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ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦЭРГИЙН ГАВЪЯАНЫ ОДОНТ  

ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 

  
2020 оны 12 дугаар  
сарын 31-ний өдөр.                             Хэрлэн сум. 

  
Цагдаагийн газар 2020 онд Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг 

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

  
НЭГ. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 

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

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

Цагдаагийн байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсээс хийж гүйцэтгэхээр заагдсан 63 
заалтыг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам сахиулах ажлын арга 
барилыг боловсронгуй болгох, бүрэлдэхүүний сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх тэдний дунд 
зохиох сургалт соён гэгээрүүлэх ажил, алба хаагчдын нийгмийн асуудал, ажлын байрны 
тохижилтыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 
“Цагдаагийн байгууллагын ажлыг төлөвлөх журам”-ын /код 108/ дагуу 6 бүлэг 63 заалт 
бүхий цагдаагийн газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд долоо хоног бүрийн “Баасан” гаригт дотоод 
журмын дагуу цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, 
тушаал шийдвэр, холбогдох эрхийн актууд, байгууллагын бодлого чиглэл, цаг үеийн 
ажлын талаар тогтмол мэдээлж, албад, алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай 
холбоотой, нэн шаардлагатай зарим бичиг баримтыг хувилж олшруулан тарааж, 
хэрэгжүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгч байна. Тус Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2020 оны 06 
дугаар сарын 30-ны байдлаар нийт 1624 албан бичиг хүлээн авч газрын удирдлагад 
танилцуулан хариуцсан алба хаагч нарт нь хувиарлан бүртгэлээр өгч, цагдаагийн газраас 
нийт 1469 албан бичгийг хүргүүлж, явуулсан бичгийн бүртгэлд хөтөлж ажиллав. 

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

Сумдад ажиллаж байгаа хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын ажиллах амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, сумын удирдлагын дэмжлэг туслалцааг авах зорилгоор 2020 оны 
эхэнд аймгийн засаг даргаар батлуулсан сумын засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч 
цагдаагийн газрын хамтарсан “Гурвалсан гэрээ”-г байгуулан сар бүр дүгнэн ажиллаж 
байна. 

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын нийгмийн баталгааг сайжруулах, орон 
нутгийн зүгээс дэмжлэг туслалцаа авах зорилгоор аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн, 
Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Бат-Өлзий, холбогдох хэлтэс, агентлагийн 
удирдлагууд болон сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарын нэгдсэн цахим хурлыг 2 
дугаар сард зохион байгуулж, Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Т.Ганзориг 
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сумдын цагдаагийн алба хаагчдын ажил үүргээ гүйцэтгэх, алба хаагчдын амьдрах 
нөхцөлийг сайжруулахад орон нутгийн зүгээс дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх шаардлагатай 
байгаа талаар өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар сонсгол мэдээлэл хийж, ажил үүрэг 
гүйцэтгэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээл, санал хүсэлтийг авч хэлэлцэн аймгийн Засаг 
дарга, орон нутгийн зүгээс дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллахаа илэрхийлж, сумдын 
хэсгийн төлөөлөгч нарын шатахууны зардал, 5 сумдын унаажуулах асуудлыг аймгийн 
эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд үндсэн чиглэлд тусгуулан шийдвэрлүүлэв. 

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

Алба хаагчдын харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 
Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар алба хаагчдын дунд “Тэргүүний соёлч боловсон 
офицер, цагдаа, эмэгтэй ажилтан”, “Шинэ санал, санаачилга”, “Шилдэг жолооч, харуулчин, 
хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч, мөрдөгч, удирдагч” болзолт уралдаануудыг тус тус зарлан 
явууллаа. 

  
А. Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Цагдаагийн 

газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгүүлж, долоо хоног 
бүрийн Мягмар гаригт 30 удаа хуралдаж, 187 асуудал хэлэлцсэнийг ангилж үзвэл: ажлын 
байрны томилолт болон чөлөөлөх асуудлаар 35, шагнаж урамшуулах 10, албаны шалгалт 
12, сахилга хариуцлагын талаар 18, ажлын хэсэг байгуулах талаар 26, тасаг албадын 
сарын ажил дүгнэх талаар 12, хугацаатай үүрэг даалгаврын биелэлтийг авч хэлэлцэх 
талаар 26, сонсгол мэдээлэл 36, бусад 12 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба 
зөвлөлийн хурлаас 30 алба хаагчид хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлт үр дүнг 
тооцсон байна. 

Цагдаагийн газрын даргын 139 тушаал төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 6, 
сахилгын шийтгэл оногдуулах 4, ажлын хэсэг томилох 21, шилжүүлэн томилох 28, сарын 
ажлын үр дүнгийн тухай 6, зардал гаргах тухай 11, болзолт уралдаан зарлах тухай 3, 
ажлаас чөлөөлсөн 2, цагдаагийн бага цол олгосон 5, бусад асуудлаар 38 тушаал гаргаж 
биелэлтэд нь хяналт тавьж хэрэгжүүлэв. 

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

Цагдаагийн газрын удирдлагаас албадын үйл ажиллагааг сайжруулж, оршиж буй 
алдаа дутагдлыг засч арилгах, орон нутгийн цагдаагийн тасаг, хэсгийн дарга, хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нарын ажлын хариуцлага сахилгыг дээшлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр Цагдаагийн газрын даргын “Ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах 
тухай” албан даалгавар 2, албадын дарга нарын манлайллыг дээшлүүлэх, алба хаагчдын 
сахилга хариуцлагыг чангатгах, алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг 
сайжруулах чиглэлээр бие бүрэлдэхүүнд 74 удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 70 
алба хаагчтай ганцаарчлан, 32 алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж зөвлөгөө өгч, 
зөвлөмж 6-ыг боловсруулан алба хаагчдад хүргүүлж, 36 алба хаагчийг хурал 
зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж, гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдахгүй, архи авилгатай холбоотой 
зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар цагдаагийн газрын дарга болон тасгийн дарга 
нараас нийт бие бүрэлдэхүүнд албан даалгавар, хугацаатай үүрэг, зааварчилга, зөвлөмж 
өгч ажиллалаа. 

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

ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, алба хаагчдын эрх зүйн баталгааг хангах, ажлын 
таатай орчинг бүрдүүлж мэдлэг боловсрол ухамсраа дээшлүүлэх боломжоор хангах, хүн 
төвтэй цагдаагийн үйлчилгээний тогтолцоог бий болгох, ил тод нээлттэй байж өргөдөл 
гомдлыг хүлээн авах барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгох, орчин үеийн мэдээллийн 
технологийг ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэж байгууллагын нэр 
хүндийг дээшлүүлэхэд өдөр тутам анхаарч ажиллаж ирлээ.  
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Цагдаагийн байгууллагад ажилд орохоор хүсэлт гаргасан иргэдийг Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх /код 900/ 
журам”, “Хүний нөөцийг судлах, ажилд томилох /код 901/ журам”-ын дагуу сонгон 
шалгаруулалт зарлаж, цагдаагийн байгууллагад ажилд орох хүсэлт гаргасан 36 иргэнийг 
бүртгэн шаардлага шалгуур хангасан 12 иргэний материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлэн сонгон шалгаруулалтад хамруулав. 

Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 
оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/135 дугаар тушаалаар батлагдсан 187 алба хаагч, 
мөн даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Экологийн цагдаагийн алба 
байгуулах, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлах тухай” Б/17 дугаар тушаалаар 8 
орон тоо, мөн даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/316 дугаар тушаалаар 
Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн 2, ахлах мэргэжилтэн 1, мөн 
даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/319 дүгээр тушаалаар хэсгийн байцаагч 
3 орон тоо тус тус нэмэгдэж нийт байвал зохих 200 алба хаагч байхаас одоогийн 
байдлаар бэлэн 194 алба хаагч /Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэр хамгаалах 
Дотоодын цэргийн тусгай салбарт 24 алба хаагч, түдгэлзүүлсэн офицер 1, сул орно тоо 5/ 
ажиллаж байна.  

Алба хаагчдыг хүйсийн байдлаар нь авч үзвэл 176 буюу 92,6 хувь нь эрэгтэй, 14 
буюу 7.3 хувь нь эмэгтэй, 99 буюу 52,1 хувь нь офицер, 87 буюу 45,7 хувь нь ахлагч, 5 
буюу 2.6 хувь нь энгийн гэрээт ажилчид байна. 

Алба хаагчдыг насны байдлаар нь ангилбал: 19-25 настай 33, 26-30 настай 52, 31-
35 настай 56, 36-40 настай 31, 41-45 настай 13, 46-50 настай 5, Боловсролын байдлаар нь 
ангилбал: дээд боловсролтой 130 /үүнээс магистр 15/, бүрэн дунд боловсролтой 60 
/үүнээс тусгай дунд 11/ алба хаагч, 

Цагдаагийн байгууллагад ажилласан жилээр нь ангилбал: 1 жил хүртэл 7, 1-5 жил 
ажилласан 49, 6-7 жил ажилласан 38, 8-10 жил ажилласан 24, 11-15 жил ажилласан 48, 
16-20 жил ажилласан 20, 21-25 жил ажилласан 6, 26-аас дээш жил ажилласан 3 алба 
хаагч байна. 

Тус Цагдаагийн газарт өнөөдрийн байдлаар 6 /хэсгийн төлөөлөгч 1, тасгийн дарга 
2, Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн 1, харуулчин 1, 
түдгэлзүүлсэн 1/ алба хаагчийн орон тоо дутуу байгаа болно.  

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 “Албан тушаал дэвшүүлэх” /код 
909/ журамд заасан болзол шаардлагыг хангасан алба хаагчдыг байгууллагын даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар тасаг хэсгийн даргын 
албан тушаалд 2, ахлах албан тушаалд 4, ажлын байр өөрчлөгдсөн 20, шинээр 
томилогдсон 7 /офицерын бүрэлдэхүүнд/, шилжсэн 3 алба хаагч байна. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Албан тушаал дэвшүүлэх” /код  
909/ журамд заасны дагуу 13 алба хаагчийг офицерын бүрэлдэхүүнд, 25 алба хаагчийг 
ахлахын, 5 алба хаагчийг тасаг, хэсгийн даргын, 3 алба хаагчийг газар, хэлтсийн даргын 
нөөцөд авах алба хаагчдын судалгааг тус тус гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллав. 

  
В. Байгууллагын удирдлагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол 

шийдвэрлэлтийн талаар: Цагдаагийн газрын удирдлага, албан тушаалтанд хандаж 
иргэд, аж ахуй, нэгж байгууллагаас хагас жилийн байдлаар 215 өргөдөл, гомдол, санал 
ирүүлснийг хүлээн авч бүрэн шийдвэрлэж хариу өгөв. Ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналыг 
ангилбал ажилд орох, суралцахыг хүссэн 23, ажил өөрчлөх шилжихийг хүссэн 12, 
захиргааны чөлөө хүссэн 168, тэтгэвэр, тэтгэмж орон сууц хүссэн 7, ажилд дахин орохыг 
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. 
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Г. Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тухай:  
  
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 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг иргэдэд 
тавих арга хэмжээ"-г 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр аймгийн Дорнод 
политехникийн коллежийн хурлын зааланд 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 215 иргэдэд Цагдаагийн газраас 2019 онд 
хийж гүйцэтгэсэн ажлаа тайлагналаа.  

Цагдаагийн газрын 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг видео хэлбэрээр 
үзүүлэн, иргэдийн санал, хүсэлтийг сонсож, тасаг албадууд цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд ашиглаж байгаа багаж, тусгай хэрэгслийг иргэдэд танилцууллаа. Орон 
нутгийн “ТВ6”, “Мижи”, “Дорнод”, “Шинэ суваг” телевизүүдтэй хамтран тайлангийн талаар 
мэдээ мэдээллийг бэлтгэн иргэд олон нийтэд сурталчлан ажиллав. 

 Уг арга хэмжээг удирдамж, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулан, 
тайлангийн хурлыг цагдаагийн алба хаагчдын урлагийн тоглолтоор эхэлж, Цагдаагийн 
газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулан иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн 
авч ажилласан. Мөн Хэрлэн сумын багуудад Хэрлэн сумын ИТХ, Засаг даргын тамгын 
газар, Иргэний зөвлөлтэй хамтран 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 дүгээр багийн хэсгийн 
байцаагчийн 2019 оны тайлан тавих ажлыг зохион байгуулан зөвлөлийн гишүүд, 
хамтарсан багийн гишүүдийн хамт оролцож, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг иргэдэд хүнд суртал чирэгдэлгүй түргэн шуурхай, 
харилцааны өндөр соёлтой үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор газрын үүдний 
иргэдэд үйлчлэх өрөөнд ”Санал хүсэлтийн дэвтэр”, “Санал авах хайрцаг” 
“Байгууллагын ил тод байдлын самбар”, “Авилгаас урьдчилан сэргийлэх самбар” 
зэргийг байрлуулан цагдаагийн алба хаагчийн хүнд суртал, авилгал хээл хахуулийн 
талаарх мэдээллийг шинэчлэн ажиллалаа. 

  
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага 

мэдээллийн мөрөөр Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай бүрэлдэхүүн дуудлагад очсон 
хугацаа, ажлын үр дүн, харьцааны соёл, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тухай өдрийн Ёс 
журмын эргүүл дуудлага өгсөн иргэн бүртэй утсаар холбогдон санал хүсэлтийг сонсож, 
дуудлага мэдээлэл шалгалгүй дарагдуулсан, гомдолтой дуудлага мэдээллийг дахин 
шалгуулахаар хоногийн мэдээнд тусган иргэдийг санал хүсэлтийг сонсож ажилласнаар 
иргэдийг чирэгдүүлэх, дуудлага мэдээлэл дарагдуулах зөрчил дутагдал буурч байгаа нь 
зохих үр дүнгээ өгч байна. 

Цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх үндсэн үүргээ гүйцэтгэхдээ энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
хууль хяналтын байгууллагатай хамтын ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг ахиулах 
зорилгоор Прокурорын газар, Тагнуулын хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 
Татвар, Гааль, Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газар, Хөгжимт драмын театр, 
Тээвэр зохицуулалтын алба, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Иргэний 
зөвлөл, Цагдаагийн ахмадын хороо, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай 1, 5 дугаар 
саруудад хамтарсан 13 удаа уулзалтыг зохион байгуулж, 2019 оны ажил, ололт амжилт, 
анхаарах асуудлаа ярилцан, санал бодлоо солилцож, 2020 онд хийж гүйцэтгэх ажлын 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

  
Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 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 сургалтыг тогтмол явуулж хэвшээд байна.  

Аймгийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороонд өнгөрсөн жилд гэмт хэрэг, зөрчилд 
насанд хүрээгүй хүүхэд өртөж хохирсон болон холбогдсон хүүхдийн талаарх криминологи 
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судалгааг танилцуулж 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 3,5 сая төгрөгийг 
шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

“Архигүй ирээдүй гоё” цахим аяны хүрээнд аймгийн ИТХ, ГХУСАЗСЗ, 
Залуучуудын холбоо, Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран “Архигүй амьдралыг 
бид хүснэ” масктай уулзалтыг 06 дугаар сарын 03, 10, 17-ны өдөр 06-08 цагийн хооронд 
Хэрлэн сумын 9-р баг Найрамдал парк, Хэрлэн голын хөвөөн дээр зохион байгуулан 
Архидалтын эсрэг “Оюуны есөн дэвшил” ТББ-ын тэргүүн Н.Хүрэлбаатар,  Бүсийн 
оношилгоо эмчилгээний төвийн сэтгэц наркологийн эмч н.Батболд,  “Happy life” ТББ-ын 
тэргүүн, “DND COMEDY” клубийн үүсгэн байгуулагч Э.Эрдэнэ-Очир нарыг урьж 
оролцуулан архины хор хөнөөл, архинаас татгалзах арга ухаан, амьдралын сургамж, 
уриалгыг иргэдэд хүргэх нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулан контент болгон 
бэлтгэж цахим орчинд байршуулан иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. 

  
ХОЁР. ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, 

ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
  
А. БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ: Цагдаагийн 

газрын хэмжээнд 2020 онд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 5845 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 1783 буюу 30.5 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 4062 буюу 
69.5 хувийг зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл тус тус эзэлж байна. Жилийн эцэст 93 
гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байгаа нь нийт гомдол мэдээллийн 5752 буюу 98.4 
хувийг шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2020 онд 426 холбогдогчтой, 1387.9 сая төгрөгийн хохиролтой, 
476 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, 129 хэргээр буюу 21.3 хувиар буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 
63.7 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 5 хувиар өссөн байна.  

Гэмт хэргийн улмаас 25 хүн нас барж, 225 хүн гэмтсэн нь урьд оны мөн үетэй 
харьцуулахад нас барсан хүн 6-гаар буюу 19.4 хувиар буурч, гэмтсэн хүний тоо 1-ээр буюу 
0.5  хувиар өссөн байна. Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан хохирлын 658.9 
сая.төгрөг буюу 47.5 хувийг нөхөн төлүүлжээ. 

Аймгийн хэмжээнд 2020 онд 19448 зөрчил илрүүлсэн нь 554 зөрчлөөр буюу урьд 
оны мөн үеэс 2.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Нийт 19021 иргэнийг 871.218.500 төгрөгөөр торгож, 838 жолоочийг торгож-тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 420 хүнийг захиргааны журмаар /үүнээс: 131 буюу 31.2 
хувь нь гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас, 229 буюу 54.5 хувь нь согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон/ баривчлуулан шийдвэрлэжээ.  

Согтууруулах ундаа хэрэглэн зөрчил гаргасан 4154 иргэнийг эрүүлжүүлсэн нь 10 
хүнээр буюу 0.2 хувиар буурсан ба үүнээс: эмэгтэй хүн 277, насанд хүрээгүй 6 хүүхэд 
эрүүлжүүлэгджээ. 

 
Үйлдэгдсэн байдлаар: - Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 162 бүртгэгдэж 6-гаар 

буюу 3.9 хувь, Урьд ял шийтгэгдсэн хүмүүсээс дахин гэмт хэрэгт 104 хүн холбогдсон нь 67 
хүнээр буюу 2.8 дахин, Мансуурсан үедээ үйлдсэн гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 1-ээр буюу 1 
дахинаар өсч, - Эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 48 бүртгэгдэж 3-аар буюу 5.9 хувь, 
Бүлэглэн гүйцэтгэсэн гэмт хэрэг 25 бүртгэгдэж 3-аар буюу 10.7 хувь, Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 15 бүртгэгдэж 15-аар буюу 50.0 хувь, Хүүхэд 
оролцсон гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 9-өөр буюу 81.8 хувиар тус тус буурч, Галт зэвсгээр 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй ба 1 дахин буурсан ба Гадаадын иргэн оролцсон гэмт 
хэрэг бүртгэгдээгүй байна.   

 
Үйлдэгдсэн газраар: - Гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 145 бүртгэгдэж 10-

аар буюу 6.5 хувь, Олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 25 бүртгэгдэж 26-гаар буюу 
51.0 хувь, бэлчээрт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 25 бүртгэгдэж 29-өөр буюу 53.7 хувиар тус тус 
буурч, - Гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 62 бүртгэгдэж 2-оор буюу 3.3 хувь, Авто 
замд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 48 бүртгэгдэж 5-аар буюу 11.6 хувиар өссөн байна. 
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Хэргийн төрлөөр: - Хөрөнгө завших гэмт хэрэг 9 бүртгэгдэж 2-оор буюу 28.6 хувь, 
Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг 4 бүртгэгдэж 1-оор буюу 33.3 хувь, 
Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж 1-ээр буюу 
50 дахин, Хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэрэг 11 бүртгэгдэж 7-гоор буюу 2.8 дахин, 
Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж 1-ээр буюу 50 хувь, 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 45 
бүртгэгдэж 3-аар буюу 7.14 хувь, Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг 20 бүртгэгдэж 3-аар 
буюу 17.6 хувь, Бусдын эд хөрөнгө устгах гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 1 дахин, Эд хөрөнгө 
устгах, гэмтээх гэмт хэрэг 8 бүртгэгдэж 5-аар буюу 2.7 дахинаар тус тус өсч,  

- Хүнийг алах гэмт хэрэг 5 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 44.4 хувь, Хүний эрүүл мэндийн 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 183 бүртгэгдэж 3-аар буюу 1.6 хувь, Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 1-ээр буюу 50 хувь, Бэлгийн эрх, чөлөө халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг 14 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 22.2 хувь, Хүчиндэх гэмт хэрэг 11 
буюу 6-гаар 35.3 хувь, Хулгайлах гэмт хэрэг 69 бүртгэгдэж 22-оор буюу 24.2 хувь, үүнээс 
хувийн өмчийг хулгайлах 57 бүртгэгдэж 23-аар буюу 28.8 хувь, Мал хулгайлах гэмт хэрэг 
64 бүртгэгдэж 69-өөр буюу 51.9 хувь, Дээрэмдэх гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 66.7 
хувь, Залилах гэмт хэрэг 34 бүртгэгдэж 7-гоор буюу 17.1 хувь, Гээгдэл эд зүйл, алдуул 
мал завших гэмт хэрэг 5 бүртгэгдэж 5-аар буюу 50.0 хувь, Улсын хилээр барааг хууль 
бусаар нэвтрүүлэх 1 бүртгэгдэж 2-оор буюу 66.7 хувь, Олон нийтийн амгалан тайван 
байдлыг алдагдуулах гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 6-гаар буюу 85.7 хувь, Хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 2-оор буюу 66.7 хувь, Эдийн 
засгийн гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 3-аар буюу 75.0 хувиар тус тус буурч,  

- Халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 3, Мансууруулах эм, сэтгэцэд 
нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг 1, Хүний амь нас болгоомжгүй хохироох 
гэмт хэрэг 1 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй адил түвшинд байгаа ба Эрүүл 
мэндийн эсрэг, Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй ба 1 дахин, 
Авлигын эсрэг гэмт хэрэг 11 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 
Б. ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТАСАГ, АЛБАДААС ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 

ТАЛААР 
  
Эрүүгийн цагдаагийн тасаг: Цагдаагийн газрын эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба 

хаагчдаас иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс нийт 1249 гомдол мэдээллийг эрүүгийн 
тасгийн алба хаагч нар хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс: гэмт хэргийн 
шинжтэй гомдол мэдээлэл 727, зөрчлийн шинжтэй 522 гомдол мэдээллийг хүлээн авч 
хуулийн хугацаанд шалгаж ажиллалаа. 

Хэрэг бүртгэлтийн нийт 451 эрүүгийн хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа хийж, 78 
хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар аймгийн прокурорын газарт хүргүүлэн, 211 
хэргийг ажиллагааны явцад илрүүлэн мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлэн ажиллажээ. 

Нийслэлийн дүүргүүд болон бусад орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүд, болон 
аймгийн Прокурорын газраас эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа 
гүйцэтгүүлэхээр 41 даалгавар ирүүлснээс, 38 даалгаврын биелэлтийг ханган, хугацаанд 
нь ажиллагааг явуулж ажиллав. 

Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 
хэргүүдийг нөхөн илрүүлэх, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргосон сэжигтэн, 
яллагдагчийг эрэн сурвалжилж олж тогтоох, эрчимжүүлэх зорилгоор “Шийдвэрлэлт- 
илрүүлэлт”, “Хэрэг бүртгэлт хэрэг тулгалт”, “Намрын өнгө”, “Сэжигтэн хяналт-2020” зэрэг 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар сэжигтэн, 
яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй урьд оны хэрэг бүртгэлийн 24, 
мөрдөн байцаалтын 15, энэ оны хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 39, нийт хэрэг 
бүртгэлтийн 420 хэргээс 124 хэрэг буюу нийт эзэнгүй хэргийн 29,5 хувийг нөхөн илрүүлж 
ажилласан байна. 

  
Эрэн сурвалжлах ажлын талаар: Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

журам “Эрэн сурвалжлах” /код 229/-ыг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар ханган 
ажиллаж, эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Эрдэнэхөлөгийг эрэн сурвалжлах 
ажил хариуцсан алба хаагчаар тус тус томилж, албан тушаалын тодорхойлолтод ажил 
үүргийг тусган оруулж хяналт тавин ажиллаж байна. 
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Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код /229/-ийн 11 дэх заалтыг 
баримтлан Цагдаагийн газрын эрэн сурвалжлах ажлын “Орон тооны бус зөвлөл”-ийг  
цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрийн а/46 дугаар тушаалаар 
9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан бөгөөд “Орон тооны бус зөвлөл” нь 2020 оны 06 
дугаар сарын байдлаар 15 удаа хуралдаж эрэн сурвалжлах ажлын чанар үр дүнг 
дээшлүүлэх, эрэн сурвалжлагдаж буй оргодол, сэрдэгдсэн этгээд, мал эд зүйлийг эрэн 
сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх, шинээр томилогдсон алба хаагчдыг эрэн сурвалжлах 
“ASAP” сантай ажиллахад сурган дадлагажуулсан, мөн шүүхийн шатнаас оргон зайлсан 
Сүхбаатар овогтой Бат-оршихыг хаяг байршлыг тогтоох чиглэлээр Улаанбаатар хотод  2 
алба хаагчийг 10 хоногийн хугацаатай, хөдөө орон нутагт 3 алба хаагчийн 4-7 хоногийн 
хугацаатай томилж ажиллуулсан болно. 

“Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 2020 оны 06 дугаар сарын 
16-ны өдөр танилцаж, цаашид “Орон тооны бус ажлын хэсэг”-т, эрэн сурвалжлагдаж буй 
оргодол, сэрдэгдсэн этгээдүүдийг олж тогтоох ажлаа эрчимжүүлэх,  үүрэг чиглэл өгч 
биелэлтийг тухай бүр тооцон ажиллаж байна. Эрэн сурвалжлах “ASAP” сангийн  
ашиглалтыг сайжруулах, алба хаагчид мэдлэг мэдээлэл олгох чиглэлээр цагдаагийн 
газрын бие бүрэлдэхүүнд эрэн сурвалжлагдаж буй зарлан мэдээлэлтэй танилцах, зарлан 
мэдээлэх, эрэн сурвалжлалтыг зогсоох,  эрэн сурвалжлах “ASAP” санд ажиллахдаа алдаа 
дутагдалгүй ажиллах талаар 6 удаагийн сургалт, мэдээллийг  2020 оны 02, 05, 06, 07, 10, 
11, 12 дугаар сард цагдаагийн газрын сургалтын цахим групп дээр байршуулан сургалт 
зохион байгуулсан. 

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

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

Эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” сангийн  ашиглалт 2020 оны 06 дугаар сарын 
20-ны өдрийн байдлаар тус газрын алба хаагчид нь эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” 
санд зарлагдсан 25118 зарлан зарлан мэдээлэлтэй танилцаж ажилласан бөгөөд 
Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд хоногт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг,  алдагдсан  мал, 
эд зүйл, оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон хүн, сэрдэгдсэн этгээд, оргодлын 
талаар танилцуулга бэлтгэн өдөр бүр танилцуулж, бусад орон нутаг, газар хэлтсээс эрэн 
сурвалжлалт зарласан  мэдээллийг  тухай бүр нь танилцуулан,  алба хаагчдын эрэн 
сурвалжлах  “ASAP” санд зарлагдсан мэдээлэлтэй танилцсан байдал, эрэн сурвалжилж 
олж тогтоосон байдлыг алба хаагчийн ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлтэд оруулан тооцож 
байгаа нь эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлсэн үр дүнтэй ажил болж байна.  

“Эрэн сурвалжлах ASAP” сангийн ашиглалтын талаар сар бүр ажил дүгнэхэд 
хэлэлцэж, зөрчил дутагдал гаргасан, идэвх санаачлагатай ажилласан алба хаагчдыг 
ажлын үр дүнгээр үндсэн цалинг 5-10 хувиар хасаж, нэмж дүгнэж ирлээ.  

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,  
шаардлага хангаагүй мэдээллийг буцаах, тухай бүр нь засуулах арга хэмжээг авч, хянан 
төвлөрсөн тоо бүртгэлд бүртгэн ажиллалаа. 

Эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” сангийн  ашиглалт 2020 оны 12 дугаар сарын  
26 өдрийн байдлаар мэдээлэл  бүртгэлийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийхэд алба 
хаагчдаас эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” санд 455  зарлан мэдээлэл хийснээс урьд 
оны болон тус оны 414 мэдээллийг олж тогтоосноор зогсоож, 2020 оны 81, урьд оны 
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болон нийт үлдэгдэл 117 зарлан мэдээлэл  шийдвэрлэгдээгүй байна. Зарлан мэдээлсэн 
маягт тус бүрээр нь ангилбал: 5411 маягтаар оршин суугаа газраасаа сураггүй алга 
болсон хүн 18 зарлан мэдээлснээс 17 иргэнийг олж тогтоосон бөгөөд энэ оны үлдэгдэл 1, 
урьд оны нийт үлдэгдэл 3, шүүхээс даалгасан 134 иргэнийг зарлан мэдээлснээс 103 
иргэнийг олж тогтоосон бөгөөд энэ оны үлдэгдэл 32, урьд оны нийт үлдэгдэл 32, 5412 
маягтаар 8 оргодол зарлан мэдээлснээс 7 этгээдийг олж тогтоосон бөгөөд энэ оны 
үлдэгдэл 1, урьд оны нийт үлдэгдэл 2, мөн гэмт хэрэг үйлдсэнд сэрдэгдсэн хүн 75 зарлан 
мэдээлснээс 63 этгээдийг олж тогтоосноор зогсоосон бөгөөд урьд оны болон нийт 
үлдэгдэл 13, 5425 маягтаар 120 мал амьтан зарлан мэдээлснээс 97 олж тогтоосон бөгөөд 
энэ оны 23, урьд оны нийт үлдэгдэл 26, 5426 маягтаар 96 эд зүйлийг зарлан мэдээлснээс 
84 олж тогтоосон бөгөөд энэ оны 12, урьд оны нийт үлдэгдэл 15, 5423 маягтаар тээврийн 
хэрэгсэл 4 зарлан мэдээлснээс урьд оны болон нийт үлдэгдэл 1, 5417, 5421, 5422 
маягтаар тус онд зарлан мэдээлэл хийгээгүй боловч урьд онд зарлан мэдээлсэн галт 
зэвсэг 22, бодис 1, түүх соёлын дурсгалт болон үнэт зүйл 2-ийг тус тус эрэн сурвалжилж 
байна.  

Эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр “ASAP” санд эрэн сурвалжлагдаж 
буй Шүүхээс даалгасан иргэний хариуцагч болон оргодол этгээдүүдийг олж тогтоох 
чиглэлээр 1 алба хаагчийг 7 хоногийн хугацаатай Улаанбаатар хотод томилолтоор 
ажиллуулж, тус аймгаас зарлан мэдээлсэн 4 сэрдэгдсэн этгээд олж тогтоон холбогдох 
албан тушаалтанд хүлээлгэн өгөв. Мөн 2020 оны 11 дүгээр сард зохион явагдсан 
“Оргодол-тулгалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн 
дэслэгч С.Соронзонболдыг Эрүүгийн цагдаагийн албаны эрэн сурвалжлах хэлтэст-д 
томилолтоор ажиллуулсан бөгөөд тус арга хэмжээний хүрээнд оргодол 2, гэмт хэрэг 
үйлдсэнд сэрдэгдсэн хүн 11, шүүхээс даалгасан бусад этгээд 11-ийг тус тус олж 
тогтоогоод байна.  

2020 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн 
газрын Эрэн сурвалжлах ажлын илрүүлэлт 82.1 хувьтай байгаа бөгөөд оргодол, гэмт хэрэг 
үйлдсэнд сэрдэгдсэн этгээдийг олж тогтоох ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр алба хаагчдын 
бүлгийн зохион байгуулалтад оруулж, өдөр тутмын ажилд нь хяналт тавин ажиллалаа.  

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, “Дорнод цагдаа жижүүр” 
хаалттай группд байршуулан мэдээлж ирснээр алба хаагч бүр хоногт үйлдэгдэж буй гэмт 
хэрэг, зөрчилд эрэн сурвалжлагдаж буй хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээлэлтэй 
танилцах, шалгагдаж буй гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд болон алдагдсан эд зүйлийн 
мэдээллийг тавьж, харилцан мэдээ, мэдээлэл солилцон ажиллах нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлэн ажиллалаа. 

  
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг: Цагдаагийн газраас нутаг дэвсгэрийн 

эрүү хэв журмын нөхцөл байдал, криминологи судалгаанд үндэслэн аймгийн хэмжээнд 
анхаарал татаж, ихээр үйлдэгдэж байгаа Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг 
эрчимжүүлэх, илрүүлэх таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг 
дээшлүүлэх зорилгоор удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээг тасралтгүй авч 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох ажлыг 
эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах 
салбар зөвлөлөөс 2020 онд малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, 
малчдын бүлгүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, болзолт уралдаан зарлах, сургалт 
зөвлөгөөн зохион байгуулах ажилд 10,0 сая төгрөг, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэсгийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор машин худалдан авахаар аймгийн 2020 оны 
төсөвт 18,0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн ачаалал даах чадвартай дунд 
оврын жийп машин авах саналаа хүргүүлэн шийдвэрлүүлж албан хэрэгцээнд ашиглаж 
байна.  

“Малын хулгайн шийдвэрлэлт 2020-I,II” нэгдсэн арга хэмжээг 2 үе шаттайгаар 
зохион байгуулж, “Судалгаа хяналт”, “Бүртгэл хяналт”, “Туслах малчин”, “Бүртгэл-
сэжигтэн”, “Гарал үүсэл”, “Алдуул мал”, “Туслах малчин”, “Бүртгэл сэжигтэн”, “Малын эм, 
тамга”, “Объектын судалгаа”, “Торгон хил” хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион 
байгуулан үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 
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Аймгийн Хэрлэн, Баянтүмэн, Булган, Хөлөнбуйр, Чойбалсан, Сэргэлэн, Халхгол 
зэрэг 10 гаруй сумдын нутаг дэвсгэрт 2017 оноос хойш үйлдэгдээд эзэн холбогдогч 
тогтоогдоогүй байсан хэргүүдийг П.Онолтуяа, Э.Баярдэлгэр, Д.Энхбат, Н.Энх-Алдар, 
Л.Наранбаатар, Г.Мөнхбат, Б.Болорсүх, М.Мягмаржав нарын толгойлсон 8 бүлэг 50 гаруй 
холбогдогчтой этгээдүүд мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэхээр урьдчилж бэлтгэсэн бугуйл, 
сүх, эмээл, ногт, хазаар, хутга зэрэг эд зүйл болон тээврийн хэрэгсэл 22-ийг ашиглан, 
иргэдийн 219 бод, 119 бог нийт 368 толгой малыг бэлчээрээс нядалж хулгайлж, 84 
удаагийн үйлдлээр бусдад 233.489.800 төгрөгийн хохирол учруулсан гэмт хэргүүдийг 
тогтоож, мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулав. 

Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, 
илрүүлэлтийг ахиулах, олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаанд ахиц дэвшил гаргах 
зорилгоор мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах 
төлөвлөгөөг жил бүр ГХУСАЗСЗ-ийн даргаар батлуулж, хэрэгжүүлж мөн Цагдаагийн 
газрын дарга, Аймгийн прокурорын газрын даргын хамтарсан тушаалаар хамтарсан 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан “Малын хулгайн хэргийн шийдвэрлэлт-2020-1”, аймгийн 
Засаг даргын 2020.03.30-ны өдрийн А/193 дугаар захирамжаар “Малын хулгайн хэргийн 
шийдвэрлэлт-2020-2” нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж, хил 
залгаа аймгуудын цагдаагийн газрын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор 
Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудын хил залгаа сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын дарга, багийн дарга,  хэсгийн төлөөлөгч,  нарыг хамруулсан “Уулзалт зөвлөгөөн”-
ийг Хөлөнбуйр суманд хил залгаа аймгуудын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулав. 

ЦЕГ-ын даргын 2020.10.14-ний өдрийн А/245 дугаартай тушаалаар улсын хэмжээнд 
зохион байгуулагдсан “Мал мах” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Засаг даргын 
2020.10.21-ний өдрийн А/518 дугаартай захирамжаар “Торгон сүрэг”, “Торгон хил” 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах, арга хэмжээг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх, нууц далд аргаар үйлдэгдэж байгаа мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, 
хууль бусаар мал мах борлуулж болзошгүй газар, цэг, этгээдүүдийг шалгаж тогтоох, 
хяналт шалгалт хийх, мал мах, малын гаралтай түүхий эд худалдан борлуулж байгаа цэг, 
ченж нарын судалгааг шинэчлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулав. 

Хил орчмын бүсэд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй газар нутагт оршин 
сууж байгаа мал бүхий иргэдийн судалгааг гаргаж, гэмт хэргийн талаар авагдсан мэдээ, 
мэдээлэл мал, эд зүйлийг эрэн сурвалжлах чиглэлээр Монгол Улсын Интерпoлын 
Үндэсний Төв Товчоонд хандаж ОХУ руу мэдээлэл хүргүүлэв. 

Мөн иргэдийн олон тооны бод мал алдагдсан эрүүгийн хэргийг бүрэн дүүрэн 
шалгах ажлын хүрээнд Монгол улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, ОХУ-ын Дотоод 
хэргийн яам хоорондын хил орчмын бүс нутгийн хамтын ажиллагааны талаар гарсан эрх 
зүйн акт, тогтоол, шийдвэрийн хүрээнд тус аймагтай хил залгаа Өвөр байгалийн 
хязгаарын Чита муж болон тойргийн районы захиргаа, Хил хамгаалах байгууллага, 
Прокурорын байгууллагад мэдээллийг хүргүүлэн шалгалтын ажлыг хийж байна. 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Мал мах-2020” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд Онцгой байдлын газар, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай 
хамтран аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг  мал мах, түүхий эдийн зах, 
жижиглэнгээр борлуулдаг худалдаа үйлчилгээний газруудад хамтарсан үзлэг шалгалтыг 5 
удаа зохион байгуулж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон 
нийтийн дэмжлэг туслалцааг авах зорилгоор 4 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 20 алба 
хаагчийг нийтийн эргүүлд татан оролцуулав. 

Арга хэмжээний хүрээнд “Хулгайч нарт боломж бүү олго“, “Малчин таны хариуцлага 
хамгийн чухал”, “Мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж завдаж байгаа болон 
үйлдсэн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авч байна”, “Эрдэнэт болсон мал сүргээ 
эзэнгүй бүү орхи”, “Малын хулгайн ял шийтгэл чангарлаа” зэрэг 4500 ширхэг боршур 
зурагт хуудсыг бэлтгэн малчин  болон мал бүхий иргэдэд түгээж, олон нийтийн цахим 
сүлжээнд байршуулан, бэлтгэсэн мэдээллийг /Масс мессеж/ түгээсэн нь  үр дүнтэй 
урьдчилан сэргийлэх ажил боллоо. 

Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, хяналт 
шалгалтыг эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн төвд суурин болон хөдөлгөөнт пост 6, сумдад 
26 постонд давхардсан тоогоор цагдаагийн 197 алба хаагч, Төрийн байгууллагын 35 алба 
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хаагч, нийт 232 хүний бүрэлдэхүүнтэй 24 цагаар үүрэг гүйцэтгүүлэн аймгийн төвөөс орж, 
гарах хөдөлгөөнд хаалт, боолтыг зохион байгуулж ажиллан илрүүлсэн гэмт хэрэг, 
зөрчлийг “Шөнийн сурвалжлага” хийж дүрсжүүлэн Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 
пэйж хуудсанд байршуулан ажилласан. 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Мал мах-2020” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд аймгийн цагдаагийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээг 
иргэдэд сурталчлах, мэдээ мэдээлэл хүргэх ажлыг орон нутгийн Дорнод ТВ, Шинэ суваг, 
Мижи, ТВ-6, Нутаг 21 телевизүүд болон Жаран.мн сайтуудаар давхардсан тоогоор 24 
удаа өгч мэдээллийг бэлтгэн иргэдэд хүргэж ажиллаа.  

Арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчдаас 54 байгууллага аж ахуйн нэгж дээр очиж, 
518 алба хаагч, иргэдийг хамруулан мэдээлэл хийж, санамж сэрэмжлүүлэг, анхааруулга 
өгч, Цагдаагийн газрын цахим пэйж хуудсанд Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр нийт 5 зурагт постер,  3 ведио бичлэг, шторк бэлтгэн байршуулсныг 
нийт 201 таалагдсан, сэтгэгдэл үлдээсэн 4, 15 групт түгээлт хийж, 20899 хүнд хүрсэн 
байна. 

“Малын хулгайн шийдвэрлэлт-2020” нөлөөллийн нэгдсэн арга хэмжээ зохион 
байгуулж, Баяндун суманд 19 гишүүнтэй малчдын 3 бүлэг, Баянтүмэн суманд 10 
гишүүнтэй малчдын  2 бүлэг, Халхгол суманд 36 гишүүнтэй малчдын 3 бүлэг, Матад 
суманд 39 гишүүнтэй малчдын 5 бүлэг, Гурванзагал суманд 34 гишүүнтэй малчдын 3 
бүлэг, Булган суманд 20 гишүүнтэй малчдын 4 бүлэг, Хөлөнбуйр суманд 30 гишүүнтэй 
малчдын 4 бүлэг, Цагаан-Овоо суманд 27 гишүүнтэй малчдын 4 бүлэг, Чулуунхороот 
суманд 39 гишүүнтэй малчдын 4 бүлэг, Сэргэлэн суманд 36 гишүүнтэй малчдын 5 бүлэг 
байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна. 

  
Мөрдөн байцаах тасаг: Тайлангийн хугацаанд гэмт хэргийн шинжтэй 646 гомдол, 

мэдээллийг хүлээн авч Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан үндэслэл 
журмын дагуу шалгаж 627 буюу 97 хувийг бүрэн шийдвэрлэж, 19 гомдол мэдээллийн 
үлдэгдэлтэй ажиллаж байна. 

Мөрдөн байцаах тасгийн даргаас мөрдөгч нарын шалгаж байгаа гомдол, 
мэдээлэлд Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сан болон бүртгэлээр хяналт тавин 
ажиллаж байгаагаас гадна бүрэн гүйцэд шалгасан байдалд биечлэн хяналт тавьж, үндсэн 
хугацаанд буюу 5 хоногт шуурхай шалгаж шийдвэрлэх талаар өдөр тутам үүрэгжүүлж, 
шийдвэрлүүлэн ажиллалаа. 

Тус тасаг нь энэ онд хэрэг бүртгэлтийн 405 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулснаас 370 хэрэг буюу 91.3 хувийг, мөрдөн байцаалтын 313 хэрэг шалгаснаас 308 
хэрэг буюу 97.6 хувийн тус тус шийдвэрлэж, мөрдсөн хэргийн шийдвэрлэлт 94.5 хувьтай 
байгаа нь Мөрдөн байцаах албаны ажил үнэлж, дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг ханган 
биелүүлсэн байна. Мөрдөгч нар сум орон нутагт хэргийн газрын үзлэгт 76 удаа, цогцост 
шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээний ажиллагаанд 164 удаа орж ажилласан. 

Мөрдөн байцаах тасаг нь 2020 онд мөрдөн байцаалтын 313 хэрэгт мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулснаас Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 29.6 дугаар зүйлд 
заасны дагуу гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга хэмжээ 
авахуулахаар 42.8 хувьд нь мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж, мэдэгдлийн мөрөөр газар дээр 
нь шалгах, хариу авах ажиллагааг 94.5 хувьтай зохион байгуулан ажилласан байна. 

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын 50-с доошгүй хувийг нөхөн төлүүлсэн байх 
шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд гэмт хэргийн улмаас учирсан 1,695,790,991 төгрөгийн 
хохирлоос 1,690,700,791 төгрөгийн хохирлыг буюу 87.8 хувийг нөхөн төлүүлсэн байна. 

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

Криминологи судалгааны баг 2020 онд 42 удаа мэдээлэл хийж, 42 удаа зөвлөмж 
боловсруулан тасаг, хэсгүүдэд хүргүүлснээр эргүүлийн чиглэл маршрут, шаардлагатай 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, эргүүл, шалгалтыг хийж 
гүйцэтгэлээ. 
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Улсын хэмжээнд зохион явагдсан “Мөнгө угаалт-Шийдвэрлэлт”, “Ятгах тусам 
нягтал-2”, “Хуульч ажиллагаа”, “Нөхөн сэргээлт-2020”, “Мал мах” нэгдсэн арга хэмжээ, 
тасгаас “Эрэл”, “Манай хамт олон-Ажлын хариуцлага” аяны хүрээнд “Хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын хэргийн шийдвэрлэлтийг ахиулъя”, “Шийдвэрлэлт”, “Намрын өнгө” 
зэрэг арга хэмжээнүүдийг амжилттай зохион байгуулж, биелэлт үр дүнг тооцож ажилласан 
байна. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт үүссэн онцлог нөхцөл байдал, зохион байгуулсан ажил, 
арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн газрын алба хаагчид Дорнод аймгийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулдаг 147 төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд очиж 
ажиллан, мэдээлэл хийж, Монгол банкнаас сэрэмжлүүлсэн сүлжээний луйвар, бэлэн бус 
гүйлгээний шилжүүлэг, “Залилагч нар хүний амьдралын зовлонг тоохгүй”, “Залилах гэмт 
хэрэг” гэж юу вэ”, “Санхүүгийн залилан луйвраас сэргийлэх”, “Визний залилан”, “Цахим 
залилангийн гэмт хэрэг”, “Гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ”, “Танихгүй хүнд гар утсаа 
ашиглуулахдаа анхааралтай бай”, “Нийгэм-Ятгах тусам нягтал”, “Албаны хүний яриа”, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс явуулсан сэрэмжлүүлэг, 
“Сургуулийн диплом гаргах бизнес”, “ЯТГАХ тусам НЯГТАЛ” Аргумент хэлэлцүүлэг, “Та 
ямар нэг зээл авахдаа сайтар нягтлаарай” гэх мэт үндсэн болон олны танил хүмүүсийн 
оролцсон видео бичлэгүүдийг өдөр бүр аймгийн хамгийн олон дагагчтай 45-50 группэд 
шэйр хийж, давхардсан тоогоор 6.000.000-7.500.000 хүнд хүргэж ажилласан байна. 

  
Хэрэг бүртгэх тасаг: Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 

184 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 38 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээн, 27 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 110 гомдол мэдээллийг хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж одоо 9 гомдол 
мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.  

 Шалгаж шийдвэрлэсэн гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаар иргэнд 100 
хувь хариу мэдэгдэж ажилласан, гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт 95,1 хувьтай байна.  

 Нийт 61 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулснаас 34 хэргийг  яллагдагчаар 
татаж эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж 12 хэргийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаах саналтай 
шилжүүлж одоо 15 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  

Энэ оны 37 хэргээс 20 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татаж хэргийн 
илрүүлэлт 54 хувьтай, хэрэг бүртгэлтийн хэргийн шийдвэрлэлт 64.5 хувьтай  шалгуур 
үзүүлэлтийг хангаагүй.   

Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн энэ оны 59 хэрэг, өмнөх оны 15 хэрэг нийт 74 хэрэгт 
мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 72 хэргийг хуульд заасан анхны хугацаанд 
шүүхэд шилжүүлэх саналтай шийдвэрлэж мөрдөн байцаалтын хэргийн шийдвэрлэлт 97.2 
хувьтай байгаа нь хүрэх түвшингийн үзүүлэлт хангагдсан. 

 Шүүхэд шилжүүлсэн 72 хэрэгт 100 хувь мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж хариуг авч, 
шийдвэрлэсэн хэргээс прокурор, шүүхээс гологдлоор болон нэмэлт ажиллагаа хийлгэхээр 
буцсан хэрэг байхгүй байна.  

 Өмнөх оны дугаартай үлдэгдэл 15 хэргээс 15 хэргийг шийдвэрлэж хүрэх 
түвшингийн үзүүлэлт 80 хувьтай байхаас  шийдвэрлэлт 100 хувьтай  шийдвэрлэж хүрэх 
түвшинг хангаж ажилласан байна.   

 Гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан 77.3 сая төгрөгийн 
хохирлоос 73 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн төлүүлэлт 94.4 
хувьтай шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажиллажээ. 

Хэрэг бүртгэх албанаас зохион байгуулсан “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-ээс урьдчилан сэргийлэх “Архигүй-Орчин” арга хэмжээний 
хүрээнд ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллаж, ахуйн хүрээнд архидан 
согтуурсны улмаас гэмт хэрэгт өртөж, хохирох, хор аюулын шалтгаан нөхцөл, холбогдлыг 
олон түмэнд таниулах, болзошгүй эрсдэлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах урьдчилан 
сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлгийг харуулсан богино хэмжээний 1 шторк, контентыг орон 
нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Шинэ суваг”, “Мижи”, “ТV6”, “Дорнод” телевизүүдэд 7 
хоногийн хугацаанд өдөрт 2 удаагийн давтамжтайгаар нэвтрүүлэв. 

Арга хэмжээний хүрээнд “АСБЭ” ХХК-тай хамтран “Архигүй орчин” аянд нэгдэцгээе 
зурагт хуудсыг хэвлүүлэн ахуйн хүрээнд архидан согтуурах зөрчил ихэссэнтэй 
холбогдуулан мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч У.Очир-Эрдэнэ Хэрлэн сумын хэмжээнд 
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такси үйлчилгээ, олон нийтийн газарт олон нийтэд  нөлөөллийн арга хэмжээ зохион 
байгуулж, яриа таниулга хийж ажиллалаа. 

Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдсэн “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 
байдлын эсрэг” гэмт хэргийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, Хэрлэн сумын 6 дугаар 
багт үйл ажиллагаа явуулж буй согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх 
зөвшөөрөл бүхий 32 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд шалгалт зохион байгуулан 
телекамерын хяналтгүй 13, гадна гэрэлтүүлэг хангалтгүй 17, насанд хүрээгүй иргэнийг 
ажиллуулсан 1 зөрчлийг тус тус илрүүлэн, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах 
мөрдөгчийн мэдэгдэл 18-ыг өгч, дахин гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх 11 
мэдэгдлийн хариуг авч зөрчлийг засуулан ажиллажээ. 

“Нэгдсэн хяналт шалгалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, бууруулах зорилгоор Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн хэсгийн байцаагч нартай хамтарсан үзлэг шалгалтыг зохих 
зөвшөөрөлтэй хүнсний дэлгүүр, баар, ресторан, караоке зэрэг аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд явуулан аймгийн Засаг даргын захирамжийг хэрэгжилтийг шалган зөрчил 7-г 
илрүүлж, 4 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгжид 6 заалт 
бүхий хугацаатай албан шаардлага, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах тухай 
мөрдөгчийн 4 мэдэгдэл өгч  гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласан байна. 

  
Замын цагдаагийн тасаг:  Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа зам тээврийн 

осол, хэргийн гаралтад дүн шинжилгээ хийж аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Гэмт Хэргээс Урьдчилан Сэргийлэх Ажлыг 
Зохицуулах Салбар Зөвлөлд тус тус хүргүүлэн танилцуулж зам тээврийн осол, хэргийн 
улмаас иргэдийн нас барах, гэмтэж бэртэх явдлыг бууруулах чиглэлээр “Аймгийн нутаг 
дэвсгэрт зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2018-2020 онд 
хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 
2020 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлаар оруулан батлуулав. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих, 
иргэдэд хууль тогтоомж сурталчлах ажил, арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулах “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын салбар зөвлөл”-ийг Дорнод аймгийн 
Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/170 захирамжаар батлуулан 
ажиллаж байна. 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа зам тээврийн осол, хэргийн гаралтад дүн 
шинжилгээ хийж, аймгийн Засаг дарга, ИТХ-д тус тус хүргүүлэн танилцуулж, зам тээврийн 
осол, хэргийн улмаас иргэдийн нас барах, гэмтэж бэртэх явдлыг бууруулах чиглэлээр 
Засаг даргын 2020 оны А/192 дугаартай захирамж гаргуулан “Согтуу жолоочтой 
хамтдаа тэмцье-2020” аяныг зохион байгуулж ажиллан дүнг Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулан ажиллав. Аяны хүрээнд аймгийн 13 сумдын Засаг даргын 
Тамгын газар, Гадаадын иргэн, харьяатын газар, Засаг даргын Тамгын газар, Статистик, 
ДБЭХС ТӨХК зэрэг байгуулага, аж ахуй нэгжүүдэд аялах дэвтэр, сурталчилгааны 
самбарыг аялуулж, ажлаа тайлагнасан. 

Гудамж замын хяналт шалгалтаар 17050 зөрчил илрүүлж, согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 745, эрхийн үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 412, нийт 942 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, замын хөдөлгөөний 
хууль, дүрмийг бусад байдлаар зөрчсөн 15893 жолоочид 725.495 төгрөгийн торгуулийн 
арга хэмжээг бэлэн бусаар оногдуулж, 215 жолоочийг шүүгчийн шийтгэврээр 
баривчлуулан шийтгэлийн хуудсаар 745 жолоочийн жолоодох эрхийг хасаж арга хэмжээ 
оногдуулж ажилласан. 

“Оношлогоо-Хяналт” сэдэвт арга хэмжээний хүрээнд 7 сумын нийт 1639 тээврийн 
хэрэгсэл техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаж, 78 тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс 
хасч, улсын дугааргүй 36 мотоциклд шинээр улсын олгож, бэлэн бус хэлбэрээр 
оногдуулсан урьд оны болон энэ онд төлөгдөөгүй 611 тээврийн хэрэгслийн 30.586.300 
төгрөгийн торгуулийг нөхөн төлүүлж ажилласан. 

Цагдаа-иргэдийн хоорондын харьцаанд бодитой дүгнэлт өгөх, цагдаагийн 
үйлчилгээг сайжруулах, харилцан санал солилцоог нэмэгдүүлэх, хоорондын харьцааг 
сайжруулах, эерэг уур амьсгалыг бий болгох, шинэчлэн батлагдсан Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай хуулийг сурталчлах, жолоочид үзүүлэх итгэл, найдвар, боломжит 
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арга замыг бүрдүүлэх чиглэлээр “Танд-баярлалаа” сэдэвт арга хэмжээг 2020.02.10-
02.21-нийг хүртэл 10 хоногийн хугацаанд  зохион явуулж дүгнэлээ.  

“Оношлогоо-Хяналт” сэдэвт арга хэмжээний хүрээнд 7 сумын нийт 1639 тээврийн 
хэрэгсэл техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаж, 78 тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс 
хасч, улсын дугааргүй 36 мотоциклд шинээр улсын олгож, бэлэн бус хэлбэрээр 
оногдуулсан урьд оны болон энэ онд төлөгдөөгүй 611 тээврийн хэрэгслийн 30.586.300 
төгрөгийн торгуулийг нөхөн төлүүлж ажилласан. 

“Мотоцикл-Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд техникийн бүрэн бүтэн байдал, 
стандартын шаардлага хангаагүй замын хөдөлгөөний дүрэм зөрсөн 47 жолоочид 830,000 
төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулж, 126 мотоциклийн жолооч нарт видео шторк 
танилцуулгыг үзүүлэн санамж, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага тарааж, гэрэл ойлгогчтой 
наалтыг наалгуулантээврийн хэрэгслийн эзэмшигч жолооч нарт мэргэжлийн зөвлөгөө, 
зааварчилга өгч ажиллав.  

“Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2020” аяны нээлтийн арга хэмжээ, явцын 
талаар орон нутгийн телевизээр 2 удаа яриа өгч, аяны хүрээнд ямар арга хэмжээ зохион 
байгуулагдах, хөдөлгөөнд оролцогч нарт хандсан сэрэмжлүүлэг түгээн ажилласан. Шүр 
зах болон Найрамдал паркад байршуулсан LED дэлгэцээр өдрийн 30 удаагийн 
давтамжтай 210 удаа тус дэлгэцээр гарч байхаар “Яараад яахав дээ” аяны дуу, аяны 
видео шторкийг байршуулан ажилласан. 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, 
урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээний талаар орон нутгийн ТВ-д нийт 15 удаагийн 
мэдээ, мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг өгч, Цагдаагийн газрын dornod.police.gov.mn вэб сайт, 
пэйж хуудас болон орон нутгийн хандалт ихтэй “Дорнод аймгийн Засаг даргын тамгын 
газар” зэрэг аймгийн хэмжээнд идэвхтэй хэрэглэгддэг 8 фэйсбүүк хуудсанд нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион явуулж буй ажил, арга хэмжээний талаарх 32 
мэдээ мэдээлэл байршуулан иргэд, олон нийтэд түгээж ухуулга, нөлөөллийн ажил, арга 
хэмжээг авч ажилласан байна. 

Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/292 
дугаар тушаалаар баталсан “Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут дохио тавьж хэрэглэх журам 
“ Замын  хөдөлгөөний  дүрмийн 4.8, 18.7 дугаар зүйлийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хүрээнд хэрэгжилтийг хангуулах, тусгай дуут дохио тавьж хэрэглэх зөвшөөрөл бүхий аж 
ахуй нэгж, байгууллагын жолооч нарт энэ журмын талаар мэдлэг олгох, тэдгээрийн замын 
хөдөлгөөнд оролцох сахилга, соёлыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг аймгийн Онцгой 
байдал, Эрүүл мэндийн газар, Тагнуулын газар, Хилийн цэргийн 0132 дугаар ангийн 24 
жолоочид сургалт явуулав. 

  
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг: Нэгдсэн эргүүл шалгалт 18 удаа, хүч 

нэмэгдүүлсэн эргүүлийг 55 удаа, “Эргүүл шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээ 15, хэсэгчилсэн 
арга хэмжээг 27, иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжээс нийтийн эргүүлийг 84 удаа ту тус 
зохион байгуулан үр дүнг тооцон эргүүлд давхардсан тоогоор 13014 алба 
хаагч, 81350 цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд эргүүлийн хуваарь томилгоог 7 хоног бүр 
гаргаж, цагдаагийн газрын даргаар батлуулан хуваарийн дагуу алба хаагчдын албаны 
бэлэн байдлыг хангуулан гаргаж, үйл ажиллагааг 660 удаа шалгаж, үүрэг, зааварчилгаар 
өгч ажилласан байна. 

Тус тасгийн албан хаагчдаас иргэд байгууллага аж ахуйн нэгжээс нийт 1665 
гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 155 гомдол, мэдээллийг зөрчлийн хэрэг нээж, 
зөрчлийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 1371 гомдол, мэдээллийг прокурорт 
шилжүүлж, хялбаршуулсан журмаар 123 гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэж 1095 иргэн, 5 
хуулийн этгээдийг 29.650.500₮ /хорин есөн сая зургаан зуун тавин мянга таван зуу/-н 
төгрөгийн торгууль оногдуулж, 108 иргэнийг шүүхээр баривчлуулж,  зөрчил гаргасан, биеэ 
авч явах чадваргүй болтлоо согтсоны улмаас гудамж, талбай олон нийтийн газар унтсан 
нийт 1920 иргэнийг эрүүлжүүлж, 3620 иргэнийг ар гэр, асран хамгаалагч, эмнэлгийн 
байгууллагад хүлээлгэн өгсөн байна. 

Алба хаагчдаас 2020 онд 33 гэмт хэргийг илрүүлж, 38 гэмт хэрийг таслан зогсоож, 
гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар 242 мэдэгдэл бичиж, гэмт хэргийн 
талаар 307 илтгэх хуудас бичиж танилцуулан, эрэн сурвалжлах АСАП сангийн 
мэдээлэлтэй 55 алба хаагч давхардсан тоогоор 574 удаа орж, давхардсан тоогоор 11200 
мэдээлэлтэй танилцсан байна. 
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“Шинэ жил, Цагаан сар, Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн 
өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойн баяр”-ын өдрүүдэд батлагдсан хуваарийн дагуу 
нэгдсэн болон хүч нэмэгдүүлсэн эргүүлийг 24 удаа зохион байгуулж, шинэ жил, сар 
шинийн баярын өдрүүдийн хамгаалалтын төлөвлөгөө гарган зохион байгууллаа. 

Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, таслан зогсоох, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр “Мал мах хяналт”, “Сар шинэ-2020”, “Камержуулалт”, “Бүлэг 
бөөгнөрөл архидалт”, “Төмөр замын гарц, гарам”, “Архи хяналт”, “Тусгай зөвшөөрөл”, 
“Нийтийн эргүүл”, “Мал хяналт”, “Тамхи хяналт”, “Архи хяналт”, “Харуул манаа”, “Ноолуур”, 
“Хууль бус тоглоом хяналт”, “Тэмдэглэлт баяр”, “Март”, “Цэргийн баяр”, “Зочид буудал”, 
“Хяналт шалгалт”, “Авто засвар 2020”, “Субъект хяналт”, “Объект хяналт”, “Тусгай 
зөвшөөрөл хяналт”, “Зөрчлийн хэрэг илрүүлэлт”, “Хулгай”, “Галт тэрэг үзлэг, шалгалт”, 
“Шүр зах хяналт”, “Захирамж хяналт”, “Ченж”, “Худалдаа үйлчилгээ хяналт шалгалт”, 
“Цахим тоглоом хяналт”, “Мөрийтэй тоглоом”, “Харуул манаа”, “Нийтийн эргүүл”, “Цэрэг 
татлаг”, “Эмзэг цэг”, “Галт зэвсэг хяналт”, “Тамхи хяналт”, “Тэнэмэл иргэн”, “Хүүхдийн 
баяр”, “Ногоон бүс хяналт”, “Сонгууль хяналт”, “Хүүхэд хяналт”, “Эр хүний овоо хяналт”, 
“Зөвшөөрөл 2020”, “Аккумулятор”, “Зочид буудал”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч 
судалгаа”, “Архи хяналт” зэрэг давхардсан нэршлээр 176 ерөнхий, тусгай, 
нэг бүрчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, биелэлт үр дүнг тооцон ажиллалаа. 

Хэсгийн байцаагч нараас 2020 онд иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжээс зөрчлийн 
шинжтэй 1009  гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас зөрчлийн хэрэг нээсэн 90, 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн 62, татгалзсан 826, зөрчил гаргасан 33 иргэнийг 
шүүхээр баривчлуулах арга хэмжээ авч 72 иргэн 2 хуулийн этгээдэд 13.090.000 мянган 
төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авчээ. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр давхардсан тоогоор 310 аж ахуйн нэгж байгууллагад мэдэгдэл,  санамж  өгч, 
310 байгууллага, аж ахуйн нэгжээр гадаад дотоод орчимд нь камерын хяналт, гэрэлтүүлэг 
шалгаж, 28 байгууллагыг нийтийн эргүүлд татан оролцуулж, давхардсан тоогоор 2462 айл 
өрхөөр орж санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн, нийт 1490 орчим иргэнд гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл хийж, ХӨТЯШийтгэлтэй 1 хүнд хяналт тавьж 
ажилласан байна. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 310 зөвлөмж хүргүүлэн, 
нийт 25 удаа 2100 орчим иргэдэд яриа таниулга хийж, 2462 иргэдээс санал хүсэлтийг 
хүлээн авч ажилласан байна. 

Цагдаагийн газраас санаачлан Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 63 дугаар 
зүйлийн 63.2-т зааснаар Иргэний зөвлөл, Засаг даргатай зөвшилцөн олон нийтийн цагдаа 
ажиллуулах саналыг тавьж, аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 107 дугаар хурлаар 2020 онд 
ажиллах олон нийтийн цагдаагийн орон тоо, төсөв зардлыг шийдвэрлүүлэн 10 орон тоо 
батлуулсан боловч хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбогдуулан 8 олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллалаа.  

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын сонсгол 
мэдээллийг оны эхэнд 1 дүгээр сард Газрын даргын зөвлөлийн 2 дугаар хурлаар хэлэлцэн 
үнэлэлт дүгнэлт өгч 4 олон нийтийн цагдааг Цагдаагийн газрын “Баярын бичиг”-ээр 
шагнаж урамшуулав. 

Аймгийн хэмжээнд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр 2, 
нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 6, нийт 8 
олон нийтийн цагдаа ажиллаж байна.  

Олон нийтийн цагдаа нар Цагдаагийн газраас зохион байгуулагдсан нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн 24 арга хэмжээнүүдэд идэвх санаачлагатай оролцож, нийт малын хулгайн 1 
гэмт хэргийг илрүүлж, бусад 382 зөрчлийг таслан зогсоож илрүүлэн холбогдох албан 
тушаалтанд шилжүүлж, хариуцсан сум, багийн хэсгийн төлөөлөгч, байцаагчтай хамтран 
давхардсан тоогоор 214 аж ахуй нэгж, байгууллагад албан мэдэгдэл хүргүүлж, голын эрэг 
дагуу ногоон байгууламж, олон нийтийн газруудад цугларсан 894 иргэнд цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, бүлэг бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх чиглэлээр яриа таниулга хийж 
ажилласан байна. 

Аймгийн хэмжээнд 8 олон нийтийн цагдаагийн урамшуулалд батлагдсан 50.4 сая 
төгрөгийг зарцуулж олгоод байгаа ба 2021 оны төсөвт олон нийтийн цагдаагийн орон тоо, 
мөнгөн урамшууллыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр санал хүргүүлсэн боловч цар тахалтай 
холбогдуулан өмнөх оныхоос нэмэгдүүлэхгүй хэвээр нь олгохоор шийдвэрлэсэн. 
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Саатуулах, баривчлах байрны үйл ажиллагааны талаар: Тус цагдаагийн газрын 
Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байр нь Монгол Улсын үндсэн хууль, Зөрчлийн тухай 
хууль, Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай 
хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг 
дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, Сэжигтэн яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих 
шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль, Хууль зүйн, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/185 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Саатуулах байрны дэглэм, журам”, Эрүүлжүүлэх байрны 
ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ MNS5527:2013, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/39 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны “Захиргааны журмаар албадан саатуулах /код 623/ журам, 
А/40 дүгээр тушаал: “Албадан эрүүлжүүлэх /код 630/ , Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 
2017 оны 07 сарын 29-ны өдрийн А/246 дугаар тоот тушаалын хавсралт “Баривчлах 
байрны дотоод журам”-аар зохицуулагдан, үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2020 онд эрүүлжүүлэх байранд 3967 хүн зөрчлийн 
улмаас эрүүлжүүлэгдсэнээс эрэгтэй 3697, эмэгтэй 264, 6 насанд хүрээгүй хүүхэд 
бүртгэгдсэн байна.  

Цагдаагийн газрын дотоод сүлжээнд эрүүлжүүлэгдсэн этгээдийн 2387 картыг шивж 
оруулсан ба эрэн сурвалжлах асап санд шалгаж эрэн сурвалжлагдаж байсан 
Д.Мягмаржав нь Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн 3 дугаар хэлтсээс 
эрэн сурвалжлагдаж байсныг илтгэх хуудсаар холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан 
ажиллав.  Шүүх шинжилгээний албаны павильон санд 279  хүний гарын хээг шинээр авч 
бүртгэв. 

Тайлангийн хугацаанд эрүүлжүүлэгдсэн нийт 3530 хүнээс өдөрт нь төлбөр хураамж 
15.179.000 /Арван таван сая нэг зуун далан есөн мянга/ төгрөгийн төлбөр хураамжийг авч, 
төлбөрийн тайланг тухай бүрт нь санхүү албанд хүргүүлэн ажиллаж, төлбөр төлөлт 84.2 
хувьтай барагдуулсан байна. 

Тус цагдаагийн газрын баривчлах байранд 2020 онд шүүхийн шийтгэврээр /шинээр/ 
баривчлагдсан 423 хүнийг хүлээн авч, бүртгэл тэмдэглэлийг хөтлөн хяналт тавин 
ажиллалаа. Мөн баривчлах байранд 2020 оны байдлаар шүүхийн журмаар баривчлагдаж 
хоног эдэлсэн 88 этгээдийн иргэний хэрэгтэй нэг бүрчлэн танилцаж, байгууллагаа 
төлөөлж шүүхийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах ажлыг сайжруулав. 

Албадан эрүүлжүүлэгдсэн, баривчлагдсан /давхардсан тоогоор/ 4456 хүнд 4896 
цагийн “Албадан сургалт”-ыг тогтмол зохион байгуулж, холбогдох хууль эрх зүйн болон 
урьдчилан сэргийлэх сургалт мэдээллийг олон нийтэд сурталчлах ажлыг эрчимжүүлэв. 

 “Эдгэрлийн баяр хөөр” төрийн бус байгууллагын мэргэжилтэн, сургагч багш 
С.Батболд “Төлөвшилтийн шинжүүд” сэдвээр, “Архинаас татгалзах арга” сэдвээр, 
ГБХЗХГ-ын сургалт хариуцсан ажилтан Э.Мөнхтунгалаг нартай хамтарч “Би амьдралд 
хайртай”, “Архины хор нөлөө” сэдвээр, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай”, “Баривчлах 
байрны дотоод журам”, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай ойлголт, Зөрчлийн тухай хууль 
зэрэг сэдвүүдээр архины хамааралтай иргэдийн зан чанарт нөлөөлөх сургалтыг 
тасралтгүй явуулж, урьдчилан сэргийлэх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэв. Мөн цагдаагийн 
газрын сэтгэл зүйч д/ч Оюундарь, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн а/д Ц.Нэргүй, ЗЦТ-ийн зохицуулагч д/ч Б.Одгэрэл 
нар зан чанарт нөлөөлөх сургалтыг хуваарийн дагуу тасралтгүй явуулав. 

  
Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Нийтийн хэв журам 

хамгаалах тасгийн Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах  хэсэг нь Монгол Улсын хууль 
тогтоомж, цагдаагийн албаны тухай хууль болон цагдаагийн эргүүл харуулын дүрэм, 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайд, 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хамтарсан 
тушаал А/40, 113-г хэрэгжүүлэн, харуул хамгаалалтыг ердийнөөс өндөржүүлсэн бэлэн 
байдалд, өндөржүүлсэн бэлэн байдлаас ердийн байдалд шилжүүлэн зохион байгуулж, 
Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал, шүүхийн байр, нийтийн хэв журам хамгаалах, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил болон хуулиар хүлээсэн бусад чиг үүргүүдийг, 
биелүүлэн  ажилласан. 
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Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах 
хэсгийн алба хаагчид 2020 онд батлагдсан, хуваарь томилгооны дагуу Шүүхийн байрыг 
нийт 303 удаа 7248 хүн/цагийн харуул хамгаалалтын ажил үүргийг гүйцэтгэв.  

Харуулын цагдаа, хамгаалалтыг цагдаа нар Эрүүгийн хэргийн шүүх хурал 610, 
Иргэний хэргийн шүүх хурал 796, Захиргааны хэргийн шүүх хурал 26, Зөрчлийн хэргийн 
шүүх хурал 489 тус тус болсноос Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралд 1099 удаа, Иргэний 
хэргийн шүүх хуралд 796 удаа, Захиргааны хэргийн шүүх хуралд 26, Зөрчлийн  хэргийн 
шүүх хуралд 489 удаа шүүх хурлын дэг журам сахиулж ажилласан. Үүнээс шүүх 
хуралдаанд шүүгч 2311, улсын яллагч 1124, нарийн бичгийн дарга 1966, өмгөөлөгч 325, 
хохирогч 86, шүүгдэгч 1163, хариуцагч 248, нэхэмжлэгч 738, гэрч 33, шинжээч 13, Хэвлэл 
мэдээллийн ажилтан-6, бусад 208 оролцсон.  

 Хуяглан хүргэгчээс хүлээн авсан яллагдагч насанд хүрсэн эрэгтэй 249, насанд 
хүрсэн эмэгтэй 2, насанд хүрээгүй эрэгтэй 2, хуяглан хүргэгчид хүлээлгэн өгсөн яллагдагч 
насанд хүрсэн эрэгтэй 315, насанд хүрээгүй эрэгтэй 2,гадаадын иргэн 1-ийг ердийнөөр 
385,хүч нэмэгдүүлсэн 10,нийт 395 удаагийн хуяглан хүргэх ажиллагааг автомашинаар 
хийж шүүхэд 167, цагдан хорих байранд  228 яллагдагч,шүүгдэгч нарыг хүргэж ажилласан. 
Шүүгчийн зөвшөөрлөөр яллагдагчтай уулзсан өмгөөлөгч 51, гэр бүл 96, шүүхийн байранд 
9303 иргэнийг шалган нэвтрүүлж 73 зөрчлийг илрүүлж ажилласан. 

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь 2020 онд Дорнод аймаг дахь сум 
дундын шүүхээс иргэний хариуцагчийг албадан ирүүлэх тухай захирамж 75-г хүлээн авч 
ажилласнаас 75 захирамж биелүүлэн яллагдагч 11, хариуцагч 51, хохирогч 1, гэрч 
12,,бусад зохигч 12, нийт 87 иргэний хэргийн хариуцагчийг албадан авчирч, шүүгчийн 
туслахад хүлээлгэн өгч ажилласан. 

Цагдаагийн байгууллагын Эрэн сурвалжлах “АSAP” санд зөрчлийн холбогдогч, 
иргэний хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлуулах, түүний оршин 
суугаа хаягийг тогтоох чиглэлээр шүүхээс цагдаагийн байгууллагад даалгасан нийт 118 
хүнийг /маягт 5411/-ийн мэдээллийг “АSAP” санд зарлан нийт 101 хүнийг олж тогтоон эрэн 
сурвалжлах ажиллагааг зогсоож  эрэн сурвалжлах ажиллагааг код журмын дагуу ямар нэг 
зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулан ажилласан. 

Тус цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, Шүүгчийн 
аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагч цагдаагийн ахмад Г.Болдоо, мөн 
хэсгийн харуулын цагдаа, цагдаагийн ахлагч Ч.Мөнгөншагай, эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Ганбаяр нар нь Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1.2.1.17.2.2-
д заасан хэргийн яллагдагч Баярмаагийн Гүррагчаа, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 
17.1.2.1,17.2.2 дахь хэсэгт заасан хэргийн яллагдагч Эрдэнийн Ганбагана нарыг 
Нийслэлийн Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 427 дугаар хаалттай 
хорих ангиас хүлээн авч Дорнод аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Албаны цагдан 
хорих байранд хүлээлгэн өгөх ажиллагааг 2020 оны 02 дугаар сарын 07-08-ны өдрүүдэд 
10-61 ДОР улсын дугаартай Приус-20 маркийн автомашинтай алсын хуяглан хүргэлтийг 
зохион байгуулав. 

Хуяглан хүргэх ажиллагааг Цагдаагийн ерөнхий газрын Шуурхай удирдлагын 
штабын 88679102 дугаарт тухай бүр танилцуулан Багануур дүүрэг рүү 11 цаг 33 минутад 
Дорнод аймгаас гарч Багануур дүүргийн 427 дугаар хаалттай хорих ангид 17 цаг 50 
минутад очиж, 18 цаг 45 минутад яллагдагч Б.Гүррагчаа, Э.Ганбагана нарыг хүлээн авч, 
19 цаг 33 минутад Багануур дүүргээс гарч Дорнод аймгийн төвд 2 дугаар сарын 08-
ны өдрийн өглөө 04 цаг 33 минутад ирж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт яллагдагчийг 
хүлээлгэн өгч, хуяглан хүргэх ажиллагааг зөрчил дутагдалгүй хийж гүйцэтгэв. 

  
Захиргааны үүргийн биелэлтийг хангах чиглэлээр: 
  
Тус Цагдаагийн газарт харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл 

ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих 
журмын дагуу зөвшөөрөл авсан, одоо үйл ажиллагаа нь явагдаж байгаа харуул 
хамгаалалт эрхлэх зөвшөөрөл сунгуулсан “Цагаансор”, “Түшиг”, “Гэгээн шонхор”, “Дорнын 
хүчит шонхор” зэрэг 4 харуул, хамгаалалтын албанаас гадна Улаанбаатар хот дахь 
Цагдаагийн газар, хэлтэст бүртгэлтэй, Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхай, ашигт 
малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай гэрээ 
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байгуулсан “Төр түвшин амгалан”, “Пилексуссистем”, “Илд бамбай” хамгаалалтын 
албадыг шалгалтад хамруулсан. 

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 8 гэрээт харуул хамгаалалтын 
албадаас 4 хамгаалалтын алба үйл ажиллагаа нь явагдаж байгаа бөгөөд Хууль зүй 
дотоод хэргийн сайдын 2018 оны тушаалаар батлагдсан “ гэрээт харуул хамгаалалтын 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах” журмын дагуу сунгалт хийж, үйл 
ажиллагаанд нь батлагдсан удирдамжийн дагуу хагас жил тутам шалгалт хийн 
ажиллалаа. 

Тус тасгаас Нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
албаны даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдрийн 13/847 дугаар албан бичгээр 
ирүүлсэн ажлын чиглэлийн дагуу Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Засаг дарга бөгөөд 
Чойбалсан хотын захирагчид “Золбин нохой, муур, гоц халдварт өвчин бүхий мал, 
амьтныг устгах журам”-ыг хүргүүлж, шийдвэр гаргуулан хамтран баталж хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 

Нохой, муур устгалын ажлын хүрээнд Хэрлэн сумын Засаг даргын 2020 оны 03 
дугаар сарын 16-ны өдрийн А/113, мөн оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/298 тоот 
золбин нохой устгах, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах тухай 
захирамж гарсантай холбогдуулан хотын хүн амыг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор Чойбалсан хотын хэмжээнд нохой устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх 
ажлыг 2020 оны 03 дугаар сар, 5 дугаар, 9 дүгээр саруудад Улаанбаатар хотын Баянзүрх 
дүүргийн иргэн Д.Билэгтогоо, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэн Я.Ганболд нартай ажил 
гүйцэтгэх гэрээг Хэрлэн сумын Засаг дарга байгуулж, гэрээний дагуу Хэрлэн сумын 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт нохой устгалын ажил явуулсан. 

Ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан иргэдэд /анчин/ буудлага үйлдэх үеийн олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан, ойр орчинд хүн байхгүй нөхцөлд бууны гох 
дарах, бусад үед бууны гол төмөрт сум байлгахыг хатуу хориглох, ажил дууссан үед сум 
байгаа эсэхийг шалгаж замгийг авч тусад нь аюулгүй газарт хадгалах, галт зэвсгийг 
бусдад шилжүүлэх, дамжуулах, ашиглах, ажилд гарах үедээ согтууруулах, мансууруулах 
зүйл хэрэглэхгүй байх талаар тусгайлан анхааруулж заавар зөвлөмж өгч ажилласан 

  
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цэргийн зориулалттай тэсэрч 

дэлбэрэх сум хэрэгсэл илрүүлж аюулгүй болгох ажлыг зохион байгуулсан талаар: 
  
Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штабын даргын 2020 оны А/185 дугаартай тушаалаар 

томилогдсон хайгуулын бүлэг болон аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/301 дүгээр 
захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгүүдтэй 2020 оны 05 дугаар сарын 26-31-ний 
өдрүүдэд хамтран ажиллаж, Хэрлэн сумын 5 дугаар багийн нутаг “Өгөөмөр” гэх газарт 
3276 га талбайгаас 12 нэр төрлийн 167 ширхэг, “Буяны хонхор” гэх газарт 2700 га 
талбайгаас 8 нэр төрлийн 98 ширхэг, Баянтүмэн сумын 4 дүгээр багийн нутаг “Танкын 
саад” гэх газарт 2 га талбайгаас 18 нэр төрлийн 2782 ширхэг цэргийн зориулалттай тэсэрч 
дэлбэрэх сум хэрэгсэл, нийт 38 нэр төрлийн 3047 ширхгийг тус тус илрүүлж, аюулгүй 
болгох ажиллагааг журмын дагуу явуулж байна. 

 Хойшлуулшгүй ажиллагааны явцад Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2020 
оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Тэсэрч дэлбэрэх зүйлийн хайгуул, устгалын бүлэг 
ажиллуулах тухай” А/185 дугаар тушаалаар байгуулагдсан мэргэжилтэн, дэд хурандаа 
Д.Баасансүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн эрэл хайгуулын хүрээнд олдсон 
гэх байлдааны 38 нэр төрлийн 3047 ширхэг байлдааны зориулалттай тэсэрч дэлбэрэх сум, 
хэрэглэлийг тухайн газарт Зэвсэгт хүчний 0327 дугаар ангийн мэргэжилтнүүд тогтоосон 
заавар, журмын дагуу нүх ухаж олдсон сум болон сумны хошуу зэргийг нүхэнд хийн булж, 
дэлбэлэн аюулгүй болгосон. 

Цагдаагийн газрын удирдлагаас дээрх ажиллагааны үед тухайн арга хэмжээнд 
оролцсон цэрэг, цагдаагийн алба хаагч нарт өөрсдийн болон техник хэрэгслийн аюулгүй 
байдлыг хангаж ажиллах талаар зааварчилга, зөвлөмж өгч, биечлэн хяналт тавьж, 
зөрчил, дутагдалгүй үйл ажиллагааг явуулж дуусгасан болно. 

Мөн Цагдаагийн газраас ЦЕГ, МХЕГ-ын дарга нарын хамтарсан 2015 оны А/32, 231 
дүгээр тушаалаар баталсан “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн 
тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам”-ын дагуу тус аймгийн төв 
Чойбалсан хотоортэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, химийн хорт болон 
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аюултай бодис ачсан 35 тээврийн хэрэгсэл дайран өнгөрөх үеийн хамгаалалтыгхийж, 
аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж ямар нэгэн зөрчил дутагдалгүй ажиллалаа. 

  
Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй иргэнд захиргааны хяналт тавих чиглэлээр: 
  
Тус Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2020 онд хорихоос хугацаанаас өмнө тэнсэн 

суллагдсан 3, хорих ял эдлээд хугацаа дуусч суллагдсан 2 иргэн, захиргааны хяналтын 
хугацаа дууссан 1 иргэн бүртгэлтэй байх бөгөөд захиргааны хяналтын хугацаа дууссан 
2, хяналтад байгаа 1 материалыг аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурорт 
улирал тутам хянуулсан. 

Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй, хорихоос суллагдсан захиргааны 
хяналтад байгаа хүмүүстэй сар бүр биечлэн уулзаж, оршин суугаа хаягандаа байгаа 
эсэхийг шалгах ажлыг эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагч, хэсгийн төлөөлөгч нартай 
хамтран зохион байгуулж ажиллав. 

Захиргааны хяналтад байгаа хүмүүсийн талаарх мэдээллийг харьяа сум багийн 
Засаг дарга нарт хүргүүлж, хамтарч хяналт тавих чиглэлээр зааварчлага өгч, харилцан 
мэдээлэл солилцон ажиллалаа.  

Мөн шүүхээс тэнсэн болон хугацаанаас өмнө тэнсэн суллагдсан иргэдэд аймгийн 
Прокурор, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газруудтай хамтран 2020 онд яриа таниулга, соён 
гэгээрүүлэх сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөөний дагуу ний 4 удаагийн сургалт зохион 
байгуулсан. 

   
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:  
  
Жагсаал, цуглааны талаар: Дорнод аймгийн Матад сумын иргэн Б.Түвшинжаргал 

гэгч нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 10.00-18.00 цагийн хооронд Матад сумын 
Засаг даргын Тамгын газрын гадна талбай болон “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК -нь 19 
дүгээр талбайд нутгийн иргэдийг хамруулан жагсаал, цуглаан зохион байгуулах 
мэдэгдлийг Матад сумын Засаг дарга Э.Төмөрбаатарын нэр дээр 2020 оны 01 дүгээр 
сарын 06-ны өдөр хүргүүлснийг сумын Засаг даргаас бүртгэн авч, 2020 оны 01 дүгээр 
сарын 08-ны өдрийн 1/08 албан бичгээр хариуг хүргүүлсний дагуу тус Цагдаагийн газраас 
2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 10.00-18.00 цагийн хооронд Дорнод аймгийн 
Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын гадна талбай болон “Петрочайна Дачин 
Тамсаг” ХХК -нь 19 дүгээр талбайд зохион байгуулагдах жагсаал, цуглаантай 
холбогдуулж, жагсаал, цуглаан зохион байгуулагч нарт урьдчилан гэмт хэрэг, зөрчил 
үйлдэгдэх, нийтийн эмх замбараагүй байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, “Жагсаал, 
цуглаан зохион байгуулах тухай хууль” –ийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэдэгдэл, санамж 
хүргүүлэн ажиллав. 

Жагсаал, цуглааныг зохион байгуулагчдаас Матад сум 3 дугаар багийн Засаг 
даргын Тамгын газрын үүдэнд зохион байгуулагдсан жагсаалд сумын 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 13 дугаар 
хуралдаанаар “Петро Матад” компанид 6 байршилд кемпийн эдэлбэр газрыг 2020 онд 
сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж баталсан тогтоолыг хүчингүй 
болгохыг шаардаж, “Шаардлага”-ыг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргад 
хүлээлгэн өгсөн бөгөөд дээрх жагсаалд 16 авто машин, 65 иргэн, гишүүд, дэмжигчид 
оролцсон. 

Мөн “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ны 19 дүгээр талбайд жагсаал, цуглаан 
зохион байгуулагчдаас “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-нь Газрын тосны тухай хуулийн 
11 дүгээр зүйлийн 11.2.17-д заасан “...Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль 
орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд сайн дурын үндсэн дээр дэмжлэг үзүүлэх 
асуудлыг тусгасан гэрээг тухайн тусгай зөвшөөрлийн талбай орших сумын Засаг даргатай 
байгуулж ажиллах”, Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны Шүүхийн 
“Газрын тосны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.17, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсгийг сурталчлан таниулж, биелэлтийг хангаж, нутаг 
дэвсгэрийнхээ хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-тай 2018 оны гэрээ байгуулах мөн түүнчлэн цаашид жил 
бүр зах зээлийн нөхцөл байдалтай уялдуулан хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулж 
олон нийтэд ил тод байршуулан ажиллахыг Дорнод аймгийн Матад, Халхгол сумын Засан 
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даргад даалгасугай” гэсэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01, 02 дугаар 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх”,  мөн “Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны 
Шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн “Шүүхийн шийдвэрийг албадан 
гүйцэтгүүлэх тухай” шүүгчийн 107 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх “Шаардлага”-ыг 
“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ны удирдах албан тушаалтнуудад хүргүүлснээр 17 цаг 40 
минутад жагсаал, цуглааны үйл ажиллагаа дуусгавар болсон. 

Жагсаал, цуглааны үеэр оролцогчдоос “Баялгаа цөлмүүлсэн нутаг минь Балга усны 
дайнд өртөх нээ”, “Шүүхийн шийдвэр Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хэзээ хэрэгжих вэ”, 
“Дэлхийд данстай мэнэнгийн талаа Дачин тамсагаас шаардаж байна”, “Баялгаа 
цөлмүүлсэн нутагт минь Багачуудын цэцэрлэг ч алга”, “Азийн бар болохыг хүлээсээр 
аниргүй тал минь там болж гүйцлээ”, “Тогтоол шийдвэрийг тоомсорлохгүй шаахайтнуудад 
тосоо зөөлгөхийг зөвшөөрөхгүй”, “Шүүхийн тогтоол шийдвэр шаахайтнуудад хэзээ 
үйлчлэх вэ” зэрэг уриа, лоозон барьж жагссан байлаа. 

Жагсаал,  цуглаанд оролцохоор 19 дүгээр талбай руу явах 44 зорчигч тээвэрлэсэн 
10 автомашиныг 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад цуваанд 
оруулж, жолооч нарт болон жагсаал, цуглаан зохион байгуулагч нарт замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангаж, зам тээврийн осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг авч ажиллахыг дахин анхааруулж, 4 алба хаагч, 1 автомашинтай хяналт тавьж 
ажиллалаа. 

Хамгаалалтыг нийт 14 алба хаагч 2 автомашинтай зохион байгуулсан бөгөөд 
жагсаалд оролцогч, сонирхогчдын болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр, болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн үед нэмэгдлээр ажиллуулахаар 15 
алба хаагчийг хамгаалалтын хувцас, хэрэглэлээр ханган 2 автомашинтай бэлэн байдалд 
үүрэг гүйцэтгүүлсэн. 

  
Хорио цээрийн дэглэмийн талаар: Тус аймагт Москва-Улаанбаатар чиглэлийн 

нисэх онгоцоор Испани улсаас Баяр-Эрдэнийн Оргил-Эрдэнэ нь 2020 оны 03 дугаар 
сарын 03-ны өдөр, мөн чиглэлийн онгоцоор АНУ-аас Гэндэнгийн Олзвой 03 дугаар сарын 
04-ний өдөр ирж, Улаанбаатар хотоор дайран Дорнод аймагт ирж, Эрүүл мэндийн 
яамнаас ирсэн зөвлөмжийн дагуу гэрийн хорионд зохих журмын дагуу хяналтад авагдсан. 

Аймгийн онцгой комиссын 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 16 дугаар 
хурлаар иргэн Б.Оргил-Эрдэнэ, Г.Олзвой нарыг эрсдэл бүхий орноос ирснийг харгалзан 
мөн оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эмнэлгийн хяналтад авах шийдвэр гарсантай 
холбогдуулан аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран дээрх 2 иргэнд цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу өдөр бүр 2 алба 
хаагчийг 1 автомашинтай томилон 24 цагаар үүрэг гүйцэтгүүлж ажиллуулав. Мөн Дорнод 
аймгийн Хэрлэн сумын Чулуунхороот сум дахь “Эрээн цавын” боомтоор ОХУ-аар орж 
ирсэн иргэдийг аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн халдвартын тасагт 
тусгаарласантай холбогдуулан 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөс тухайн газарт суурин пост 
байрлуулж, өдөр бүр 2 алба хаагчийг томилон ажиллуулж хяналт тавьж ажиллав. Аймгийн 
хэмжээнд нийт 83 иргэнийг хяналтад авч ажилласнаас одоогоор байдлаар гэрийн хорио 
хяналтад 9 иргэн байгаа ба хяналтад байгаа иргэдээс 1 иргэн хорио цээрийн дэглэмийг 
зөрчин холбогдох хуулийн заалтаар хариуцлага тооцож ажилласан байна. 

  
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Улсын онцгой 

комисс болон аймгийн онцгой комиссын гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 
  
Улсын онцгой комисс болон аймгийн онцгой комиссын хуралдааны шийдвэрийг 

үндэслэн, хөрш зэргэлдээ улс оронд шинэ коронавирусын халдвар дэгдсэнтэй 
холбогдуулан халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх ажлыг 
эрчимжүүлэх тухай аймгийн засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/38 
дугаар захирамжаар 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл цахим тоглоомын 
газрын үйл ажиллагааг хориглосон, мөн даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 
“Цагийн хязгаарлалт түр хугацаанд тогтоох тухай” А/50 дугаар захирамжаар архи 
согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалддаг аж ахуйн нэгж байгууллагын цагийн 
хуваарьт өөрчлөлт оруулж, 22.00 цаг хүртэл ажиллуулах болсонтой холбогдуулан тус 
Цагдаагийн газраас аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

21 

хөгжлийн газар, Онцгой байдлын газартай  хамтран хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион 
байгуулан ажиллаж байна. 

Мөн аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа цахим тоглоомын 7, архи 
согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг 334, бильярд тоглоомын үйл ажиллагаа явуулдаг 4 
иргэн, хуулийн этгээдэд дээрх шийдвэр, захирамжийг хэрэгжүүлж ажиллах чиглэлээр 
албан мэдэгдэл хүргүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллав. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас аймгийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн 
хяналтын газар, орон нутгийн телевизүүдтэй хамтарч хүн ихээр цуглардаг зах, худалдаа 
төв болон бусад үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа, үйлчилгээний газруудаар хууль 
бус архи согтууруулах ундаа худалдаалах зөрчлийг илрүүлэх чиглэлээр хамтарсан үзлэг, 
шалгалтыг 4 удаа зохион байгуулж, анхааруулга, санамж хүргүүлж ажилласан. 

Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 
бууруулах зорилгоор Хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгнээс гуравны өдрүүдэд буюу 2020 
оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 08.00 цаг хүртэл түр хугацаанд нийслэл, бусад хотоос 
Чойбалсан хотруу орох, гарах зорчигч тээврийн болон хувийн тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнийг зогсоох чиглэлээр аймгийн Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний 
өдрийн “Зорчигч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний талаар авах арга хэмжээний тухай” 
А/121 дугаартай захирамж гарсантай холбогдуулан “Аймгийн нутаг дэвсгэрийг бүслэн хаах 
төлөвлөгөө”-ний дагуу 2020 оны 02 дугаар сарын 23-наас 03 дугаар сарын 03, 2020 оны 03 
дугаар сарын 10-ны өдрөөс 17-ны өдрийг хүртэл тус тус аймгийн төвөөс орж гарах 6, 
сумдаас орж, гарах 13 цэгт тус тус суурин пост, аймгийн төвөөс орж, гарах хулгайн 
замуудад хөдөлгөөнт байдлаар 2 пост, нийт 21 постыг гарган, Мэргэжлийн хяналтын 
газраас 12, Онцгой байдлын газраас 14, Байгаль орчны газраас 12, Цагдаагийн газраас 
71, нийт 108 албан хаагч, ажилтан, 17 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр ээлжлэн үүрэг гүйцэтгэв. 
Энэ хугацаанд зөвшөөрөл нэвтрэх хуудсаар нийт 58 тээврийн хэрэгсэлтэй 239 иргэнийг 
мэргэжлийн байгууллагуудын хяналт, шалгалтын доор нэвтрүүлсэн байна.  

Шинэ коронавирусийн халдвар “Covid-19” дэгдэж, үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай 
холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/50, А/124 дүгээр захирамжуудын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд тус цагдаагийн газраас хууль хяналт, мэргэжлийн 
болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран “Архи хяналт-Хуулийн хэрэгжилт” 
нэгдсэн арга хэмжээг 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулан 
ажиллаж байна. 

  
Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

цагдаагийн төв байгууллага ирсэн 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 3б/2867, 05 
дугаар сарын 01-ны өдөр 1-4/1794, 05 дугаар сарын 05-ны өдөр 5а/3270, 05 дугаар сарын 
07-ны өдөр 5а/3279, 05 дугаар сарын 19-ны өдөр 5а/3617, 05 дугаар сарын 15-ны өдөр 1-
4/1979, 06 дугаар сарын 03-ны өдөр е/1337 зэрэг тоотуудыг цагдаагийн газрын тасаг 
албадад хэрэгжүүлж ажиллах чиглэлээр цагдаагийн газрын даргын үүргээр өгч 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

 Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас 
2.0 сая төгрөгийн хоолны зардал, 3.0 сая төгрөгийн хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл, 2.0 
сая төгрөгийн шатахууны зардлыг тус тус шийдвэрлүүлэн бэлэн байдлын нөөц бүрдүүлэн 
ажиллаж байгаагаас гадна цаашид шаардлагатай эд материалын тооцоог гарган аймгийн 
Онцгой комисс болон Санхүү, аж ахуйн албанд хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 

Дэлхийн орнуудад тархаад байгаа шинэ төрлийн коронавирус /COVID-19/-ийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар болон Улсын 
онцгой комиссын шийдвэрээр зорчигч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 2 удаа 
хязгаарлан хяналтын пост ажиллуулсантай холбогдуулан шатахуун болон хоол хүнсний 
зардалд шаардагдах төсвийн тооцоог гарган Аймгийн Онцгой комисст танилцуулж, 12.4 
сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллалаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтсийн даргын 3б/1683 дугаартай 
ажлын чиглэлийн дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн хандив тусламж, 
дотоод нөөц бололцоог ашиглан 2047 ширхэг амны хаалт, нэг удаагийн хамгаалалтын 
хувцас 138 ширхэг, ариутгалын спирт 10 литр, нэг удаагийн бээлий, малгай, улавч тус бүр 
350 ширхэг, жаволен 300 ширхэг, гар ариутгагч санитол 120 ширхэг, нүдний шил 20 
ширхэг, зайнаас дулаан хэмжигч 2 ширхэгийг бэлтгэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 
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Монгол улсад коронавируст /Covid19/ халдварт цар тахал дотоодод тархсантай 
холбогдуулан гарсан  Монгол Улсын засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний 
өдрийн “Бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжүүлэх тухай” 178 дугаар тогтоол, Дорнод 
аймгийн Онцгой комиссын 52 дугаар хурлын шийдвэр, аймгийн Засаг даргын 2020 оны 11 
дүгээр сарын 12-ний өдрийн “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй 
холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” А/540 дүгээр захирамжаар 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 06:00 цагаас эхлэн 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 06:00 цаг хүртэл, мөн 
даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Коронавируст халдварт /КОВИД-19/-ийн 
цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор авах зарим арга 
хэмжээний тухай” А/552 дугаар захирамжаар 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
06.00 цаг хүртэл хугацаанд эмнэлэг, эмийн сан, харилцаа холбоо, шуудан, дулаан 
хангамж, цахилгаан станц, худаг, усан хангамж, хэвлэл мэдээлэл, хүнсний дэлгүүр, 
хүнсний супермаркет, хүнсний зах, хүнс үйлдвэрлэл, шатахуун түгээгүүр, буяны ажлаас 
бусад үйл ажиллагааг хязгаарлах, тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллага, гамшгаас 
хамгаалах орон нутгийн мэргэжлийн алба, мэргэжлийн ангиудаас бусад төрийн болон 
хувийн бүх аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосонтой 
холбогдуулан тус Цагдаагийн газраас аймгийн Засаг даргын тамгийн газар, Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Онцгой байдлын газартай хамтран зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагааг 
зогсоож, хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион байгуулан, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга 
хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэн ажиллаа.  

Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнийг хуваарилан аймгийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, хуваариа хөдөлмөр эрхлэгчидтэй 
нэг бүрчлэн уулзаж, аймгийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ний өдрийн “Бүх 
нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 
А/540 дүгээр захирамжийг танилцуулан, холбогдох зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 

Тус аймгийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ний өдрийн “Коронавируст 
халдварт /КОВИД-19/-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх” 
А/539 дүгээр захирамжаар аймгийн хэмжээнд урлаг соёл, үзвэр, спортын арга хэмжээ, 
олон нийтийг хамарсан хурал, цуглаан, сургалт, цахим болон хүүхдийн тоглоомын газар, 
баар, караоке, шөнийн цэнгээний газрууд болон архи согтууруулах ундаа худалдах 
түүгээр үйлчлэхийг хориглосонтой холбогдуулан тус Цагдаагийн газраас ахлах албан 
тушаалтнуудаас ахлуулан гишүүдэд хэсгийн байцаагч, эргүүлийн цагдаа нарын 
бүрэлдэхүүнтэй 8 хэсэг болгон алба хаагчдыг томилж, аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа архи согтууруулах ундаа түүгээр үйлчилдэг 203 аж ахуйн нэгжид 
худалдаалж байгаа архи согтууруулах ундааг нэг бүрчлэн тоолж, лацдан бүртгэлийн дагуу 
өдөр бүр хяналтын тооллого явуулж, тулгалт хийн ажиллаж байна. 

Иргэдийг хүнс бэлтгэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, ундны усны хэрэгцээ 
хангахаас бусад тохиолдолд нийтийн эзэмшлийн зам, зам талбайд зорчихгүй, 
зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагааг явуулахгүй байхад хяналт тавих, мэдээ, мэдээллээр 
хангах, энэ төрлийн зөрчлийг илрүүлэх чиглэлээр аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр 
өдөр аймгийн Засаг даргын тасгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн дарга нараар 
ахлуулсан тус бүрдээ 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй 11 баг өдөр бүр 08:00-18:00 цаг хүртэл 
гудамж, талбай, олон нийтийн газарт үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Мөн иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласантай холбогдуулан аймгийн 
Цагдаагийн газраас Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн албан хаагчидтай хамтран өдөр бүр 
батлагдсан төлөвлөгөө, зураглалын дагуу 11 уулзвар, 91 гарч, такси үйлчилгээний 7 
зогсоолыг хяналтдаа авч ажиллаа. 

Хүнс бэлтгэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, ундны усны хэрэгцээгээ хангах, 
буяны ажил болон бусад зайлшгүй шаардлагаар холбогдох холбогдох зөвшөөрлийн дагуу 
зорчиж байгаа явган болон тээврийн хэрэгсэл бүхий иргэдийг аймгийн зүүн чиглэлээр 
Хэрлэн сумын 1 дүгээр баг ДБЭХСистем ТӨХК-ны баруун урд талын уулзвар, баруун 
чиглэлээр Хэрлэн сумын 2 дугаар багийн нутаг Бумбат хотхоны аюулгүйн тойргийн 
уулзвар дээр, орон сууцны хорооллоос орж, гарах хөдөлгөөнийг “Агийн гудамж”-ны урд 
уулзвар, “То ван”-ын баруун уулзвараар тус тус шалган нэвтрүүлэх, буцаах арга хэмжээг 
авч ажилласан. 

Тус хамгаалалтын үйл ажиллагаанд Цагдаагийн газраас өдөр бүр 40, Зэвсэгт 
хүчний 327 дугаар ангиас 20 алба хаагч гарч 07:30-18:00 цагийн хооронд үүрэг 
гүйцэтгэсэн. 
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Бүх төрлийн нийтийн тээвэр, такси үйлчилгээг зогсоох шийдвэрийн дагуу такси 
үйлчилгээний 7, хот хоорондын зорчигч тээврийн 2 зогсоолыг хяналтдаа авч Замын 
цагдаагийн тасгийн алба хаагчдаас өдөр тутмын хяналтыг тавьж, энэ чиглэлийн үйлчилгээ 
эрхэлдэг иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд дээрх 
шийдвэртэй холбоотой зөрчил бүртгэгдээгүй байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-нй өдрийн “Бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” А/540 дүгээр 
захирамжийн 2 дахь заалтын дагуу аймаг, сум, багаас орон, гарах бүх хөдөлгөөнийг 
хязгаарлах чиглэлээр аймгийн төв болон сумдын нутаг дэвсгэрийг бүслэн хаах 
төлөвлөгөөний дагуу аймгийн төвд 11, сумдад 43, нийт 54 пост гаргаж, аймгийн төвд 
өдөрт Цагдаагийн газраас 11, Зүүн бүсийн Онцгой байдлын газраас 11, Мэргэжлийн 
хяналтын газраас 2, Эрүүл мэндийн газраас 4, Авто тээврийн төвөөс 2, Зэвсэгт хүчний 327 
дугаар ангиас 20, Олон нийтийн байцаагч 4, нийт 54 ажилтан, алба хаагч, аймгийн төвөөс 
бусад 13 суманд 43 постод Цагдаагийн газраас 35, бусад байгууллагаас 352 ажилтан, 
алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэж байна.  

Мөн Монгол Улсын засгийн газрын 2020 оны 178, 181 дүгээр тогтоол, аймгийн 
Онцгой комиссын 2020 оны 60 дугаар хуралдааны шийдвэр, аймгийн Засаг даргын 2020 
оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Нийслэл Улаанбаатар хот болон бусад аймгаас ирэх 
Дорнод аймгийн иргэдийг орон нутагт нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг 
байгуулах тухай” А/554 дүгээр захирамжаар Улаанбаатар, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн 
чиглэлийн замд буюу Хөлөнбуйр сумын замын хяналтын постыг түшиглэн аймгийн 
Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Зүүн бүсийн төв Онцгой байдлын газар, 
Авто тээврийн төвөөс хамтарсан 23 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарч, шинжилгээ 
авах, ариутгал, халдваргүйтгэл хийх, шалган нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.  

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Коронавируст 
халдварт /КОВИД-19/-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх” А/544 
дүгээр захирамжаар Чулуунхороот сумын нутаг дэвсгэр, Эрээнцав төмөр замын боомтоор 
улсын хил нэвтрэх ачааны галт тэрэгний машинист, ажилчдыг тусгаарлах шийдвэрийн 
дагуу тус Цагдаагийн газраас 2 албан хаагч тус боомтод тусгаарлах үеийн  хамгаалалтад 
үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Коронавируст халдварт /КОВИД-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар томилогдсон Шуурхай удирдлагын тасгийн даргаар 
ахлуулан, 6 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгээс үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие 
бүрэлдэхүүнд халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдвар, хамгааллын хувцас хэрэгсэл 
хэрэглэх чиглэлээр цахим болон бичгээр 18 удаа зөвлөмж хүргүүлж, 3 удаа сургалт, 
мэдээлэл хийх, халдвар хамгааллын хувцас хэрэглэлийн нөөц бүрдүүлэх, албан хаагчдад 
хуваарилах, ариутгал, хадваргүйтгэл хийх зэрэг ажил арга хэмжээг тухай бүр нь зохион 
байгуулсан.  

  
Төрийн дээд хэмжээний зочид, төлөөлөгчдийн тус аймагт ажиллах үеийн 

хамгаалалт зохион байгуулсан талаар. 
  
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийг Дорнод аймагт ажиллах үеийн 

хамгаалалтыг Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 
А/MН/169, МН/70 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Төрийн тусгай хамгаалалтын 
байгууллагатай цагдаагийн байгууллага харилцан ажиллах журам”, Тагнуулын ерөнхий 
газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/265 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон гадаадын дээд хэмжээний зочин 
төлөөлөгчийн айлчлалын үед хамгаалалт зохион байгуулах” /код 506/-д заасны дагуу 
аймгийн Тагнуулын газартай хамтран батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө, зураглал 
гарган зохион байгуулав.  

Монгол улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 2020 оны 06 дугаар сарын 03-нд Хэнтий 
аймгийн Хэрлэн сумаас нисдэг тэргээр 09 цаг 00 минутад гарч, Дорнод аймаг дахь нисэх 
онгоцны буудалд 10 цаг 35 минутад бууж, батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 06 
дугаар сарын 03-ны өдрийн 11 цаг 12 минутаас 13 цаг 05 минутын хооронд “Аймгийн 
Хөгжимт драмын театр”-т 450 орчим намын гишүүд дэмжигчидтэйгээ уулзаж, 13 цаг 26 
минутад “Чойбалсан” нисэх онгоцны буудалд очиж, Сүхбаатар аймагруу 13 цаг 43 
минутад явсан.  
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Хамгаалалтад үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдыг 2020 оны 06 дугаар сарын 03-ны 
өглөө 08 цагт цуглуулж, албаны бэлэн байдлыг шалган, хамгаалалтын байршлыг 
урьдчилан танилцуулж, аюулгүй байдлыг хангаж, хариуцлагатай үүрэг гүйцэтгэх 
чиглэлээр зааварчилга хүргүүлсэн бөгөөд хамгаалалтыг нийт 5 чиглэлд хувааж чиглэл 
бүрийг тасгийн дарга нараас хариуцан, нийт давхардсан тоогоор 87 уулзвар гарц, 6 авто 
зогсоол, 4 объектын орчмыг төлөвлөгөө, зураглалын дагуу хяналтдаа авч, цагдаагийн 
газраас 7 автомашин, 98 албан хаагч, нөөцөд 14 албан хаагч, нийт 112 алба хаагчийн 
хүчээр зөрчил, дутагдалгүй зохион байгуулсан. 

Мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгыг Дорнод аймагт ажиллах үеийн 
хамгаалалтыг Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 
А/MН/169, МН/70 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Төрийн тусгай хамгаалалтын 
байгууллагатай цагдаагийн байгууллага харилцан ажиллах журам”, Тагнуулын ерөнхий 
газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/265 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон гадаадын дээд хэмжээний зочин 
төлөөлөгчийн айлчлалын үед хамгаалалт зохион байгуулах” /код 506/-д заасны дагуу 
аймгийн Тагнуулын газартай хамтран батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө, зураглал 
гарган зохион байгууллаа. 

Батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгагын 
хамгаалалтын цувааг 2020 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр Сүхбаатар аймгийн 
Цагдаагийн газрын хамгаалалтаас хүлээн авч, 18 цаг 40 минутад тус аймгийн Матад 
сумын төвд ирж шатахуун цэнэглэж, тус сумын 4 дүгээр багийн нутагт байрлах газрын 
тосны 19 дүгээр талбайгаар 21 цаг 10 минутын үеэр дамжин өнгөрч, шөнө 01 цаг 40 
минутад Халхгол сумын төвд очиж, Хилийн цэргийн 0198 дугаар ангид байрлан амарсан 
бөгөөд тус хамгаалалтыг Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Т.Ганзоригоор 
ахлуусан 9 албан хаагч, 3 автомашинтайгаар зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулсан. 

 Халхгол сумын төвөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 08 цаг 43 минутад 
хөдөлж, Матад сумын 4 дүгээр багийн нутагт байрлах газрын тосны 19 дүгээр талбайгаар 
11 цаг 00 минутад дамжин өнгөрч, Дорнод аймгийн төвд 14 цаг 08 минутад ирж, “Ольхон” 
зочид буудалд байрлаж, 15 цаг 07 минутад “Ольхон” зочид буудлаас аймгийн Хөгжимт 
драмын театрт очиж, “Алдарт эхийн одон” гардуулах ёслолын арга хэмжээнд оролцсон 
бөгөөд тухайн арга хэмжээнд нийт 400 орчим иргэн оролцсон. 

 Хөгжимт драмын театрт зохион байгуулагдсан арга хэмжээ 16 цаг 20 минутад 
дуусч, 16 цаг 25 минутад Бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвд очиж үйл ажиллагаатай нь 
танилцан, 16 цаг 48 минутад Зэвсэгт хүчний 327 дугаар анги, 17 цаг 13 минутад 
Улаанбаатар төмөр замын харъяа Баянтүмэн өртөө, 17 цаг 50 минутад төмөр замын дэр 
бетоны үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай тус тус танилцаж, 18 цаг 10 минутаас 19 цаг 48 
минутын хооронд мөн аймгийн Хөгжимт драмын театрт нийт 600 орчим иргэнтэй уулзалт 
зохион байгуулж, орой 19 цаг 52 минутад “Ольхон” зочид буудалд амарсан бөгөөд Дорнод 
аймаг төвд ажиллах үеийн цувааны хамгаалалтыг батлагдсан хөтөлбөр, зураглалын дагуу 
явуулж, хөтөч хамгаалалтыг Замын цагдаагийн тасгийн дарга, 02-02 Дор дугаартай Приус-
30 маркийн автомашинтай зохион байгуулсан. 

Монгол Улмын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 7 дугаар 
багийн нутагт байрлах “Ольхон” зочид буудалд байрлаж амарсан бөгөөд тухайн объектод 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас энгийн хувцастай 2 алба хаагч, хэв журам сахиулах 
чиглэлээр Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас 2 алба хаагч хонож үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өглөө 07 цаг 30 минутад 
“Олхон” зочид буудлаас Улаанбаатар хотын чиглэлд хөдөлж, цувааны хөтөч 
хамгаалалтыг Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Т.Ганзориг, жолооч 
цагдаагийн сургагч ахлагч Б.Батжаргалын хамт TOYOTA LANDCRIUSER маркийн 01-01 
дор дугаарын автомашинтай зохион байгуулж, Хэнтий, Дорнод аймгийн хилийн зааг “Бат 
хаан” гэх газар Хэнтий аймгийн Цагдаагийн газарт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
хамгаалалтын цувааг зөрчил дутагдалгүй хүлээлгэн өгсөн. 

Үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр 16.00 цагт Ц-
111 дохиогоор түргэн цуглуулж, албаны бэлэн байдлыг шалган, хамгаалалтын байршлыг 
урьдчилан танилцуулж, аюулгүй байдлыг хангаж, хариуцлагатай үүрэг гүйцэтгэх 
чиглэлээр зааварчилга хүргүүлсэн бөгөөд хамгаалалтыг нийт 8 чиглэлд хувааж чиглэл 
бүрийг тасгийн дарга нараас хариуцан, нийт давхардсан тоогоор 114 уулзвар гарц, 6 авто 
зогсоол, 6 объектын орчмыг төлөвлөгөө, зураглалын дагуу хяналтдаа авч, цагдаагийн 
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газраас 10 автомашин, 59 офицер, 64 ахлагч, нийт 123 алба хаагчийн хүчээр зөрчил, 
дутагдалгүй зохион байгуулж ажилласан. 

  
Бусад хамгаалалтын талаар: 
  
Тус цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, Шүүгчийн 

аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагч цагдаагийн ахмад Г.Болдоо, мөн 
хэсгийн харуулын цагдаа, цагдаагийн ахлагч Ч.Мөнгөншагай, эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Ганбаяр нар нь Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1.2.1.17.2.2-
д заасан хэргийн яллагдагч Баярмаа овогтой Гүррагчаа, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 
17.1.2.1,17.2.2 дахь хэсэгт заасан хэргийн яллагдагч Эрдэнэ овогтой Ганбагана нарыг 
Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 427 дугаар 
хаалттай хорих ангиас хүлээн авч Дорнод аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх 
Албаны цагдан хорих байранд хүлээлгэн өгөх ажиллагааг 2020 оны 02 дугаар сарын 07-
08-ны өдөр 10-61 ДОР улсын дугаартай Приус-20 маркийн автомашинтай алсын хуяглан 
хүргэлтийг зохион байгуулж, хуяглан хүргэх ажиллагааг зөрчил дутагдалгүй хийж 
гүйцэтгэв.  

Хуяглан хүргэх ажиллагааг Цагдаагийн ерөнхий газрын Шуурхай удирдлагын 
штабын 88679102 дугаарт тухай бүр танилцуулан Багануур дүүрэг рүү 11.33 цагт Дорнод 
аймгаас гарч Багануур дүүргийн 427 дугаар хаалттай хорих ангид 17.50 минутад очиж 
18.45 минутад яллагдагч Б.Гүррагчаа, Э.Ганбагана нарыг хүлээн авч, 19.33 минутад 
Багануур дүүргээс гарч Дорнод аймгийн төвд 2 дугаар сарын 08-ны өдрийн өглөө 04.33 
цагт ирж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт яллагдагчийг хүлээлгэн өгч, хуяглан хүргэх 
ажиллагааг зөрчил дутагдалгүй хийж гүйцэтгэн. 

Үндэсний их баяр наадмын зохион байгуулах хорооны 2020 оны 06 дугаар сарын 
08-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын дагуу Ардын хувьсгалын 99, Дорнод аймаг 
байгуулагдсаны 89 жилийн ойн баяр, наадмын арга хэмжээний хамгаалалтыг аймгийн төв 
болон харъяа 13 суманд энэ оны 7 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд батлагдсан 
төлөвлөгөө, зураглалын дагуу ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг удирлага болгон зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаа.  

Ардын хувьсгалын 99, Дорнод аймаг байгуулагдсаны 89 жилийн ойн үндэсний их 
баяр наадам 2020 оны 07 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд тус аймагт зохион 
байгуулагдах үеийн нийтийн хэв журам сахиулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
хамгаалалтын төлөвлөгөө, зураглал, хүн хүчний тооцоо, судалгааг урьдчилан гаргаж, 
нэмэгдлээр ажиллуулах шаардлагатай хүн хүчний талаар саналыг холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлэн дэмжлэг авч хамтран ажиллаа. 

 “Аймгийн баяр, наадмыг зохион байгуулах хорооны хурлын үеэр тус Цагдаагийн 
газраас Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн захирагчид хүсэлт гаргасны дагуу нийт 43 
офицер, ахлагч, хугацаат цэргийн алба хаагчдыг хэв журмын хамгаалалтад оролцуулах 
зөвшөөрлийг Зэвсэгт хүчний жанжин штабаас авч, хамгаалалтын үйл ажиллагаанд 
хамтран оролцсон. 

Баяр, наадмын хамгаалалт, зохицуулалтад нийт бие бүрэлдэхүүнээрээ ажиллах 
хуваарь, томилгоог гаргаж, 2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 17.00 цагт нэгдсэн 
байдлаар танилцуулан алба хаагчдын хувцас болон техник, хэрэгслийн бэлэн байдалд 
үзлэг хийж, тус Цагдаагийн газрын даргаас хамгаалалтын үед анхаарах асуудлын 
чиглэлээр 25 заалт бүхий үүрэг, ажлын чиглэлийг бие бүрэлдэхүүнд танилцуулсан. 

Амрагч, иргэд ихээр цуглардаг Хэрлэн голын эрэг орчим 6 чиглэлд өдөр бүр 
автомашинтай 2, мотоциклтой 2, явганаар 8 алба хаагчийг томилон ажиллуулж, голын 
эрэг дээр архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн байдалтай байсан нийт 58 иргэн, 
хараа хяналтгүй явсан бага насны 23 хүүхдийг голын эргээс холдуулж, ар гэрт нь 
хүлээлгэн өгөх арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан.  

Тус Цагдаагийн газраас баяр, амралтын өдрүүдэд “Буйр” нуур, “Халхын” гол, 
“Онон” гол, “Хэрлэн” голын ойр орчимд иргэдийн хөдөлгөөн ихэссэнтэй холбогдуулан гэмт 
хэрэг, зөрчил, үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Голын эрэг хяналт” 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион явуулж, гол устай сумдын цагдаагийн тасаг, хэсгийн дарга, 
хэсгийн төлөөлөгч нарт чиглэл өгч өдөр бүр эргүүл, шалгалтыг эрчимжүүлж, ногоон бүс, 
голын эрэг орчимд иргэдийг нэвтрүүлэхгүй байх талаар арга хэмжээ авч, өдөр тутмын 
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явган болон мотоциклтой эргүүлээс гадна 24 цагийн пост гарган үүрэг гүйцэтгүүлж, 
иргэдэд санамж, зөвлөмж хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 

 Тус арга хэмжээний хүрээнд бага насны хүүхдийг гол усны ойролцоо тоглуулахгүй 
байх, хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулах, Голын усны төвшин нэмэгдэж үерийн 
байдалтай үед зориулалтын гарцтай газраар зорчих, ногоон бүсэд тээврийн хэрэгслийг 
оруулахгүй байх, голын эрэг, тохойд архи согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх талаар 
Орон нутгийн “TV6” телевизээр зөвлөмж хүргэн ажилласан. Мөн бүсийн төв Онцгой 
байдлын газартай хамтран "Завьт" эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Иргэн та 
өөрийн болон гэр бүлийнхээ аюулгүй байдлыг хангаж, гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж хохирох, 
холбогдох, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж сонор сэрэмжээ алдахгүй байхыг 
анхааруулж Гэр бүл, хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны алба хаагч нар, 
“Хүүхэд хамгаалагч” төслийн 2 ажилтан, Хууль сахиулах их сургуулийн сонсогч нартай  
хамтран ажиллаж үүрэг гүйцэтгэлээ.    

Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр, Булган, Сэргэлэн, Цагаан-Овоо, Дашбалбар, Баяндун, 
Баян-Уул, Матад, Халхгол, Чойбалсан, Гурванзагал, Чулуунхороот сумдын баяр наадамд 
хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдад Зам тээврийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх зөвлөмж, санамж тараах материалыг наадамчин олонд түгээж ажиллаа. 

Ардын хувьсгалын 99, Дорнод аймаг байгуулагдсаны 89 жилийн ойн үндэсний их 
баяр наадмын хамгаалалтыг батлагдсан төлөвлөгөө, зураглал, хуваарийн дагуу зохион 
байгуулж, өглөө, өдөр, орой хамгаалалтад оролцож байгаа бие бүрэлдэхүүний нэгдсэн 
тооллого явуулж, баяр наадам зохион байгуулагдах газар, гол, нуур, уяачдын галын 
орчим шаардлагатай бусад газруудад ажиллах эргүүл, жижүүрийн хуваарьт тухай бүр нь 
тодотгол хийн, алба хаагч нарт үүрэг, ажлын чиглэл өгч, удирдлага, зохион байгуулалтаар 
хангаж ажилласан. 

Хамгаалалтад ажиллах  алба хаагчдын хувцас, агсамж, нэг бүрийн тусгай 
хэрэгсэлд урьдчилан үзлэг, шалгалт хийж, гэрэл ойлгогчтой хантааз, гар чийдэнгээр 
жигдрүүлж, албаны бэлэн байдлыг хангуулж үүрэг гүйцэтгүүлсэн. 

Хамгаалалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу бие бүрэлдэхүүнийг тээвэрлэх, 
хамгаалалтад ажиллах 18 автомашин, 15 мотоциклийн жолооч нарт аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилга өгч, хамгаалалтад оролцох цагдаагийн газар, хэлтсийн автомашины 
техникийн бүрэн бүтэн байдал, хөдөлгүүр, хүч дамжуулах анги, жолоо тормозны 
механизм, резин дугуй, гадаад өнгө үзэмжид урьдчилан үзлэг хийж, илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах арга хэмжээг авсан. 

Ардын хувьсгалын 99, Дорнод аймаг байгуулагдсаны 89 жилийн ойн Үндэсний их 
баяр наадмын нээлт 7 дугаар сарын 11-ний өдөр 11.00 цагт эхэлж, 7 дугаар сарын 11, 12-
ны өдрүүдэд Наадмын төв талбайд хүчит 256 бөхийн барилдаан барилдаж тус цагдаагийн 
газраас төв талбайд  36 алба хаагч ажилласан. 

Цагдаагийн дамжин өнгөрөх хяналтын цэгийн бүртгэл, олон нийт ихээр цугларсан 
газруудад тавьсан тандалтаар баяр наадмын хурдан морины уралдааныг үзэхээр нийт 
14.000 орчим иргэд, 2000 орчим тээврийн хэрэгсэл цугласан бөгөөд хамгаалалтыг 
батлагдсан төлөвлөгөө, зураглалын дагуу нийт 190 алба хаагч, 18 автомашин, 15 
мотоцикл, 2 суурин станц, 14 автомашины станц, 35 гар станц, 2400 метр олс, 105 метр 
төмөр хашлагатайгаар зохион явуулсан. 

Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангиас 1 офицер, 2 
ахлагч, хугацаат цэргийн 140 алба хаагч, 3 автомашин, 2 суурин, 4 гар станцтайгаар 
хамгаалалтад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан бөгөөд хамгаалалтад оролцсон алба 
хаагчдад тусгайлан үүрэг, чиглэл, зөвлөмж хүргүүлсэн. 

Баяр, наадмын хамгаалалтад Цагдаагийн байгууллагаас 190, Зэвсэгт хүчний 327 
дугаар ангиас 43 цэргийн алба хаагч, нийт 233 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж, батлагдсан 
төлөвлөгөө, зураглал, хуваарийн дагуу зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулж ажиллаа. 

Тус аймгийн хэмжээнд Баян-Уул, Баяндун, Булган, Гурванзагал, Дашбалбар, 
Матад, Халхгол, Сэргэлэн, Цагаан-Овоо, Хөлөнбуйр, Чулуунхороот, Чойбалсан сумдын 
баяр, наадам мөн 2020 оны 07 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, хэв 
журам сахиулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр нэмэгдлээр 
ажиллуулах алба хаагчдын хуваарь, томилгоог гаргаж танилцуулан, үүрэг гүйцэтгэлтэй 
холбогдуулан зааварчилга, зөвлөмж өгч, баталгаа авч ажиллаа. 

Сумдын баяр наадмын үеийн хамгаалалтыг нийт 39 алба хаагч, 9 автомашин, 11 
мотоциклтой өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулсан. 
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Баяр, наадам батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 07 дугаар сарын 11-
ны өдрийн 05 цагт эхэлж, 07 дугаар сарын 12-ны өдрийн 19.00 цагт дууссан бөгөөд хэв 
журам, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хамгаалалтад Дорнод 
аймаг дахь Цагдаагийн газар, Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангиас нийт 233 алба хаагч 
томилогдон ажилласнаас наадмын талбайн хамгаалалтад 36, морь барианы газрын 
хамгаалалтад 198, сумдын баяр, наадмын хамгаалалтад 39 алба хаагч, 30 автомашин, 26 
мотоцикл, тусгай хэрэгсэл, агсам, шүгэл, үүргийн станцтайгаар зөрчил дутагдалгүй зохион 
байгуулсан. 

  
Улсын Их Хурал, орон нутгийн 2020 оны ээлжит сонгуулийн үеийн хамгаалалтын 

талаар: 
  
Монгол Улсын Их Хурал, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 2020 оны ээлжит 

сонгуулийн аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалалт зохион байгуулах бэлтгэл ажлын нэгдсэн 
төлөвлөгөө гаргаж, Цагдаагийн газрын даргын 2020.05.01-ний өдрийн А/47 дугаар 
тушаалаар “Сонгуулийн хууль, тогтоомжийг зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгаж 
шийдвэрлэх”, “Сонгуулийн үеийн аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалалт зохион байгуулах”, 
“Сонгуулийн үеийн аюулгүй байдал, хамгаалалт, зохион байгуулалтын талаар мэдээ 
нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах, холбооны техник, хэрэгслийн ажиллагаа хариуцсан” 
ажлын хэсгүүдийг томилж, алба хаагчдад үүрэг, ажлын чиглэл 2, зааварчилга 4, зөвлөмж 
2-ыг хүргүүлэн авилга, ашиг сонирхлоос ангид байх баталгааг авч биелэлтэд хяналт 
тавьж ажиллалаа. 

“Сонгуулийн үед ажиллах цагдаагийн алба хаагчийн үүрэг гүйцэтгэх үеийн тактик, 
арга зүй, аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг удирдамж, төлөвлөгөө гарган 2020.05.28-
29-ний өдрүүдэд төвийн болон сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт танхимын болон дадлага 
хэлбэрээр зохион байгуулж, “Сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт”, “Сонгуулийн 
маргааны харьяалал”, “Сонгууль зохион байгуулж явуулахад цагдаагийн байгууллагын 
оролцоо”, “Сонгуультай холбоотой зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа”, “Аюулгүй 
байдал ба цар тахал”, “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр анхаарах 
асуудал” зэрэг сэдвээр сургалтыг явуулж, “Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах /код-500/”-аар биет байдлаар дадлага, сургуулилтыг 2 хоногийн 
хугацаанд зохион байгууллаа. Мөн 2020.09-р сар сонгуулийн тухай хууль, хэрэг, зөрчлийг 
шалгах ажиллагааны чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, материалыг цахимаар алба 
хаагчдад хүргүүлж судлуулав. 

Улсын Их Хурал, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын 2020 оны ээлжит 
сонгуулийн тойрог, хэсгийн хороодын хуваарийг үндэслэн сонгуулийн үеийн гэмт хэрэг, 
зөрчил шалган шийдвэрлэх, улсын бүртгэлийн болон санал авах төхөөрөмж, саналын 
хуудас тээвэрлэх, хадгалах, санал авах байр, эрүүлжүүлэх, саатуулах байр, Шүүх, 
Монголбанк, Чойбалсан хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салбарын 
хамгаалалтад ажиллах болон гэмт хэрэг, зөрчил шалган шийдвэрлэх жижүүрийн 
бүрэлдэхүүн, хэв журам сахиулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах эргүүлд ажиллах 
хүн хүчний тооцоог гаргаж, үүрэг гүйцэтгэх албан хаагчдыг хуваарь томилгоонд оруулан 
холбогдох үүрэг, зааварчилгааг хүргүүлэн хамгаалалтыг зохион байгуулав. 

Батлагдсан төлөвлөгөө, зураглалын дагуу эргүүл жижүүрт үүрэг гүйцэтгэх алба 
хаагчдын хуваарь, томилгоог гарган алба хаагчдад үүрэг чиглэл өгч, баталгаа авч 
ажиллав. Сонгуулийн тухай хуулиар 8 цагийн сургалт, нийтийн эмх замбараагүй байдалд 
үүссэн үед ажиллах 4 цагийн дадлага сургуулилтыг явуулав. 

Монгол Улсын Их Хурал, аймаг, нийслэл, сум дүүргийн ИТХ-ын 2020 оны ээлжит 
сонгуулийн хамгаалалтад давхардсан тоогоор нийт 36 автомашин, 372 алба хаагчид 
ажиллаж, энэ онд нэгдсэн эргүүл 9, хүч нэмэгдүүлсэн эргүүл 33, нийтийн эргүүл 28 удаа 
зохион байгуулж, эргүүлд давхардсан тоогоор 6192 алба хаагч, 43344 цагийн үүрэг 
гүйцэтгэсэн ажилласан байна. 

Сонгуулийн нийт 75 хэсгийн хороонд ажиллаж байгаа 186 алба хаагчдад 
14.760.000 төгрөг хоолны  зардал, алба хаагч бүрт 5000 төгрөгийн үүрэн холбооны утасны 
нэгж 3.860.000 төгрөг, цагдаагийн газраас эргүүл шалгалтад нийт 21 тээврийн хэрэгсэл 
хамгаалалт зохицуулалтын арга хэмжээ авч 1.710.000 төгрөг, сонгуулийн хэсгийн хороонд 
үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын бичиг хэргийн зардалд 100.000 төгрөгийн зардал 
гарган үйл ажиллагаандаа зарцуулав. 
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Сонгуулийн үеийн хамгаалалт зохион байгуулсан дүнгийн талаар ЦЕГ болон 
НХЖХОНАБХА-ны даргад илтгэх хуудсаар танилцуулж, ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн 
биелэлтийг 100 хувьтай хэрэгжүүлэн Мэдээлэл дүн, шинжилгээ, шуурхай удирдлагын 
албанд хүргүүлэв. 

 
Шуурхай удирдлагын тасаг: Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн байгууллагад 

иргэдээс нийт 10741 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас: Гэмт хэргийн зөрчлийн шинжтэй 
4450 бусад 6291 дуудлага мэдээллийг хүлээн авч авч ажиллан цагдаагийн газрын дарга 
болон удирдах албан тушаалтанд тухай бүр танилцуулж өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлийг 
тухай бүр холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан ажиллаж байна.  

Иргэн хуулийн этгээдээс цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн дуудлага мэдээллийг 
хүлээн авч “ECS” программд шивж оруулан, ЦЕГ-ын “Од” программд хоногийн нөхцөл 
байдлын мэдээг тухай бүр шивж баталгаажуулсан.  

Ёс журмын эргүүлд үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагчдад өмнөх өдөр иргэн, хуулийн 
этгээдээс ирүүлсэн дуудлага, мэдээллийн жагсаалтыг гарган өгч дуудлага мэдээллийн 
мөрөөр иргэнтэй холбогдуулан санал хүсэлтийг авч биелэлтэд нь хяналт тавин 
ажилласан.  

Гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээллийн дагуу тухайн өдрийн жижүүрт 
үүрэг гүйцэтгэж байгаа мөрдөгч, хэрэг бүртгэгч нар хойшлуулшгүй ажиллагааг хуулийн 
дагуу бүрэн явуулсан эсэхэд холбогдох дарга болон ёс журмын эргүүлийн алба хаагчаар 
үнэлгээний хуудсанд үнэлгээ өгч ажиллаж байна.   

Шуурхай удирдлагын тасгаас Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Шуурхай 
удирдлагын үйл ажиллагаа /код-200/ журам”, “Гэмт хэрэг, зөрчлийн газрыг хамгаалах /код-
205/ журам”, “Хэргийн газрын үзлэг хийх /код-206/ журам”, “Гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгах 
хойшлуулшгүй ажиллагаа /код-213/ журам”, “Эрэн сурвалжлах /код-229/ журам”-ыг тус тус 
үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж, дуудлага өгсөн иргэдтэй Ёс журмын эргүүл 
болон Шуурхай удирдлагын тасгийн дарга, жижүүрийн ахлах мөрдөгч нар биечлэн болон 
утсаар холбогдож цагдаагийн алба хаагчийн очсон цаг хугацаа, үзүүлсэн үйлчилгээ, алба 
хаагчийн харьцаа, ёс зүй, иргэний сэтгэл ханамжийн талаар санал хүсэлт авч “Дуудлага 
өгсөн иргэнтэй дуудлагын мөрөөр эргэж холбогдсон бүртгэл”-ийн дэвтэрт бүртгэн, илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг засах арга хэмжээг тасралтгүй зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн дуудлага, мэдээлэл бүрийг хүлээн авч бүртгэх, 
шуурхай удирдлагын бүрэлдэхүүнийг удирдан зохион байгуулж хойшлуулшгүй ажиллагааг 
чанар, үр дүнтэй явуулах, материалжуулалтыг сайжруулах зорилгоор “Хойшлуулшгүй 
ажиллагааг чанаржуулъя” арга хэмжээний удирдамж, төлөвлөгөө боловсруулан 
Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2 сарын 
хугацаатай зохион байгуулан ажиллалаа. 

Арга хэмжээний хүрээнд хоногийн хугацаанд үүрэг гүйцэтгэсэн жижүүрийн 
бүрэлдэхүүний дуудлага мэдээлэлд хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулсан байдал, 
материалжуулалтыг чиглэл хариуцсан тасгийн дарга нараар өглөө бүр шалгуулан үнэлгээ 
өгүүлж, хангалтгүй дүн үзүүлсэн алба хаагч нарыг ажлын үр дүн хэлэлцэхэд Цагдаагийн 
газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд танилцуулан хариуцлага тооцуулж, зөрчлийг 
засуулах ажлыг зохион байгууллаа. 

ЦЕГ-ын даргын 2017 оны А/263 дугаар тушаалаар баталсан “Гүйцэтгэх ажил 
явуулах /код 307/ журам”-д заасны дагуу тасгийн алба хаагч  нар гэмт хэрэг, түүнийг 
үйлдсэн этгээд, алдагдсан эд зүйлийг эрж олоход ач холбогдол бүхий мэдээллийг  сар 
тутам 2 удаа “Илтгэх хуудас”-аар бичих тухай шалгуур үзүүлэлтийг ажил дүгнэх 
үзүүлэлтэд тусгаснаар тус тасгийн алба хаагчдаас 22 мэдээлэл бичиж санд оруулан 
илтгэх хуудсыг Эрүүгийн цагдаагийн тасагт хүргүүлэн ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны 
өдрийн ээлжит 5 дугаар хуралд “Цагдаагийн газарт ашиглагдаж буй програм хангамжийн 
ашиглалт, мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил” 
сэдвээр сонсгол мэдээлэл хийж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар үүрэг чиглэл авч, 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Дотоод аюулгүй байдлыг хангах /код 
113/ журам”-ыг хэрэгжүүлэх, холбоо, мэдээллийн чиглэлээр 2020 онд хийх гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд жижүүрийн 102 дугаарын утсанд ирүүлсэн 
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дуудлага мэдээллийн бичлэгийг хадгалах бичигч төхөөрөмжийг шинэчлэн байршуулж, үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

 Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сангийн ашиглалтыг сайжруулах, шилжилт 
хөдөлгөөнд хяналт тавих, алба хаагч нарын ажиллагаанд шалгагдаж байгаа эрүүгийн 
хэргийн тулгалт хийх чиглэлээр “Тулгалт “, “Шийдвэрлэлт” , “Объект-Субъект- 
Эрчимжүүлэлт” , “Мэдээллийн сан-Хяналт”, “Эрүүгийн хэргийн бүртгэл- Хяналт”, 
“Хохирогч-Бүртгэл”, “ Зөрчлийн-Тулгалт “, “Эрүүгийн хэргийн-Тулгалт” зэрэг хэсэгчилсэн 
болон тусгай  арга хэмжээнүүдийг тус тус нэг сарын хугацаатайгаар зохион байгуулан үр 
дүнг тооцон ажиллаж байна.  

  
“Монгол улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн сан бүрдүүлэх”, “Цагдаагийн байгууллагын 

мэдээллийн санд ажиллах зөвлөмж”, “Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд 
ажиллахад гарч буй алдаа, анхаарах асуудал”, “ Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх 
гомдол мэдээллийг шалгахад анхаарах асуудал”, “Зам тээврийн ослын улмаас гэмтсэн 
хүнийг нас барснаар бүртгэх, хүний амь нас хохирсон хэргийг гэмтсэн /27.10.1/ 
зүйлчлэлээр мэдээллийн санд оруулахгүй байх, нас барсан хүний мэдээллийг үнэн зөв 
оруулах”, зөрчлийн хэргийн хохирогч хохирлыг бүрэн оруулах, зэрэг тус тус мэдээллийн 
сангийн ашиглалт бүрдүүлэлтэд анхаарах асуудлын талаар тасгийн дарга, ахлах 
байцаагч нарт Цагдаагийн газрын даргын нэр дээр зөвлөмж, зааварчилга 14 бичиж 
хүргүүлэн  ажиллалаа. 

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

Мөн мэдээллийн нэгдсэн санд гэмт хэрэг, зөрчлийн бүртгэл маягтыг даруй 
хугацаанд оруулдаггүй, хугацаа хожимдуулдаг, давхар шийдвэрлэлт оруулдаг  зэрэг 
зөрчил гаргаж байгаа алба хаагчдын талаар танилцуулгыг бэлтгэн сар бүр ажлын үр дүн 
хэлэлцэхэд Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд 6 удаа танилцуулж, 
арга хэмжээ тооцуулан ажиллаж байна. 

 Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах албаны болон эрх бүхий нэгжийн дарга, 
зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг удирдах албан тушаалтнуудад Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны “Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх /код-701/ 
журам”-ын 701.6.3, “Зөрчлийн тоо бүртгэл хөтлөх /код-702/ журам”-ын 702.6.3 дахь хэсэгт 
заасны дагуу тасгийн дарга нарт  “Монгол улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн сан бүрдүүлэх”, 
“Зөрчлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх” код журам 701, 702 журмуудыг хэрэгжүүлэх, 
цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд алдаа зөрчил гаргахгүй, гэр бүлийн 
хүчирхийллийн дуудлага мэдээллийг бүртгэх, зөрчлийн хэргийн хохирогчийн мэдээллийг 
үнэн зөвөөр оруулах сэдвээр сард 2-с доошгүй 1 цагийн хугацаатайгаар нийт алба хаагч 
нарт сар бүрийн Мягмар, Баасан гаригуудын нэгдсэн сургалтын хуваарийн дагуу орж,  
шинээр томилогдсон хэрэг бүртгэх, мөрдөн шалгах, зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий  
алба хаагчдад ганцаарчилсан болон хэсэгчилсэн сургалт 17 удаа тус тус сургалтыг зохион 
явуулан ажилласан. 

Иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй гомдол 
мэдээллийг хүлээн авч гомдол мэдээллийн санд даруй хугацаанд шивж, аймгийн 
прокурорын газарт хүргүүлэн ажиллаж байна.    

“Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх /код-701/ 
журам"-ийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс 2020 онд  иргэд байгууллагаас нийт 5606 гомдол 
мэдээллийн хүлээн авч гомдол мэдээллийн санд шивж оруулан ажилласан. Гэмт хэргийн 
мэдээллийн санд 1664, зөрчлийн санд 3942 мэдээлэл шивэгдсэнийг хянаж, 
баталгаажуулан мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангаж, мэдээлэл бүрийг төвлөрсөн 
тоо бүртгэлд бүртгэн авч ажилласан. 

2020 онд гэмт хэргийн шинжтэй 1664 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 
717 буюу 43 хувьд нь хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэг нээж, 903 гомдол 
мэдээлэл буюу 54.2 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт 
шилжүүлэн, зөрчлийн шинжтэй 3942 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 515 буюу 13 
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хувьд нь зөрчлийн хэрэг нээж, 1256 буюу 31.8 хувийг хялбаршуулсан журмаар 
шийдвэрлэн, 2100 буюу 53.2 хувийг зөрчлийн шинжгүй гэх үндэслэлээр татгалзаж 
шийдвэрлэжээ. 

Тасгийн дарга нарыг “Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх /код-701/ журам”-ын 701.6.3, “Зөрчлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх /код-702/ 
журам”-ын 702.6.3 дахь хэсэгт заасан эрх, үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа байдалд 
хяналт тавьж, цаашид тасгийн дарга нарын зүгээс цахим санд тогтмол хяналт тавих, 
ажлыг хэвшүүлэхээр хоногийн мэдээний програм хангамжид өдөр тутам тасгийн дарга 
нарын цахим санд тавьж байгаа хяналтын талаарх мэдээллийг шивж оруулан ажиллаж 
байна. 

 Гэмт хэргийн тоо бүртгэлийн санд 2020 онд 4545 мэдээлэл маягт бүртгэгдсэнээс 
тасгийн дарга нарын хянасан мэдээлэл нийт 4266 буюу 93.8%, саатуулагдсан хүний 
бүртгэлд 3920 маягт бүртгэгдсэнээс 3920 буюу 100%, зөрчлийн мэдээллийн санд 4634 
маягт бүртгэгдсэнээс тасгийн дарга нар 4446 буюу 95.9 хувийг тус тус хянаж ажилласан 
байна. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Монгол улсад бүртгэгдсэн гэмт 
хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх /код 701/ журам”, “Зөрчлийн тоо бүртгэл хөтлөх /код 702/ 
журам”-ыг хэрэгжүүлэх, мэдээллийн сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийг сайжруулах, 
нэмэгдүүлэх зорилгоор “Зөрчлийн шийдвэрлэлт”, “Тулгалт” зэрэг хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг 2020 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 13-ны өдөр хүртэл, Гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт 
хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд ашиглах судалгаа хяналтын санг 
тогтмол баяжилт хийж, судалгаан дээр тулгуурлан эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 
хэргийг илрүүлэх, Монгол улсын ЦБҮА-ны /код 703/ журмыг хэрэгжүүлэх, хамтарсан 
багийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор “Объект-Субъект-эрчимжүүлэлт” аяны удирдамж, 
төлөвлөгөөг боловсруулан арга хэмжээг 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрөөс нэг 
сарын хугацаатайгаар тус тус зохион байгуулав. 

Дээрх арга хэмжээнүүдийн хүрээнд мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах албаны 
дарга, зөрчлийг хэрэг бүртгэлтийг удирдах албан тушаалтан нарт Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны “Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх /код 701/ журам”-ын 701.6.3, “Зөрчлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх /код 702/ 
журам”-ын 702.6.3-д заасан үүргээ хэрэгжүүлж ажиллах талаар мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч 
болон зөрчлийн хэрэг шалган шийдвэрлэх эрх бүхий алба хаагч нарт мэдээллийн сангийн 
бүрдүүлэлтийн, судалгаа хяналтын санд баяжилт мэдээлэл хийх тухай зааварчилга 2 , 
зөвлөмж 1  тус тус хүргүүллээ. 

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн болон зөрчлийн 
шинжтэй 2736 гомдол мэдээлэл, Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн системийн өргөдөл, 
гомдлын санд бүртгэгдсэнийг хянаж, мэдээллийн үнэн зөв бодит байдлыг хангаж, гомдол 
мэдээллийн шийдвэрлэлт, явцын талаар 7 хоногт тогтмол 2 удаа газрын дарга болон 
тасгийн дарга, ахлах нарт танилцуулж, гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 
шийдвэрлэлтийн байдлыг 7 хоног бүрийн Мягмар, Баасан гаригуудад давхардсан тоогоор 
64 удаа гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн мэдээг бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж, 
аймгийн прокурорын газрын гэмт хэргийн тоо бүртгэл, зөрчлийн тоо бүртгэл хариуцсан 
ажилтан нартай өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тулгалтыг хийж ажилласан. 

Цагдаагийн байгууллагаас иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэхийг 
судлан үзэх эрх бүхий байгууллагад үзүүлдэг лавлагаа, мэдээллийн үйлчилгээг 
ойртуулах, шуурхай болгох зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн 
системээс зөрчилд холбогдож байсан талаар лавлагаа авахаар хандсан 241 албан 
бичгийн 290 иргэнд иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх лавлагааг, алба 
хаагч нараас захиргааны хяналтын ХӨТЯШ-тэй иргэдийн гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон 
эсэх талаарх лавлагааг давхардсан тоогоор 1, эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байгаа 
этгээдүүд эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн эсэх талаарх лавлагааг 136 иргэний  гэмт хэрэг 
зөрчилд холбогдсон талаарх лавлагаа тус тус мэдээллийн сангаас шалган өгч цагдаагийн 
байгууллагын ажил үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэв.  

Судалгаа хяналтын http://demo.police.gov/ сан ашиглалтад орсонтой холбогдуулан 
тус програм хангамжийг ашиглах талаар бэлтгэсэн “Бүртгэл хийх заавар”, “Газрын 
зурагтай ажиллах заавар”, “Мобайл хувилбартай ажиллах заавар” зэрэг видео хичээлийг 
нийт бие бүрэлдэхүүнд үзүүлснээс гадна Цагдаагийн ерөнхий газраас судалгаа хяналтын 

http://demo.police.gov/
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сангийн програм хангамжийг ашиглах, мэдээлэл оруулах чиглэлээр зохион байгуулсан 
цахим сургалтад алба хаагчдыг бүрэн хамруулан ажиллалаа. 

Цагдаагийн байгууллагын “Судалгаа, хяналтын тоо бүртгэл хөтлөх /код 703/ 
журам”-ын дагуу мэдээллийг судалгаа, хяналтын мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, 
бүртгэлийн маягтыг хянах, мэдээллийг санд бүртгэх үүрэг бүхий алба хаагчийг томилж, 
санд оруулж буй мэдээллийн үнэн зөв, бодитой байдалд хяналт тавьж ажиллах чиглэлээр 
үүрэг хүргүүлж, баталгаа гаргуулсан. 

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 26, зочид буудал 6, автомашин дулаан граж, ил зогсоол 10, банк, банк бус 
санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо 11, томоохон зах бөөний төв 3, 
хаягдал түүхий эд авдаг газар 7, эмнэлэг 1, архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг аж 
ахуйн нэгж 196 , аялал жуулчлал, амралтын газар 4, авто засвар сэлбэг хэрэгсэл 
борлуулдаг газар 16, интернет, РС тоглоом, өнгөт хэвлэгч, олшруулагч ашигладаг газар 9, 
боловсролын байгууллага 2, эмийн сан, үйлдвэр 18, улсын онц чухал объект 1, гэмт 
хэрэгт уруу татагч 256, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч 86, архаг архичин 101, тэнэмэл 
иргэд 78, ченжүүд 16, алт мөнгөний дархан 3, зэрэг  объект, субъектийн судалгаанд 
тогтмол баяжилт хийж ажиллаж байгааг хянаж ажиллаж байна.  

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

  
Чойбалсан хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салбар: алба хаагчид 

2020 онд батлагдсан томилгооны дагуу “Дорнод нийтийн аж ахуй” орон нутгийн өмчит аж 
ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газартай байгуулсан харуул хамгаалалтын ажлын гэрээнд 
заасны дагуу Чойбалсан хот дахь цэвэр ус хангамжийн анги, цэвэр ус дамжуулах шугам 
насос, станцуудыг хамгаалах шалган нэвтрүүлэх 1-р пост, хяналтын 2, 3-р постонд 1292 
удаа 31008 хүн /цагийн харуул, хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 

Салбарын харуулчин, ахлагч нар 2020 онд шалган нэвтрүүлэх 1-р пост хяналтын 2,3-
р постонд албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа цэвэр усны анги хориотой болон ариун 
цэврийн бүсэд өдрийн болон өглөө оройн ээлжинд гарч ажилласан 4270 хүний бичиг 
баримт болон биед үзлэг шалгалт хийж, гаднаас хамгаалалттай объектод албан ажлаар 
нэвтэрсэн 1039 хүн, 2058 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж нэвтрүүлж, 4763 
хөдөлгөөн  хяналтад авч ажиллалаа. 

Улсын онц чухал объектын шалган нэвтрүүлэх 1-р пост хяналтын 2,3-р постонд 
харуул хамгаалалтын ажил үүрэг гүйцэтгэсэн харуулчин ахлагч нар Бичиг баримтын 
зөрчил 25, объектод зориулалтын бус газраар нэвтрэхийг оролдсон 72, объектод 
тогтоосон дэглэм журам зөрчсөн 28 зөрчил, нийт 125 зөрчил илрүүлэн шийдвэрлэж 
ажилласан байна.  

Зөрчлийн талаар холбогдох албан байгууллагуудад 31 удаа албан мэдэгдэл 
шаардлага өгч, заагдсан зөрчил дутагдлыг засуулах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 

Шалган нэвтрүүлэх 1 дүгээр пост, хяналтын 2, 3 дугаар постод албан үүрэг 
гүйцэтгэсэн харуулчин, ахлагч нарын ажлын хариуцлага, албаны сонор сэрэмжийг 
цагдаагийн газрын ёс журмын эргүүл, тусгай салааны захирагч, хариуцлагатай эргүүлүүд 
нийт 65 удаа шалгаж, тодорхой үүрэг чиглэл өгч, биелэлтийг тооцжээ.  

“Дорнод нийтийн аж ахуйн” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 
газрын захиргаатай тус цагдаагийн газрын удирдлагын хамт уулзалт зохион байгуулан 
“2019 онд хамтран ажиллах гэрээ”-ний биелэлтийг тооцон, 2020 онд “Хамтран ажиллах 
гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж, гэрээний хувийг Дотоодын цэргийн штабт хүргүүлсэн байна. 

“Дорнод НАА” ОНӨААТҮГ-аас цэвэр ус хангамжийн ангийн инженер техникийн 
хэрэгслийг сайжруулах чиглэлээр шинээр 3 ширхэг камер байршуулж, хяналтын дэлгэцийг 
шинэчлэн суурилуулж, хамгаалуулагч байгууллагын 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 бичгээр өгч, хариуг тооцон ажиллалаа. 



Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар 

 

 

32 

  
В. 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 
2020 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. 

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 хүрээнд аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газартай зөвлөгөөн зохион байгуулж, 2020 онд хамтран ажиллах 
салбар төлөвлөгөө гарган хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, дарамтыг илрүүлэх, мэдээлэх, 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс бэлтгэсэн шторк богино 
хэмжээний киног хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран иргэдэд хүргэх, 
мэдээллэх ажлуудыг тогтмол зохион байгуулж байна. Арга хэмжээний хүрээнд шторк, 
богино хэмжээний киног орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг 6 телевизээр 7 хоногт 5 
удаагийн давтамжтайгаар 4 удаа явуулж олон дагагчтай фейсбүүк группүүдэд шейрлэж 
цахим орчинд түгээж ажиллалаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс зохион байгуулсан 
“Хайр өвтгөдөггүй“ нөлөөллийн арга хэмжээний хүрээнд аяны төлөвлөгөөг боловсруулж 
цагдаагийн газрын даргаар батлуулж заагдсан ажлын дагуу алба хаагчид, түүний гэр 
бүлийн гишүүдийн фейсбүүк хаягт 110 профайл зургийг “Хайр өвтгөдөггүй” нэртэй 
хүрээгээр солиулж, Цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтсүүдийн цахим хуудсанд тавигдсан постер, видео, шторкуудыг 
“Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газар”, алба хаагчдын фейсбүүк, аймаг орон нутгийн 
хамгийн олон дагагчтай группэд түгээлтийг тогтмол хийж ажиллалаа.  

Цагдаагийн газраас аяны хүрээнд урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 20 төрлийн 
постер хэвлүүлж, мөн гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтсээс ирүүлсэн зурагт 
хуудсыг 13 сумын мэдээллийн самбар, Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, 
Төрийн болон Төрийн бус байгууллага, компаниуд, аж ахуй нэгжүүд, ресторан, цайны 
газар, хүн олноор цуглардаг, томоохон зах, худалдааны төвүүд, шатахуун түгээх станц, 
банкууд, өрхийн эмнэлэг, дэлгүүрүүд, орон сууцны хорооллын орц, Тээврийн бирж, төмөр 
замын Баянтүмэн өртөө, Нисэх онгоцны буудал, таксины зогсоолууд, автобусны буудал 
зэрэг газруудад нийт 600 ширхгийг байршуулан наалгаж, гэрэл зургаар бэхжүүлэн илтгэх 
хуудсыг хүлээн авч гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар урьдчилан сэргийлэх мэдээ, 
мэдээлэл хийж ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын урсдаг самбар болон Фокус дизайн ХХК-ны гадаах урсдаг лед 
самбарт өдөр бүр “Хайрлах нь хүндлэхээс”, Миний гэр бүл-миний хариуцлага”, “Уураар 
биш ухаанаар, хүчирхийллээр биш хүндлэлээр”, “Ханиа ойлгох харилцааны эхлэл 
сонсохоос эхэлдэг” гэх үгнүүдийг байршуулж иргэдэд хүргэж ажилласан. Тусгаар 
тогтнолын талбайд байрлах лед дэлгэцээр гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтсийн 
пейжид орсон шторкуудыг 2020 оны 03 дугаар сарын 18-наас 27-ны өдрүүдэд иргэдэд 
хүргэн сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

Аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, “Түвшин амьдрал” ТББ-тай 
хамтран тус цагдаагийн газрын баривчлах байранд байгаа иргэдэд 5 удаа сургалт зохион 
байгуулж, сургалтаар гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хүсэл” 
богино хэмжээний кино, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийгдсэн шторкуудыг үзүүлж бие 
биенээ хүндэтгэх, зөв хандлага төлөвшүүлэх, хүчирхийллийн хор уршиг, гэр бүлийн 
харилцааны сөрөг хандлага, хүчирхийллийг үл тэвчих нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлэх 
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нөлөөллийн сургалтыг зохион байгуулж ажил хийх хүсэлтэй хүмүүжигч нарыг хөдөлмөр 
халамж үйлчилгээний газарт холбон зуучилж ажиллалаа. 

Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, хамтарсан багуудтай хамтран 
хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хараа хяналтгүй, ганцаараа болон хэсэг  бүлгээрээ 
явж буй насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд хяналт тавьж, шаардлагатай тохиолдолд ар гэрт нь 
хүргэн өгч, эцэг, эх асран хамгаалагчдад хүүхдүүдэд хараа хяналт тавьж, аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран эрсдэлт нөхцөлд 
амьдарч буй хүүхдүүдэд тогтмол хяналт тавьж ажиллаж, сар бүр хамтарсан багаар 
нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн санал солилцон ажиллахын зэрэгцээ Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын газрын мэргэжилтэн Гэр бүл хүүхэд хамгааллын мэдээллийн сан үүсгэн нийт 
31 хүүхдийг судалгаанд авч тэдэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө  өгөх, сэтгэл заслын үйлчилгээг 
тогтмол үзүүлэн 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 ажиллав. 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний хор уршгийн талаарх иргэдийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч болон хүчирхийлэлд өртөгчийн зан төлөвийг 
өөрчлөх, хүчирхийллийг үл тэвчих нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлэх, нуугдмал хэрэг, 
зөрчлийг илрүүлэх зорилготойгоор гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэн шүүгчийн шийтгэврээр 
баривчлагдсан этгээдүүдэд зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг тогтмол хийж хэвшээд 
байгаа бөгөөд 2020 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газартай хамтран “Аз жаргалтай гэр бүл” сэдвийн хүрээнд фокус ярилцлага, 
уулзалтыг хийж тэдэнтэй кейс жүжигчилсэн тоглолтыг хамтран үзүүлж санал хүсэлтийг нь 
сонсож зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

Жил бүрийн дөрөвдүгээр сарын 30-ны өдрийг “Хүүхдийг зодож шийтгэхийг таслан 
зогсоох олон улсын өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд “COVID-
19” өвчлөлийн хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор цахим сүлжээгээр дамжуулан 
“Хүүхэд, эцэг эх, иргэд олон нийтэд хүүхдийг зодож шийтгэхийн сөрөг үр дагаврын 
талаарх ойлголт”-ыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг 
олгох зорилгоор аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран 
“ШИЙТГЭЛ БОЛ ШИЙДЭЛ БИШ” подкаст ярилцлагыг явуулж, “Хүүхдийн нас сэтгэхүйн 
онцлог”, “Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөх, хохирохоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх” 
сэдвээр давхардсан тоогоор 2000 гаруй хүүхэд, эцэг эхчүүдэд мэдээллийг хүргэж, орон 
нутагт сэтгэлзүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг өргөжүүлж, хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг аргыг 
сурталчлан ажиллалаа.  

Мөн цагдаагийн газрын урсдаг самбар болон Фокус дизайн ХХК-ны гадаах урсдаг 
лед самбарт өдөр бүр “Хайрлах нь хүндлэхээс”, Миний гэр бүл-миний хариуцлага”, 
“Уураар биш ухаанаар, хүчирхийллээр биш хүндлэлээр”, “Ханиа ойлгох харилцааны эхлэл 
сонсохоос эхэлдэг” гэх үгнүүдийг байршуулж иргэдэд хүргэж, Тусгаар тогтнолын талбайд 
байрлах лед дэлгэцээр гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтсийн бэлтгэн гаргасан 
шторкуудыг иргэд, олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулж ажиллав. Аймгийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг үүрэн холбооны Мобиком Юнител, Скайтел, Жи-
мобайл зэрэг компанийн ажилчид нэгдэн иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг заалны телевизээр 
аяны хүрээнд хийгдсэн богино хэмжээний шторкуудыг өдөр бүр гаргаж дэмжин ажилласан 
ба Дорнод некст, Хэрлэн номин бизнес төв аяныг дэмжин худалдаалагдаж буй 
телевизүүдэд шторк гаргаж иргэдэд нөлөөлөх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газраас Дэлхий нийтэд үүсээд байгаа нөхцөл байдал "COVID-19" цар 
тахлын халдвар, тархалтаас урьдчилан сэргийлж, улсын хэмжээнд хөл хорио 
тогтоосонтой холбоотойгоор хүүхдийн тоглоомын талбай, гудамж талбайд насанд 
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хүрээгүй хүүхдүүд тоглох, бүлэг бөөгнөрөл үүсэхгүй байх, амны хаалаа тогтмол зүүж байх,  
насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор 1 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн  аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл,  Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд,залуучуудын 
хөгжлийн газар хамтран "ЭРГҮҮЛ ШАЛГАЛТ-ХҮҮХЭД" арга хэмжээг эхлүүлээд байгаа 
бөгөөд  Хэрлэн сумын 11 багийн хэсгийн ахлагч, Хүүхэд хамгаалагч нийт 24 хүн 
хамруулсан эргүүл шалгалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулан 
ажиллалаа. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрх зүйн мэдлэг олгох, сургуулиудад “Өсвөрийн сэргийлэгч сайн дурын 
бүлгэм”-ийг ажиллуулах Монгол улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан спортын сайдын хамтарсан 2017 оны 10 дугаар сарын 11 өдрийн А/28, 
А/252 дугаар бүхий тушаалын хэрэгжилтийг хангах, ерөнхий боловсролын сургуулиудын 
өсвөрийн сэргийлэгч сайн дурын бүлгэмүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд олон нийтийн оролцоо, ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сурагчид, тэдний эцэг, эх, багш, нийгмийн ажилтны хамтын ажиллагааг сайжруулах, 
сургуулийн болон гэр бүлийн орчинд үйлдэгдэж болзошгүй гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй орчин бүрдүүлэх, сурагчдын эрх зүйн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, “Өсвөрийн сэргийлэгч” бүлгэмүүд харилцан туршлага судлах, тэдгээрийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн “Өсвөрийн сэргийлэгч-2019” тэмцээнийг аймгийн 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газар, Боловсрол соёл урлагийн газруудтай хамтран Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөнд 
тусгуулан 1 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн 3 дугаар улиралд зохион байгуулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна. 

Аймгийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороонд өнгөрсөн онд гэмт хэрэг, зөрчилд 
өртөж хохирсон болон холбогдсон насанд хүрээгүй хүүхдийн талаарх криминологи 
судалгаа хийж, 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 3,5 сая төгрөг, Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн чиглэлээр 2 сая, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 1,5 сая төгрөгийг 
шийдвэрлүүлэн насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж хохирох, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл болон аливаа төрлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Эргүүл-
шалгалт-хүүхэд”, “Голын эрэг-хяналт”, “Хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа” зэрэг нэгдсэн арга 
хэмжээ,“Тоглоомын талбай” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна 

 Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтсийн 
пейж хуудсыг хөгжүүлэх чиглэлээр видео, постеруудыг аймгийн хэмжээнд түгээх ажлыг 
зохион байгуулж хандагчийн тоог нэмэгдүүлэн аяны хүрээнд хийгдсэн постер видео алба 
хаагчдад үзүүлж “Алба хаагч бүр урьдчилан сэргийлэгч гэсэн ойлголт, хандлагыг 
төлөвшүүлэх” зорилгоор “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хажуугаар дуугуй өнгөрөхгүй, хэзээ ч 
хүчирхийлэл үйлдэхгүй” уриалга дэвшүүлэн ажиллаж сумдын нэгдсэн зар группэд өдөр 
бүрийн түгээлтийг хийх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж, өдөр бүр Дорнод аймгийн 
хамгийн олон дагагчтай гэсэн 45-50 группэд шэйр хийж давхардсан тоогоор 9.500.000-
11.000.000 хүнд хүргэж сурталчлав. Мөн шторк, фостер, контент мэдээ, мэдээллийг 
“Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар” сайт, Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар” гэсэн 
фейсбүүк фейж хуудас, Дорнод цагдаа жижүүр хаалттай группэд байршуулж ажиллалаа. 
Орон нутгийн ТV6, Дорнод, Мижи телевизүүдээр шторк мэдээллийг өдөрт 2-3 удаагийн 
давтамжтай гаргуулж, хамтран ажиллаж уг аяны талаар “Тодруулга” мэдээнд орж, 3 
телевизэд зохион байгуулж байгаа ажил арга хэмжээний талаар ярилцлага өгч “Хайр 
өвтгөдөггүй” аяны талаар иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл өгч ажилласан. Мөн орон 
нутгийн “Дөл, Дорнод” сонинд гэр бүлийн хүчирхийллийн чиглэлээр ярилцлага өгч 
ажиллалаа. 

Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах, алба 
хаагчдыг нийгмийн ажилд идэвхтэй оролцуулах зорилгоор цагдаагийн газрын цагдаа-
эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс  санаачлан “Итгэлээр нэгдэж сэтгэлээр дэмжье” сайн үйлсийн 
аяныг Хэрлэн сумынд үйл ажиллагаа явуулдаг “Шинэ суваг” телевизтэй хамтран Хэрлэн 
сумын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт оршин суух эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй иргэн Н-
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ийн гэр бүлд явуулж 5-11 насны 2 хүүхдийг сургууль, цэцэрлэгт оруулах, Дорнод аймагт 
үйл ажиллагаа явуулдаг “ТОУУ” ХХК-ны дэмжлэгээр өргөө цагаан гэртэй болгох, 
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг “Дорнын ирээдүй” сангийн хамт олон гэрийн 
бүрэн тавилгыг авч өгснийг хүлээлгэн өгч ажилласан талаарх мэдээллийг орон нутгийн 
“Шинэ суваг” телевизээр сурталчлан ажиллалаа. 

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, цагдаагийн газрыг олон нийтэд таниулах, 
сурталчлах, иргэдэд тухай байгууллагын мэдээлэл нээлттэй ил тод байх, мэдээ 
мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор Цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” 
веб сайтад 102 шинэ мэдээлэл, “Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар”, фейсбүүк хуудсанд 
114 мэдээ, мэдээлэл тавьж, 3750 мэдээг share-н, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн 
дансны шинэчилсэн хувилбар, эрүү хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээлэл, бусад 
төрлийн мэдээллийн баяжилтыг сайтад байршуулж ажиллалаа. Мөн тус цагдаагийн 
газрын Дорнод цагдаа-жижүүр, Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газар” facebook хаяг, 
www.Dornod.police.dov.mn вэб хаяг тус бүрээр нийт  мэдээ мэдээллийг иргэд олон нийтэд 
хүргэн нийт 1854 хандалт авсан. 

  
Г. Архидан согтууралтай тэмцэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр: 
  
Цагдаагийн газраас “Архигүй Дорнодчуудын төлөө” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 

архидан согтуурах явдалтай тэмцэх чиглэлээр 3 бүлэг 28 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.      

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 105 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Архигүй Дорнодчуудын төлөө” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 2020 онд авч хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөг гарган, зохион явуулах ажил, арга хэмжээний зардалд 10.0 сая төгрөгийг 
тусгуулан шийдвэрлүүлж, удирдамж төлөвлөгөөний  дагуу ажил арга хэмжээг зохион 
байгуулан ажиллалаа. 

“Архигүй ирээдүй гоё” цахим аяны хүрээнд аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Залуучуудын холбоо, 
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран “Архигүй амьдралыг бид хүснэ” масктай 
уулзалтыг 2020.06.03, 10, 17-ны өдрийн 06:00-08:00 цагийн хооронд Хэрлэн сумын 9-р баг 
Найрамдал парк, Хэрлэн голын хөвөөн дээр зохион байгуулан Архидалтын эсрэг “Оюуны 
есөн дэвшил” ТББ-ын тэргүүн Н.Хүрэлбаатар,  Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн 
сэтгэц наркологийн эмч н.Батболд,  “Happy life”ТББ-ын тэргүүн, “DND COMEDY” клубийн 
үүсгэн байгуулагч Э.Эрдэнэ-Очир нарыг урьж оролцуулан архины хор хөнөөл, архинаас 
татгалзах арга ухаан, амьдралын сургамж, уриалгыг иргэдэд хүргэх нөлөөллийн арга 
хэмжээг зохион байгуулан контент болгон бэлтгэж цахим орчинд байршуулсан ба 168432 
иргэдэд хандалт хийсэн байна. 

Аймгийн хэмжээнд архидан согтуурахтай тэмцэх тус төрлийн гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Архигүй ирээдүй гоё”, “Архигүй ирээдүйг бид бүтээнэ” 
нөлөөллийн арга хэмжээг ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран 14 сумын хэмжээнд зохион байгуулсан 
бөгөөд тус нөлөөллийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 1300 гаруй иргэд хамрагдлаа.  

Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шалтгаан нөхцөлийг судлан дүгнэх, үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн дэмжлэгтэйгээр гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, “Архигүй Дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Тайван хот-таны оролцоо 2” аяныг Хэрлэн сумын Засаг 
даргын 2020.06.10-ны өдрийн А/217 дугаар захирамжаар батлуулан мөн оны 06 дугаар 
сарын 10-наас 08 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл хугацаанд, “Иргэн таны төлөө” 
аяныг Хэрлэн сумын Засаг даргын 2020.10.09-ний өдрийн А/308 дугаар захирамжаар 
батлуулан мөн оны 10 дугаар сарын 01-нээс 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл 
хугацаанд зохион байгуулан ажиллалаа. Тус арга хэмжээнүүдэд давхардсан тоогоор нийт 
134 аж ахуй нэгж, байгууллагын 680 иргэдийг нийтийн эргүүлд татан оролцуулж идэвхитэй 
сайн оролцсон 2 аж ахуй нэгжийг оны эцэст шагнаж урамшуулахаар саналыг сумын ИТХ-д 
хүргүүлээд байна. 

Дорнод аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шалтгаан нөхцөлийг судлан дүгнэх, аймгийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 
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нэгжүүдийн дэмжлэгээр гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, “Архигүй 
Дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Тайван хот-таны 
оролцоо 2” аяныг Хэрлэн сумын засаг даргын 2020.06.10-ны өдрийн А/217 дугаар 
захирамжаар батлуулан 2020.06.10- 08.25-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулав. 

Албадан эрүүлжүүлэгдсэн, баривчлагдсан /давхардсан тоогоор/ 135 удаа 225 хүнд 
2200 цагийн “Албадан сургалт”-ыг тогтмол зохион байгуулж, холбогдох хууль эрх зүйн 
болон урьдчилан сэргийлэх сургалт мэдээллийг олон нийтэд сурталчлах ажлыг 
эрчимжүүлэв. 

Аймгийн хэмжээнд албадан эмчилгээнд хамруулах 64 иргэдийн судалгааг гарган 
Эрүүл мэндийн газартай хамтран нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамруулан 16 
иргэн эрүүл мэндээр тэнцэж, 8 иргэнийг албадан эмчилгээнд явуулахаар Шүүхийн 
захирамж гаргуулсан ба ШШГЕГ-аас албадан эмчилгээний газарт нэмж иргэн хүлээн авах 
боломжгүй гэсэн хариу ирсэн тул албадан эмчилгээнд хамрагдаагүй болно. 

“Иргэдэд үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээг сайжруулж, Архидалтгүй орчинг 
бүрдүүлье” арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
чиглэлээр Цагдаагийн газрын ажлын хэсэг 13 суманд ажиллаж сумдад түгээмэл 
үйлдэгдэж байгаа тодорхой төрлийн гэмт хэрэг буюу Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн 
эсрэг гэмт хэрэг, Цахим гэмт хэрэг, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 
Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, Хулгайлах гэмт хэрэг, Мал 
хулгайлах гэмт хэргүүдээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумдын иргэд болон үйл 
ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх мэдээ, мэдээлэл хүргэх сургалт зохион байгуулж, гарын авлага тарааж, санамж 
сэрэмжлүүлэг байршуулан ажиллаж, Дашбалбар суманд үйл ажиллагаа явуулдаг БНХАУ-
ын “Шинь Шинь” ХХК-ны 350 ажилчдад Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хууль,  Гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтыг 
2020.08.15-ны өдөр зохион байгуулан ажилласан. Мөн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд 
36 удаа сургалт, 2 удаа зөвлөгөөн зохион байгуулан, нийт 1570 иргэн, 89 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагууд хамрагдсан болно. 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа зам тээврийн осол, хэргийн гаралтад дүн 
шинжилгээ хийж, аймгийн Засаг дарга, ИТХ-д тус тус хүргүүлэн танилцуулж, зам тээврийн 
осол, хэргийн улмаас иргэдийн нас барах, гэмтэж бэртэх явдлыг бууруулах чиглэлээр 
Засаг даргын 2020 оны А/192 дугаартай захирамж гаргуулан “Согтуу жолоочтой 
хамтдаа тэмцье-2020” аяныг зохион байгуулж ажиллан дүнг Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулан ажиллав. Аяны хүрээнд аймгийн13 сумдын Засаг даргын 
Тамгын газар, Гадаадын иргэн, харьяатын газар, Засаг даргын Тамгын газар, Статистик, 
ДБЭХС ТӨХК зэрэг байгуулага, аж ахуй нэгжүүдэд аялах дэвтэр, сурталчилгааны 
самбарыг аялуулж, ажлаа тайлагнасан. 

Цагдаагийн газраас “Архигүй орчин”, “Архи хяналт-Хуулийн хэрэгжилт” “Архи 
хяналт-шалгалт”, “Такси хяналт шалгалт” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг хууль 
хяналтын болон мэргэжлийн хяналт, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран 
тодорхой үе шатттай 14-30 хоногийн хугацаатай хяналт шалгалтыг зохион байгуулан 
ажиллаж, илэрсэн зөрчилд тухай бүр хариуцлага тооцов. 

Дэлхий нийтэд үүсээд байгаа “Ковид-19” халдвар цар тахлын үеийн хөл хорио, УИХ 
болон орон нутгийн сонгуулийн өдрүүдэд архи, согтууруулах ундаа хориглосон тухай 
аймгийн Засаг даргын захирамж зөрчин үйл ажиллагаа явуулсан “Хөх мандал нуур”, 
“Сэрж бумба” ХХК-ны 2 хүнсний дэлгүүрийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулж, 
“ЭСМӨУ”, “Зуутаргана” ХХК-ны 2 хүнсний дэлгүүрийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгуулах саналыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлээд байна. 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Засаг даргын захирамж зөрчсөн нийт 13 
зөрчилд 23,550,000 төгрөгийн торгууль оногдуулж, хууль бусаар гар дээрээс архи 
согтууруулах ундаа худалдан борлуулсан 42 зөрчилд 2,100,000 төгрөгийн торгууль 
оногдуулж, 24,4 литр архи, 218,5 литр пиво согтууруулах ундааг улсын орлого 
болгуулахаар хураан авч холбогдох байгууллагад шилжүүлэн шийдвэрлүүлэв. 

Аймаг, орон нутгийн “Дорнод ТВ”, “Мижи”, “Jaran.mn”, “Шинэ суваг” хэвлэлийн 
байгууллагуудтай хамтарсан үзлэг шалгалтын 9 удаа зохион байгуулж илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг олон нийтэд хүргэж, архидан согтуурах явдалтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 3 нэвтрүүлэг, 9 шторк, зөвлөмжийг бэлтгэн иргэд, олон нийтэд 
нэвтрүүлэг бэлтгэн иргэдэд хүргэж, 18 төрлийн санамж сэрэмжлүүлгийг боловсруулан 
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давхардсан тоогоор 1256 аж ахуйн нэгжийн мэдээллийн самбарт байршуулж, 16730  
иргэдэд тараан ажилласан байна. 

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

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

Алба хаагчдаас өглөөний яриа, олон нийтийн арга хэмжээ тасалсан зэрэг сахилга 
ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргасан, албаны шалгалт хийгдсэн 38 алба хаагчтай 
ганцаарчилсан уулзалт ярилцлага зохион байгуулж, сэтгэлзүйн дүгнэлтийг гаргаж 
ажиллав. Мөн алба хаагчдад сэтгэлзүйн дархлааг дээшлүүлэх чиглэлээр 5 удаагийн 
сургалтыг зохион байгуулав. 

Цагдаагийн албанд орж ажиллах хүсэлт гаргасан 48 иргэнээс сэтгэл зүйн хэв 
шинжийг тодорхойлох зорилгоор Айзенкийн темпераментыг тодорхойлох тест, 
сэтгэлгээний хэв маяг, сэтгэн бодох чадварын тестүүдийг авч  сэтгэл зүйн тодорхойлолтыг 
гарган холбогдох материалыг хавсаргаж ажилласан байна. 

Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй  3 иргэнээс сэтгэл зүйн сорил 
/Айзенкийн тест, проектив аргаар/ авч, ганцаарчилсан ярилцлага хийж, дүгнэлт гаргаж, 
хариуцсан хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт дүгнэлтийг танилцуулж ажиллажээ. 

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

Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл ажиллагааг иргэдэд тайлагнах хурлын үеэр 
иргэдээс цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цагдаагийн алба 
хаагчдын ёс зүйн асуудал, үйлчилгээний чанар шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох 
зорилготой судалгааг авч SPSS программ ашиглан дүгнэлтийг гаргаж танилцуулав.  

“Бие биенээ дэмжин урамшуулах багийн хөгжил ба ажлын бүтээмж” сэдэвт аяныг 
зохион байгуулсан ба аяны хүрээнд дараах ажил арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд: 

- Гэр бүлийн гишүүдтэй хамтран алба хаагчдын эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх, 
ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор “Би аавдаа хайртай” цахим бичлэгийг хүргэн 
алба хаагчдын сэтгэгдлийг сонссон. 

- Дотоодын цэргийн тусгай салааны алба хаагчид болон тэдний гэр бүлийн 
гишүүдийг хамарсан “Стрессээс ангижрах нь” сэдэвт явган аяллын арга хэмжээг зохион 
байгуулж, “Тусгаар тогтнолын талбай”-аас Халхголын ялалтын Бунхан толгой хөшөө 
хүртэл 8 километр газрыг явган аялж, нэг өдрийг инээмсэглэл дүүрэн өнгөрүүлж, ажлын 
нэг өдрийг зангиагүй буюу албаны дүрэмт хувцас өмсөлгүйгээр өнгөрүүлэх “Инээмсэглэл 
дүүрэн өдөр” сэдэвт арга хэмжээг зохион байгуулагдлаа. 

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах эрхийн өдрийг тохиолдуулан алба хаагчдын 
хүүхдүүдийн дунд цахимаар 3 насны ангиллаар 4 төрлийн тэмцээн уралдаан зохион 
байгуулж, оролцсон хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулав. 

Алба хаагчдын сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийг хангах, бие хүнийг хөгжүүлэх, сэтгэл 
зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, олж авсан мэдлэгээ ажил амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд  сэтгэл 
зүйн бухимдал /стресс/-аас гарахад чиглэсэн “Хүйсийн сэтгэл зүй”, “Гэр бүлийн харилцаа”, 
“Стресс, түүнийг даван туулах арга зам”, “Ажлын байрны стрессийг тайлах энгийн аргууд”, 
“Хар нохой” зэрэг сэдэвт 4 удаагийн 3 цагийн хичээл, сургалтыг тус цагдаагийн газрын 
сэтгэл зүйчээс цахимаар зохион байгуулав. Мөн стресс тайлах энгийн аргуудаар гарын 
авлага бэлтгэн алба хаагчдад тараав. 

Алба хаагчдын сэтгэл санааны  байдлыг илрүүлэх зорилгоор стресс, сэтгэл  зүйн  
хямрал  гутрал, айдас түгшүүрийн түвшин тодорхойлох багц судалгааг 2 удаа авсан ба 
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судалгаанд цагдаагийн газрын 169 алба хаагч хамрагдсан ба дүнг цагдаагийн газрын 
даргад танилцуулж ажилласан байна.  

Алба хаагчдын ажиллах урам зоригийг нэмэгдүүлэх, стрессийг тайлах зорилгоор  
“Dornod tsagdaa surgalt” цахим группт хөнгөн намуухан ая, дуу сонсгон сэтгэл зүйн хэлц 
үгүүдийг байршуулан ажиллаж байна. 

Судалгааны дүнг нэгтгэн холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, стресс, сэтгэл 
зүйн хямрал, гутрал, депрессийн түвшин өндөр гарсан 8 алба хаагчтай сэтгэл зүйч 
ганцаарчилсан уулзалт зохион байгуулж, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав. 

Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл ажиллагааг иргэдэд тайлагнах хурлын үеэр 
иргэдээс цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цагдаагийн алба 
хаагчдын ёс зүйн асуудал, үйлчилгээний чанар шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох 
зорилготой судалгааг авч SPSS программ ашиглан дүгнэлтийг гаргаж танилцуулав.  

Мөн Цагдаагийн газрын эхний хагас жилийн сахилга хариуцлагын зөвлөгөөний үеэр 
алба хаагчдаас удирдах болон ахлах албан тушаалтан нарын харилцаа хандлага, сэтгэл 
зүйн сорилыг авч дүгнэлээ.  

Архи согтууруулах ундаа, тамхины хэрэглэдэг алба хаагч нарын суалгааг гарган 
алба хаагчдад “Хорт зуршил”, “Архины хор хөнөөл”, “Тамхи таны биед”, “Хорт зуршлаас 
татгалзъя” сэдэвт сургалтыг цахимаар хүргэсэн. 

Алба хаагчдын сэтгэл санааны байдлыг илрүүлэх зорилгоор сэтгэл зүйн хэв 
шинжийг тодорхойлох Айзенкийн темпераментыг тодорхойлох тест, Сэтгэл зүйн багц 
судалгаа / түгшүүр, стресс, сэтгэл гутрал, нойрны эмгэг/, Сэтгэлгээний хэв маяг 
тодорхойлох тестүүдийг авч дүгнэсэн байна. 

Алба хаагчдын ажлын байрны стрессийг бууруулах зорилгоор өрөө тасалгаагаар 
массажны аппаратыг аялуулж ажиллуулав. 

  
ГУРАВ. САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН  

СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ТАЛААР  
  
А. Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион 

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

дэг журмыг чангатгах тухай” 01  дүгээр албан даалгавар, Төрийн албаны сахилга дэг 
журам, ажлын хариуцлагыг чангатгах тухай 258 дугаар тогтоол, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын дэд даргын 2018 оны 03 сарын 28-ны өдрийн 3/1781 дүгээр албан бичгээр 
ирүүлсэн “Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх үүрэг, ажлын чиглэл”, 2017 оны 11 сарын 22-
ны өдрийн 4/1645 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг чиглэлийг бие бүрэлдэхүүнд 
танилцуулж хэрэгжүүлж ажиллах төлөвлөгөө гарган биелэлт үр дүнг тооцож ажиллалаа. 
Цагдаагийн газрын даргын “Ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах тухай” албан 
даалгавар 1, албадын дарга нарын манлайллыг дээшлүүлэх, алба хаагчдын сахилга 
хариуцлагыг чангатгах, алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах 
чиглэлээр бие бүрэлдэхүүнд 46 удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 38 алба хаагчтай 
ганцаарчлан, 18 алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж зөвлөгөө өгч, зөвлөмж 3-ыг 
боловсруулан алба хаагчдад хүргүүлж, 18 алба хаагчийг хурал зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж, 
гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдахгүй, архи авилгатай холбоотой зөрчил дутагдал гаргахгүй 
байх талаар цагдаагийн газрын дарга болон тасгийн дарга нараас нийт бие бүрэлдэхүүнд 
албан даалгавар, хугацаатай үүрэг, зааварчилга, зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

Тасаг албад дотроо “Сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг хийж, гаргасан санал хүсэлтээ 
хурлын тэмдэглэлийн хамт ирүүлснийг нэгтгэн цагдаагийн газрын нэгдсэн сахилга 
хариуцлагын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын 2020 оны 01 дүгээр улирлын “Сахилга хариуцлагын 
зөвлөгөөн”-ийг сумдын цагдаагийн тасаг, хэсэг, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг 
хамруулан онлайн цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, алба хаагчдын урьд он болон 2020 
оны эхний 01 дүгээр улирлын сахилга, ёс зүйн байдлын талаар мэдээлэл хийж, нийт алба 
хаагчдад халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 8, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх 8, 
сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр 7, нийт 23 төрлийн үүргийг өгч, 2020 онд “АЛБА 
ХААГЧ БҮР СЭТГЭЛГЭЭ ХАНДЛАГАА ӨӨРЧИЛЖ, АЖИЛДАА НЭГ ШАТ УРАГШИЛЖ, 
ӨНГӨ НЭМЦГЭЭЕ” уриалгыг гарган алба хаагчдаас сахилга, ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй 
ажиллах талаар баталгаа гаргуулан авч ажиллалаа. 
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 Цагдаагийн газрын эхний хагас жилийн “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-нийг 
зохион байгуулж, нийт алба хаагчдад 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан тавьж, 2020 оны 
эхний хагас жилийн сахилга ёс зүйн байдлын талаар мэдээлэл хийж, тасаг албадаас авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар тасгийн дарга нар мэдээлэл хийж, нийт алба 
хаагчдаас удирдлагын манлайлал, сэтгэлзүйн сорилыг авч Газрын даргаас үүрэг чиглэл 
тавив. Сахилгын зөрчил гаргасан 3 алба хаагч, тасгаас нь арга хэмжээ авагдсан 1 тасгийн 
даргад “Албан мэдэгдэл, шаардлага” өгч, өнгөрсөн оны гаргасан зөрчилдөө дүгнэлт 
хийн сайн ажилласан 10 алба хаагч, хамт олноос нь зөрчил дутагдалгүй гаргаагүй 3 
тасгийн даргад “Талархал”-ын хуудас гардуулав. 

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

Цагдаагийн газрын гуравдугаар улирлын “Нэгдсэн сургалт-сахилгын 
зөвлөгөөн”-ийг 2020.10.03-04-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, хөтөлбөр төлөвлөгөөний 
дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын 2020.09.23-ны өдрийн 2/396 дугаар 
албан бичгээр хүргүүлсэн “Ажлын чиглэл”-ийн дагуу Соён гэгээрүүлэх, албаны сургалтын 
хэлтсээс бэлтгэн ирүүлсэн “Албан үүрэг гүйцэтгэх үед алба хаагч иргэнтэй харилцах, биеэ 
авч явах байдал”, “Хариуцлагатай алба хаагч” аяны хүрээнд МДШШУА-наас бэлтгэн 
ирүүлсэн “Хариуцлага” сэдэвт видео цахим хичээлүүдийг алба хаагчдад үзүүлэв. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргаас өгсөн үүргийн дагуу Цагдаагийн газрын 
2020 оны 03 дугаар улирлын сахилгын зөвлөгөөнийг зохион байгуулах төлөвлөгөө, 
сахилгын мэдээлэл зэргийг албан бичгээр урьдчилан хүргүүлж, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Аюулгүй байдлын хэлтсээс зөвшөөрөл авч “Нэгдсэн сургалт-сахилгын 
зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулж, нэгдсэн танилцуулгыг ЦЕГ-ын дэд дарга, цагдаагийн 
хурандаа Р.Отгонжаргал хүргүүлэн танилцуулж ажиллалаа. 

“Нэгдсэн сургалт-сахилгын зөвлөгөөн”-ий үеэр нийт бие бүрэлдэхүүнд 
Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт, яруу найрагч Д.Ган-Очир “Хүн байхын учир-
нэр төр”, Дорнод их сургуулийн багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баярцэцэг 
“Бэрхшээлийг боломж болгох нь”, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 
мэргэжилтэн Г.Хэрлэнтуяа “Гэр бүлийн үнэ цэнэ-хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга”, 
Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч П.Ганхуяг “Монгол цагдаа-миний 
бахархал”, “Түвшин амьдрал” төрийн бус байгууллагын сэтгэл зүйч Б.Лхагвасүрэн 
“Хөдөлмөрийн бүтээмжид сэтгэл зүйн байдал нөлөөлөх нь” сэдэвт сэдвээр тус бүр 1 
цагийн лекц тавив. 

  
Цагдаагийн газрын тасаг албадын дарга, ахлахууд нь газрын дотоод журмын дагуу 

“Ёс журам сахиулах эргүүл”-ийн үүргийг хуваарийн дагуу 24 цагаар гүйцэтгэж алба 
хаагчийн сахилга ёс зүй зөрчсөн, цагдаач жагсаалч байдал, албаны шуурхай бэлэн 
байдал хангаагүй 16 офицер, 15 ахлагчийн 31 зөрчлийг илрүүлэн зөрчлийг газар дээр нь 
засуулж, зөрчлийг дахин давтахгүй байх талаар баталгаа гаргуулан авч шийдвэрлэжээ. 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдын шуурхай бэлэн байдлыг шалгах, цагдаач ажиллагаа, 
сахилга ёс зүйг сайжруулах зорилгоор “Ц-111” дохиогоор газрын бие бүрэлдэхүүнийг 12 
удаа түргэн цугларалтаар цуглуулж, албаны бэлэн байдлыг шалгав. Жагсаалын үзлэгийг 
газрын хэмжээнд сар бүрийн эхний 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт явуулж, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг засч арилгуулан зөрчил заагдсан алба хаагчдыг эргүүлд гарган ажиллуулж 
хариуцлага тооцов. 

“Сахилга ёс зүйн алба” нь 4 удаа хуралдаж, сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 84 
алба хаагч /давхардсан тоогоор/-ийн талаар хэлэлцэж, 7 алба хаагчид дахин зөрчил 
дутагдал гаргахгүй ажиллахыг сануулж, 3 алба хаагч буруугүй болох нь тогтоогдсон тул 
хариуцлага тооцох үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэж, 22 алба хаагчид ажлын үр дүнгээр 
цалинг хасах саналыг зөвлөлийн хуралд оруулж, 52 алба хаагчийг амралтын өдрүүдэд 
эргүүл жижүүрт гаргах зэрэг нөлөөллийн арга хэмжээ авч ажиллав. Хурлаар цагдаагийн 
газрын удирдлагаас өгсөн үүргийн биелэлтийг хангалтгүй гүйцэтгэсэн, албаны бэлэн 
байдал хангаагүй, өглөөний яриа, олон нийтийн арга хэмжээ тасалсан, идэвх санаачилга 
гаргаагүй алба хаагчдыг тус тус авч хэлэлцэн шийдвэрлэв. Зөрчил дутагдал гаргаж 
“Сахилга ёс зүйн алба”-ны хурлаар хэлэлцэгдсэн алба хаагч бүрээс дахин давтан зөрчил 
гаргахгүй байх “Баталгаа” гаргуулан авч зөвлөгөө өгөв. 
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Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сайжруулах, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, 
бусдын нэр төр, алдар хүндийг хүндэтгэж, шударга, зарчимч, ёс зүйтэй, шуурхай, 
мэргэшсэн үйл ажиллагааг хэвшүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
тушаалаар батлагдсан "ИТГЭЛЦЛИЙН ГЭРЭЭ"-г тасаг, хэсгийн дарга нартай Цагдаагийн 
газрын дарга, тасгийн дарга нар алба хаагч нартай байгуулах арга хэмжээг 01 дүгээр сард 
зохион байгуулж, алба хаагчдын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлан 
баталгаажуулав. 

Цагдаагийн газраас алба хаагчдын сахилга ёс зүйн байдалд дүн шинжилгээ хийж, 
гэр бүлийн гишүүдтэй уулзах, санал хүсэлтийг сонсох чиглэлээр “Гэр бүлээ сонсоё” аяныг 
2020.04.23-ний өдрөөс зохион байгуулж, хэсэгчилсэн байдлаар 8 удаа тасаг албадын 
алба хаагч нарын гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж, Цагдаагийн газрын 2019 онд авч 
хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг тавьж, санал хүсэлтийг сонсож, гэр бүлийн гишүүдээс 
гаргасан саналуудыг нэгтгэн Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн цаашид авч 
хэрэгжүүлэх ажлаа тодорхойлж ажиллалаа. Уулзалтад нийт 153 алба хаагчийн гэр бүл 
буюу 82.7 хувь нь хамрагдсан ба хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар уулзалтад хамрагдаагүй 
алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдтэй тасгийн дарга нар уулзаж, санал хүсэлтийг сонсох 
ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. 

Удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэх зорилгоор тасгийн дарга, ахлахуудын дунд 
“Удирдлагын манлайллыг дээшлүүлье” 45 хоногийн аяныг 05 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 
зохион явуулж, төлөвлөгөө удирдамж гарган хууль эрх зүй, сэтгэн бодох, гадаад хэл, 
мэдээллийн сан, эссе бичлэг, шийдвэр гаргах ур чадвар, бие бялдар гэсэн төрлүүдээр 
шалгалт авч дүгнэв. Мөн ахлахуудын манлайллыг дээшлүүлэх арга хэмжээ 2020.11.01-
ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж явууллаа. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 
тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Төрийн албаны сахилга дэг журам, ажлын хариуцлагыг 
чангатгах тухай 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн газрын даргын 
“Ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах тухай” албан даалгавар 2, албадын дарга 
нарын манлайллыг дээшлүүлэх, алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг чангатгах, алба 
хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах чиглэлээр бие бүрэлдэхүүнд 74 
удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 70 алба хаагчтай ганцаарчлан, 32 алба хаагчийн 
гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж зөвлөгөө өгч, зөвлөмж 6-ыг боловсруулан алба хаагчдад 
хүргүүлж, 36 алба хаагчийг хурал зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж, гэмт хэрэгт холбогдон 
шалгагдахгүй, архи авилгатай холбоотой зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар 
цагдаагийн газрын дарга болон тасгийн дарга нараас нийт бие бүрэлдэхүүнд албан 
даалгавар, хугацаатай үүрэг, зааварчилга, зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын удирдлагаас өнгөрсөн оны сахилгын зөрчлийн байдалд дүн 
шинжилгээ хийж, сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг улирал бүр, тасаг албад сар бүр 
сахилга хариуцлагаа хэлэлцэж, алба хаагчдын гаргасан зөрчлийн шинж байдалд 
тулгуурлан сургалтын хэлбэрүүдийг сонгон мэргэшүүлэх, дадлагажуулах, мэдлэг олгох, 
гоо зүй, соёлын хичээл сургалт, зөрчил гаргасан алба хаагчдаар бие бүрэлдэхүүнд 
алдаан дээрээсээ суралцах сургалтуудыг оруулж, тэдний гэр бүлийн гишүүн бүртэй 
уулзаж сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгүүлж, зөрчил дутагдалгүй ажилласан алба хаагчдыг 
сайшаах, сайн чанаруудыг нь хамт олонд сурталчлах ажлыг зохион байгуулж 
ажилласнаар 2020 онд гэмт хэрэгт холбогдсон алба хаагч байхгүй, сахилгын зөрчил 2 
алба хаагчаар буюу 14.3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

  
Б. Авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

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

Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх “Цагдаагийн байгууллагын 
авилгын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө”-ний 
нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.  

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

Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газрын алба хаагч нараас авилга ашиг 
сонирхлын зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч байхгүй байна. Хөтөлбөрийн дагуу 
“Авилгад өртөж болзошгүй эрсдэлтэй албан тушаал, түүнд ажиллаж байгаа алба хаагчид, 
тэдгээрт хяналт тавих албан тушаалтны судалгаа”, “Авилгад өртөж болзошгүй алба 
хаагчдын судалгаа”-зэргийг гарган хяналт тавин ажиллаа УИХ-ын Хууль зүйн байнгын 
хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны жагсаалт”-ын дагуу 
тус Цагдаагийн газраас хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах эрх бүхий 87 алба хаагч 
мэдүүлгээ өөрийн биеэр, тогтоосон хугацаанд бүрэн гаргуулан авч хуулийн хугацаанд 
баталгаажуулан ажиллалаа.  

Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хүлээн авсан, хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, тайлбар, мэдэгдэл, мэдээлэл тэдгээрийн 
шийдвэрлэлт, хөрөнгө орлогын их хэмжээний өөрчлөлтийн бүртгэлийг маягтын дагуу 
бүрэн хөтөлж 2020 онд 4 алба хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлэг шинээр мэдүүлж, санд 
шивж баталгаажууллаа. 

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

Цагдаагийн газрын хэмжээнд “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг 4 удаа зохион 
байгуулж, нийт алба хаагчдад үүрэг, ажлын чиглэл өгч ажилласан ба алба хаагчдаас 
авсан баталгааны хуудасны заалтад авилгаас ангид байх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
байх заалтыг тусган баталгааг авав. 

Мөн Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль болохтой холбогдуулан 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Тэргүүн дэд даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны 
өдрийн ХЭГ/1043 дугаар албан бичгээр “Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай” ирүүлсэн 
чиглэл,Төрийн албаны тухай хуулиар төрийн жинхэнэ алба хаагчийн үйл ажиллагаанд 
хориглосон зүйл заалтыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах чиглэлээр алба хаагч 
нэг бүрээс баталгаа авч ажиллав. 

 Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хүний нөөцийн мэргэжилэн, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Мөнхсүх давтан сургалтад 2020 оны 11 дүгээр сарын 05-наас 06-ны өдрүүдэд 
хамрагдаж, алба хаагчдад авилга, ХАСХОМ бөглөх чиглэлээр сургалт явуулж, сургалтын 
материалыг цахим хаалттай группт байршуулан алба хаагчдыг судлуулах нөхцөл 
боломжоор ханган ажиллалаа. 

  
ДӨРӨВ. СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖИЛ БОЛОН АЛБАНЫ СУРГАЛТЫН ТАЛААР 

  
А/ Зохион байгуулсан соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээ 
  
Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр 

сарын 09-ний өдрийн А/08 дугаар тушаалаар батлагдсан “Соён гэгээрүүлэх  ажлын 
төлөвлөгөө”, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил” 
/код 940/ журам, Цагдаагийн газрын 2020 оны соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр дараах ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллалаа. 
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Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/06 дугаар 
тушаалаар алба хаагчдын дунд соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 
шинэчлэн байгуулж, тушаалын хавсралтаар 2020 онд зохион байгуулах “Тэмдэглэлт баяр, 
ёслолын арга хэмжээ”, “Биеийн тамир спортын уралдаан тэмцээн”, “Ёслол хүндэтгэлийн 
арга хэмжээ”-ний хуваариудыг батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд мэдээлэл, сурталчилгааны чиглэлээр 198 ажил, арга 
хэмжээ зохион явуулж, 29876 алба хаагч, соёл, хүмүүжлийн чиглэлээр 79 ажил, арга 
хэмжээ зохион явуулж, 12153 алба хаагч, нийт 277 ажил, арга хэмжээнд давхардсан 
тоогоор 42029 алба хаагч хамрагдаж, соён гэгээрүүлэх ажлын биелэлт 94.2 хувьтай 
байна. Зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээг 20 удаа телевизээр, 157 удаа цахим болон 
бусад хэлбэрээр иргэд олон нийтэд сурталчилж ажилласан байна. 

Цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
дэмжлэг туслалцааг авах, хамтын ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг ахиулах зорилгоор 
Дорнод аймаг дахь Тагнуулын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Шүүх 
шинжилгээний алба, Гааль, Мэргэжлийн хяналт, Прокурорын газар, Эрүүл мэндийн газар, 
Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Тээвэр зохицуулалтын алба, Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газар, Хөгжимт драмын театр, Иргэний зөвлөл, Цагдаагийн газрын 
Ахмадын хороо зэрэг байгууллагуудтай 1, 2 дугаар сард, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудтай 5 дугаар сард хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, 2019 оны ажлаа 
дүгнэж, 2020 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, хамтран ажиллах гэрээ байгуулан 
ажиллав. 

Цагдаагийн газраас Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын 
харилцаа хандлага, анхаарах асуудлаар Цагдаагийн газрын ахмадын хороон дарга, 
бэлтгэл хошууч Х.Болдбаатар бие бүрэлдэхүүнтэй 1 удаа уулзалт, ярилцлага зохион 
байгуулав. 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6, 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 "Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг 
иргэдэд тавих арга хэмжээ"-г 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Дорнод 
политехникийн коллежийн хурлын танхимд зохион байгуулж, иргэний зөвлөл, иргэд, олон 
нийтэд ажлаа тайлагналаа. 

Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны тайлангийн хуралд аймгийн Засаг дарга 
М.Бадамсүрэн, Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Ц.Баяржаргал, Хэрлэн сумын Тамгын 
газрын орлогч дарга О.Пүрэв-Очир, Дорнод Нийтийн ахуйн үйлчилгээний ОНӨТҮГ-ын 
дарга Г.Баярсайхан, Иргэний зөвлөлийн гишүүн Х.Болдбаатар, төрийн болон аж ахуйн 
нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагчид, иргэд олон нийтийн 220 гаруй иргэд 
оролцлоо. Арга хэмжээний үеэр тасаг албадаас иргэд, олон нийтэд зурагт самбар 
байршуулан байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулж, иргэдээс ирүүлсэн 11 
санал хүсэлтийг хүлээн авч газар дээр нь шийдвэрлэн хариуг өгөв. 

Аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор баталсан дэд хөтөлбөр, Цагдаагийн байгууллагын 
хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээнд идэвх санаачлагатай оролцож, хуулиар хүлээсэн иргэний үүргээ нэр төртэй 
биелүүлж, урьдчилан сэргийлэх ажилд хамтран ажиллаж, дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн 
олон нийтийн 4 цагдаа, 11 иргэн, 2 аж ахуйн нэгж, байгууллагад “ТАЛАРХАЛ” гардуулж, 
урамшуулав.. 

  
Мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын хүрээнд: Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил /код 940/” журам, Цагдаагийн газрын 2020 оны 
соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу Цагдаагийн газрын алба хаагчдад 
ЦЕГ, харьяа албад болон аймаг, сумын төр захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн бодлого 
шийдвэр, хууль тогтоомж, үүрэг ажлын чиглэл, үйл ажиллагаатай холбоотой 
шийдвэрүүдийг Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга тухай бүрт нь танилцуулж 
мэдээллээр ханган ажиллалаа.  

Цагдаагийн газрын алба хаагч нарын илтгэх ур чадварыг сайжруулах, харилцааны 
соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 7 хоног бүрийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв гарагуудад 
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хуваарийн дагуу дэлхий ертөнц болон улс оронд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдал, 
харилцаа ёс зүй, биеэ зүй зохистой авч явах, таниан мэдэхүйн чиглэлээр ахлагч нараас 
“5 минутын мэдээлэл”-ийг бэлтгэж, нийт 25 удаа давхардсан тоогоор 3570 алба 
хаагчдад, мөн цагдаагийн газрын эмэгтэй алба хаагчдаас улс орны болон гадаад орон, 
аймаг орны онцлог үйл явдал, дотоодод зохион байгуулагдсан ажил, арга хэмжээний 
“ДОЛОО ХОНОГИЙН СУРВАЛЖЛАГА” мэдээг бэлтгэн 7 хоног бүрийн “Даваа” гарагт 
нийт 31 удаа давхардсан тоогоор 4700 алба хаагчдад танилцуулан ажилласан байна. 

  
Цагдаагийн газраас Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, 

дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Төрийн албаны сахилга дэг 
журам, ажлын хариуцлагыг чангатгах тухай 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
төлөвлөгөө гарган биелэлт үр дүнг тооцож ажиллалаа.  

Цагдаагийн газрын даргын “Ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах тухай” 
албан даалгавар 1, албадын дарга нарын манлайллыг дээшлүүлэх, алба хаагчдын 
сахилга хариуцлагыг чангатгах, алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг 
сайжруулах чиглэлээр бие бүрэлдэхүүнд 7 хоногийн даваа гарагт 52 удаа бичгээр үүрэг 
тавьж, үүргийг “Дорнод жижуүр” хаалттай группт байршуулан алба хаагч нэг бүрт хүргэж 
ажиллалаа. Мөн сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 
хэсэгчилсэн байдлаар, орон нутгийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нартай цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулав. 

Гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдон шалгагдахгүй байх, авилга,хүнд сурталтай 
холбоотой зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар Цагдаагийн газрын дарга болон тасгийн 
дарга, удирдах дарга нараас бие бүрэлдэхүүнд өдөр бүр үүрэг, ажлын чиглэлийг 
цахимаар хүргүүлэн ажиллалаа. 

  
Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг иргэдэд хүнд суртал чирэгдэлгүй түргэн шуурхай, 

харилцааны өндөр соёлтой үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор газрын үүдний 
иргэдэд үйлчлэх өрөөнд байрлуулсан “Байгууллагын ил тод байдлын самбар”, 
“Авилгаас урьдчилан сэргийлэх самбар”-ын мэдээллүүдийг оны эхэнд шинэчилж, 
цагдаагийн алба хаагчийн хүнд суртал, авилга хээл хахуулийн талаарх мэдээллийг хүлээн 
авах утасны дугаар бүхий зурагт хуудсыг иргэдийн нүдэнд харагдахуйц газарт байрлуулж, 
санхүүгийн болон хүний нөөцийн талаарх мэдээллийг сар бүр тавьж иргэд, олон нийтэд 
ил тод нээлттэй хүргэж ирлээ. Газрын даргын зөвлөлийн хурлаас гаргасан шийдвэрийг 15 
удаа 2246 алба хаагчдад мэдээлж ажилласан. 

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

Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн дарга нар болон чиглэл хариуцсан алба 
хаагчдаас бие бүрэлдэхүүнд 2019 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар 15 удаа 2163 алба 
хаагчдад мэдээлэл хийж ажиллав. 

Мөн санхүүгийн ил тод байдал, 7 хоногийн нөхцөл байдал, цаг үеийн мэдээлэл 
болон халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээлэл, бусад ажлын талаарх 
мэдээ мэдээллийг 22 удаа 3257 алба хаагчдад мэдээлэл хийж ажилласан байна. 

  
Соёл, хүмүүжлийн ажлын хүрээнд: ЦЕГ-аас алба хаагчдын сахилга ёс зүйг 

дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа “Өнгө нэмье” аяны хүрээнд “Хувь хүний 
төлөвшил” аяны нээлтийг 2020 оны 02 дугаар сарын 3-ны өдөр зохион байгуулж Иргэний 
зөвлөлийн болон Цагдаагийн газрын ахмадын хорооны дарга нарыг урилгаар оролцуулж, 
алба хаагчдад хувь хүний төлөвшил, харилцаа, хандлагын талаар мэдээлэл хийлгэж, 
ярилцлага зохион байгуулан ажиллаа. 

Нээлтийг үеэр Иргэний зөвлөлийн дарга, Ахмадын хорооны дарга болон тасаг, 
хэсгийн дарга нарт аяны хүрээнд зохион байгуулах ажлын салбар төлөвлөгөө, аяны үйл 
ажиллагаагсурталчилсан ширээний хуанлийг гардуулан өглөө. 

“Нэг сэтгэл, нэг соёл” уриатай зохион явагдсан “Хувь хүний төлөвшил” аяны 
хүрээнд 02 дугаар сарын 10-ны өдөр “Өглөөний цайтай ажлын өдөр” арга хэмжээг 
зохион байгуулж, алба хаагчдын дархлааг сайжруулах, шинэ төрлийн коронавирусээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр амны хаалт, гар ариутгагч зэргийг тарааж, халуун 
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чацарганын шүүс өгөв.Мөн Дорнод их сургуулийн ахлах багш, доктрант Д.Оюунгэрэл, 
Ж.Сарантуяа нарыг урьж, алба хаагчдад “Хувь хүний төлөвшил” сэдвээр бие 
бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. 

“Хувь хүний төлөвшил” аяны хүрээнд 2 дугаар сарыг ахлагч бүрэлдэхүүний сар 
болгон зарлаж, алба хаагчдын албандаа хандах хандлага, идэвх санаачлагыг нь 
нэмэгдүүлэх зорилгоор “Нэг өдөр нэг ажил” аяныг ахлагч бүрэлдэхүүний дунд зохион 
байгуулах ажлын төлөвлөгөө, удирдамжийг Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан 
хэрэгжүүлж, 2 дугаар сарын “Онцлох ахлагч”-аар Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Шинэбаяр, шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг 
хангах хэсгийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Санчир нар шалгаруулж, урам 
зоригийг нь нэмэгдүүлэх үүднээс байгууллагын “Хүндэт самбарт” фото зураг, санаачилсан 
ажлын танилцуулгын хамт байршуулж сурталчилав. Мөн арга хэмжээний хүрээнд 10 
ахлагчийг Сүүж-Уул сэргээн засах эмчилгээнд амрах эрхийн бичгээр шагнаж 
урамшууллаа. 

  
Алба хаагчдын албандаа хандах хандлага, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх 

зорилгоор улирал бүр шалгаруулах “Шинэ санал санаачлага” болзолт уралдааныг 
зарлан явуулж, ажлын байранд шинэлэг, бүтээлч ажлуудыг зохион байгуулж ажилласан 
шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Г.Санчирыг “Сарын онцлох алба хаагч”-аар шалгаруулан үндсэн цалингийн 20 хувиар 
шагнаж урамшуулан алдаршуулав. 

Мөн Монгол банкны гэрээт харуулын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Энхтулга 
нь Цагдаа, Дотоодын цэргийн байгууллагын 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд өөрийн санаачилгаар дараах бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. 

Монгол банкны харуулын байранд алба хаагчдын ая тухтай нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор Монгол банкны удирдлагад хүсэлт гаргаж, энгэрийн камер, суурин станц, 
түшлэгтэй зөөлөн сандал, хэвлэх төхөөрөмж, компьютер зэрэг зүйлсийг шийдвэрлүүлж, 
өөрийн санаачилга зардлаар харуулын байранд эмнэлэг, эрүүл мэндийн анхны 
тусламжийн хайрцгийг иж бүрдлээр нь авч байршуулан анхан шатны тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх, цахилгаан тасарсан үед учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, алба 
хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах зорилгоор гар чийдэн, дугаар илрүүлэгчтэй 
суурин утасны аппарат зэргийг өөрийн зардлаар байрлуулж албаны хэрэгцээнд ашиглаж 
байна.  

Цагдаагийн газрын нохой хөтлөгч-цагдаа, цагдаагийн ахлагч Б.Анхбаяр нь мөрдөгч 
нохойн байр, сургалтын иж бүрэн хэрэглэлүүдийг батлагдсан төсвийн хүрээнд 1.0 сая 
төгрөгийн зардлаар аж ахуйн аргаар өөрөө шинээр барьж байгуулсан тул алба хаагчдыг 
тус тус ажлын үр дүнгээр шагнаж урамшуулав. Мөн энэ хугацаанд 8 алба хаагчид албан 
тасалгаа өрөөгөө дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан өнгө төрхийг өөрчлөн засвар 
тохижилтыг хийв. 

  
Байгууллагын түүхэн замнал, ахмад ажилтан нарын алдар гавьяаг алба хаагчдад 

сурталчлах зорилгоор Цагдаагийн газрын ахмадын хороотой хамтран уулзалт зохион 
байгуулж, ахмад ажилтан, цагдаагийн бэлтгэл хошууч Ц.Дорждэрэмийн ажил хөдөлмөрийг 
алдаршуулах, ажил амьдралын туршлагыг залуу алба хаагч нарт сурталчлах зорилгоор 
“Буянтай буурал” арга хэмжээг зохион байгуулж, хүндэтгэл үзүүлж дурсгалын зүйл 
хадгалуулав.Мөн тус цагдаагийн газрын ахмадын хороон дарга, бэлтгэл хошууч 
Х.Болдбаатарыг урьж, байгууллагын түүх, алдар гавьяа, ахмад үеийн дурсамжийг яриулж 
сурталчлав.  

Мөрдөн байцаах тасгаас “Хэрлэн голын жавар” арга хэмжээг зохион байгуулж, 
тасаг албадын дунд мөсний шагай, канкитай буухиа, олс таталт, шорлог, “АХА” 
тэмцээнүүдийг зохион байгуулж, нийлбэр дүнгээр Захиргааны удирдлагын тасаг 
тэргүүлэв. 

Эхний улирлын байдлаар биеийн тамир, спортын 4 арга хэмжээ, уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөнөөс 1 арга хэмжээ зохион явагдаж, шинэ төрлийн 
коронавирусын тархалттай холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой 
комиссоос нийтийг хамарсан аливаа арга хэмжээг зохион байгуулахыг хориглосонтой 
холбоотойгоор зарим уралдаан тэмцээн төлөвлөгдсөн хугацаандаа зохион 
байгуулагдаагүй болно. 
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Цагдаагийн газрын тасаг албадаас 2020 онд зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх 
ажлын хүрээнд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас нийт алба хаагчдын дунд монгол 
хэл, бичиг үсгийг эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх зорилгоор “Эх хэлээрээ 
цэвэр, зөв бичиж суръя” цэвэр бичгийн уралдааныг зохион байгуулж, “Крилл бичиг”-ийн 
төрөлд Шуурхай удирдлагын тасгийн мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, цагдаагийн дэд 
ахлагч Б.Батмандах, “Монгол бичиг”-ийн төрөлд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн эрүүгийн 
мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Энхтөр нарын алба хаагчид тэргүүн эзэлж, 
өргөмжлөл, үндсэн цалинг 10 хүртэл хувиар шагнаж урамшуулав.  

  
“Өнгө нэмье” аяны хүрээнд Тээврийн цагдаагийн албанаас “Хорт зуршил-Эрүүл 

бие” аяны нээлтийн арга хэмжээг 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулав. 
“Хорт зуршил-Эрүүл мэнд” аяныг зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан Замын 

цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч П.Ганхуяг архи, тамхины хорт зуршлын 
талаар алба хаагчдад мэдээлэл хийж, өөрийн ажил, амьдралын хугацаанд хэрэглэж 
байсан тамхи татах хорт зуршлаас татгалзаж, нийт алба хаагчдыг тамхинаас татгалзах, 
гэр бүл болон өөрсдийгөө хордуулахгүй байх уриалгыг дэвшүүллээ. 

Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгаас 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр “Хорт 
зуршил-Эрүүл бие” сэдэвт арга хэмжээний хүрээнд “Дугуйт аялал”-аар 16 алба хаагч 
Хийморийн овоо, Цэнгэлдэх хүрээлэн гэсэн 18 км-ийн маршрутаар аялж, аяллын явцад 
Хийморийн овоо орчмын хогийг цэвэрлэж нийгэмд тустай ажил хийв.  

Мөн 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр “Өнгө нэмье-2020” нөлөөллийн аян, “Хорт зуршил-
Эрүүл бие” сэдэвт арга хэмжээний хүрээнд явган аяллыг цомхтгосон хэлбэрээр зохион 
байгуулж, тасаг албадаас 2 алба хаагчдын төлөөллийг оролцуулан Булган сум 1 дүгээр 
баг Хан-Уулын овоо руу 12 км алхаж, аяллын явцад уул, овооны ойр орчмыг цэвэрлэсэн 
ба дээрх арга хэмжээний талаар цахимаар сурталчлан ажилласан. 

  
“Дорнын бүжиг”-ийн клубийн багш нартай хамтран алба хаагчдын бие бялдрыг 

хөгжүүлэх, тэднийг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 3 удаагийн 
цахим хичээлийг бэлтгэн дотоод цахим сүлжээгээр хүргэж, ажлын байр болон гэрийн 
нөхцөлд хийж болохуйц хөгжимт бүжгийн дасгал хөдөлгөөнөөр гарын авлагыг бэлтгэн 
ажиллалаа. 

Цагдаагийн байгууллагын 100 жилийн ойг тохиолдуулан хийх ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу Ахмадын хороотой хамтран тасаг албадаас цэргийн байнгын 
тэтгэвэрт гарсан 1-2 ахмад ажилтнуудтай уулзах, санал хүсэлтийг сонсох, шинэ залуу 
ажилтнуудад алдар гавьяаг нь сурталчлах, туршлага солилцох дурсамж уулзалтыг 
хэсэгчилсэн байдлаар 5 дугаар сард 5 ахмад ажилтантай “Дурсамж” уулзалтыг зохион 
байгуулав. 

Уулзалтад мэдээлэл цагдаагийн дэд хурандаа Б.Өнөржаргал, М.Болд, цагдаагийн 
амад Ш.Түмэннаст нарыг Шуурхай удирдлагын тасаг, цагдаагийн бэлтгэл хошууч 
А.Баярцогтыг Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, бэлтгэл ахлах ахлагч Б.Чулуунбаатар нар 
хүрэлцэн ирснийг Дотоодын цэргийн тусгай салбарын  хамт олон тус тус хүлээн авч 
уулзаж, хүндэтгэл үзүүлсэн ба арга хэмжээний талаар бичлэг хийн алба хаагч, иргэдэд 
сурталчлах зорилгоор нэвтрүүлэг бэлтгэн ажиллаж байна. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Шилдэг мөрдөгч”, “Шилдэг хэсгийн байцаагч” болзолт уралдааныг 
07 дугаар сарын 01-нийг хүртэл зохион байгуулж байна. Болзолт уралдааны хүрээнд 
тасаг, хэсгийн дарга, ахлах албан тушаалтнуудаас хууль эрх зүй, сэтгэн бодох, гадаад 
хэл, компютер сүлжээний мэдлэг сорих зэрэг шалгалтуудыг авч дүгнэлээ. 

Тус цагдаагийн газраас “Дорнод бүсийн эрчим хүчний эрчим хүчний салбар” ТӨХК-
тай 2020 онд хамтран ажиллах гэрээгээ шинэчилэн байгуулж, алба хаагчдын бие бялдар, 
хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 5 удаа спорт зааланд хичээл 
сургалт, дасгал хөдөлгөөнийг хийсэн ба халдварт цар тахлын улмаас заалны арга 
хэмжээг түр зогсоосон болно. 

Цагдаагийн газрын “Б” байранд байрлаж байсан Шүүх шинжилгээний алба нь өөр 
байранд шилжсэнтэй холбогдуулан өрөө тасалгааг хүлээн авах ажлын хэсгийг байгуулан 
ажиллаж, өрөөний зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч “Бялдаржуулах танхим”-ыг 
өргөжүүлэх, шинэ тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх, шинэчлэн байгуулахаар зураг төсөл, 
төсөв тооцоог гарган засч тохижуулахаар төлөвлөж байна. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB_%D1%8D%D1%80%D2%AF%D2%AF%D0%BB_%D0%BC%D1%8D%D0%BD%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBSpUVhy67iB1hZWpIzbecoEunc9jUE0HSHZVj-Fj8AnrTgVws1upz1pOuXX382xy_1lrqYmotrjCe0d7hElb8v4-zbuZDImiFQ_mnFfVLH8cn3OiRZB-uf3Od3M00Tw-QCYKjQS7WHmVWnjUsDbTweEHDvjxTjD5xzY-4acQIpzFv2_SYWS65Jo_WCJ_e4j5f7Sj7347sv2l1EAjIEWKkpywDd5xnMTfNyf7Lz8s50YFo_G9jfNlo2uHT93SMbwJfjh2j2aL8_tPpSKmSyJqQ8IT_FSxt2EnTJfjsHxWbaX_toiElk7KCvHb_zF_0puR3_5K2Zqh9xXnrdDmzYp8rNyQ&__tn__=%2ANK-R
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Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил” /код 

940/ журамд заасны дагуу "Хайрөвтгөдөггүй" аян, “Хорт зуршил-Эрүүл мэнд” аяны 
хүрээнд алба хаагчдын ажиллах урам зоригийг сэргээх, гэр бүлийн харьцааг эерэг 
байлгах зорилгоор “Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан 
03 дугаар сарын 06-ны өдөр эмэгтэй алба хаагчдад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг 
зохион байгуулж, эмэгтэй алба хаагчдын талаарх он цагийн дурсамж видео мэндчилгээг 
бэлтгэн бүрэлдэхүүнд хүргэж, нийт эмэгтэй алба хаагч нарт “ГЭР БҮЛИЙН ХӨРӨГ” гэрэл 
зураг авахуулах "Эрхийн бичиг" олгож, гэр бүлийн хөрөг зургуудыг гардуулан өгөв. 

Мөн “Олон улсын гэр бүлийн өдөр”-ийг тохиолдуулан алба хаагчдын дунд “Гэр 
бүлдээ бичих чин сэтгэлийн захидал”-ыг бичүүлэн гэр бүлийн гишүүдэд хүргэх ажлыг 
зохион байгуулж ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс орчин цагийн зэвсэгт хүчин 
байгуулагдсаны түүхт 99 жил, Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан алба хаагч 
нарт"Эрүүл мэндийн ундаа", халуун чацаргана үйлчилж, тэдний ар гэр, үр хүүхдүүдээс нь 
дэвшүүлсэн дүрст болон зурган мэндчилгээг видео хэлбэрээр бэлтгэн бие бүрэлдэхүүнд 
хүргэж, "Мэндчилгээ бүхий дурсгалын аяга”-ыг гардуулан өгч хүндэтгэлийн арга хэмжээг 
зохион байгуулав. 

“Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан алба хаагчдын 
хүүхдүүдийн дунд цахимаар дуу, хөгжим, шүлэг, гар зургийн төрлөөр “Авьяаслаг хүүхдүүд” 
арга хэмжээг зохион байгуулж, араг хэмжээнд оролцсон 32 хүүхдэд гарын бэлэг 
гардуулав. 

  
“Хуульч ажиллагаа” арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчдын дунд “Хэрвээ би 

удирдах албан тушаалын алба хаагч байсан бол” эссэ бичлэгийн уралдаан зохион 
байгуулж, эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Эрдэнэхөлөг тэргүүлж, харуулын 
дарга, дэслэгч М.Энхбат дэд байр, М.Сүх-Эрдэнэ, Ч.Мөнгөншагай нар гутгаар байранд 
шалгарлаа. Мөн аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөл, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Байгалиа хамгаалъя” 
аяны хүрээнд гар зургийн уралдаан, “Жил бүрийн 04 дүгээр сарын 30 буюу Хүүхдийг 
зодож шийтгэх шийтгэхийг таслан зогсоох олон улсын өдөр”-ийг тохиолдуулан “шийтгэл 
бол шийдэл биш” гар зургийн уралдааныг тус тус зохион явуулж дүгнэлээ. 

Алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, мэдлэг олгох зорилгоор “Азифарм” ХХК-
тай хамтран “Витаминжуулалт” арга хэмжээг зохион байгуулж, амин дэмийн талаарх 
мэдээллийг өгч, худалдаант өдөрлөгийг зохион байгууллаа. 

Мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэлийн хор хөнөөлөөс, урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын тухай ойлголт” 
сэдвээр цагдаагийн ахмад Б.Эрдэнэхөлөг бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулав. 
Мөн "Хар тамхи, сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэргийг илрүүлэх арга, 
шалгах арга, тактик" сэдэвт 3 төрлийн видео хичээл, гарын авлагыг цахим орчинд 
байршуулан бие бүрэлдэхүүнд зайны сургалтыг зохион байгуулж, 
testserver.police,gov/moodle сургалтын цахим сангаар нийт 40 мөрдөгч, хэсгийн 
төлөөлөгч нарыг онлайн шалгалтад хамруулж, шалгалтын дүнг нэгтгэн нотломжийн хамт 
Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд хүргүүлэв. Мөн байгууллагын цахим 
хаягт “Хар тамхи... эрүүл нэг ч эрхтэнгүй болгоно” сэдэвт видео шторкийг иргэд, олон 
нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

  
“Хорт зуршил-эрүүл бие” аяны хүрээнд хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх ажлын 

хүрээнд биеийн жингийн илүүдэлтэй алба хаагчдын судалгааг гаргасан тус цагдаагийн 
газрын алба хаагчдын 36.4 хувь нь буюу 71 алба хаагч жингийн илүүдэлтэй гарч, 
судалгаанд үндэслэн алба хаагчдын дунд “Илүүдэл жин баяртай” жин хасах уралдааныг 
зохион байгуулав. Уралдаанд оролцож байгаа алба хаагчдад “Эрүүл зөв хооллолт”, 
“Эрүүлээр жингээ хасах арга” сэдэвт зөвлөмж хичээлүүдийг хүргэн ажиллаж, тэмцээнд 
оролцож байгаа алба хаагчдын 100 хувийн саналаар уг тэмцээнийг дахин 30 хоногоор 
сунгах санал гарсаныг дэмжин үргэлжүүлэн зохион байгуулан явуулж байна.  

Нийт алба хаагчдын 36,4 хувь нь буюу 71 алба хаагч жингийн илүүдэлтэй байснаас 
15 алба хаагч буюу 21,1 хувь нь арга хэмжээний хүрээнд шаардлагын түвшинд /биеийн 
жингийн индекс хэвийн/ хүрч жингээ хас чадсан эерэг үзүүлэлтүүд гарсан бөгөөд 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80_%D3%A9%D0%B2%D1%82%D0%B3%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%B3%D0%B3%D2%AF%D0%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDferb2u-_KTNai2XCQeGDsa1Qum-9pI4hjnrBiXsouj1_kb0jGoB1Av9DZMPA99QrpjH19jQqOJxaAjkRVRnHWW19V6Gvs9Inndq2YvpwosBTP2XNrcJEURQiOFmhggzag8Vno2l7nOopjMN6Y_8dx-knMD4gJhws9WEuyPDbCP-YyIygZY8RVhW-8hClJx5GabPRHo92gr3Lo4C1_j_eiHALoRXJl3FVbRYe7BEBPjm6Xy_ltXGfbEv6mi2-798hUSIoTdZzf3sHsw6uQRPlmSLCgqYgG78udGZ5ll_HDsaZK-rLD0UzNBmyNhCpN8DV_HeLprNSC-lsYlrkxbnOOZA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB_%D1%8D%D1%80%D2%AF%D2%AF%D0%BB_%D0%BC%D1%8D%D0%BD%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDferb2u-_KTNai2XCQeGDsa1Qum-9pI4hjnrBiXsouj1_kb0jGoB1Av9DZMPA99QrpjH19jQqOJxaAjkRVRnHWW19V6Gvs9Inndq2YvpwosBTP2XNrcJEURQiOFmhggzag8Vno2l7nOopjMN6Y_8dx-knMD4gJhws9WEuyPDbCP-YyIygZY8RVhW-8hClJx5GabPRHo92gr3Lo4C1_j_eiHALoRXJl3FVbRYe7BEBPjm6Xy_ltXGfbEv6mi2-798hUSIoTdZzf3sHsw6uQRPlmSLCgqYgG78udGZ5ll_HDsaZK-rLD0UzNBmyNhCpN8DV_HeLprNSC-lsYlrkxbnOOZA&__tn__=%2ANK-R
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төлөвлөсөн ажил, арга хэмжээ ажлын хэсэг заагдсан хугацаанд чанартай, үр дүнтэй, 
хүртээмжтэй зохион байгуулсан, төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэхэд 94.7 хувийн 
гүйцэтгэлтэй арга хэмжээг зохион байгуулсан гэж дүгнэсэн. 

  
Цагдаагийн газраас алба хаагчдын сахилга ёс зүйн байдалд дүн шинжилгээ хийж, 

гэр бүлийн гишүүдтэй уулзах, санал хүсэлтийг сонсох чиглэлээр “Гэр бүлээ сонсоё” 
аяныг 2020.04.23-ний өдрөөс зохион байгуулж, хэсэгчилсэн байдлаар 7 удаа тасаг 
албадын алба хаагч нарын гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж, Цагдаагийн газрын 2019 онд авч 
хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг тавьж, санал хүсэлтийг сонсож, гэр бүлийн гишүүдээс 
гаргасан саналуудыг нэгтгэн Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн цаашид авч 
хэрэгжүүлэх ажлаа тодорхойлж ажиллалаа. Уулзалтад нийт 153 алба хаагчийн гэр бүл 
буюу 82.7 хувь нь хамрагдсан ба хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар уулзалтад хамрагдаагүй 
алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдтэй тасгийн дарга нар уулзаж, санал хүсэлтийг сонсох 
ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. 

  
“АРХИГҮЙ ИРЭЭДҮЙ ГОЁ” аяныг аймгийн хэмжээнд санаачлан эхлүүлж, “Архигүй 

ирээдүйг бид бүтээнэ” сэдэвт уулзалтыг 3 удаа зохион байгуулж, уулзалтад 
"Архидалтын эсрэг Оюуны есөн дэвшил" ТТБ-ын тэргүүн Н.Хүрэлбаатар, "Ухаарал" 
сэтгэц, наркологийн эмнэлэгийн их эмч Б.Батболд, "Аз жаргалын үнэн амьдрал" ТББ-ын 
тэргүүн О.Эрдэнэ-Очир нар оролцон масктай уулзалтыг Хэрлэн голын хөвөөнд хийж, 
архины хор уршиг, хүүхэд залуучуудын хүмүүжил, үйл ажиллагааныхаа талаар харилцан 
ярилцаж, уулзалт ярилцлагыг орон нутгийн телевизээр, цахим орчинд сурталчилж 
ажиллав. 

  
ЦЕГ-аас алба хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулж 

байгаа “Харилцаа хандлага”, “Хариуцлагатай алба хаагч” аяны хүрээнд “Хандлагын ид 
шид” нөлөөллийн арга хэмжээ, “UNIQUIZ” асуулт хариултын тэмцээн, “Чанга шивнээн” 
зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж дүгнэн шагнаж урамшуулав. 

Мөн Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулж буй "ӨНГӨ НЭМЬЕ-2020" аяны 
хүрээнд Мэдээлэл, дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын албанаас зохиогдож байгаа 
"Хариуцлагатай алба хаагч" арга хэмжээний нээлтийг Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн 
газар, Юнител группын Дорнод аймаг дахь салбартай хамтран зохион байгуулж, хамтран 
ажиллах санал бодлоо солилцож, алба хаагчдын дунд "UNIQUIZ" асуулт хариултын 
тэмцээнийг зохион явуулан, гарын бэлгээр шагнаж урамшуулав. 

Байгууллагын түүхэн замнал, ахмад ажилтан нарын алдар гавьяаг алба хаагчдад 
сурталчлах зорилгоор “Монгол цагдаа-бидний бахархал” арга хэмжээг 7 дугаар сарын 
17-ны өдөр, Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас 1992-1998 оны хооронд тус газрын эрүүгийн 
ажил эрхэлсэн орлогч даргаар ажиллаж байсан, цагдаагийн ахмад ажилтан бэлтгэл 
хошууч Б.Нарангэрэлтэй уулзах “Дурсамж уулзалт”-ыг 9 дүгээр сарын 14-ний өдрүүдэд 
тус тус зохион байгуулж, хүндэтгэл үзүүлэв.  

Цагдаагийн байгууллагын 100 жилийн ойг тохиолдуулан хийх ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу Ахмадын хороотой хамтран цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 4 
ахмад ажилтнуудтай уулзаж, тэдний ажлын туршлага, байгуулсан гавьяа, онцлог үйл 
явдлын талаар тэмдэглэл хөтөлж, танилцуулгыг нэгтгэн ойг тэмдэглэх ажлын хэсэгт 
хүргүүлэн ажиллав. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах зорилгоор 
алба хаагчдад цол, шагнал гардуулах, шинээр томилогдсон алба хаагчдыг тангараг 
өргүүлэх ёслолын ажиллагаа тус тус зохион байгуулж, иргэд олон нийтэд хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр тус тус сурталчлан ажиллав. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/248 дугаар тушаалаар баталсан 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Алба хаагч үүргээ гүйцэтгэж яваад нас 
барсан тохиолдолд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” /код-930/-ын 930.5 дугаар зүйлийн 930.5.1-д 
заасны дагуу албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь эрсдсэн цагдаагийн алба хаагчдын гэгээн 
дурсгалыг хүндэтгэх, шинэ залуу алба хаагч, хойч үедээ сурталчлан таниулах, үйл хэргийг 
нь мөнхжүүлэх, гэр бүл, төрөл төрөгсдөд хүндэтгэл үзүүлэх “Бид мартахгүй” арга 
хэмжээг 2020 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулав. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан “Намар-Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн 
хүрээнд “Витаминжуулалт” аяныг эхлүүлж, алба хаагч бүрт хаврын улирлын ядаргааг 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnqojyTukWxVFeScA8OuMrTWWvUJ6NWhCuPg8BjVnhNhV_Jf891pjGk62ILvNiDG_jPBenKxHD_qpkf-LfAa6KmQpCl9jqeVHKlRpA4VDHYUilWIhW46lNnf3SRVNDx64ZS7s8VlA2Ql2ydMCYn5JcdZO0JwJX5n8kKDXjhKh4AQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/uniquiz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnqojyTukWxVFeScA8OuMrTWWvUJ6NWhCuPg8BjVnhNhV_Jf891pjGk62ILvNiDG_jPBenKxHD_qpkf-LfAa6KmQpCl9jqeVHKlRpA4VDHYUilWIhW46lNnf3SRVNDx64ZS7s8VlA2Ql2ydMCYn5JcdZO0JwJX5n8kKDXjhKh4AQ&__tn__=*NK-R
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тайлах, эрүүл мэнд, дархлааг сайжруулах зорилгоор 2-3 нэр төрлийн чацарганын цэвэр 
жүүс, витамин С, аньс, чацарганы витаминыг тараан стресс бухимдлыг саармагжуулах 
арга хэмжээг авч ажиллалаа. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 940/ “Соён гэгээрүүлэх 
ажил”, /код 941/ “Биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах”, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын А/135 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд даргын баталсан “Хариуцлагатай алба 
хаагч” аян, “Намар-Эрүүл” цагдаа арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчдыг хөдөлгөөний 
дутагдлаас сэргийлэх, спорт явган аялалыг хөгжүүлэх, амралт чөлөөт цагийг зөв 
боловсон, үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх зорилгоор “Явган аялал”-ыг зохион байгуулав. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан “Намар эрүүл цагдаа” хөтөлбөр, 
ЦБҮАЖ /код-940/ “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил”, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2020 
оны тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө”, мөн оны “Соён гэгээрүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх зорилгоор Мэдээлэл дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын 
албанаас зохион явуулж буй “Хариуцлагатай алба хаагч” аяны хүрээнд тус Цагдаагийн 
газраас “Албаны сургалтын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн нээлтийн үйл 
ажиллагаа”-г 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион байгуулж, Цагдаагийн газрын нийт бие 
бүрэлдэхүүнийг хамруулж, байгууллагын аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн 
тэмцээнийг зохион байгуулав. 

Шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн 
газар, Улсын онцгой комиссоос нийтийг хамарсан аливаа арга хэмжээг зохион 
байгуулахыг хориглосонтой холбоотойгоор биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, уралдаан 
тэмцээн төлөвлөгдсөн хугацаандаа зохион байгуулагдаагүй болно. 

Алба хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, бие бялдрын 
бэлтгэлжилтийг хангах зорилгоор “Дүрэмч ажиллагаа” арга хэмжээний хүрээнд 8 дугаар 
сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 7 хоногт 2-3 удаа алба хаагчдыг офицер, ахлагч 
бүрэлдэхүүнээр ээлжлэн гүйлт болон биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнийг хийж байна. 
Мөн Цагдаагийн газрын “Б” байранд “Бялдаржуулах танхим”-ыг өргөжүүлэх, тоног 
төхөөрөмжийг суурилуулав. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Шилдэг удирдагч”, “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч”, “Шилдэг 
харуулчин” болзолт уралдааныг зохион байгуулж, хууль эрх зүй, сэтгэн бодох, гадаад 
хэл, компютер сүлжээний мэдлэг сорих зэрэг тестийн болон бие бялдрын шалгалтуудыг 
авч дүгнэлээ. 

Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 
15.1.6, 15.2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан нутаг дэвсгэрийн оршин суугчид, иргэдэд 
байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор “Дорнодын цагдаа” 
сэтгүүлийг “Адмон” ХХК-иар бэлтгэн хэвлүүлэн аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг 
томоохон төрийн болон төрийн бус байгууллага, сумдын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт 
тараан сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

Цагдаагийн газраас төрийн болон төрийн бус 13 байгууллагатай хамтран ажил, 
арга хэмжээг хамтран зохион явуулж, соён гэгээрүүлэх ажлын зардалд нийт 2.918.000 
төгрөгийн зарцуулсан байна. 

Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан соёл, соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээг 
тухай бүр www.dornod.police.gov.mn вэб сайт болон “Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар” 
пэйж хуудаснуудад байршуулан иргэд, олон нийтэд түгээх, сурталчлах ажлыг зохион 
байгуулан ажиллалаа. 

  
 Б/ Зохион байгуулсан албаны сургалтын талаар 
  
Цагдаагийн газраас Монгол Улсын Үндсэн хууль, Боловсролын тухай хууль, 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/07 тоот тушаалаар батлагдсан “Цагдаа, 
дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын нэгдсэн 
төлөвлөгөө”-ний дагуу Цагдаагийн газрын албаны сургалтын 2020 оны нэгдсэн болон 
үлгэрчилсэн төлөвлөгөөг цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, алба хаагчдын үүрэг 
гүйцэтгэх ур чадварыг дээшлүүлэх, ёс зүйг төлөвшүүлэх, хууль хэрэглэх чадварыг 

http://www.dornod.police.gov.mn/
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дээшлүүлэх чиглэлээр нэгдсэн болон мэргэжлийн холбогдолтой сургалтуудыг 7 хоног 
бүрийн “Баасан”, нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлж, тэдний бие бялдрыг 
чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, тэмцээнийг 
зохион байгуулж, албаны спортыг хөгжүүлж, албаны бэлтгэлийг хангах, чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэхтэй холбоотой сургалтыг “Пүрэв” гарагуудад тогтмол явуулж ирлээ. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд зохион явуулах албаны сургалтын үлгэрчилсэн 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 01 
дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар албаны сургалт явуулах сургалтын 
багийг шинэчлэн байгуулж, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

Албаны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 122 удаагийн 137 цагийн 
сургалтыг зохион явуулж, нийт давхардсан тоогоор 18468 алба хаагч хамрагдаж, 
сургалтын ирц 94.1 хувьтай байна. 

Бие бүрэлдэхүүнд мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалт 39 удаа 41 цаг, алба 
хаагчийг хөгжүүлэх сургалт 30 удаа 30 цаг, дадлагажуулах сургалт 26 удаа 29 цаг, бие 
бялдрын бэлтгэлжилтийн сургалт 19 удаа 27 цаг, бусад байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулсан сургалтыг 8 удаа 10 цагийн сургалтыг явуулснаас танхимын сургалтыг 35 
удаа, дадлагын 31, зайн болон цахим хэлбэрээр 56 удаагийн сургалтыг явуулж, сургалтын 
зардалд нийт 640.000 төгрөг зарцуулав. 

  
Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2020 онд шинээр томилогдсон 26 алба хаагчийг 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дасан зохицох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх” /код 
944/-д заасны дагуу томилогдсон албан тушаалд богино хугацаанд дасан зохицох 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллах чиглэлээр дадлагажуулагч 
багшийг тушаалаар томилон, алба хаах болон багш шавийн гурван талт гэрээг байгуулан 
ажиллаж байна. 

 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/28 тоот тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын 
нэгдсэн төлөвлөгөө”-ний дагуу 2020 оны 1 дүгээр улиралд сургалтад хамрагдсан алба 
хаагч байхгүй болно. Хэнтий аймгийн төвд зохион байгуулагдсан “Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх” бүсчилсэн сургалтад 3 алба хаагч 
хамрагдаж, сургалтын талаар алба хаагчдад мэдээлэл хийж ажиллав. 

 Дотоод хэргийн их сургуулийн 2020-2021 оны хичээлийн жилд шинээр 2 алба хаагч 
элсэн орж, “Цагдаагийн ажил эрх зүй” мэргэжлийн эчнээ сургалтад 9, магистрын 
сургалтад 1 алба хаагч суралцаж байгаа ба “Зохиомж” дээд сургуулийн эчнээ сургалтад 8 
алба хаагчийг суралцуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн хамруулав. 

Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд анхааран ажиллаж Цагдаагийн 
газраас Дорнод аймагт “ЗОХИОМЖ” дээд сургуулийн эчнээ эрх зүйн ангийн 2019-2020 
оны хичээлийн жилийн 2 дугаар улирлын танхимын сургалт 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-
23-ны өдрүүдэд хичээллэж, тус сургалтад 8 алба хаагч хамрагдлаа. 

 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны “Мэргэжил олгох цахим сургалт 
зохион байгуулах тухай” Б/349 дүгээр тушаал, Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн 
сургуулийн элсэлттэй холбогдуулан Захиргааны удирдлагын газрын даргаас цахимаар 
болон “Мэдээлэл, ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай” 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний 
өдрийн 5/120 дугаар албан бичгээр өгсөн үүргүүдийг хэрэгжүүлэх, Төрийн албаны 
зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2020 оны Б/03 Б/03 
дугаар тогтоолоор нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 4 иргэнд “Цагдаа” мэргэжил олгох 
цахим сургалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 13-ны өдөр 
хүртэл, дадлагын ажлыг 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 05-ны өдөр 
хүртэл батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу танхимын болон семинар, дадлагын сургалтыг 
томилогдсон багш нараас хуваарь, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж явуулав. 

Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/45 дугаар 
тушаалаар мэргэжил олгох цахим сургалт явуулах ажлын хэсгийг байгуулж, хичээл 
сургалт явуулах багш нарыг тушаалаар томилон ажиллуулав. 

Танхимын сургалт болон цахим шалгалтыг хөтөлбөрийн дагуу цахимаар явагдаж, 
семинар, дадлагын хичээлийг тушаалаар томилогдсон багш нар явуулж, сүлжээнд 
байршуулсан хичээл сургалтын материал, гарын авлагыг тухай бүр хувилан суралцагч 
нарт тарааж, хичээл сургалтыг судлах, танилцах нөхцөл боломжийг  ханган ажиллалаа. 
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Цахим сургалт, дадлагад хамрагдсан суралцагч нарын төгсөлтийн шалгалтыг 
Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/53 дугаар 
тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн авч, дадлагын тайланг хэлэлцэн 
үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллалаа. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Удирдлагын манлайллыг дээшлүүлье” болзолт уралдааныг 07 
дугаар сарын 01-нийг хүртэл зохион байгуулж байна. Болзолт уралдааны хүрээнд тасаг, 
хэсгийн дарга, ахлах албан тушаалтнуудаас хууль эрх зүй, сэтгэн бодох, гадаад хэл, 
компьютер сүлжээний мэдлэг сорих зэрэг тестийг боловсруулан шалгалтуудыг авч 
дүгнэлээ.  

Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулан цахим 9 
удаагийн шалгалтад алба хаагчид хамрагдаж, дахардсан тоогоор 220 алба хаагч цахим 
шалгалтад хамрагдсан болно. 

 Төрийн ба төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 8 удаагийн 10 цагийн сургалтыг 
явуулж, давхардсан тоогоор 1195 алба хаагч хамрагдаж, танхимын 3, дадлагын 1, зайн 
болон цахим хэлбэрээр 4 удаа алба хаагчдад явуулав. 

“Нью эндэрфон” эмнэлэгтэй хамтран “Нойрны булчирхай өвдсөн тохиолдолд 
анхаарах асуудал подкаст хичээл”, “Дорнод политехникийн сургуультай хамтран 
“Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, түүнийг судлан бүртгэх”, 
Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газартай хамтран “Хамгаалах хувцас өмсөж 
хэрэглэх”, “Дорнод их сургуультай хамтран “Хувь хүний төлөвшил” сэдвээр тус тус 
сургалтыг зохион явуулав. 

Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Оросын холбооны улсын 
дотоод хэргийн яам хоорондын хил орчмын бүсийн хамтын ажиллагааны асуудлаарх 
хамтарсан ажлын хэсгийн хуралдааны протоколын хүрээнд 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-
ны өдөр цахим /онлайн/ хуралдаан зохион байгуулагдаж, цахим хуралдаанд ОХУ-ын ДХЯ-
ны дэд сайд, хил залгаа орших Бүгд найрамдах Алтай, Тува, Буриад, Өвөрбайгалийн 
хязгаар муж улсуудын цагдаагийн байгууллагын дарга нар, Монгол улсын ХЗДХЯ-ны дэд 
сайд, ЦЕГ-ын холбогдох удирдлагууд, Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, 
Хэнтий, Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын дарга, холбогдох албан тушаалтан нар 
оролцлоо. 

 Цагдаагийн, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан 
удирдах ажилтны болон бусад сургалтад нийт 32 алба хаагч хамрагдсан болно. 

 
Мэдвэл зохих хууль, тогтоомжийн сургалтын талаар: Мэдвэл зохих хууль 

тогтоомжийн сургалтын хүрээнд “Цагдаагийн байгууллагын дотоод албаны, Эргүүл 
харуулын, Хүрээний шинэчилсэн дүрэм, Төрийн албаны тухай ойлголт, Цагдаагийн 
байгууллагын тогтолцоо, чиг үүрэг, Архив албан хэрэг хөтлөлт, Цагдаагийн алба хаагчийн 
сахилгын, ёс зүйн дүрэм, ЦБҮА-ны /код 100, 105, 106, 107, 111/ журам, Мансууруулах эм, 
сэтгэцэд нөлөөт бодисын тухай ойлголт, Сонгуулийн тухай хууль, Сонгуулийн хуультай 
холбоотой хэрэг маргааныг шалгах, Дүрэмт хувцас өмсөх хэрэглэх, Малын гарал үүслийн 
гэрчилгээ шалгахад анхаарах асуудал, Дотоод аюулгүй байдлыг хангах, Хүүхдийн эрхийн 
тухай ойлголт, Галт зэвсэг ашиглах, үйлчилгээ, задаргаа хийх аргачлал, Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах” зэрэг сэдвүүдээр 39 удаа 41 цагийн сургалтыг зохион явуулж, 
давхардсан тоогоор 5936 алба хаагч хамрагдлаа. 

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

 Мэдвэл зохих хууль, тогтоомжийг алба хаагчдад судлуулах зорилгоор Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны код журмыг тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтан нарт 
хувиарлан өгч, сургалтын хуваарийг батлуулан сургалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны 
өдрөөс эхлэн явуулж эхлээд байна. 

 Цагдаагийн газрын алба хаагчдад ЦЕГ, харьяа албад болон аймаг, сумын төр 
захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомж, үүрэг ажлын 
чиглэл, үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрүүдийг Захиргааны удирдлагын тасгийн 
дарга тухай бүрт нь танилцуулж мэдээллээр ханган ажиллаж, 42 удаа бичиг баримтыг 
нийт давхардсан тоогоор 7241 алба хаагчдад мэдээлэл хийж танилцуулав. 
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 Хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгэгдсэн гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч У.Уранцэцэг алба хаагчдад 
“Цагдаагийн алба хаагч үүргээ гүйцэтгэхдээ хүний эрх, эрх чөлөөг хангахад анхаарах 
асуудал” сэдэвт сургалтыг зохион явуулав. 

  
Алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалтын талаар: Алба хаагчдыг хөгжүүлэх сургалтыг 

30 удаа 30 цагийн сургалтыг зохион явуулж, давхардсан тоогоор 4565 алба хаагч 
хамрагдлаа. Алба хаагчдад “Стрессийн талаар цуврал 3 хичээл, архинаас татгалзах 
тухай, Монгол туулийн үзэл санаа, Дотоод цахим шуудан ашиглах, Ковид-19 цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх” зэрэг хөгжүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулав. 

Дорнод Их сургуулийн гадаад хэлний багш Г.Тунгалаг “Англи хэлний анхан шатны 
мэдлэг олгох” чиглэлээр алба хаагчдад 1 удаа зайн хэлбэрээр сургалт зохион байгуулж, 
гарын авлага материалыг сургалтын цахим хаягт байршуулан алба хаагчдад судлуулав. 
Мөн Дорнод их сургуулийн ахлах багш, докторант Д.Оюунгэрэл, Ж.Сарантуяа нарыг урьж, 
алба хаагчдад “Хувь хүний төлөвшил”сэдвээр бие бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. 

“Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахмад, дунд, залуу үеийн залгамж 
холбоог хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд үе үеийн ахмад ажилтнуудын дурсамж, 
сургамжит зөвлөмж, ажлын арга барилыг залуу хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор 
гаргасан “ӨӨРИЙГӨӨ ДАЙЧИЛЖ ЧАДВАЛ АМЖИЛТАНД ХҮРДЭГ...” цуврал эмхэтгэл 
номонд бичигдсэн ахмад ажилтнуудын “Өвгөн хурандаагийн дурсамж, бодол, захиас үг”, 
“Гавьяат хуульчийн сэтгэлийн өчил”, “Хүний сайн сайхан бүхнийг олж мэдэхийг хичээ...”, 
“Судалгаанд түшиглэж удирддаг”, “Хэсгийн төлөөлөгчөөс эд баялаг хамгаалах албанд“, 
“Цагдаа улс төрөөс ангид, зөвхөн хууль хэрэгжүүлэгч байх ёстой”, “Ахмадын мэргэн 
ухаан”, “Цагдаагийн ажилтны нийтлэг үүрэг”, “Даргын даацтай шийдвэр”, “Цагдаагийн 
ажилтны тал бүрийн мэдлэг” зэрэг дурсамж дурдатгалыг тасаг, албадын дарга нар бие 
бүрэлдэхүүнд 10 удаа мэдээлэл бэлтгэн хүргэв. 

“Харилцаа хандлага” аяны хүрээнд “Хандлагын ид шид”, “Эерэг болгоё” 
харилцааны сургалт, “Ажлаас халшрах хам шинж”, “Коронавирус хүний биед яаж өвчин 
үүсгэдэг вэ?”, “Сэтгэлзүйн дарамт гэж юу вэ”, Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн 
нэгдсэн санг ашиглах арга, Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрхэн тайлагнах, “Мөнгө угаах гэмт 
хэргийн талаарх ойлголт” зэрэг сэдэвт цахим видео хичээлүүдийг алба хаагчдад хүргэн 
мэдлэг боловсролыг хөгжүүлэх сургалтуудыг явуулав. 

 Матад сум дахь цагдаагийн тасгийн 3 алба хаагчид АНУ-ын ЭСЯ-ны бүс нутгийн 
аюулгүй байдлын хэлтсийн ахлах ажилтан П.Даваажаргал 2020 оны 09 дүгээр сарын 24-
ний өдөр “Хилийн бүс нутагт хилээр нэвтэрч буй иргэдийн бичиг баримтыг хэрхэн шалгах” 
сэдвээр 1 цагийн сургалтад хамрагдсан. 

 
Дадлагажуулах сургалтын талаар: "Хар тамхи, сэтгэцэд нөлөөт бодистой 

холбоотой гэмт хэргийг илрүүлэх арга, шалгах арга, тактик", “Галт зэвсэг хүлээлцэх үеийн 
аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж”, “Галт зэвсэгтэй харьцахад гаргадаг нийтлэг алдаа, 
анхаарах асуудал” сэдэвт цуврал видео хичээл, сүлжээний орчинд “Эрэн сурвалжлалт 
зарлах, зогсоох, танилцах”, “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчид биеийн хүч, тусгай 
хэрэгсэл хэрэглэх арга тактик”, “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчид албан үүрэг 
гүйцэтгэхдээ иргэдтэй харилцах арга тактик”, ”Нийтийн эмх замбараагүй байдлын үед 
ажиллах”,  “Гамшгийн үеийн дадлага сургууль”, “МУ-ын УИХ-ын сонгуулийн хүрээнд 
хамгаалалт зохион байгуулах арга зүй /видео хичээл/”, “"Өсвөр насны сэжигтэн, 
яллагдагчийн үйлдсэн гэмт хэргийг мөрдөн шалгахад анхаарах асуудал"  зэрэг 
дадлагажуулах сургалтыг 26 удаа 29 цагийн сургалтыг зохион явуулж, давхардсан тоогоор 
3932 алба хаагч хамрагдлаа. 

Цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдад “Галт зэвсэг хүлээлцэх үеийн аюулгүй 
ажиллагааны зөвлөмж”, “Галт зэвсэгтэй харьцахад гаргадаг нийтлэг алдаа, анхаарах 
асуудал” сэдэвт цуврал видео хичээлээр сургалт зохион байгуулж, энэ чиглэлээр улсын 
онц чухал объектын харуул манаанд үүрэг гүйцэтгэдэг Дотоодын цэргийн тусгай салбар, 
Монгол банк, Шүүх, Жижүүрийн шуурхай албаны 35 алба хаагч нарт практик дадлагыг 
явуулав. 

Мөн Монгол улсын Их хурлын ээлжит сонгууль болохтой холбогдуулан батлагдсан 
төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу 2020 оны 05 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд Улсын 
онцгой комиссоос ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу хэсэгчилсэн байдлаар нийт алба хаагчдад 
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“Сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, зөрчил маргааныг шалгаж шийдвэрлэх, 
хэрэг зөрчлийн харьяалал, Сонгуулийн үеийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
Цагдаагийн байгууллагын оролцоо, цар тахлаас урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах 
асуудал” зэрэг сэдвүүдээр 8 цагийн танхимын сургалт, нийтийн эмх замбараагүй байдал 
үүссэн үед ажиллах /ЦБҮАЖ код-500/ чиглэлээр тасаг албадыг хэсэгчилсэн байдлаар 
практик дадлага сургуулилтыг явуулав.  

Цахим сургалтын санд байршуулсан "Хар тамхи, сэтгэцэд нөлөөт бодистой 
холбоотой гэмт хэргийг илрүүлэх арга, шалгах арга, тактик" сэдэвт 3 төрлийн видео 
хичээл, гарын авлага материалыг алба хаагчдад судлуулах зорилгоор “Dornod tsagdaa 
SURGALT” сургалтын хаалттай цахим группт байршуулан бие бүрэлдэхүүнд зайны 
сургалтыг зохион байгуулж, testserver.police.gov/moodle сургалтын цахим сангаар нийт 40 
мөрдөгч, хэсгийн төлөөлөгч, “Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 4-5 дугаар бүлэг”-ийг 
алба хаагчдаар судлуулан цахим шалгалтад 141 алба хаагч нарыг онлайн цахим 
шалгалтад хамруулж, шалгалтын дүнг нэгтгэн нотломжийн хамт Цагдаа, дотоодын 
цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд хүргүүлэв. 

“Хариуцлагатай алба хаагч” аяныг угтан 08 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн алба 
хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх, цэрэгжилч жагсаал байдлыг хангах, ур чадварыг 
дээшлүүлэх зорилгоор “Дүрэмч ажиллагаа” арга хэмжээг зохион явуулж, жагсаалын 
бэлтгэл сургуулилтыг 7 хоногт 2-3 удаа, дадлагажуулах сургалтыг 10 удаа 10 цагийн 
сургалтыг зохион явуулж, давхардсан тоогоор 1549 алба хаагч хамрагдлаа. 

  
Бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах сургалтын талаар: Цагдаагийн газрын 

даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар алба хаагчдын 
дунд соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулж, тушаалын 
хавсралтаар 2020 онд зохион байгуулах “Тэмдэглэлт баяр, ёслолын арга хэмжээ”, 
“Биеийн тамир спортын уралдаан тэмцээн”, “Ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ”-ний 
хуваариудыг батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газраас “Дорнод бүсийн эрчим хүчний эрчим хүчний салбар” ТӨХК-
тай 2020 онд хамтран ажиллах гэрээгээ шинэчлэн байгуулж, алба хаагчдын бие бялдар, 
хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 5 удаа спорт зааланд хичээл 
сургалт, дасгал хөдөлгөөнийг хийсэн ба дэлхийд нийтэд тархаад халдварт цар тахал, 
хорио цээрийн үед заалны биеийн тамирын арга хэмжээ, уралдаан тэмцээн түр 
хойшлогдсон болно. 

Мөрдөн байцаах тасгаас “Хэрлэн голын жавар” арга хэмжээг зохион байгуулж, 
тасаг албадын дунд мөсний шагай, канкитай буухиа, олс таталт, шорлог, “АХА” 
тэмцээнүүдийг зохион байгуулж, нийлбэр дүнгээр Захиргааны удирдлагын тасаг 
тэргүүлэв. 

Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн 8 
арга хэмжээнээс 3 арга хэмжээ зохион явагдаж, шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай 
холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой комиссоос нийтийг хамарсан 
аливаа арга хэмжээг зохион байгуулахыг хориглосонтой холбоотойгоор бие бялдрыг 
хөгжүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх хичээл сургалт,  уралдаан тэмцээн  
төлөвлөгдсөн хугацаандаа зохион байгуулагдаагүй болно. 

Цагдаагийн газрын “Б” байранд байрлаж байсан Шүүх шинжилгээний алба өөр 
байранд шилжсэнтэй холбогдуулан өрөө тасалгааг хүлээн авах ажлын хэсгийг байгуулан 
ажиллаж, өрөөний зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч “Бялдаржуулах танхим”-ыг 
өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах шинэчлэх зэргээр зураг төсөл, төсөв тооцоог 
гарган засч тохижуулахаар төлөвлөж байна. 

Бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах сургалтыг 8 удаа 13 цагийн сургалтыг зохион 
явуулснаас 3 сургалтыг цахим хэлбэрээр явуулав. Алба хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Дорнын бүжиг”-ийн клубийн багш нартай хамтран алба 
хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, тэднийг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор 3 удаагийн цахим хичээлийг бэлтгэн дотоод цахим сүлжээгээр хүргэж, ажлын 
байр болон гэрийн нөхцөлд хийж болохуйц хөгжимт бүжгийн дасгал хөдөлгөөнөөр гарын 
авлагыг бэлтгэн ажиллалаа. 

Улсын онцгой комиссоос өндөржүүлсэн бэлэн байдал, хориглолтын байдлыг 
буулгасантай холбогдуулан 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр 2020-2021 оны албаны сургалтын 
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хичээлийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулж, байгууллагын аварга шалгаруулах 
сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион явуулж дүгнэв. 

Алба хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, бие бялдрын 
бэлтгэлжилтийг хангах зорилгоор “Дүрэмч ажиллагаа” арга хэмжээний хүрээнд 7 хоногт 2-
3 удаа алба хаагчдыг офицер, ахлагч бүрэлдэхүүнээр ээлжлэн гүйлт болон биеийн 
тамирын дасгал хөдөлгөөнийг хийв. Мөн Цагдаагийн газрын “Б” байранд “Бялдаржуулах 
танхим”-ыг өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмжийг суурилуулав. 

“Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, 
хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Шуурхай удирдлагын тасгаас 
бие бүрэлдэхүүний дунд 9 дүгээр сарын 19-ний өдөр “Явган аялал”-ыг зохион байгуулж, 
алба хаагчдад амин дэм тарааж өгөв. 

  
Иргэд, олон нийтэд чиглэгдсэн сургалтын талаар: Алба хаагчдад шинэчлэн 

найруулсан  Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Сонгуулийн багц хуулийг 
алба хаагчдад сурталчлах, судлуулах сургалтыг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах 
мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Ж.Гантулга, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа Б.Очирпүрэв нар зохион явуулав. Мөн алба хаагчдад Гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд орсон гол өөрчлөлтүүдээр бэлтгэсэн видео 
шторкийг алба хаагчдад үзүүлэв. 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар Гадаадын иргэний 
харьяатын болон Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын ажилтан, албан хаагчдад 
2 удаа сургалт зохион байгуулж, хуульд орсон өөрчлөлтөөр бэлтгэсэн видео шторкийг 
орон нутгийн “Шинэ суваг, Мижи, Дорнод ТВ, ТВ6” зэрэг телевиз, “Дорнод аймаг дахь 
цагдаагийн газар” пэйж хуудас болон “Жаран.мн” цахим сайтуудад байршуулан иргэд, 
олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

Аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон 132 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудыг алба хаагчдад хувиарлан өгч, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр яриа таниулга хийж, “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний үед гэмт хэрэг 
зөрчилгүй тэмдэглэн өнгөрүүлэх, хяналтын камерын чанарыг сайжруулах чиглэлээр 2 
албан мэдэгдлийг 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 хүрээнд аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газартай зөвлөгөөн зохион байгуулж, 2020 онд хамтран ажиллах 
салбар төлөвлөгөө гарган 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 шейрлэж цахим 
орчинд түгээж ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын урсдаг самбар болон Фокус дизайн ХХК-ны гадаах урсдаг лед 
самбарт өдөр бүр “Хайрлах нь хүндлэхээс”, Миний гэр бүл-миний хариуцлага”, “Уураар 
биш ухаанаар, хүчирхийллээр биш хүндлэлээр”, “Ханиа ойлгох харилцааны эхлэл 
сонсохоос эхэлдэг” гэх үгнүүдийг байршуулж иргэдэд хүргэж ажилласан. Тусгаар 
тогтнолын талбайд байрлах лед дэлгэцээр гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтсийн 
пейжид орсон шторкуудыг 2020 оны 03 дугаар сарын 18-наас 27-ны өдрүүдэд иргэдэд 
хүргэн сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

  
Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас баривчлагдсан хүмүүсийн судалгааг сар бүр 

гарган Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран 
хүчирхийлэл үйлдэгч нартай тогтмол уулзан, тэдний зан үйлийг засах сургалтыг тогтмол 
явуулж хэвшээд байна. Энэ хугацаанд баривчлах байранд шүүхийн тогтоолоор 
баривчлагдсан 4456 иргэнд зан үйлд нөлөөлөх сургалтыг явуулав. Мөн аймгийн Хөдөлмөр 
халамж үйлчилгээний газар, “Түвшин амьдрал” ТББ-тай хамтран тус цагдаагийн газрын 
баривчлах байранд шүүхийн тогтоолоор баривчлагдсан иргэдэд 5 удаагийн сургалтын 
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зохион байгуулж, сургалтаар гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
“Хүсэл” богино хэмжээний кино, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийгдсэн шторкуудыг 
үзүүлж бие биенээ хүндэтгэх, зөв хандлага төлөвшүүлэх, хүчирхийллийн хор уршиг, гэр 
бүлийн харилцааны сөрөг хандлага, хүчирхийллийг үл тэвчих нийгмийн хандлагыг 
төлөвшүүлэх нөлөөллийн сургалтыг зохион байгуулж ажил хийх хүсэлтэй хүмүүжигч нарыг 
хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт холбон зуучилж ажиллалаа. 

  
Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албанаас улсын хэмжээнд зохион 

байгуулсан “Залилах” гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
“ЯТГАХ тусам НЯГТАЛ” арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн газрын алба хаагчид нэгдэж 
хариуцсан аж ахуй нэгж байгууллага болох  Дорнод аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулдаг 147 төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд очиж ажиллан, 
мэдээлэл хийж, 147 байгууллага тус бүр дээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулан ажилласан. 
Монгол банкнаас сэрэмжлүүлсэн сүлжээний луйвар, бэлэн бус гүйлгээний шилжүүлэг, 
“Залилагч нар хүний амьдралын зовлонг тоохгүй”, “Залилах гэмт хэрэг” гэж юу вэ?, 
“Санхүүгийн залилан луйвраас сэргийлэх”, “Визний залилан”, “Цахим залилангийн гэмт 
хэрэг”, “Гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ”, “Танихгүй хүнд гар утсаа ашиглуулахдаа 
анхааралтай бай”, “Нийгэм Ятгах тусам нягтал”, “Албаны хүний яриа”, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс явуулсан сэрэмжлүүлэг, “Сургуулийн диплом гаргах 
бизнес”, “ЯТГАХ тусам НЯГТАЛ” Аргумент хэлэлцүүлэг, “Та ямар нэг зээл авахдаа сайтар 
нягтлаарай” гэх мэт үндсэн болон олны танил хүмүүсийн оролцсон видео бичлэгүүдийг 
өдөр бүр Дорнод аймгийн хамгийн олон дагагчтай группэд шэйр хийж шторк, фостер, 
контент мэдээ, мэдээллийг “Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар” сайт, Дорнод аймаг дахь 
Цагдаагийн газар” гэсэн фейсбүүк пейж хуудсанд байрлуулан орон нутгийн ТV6, Дорнод, 
Мижи, Шинэ суваг телевизүүдээр шторк мэдээллийг өдөрт 2-3 удаагийн давтамжтай 
нэвтрүүлж, хамтран ажилласан. 

Алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх, мэдвэл зохих хууль 
тогтоомжийг судлуулах зорилгоор зохион явуулсан сургалт нэг бүрийг сургалтын 
мэдээллийн бүртгэлийн санд давхардуулалгүй, баяжилтыг хийж санг бүрдүүлэн ажиллаж, 
сургалтын материал нэг бүрийг гарын авлага болгон авч алба хаагч нэг бүрт судлуулах 
зорилгоор “Dornod tsagdaa SURGALT” сургалтын хаалттай цахим группт байршуулан 
зайны сургалтыг тогтмол, тасралтгүй зохион байгуулж, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 
ашиглах, ажлын байранд судлах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

  
ТАВ. САНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР 

  
Байгууллагын санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар хийсэн ажил, 

арга хэмжээ. 
Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хууль, шилэн дансны тухай хууль, УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн 
Сангийн сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг мөрдөн 
ажиллаж сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага 
үүсгэхгүй байх талаар анхаарч, санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд тухай бүр хийсэн 
ажил, гарсан зардлын мэдээг алба хаагчдад танилцуулан, шилэн дансны сайт болон 
байгууллагын цахим хуудас, санхүүгийн мэдээллийн самбарт төсвийн талаар мэдээг 
хуульд заасан хугацаанд тогтмол мэдээлэн ажиллаж байна.  

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

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

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.1 дэх заасны дагуу байгууллагын 2020 
оны төсвийн төсөл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийг хууль журам, бодит зардлын 
тооцоолборыг хийж боловсруулан Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанд 
хүргэн нэгтгүүлэв. Мөн Монгол банкны Дорнод салбарын гэрээт цагдаагийн зардлыг төсөв 
тооцоог хийж холбогдох байгууллагад хүргүүлж ажиллалаа. 
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Тайлангийн хугацаанд давхардсан тоогоор 150 алба хаагчдад цалингийн зээл, 130 
алба хаагчийн татварын буцаан олголтын цалингийн тодорхойлолт, цэргийн алба хаасны 
тэтгэвэр тогтоолгох 7 алба хаагчийн сүүлийн 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт, 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 89.2-т заасан 30 сарын тэтгэмж авах болзол шаардлага 
хангасан 7 алба хаагчийн сүүлийн 5 жилийн үндсэн цалингийн тодорхойлолтыг тус тус 
гарган өгч шийдвэрлэв.  

  
Батлагдсан төсөв, түүний зарцуулалт: 2020 онд улсын төсвөөс 3,184,976,400 

төгрөг, өөрийн болон гэрээтийн орлогоор 75,787,100 төгрөг нийт 3,260,763,500 төгрөг 
батлагдсан төсөвтэй, Засгийн газрын 2020 оны 78 дугаар “Бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга 
хэмжээний тухай” тогтоол гарч батлагдсан төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн 
ажиллаж байна.  

Монгол улсын Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалаар баталсан журмын 
дагуу үүссэн өр төлбөрийг барагдуулах, хэмнэгдсэн зардлаас байгууллагын хэвийн үйл 
ажиллагааг хангахад шаардлагатай бараа материал худалдан авах чиглэлээр батлагдсан 
төсөвт өөрчлөлт оруулах 29.6 сая төгрөгийн саналыг 2020 оны 06, 11 дүгээр сард 
ЦЕГазрын САААлбанд хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын 
цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 472 дугаар тогтоолын дагуу 
цалингийн төсөв нэмэгдсэн ба сар бүр алба хаагчдын шатлалын тушаалыг шинэчлэн 
тооцож олгож байна. 

 Төсвийн гүйцэтгэлийг тооцон судалж төсөвлөгдөөгүй өр авлага үүсгэхгүй байх 
талаар анхаарч, үүссэн өр авлагын үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан 
удирдлага болон алба хаагч нарт танилцуулан ажилласан ба 2020 оны 11 дүгээр сард өр 
авлагагүй ажилласан. 

  
Мөнгөн хөрөнгө: Алба хаагчдын цалинд 2 056 260 754 төгрөг, байгууллагаас 

төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлд 44 898 702 төгрөг, байр ашиглалтын зардалд 38 616 
218 төгрөг, бичиг хэрэг 15 309 700 төгрөг, шатахуун 84 256 200 төгрөг, холбооны зардал 7 
348 765 төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйлийн зардал 3 675 000 төгрөг, хоол, эм 
бэлдмэлийн зардал 26 252 531 төгрөг, урсгал засварын зардал 37 528 700 төгрөг, 
хөдөлмөр хамгааллалд 3 325 837 төгрөг, алба хаагчдад хөдөө орон нутаг болон хотруу 
албан ажлаар явсан алба хаагчдад томилолт 6 923 000 төгрөг, байцаан шийтгэх 
ажиллагааны зардал 4 083 400 төгрөг, тээврийн хэрэгслийн татвар 920 055 төгрөг, 
тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношлогоо 540 500 төгрөг, сургалт дадлагын зардал 1 460 000 
төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардал 5 460 544 төгрөг нийт 2 339 570 046 
төгрөгийг тус тус зарцуулсан. 

Тус цагдаагийн газрын нэмэлт санхүүжилтийн 100070012401 тоот дансанд Олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтны урамшууллын зардал 44 430 688 төгрөг, сумын цагдаагийн 
алба хаагч нарт шатахууны дэмжлэг 35,400,000 төгрөг, Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөнд орсон ажлын 
санхүүжилт 47 000 000 төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн зарцуулалтын эрхийг Сангийн 
сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалын 02 дугаар хавсралт “Төсвийн санхүүжилтийн болон 
зарцуулалтын эрхийн тухай журам”-ын дагуу нээлгүүлэн зориулалтын дагуу зарцуулан 
ажилласан. 

Байгууллагын үйл ажиллагааны орлогын 373 ширхэг 60 969 660 төгрөгийн гүйлгээг 
бүртгэн, аймгийн төрийн сангаар дамжуулан 737 удаагийн 2 426 001 696 төгрөгийн 
зарлагын гүйлгээг хийж тайлагнаж ажилласан. 

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

сард хоёр ба түүнээс дээш удаа, тогтоосон өдөр олгоно” гэж заасны дагуу цалинг сард 2 
удаа 1074 алба хаагчдын цалинг бодож урьдчилгаанд 657 950 898 төгрөг, сарын сүүлд 1 
175 766 248 төгрөгийг Голомт банкинд байрших алба хаагчдын цалингийн дансанд 
шилжүүлэн олгосон. 

ХХОАТатварт 172 365 181 төгрөгийг суутгаж аймгийн Татварын албаны дансанд 
шилжүүлсэн, улирлын тайланг дараа сарын 10-ны өдөр https://e-tax.mta.mn/ хаягаар 
цахимаар шивж тоон гарын үсгээр илгээн байгууллагатай тооцоо нийлж ажилласан. 

https://e-tax.mta.mn/
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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  96 
671 492 төгрөгийг аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 100070090000 тоот дансанд 
шилжүүлэн тайланг www.ndaatgal.mn/nd8/ хаягаар цахимаар шивж илгээн баталгаажуулан 
ажилласан. 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэнгээс Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн 
албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 472 
дугаар тогтоолын дагуу алба хаагчдын шатлал удаан жилийг сар бүр тооцон өөрчлөлтийн 
тушаалыг гаргаж өгснийг цалинд өөрчлөлт оруулан бодсон. 

Алба хаагчдын ээлжийн амралт, эмнэлгийн хуудас, амаржсаны тэтгэмжийг бодож 
213 894 660 төгрөг олгосон. Сар бүрийн ажлын үр дүнг хэлэлцсэн тушаал шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэн цалинд нэмэлт, хасалтыг тухай бүрт оруулан тооцож цалингийн өр төлбөргүй 
ажилласан. 

  
Төсөв төлөвлөгөө: Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлэх 

хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлтийг гарган Аймгийн Засаг Даргын 
Тамгын Газрын, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст, төсвийг 
дэмжүүлэх чиглэлээр Улсын Их Хурлын гишүүнд албан бичгээр хүргүүлсэн ажилласан. 

2021 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад тусгуулах 4 ажлын 532,675,753 
төгрөгийн төсвийг Улсын их хурлаар батлуулсан. Мөн аймгийн орон нутгийн төсөвт 
тусгуулах нийт 19 ажил арга хэмжээний 2,963,686.0 мянган төгрөгийн төсвийн тасаг 
албадаас саналыг авч нэгтгэн Аймгийн хууль зүйн хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн 
бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн. 

  
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 2020 оны 
жилийн төсөв, сар бүрийн 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, орон тооны мэдээллийг тус тус байршуулан албан хаагчид болон иргэд, олон 
нийтийг нээлттэй үзэх боломжоор бүрэн хангаж ажиллалаа. 

Төсөв, санхүүгийн чиглэлээр 2020 онд 126 удаагийн мэдээллийг хуулийн хугацаанд 
мэдээлж ажилласан байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалт, дотоод аудитын 
хэлтсээс 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 3а/1875 тоот “Мэдээлэл, зөвлөмж 
хүргүүлэх тухай” албан бичгээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө 
гарган батлуулан хэрэгжилтийг улирал бүр тооцон ажилласан байна. 

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, цагдаагийн газрыг олон нийтэд таниулах, 
сурталчлах, иргэдэд тухай байгууллагын мэдээлэл нээлттэй ил тод байх, мэдээ 
мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор Цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” 
веб сайтад 171 шинэ мэдээлэл, “Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар”, фейсбүүк хуудсанд 
185 мэдээ, мэдээлэл тавьж, 24750 мэдээг share-н, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн 
дансны шинэчилсэн хувилбар, эрүү хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээлэл, бусад 
төрлийн мэдээллийн баяжилтыг сайтад байршуулж ажиллалаа. 

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

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 2020 онд худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг гарган батлуулан олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байгаа ба төсвийн 
санхүүжилтээр худалдан авах шатахууны тендерийн 112.0 сая төгрөгийн барааны 
тендерийн ажлын хэсэг байгуулагдан www.tender.gov.mn сайтад цахимаар зарлан 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан НИК ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж, 56,170,800 
төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх Цэвэр ус хангамжийн 2 дугаар 
өргөгчийн гадна хашаа, Шалган нэвтрүүлэх болон хяналтын цэгийн засварын ажил, хүн 
шалган нэвтрүүлэх төхөөрөмжтэй болгох ажлуудыг “Дорнод” нийтийн аж ахуй орон 

http://www.ndaatgal.mn/nd8/
http://www.dornod.police.gov.mn/
http://www.shilendans.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газартай хамтран тендерт шалгарсан аж ахуй 
нэгжид ажлаа эрчимжүүлэх чиглэлээр мэдэгдэл, шаардлага хүргүүлсний үндсэн дээр 
Цэвэр усны 2 дугаар өргөгчийн гадна талаар бетонон хавтангаар хашаа барих ажлыг орон 
нутгийн 53.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Талын сүлд” ХХК шалгаран гүйцэтгэж 
байна. 

Мөн тендерт шалгарсан “Дорнод хийц” ХК шалган нэвтрүүлэх байранд байрлуулах 
орон нутгийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар 28.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий металл илрүүлэгч, 
хаалт бүхий тоног төхөөрөмжийг Америкийн нэгдсэн улсаас оруулан ирж, аймгийн Засаг 
даргын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсэг хүлээн авч тус цагдаагийн газрын өмчид 
хүлээлгэн өгөв. 

Улсын онц чухал объектын харуул хамгаалалтыг сайжруулах чиглэлээр батлагдсан 
төсвөөр гүйцэтгэх ажлыг эхлүүлэх чиглэлээр хамгаалуулагч байгууллагад 2 удаагийн 
албан тоот хүргүүлэн гүйцэтгэгч компани болох “Талын сүлд” компани засварын ажлыг 
эхлүүлэн ажиллаж, ажлын явц байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Орон нутгийн 176 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэсэг, Чойбалсан, Сэргэлэн сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт Мицүбиши Л-
200 автомашин 3 ширхэг, Хөлөнбуйр, Баян-Уул, Цагаан-Овоо сумдын хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаа нарт Уаз-Хантер 3 ширхэг, нийт 6 автомашины хөрөнгө оруулалт, парк 
шинэчлэлтийг хийж, аймгийн удирдлагууд цагдаагийн газар болон алба хаагчдад 
хүлээлгэн өглөө. 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хот 
хоорондын болон улсын чанартай авто зам дагуу хөдөлгөөнд оролцогч нарт хандсан 
мэдээлэл, сурталчилгааны самбар байрлуулах 16.0 сая төгрөгийн орон нутгийн хөрөнгө 
оруулалтаар тендер “Дорнод хийж” ХХК шалгаран хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. 

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 18.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий хяналтын 
цэгийн 2 постын байрыг шинээр хийж гүйцэтгэн ашиглалтад оруулсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн албанаас 2020 оны 03 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн 15/536 тоот албан бичгээр Авто тээврийн үндэсний төв төрийн 
өмчит үйлдвэрийн газраас тус аймгийн Хөлөнбуйр суманд шинээр баригдсан Замын 
хяналтын байнгын постын барилгыг тохижуулсан 14 нэр төрлийн 24 ширхэг 17,691,763 
төгрөгийн /2,448,620 төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй/ хөрөнгийг тулгалт хийж орлогод 
авч данс бүртгэлд тусган ажиллав. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албанаас шилжүүлэн өгсөн Гар утас 
/Xcover4/ 4 ширхэг, Принтер мобайл /юнител/ 4 ширхэг, Таблет /юнител/ 1 ширхэг, 
Таблетын суурь, тогтоогч 1 ширхэг, дата сим 4 ширхэг нийт 7,020,415 төгрөгийн хөрөнгийг 
хүлээн авч данс бүртгэлд тусгасан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Хангалт үйлчилгээний хэлтсээс шилжүүлэн өгсөн хийн буу 2 ширхэг , чанга яригч 
дуут гэрлэн дохио 1 ширхэг, Машин станц ТМ-610 1 ширхэг, Гар станц ТМ-580 10 ширхэг, 
Суурин станц ТМ-610 1 ширхэг, Хамгаалалтын хантааз /сумаас КС1403/ 3 ширхэг, 
Автомашины камер 2 ширхэг, Гав /Steel single/ 20 ширхэг, Металл мэдрэгч 1 ширхэг, 
Цахилгаан бороохой J105 20 ширхэг, Энгэрийн камер М-505 10 ширхэг нийт 16,704,574 
төгрөгийн хөрөнгө хүлээн авч ажиллалаа. 

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

  
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 
ажиллав. 2019 оны жилийн эд хөрөнгийн тооллогоор элэгдлийн хугацаа дуусч цаашид 
ашиглах боломжгүй болсон 3 автомашин, 11 мотоцикл, тоног төхөөрөмжүүд зэрэг нийт 
199.7 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг данс бүртгэлээс хасуулах саналтай материалыг 
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Аймгийн орон нутгийн өмчийн албанд хүргүүлэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын тогтоол гаргуулан данс бүртгэлээс хасч ажилласан. 

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 12 удаагийн хурал хуралдаж өмчийн 
ашиглалт хяналтын бүртгэл гарган ажилласан. 

  
Албаны дүрэмт хувцасны хангалт: Цагдаагийн газрын алба хаагчдын ажиллах 

нөхцөлийг сайжруулах, хувцас, хэрэгслийн хангалт хийх ажлыг зохион байгуулж шинээр 
албанд орж буй алба хаагч нарын хувцас формын тодорхойлолтуудыг Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албанд явуулж, цагдаа, ахлагч нарын тодорхойлолтыг 
хувийн хэрэгт хийж сар бүр баяжилт хөдөлгөөн тэмдэглэл хийж, алба хаагчдын хувцас 
хангалтыг нэгдсэн хангалтаар 4 удаа, хэсэгчилсэн хангалтыг 8 удаа олгож жагсаалтыг 
Хангалт үйлчилгээний төвд хүргүүлэв. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас 2020 онд цагдаа дотоодын 
цэргийн алба хаагчдад олгох дүрэмт хувцас, хэрэглэл, хувцасны материалыг бэлтгэх 
тооцоо, судалгаа хийж байгаатай холбогдуулан 2020 оны 02 дугаар сард одоогийн 
цагдаагийн албан хаагчийн хэрэглэж байгаа хувцас хэрэглэлийн давуу болон сул тал, 
шинээр олгогдож байгаа хувцас хэрэглэл, /нохойн арьсан гутал, ноосон цамц гэх мэт/-ийн 
чанар байдал, үзэмж эдэлгээ, мөн цаашид ямар байдлаар сайжруулах талаар саналыг тус 
цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнээс саналыг авч нэгтгэн хүргүүлж ажилласан. 

Албанд шинээр томилогдсон алба хаагч нарын томилгоо цол зэрэг албан тушаал 
өөрчлөгдсөн тухай бүр тушаалыг Хангалт үйлчилгээний хэлтэст хүргүүлэн алба хаагч 
нарын хөдөлгөөний баяжилтыг тухай бүр тулгалт хийв. 

Албанаас 2020 онд өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн 
ахлагч Б.Алтансүх нарын хувцасны төлбөр болох 3.756.230 төгрөгийг бүрэн барагдуулж, 
хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Ганбаатар нь 2019 онд албанаас өөрийн 
хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн тул эдэлгээний хугацаа дуусаагүй 717.018 төгрөгийн үнэ бүхий 
хувцасны төлбөр гарч үүнээс 260.000 төгрөгийг бэлнээр тушаалгаж, үлдэгдэл 457.018 
төгрөгний үлдэгдэлтэй байсныг бүрэн барагдуулж ажиллалаа. 

  
Туслах мал аж ахуйн чиглэлээр: Албаны туслах мал аж ахуйд 443 бод, баг мал 

байгаагаас хонь 198, ямаа 173, үхэр 22, адуу 42 байна. Туслах аж ахуйгаас ашиг шимийг 
жил бүр авч ашиглаж байгаа ба ямаа самнахад нийт самнавал зохих 171 ямаанаас 
самнасан 136 ямаа самнаж 33 кг ноолуур авсан үлдэгдэл 35 ямаанаас ухна 2, ишгэн 
борлон 15, ишиглэсэн ямаа 10, тэжээвэр 8 байв. Мөн нийт 145 мал хорогдон хасагдсанаас 
малын эмчийн актаар 20, 125 малыг ахмад ажилтан болон ажилтнууд, үйл ажиллагааны 
зардалд зарцуулсан байна. Мөн Цагдаагийн газрын ахмад ажилтнуудад баяр ёслолын 
өдрүүдэ болон буцалтгүй тусламж үзүүлэх хэлбэрээр нийт 18 хонийг тараан өгсөн. 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд цагдаагийн газрын гэрээт малчин 
А.Түвшинжаргалийн ахуй байдалтай танилцаж, малын хашаа хороо засаж сэлбэх, өвс 
татах зэрэг ажлыг гүйцэтгэн 900.000 төгрөгийн 200 ширхэг боодол ногоон тэжээлийг 
бэлтгэн, түлээ нүүрсийг татаж өгөв. 

  
ЗУРГАА. ДОТООД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, БАЙГУУЛЛАГЫН  

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР 
  

А. Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн байдал  
  
Цагдаагийн газар нь 2020 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 
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цагдаагийн газрын даргаар 25 заалт бүхий Дотоод хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг  
гарган хэрэгжүүлж биелэлт үр дүнг тооцон ажиллалаа.  

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

Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Эрүүгийн хэргийн тооллого, 
Эрүүлжүүлэх саатуулах байр, үйл ажиллагаа, орлого, зарцуулалтын байдал, Тээврийн 
хэрэгсэл согтуугаар жолоодсон зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэсэн байдал, Эд мөрийн 
баримтын хадгалалт, хамгаалалт, шийдвэрлэлт, Үнэт цаасны зарцуулалтын байдал, 
Байгууллагын мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдал, Дүрэмт хувцасны тооцоо тулгалт хийж 
буй байдалд хяналт шалгалтыг явуулж, Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 
цаашид авч хэрэгжүүлэх чиглэлээр үүрэг, ажлын чиглэлийг өгч ажиллалаа. 

Мөн Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/22 
дугаар тушаалаар сумдын тасаг, хэсэг, хэсгийн төлөөлөгч нарын ажил үүргийн 
гүйцэтгэлийг шалгах ажлын хэсгийг Халхгол, Хөлөнбуйр, Матад сум дахь цагдаагийн 
тасаг, хэсэг, харьяа сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа болон төвийн нийт тасгийн алба 
хаагч нарын үйл ажиллагаанд шалган зааварчлах ажлын хэсгийг байгуулан шалгалтыг 
явуулж, дүнг Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 2020 оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийг хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгч зарим алба хаагчдад ажил 
сайжруулах хугацаатай үүрэг чиглэл өгч ажиллав. 

Мөн 3 дугаар улиралд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл, гэр 
бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт, цайны газрын үйл 
ажиллагааг шалгасан дүн, Аймгийн ИТХ-ийн тогтоолоор батлагдсан “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 хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, Цагдаагийн газрын 
шилэн дансны хэрэгжилт, Хамт олны “Журмын нөхөр сангийн”ийн үйл ажиллагаа,  зэргийг 
газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн үүрэг чиглэл өгч, биелэлтүр дүнг тооцож 
ажиллав. 

   
Б. Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил 

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

ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”,  “Байгууллагын 
үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг явуулах” /код 112/, Санхүүгийн дотоод хяналт 
шалгалт хийх журам /код 117/, Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/238 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион 
байгуулах журам”-ын дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2019 оны 02 сарын 25-
ны өдөр баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн  байгууллагын Дотоод аюулгүй байдлыг 
хангах талаар 2020 онд хийж гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2019 онд авч 
хэрэгжүүлсэн ажлын талаарх сонсгол мэдээллийг 2020.03.12-ны өдрийн 6 дугаар хурлаар 
хэлэлцэн цаашид авч хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээг тодорхойлж үүрэг чиглэл өгч 
ажиллалаа. Мөн Цагдаагийн газрын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус 
ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж, орон тооны бус ажлын хэсгээс 5 удаагийн хурлыг 
зохион байгуулж, “Хүний нөөцийн аюулгүй байдал”, “Алба хаагч, ажилтны аюулгүй 
байдал”, “Мэдээллийн аюулгүй байдал”, “Санхүү /төсвийн хөрөнгө/-гийн аюулгүй байдал”, 
“Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, агсамжийн аюулгүй байдал”, “Барилга, байгууламж /объект/-
ийн аюулгүй байдлыг хангах” гэсэн 6 төрлийн аюулгүй байдлыг тасгийн дарга нарт 
хариуцуулан өгөв. 
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Орон тооны бус ажлын хэсгээс цагдаагийн газрын алба хаагчдын албаны нууц 
хадгалалт, хамгаалалтыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаар 2 удаа, алба хаагчдын 
гар утасны ашиглалтын байдалд 1 удаа шалгалт явуулж, алба хаагчдад аюулгүй байдлын 
чиглэлээр зөвлөмж боловсруулан хүргүүлж ажиллаа. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчин, түүнийг судлан бүртгэх” сэдэвт сургалтыг нийт бие бүрэлдэхүүнд 1 
удаа зохион байгуулж, алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрлэлийн ослыг 
бүртгэх ажлын хүрээнд “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”-ийн 
1.5.4-д заасан “ажилдаа ирэх, буцах замдаа аливаа тээврийн хэрэгслээр буюу явган явж 
байхдаа тухайн ажилтны гэр, ажлын байр хоорондын чиглэл, цаг хугацааг үндэс болгоно” 
гэсэн заалтын хэрэгжүүлэх чиглэлээр нийт алба хаагчдын “ажил-гэр”, “гэр ажил” гэсэн 
маршрутыг бичүүлэн авав. 

  
Алба хаагчдад Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль,үйлдвэрлэлийн 

осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрмийн талаар 2020.02.14-ний өдөр Цагдаагийн 
газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд Политехникийн коллежийн багш Б.Батнасан “Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, анхаарах асуудал” 
сэдвээр 2 цаг, тус коллежийн хөдөлмөр аюулгүй, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 
Г.Ганцэцэг 03.10-ны өдөр хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй 5 ажилтан нарт 
“Үйлдвэрлэлийн осол, судлан бүртгэх дүрмийн талаарх ойлголт” сэдвээр 1 цагийн 
сургалтыг тус тус явуулж, нийт алба хаагчдад “Үйлдвэрлэлийн осол, түүнийг судлан 
бүртгэхэд анхаарах асуудал, ойлголт” сэдвээр “Dornod tsagdaa SURGALT” сургалтын 
хаалттай группт байршуулан судлах нөхцөл боломжоор ханган сургалтыг цахим 
хэлбэрээр зохион байгуулж, тэмдэглэл хөтөлсөн байдлыг шалгаж танилцав. 

Аймгийн хэмжээнд 04-р сард зохион байгуулагдсан “Хөдөлмөрийн тухай хууль, 
хөдөлмөр, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг 
судлан бүртгэх дүрэм, ажлыг зохион байгуулах” чиглэлээр сургалтад орон тооны бус 
байнгын комиссын гишүүд хамрагдлаа. 

Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан нь алба хаагч нарын 
эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар байрны шат 
болон хана, шаланд аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр “Халтирахаас болгоомжил”, 
аюулгүй ажиллагааны 10 дүрэм, алба хаагчдын албан тасалгаанд галын аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Гэрлээ унтраа”, “Цахилгаанаа салга”, нийтийн эзэмшлийн 
газруудад “Усаа хаа”, халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Маскаа зүү”, 
“Зай барь”, “Гараа угаа” зэрэг зурагт санамжуудыг байршуулан аюулгүй байдлыг ханган 
ажиллаж байна. 

Мөн шинээр цагдаагийн газрын 1,2 дугаар байрны галын буланг шинэчилж,ашиглах 
хугацаа дууссан 8 галын хорыг данс бүртгэлээс хасаж, шинээр 8 галын хор авч давхар 
болгонд байрлуулан ашиглалтад нь хяналт тавин ажиллаж, Цагдаагийн газрын хэмжээнд 
“Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх холбогдох санамж зөвлөмж, тэмдэг тэмдэглэгээ”-
г Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар байруудад байршуулж, халдваргүйтгэл ариутгалыг 7 
хоногт 2 удаа, нийтийн цэвэрлэгээг сар бүр хийж ажиллалаа. 

Мэргэжлийн хяналтын газрын 4.1.2-д заасан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг 
шалгах хяналтын хуудасны дагуу Цагдаагийн газрын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн талаар мөрдөгдвөл зохих хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартыг хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

Монгол улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд зааснаар 
Цагдаагийн газрын алба хаагч, ажилтны ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг 
сайжруулах, эрүүл, аюулгүй шаардлага хангасан ажлын байрыг бий болгох, 
үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийг хангуулах үйл ажиллагааг уялдуулан 
зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
орон тооны бус зөвлөл”-ийг 29 хүний бүрэлдэрхүүнтэй, “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц 
хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах орон тооны бус комисс”-ыг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан нарыг Цагдаагийн 
газрын даргын тушаалаар шинэчлэн байгуулж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
орон тооны бус зөвлөлийн дүрэм, зөвлөлийн гишүүдийн ажил, үүргийн хуваарь зэргийг 
боловсруулан гаргалаа. 
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Энэ ажлын хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын газрын 4.1.2-д заасан Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудасны дагуу 37 нэр төрлийн бүртгэл, судалгааг 
шинэчлэн хөтөлж эхлэн, ХАБЭА-н зөвлөлийн цахим фэйсбүүк чат группийг нээн арга зүйн 
зөвлөгөө зааварчилга өгч, үүрэг, ажлын чиглэлийг өгч мэдээ мэдээллийг авч ажиллаж 
байна. Мөн Цагдаагийн газрын хэмжээнд алба хаагч нэг бүрийн ажлын байранд үнэлгээ 
дүгнэлтийг гарган ажил үүрэг гүйцэтгэх бүрт өгөх зааварчилга, ажлын байрны орчны 
үнэлэх, техник хэрэгслийн ашиглалтын байдлыг шалгах бүхий үнэлгээний хуудасны 
загварыг гарган мөрдүүлж эхэллээ. 

 
ДОЛОО. АЛБА ХААГЧ, АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ 

ХАНГАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
  

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

Алба хаагчдын өвчин, эмгэгийг эрт илрүүлэн оношлох, өвчлөлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн “Нью-Эндорфин” эмнэлгийн “Үндсэн” 
шинжилгээ болох “Цусны ерөнхий шинжилгээ”, “Шээсний ерөнхий шинжилгээ”, “Зүрхний 
бичлэг”, “4D ЭХО”, “Дотрын эмчийн үзлэг” гэх 5 төрлийн үзлэг шинжилгээг 46,500 
төгрөгийн үнээр хийлгэхээс 20 хувийн хөнгөлөлтийг тус эмнэлгээс хөнгөлж нэг алба хаагч 
37,200 төгрөгөөр үзүүлэхээр шийдвэрлэж, 187 алба хаагчийг 6,956,400 төгрөгийн 
зардлаар хийлгэхээр хамтран ажиллах гэрээний нөхцөлд тусган баталгаажуулж, 
цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнийг хуваарьт оруулан алба хаагчдыг үзлэгт хамруулах 
ажлыг 2020.04.27-05.06-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулав. Дээрх үзлэг, 
оношилгооны зардал 6,956,400 төгрөгийг алба хаагчдын урьдчилгаа /3,216,400/, нэг алба 
хаагчийн төлбөрөөс 20.000 төгрөгийг журмын нөхөр сан /3,740,000/-аас тус тус 
хөнгөлөхөөр хамт олны хурлаар шийдвэрлэж, алба хаагчдаас гарын үзэг зуруулж 
баталгаа авч ажиллав. 

Эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр “Нью-эндорфин” эмнэлгийн 
ерөнхий эмч С.Вандансүрэн “Буруу хооллолт таны биед” сэдэвт цахим хичээлийг орсон. 

“Витаминжуулалт” аяны хүрээнд “Мянган сарнай” эмийн сан, “Монгол эм импекс” 
концернтой хамтран 2-3 нэр төрлийн чацарганын цэвэр жүүс, витамин С, аньс, 
чацарганын витаминыг 3 удаа тараан өгч, давхардсан тоогоор нийт 1240 алба хаагчдад 
үйлчилсэн. 

Алба хаагчдыг нөхөн сэргээх сувилалд хөнгөлөлттэй буюу төлбөргүйгээр 
эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулж, “Сүүж-Уул” сэргээн засах амралт сувилалд 
тус цагдаагийн газраас 12 ээлжинд 75 алба хаагч, 13 ахмад ажилтан, гэр бүлийн 17 
гишүүнийг амрааж сувилуулав.  

Алба хаагчдын эрүүл мэндийн үзлэгээр хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай 12 алба 
хаагчийг Бүсийн оношлогооны төвд хэвтэн эмчлүүлэхээр дугаар аван хуваарийн 3 алба 
хаагч хэвтэн эмчлүүлж, урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр хорт хавдрын шинжтэй 2 алба хаагч 
оношлогдсон ба дараагийн шатны арга хэмжээг цаг алдалгүй авч Хавдар судлалын 
эмнэлэгт 1 алба хаагч хэвтэн эмчлүүлэн хагалгаанд орсон. 

Алба хаагчдыг түр болон удаан хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхэд зориулж 
хамт олны “Журмын сан”-гаас эхний 11 сарын байдлаар 13 алба хаагчид 820.000 
төгрөгийн зардлыг хамт олны “Журмын нөхөр сан”гаас гарган тусламжийг үзүүлсэн байна. 

Ахмадын хорооны төлөөлөн удирдах гишүүдтэй оны эхэнд 1 дүгээр сард уулзалт 
зохион байгуулж, Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны 2019 оны тайланг тавьж, санал 
хүсэлтийг сонсож, хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнтэй ахмадын хорооноос 1 удаа, 
хэсэгчилсэн байдлаар 3 удаа тасгууд ахмад ажилтнуудыг хүлээн авч уулзалт зохион 
байгуулж, газрын хэмжээнд 1 удаа “Буянтай буурал” арга хэмжээг зохион байгуулж, сар 
шинийн баярын өдрүүдэд гэрээр нь гарын бэлгийг тараан хүндэтгэл үзүүлэв. 
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Билгийн тооллын XYII жарны Хулгана жилийн Монголын уламжлалт сар шинийн 
баярын босгон дээр 02 дугаар сарын эхний 7 хоногт ахмад ажилтнуудад гэрээр нь зочилж, 
гарын бэлгийг тараан өгч хүндэтгэл үзүүлэв.  

Цагдаагийн газраас ахмад ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 
Ахмадын хороонд унааны зардалд сар бүр 40 литр шатахуун, туслах аж ахуйгаас 10 
ахмад ажилтанд 10 бог мал, Сар шинийн баярыг тохиолдуулан 110 ахмад ажилтанд 
1.650.000 төгрөгийн гарын бэлэг, 8 ахмад ажилтны сэргээн засах сувиллын замын 
зардлын 50 хувь, нас барсан 3 ахмад ажилтанд 300.000 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг 
үзүүлж, нийт 3.036.000 төгрөгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлжээ. Мөн эрүүл мэндийн 
байдлыг харгалзан “Сүүж-Уул” сэргээн засах амралт сувилалд 13 ахмад ажилтанг амрааж 
сувилуулав. 

 
Дэлхийд нийтэд тархаад байгаа халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хөл 

хорио тогтоосон, мөн Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн 
үед Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд улсын болон аймгийн онцгой комисс, Эрүүл 
мэндийн яамнаас хүргүүлж зөвлөмж зааварчилга, үүрэг, ажлын чиглэлийг тухай бүрт нь 
танилцуулж, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажиллалаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн өгсөн үүргийн 
дагуу тус цагдаагийн газраас эргүүл, жижүүр постод үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдыг 
коронавирус /ковид-19/-ээс урьдчилан сэргийлэх “PCR” буюу нарийвчилсан оношлуурын 
шинжилгээнд хамруулах ажлыг энэ оны 12 дугаар сарын 27-28-ний өдрүүдэд аймгийн 
Онцгой комисс болон Бүсийн оношилго, эмчилгээний төвтэй хамтран зохион байгуулан 
ажиллалаа. Шинжилгээд хамрагдвал зохих нийт 194 алба хаагчид бүрэн хамрагдаж “PCR” 
шинжилгээний хариу 100% “сөрөг” гарав.  

Цагдаагийн газрын дотоод нөөц бололцоог ашиглан 7150 ширхэг амны хаалт, нэг 
удаагийн хамгаалалтын хувцас 147 ширхэг, ариутгалын спирт 20 литр, нэг удаагийн 
бээлий, малгай, улавч тус бүр 560 ширхэг, жаволен 300 ширхэг, гар ариутгагч санитол 120 
ширхэг, нүдний шил 20 ширхэг, зайнаас дулаан хэмжигч 2 ширхэг, чацаргана, зөв ундаа, 
зэрлэг жимс, вакус, витамины үрэл 241 бэлтгэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.   

Улсын онц чухал объект, эргүүл жижүүр, постод үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч 
нарын биеийн халууныг хэмжиж бүртгэл хөтлөх, гарыг тогтмол ариутгах, өрөө, тасалгааг 2 
цаг тутамд ариутгал халдваргүйтгэлийг хийж, алба хаагчид 7 хоногт 2 удаа, бүх нийтийн 
цэвэрлэгээг сар бүр тогтмол хийж, ариутгал халдваргүйтгэлийг хийж ирлээ.   

Цаашид шинэ төрлийн коронавирус /ковид-19/-ээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
аймгийн болон Улсын Онцгой комисс, Эрүүл мэндийн яамнаас ирүүлсэн зөвлөмж, 
зааварчилгааг даган мөрдөж, дэлхийн улс орон, орон нутагт болж байгаа цаг үеийн 
нөхцөл байдлын талаарх шинэлэг мэдээллийг бие бүрэлдэхүүнд хүргэх ажлыг тогтмол 
зохион байгуулан ажилласнаар Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөмж, анхааруулгыг бүрэн хэрэгжүүлж дэглэмийг сайтар сахиж, алба хаагчид 
коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлж амны хаалт, маскийг зүүх, өөрийн болон 
гэр бүлийн гишүүдийн ариун цэврийг чанд сахиж, дархлаагаа дэмжих, иргэдтэй зайнаас 
харьцаж халдвараас өөрсдийгөө бүрэн хамгаалах, ажлын байр, өрөө тасалгаанд 
ариутгалын бодистой чийгтэй цэвэрлэгээг өдөрт 2-оос доошгүй удаа хийж, олон хүний гар 
хүрч, амархан бохирдох эрсдэлтэй хаалганы бариул, утас, компьютер, дэлгэц, унтраагуур, 
шат, шатны бариул, ширээ, ариун цэврийн өрөө зэргийн цэвэрлэгээ, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг хийж байна.  

Тус цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх баривчлах байранд зөрчлийн улмаас 
эрүүлжүүлэх байранд байгаа иргэдийг өгсөн үүргийг дагуу аль болох эрүүлжүүлэхгүй байх 
талаар хяналт тавьж, эрүүлжүүлэх байранд нэвтэрсэн тохиолдолд иргэний биеийн шинж 
байдал, халууныг тогтмол үзэж бүртгэлжүүлэн оруулж байна.  

 
Байгууллагын түүхэн замнал, ахмад ажилтан нарын алдар гавьяаг алба хаагчдад 

сурталчлах зорилгоор Цагдаагийн газрын ахмадын хороотой хамтран уулзалт зохион 
байгуулж, ахмад ажилтан, цагдаагийн бэлтгэл хошууч Ц.Дорждэрэмийн ажил хөдөлмөрийг 
алдаршуулах, ажил амьдралын туршлагыг залуу алба хаагч нарт сурталчлах зорилгоор 
“Буянтай буурал” арга хэмжээг зохион байгуулж, хүндэтгэл үзүүлж дурсгалын зүйл 
хадгалуулав. Мөн тус цагдаагийн газрын ахмадын хороон дарга, бэлтгэл хошууч 
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Х.Болдбаатарыг урьж, байгууллагын түүх, алдар гавьяа, ахмад үеийн дурсамжийг яриулж 
сурталчлав. 

“Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам”-ны сайдын тушаалаар баталсан хүүхэд 
хамгааллын төслийн хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 04 дүгээр 
сарын 05-ны өдрийн 01/189 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг чиглэлийн дагуу “Хүүхэд 
хамгаалагч”-аар тус цагдаагийн газрын ахмад ажилтан бэлтгэл хошууч Д.Ариунсанаа, 
цагдаагийн бэлтгэл ахмад Ш.Цэвэлсүрэн нарыг ажиллуулж байна. Мөн халдварт цар 
тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд иргэдийг бүлэг бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх, 
амны хаалтыг зүүж хэвшүүлэх, эргүүл шалгалтад төрийн ба төрийн бус байгууллага, аж 
ахуйн нэгжийн ажилтан, алба хаагчдыг татан оролцуулах тухай аймгийн Засаг даргын 
захирамжийн дагуу Цагдаагийн газрын Ахмадын хорооноос 8 ахмад ажилтанг Хэрлэн 
сумын 8 багт эргүүл шалгалтыг хамтран зохион байгуулав. 

Алба хаагчдыг нөхөн сэргээх сувилалд хөнгөлөлттэй буюу төлбөргүйгээр 
эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн байдлыг харгалзан “Сүүж-
Уул” сэргээн засах амралт сувилалд 3 ахмад ажилтны зардлыг 50 хувь даан амруулж 
сувилуулав. Цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 7 алба хаагчдад хүндэтгэл үзүүлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулж ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2019-2020 онд орон нутгийн “Хаан даатгал”-д 1 
жилийн хугацаатай алба хаагчдыг “Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт”-ын гэнэтийн ослын 
даатгалд 195 алба хаагч, тээврийн хэрэгслийн даатгалд 18 автомашин, 15 мотоцикл, 
жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд 15 алба хаагч, үл хөдлөх хөрөнгийн 
даатгалд 2 ширхэг конторын барилгыг тус тус хамруулах судалгааг гарган Цагдаагийн 
ерөнхий газрын санхүү аж албанд хүргэн шийдвэрлүүлэн ажиллалаа. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, амьжиргааны 
түвшинг дээшлүүлэх, халамж үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд алба хаагчдыг хөндөлттэй зээл тусламжид хамруулах, хувийн хэрэгцээнд 
газартай болох асуудлуудыг шийдвэрлэхээр тусган хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

Алба хаагч, ажилтнуудыг орон сууцны хөнгөлттэй зээл, түрээсийн орон сууцанд 
хамруулах зорилгоор Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэгт баригдаж буй “Цээб” ХХК-ний “Цагдаа 
хотхон-Амгалан” барилга, аймгийн 7 дугаар багт “Сувд шилтгээн” ХХК-ны барилгын 
талаар мэдээлэл өгч, 2020 оны 1 дүгээр улиралд ашиглалтад орсон байранд 2 алба хаагч 
2-3 өрөө орон сууц худалдан авахад Цагдаагийн газартай хамтран ажиллагч Голомт 
банкны орон сууцны 8 хувийн ипотекийн зээлд хамруулахаар материалыг бүрдүүлэн 
ажиллав. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 940/ “Соён гэгээрүүлэх 
ажил”, /код 941/ “Биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах”, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын А/135 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд даргын баталсан “Хариуцлагатай алба 
хаагч” аян, “Намар-Эрүүл” цагдаа арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчдыг хөдөлгөөний 
дутагдлаас сэргийлэх, спорт явган аяллыг хөгжүүлэх, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон, 
үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх зорилгоор “Явган аялал”-ыг зохион байгуулав. 

Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр алба хаагчдын 
дунд болзолт уралдааныг зарлан явуулж, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг, 
эрүүгийн цагдаа, хэрэг бүртгэх, нийтийн хэв журам хамгаалах болон Халхгол сум дахь 
цагдаагийн тасгийн нийт 16 алба хаагчид өрөө тасалгаагаа, бялдаржуулах өрөө зэргийг 
дотоод нөөц бололцоо, аж ахуйн аргаар сэргээн засч тохижуулав.  

Эрүүлжүүлэх саатуулах байранд 5 сая төгрөгийн улсын хөрөнгө оруулалтаар 
агааржуулалтын систем, орон нутгийн 20 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Дашбалбар, 
Баяндун сум дахь цагдаагийн хэсгийн кобан байрны засвар, газрын даргын дэргэдэх 
зөвлөлийн хурлын өрөө, жижүүрийн алба хаагчдын амрах өрөө, иргэдийн хүлээлгийн 
танхим, угтах үйлчилгээний ширээ сандлыг шинээр засч тохижуулан байрлуулав. 

Байгууллагын өнгө үзэмжийг сайжруулах чиглэлээр Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар 
байр,  автомашины гражийн гадна орчин, гадна жагсаалын талбай, хашааны өнгө үзэмж, 
алба хаагчдын амрах 3 сүүдрэвч зэргийг засч, хурлын зааланд байрлах 3 тугны суурь, 
сүүдрэвчид байрлах хогийн сав 3 ширхэг, автомашины зам, хурд сааруулагч, эрэлч 
нохойн байр, дадлага сургуулилт хийх тоног төхөөрөмжүүдийг шинээр хийж, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн 2 ширхэг самбар, 
хяналтын пост, сургууль цэцэрлэгийн орчинд цацруулагч бүхий “Гарцаараа гарцгаая” 
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тэмдэг тэмдэглэгээ, орон нутгийн замд иргэдэд мэдээлэл өгөх урьдчилан сэргийлэх зурагт 
самбар зэргийг шинээр хийж байрлуулан, “Ногоон гэрэл-цагаан шугам” замын 
хөдөлгөөний дүрмийг хүүхэд сурагчдад сурталчлан таниулах дадлагын талбайг сэргээн 
засварлав. 

Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, 
албаны сургалтын төв байгуулах зэргээр Булган, Халхгол сумдад 2.5 га газрыг эзэмших 
эрхтэйгээр авав.  

Алба хаагчдад амьжиргааны эх үүсвэрийг бий болгох, хүнсний ногоо тарих арга 
барилд сургах зорилгоор холбогдох мэргэжлийн хүмүүсээр сургалтыг явуулж, Хэрлэн 
сумын Засаг даргын Тамгын газраас ногоо тарих хүлэмж 1-ийг авч байрлуулан төмс, 
хүнсний ногоо тарьж ургуулан 500кг өргөст хэмх, 245 төмс, 54кг  хураан авч алба хаагчид 
болон баривчлагдсан хүмүүсийн хүнсэнд хэрэглэж ирлээ. 

 Гэр бүлийн гишүүдээс гаргасан санал хүсэлтийн дагуу шинээр албан тушаалд 
томилогдсон, шилжин ажилласан нийт 28 алба хаагч байгаагаас 20 нь гэр бүлтэй, 8 нь гэр 
бүлгүй алба хаагч байгаа ба шилжин ажилласан алба хаагчдын гэр бүлийг ажлын байртай 
болгох талаар орон нутгийн удирдлагуудад танилцуулан 3 алба хаагчийн гэр бүлийг 
ажлын байраар хангуулж, одоо 1 гэр бүлийн гишүүнийг ажлын байртай болгох саналыг 
тавиад байна. 

 
НАЙМ. ДҮГНЭЛТ 

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

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

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

- Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх “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 хэрэгжүүлэх чиглэлээр аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх”, “Согтуу жолоочтой тэмцье”, “Архидан согтуурах 
явдалтай тэмцэх”, “Тайван хот-Таны оролцоо”, “Архигүй ирээдүй гоё”, “Торгон сүрэг” зэрэг 
нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг санаачлан төлөвлөгөө, удирдамжийг батлуулан аймгийн 
хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  

 
- Батлагдсан төсвийг зүй зохистой зарцуулах зорилгоор удирдлага зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласнаар 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 
зохион явагдсан “Төсвийн сахилга батыг сайжруулах” нэг жилийн аянд тус Цагдаагийн 
газар гуравдугаар байранд шалгарсан байна. 

 
- Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудын алба 

хаагчид руугаа чиглэсэн ажил үйлсийг үнэлж дүгнэн аймгийн “Алба хаагчдын нийгмийн 
баталгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага”-аар 2 дахь удаагаа шалгарсан, 

 
- Орон нутагт төр засгийн бодлого шийдвэрийг амжилттай хэрэгжүүлэн биелүүлж 

2019 оны ажлаараа “Тэргүүний агентлаг”-аар тус тус шалгарсан амжилтуудыг үзүүллээ. 
 
- Улсын төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс тодорхой дэмжлэгийг авч, 

бүтээлч санаачлага гарган ажилласны үр дүнд 2020 онд 575.1 сая төгрөгийн хөрөнгө, 
санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 79.2 сая төгрөг буюу 
16.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 
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- Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2020 онд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 

ирүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй нийт гомдол мэдээллийн 98.4 хувийг хуулийн 
хугацаанд нь шалгаж шийдвэрлэжээ. 

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг үйлдэгдсэн байдлаар: - Эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 
5.9 хувь, Бүлэглэн гүйцэтгэсэн гэмт хэрэг 10.7 хувь, Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 50.0 хувь, Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 81.8 хувиар тус тус буурч, 
Галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй ба 1 дахинаах буурсан ба Гадаадын 
иргэн оролцсон гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна.   

Үйлдэгдсэн газраар: - Гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 6.5 хувь, Олон 
нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 51.0 хувь, бэлчээрт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 53.7 
хувиар тус тус буурсан байна. 

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь: - Хүнийг алах гэмт хэрэг 44.4 хувь, Хүний 
эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 1.6 хувь, Бэлгийн эрх, чөлөө 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 22.2 хувь, Хулгайлах гэмт хэрэг 24.2 хувь, үүнээс 
хувийн өмчийг хулгайлах 28.8 хувь, Мал хулгайлах гэмт хэрэг 51.9 хувь, Дээрэмдэх гэмт 
хэрэг 66.7 хувь, Залилах гэмт хэрэг 17.1 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2020 онд 426 холбогдогчтой, 1387.9 сая төгрөгийн хохиролтой, 
476 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, 129 хэргээр буюу 21.3 хувиар буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 
63.7 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 5.0 хувиар өссөн байна.  

 
- Прокурорын байгууллагаас ирүүлсэн шаардлагын мөрөөр тодорхой ажил зохион 

байгуулж хариуг хүргүүлж ажилласнаар алба хаагчдын ажилд хандах хандлага сайжирч, 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 1-ээр буюу 16.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 
- Цагдаагийн байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, 

удирдлагаас өгсөн үүрэг, чиглэл, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд гэмт хэрэгт 
холбогдсон алба хаагч байхгүй, сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагч 2-оор буюу 
14.3 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна.  

  
ЕС. ЦААШИД ТАВИХ ЗОРИЛТ 

  
Цагдаагийн газар 2021 онд: 
 
1. Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг иргэдэд ил тод, нээлттэй хүргэж, урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг нэн тэргүүнд тавьж, дэвшилтэт техник хэрэгслийг өргөнөөр ашиглах. 
 2. Алба хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг ханган эрүүл ажлын 

байрны орчин нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах. 
3. Алба хаагчдын сахилга, ёс зүйг сайжруулах чиглэлээр нөлөөллийн ажил, арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. 
4. Алба хаагчдын бүтээлч, шинэ санал, санаачлагыг дэмжиж, байгууллагын соёлыг 

дээшлүүлэн манлайлагч байгууллага болох зорилтыг дэвшүүлж байна. 
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