЖ” дээд сургуулийн эчнээ эрх зүйн 

анги 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс хичээллэж тухайн сургалтад нийт 15 алба 

хаагчийг хамруулж, суралцах нөхцөл бололцоогоор ханган ажилласан.   

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 докторын 

сургалтад 1, магистрын сургалтад 1, “Цагдаа-хууль сахиулах ажил” хөтөлбөрийн эчнээ 2,5-

5,5 жилийн сургалтад нэр бүхий 12 алба хаагч тус тус суралцаж байна. 

 

В.Зохион байгуулсан соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээ:  

Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газар нь 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” 

гарагуудад, 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 “Лхагва” гарагуудад тогтмол явагдаж байна. 

Цагдаагийн газрын даргаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөр батлагдсан 

“Тэмдэглэлт баяр, ёслолын арга хэмжээ”, “Биеийн тамир спортын уралдаан тэмцээн”, 

“¨слол хүндэтгэлийн арга хэмжээ”-ний хуваарийн дагуу арга хэмжээнүүд бүрэн хэрэгжин 

ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газраас 1 дүгээр улиралд мэдээлэл, сурталчилгааны чиглэлээр 58 

удаа, соёл, спорт хүмүүжлийн чиглэлээр 9 төрлийн ажил арга хэмжээг зохион байгуулсан 

байна.  

Хууль тогтоомж, төрийн болон байгууллагын бодлого чиглэл, үйл ажиллагаатай 

холбоотой бусад албан баримт бичгүүд, улс орны болон гадаад орнуудын улс төр, нийгэм, 

эдийн засаг болон танин мэдэхүйн бусад мэдээлэл, түүхэн замнал, шинжлэх ухаан, техник, 

технологийн ололтын талаарх мэдээллийг өглөө бүр 5 минутын мэдээллийг алба хаагчид 

нар хуваарийн дагуу бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж байна. 

Тус цагдаагийн газраас “Цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагын ахмад, дунд, 

залуу үеийн залгамж холбоог хөгжүүлэх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 14 заалт бүхий салбар 

төлөвлөгөөг 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр цагдаагийн газрын даргаар батлуулан 

хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

Билгийн тооллын XYII жарны “Урвуулагч” хэмээх Шороон гахай жилийн Монголын 

уламжлалт сар шинийн баярын босгон дээр тус цагдаагийн газрын дарга, удирдлагууд 2019 

оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр ахмад ажилтнуудаа “Атланта” ресторанд хүлээн авч, 

хүндэтгэл үзүүлж 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг видео хэлбэрээр танилцуулан, 

хүрэлцэн ирсэн ахмадуудад зориулж, үдийн зоог барин, уртын дуу, морин хуурыг 

эгшиглүүлж, урлагийн хэсэгчилсэн тоглолт үзүүлж сонирхуулав. Арга хэмжээний төгсгөлд нь 

цагдаа-эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс өндөр настан Мөнгөнцэцэгт тавгийн идээг сэтгэлийн 
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бэлэг болгон өгч, Цагдаагийн газраас нийт 108 ахмадуудад эрүүл энх, урт удаан наслахыг 

ерөөсөн мэндчилгээ, Сар шинийн гарын бэлгийг гардуулан өгсөн.  

Мөн “Ахмадаа сонсъё” арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх 

зөвлөлийн гишүүд, тасаг албадын ахлах нийт 18 албан тушаалтнууд 2019 оны 02 дугаар 

сарын 06-ны өдөр 51 ахмад ажилтанд очиж хүндэтгэл үзүүлж санал хүсэлтийг сонсож 

ажиллалаа. 

2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр цагдаагийн газарт  “Офицеруудын зөвлөгөөн”-

ийг зохион байгуулж ахмадын хорооны дарга, бэлтгэл хошууч Х.Болдбаатар, бэлтгэл дэд 

хурандаа Т.Болдсайхан нарыг урьж оролцуулан  алба хаагчдын ололт амжилт, алдаа 

дутагдал,   цаашид авч хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээний талаар санал бодлоо хуваалцаж, 

албаараа бахархах, албандаа үнэнч, бусдыг хүндэтгэх ухамсрыг төлөвшүүлж ажиллаж 

байна. 

Цагдаагийн газрын “II” байранд Монгол Улсын зүүн хязгаарт анх цагдаагийн 

байгууллага үүсэж байгуулагдсанаас өнөөг хүртэлх түүхэн замнал ахмад үеийн амжилт 

бүтээл алдар гавьяатнуудыг алдаршуулах техник хэрэгсэл, хувцас, зэвсэг, тусгай 

хэрэгслийг сурталчлах зорилгоор орон нутагт анх удаа цагдаагийн түүхэн “Музей”-г 

ахмадын хороотой хамтран өөрсдийн нөөц бололцоогоор ашиглан байгуулж, цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах, ахмад залуу үеийн холбоог 

бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж байна.   

Алба хаагчдын харилцааны соёл, сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, “Алба хаагчдын 

ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтыг хангахад 

чиглэсэн төрөл мэргэжлийн болзолт уралдаануудыг зарлан хэрэгжүүлж цагдаагийн газрын 

даргын тушаалаар ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан зорилго, 

зорилтыг хангахад чиглэсэн, алба хаагчдын ажиллах урам зоригийг сэргээх зорилгоор алба 

хаагчдын дунд “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч, “Шилдэг хэсгийн байцаагч”, “Шилдэг эрүүгийн 

мөрдөгч, “Шилдэг мөрдөгч”, “Шилдэг зохицуулагч”, “Шилдэг харуулчин” “Шилдэг ахлагч” 

болзол уралдааныг зохион явуулж байна. 

Цагдаагийн газрын алба хаагч нарын илтгэх ур чадварыг сайжруулах, харилцааны 

соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 7 хоног бүрийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв гаригт хуваарийн 

дагуу дэлхий ертөнц болон улс оронд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдал, харилцаа ёс зүй, 

биеэ зүй зохистой авч явах, тэвчээртэй байх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг 5 

минутын сонирхолтой мэдээллийг бэлтгэж нийт 58 удаа бие бүрэлдэхүүнд хүргэж ажиллав.  

Мөн цагдаа эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс цагдаагийн газрын дотоодод зохион байгуулагдсан 

ажил, уралдаан тэмцээний талаар “СУРВАЛЖИЛГА” мэдээг бэлтгэж 7 хоног бүрийн “Даваа” 

гарагт, нийт 9 удаа бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд Авлигын эсрэг хууль 

тогтоомж, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, авлигатай тэмцэх газрын 

зөвлөмжийн хэрэгжилт, алба хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор “Офицеруудын зөвлөгөөн”-ийг 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 

зохион байгуулж “Офицер та Төр-Ард түмнийхээ өмнө өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр 

биелүүлж, Хариуцлагатай-Хуулийг дээдлэн, эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн болж, “АРХИ-

АВЛИГА-АШИГ СОНИРХОЛ”-оос ангид байж, сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргахгүй, 

бие биедээ зарчимч шаардлага тавьж, ахлагч бүрэлдэхүүнээ үлгэрлэн манлайлж, 

байгууллагынхаа нэр хүндийг өндөрт өргөж ажиллахыг УРИАЛЖ байна.” гэсэн уриаллыг 

дэвшүүлэн алба хаагчдаас баталгаа авч авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар зохих 

мэдлэг эзэмшүүлж, түүнийг үл тэвчих алба хаагчдын сэтгэл зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг 

үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн байгууллагыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах, иргэдэд тухай 

байгууллагын мэдээлэл нээлттэй ил тод байх, мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх 

зорилгоор цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” цахим хуудас,  фейсбүүк хуудас болон 
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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 удирдлагаас ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, сахилга ёс зүйг 

сайжруулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, эрэн сурвалжлах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 

үүргээ хэрэгжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх 

ажлыг боловсронгуй болгоход дэвшилтэт технологи, инновацыг нэвтрүүлэх, алба хаагчдын 

ажиллах нөхцөлийг сайжруулахад гаргасан бүтээлч санал, санаачилгыг дэмжиж 

урамшуулах, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Цагдаагийн алба хаагчийн 

шинэ санал, санаачилгыг дэмжих” /код 116/-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Шинэ санаачилга-

Тэргүүн туршлага” болзолт уралдааныг санаачлан болзол шалгуурыг даргын зөвлөл болон 

хамт олны хурлаар хэлэлцэж батлуулан, бие бүрэлдэхүүний дунд зарлаж үр дүнг тооцож 

ажиллав.  Энэ уралдааны хүрээнд 4 алба хаагч ажлын үр дүнгээр шалгарч “Батламж” сарын 

үндсэн цалингийн 20 хувиар шагнагдсан юм. 

Сэтгэл зүйн өрөө, тасалгааг тохижуулахад шаардагдах төсөв, зардлыг холбогдох 

хууль, тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлж, сэтгэл зүйн үйлчилгээг үзүүлэх орчин нөхцөлийг 

бүрдүүлэх зорилгоор “Сэтгэл зүйн өрөөг тохижуулах төсөв”-ийг гаргаж зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн.  

Алба хаагчдад эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх чиглэлээр 2 дугаар сарын 14-нд “Гэгээí 

валеíòèí”-ы өдрийг тохиолдуулан видео мэндчилгээ бэлтгэж цагдаагийн албаны хүнд 

хүчир ажлын хажуугаар гэр бүлдээ цаг зав гаргаж үлгэр жишээ сайн хань, сайн аав байдаг 

алба хаагчдын төлөөллөөс 3 алба хаагчийг шалгаруулж гарын бэлэг гардуулсан.  

“Монгол цэргийн өдөр”, Орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 98 жилийн 

ойн байрыг тохиолдуулан “Дорнод медиа” группийн “Дорнод” ТВ-ийн хамт олноос 

цагдаагийн байгууллагын ажилтан, алба хаагчдын дунд “60 ХОРОÌ” цэнгээнт нэвтрүүлгийг 

зохион байгуулж тус цагдаагийн газраас 4 баг оролцсон.  

Тус цагдаагийн газраас 1 дүгээр улирлын сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг 3 

дугаар сарын 18-ны өдөр “Офицер бүрэлдэхүүний” дунд зохион байгуулан арга  хэмжээний 

үеэр сахилгын арга хэмжээ авагдсан 6 алба хаагч ажилтны гэр бүлд цагдаагийн 

байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагааг сурталчилсан, магтаал, урмын үгтэй “Иòгэл 

íайäварыí заõèäал” гардуулах нөлөөллийн арга хэмжээг шинэлэг хэлбэрээр зохион 

байгуулсан байна.   

2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр “Би хичээнгүй бичигтэн” хичээнгүй бичих 

уралдааныг зохион байгуулж  тасаг бүрээс алба хаагч, нийт 24 алба хаагч оролцож 

уралдааны Тэрг¿¿í байрò Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад 

Г.Болортуяа,  Дэä Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч архивч, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Баярхүү,  

Гуòгаар байрò жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Ганцэцэг нар шалгарч 

“Өргөмжлөл”  цалингийн хувиар нэмж урамшуулсан. Шалгарсан алба хаагчдын хичээнгүй 

бичгийг бусад алба хаагч нарт сурталчлах ажлыг зохион байгуулж байна. 

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

зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд 2 дугаар сард 

Аймгийн эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвтэй хамтран 3 удаагийн 

сургалтыг бие бүрэлдэхүүнд оруулахаар төлөвлөгөө гарган батлуулж 2 дугаар сарын 20-ны 

өдөр БОЭТ-ын Сэтгэцийн их эмч Г.Мөнхжаргал эмч, Аймгийн эрүүл мэндийн газрын сэтгэц 

хариуцсан мэргэжилтэн н.Энхмаа нарын хамт “Стресс түүнээс гарах арга” сэдвээр,  2 

дугаар сарын 27-ны өдөр БОЭТ-ын Сэтгэцийн их эмч н.Батдулам “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

тухай ойлголт” сэдвээр сургалтыг тус тус зохион байгуулж гарын авлага тарааж ажилласан.  
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Мөн арга хэмжээний үеэр “Мянган жаргалан” эмийн сантай хамтран алба хаагчдад 

хүчил төрөгчийн коктейль, чацарганын цэвэр жүүс, витамин С өгч гарын авлага боршур 

тарааж стресс бухимдлыг саармагжуулах арга хэмжээг авч ажилласан.  

Алба хаагчдыг идэвхжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж хамт олны уур 

амьсгалыг бэхжүүлэх зорилгоор “Монгол цэргийн өдөр”-ийг тохиолдуулан цагдаагийн 

газрын нийт 132 алба хаагч нарын дунд “Ìоíèòа” арга хэмжээг 2019 оны 03 дугаар сарын 

11-ээс 3 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллаа.  

Цагдаа эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс цагдаагийн газрын алба хаагчдын гэр бүлийн 

гишүүдээс “Алба хаагч тэдний гэр бүлийн дунд тодорхой ажлуудыг үе шаттай зохион 

байгуулах, оролцоог нэмэгдүүлэх”  гаргасан санал хүсэлтийг дэмжих зорилгоор “Гэр 

б¿лèйí зөвлөгөөí” өдөрлөг, урлаг уран сайхны арга хэмжээг зохион байгууллаа. Уг арга 

хэмжээнд цагдаагийн алба хаагчийн 90  гэр бүлийн гишүүд оролцсон. Арга хэмжээний үеэр 

цагдаагийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны тайланг танилцуулан гэр 

бүлийн гишүүдээс тулгамдаж байгаа асуудлын талаар санал хүсэлтийг сонсож, Хан-Уул 

цогцолбор сургуулийн захирал, гавьяат багш Г.Бүдтуяа урьж “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сэдвээр 

мэдээлэл өгч, алба хаагчийн найдвартай ар тал болж буй халамжит хань, гэр бүлийн 9 

гишүүнд “ТАЛАРХАЛ” гардуулсан юм.  Мөн алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийн дунд “Гар 

бөмбөг”, “Дартс”-ны тэмцээнийг тус тус зохион байгуулж азтан тодруулах сугалааг явуулж 

нэг өдрийг алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийн хамт үдийн зоог, тэмцээн уралдаан, 

урлагийн арга хэмжээтэй зохион байгууллаа. 

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

“Соён гэгээрүүлэх ажил” /код 940/ журам”, “Биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион 

байгуулах” ЦБҮАЖ /код 941/, мөн даргын  А/135 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрүүл 

цагдаа” хөтөлбөр, цагдаагийн газрын 2019 онд бие бүрэлдэхүүний дунд зохион 

байгуулагдах “Соён гэгээрүүлэх ажил”-ын төлөвлөгөөний хүрээнд спортын тэмцээн 

уралдаануудыг зохион байгуулж байна.  

Тус газрын спорт хамтлагийн алба хаагчдаас нэгдсэн журмаар өнгө, загвар ижил 

биеийн тамирын хувцастай болох санаачилгыг нийт алба хаагчид дэмжсэнээр Улаанбаатар 

хотын “Monty” биеийн тамирын хувцасны үйлдвэрт захиалга өгч хийлгэсэн. Уг биеийн 

тамирын хувцас хүлээж авах нээлтийн ажиллагаа 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр 

зохион байгуулж тасаг албадын дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээнийг зохион явуулсан. 

“Хэрлэн голын жавар" арга хэмжээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр Шуурхай 

удирдлагын тасгаас зохион байгууллаа. Арга хэмжээ Хэрлэн голын хөвөөнд зохион 

байгуулагдаж, тасгуудын 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй 9 баг тамирчид оролцон, мөсний шагай, 

сүмо, олс таталтын тэмцээн, хээрийн цай шалгаруулах төрлүүдээр ур чадвар, хурд хүч, 

авхаалж самбаагаа уралдуулан, хамт олны халуун дулаан уур амьсгалын дунд 1 өдрийг 

өнгөрүүлсэн. Тэмцээний нийлбэр дүнгээр Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 2 дугаар 

баг тэргүүн байранд шалгарч, өргөмжлөл, алтан медаль, мөнгөн шагнал, 1 тооны хундан 

цагаан хониор шагнуулсан бол, Захиргааны удирдлагын тасаг дэд байранд шалгарч, 

өргөмжлөл, мөнгөн медаль, мөнгөн шагнал, 1 тооны ямаагаар шагнуулж, төгсгөлд  алба 

хаагчид дурсгалын зургаа авхуулсан.  

Эрүүгийн цагдаагийн албаны нэрэмжит шилжин явах цомын төлөөх “Снукер 

биллярд”-ын тэмцээнийг 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр “Center point” төвд зохион 

байгуулсан. Тэмцээнд шилжин явах цомоор Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр 

хамгаалах тусгай салаа шалгарч, “Багийн төрөл”-д “Тэргүүн” байранд Эрүүгийн цагдаагийн 

тасаг, “Дэд” байранд Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай салаа, 

“Гутгаар” байранд Хэрэг бүртгэх тасгийн баг тамирчид шалгарсан.  

“Марш тактикийн аварга шалгаруулах тэмцээн” 2019 оны 03 дугаар сарын 02-ны 

өдөр зохион явагдаж 8 тасгийн баг тамирчид оролцож хурд, хүч, ур чадвар, авхаалж 

самбаагаараа бусдыгаа хошуучлан, багийн нийлбэр дүнгээр Замын цагдаагийн тасаг 

тэргүүлэн 1 дүгээр байр, Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах тусгай 
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салааны алба хаагч нар 2 дугаар байр, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 1 дүгээр баг 

3 дугаар байранд шалгарч “Өргөмжлөл”, медаль, мөнгөн шагналаар тус тус шагнуулсан. 

Мөн тэмцээний үеэр алба хаагч нарын дунд “Буудлагын тэмцээн”-ийг зохион байгуулан, 

цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлагч Б.Батбаяр түрүүлж, цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 

Ж.Ганбаатар дэд байранд, харуулчин, цагдаагийн дэд ахлагч Шинэцогт 3 байранд шалгарч, 

“Өргөмжлөл”, мөнгөн шагналаар шагнуулав.  

"Монгол цэргийн өдөр", Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ой, Халхын голын байлдааны 

ялалтын 80 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан цэргийн хүрээний тусгайлсан чиг үүргийн 

байгууллагын дунд зохион байгуулагдсан "Марш тактик"-ийн тэмцээнд 3 дугаар байр хүрэл 

медаль, мөнгөн шагнал ,“Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд 1 дүгээр байр алтан медаль,  мөнгөн 

шагнал, "Хүндийн өргөлтийн аварга шалгаруулах" тэмцээний 83 кг жинд цагдаа-

зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батбаатар 2 дугаар байранд шалгарч, 

"Өргөмжлөл", мөнгөн медаль, мөнгөн шагнал, "Залуу бөхчүүдийн" бөхийн барилдаанд 

Цагдаагийн газрын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Шижирбат түрүүлж тэмцээнүүдийн 

нийлбэр дүнгээр 3 дугаар байранд шалгарч баярын хурлын арга хэмжээн дээр Аймгийн 

Засаг дарга М.Бадамсүрэнгээс "Өргөмжлөл", медалиа гардан авлаа.  

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын аварга шалгаруулах "Хүндийн өргөлт”, 

“Бокс”, “Жүдо бөх” тэмцээн уралдаанд тухай бүр алба хаагчдыг оролцуулж  байна. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны 

нэрэмжит Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын аварга шалгаруулах “Жүдо бөх”-ийн 

тэмцээн 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр “Спортын төв ордон”-д зохион 

байгуулагдлаа. 

Уг тэмцээнд Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газраас 7 тамирчин амжилттай оролцон, 

-90 кг-ийн жинд цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Шижирбат 7 ялж, аваргын алтан 

медалийн эзэн боллоо. 

Тэмцээнд оролцсон баг тамирчдыг цагдаагийн газрын дарга, удирдлага нар 

хүндэтгэл үзүүлэн, угтан авч, алтан медалийн эзэн болсон цагдаагийн ахлах ахлагч 

Э.Шижирбатад бие бүрэлдэхүүний өмнө хүндэтгэл үзүүлэв. 

Цагдаа дотоодын цэргийн алба хаагчдын соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ, батлагдсан 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө хуваарийн дагуу зохион байгуулж биелэлтэд удирдлагаас хяналт 

тавин ажиллаж байна.  

  

Е.Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан байдал:  

Тус Цагдаагийн газраас Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай ажиллах ЦБҮАЖ /код 

242/-ыг хэрэгжүүлж иргэдэд мэдээ, мэдээллийг үнэн бодитой түгээх, зохион байгуулж 

байгаа ажил, арга хэмжээг сурталчлан таниулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

ажилд шинэ санал санаачилгыг нэвтрүүлэх зорилгоор “ИРГЭН БҮРИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” 

өдөрлөгийг зохион байгууллаа. 

Арга хэмжээнд орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг “D1”, “TV6”, “МИЖИ”, “Шинэ 

суваг” телевизүүд, “Дорнод медиа” групп, “Дөл” сонины удирдлага, төлөөлөгч нар болон 

цагдаагийн газрын алба хаагчид оролцов. Арга хэмжээний үеэр Цагдаагийн газрын 2018 

оны үйл ажиллагааны талаар товч мэдээллийг танилцуулж, 2019 онд “Хамтран ажиллах 

гэрээ”-г байгуулж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг иргэдэд мэдээлэн түргэн 

шуурхай хүргэж хамтран ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 8 алба хаагчид 

“Талархал” гардуулав. “Өдөрлөг” спорт зааланд үргэлжлэн “НӨХӨРСӨГ” гар бөмбөгийн  

тэмцээн зохион байгуулахад Тэргүүн байранд “D1” телевиз, Дэд байранд Нийтийн хэв 

журам хамгаалах тасаг, Гутгаар байранд Захиргааны удирдлагын тасгийн баг тамирчид тус 

тус шалгарлаа. 

 

Ё. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

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

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх “Цагдаагийн байгууллагын 

авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө”-ний нутаг 

дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. Авлигын 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, авлига хээл хахуулийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах ёс журам сахиулах 

эргүүлийн 7058102, 70194403 дугаарын утас зэргийг иргэдийн нүдэнд харагдахуйц газарт 

байрлуулж, байгууллагуудын гадна талд “Авлигын эсрэг хамтдаа”, “Авлига, хүнд суртал”, 

“Авлигад таны үгүй чухал” “Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын авлига, хээл хууль, 

хүнд суртлын талаар мэдээлэл хүлээн авах 126 тусгай дугаар”-ын зурагт хуудсыг 

байрлуулав.  

Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газрын алба хаагч нараас авлига ашиг сонирхлын 

зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч байхгүй байна. Хөтөлбөрийн дагуу “Авлигад өртөж 

болзошгүй эрсдэлтэй албан тушаал, түүнд ажиллаж байгаа алба хаагчид, тэдгээрт хяналт 

тавих албан тушаалтны судалгаа”, “Авлигад өртөж болзошгүй алба хаагчдын судалгаа”-

зэргийг гарган хяналт тавин ажиллаа УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 

дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 

хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны жагсаалт”-ын дагуу тус Цагдаагийн 

газраас хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах эрх бүхий 83 алба хаагч мэдүүлгээ өөрийн 

биеэр, тогтоосон хугацаанд бүрэн гаргуулан авч хуулийн хугацаанд баталгаажуулан 

ажиллалаа.  

Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжид заасан чиг үүргийн хүрээнд хуулийн үйлчлэлд 

хамрагдах албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын 

мэдүүлэг /цаашид ХАСХОМ гэх/-ийг бүртгэх, хянах болон нийтийн албанд томилогдохоор 

нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянах, мэдүүлэх үйл 

ажиллагааг цахимаар хэрэгжүүлж, алба хаагч нарт үнэн зөв мэдүүлэх анхаарах асуудлын 

талаар Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтнээс албаны 

сургалтыг 1 удаа, ажлын чиглэл зааварчилга 1 удаа тус тус өгөөд байна.  

“Dornod.police.gov.mn” цахим хуудас болон Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар”, фейсбүүк 

хуудсанд  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. 

  

ДӨРӨВ. ÑÀНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ХÀНГÀÌЖ ҮÉЛЧИЛГЭЭНИÉ ТÀЛÀÀР 

À.Байгууллагын санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар хийсэн ажил, арга 

хэмжээ:  

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

бүртгэлийн тухай хууль, шилэн дансны тухай хууль, УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн Сангийн 

сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг мөрдөн ажиллаж 

сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийг  тооцон судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх 

талаар анхаарч, санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд тухай бүр хийсэн ажил, гарсан 

зардлын мэдээг алба хаагчдад танилцуулан, шилэн дансны сайт болон байгууллагын 

цахим хуудас, санхүүгийн мэдээллийн самбарт төсвийн талаар мэдээг хуульд заасан 

хугацаанд тогтмол мэдээлэн ажиллаж байна.  
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2018 оны санхүүгийн тайланд Улаанбаатар хотын “Шинэ баланс” ХХК шалгалт хийж, 

“Зөрчилгүй санал дүгнэлт” өгсөн. Тайланг Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү аж ахуйн 

албанд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. 2018 оны санхүүгийн баримтыг үдэж архивын нэгж 

болгон байгууллагын архивд хүлээлгэн өгөв. 

      2019 оны батлагдсан төсөв, түүний зарцуулалт: 

      2019 онд улсын төсвөөс 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 эхний 1 дүгээр улирлын байдлаар 

661,452.4 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж 

төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх талаар анхаарч, үүссэн өр авлагын үлдэгдлийг 

тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан удирдлагад танилцуулан ажиллалаа. 

Мөнгөн хөрөнгө: 

Алба хаагчдад хөдөө орон нутаг болон хот руу албан ажлаар явсан 50 алба 

хаагчдад 2,671.3 мянган төгрөгийн томилолт, жижүүрийн бүрэлдэхүүнд гарч байгаа алба 

хаагч нарт хоолны мөнгө  5,490.0 мянган төгрөгийг тус тус олгож, байгууллагын хэвийн үйл 

ажиллагааг хангахад байрны цахилгааны зардалд 5,490.7 мянган төгрөг, цэвэр бохир усны 

зардалд 1,570.1 мянган төгрөг, дулааны зардалд 9,189.0 мянган төгрөг, албаны тээврийн 

хэрэгслийн урсгал засварын сэлбэг мөн 1, 2 конторын барилгын дотор гадна урсгал засвар, 

албаны компьютер, принтер, станц, гудамж замын хяналтын камерын засвар, бусад үйл 

ажиллагааны засвар үйлчилгээний зардалд 7,018.5 мянган төгрөгийг тус тус зарцууллаа. 

Шуурхай албаны тээврийн хэрэгслийн шатахуун, тосолгооны зардалд 23,185.2 

мянган төгрөгийн шатахууны зардлыг олгож тайлагнаж ажиллав.  

Тус цагдаагийн газрын нэмэлт санхүүжилтийн 100070012401 тоот дансанд Аймгийн 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний үйл ажиллагааны зардал 

10,800.0 мянган төгрөг, бусад байгууллагаас 1,909.8 мянган төгрөг, нийт 12,709.8 мянган 

төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн зарцуулалтын эрхийг Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар 

тушаалын 02 дугаар хавсралт “Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай 

журам”-ын дагуу нээлгүүлэн зарцуулж ажиллав. 

Аймгийн төрийн сангаар дамжуулан 153 удаагийн зарлагын гүйлгээг хийж ажилласан 

байна. 

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 180.4 сая төгрөг, сарын сүүлд 589.9 сая төгрөгийг Голомт 

банканд байрших алба хаагчдын цалингийн дансанд шилжүүлэн олгосон.  

ХХОАТатварт 47,8 сая төгрөгийг суутгаж аймгийн Татварын албанд 45,4 сая 

төгрөгийн 4705104152 тоот дансанд шилжүүлсэн, улирлын тайланг дараа сарын 10-ны өдөр 

https://e-tax.mta.mn/ хаягаар цахимаар шивж тоон гарын үсгээр илгээн байгууллагатай 

тооцоо нийлж ажиллаа. 

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу алба хаагчдын цалингаас нийгмийн 

даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын төрөл бүрээр энэ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 

дэх хэсэгт заасан хувь хэмжээгээр сар бүр тооцож цалингаас, ажил олгогчоос нийт  26.1 сая 

төгрөгийг аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 100070090000 тоот дансанд шилжүүлэн 

тайланг www.ndaatgal.mn/nd8/ хаягаар цахимаар шивж илгээн баталгаажуулан ажиллаа. 

Мэдээллийн ил тод байдал 

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд Цагдаагийн газрын төсвийн орлого, 

батлагдсан төсвийн зарцуулалтыг www.dornod.police.gov.mn сайтын шилэн дансны хэсэгт, 

www.shilendans.mn шилэн дансны сайт, байгууллагын санхүүгийн ил тод байдал гэсэн 

мэдээллийн самбарт 2019 оны жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, улирал, сарын 

https://e-tax.mta.mn/
http://www.ndaatgal.mn/nd8/
http://www.dornod.police.gov.mn/
http://www.shilendans.mn/
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төсвийн гүйцэтгэл, хагас жилийн тайлан, дараа жилийн төсвийн төсөл, жилийн эцсийн 

санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, төсвийн хэтрэлт, хэмнэлт 

түүний шалтгааны тайлбар, тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт, 5 сая төгрөгөөс 

дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр тус тус 

байршуулан албан хаагчид болон иргэд, олон нийтийг нээлттэй үзэх боломжоор бүрэн 

хангаж  ажилласан.  2019 оны 50 удаагийн мэдээллийг мэдээлэлд ажилласан болно.  

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд Цагдаагийн газрын төсвийн орлого, 

батлагдсан төсөв, 2019 онд худалдан авах хөрөнгө оруулалт, урсгал зардлын төлөвлөгөөг 

гарган батлуулан www.shilendans.mn шилэн дансны сайтад мэдээлэн ажиллав. 

Санхүүгийн мэдээллийн самбарыг шинээр хийлгэн байгууллагын 1 дүгээр конторын 

үүдэнд байгууллагын батлагдсан төсөв, худалдан авах ажиллагааны тайлан, төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээ, 2018 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан, шилэн дансны мэдээллийг 

тус тус байршуулан ажилласан. Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалт үнэлгээ, 

дотоод аудитын хэлтсийн даргын 3а/1677 тоот алба зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн биелэлтийг 

тооцон ажиллалаа. 

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 мэдээлэн ажиллаж байгаа ба улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 

Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газрын А конторын барилгын засварын ажлын 104.0 сая 

төгрөгийн засварын ажил, төсвийн санхүүжилтээр худалдан авах шатахууны тендерийн 

92.0 сая төгрөгийн барааны тендерийн ажлын хэсэг байгуулагдан www.tender.gov.mn 

сайтад цахимаар зарлан ажилласан. тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр 

нээхээр хуулийн хугацаанд ажиллаж байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү аж ахуйн албанаас албаны хэрэгцээнд ашиглах 

байршил тогтоогч GFR төхөөрөмжийг өгснийг байгууллагын өмч хамгаалах байнгын комисс 

шалган хүлээн авч албанд ашиглаж байна 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цагдаагийн газарт ашиглах 3 ширхэг 

хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашины техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан хүргүүлсэн 

аймгийн худалдан авах ажиллагааны албанаас зарлагдан ажиллаж байна. 

Гудамж замын хяналтын камерын засвар болон шаардлагатай тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх 25.0 сая төгрөгийн тендерийн ажлыг Аймгийн засаг даргын тамгын газраас 

ажлын хэсэг гарч сонгон шалгаруулалт хийгдэж байна. 

Хэрлэн сумын 2 дугаар багийн цагдаагийн хэсгийн байрны засварын ажил аймгийн 

худалдан авах ажиллагааны албанаас зарлагдан ажиллаж байна. 

2019 онд орон нутгийн төсвөөр шийдвэрлүүлэх зардлын тооцоо, төсвийг гарган 

шийдвэрлүүлсээр холбогдох байгууллагуудад хандан ажиллаж байна. 

Үнэт цаасны тооцоо бодолт: 

Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газар нь Сангийн сайд, Хууль зүйн сайд, Гадаад 

харилцааны сайд, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын хамтарсан 2013 оны 08 дугаар 

сарын 07–ны өдрийн тушаалаар батлагдсан “Торгууль, шийтгэврийн хуудас хэрэглэх 

журам”-ыг хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.  

      ЦЕГ-ын Санхүү, аж ахуйн албанд хүсэлт хүргүүлэн 1 удаа үнэт цаасны нөөц бүрдүүлэлт 

хийж няравт хүлээлгэн өгсөн. Нярваас алба хаагчид нэг бүрт бүртгэлээр санхүүгийн тэмдэг 

дарж олгосон. Алба хаагч нартай үнэт цаасны тооцоог хийхдээ мөнгөний баримт, нэгдсэн 

сүлжээнд шивэгдсэн эсэх, бүртгэлийн тэмдэг дарагдсан эсэхийг шалгаж үлдэгдлийг тулган 

баталгаажуулан ажилласан. Үнэт цаасны тайланг цалин тооцохоос өмнө гаргаж үлдэгдэл 

ихтэй болон тооцоо хийхгүй удаасан алба хаагчидтай тооцоог хийлгэх хийж арга хэмжээг 

тогтмол авч ажиллалаа.  

Эхний 3 сарын байдлаар  давхардсан тоогоор 172 алба хаагчид шийтгэлийн хуудас 

маягт-1, шийтгэлийн хуудас маягт-2 тус бүрээр 365 ширхгээр 62,572.5 мянган төгрөгийн 

http://www.shilendans.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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орлого оруулж, бэлэн бус торгуулиар тайлант хугацаанд 59,067.2 мянган төгрөгийн орлого 

оруулж ажиллав. 

Үнэт цаас болон галт зэвсгийн гэрчилгээний тайланг сар бүр гаргаж цагдаагийн 

газрын удирдлагад танилцуулан нярвын үлдэгдлийг тоолж баталгаажуулан мэдээг тайланг 

дараа сарын 01 өдрийн дотор ЦЕГ-ын СААА-ын дотоод сүлжээгээр хүргүүлэн зөрчил 

дутагдалгүй ажиллалаа. 

Бараа материал, өмч хөрөнгө 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын 2013 оны 422 дугаар тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 

мөрдөгдөх Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн “Бараа материалын 

бүртгэл” хэсэг, Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны а/03 тоот тушаалаар батлагдсан 

Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгууллагын данс бүртгэлд байгаа тусгай эд 

хөрөнгийн ашиглалтад хяналт тавьж ажиллалаа. 

 

Туслах аж ахуйн үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж танилцаж ажилласан. ЦЕГ-аас 

Санхүүгийн тооцоолох групп байгууллагатай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу бараа 

материалын кодыг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллав. 

 

     Албаны 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 õàëàãäñàí а/а О.Гансүх, д/ч Х.Төрбат, д/а Бямбасүрэн нарын 

õóâöàñíû òºлбөрийг бүрэн барагдуулав. 

 

Шинээр томилогдсон 7 алба хаагчдын хувцас хангалтыг олгож албан тушаал 

өөрчлөгдсөн алба хаагч нарын тушаалыг тухай бүрт нь Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү 

аж ахуйн хангалт үйлчилгээний төвд хүргүүлэн ажиллалаа. 

 

Àâòîìàøèí ìîòîöèêëèéí òàëààð:  

Албанд ашиглагдаж байгаа авто машин мотоциклийн техникийн бэлэн байдлыг 

хангаж алсын дуудлагад туулах чадвар сайтай  ОХУ-д үйлдвэрлэсэн УАЗ пургон маркийн 3 

авто машиныг 18 удаагийн дуудлагад явуулж, жижүүрийн шуурхай албанд 5 авто машин, 

хөдөлгөөнт эргүүлд  элентра маркийн 4 авто машиныг ямар нэгэн эвдрэл гэмтэлгүй явуулж  

àæèëëàñàí.  

Цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/41 тоот 

тушаалын дагуу Цагдаагийн  газрын шуурхай албаны болон хөдөлгөөнт эргүүл, албаны 

авто машин эзэмшиж буй цагдаа жолооч нарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, мэргэжлийн 

ур чадварыг дээшлүүлж ажиллах нөхцөл бололцог сайжруулах, албаны бэлэн байдлыг 

хангах зорилгоор “Цагдаа жолооч нарыг чадавхжуулах 45 хоногийн аян”-ыг  2019 оны 04 

дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 45 хоногийн 

хугацаанд  зохион байгуулахаар удирдамж төлөвлөгөөг гаргаж Цагдаагийн газрын даргаар 

батлуулан ажиллалаа.  

Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага 

МNS4598:2011 стандарт, Замын хөдөлгөөний дүрмийн 2.2.3.а заалт, мөн дүрмийн 2 дугаар 

хавсралтад заасан техникийн шаардлагуудад нийцүүлэн сэлбэг хэрэгслээр хангахаар 

дурдагдсан тээврийн хэрэгслүүдэд зохих сэлбэг хэрэгслийг олгож техникийн бүрэн бүтэн 

байдал, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан албаны тээврийн хэрэгслүүдийг 

өвлийн тос масло солих, шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн судалгаа жагсаалтыг гарган 

жагсаалтын дагуу өвлийн тос масло солих үйлчилгээг бүрэн хийж гүйцэтгэн ажиллав. 
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Албанд ашиглагдаж байгаа авто машинуудын дугуйны элэгдэлт чанарын нормативд 

үзлэг шалгалт хийж дугуй солих шаардлагатай авто машины жагсаалт гарган газрын даргад 

танилцуулан өвлийн дугуйгаар хангах, шаардлагатай ажлыг зохион байгуулан ажиллаа. 

 Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí òàëààð 

 Цагдаагийн газрын үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийг хөтөлж хувийн хэрэгт баяжилт 

хийж  авто машины хувийн хэрэгт сар болгон баяжилт хийж спидометрийн заалтыг тулгаж 

ажиллав. 

Öàãäààãèéí ãàçðûí áàðèëãûí õóâèéí õýðýã áîëîí òåõíèêèéí ïàñïîðò, òýýâðèéí 

õýðýãñëèéí õóâèéí õýðýãò òîãòìîë áàÿæèëò õèéí албан контор болон бусад хөрөнгө 

ашиглалт хамгаалалтад хяналт тавин ажиллаж байна. 

Àëáà õààã÷ íàðûí àþóëã¿é áàéäàë àæèëëàõ íºõöºë áàéäëûã õàíãàõ ÷èãëýëýýð 

àéìãèéí Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðààñ òóñ Öàãäààãèéí ãàçðûí 1, 2-р байранд 

“Байгууллагын аюулгүй ажиллагааны” чиглэлээр эрүүл ахуйн дүгнэлт, барилга 

áàéãóóëàìæûí ä¿ãíýëòèéã ãàðãуулахаар албан тоотыг хүргүүллээ.  

ЦЕГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Цагдаагийн 

газрын 1-р байрны 2 давхрын 00 өрөөг бүрэн засварлахаар “Ундарга оргилох булаг” ХХК-

тай гэрээ байгуулан засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлэн хүлээн авч ашиглалтад оруулсан. 

Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар байранд засвар хийх төсөв батлагдсантай  

холбогдуулан аймгийн төсвийн мэргэжилтэн Лхагвасүрэн, Туяа нартай хамтран ажиллаж  

төсөвт өртөгт  засварыг багтаан тусгаж хамтран ажиллалаа.  

Байгууллагын халаалтын системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангуулах болон 

÷àíàðûí øààðäëàãàä íèéöñýí äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ýýð òàñðàëòã¿é íàéäâàðòàé õàíãàõ ¿¿äíýýñ 

1,2 дугаар байрны полурын өрөөг цэгцэлж “ДБЭХС” ТӨХК-èéí åðºíõèé èíæåíåð 

ª.Æàðãàëñàéõàíààñ õîëáîãäîõ çºâëºãºº çààâàð÷ëàãà àâ÷ áàéãóóëëàãûí õàëààëòûí 

ñèñòåìèéí õýâèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãààã õàíãàæ àæèëëàñàí. Öàãäààãèéí ãàçðûí 2-р 

байрны дулааны шугам цоорсоныг “ДБЭХС” ТӨХК-ний ажилчидтай хамтран сольж 

áàéãóóëëàãûí õàëààëòûí ñèñòåìèéí õýâèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãààã õàíãàæ àæèëëàæ áàéíà. 

Õóðëûí çààëíû ñàíäàë øèðýýíä 7 õîíîã á¿ð ¿çëýã õèéæ ýâäýð÷ ãýìòñýí ñàíäàë, 

øèðýýã öàõèëãààí÷èí Ì.Ìºíõ-Эрдэнэ, сантехникч Мөнхбаатар нараар засуулж ажилласан. 

 

Òóñëàõ ìàë àæ àõóéí ÷èãëýëýýð 

Õàâðûí ÿìàà ñàìíàëòààð íèéò äàíñ á¿ðòãýëýýð 146 ÿìàà ñàìíàõààñ 130 ÿìàà 

ñàìíàæ 29 êã íîîëóóð áýëòãýí  òóõàéí ¿åèéí çàõ çýýëèéí ¿íýëãýýãýýð 140.000 òºãðºãººð 

òîîöîí áîðëóóëæ íèéò 4.060.000 òºãðºã болгон санхүүд хүлээгэн өгөв. 

17 дугаар жарны “Тийн унжлагат” хэмээх шороон нохой жилийн сар шинийг угтаж 

Цагдаагийн газрын өндөр настан Чүлтэм овогтой Чулуунбаатарт нэг хонь  Цагдаагийн 

газрын сар шинийн хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Захиргааны 

удирдлагын тасагт гурван хонийг  албан хэрэгцээний зîðèóëàëòààð íèéт 4 толгой бог малыг 

зарлагадлаа. 

Òóñ öàãäààãèéí ãàçðûí ãýðýýò ìàë÷èí À.Ò¿âøèíæàðãàëä ãýðýýíä çààãäñàíû äàãóó 

сард 2 төлөгөөр бодож нэгдүгээр улиралд  6 төлөг  нийт 6 толгой бог малыг зарлагадсан 

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàä îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé àæèëëàæ, öýðãèéí áàéíãûí 

тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгосон Баян-Уул сумын Цагдаагийн тасгийн даргаар ажиллаж 

байсан цагдаагийн хошууч К.Ганхуяг, Дотоодын цэргийн салаан захирагчаар ажиллаж 

байсан хошууч Б.Амартүмэн нарт туслах аж ахуйгаас тус бүр нэг хонü íèéò 2 òîëãîé ìàë, 

Цагдаагийн газрын “Цасны баяр” арга хэмжээний тэмцээний хүрээнд тэргүүн байр эзэлсэн 

НХЖХТасагт 1 хонь, хоёрдугаар байрыг Захиргааны удирдлагын тасаг эзэлсэн тул 1 ямаа 

нийт 2 толгой бог мал, Цагдаагийн газрын туслах аж ахуйн чиглэлээр мал аж ахуйн сүргийн 

эргэлт хийхэд 2 үхэр туслах аж ахуйгаас, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах 

өдрийг тохиолдуулан туслах аж ахуйгаас 1 адуу, Дорнод аймгийн хэвлэл мэдээллийн 

байгуулагтай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд зохион байгуулагдсан гар бөмбөгийн 
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тэмцээнд  шилдэг довтлогчийн шагналд 1 ямаа, ЦЕГазраас зохион байгуулсан чөлөөт 

бөхийн тэмцээнд хамт олноо төлөөлөн оролцож 86 кг жинд алтан медаль хүртсэн а/а 

Шижирбат-д 1 хонь нийт 13 хонь 2 ямаа, 2 үхэр, 1 адуу нийт 18 толгой мал зарлагдахыг 

зөвшөөрсныг зохих журмын дагуу зарцуулан ажиллав. 

Нэгдсэн болон бусад арга хэмжээ: 

XYII жарны "Урвуулагч” хэмээх шороон гахай жилийн сар шинийг угтаж Цагдаагийн 

газрын 106 ахмадад /1 хүний 20,000 төгрөг/ хүндэтгэл үзүүлэх, гарын бэлэг өгөхөд зориулж 

2,120,000 төгрөг /хоёр сая, нэг зуун хорин мянган төгрөгийн зардлыг батлагдсан төсвийн нэг 

удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардлаас зарцуулсан, 3 ахмадад 5 тонн нүүрс, арга 

хэмжээний зардалд 2 хонь гардууллаа.  

Эмэгтэйчүүдийн баяр, Цэргийн баяр, ЦЕГазар болон аймаг бүсийн хэмжээнд зохион 

байгуулж буй олон төрөлт урлаг, спортын тэмцээнд уралдаанд цагдаагийн алба хаагчид 

оролцох үеийн зардлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулан ажиллалаа. 

 

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.  

Цагдаагийн газраас жил бүр алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх  

нэгдсэн үзлэгт хамруулж ажилладаг. “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд болон 

байгууллагаас жил бүр зохион байгуулдаг алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажлыг 2019 оны 03 дугаар сард цагдаагийн газраас зохион 

байгуулав. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгийг аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 

магадлан итгэмжлэгдсэн “Нью-Эндорфин” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу бие 

бүрэлдэхүүнийг 95 хувь үзлэгт хамруулан тус эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн 4 эмч, дотор, 

мэдрэл, хараа, өнгө мэдрэмж, сонсгол /чих хамар хоолой/, сэтгэц эмгэг, эхо оношилгоо, 

гэмтэл согог, БЗХӨ, шүдний өвчний чиглэлээр үзлэг хийлгэж, зөвлөгөө авч ажиллаа. 

Алба хаагчдын эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах эмчилгээ үзлэгийн төлбөрийн 

хамтран ажиллах гэрээний дагуу хөнгөлөлттэй үнээр тооцон хамт олны “Журмын сан”-аас 

тооцон дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан 3 сая 600 мянган төгрөгөөр үзлэгийг явуулав         

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 ажилтныг алба хаагчдын саналаар эрүүлжүүлэх байрны эмч, цагдаагийн 

ахмад С.Дариймаа, цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Энхтулга нарыг томилон сар бүр 

сангийн тайланг гаргаж байхаар журам баталсан ба 3.290.000 мянган төгрөгийн тусламж 

дэмжлэгийг 2019 оны 01 дүгээр улиралд алба хаагчдад зарцуулжээ. 

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

зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд 2 дугаар сард 

Аймгийн эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвтэй хамтран 3 удаагийн 

сургалтыг бие бүрэлдэхүүнд оруулахаар төлөвлөгөө гарган батлуулж 2 дугаар сарын 20-ны 

өдөр БОЭТ-ын Сэтгэцийн их эмч Г.Мөнхжаргал эмч, Аймгийн эрүүл мэндийн газрын сэтгэц 

хариуцсан мэргэжилтэн н.Энхмаа нарын хамт “Стресс түүнээс гарах арга” сэдвээр,  2 

дугаар сарын 27-ны өдөр БОЭТ-ын Сэтгэцийн их эмч н.Батдулам “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

тухай ойлголт” сэдвээр сургалтыг тус тус зохион байгуулж гарын авлага тарааж ажилласан.  
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Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг оны эхэнд 

байгуулан гэрээний дагуу алба хаагч нарт элэгний В,С вирусийн шинжилгээг “Элэг бүтэн 

Монгол” төслийн хүрээнд 2019 оны 02 дугаар сард 1 удаа алба хаагчдыг  нэгдсэн журмаар 

шинжилгээнд хамруулан ажиллаж байна.  

Гэнэтийн ослын даатгалд 186 алба хаагч, тээврийн хэрэгслийн даатгалд 18 автомашин, 

20 мотоцикл, жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд 18 алба хаагч, үл хөдлөх 

хөрөнгийн даатгал 2 конторын барилгыг тус тус хамруулах судалгааг гарган Цагдаагийн 

ерөнхий газрын санхүү аж албанд хүргэн шийдвэрлүүлэн ажиллалаа.  

Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, төрийн албаны шинэчлэлийн үзэл 

баримтлалыг амжилттай хэрэгжүүлж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг сайжруулан, төр засаг, аймаг орон нутгийнхаа бодлого шийдвэрийг амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, тэдний нийгмийн баталгааг дэмжин, 

хөгжил хамгааллыг нь нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Дорнод аймгийн төрийн албан хаагчдын 

“Хандлага-Өөрчлөлт” нэгдсэн зөвлөгөөн 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр эхэлж, 2 

хоногийн турш зохион явагдсан.  

Төрийн алба хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөний нээлтийн арга хэмжээ аймгийн Хөгжимт 

драмын театрт дээр зохион явагдаж, нээлтэд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

дарга Л.Хишигтогтох, аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн, Монгол улсын Төрийн албаны 

зөвлөлийн гишүүн Д.Зүмбэрэллхам, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд 

дарга У.Бямбасүрэн, холбогдох хэлтэс, агентлагийн удирдлагууд, нийт төрийн 

байгууллагуудын төлөөлөл 470 албан хаагч оролцсон байна. 

Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд “Шинэчлэн найруулагдсан Төрийн албаны тухай 

хуулийн үзэл баримтлал, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал”, “Төрийн албыг шинэчлэх 

шаардлага”, “Үндэсний хөгжлийн үзэл баримтлал, орон нутгийн бодлого”, “Дорнод аймгийн 

Төрийн албаны чанар, хүртээмжийн сэтгэл ханамж”, “Хандлагын өөрчлөлт, түүнийг 

хэрэгжүүлэх” зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавигдлаа. 

Уг зөвлөгөөний нээлтийн  арга хэмжээний үеэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын 2017 оны 06 дугаар хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албан 

хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион 

байгуулсан Ажил, мэргэжлийн уралдаанд шалгарсан албан хаагчид болон Төрийн албан 

хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжигч байгууллагуудын шалгарууллаа.  

 

“Төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг хариуцлагатай 

дэмжигч" Төрийн тусгай байгууллагаар Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар шалгарсныг 

Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн шагналыг гардуулж өгсөн юм. 

 

В.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 

тооны бус ажлын хэсгээс 2019 онд 7 хэсэг бүхий 45 төрлийн ажил зохион байгуулахаар 

төлөвлөн ажиллаа. Орон тооны бус ажлын хэсгээс 2019 онд 1 удаагийн хурлыг зохион 

байгуулж ажиллав. 

 Орон тооны бус ажлын хэсгээс цагдаагийн газрын алба хаагчдын албаны нууц 

хадгалалт, хамгаалалтыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаарх шалгалтын удирдамж, 

төлөвлөгөөг гаргаж конторын алба хаагч болон орон нутагт үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагч 

нарт 5 заалт бүхий Зөвлөмж хүргүүлж ажиллаа. 
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ЗУРГÀÀ: ДОТООД ХЯНÀЛТ, ШÀЛГÀЛТЫН ТÀЛÀÀР 

 

À.Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн байдал /код-110/:  

 

Цагдаагийн газрын удирдлага нь оны эхэнд “Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг явуулах” /код 112/, Санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх журам /код 

117/ Хууль зүйн сайдын 2015 оны а/238 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу 

òàñàã, àëáàä, àëáà õààã÷äûí  àæëûí àëäàà, çºð÷èë äóòàãäëûã çàñ÷ àðèëãàõ, òàñëàí çîãñîîõ, 

àæëûí õýâèéí íºõöëèéã õàíãàõ, ÷àíàð ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõ, àëáà õààã÷äûí àæëûí áîëîí 

ñàхилга ёс зүйн дутагдлыг илрүүлэх, засуулах зорилгоор “Дотоодын хяналт шалгалтын 

нэгдсэн төлөвлөгөө” гарган алба хаагчдын ажлыг шалган зааварчлах ажлыг зохион 

áàéãóóëæ áàéíà.  

Цагдаагийн газар нь 2019 онд “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод 

хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 

2015 оны А/86 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах /код 112/ журам”–дийг баримтлан тасаг 

хэсгүүдийн үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн байдлаар учирч болох эрсдэл, хяналт шинжилгээ 

дүгнэлтийг хийж түүний үндсэн дээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр цагдаагийн 

газрын даргаар 21 заалт бүхий Дотоод хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг  гарган 

хэрэгжүүлж биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

  Цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаа, Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах тасгийн алба 

хаагчдаас 2018,2019 онд хэрэг бүртгэлтийн дугаар авч шалгаж шийдвэрлэсэн эрүүгийн 

õýðãèéã òîîëîõ, øèéäâýðëýëòèéí ¿íäýñëýëèéã øàëãàæ òîãòîîõ àæëын хэсгийг Хэрэг бүртгэх 

тасгийн даргаар, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд шалгагдаж байгаа эрүүгийн хэргийн 

эд мөрийн баримтыг хадгалах зориулалтай “Эд мөрийн баримт”-ûí ºðººíä áàéãàà ýä 

ìºðèéí áàðèìòûí õàäãàëàëò, õàìãààëàëòûí áàéäëûã øàëãàõ àæëûí õýñãèйг Шуурхай 

удирдлагын тасгийн даргаар, цагдаагийн газрын 2019 оны санхүүгийн үнэт цаасны орлого, 

çàðöóóëàëò, áàðèìòûí á¿ðäëèéã øàëãàõ áîëîí, ãàëò çýâñãèéí ãýð÷èëãýýæ¿¿ëýëòèéí áàéäëûã 

øàëãàõ àæëûí õýñãèéã ýäèéí çàñãèéí òºëººëºã÷ººð, 2018 îí áîëîí 2019 îíû ýõíèé óëèðàëä 

øàëãàæ øèéäâýðëýñýí ñîãòóóãààð òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí çºð÷ëèéí øèéäâýðëýëòèéí 

байдлыг Дотоодын цэргийн тусгай салааны захирагчаар ахлуулсан ажлын хэсгүүдийг тус 

òóñ áàéãóóëàí àæèëëóóëæ øàëãàëòûí ä¿íã ãàçðûí äàðãûí çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëöýí 

õóãàöààòàé ¿¿ðýã äààëãàâàð ºã÷ èëýðñýí çºð÷èë äóòàãäëûã çàñóóëëàà. 

Öàãäààãèéí ãàçðûí 2018 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí 

баланс, орлого, үр дүн, өмчийн өөрчлөлтийн болон мөнгөн гүйлгээний тайланг Дорнод 

аймаг дахь Санхүү хяналт, аудитын байгууллагын аудиторууд зохих заавар, журам, 

òàâèãäàõ øààðäëàãûí õ¿ðýýíä øàëãàæ “ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÒÀÉËÀÍ- ЗӨРЧИЛГҮЙ ДҮГНЭЛТ”-

òýéãýýð áàòàëãààæóóëñàí áîëíî.   

 

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 ìýðãýжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж байна. Батлагдсан орон тооны нөхөх 

хангалтыг бүрэн гүйцэтгэх, соён гэгээрүүлэх ажил, сургалтыг чанаржуулах, шинээр 
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батлагдан гарсан хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон талт ажлыг зохион байгуулах, 

гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулахад анхаарч ажилласан юм.  

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.   

Дорнод аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 3 дугаар сарын байдлаар 472.6 

төгрөгийн хохиролтой 56 холбогдогчтой, 196 хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 

харьцуулбал 11 хэргээр буюу 5.3 хувиар буурч, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй илрээгүй 

хэрэг 140 байна. 

 Гэмт хэргийн илрүүлэлт 16.2 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 5.7 хувиар 

буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Гэмт хэргийн улмаас 17 хүн нас барж, 60 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад нас барсан хүн 4 буюу 19 хувиар буурч, гэмтсэн хүний тоо 18 буюу 42.8 

хувиар өсөж, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан хохирлын  118.900.000 төгрөг буюу 

25.2 хувийг нөхөн төлүүлжээ. 

Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 196 буюу 41.3 хувийг хулгайн гэмт хэрэг эзэлж байгаа 

ба үүнээс мал хулгайлах хэрэг 54 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн мөн оны үетэй харьцуулахад  13 

хэргээр буюу 31.7 хувиар өсөж , иргэдийн хувийн өмчийн хулгай хэрэг 27  бүртгэгдсэн нь 

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 хэргээр буюу 28.9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 

байна. 

    Цагäаагèйí газар íь:  
- ЦЕГ-ын нутаг дэвсгэр хариуцсан газар, хэлтсүүдийн хэмжээнд 2019 оны үйл 

ажиллагааны шинжилгээ, ерөнхий үнэлгээгээр “В” буюу 84.2 үнэлгээ авч Дэд байрт 
шалгарсан. 

- Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудыг 2019 оны 

ажлын ололт амжилт, ажил үйлсээрээ манлайлсан тул Дорнод аймгийн Засаг даргын 2019 

оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/55 дугаартай захирамжаар “Аймгийн 2019 оны АЛБА 

ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА”-аар 

шалгаруулж, “Өргөмжлөл” 750.000 /долоон зуун тавин мянга/-төгрөгөөр шагнаж 

урамшууллаа. 

 

НÀÉÌ. Öààøèä òàâèõ çîðèëò  

 

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

õààã÷äûí õóóëü ýðõèéí ìýäëýã, ñàõèëãà, äýã æóðìûã ñàéæðóóëàõàä îíöãîé àíõààð÷, ýíý 

àæèëä àëáàäûí äàðãà, àõëàõóóäûí øàò äàðààëñàí õàðèóöëàãûã ºíäºðæ¿¿ëýõ.  

 2.Àëáà õààã÷äûí äóíä çîõèîõ ñóðãàëò, ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýõ àæëûí àðãà áàðèë, õýëáýðèéã 

áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, ÷àíàð, ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõ. 

 3.Õóóëü÷ øóóðõàé àæèëëàãààã õàíãàæ, öàãäààãèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä õ¿ðòýýìæòýé 

õ¿ðãýõ. 

 4.Àëáà õààã÷äûí õóâèéí áîëîí àæèë ¿¿ðãèéí ã¿éöýòãýëä àíõààð÷, õ¿íèé ýðõ, ýðõ 

÷ºëººã çºð÷èõгүй, авлигалд өртөхгүй хамт олон байж улс, аймгийн тэргүүний байгууллага 

áîëíî. 

 

 

Òàéëàí áè÷ñýí: 

ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ ÄÀÐÃÀ,  

ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА   Т.ГАНЗОРИГ 


