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ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  
2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН  

 
2018.06.26.          Сайншанд сум  
 

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар  
 

Цагдаа, дотоодын цэргийн командчлагчийн 2018 оны батлагдсан  “Цагдаа, дотоодын 
цэргийн байгууллагаас 2018 онд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт, үр дүнг тооцох 
баримт бичгийн жагсаалт батлах тухай” А/94 дүгээр тушаалын дагуу тус цагдаагийн газраас 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт үр дүн тооцох баримт бичгийн жагсаалтыг гарган 
2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны цагдаагийн газрын даргаар батлуулан хариуцсан тасаг, алба 
хаагчид хариуцуулан өгч улирал бүр болон хагас жилд биелэлт үр дүнг тооцох баримт 
бичгүүдийг хугацаанд гарган холбогдох алба, нэгж, хэлтсүүдэд хүргүүлэн ажилласан.  

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засгийн 
газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2018 онд Хууль 
зүй, дотоод хэргийн сайдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт болон аймгийн Засаг 
дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлаас гаргасан албан даалгавар, дэд хөтөлбөр зэргийг 
ажил, хариуцсан тасаг, алба хаагч нарт хуваарилан өгч төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг 
ханган тухай бүр биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан.  

 
Байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдааны талаар: 

 
Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 2018 онд хэлэцэх асуудлын 

төлөвлөгөөг тасаг бүрээс саналыг авч нийт 19 ажил, арга хэмжээг хэлэлцэхээр 2018 оны 01 
дүгээр сарын 05-ны өдөр баталж оны эхний хагас жилийн байдлаар 12 удаа 112 асуудлыг 
хэлэлцэн шийдвэрлэж цагдаагийн газрын даргын А дугаартай 38, Б дугаартай 98, нийт 136 
тушаал гарган хэрэгжилтийг нь ханган ажилласан байна. Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн хурлаар хүний нөөцийн талаар 59, цагдаагийн хугацааны цол олгох талаар 11, 
сахилга хариуцлага, албаны шалгалтын талаар 20, үр дүнгийн гэрээ дүгнэх талаар 1, шагнал 
урамшуулал олгох талаар 4, сонсгол мэдээлэл хийх талаар 8, бусад 9 асуудлын талаар 
хэлэлцэн цагдаагийн газрын даргын тушаалаар болон Цагдаагийн ерөнхий газраар 
шийдвэрлүүлэхээр холбогдох албадаар уламжлан шийдвэр гаргуулан ажилласан байна.   

 
Хүний нөөцийн бодлогын талаар:  

 
 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/135 
дугаар тушаалаар тус цагдаагийн газрын орон тоог төсөвт офицер 94, төсөвт ахлагч 76, 
гэрээт ахлагч 4, төсөвт энгийн 4, нийт 178 орон тоотоогоос офицер 3, ахлагч 4, энгийн 1 орон 
тоо дутуу ажиллаж байна. ЦЕГ-ын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс цагдаагийн 
байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог тус албан тушаалд анх орох 
иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөх мэргэшлийн шалгалт 7 иргэнийг судалж 
материалыг ЦЕГ-ын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлснээс 6 иргэн шалгалтанд тэнцэж 
Хууль сахиулахын их сургуулийн ахлагчийн дамжаанд суралцан төгсч сул ажлын байранд 
томилогдон ажиллаж байна. 2018 оны эхний хагас жилд офицер албан тушаалд 26, 
ахлагчийн албан тушаалд 18, энгийн 4 алба хаагч, ажилтан томилогдон ажиллаж байна. 
Офицерийн бүрэлдэхүүнд орсон 10, албан тушаал буурсан 3, дэвшин томилогдсон 8, 
албанаас дутагдлаар халагдсан 3, өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн 6, цэргийн алба хаасны 
тэтгэвэрт гарсан 13 алба хаагч байна. Алба хаагчийг албан тушаалд дэвшүүлэн томилохдоо 
ЦБҮАЖ /код-909/ заасны дагуу албан тушаал дэвшүүлэх ерөнхий болон тусгай болзол, 
шаардлага хангаж буй эсэхийг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж 
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шаардлага хангасан алба хаагчдын материалыг холбогдох албадад хүргүүлж ажилласан 
байна.  
 

Алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан албаны сургалт,  
түүний үр дүнгийн талаар: 

 
Тус цагдаагийн газрын 2018 онд албаны сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг гарган 

баталгаажуулж хувийг ЦЕГ-ын ХНСХ-т хүргүүлж эхний хагас жилд сургалтын төлөвлөгөөний 
дагуу мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалтыг 39 удаа зохион байгуулж давхардсан 
тоогоор 1244 алба хаагч, алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалтыг 36 удаа зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 1515 алба хаагч, дадлагажуулах сургалтыг 9 удаа зохион байгуулж 315 
алба хаагч, бие бялдарын бэлтгэлжилтийг хангах сургалтыг 30 удаа зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 1383 алба хаагч тус тус хамрагдсан байна. Хууль тогтоомж, төрийн 
болон байгууллагын бодлого чиглэл, үйл ажиллагаатай холбоотой бусад албан баримт 
бичгүүдийг тухай бүр буюу 154 удаа давхардсан тоогоор 7443 алба хаагчдад танилцуулсан 
ажилласан байна. Алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
Цагдаа, дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд 24 удаагийн сургалтад 37 алба хаагчийг, 
ёс зүйн төлбөртэй сургалтад 1 удаа 1 алба хаагчийг, Эрүүгийн цагдаагийн албаны болон 
Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газраас зохион байгуулсан алба хаагчдыг мэргэшүүлэх 
сургалтад 2 удаа 6 алба хаагчийг, офицер бэлтгэх дамжаанд 1 удаа 4 алба хаагчийг, Хууль 
Сахиулахын Их сургуулийн 3 болон 5 жилийн эчнээ сургалтад 5 алба хаагчийг тус тус 
сургалтанд хамруулсан байна. Алба хаагчдын хичээл, сургалтаар олж авсан мэдлэгийг 
шалгах зорилгоор Цагдаагийн албаны тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, хууль, 
ЦБҮАЖ-аар тус тус 6 удаа тестээр шалгалт авч гаргасан алдаа тухай бүр нь танилцуулан 
ажилласан. Алба хаагчдад цагдаагийн газрын дотоод журам, ЦЕГ-ын даргын 2017 оны А/129 
дүгээр тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”, “Цагдаагийн алба 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр” зэргээр гарын авлага 
бэлтгэн тус бүр 140 ширхэгийг алба хаагчдад тараан өгсөн. 

 
Алба хаагчдын нийгмийн асуудал, үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл,боломжийг 

хангах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээ 
 

Аймгийн Засаг даргаас орон нутгийн өмчийн 3 өрөө байрыг цагдаагийн газарт 
ашиглуулж байгаа бөгөөд тухайн байранд 2017, 2018 онд шинээр томилогдсон эрүүгийн 
мөрдөгч, зохицуулагч, мөрдөгч 3 алба хаагчийг, цагдаагийн газрын эзэмшлийн 2-3 өрөө 4 
байранд цагдаагийн газрын дарга, дэд дарга нар болон шинээр томилогдсон алба хаагчдыг 
орон байраар ханган ажиллаж байна. Дорноговь аймгийн нутгийн зөвлөлөөс санаачлан 
барьж буй 100 айлын орон сууцны эхний ээлжийн 266 айлын орон сууцанд 1 алба хаагч 
хөнгөлттэй үнээр 2 өрөө байр худалдаж авсан. Аймгийн Засаг даргаас шинээр ашиглалтад 
орсон байрнаас цагдаагийн газарт 2 өрөө байрыг олгохоор шийдвэрлээд байна.  

Замын-Үүд сум дунд дахь цагдаагийн хэлтсийн эрэн хайх ажиллагааны зардалд 
Аймгийн Засаг Даргын захирамжаар 7 сая төгрөгийн, Замын- Үүд сумын Засаг даргаас түр 
хамгаалах байрны тохижилтонд 7.1 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын балансаас цагдаагийн газрын балансад Ланд 
крузер-200 маркийн автомашиныг шилжүүлэн авч үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 
Улаанбаатараас Сайншанд, Замын-Үүдийн чиглэлийн босоо тэнхлэгийн хатуу хучилттай 
автозамыг хяналтанд авах зорилгоор Хууль зүй дотоод хэргийн яамны захиалгаар баригдах 
постны захиалгад тус аймгийн Айраг суманд 1 хяналтын пост баригдахаар төлөвлөгдсөн 
бөгөөд тендэрт ялсан Алтайн үндэс констракшн ХХК-ны захиралтай гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна. Мөн аймгийн цагдаагийн газраас 2017 онд аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хуралд зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт, шалгалтыг сайжруулах, 
зорилгоор хяналтын пост бариулах санал оруулан 57,0 сая төгрөгний хөрөнгийг 
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шийдвэрлүүлж Эрдэнэ, Замын-Үүд сумдад тус бүр 1 пост бариулах эрхийг шилжүүлэн авч 
сонгон шалгаруулах ажлыг эхлүүлсэн. 2018 онд шинэ загварийн “САТ” маркийн багажийг 
Мандах, Алтанширээ сумын Засаг даргын тамгын газар нь өөрсдийн хөрөнгөөр худалдан авч, 
тус Цагдаагийн газарт бэлэн бус торгуулийн багаж 11 ширхэгийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж 
байна.  

Сум дундын цагдаагийн тасаг, хэсгийн төлөөлөгч нарын аюулгүй байдлыг хангаж бүх 
сумдын цагдаагийн хэсгийн байрыг хашаажуулах зорилгоор Дорноговь аймгийн нутгийн 
зөвлөлд хандан блок хийх тоног төхөөрөмж авахуулсан ба цагдаагийн газрын хашаанд 200 
тонн элс, хайрга татан авчирч 2018 оны 04 дүгээр сараас эхлэн блок хийх ажлыг эхлүүлж 
эхний 3000 ширхэгийг Даланжаргалан сум дахь цагдаагийн хэсгийн байрны гадна хашааг 
хийхээр хүргүүлж хашааг хийлгэж байна.  

Цагдаагийн газрын төвийн 108, Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн 
48, нийт 156 алба хаагчийг 2018 оны 05 дугаар сарын 28, 29-ний өдрүүдэд дотор, зүрх судас, 
зүрхний цахилгаан бичлэг, эхо, цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, шээсний шинжилгээ, цээжний 
рентген зургийн авахуулж эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. 

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамргадсан алба хаагчдаас нийт 34 алба хаагч эмчийн 
хяналтанд орж эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай байна. Үүнд: Зүрх судасны өвчнөөр 5, хоол 
боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчнөөр 12, үе мөчний өвчнөөр 1, эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийлгэх 4, ажлын ачааллаас түр чөлөөлөх 5, нарийн 
шинжилгээ өгөх 5, хагалгаанд орох 2 алба хаагч байна. 

Цагдаагийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, “Соёл, соён гэгээрүүлэх 
ажил”-ын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу цагдаагийн газраас 2017 оны 12 дугаар сар, 2018 
оны 01 дүгээр сард цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан алба хаагч нарт хүндэтгэл үзүүлэн үдэн 
гаргах, мөн 2018 оны тийн унжлагат хэмжээх нохой жилийн цагаан сарын баярыг угтаж нийт 
ахмад ажилтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр 
зохион байгуулан ажилласан. 

Хүүхэд хамгаалалын өрөөний засварын ажилд зарцуулагдах 7.5 сая төгрөгийг сумын 
засаг даргын тамгын газраас шийдвэрлэн засварын ажлыг гүйцэтгэж дууссан. “Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд бидний оролцоо” аяны хүрээнд шаардагдах 1.1 сая төгрөгийг 
сумын иргэдийн төлөөлөгчдын хурлаас шийдвэрлэн өгсөн. Зам тээврийн осол гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд 930.0 төгрөгийг сумын иргэдийн төлөөлөгчдын хурлаас 
шийдвэрлэн өгсөн. 

Мөн тус аймгийн Алтанширээ, Мандах, Сайхандулаан, Иххэт зэрэг суманд бэлэн бус 
торгуулийн машинтай болгох саналыг сумдыг ИТХ-аар шийдвэрлүүлэн үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байна. 

 
Нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар уламжлан 
шийдвэрлүүлсэн ажил, арга хэмжээ, төсөв хөрөнгө, төсөв хөрөнгө, 

 зарцуулалт, үр дүнгийн талаар: 
 

Орон нутгийн замд гарч буй зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах 
зорилгоор аймгийн Засаг даргад танилцуулга хүргүүлэн 2018 оны 04 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд “Аюулгүй тээвэр-Амь 
насны баталгаа” аяныг Цагдаагийн газар, Авто тээврийн төв, Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Аймгийн прокурорын газар зэрэг албан байгууллагууд хамтарч явуулахаар захирамжийг 
гаргуулан ажилласан.  

Замын-Үүд сумын Засаг даргын 2018 оны 3 дугаар сар 07-ны өдрийн А/58 тоот 
захирамжийн хүрээнд Улсын болон орон нутгийн чанартай хатуу хучилттай авто замын 
сүлжээгээр зорчиж буй хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн жин тонн хэтрүүлэн хяналтаас 
зайлсхийх явдлыг таслан зогсоох, хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, зохих хууль 
тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ тооцон зорилгоор “Ачааны авто машины жин тоннд хяналт 
тавих” хэсэгчилсэн арга хэмжээг АТҮТ-ийн Замын-Үүд дэх салбартай хамтран 2018 оны 03 
дугаар сарын 12-ноос 1 сарын хугацаатай зохион явуулж байна. 



4 
 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлд Гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн гэмт хэргийн талаарх танилцуулгыг хүргүүлэн цаашид гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын зардлыг шийдвэрлүүлсэн. Мөн Сайншанд сумын Засаг даргад 
Сайншанд сумын хэмжээнд үйлдэгдсэн Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэрэг, 
зөрчлийн хамтарсан багийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулан хамтарсан багийн 2018 
оны төлөвлөгөөний дагуу хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах зардлыг 
шийдвэрлэж захирамж гаргуулсан.  

Цагдаагийн газрын судалгааны багийн гишүүд улирал бүр тус аймгийн хэмжээнд 
үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчилд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж дүнг Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газарт танилцуулгыг хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Замын-Үүд сумын ЕБ-ын 1-3 дугаар сургууль, 1-5 дугаар цэцэрлэг, гэмт хэрэгт өртөж 
болзошгүй айл өрх, хүүхдүүдийн судалгаанд тулгуурлан хамтарсан багийн ажлын хэсэг газар 
дээр нь ажиллаж зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн асуудлыг шийдвэрлүүлсэн.  

Олон нийтийн цагдаа нарын хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг сар бүр хүргүүлэн эхний 
хагас жилд урамшуулал 25,500,000 төгрөг, цагдаагийн газраас зохион байгуулсан гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээнд 3,629,590 төгрөгийг шийдвэрлүүлж 
ажилласан.  

Цагдаагийн газраас санаачлан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн 
Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ний өдрийн А/143 дугаартай “Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” захирамжийг гаргуулан хэрэгжилтийг 
хангуулахаар цагдаагийн газрын 63 алба хаагчдад 87 аж ахуйн нэгж байгууллагыг хувиарлан 
өгч биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. Дээрхи захирамжаар гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд иргэн болон байгууллага, аж ахуйн нэгжийг татан оролцуулж хамтран 
ажиллан нийтийн эзэмшлийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайг камержуулах, мөн аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, захирал нарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа орчиндоо, 
гэрэлтүүлэг, стандартын шаардлага хангасан камер байршуулж аюулгүй орчныг бүрдүүлэх 
ажлыг эрчимтэй зохион байгуулахыг даалгасан.  

Замын-Үүд сумаас Сайншандын чиглэлийн босоо тэнхлэгийн улсын чанартай хатуу 
хучилттай замын Эрдэнэ сум руу салбарлах замд замын цагдаагийн постны зураг төслийг 
гаргаж аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар оруулж баталгаажуулан 56.8 сая төгрөгийн 
өртөг бүхий тооцоог гаргаж төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлсэн. 

 
 

Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрт 
 хамрагдаж байгаа болон бие даан хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 

 хөтөлбөрийн талаар: 
 

“Хөгжлийн төлөө хамтдаа” аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан бодлогын зорилтын хэрэгжүүлэх зорилгоор эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал, хүн 
амын эрүүл мэндийн байдалд үндэслэн “Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүний хор хөнөөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх” дэд хөтөлбөрийг аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар батлуулсан.   

Аймгийн Засаг даргаар 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/271 тоот “Орон 
нутгийн чанартай автозамын чиглэл батлах” тухай захирамж гаргуулан хэрэгжилтийг ханган 
ажилласан. 

Улаанбаатар хотод 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-нөөс 22-ны өдрүүдэд Монголын 
архичид аминчлахуй нийгэмлэгийн 9 дүгээр бага хуралд цагдаагийн газрын алба хаагчид 
аймгийн Мэргэжилтний багийн гишүүдийн хамт оролцож Дорноговь аймагт архидан 
согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа мэргэжилтэний багийн 
үйл ажиллагааг сурталчилсан. Архины хор уршиг, архинаас үүдэлтэй гэмт хэрэг, зөрчлийг 
бууруулах чиглэлээр Сайншанд төмөр замын татах хэсэг, БОС-ны 3-р анги, Дохиолол 
холбооны 3-р ангиудад сургалт сурталчилгааг явуулж 450 иргэн хамрагдсан. Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн байгууллагатай 30 удаа, төрийн бус байгууллагатай 
12 удаа, бусад аж ахуйн нэгж байгууллагатай 27 удаа хамтран ажил арга хэмжээг зохион 
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байгуулж мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажилласан. Аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс DSB 
телевизтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан гэр бүлийн хүчирхийлэл хулгайлах гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлсэн 2 ширхэг шторкийн хийлгүүлэн олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газраас аймгийн автотээврийн төвийн алба хаагч нартай “Автотээврийн 
хяналт шалгалт-2018” зөвлөгөөнийг 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр, Автотээврийн 
үндэсний төв, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн Автотээврийн төв, Замын-Үүд салбартай, 
Говьсүмбэр, аймаг дахь цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн тасаг, аймгийн Прокурорын 
газартай хамтарсан зөвлөгөөнийг 2018 оны 05 дугаар сард Сайншанд суманд зохион 
байгуулж 2018 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, босоо тэнхлэгийн замыг бүрэн 
хяналтанд авч эргүүл ажиллах хуваарийг баталсан. 

ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газрын дарга, Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газрын 
дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн 
хэлтсийн дарга, эдийн засгийн ахлах мөрдөгч нарын 4 алба хаагч 2018 оны 05 дугаар сарын 
17-ны өдөр БНХАУ-ын Эрээн хотод зохион байгуулагдсан “Хар тамхитай тэмцэх, мэдээлэл 
солилцох” арга хэмжээнд оролцож, Эрээн хотын цагдаагийн газрын Хар тамхитай тэмцэх 
хэлтсийн удирдлагатай уулзан хар тамхи, мансууруулах төрлийн бодисын хууль бус 
эргэлттэй тэмцэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажилтай танилцсан. Замын-Үүд сумын 
Гаалийн газартай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд хар тамхи мансууруулах бодис, 
сэтгэцэд нөлөөт эм бэлдмэлийг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмт хэргийг илрүүлэх 
талаар тусгайлан заалт оруулан хэрэгжилтийг ханган үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Хар 
тамхи, мансууруулах бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг АШУҮИС, МСҮТ, ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнуудтай 
хамтран оюутан, ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж, 400 ширхэг санамж, 
сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан. 

 
Тайлангийн хугацаанд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион 

 байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар: 
 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг алба хаагч нарт гарын авлага болгон тараан өгч иргэн, 
хуулийн этгээдээс бэлэг, хандив, санхүүгийн туслалцаа авах асуудлаар хуульд заасан 
хориглолт, хязгаарлалт талаар 1 удаа сургалт орж алба хаагчдыг эрсдэлд өртөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийсэн. 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээний хүрээнд тус 
аймагт Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад алба хаагчдыг хамруулж 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргах талаар сургалт, мэдээлэл өгсөн. ЦЕГ-ын ДХШАБГ-ын 
ахлах мэргэжилтэн нараас 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр тус Цагдаагийн газар, 
хэлтсийн Дотоод аюулгүй байдлыг хангах талаар 2017 он, 2018 оны эхний 5 сард хийсэн 
ажлуудыг шалгаж, зааварчилга өгч, нийт алба хаагчдад “Цагдаагийн байгууллагын дотоод 
аюулгүй байдал” сэдвээр 4 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Тус Дэлгэрэх суманд 2018 оны 
05 дугаар сарын 21-ны өдөр цагдаагийн газрын “Нээлттэй өдөр”-ийг зохион байгуулж 
цагдаагийн алба хаагчидтай холбоотой гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 126 дугаарын утсыг 
сурталчилсан зурагт хуудас 200 ширхэгийг тарааж, иргэдээс гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар 
цагдаагийн газарт хандахад шаардлагатай утасны дугаарууд, бичгээр гомдол ирсэн 
тохиолдолд хүлээн авах албан тушаалтан, гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг 
шалгаж шийдвэрлэх хугацаа, цагдаагийн газарт хандах гомдол гаргах загвар болон 
цагдаагийн алба хаагчийн авлига, хээл хахууль, хүнд суртлын талаар мэдээлэл хүлээн авах 
ЦЕГ-ын 126 дугаарын утас бүхий самбарыг мөн байгууллагын цахим хуудсанд 126 дугаарын 
утасны талаарх мэдээллийг тус тус байршуулан сурталчилан ажиллаж байна. 

Сум дундын цагдаагийн тасаг, хэсгийн төлөөлөгч нарын нэгдсэн цугларалт, сургалтыг 
2018 оны 03 дугаар сарын 19-нөөс 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан ба хэсгийн төлөөлөгч 
нарт Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн Нийтийн албан тушаалтанд хуулиар юуг зөвшөөрч, 
юуг хориглох вэ?, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
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сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 100 асуулт, хариулт зэрэг 2 ном, 
нйитийн болон төрийн албанд томилгоо хийх бүртээ хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
хянуулах, их хэмжээний өөрчлөлт, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил 
үүссэн тухай мэдэгдэл, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 
гаргах хугацааны талаар анхааруулга сэрэмжлүүлэг өгсөн зурагт хуудсуудыг тараан өгч 
ажлын байр болон бусад газарт байршуулж иргэд, олон нийтэд сурталчлах чиглэл өгсөн. 

 
Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, 

гомдол, санал, хүсэлт, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаар: 
 
2018 оны эхний хагас жилд 13 алба хаагчтай холбогдуулан 11 гомдол мэдээлэл 

ирүүлсэнд албаны шалгалтын дугаар олгон шалгаснаас 3 гомдол мэдээллийг шалгаж 
шийдвэрлэн 8 гомдол мэдээлэлд шалгалтын ажиллагааг явуулж байна. Үүнээс цагдаагийн 
цол бууруулах 1, 1 алба хаагчид албан тушаалын сарын цалинг 3 сар 20 хувь бууруулах 
сахилгын арга хэмжээ ногдуулж, 1 гомдол мэдээлэл нотлогдсон боловч хөөн хэлэлцэх 
хугацаа дууссан байна. Өргөдөл гомдолд бүртгэлээр хяналт тавьж хугацаанд нь шийдвэрлэж 
ажилласан ба 2 иргэнд амаар, 1 иргэнд 2018.05.22-ны өдрийн 38-1/1271 тоотоор хариу өгч 
ажилласан. Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн хүсэлт, өргөдөл, гомдол байхгүй. 

 
Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр 

зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар: 
 
Тайлангийн хугацаанд 21 алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдснаас офицер 16, 

ахлагч 5. Үүнээс алба, газар, хэлтсийн дарга 1, тасаг, хэсгийн дарга 2, эрүү, эдийн засгийн 
төлөөлөгч 4, ахлах мөрдөн байцаагч 3, мөрдөн байцаагч 1, ахлах хэрэг бүртгэгч 1, замын 
цагдаагийн байцаагч 1, бусад офицер 3, хэв журмын цагдаа 3, цагдаа-зохицуулагч 1, бусад 
цагдаа 1 байна. Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн хэлбэр ажлын хариуцлага алдсан 2, архидан 
согтуурсан 10, ЭБШХ зөрчсөн 3, бусад хууль тогтоомж зөрчсөн 2, Цагдаагийн алба хаагчийн 
сахилгын дүрмийг зөрчсөн 2, бусад 2 зөрчил байна. Шийтгэлийн төрлийг авч үзвэл 3 алба 
хаагчид сануулах, албан тушаалын цалинг бууруулах 5, албан тушаал бууруулах 5, 
цагдаагийн цолыг бууруулах 5, цагдаагийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр 
3 алба хаагчийн халах сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна. Сахилга, ёс зүйн зөрчлийг 
илрүүлсэн байдлыг авч үзвэл дотоодын хяналтаар 15 буюу 71.4 хувийг, гадны хяналтаар 1 
буюу 4.7 хувийг, иргэд, байгууллагын мэдээллээр 2 буюу 9.5 хувийг, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгээр 3 буюу 14.2 хувийг илрүүлсэн.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 4/823 
дугаар “Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай”, 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 3/1781 
дугаартай “Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай” албан бичгүүдийн дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 
09, 2018 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрүүдэд цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдыг 
оролцуулан архидан согтуурсан, үүрэг даалгавар биелүүлээгүй үндэслэлээр Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын тушаалаар цол бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан 2 алба 
хаагчийг байлцуулан, мөн цагдаагийн алба хаагчдаас гаргаж буй нийтлэг алдаа дутаглыг 
харуулсан кейс өгч алба хаагчдыг 4 багт хуваан тухайн зөрчил дутагдлын улмаас учирсан 
хор уршиг, үр дагавар, зөрчил дутагдал гарахаас өмнө урьдчилан сэргийлж ямар арга хэмжээ 
зохион байгуулж болох байсан, байгууллагын удирдлагаас хэрхэн анхаарал хандуулан ёстой 
байсан, цаашид анхаарах асуудлын талаар асуудал дэвшүүлэн гаргасан саналаа баг багаар 
нийт алба хаагчдад танилцуулан ажилласан. Цагдаагийн газрын сахилгын зөвлөгөөнийг 
Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст болон төвдөө тус бүр 2 удаа сахилга, 
хариуцлагын зөвлөгөөнийг зохион байгуулан 1, 2 дугаар улирлын байдлаар сахилга, ёс зүйн 
зөрчил гаргасан алба хаагчдыг талаарх мэдээллийг бэлтгэн нийт алба хаагч нарт 
танилцуулан ажилласан. Мөн алба хаагчдад цагдаагийн газрын дотоод журам, ЦЕГ-ын 
даргын 2017 оны А/129 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын 
дүрэм”, “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ээр 140 ширхэг гарын авлага бэлтгэн алба 
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хаагчдад тараан өгч дээрх дүрмүүдээр болон харилцаа хандлага, гэр бүлийн үнэ цэнэ, аз 
жаргалтай амьдрах талаар лектор урин ирүүлж сургалт зохион байгуулсан. Алба хаагчдын 
чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор спортын уралдаан тэмцээн, соён 
гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган сагсан болон гар бөмбөг, буудлага, снукер биллъярд, 
дугуйн аялал, мөсний баяр зэрэг 6 төрлийн спортын тэмцээн, каороке дууны тэмцээн, 
урлагийн 6 төрлөөр зохион байгуулсан урлагийн наадам зэргийг зохион байгуулсан байна.  

ЦЕГ-ын тэргүүн дэд даргын тушаалаар сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан 1 алба 
хаагчийг “Ёс суртахуун төлөвшлийн” төлбөртэй сургалтад хамруулсан. 

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 25 алба хаагчид холбогдуулан 22 албаны 
шалгалт хийгдсэнээс 9-ийг дотоодын, 13-ийг гадны хяналтаар явуулсан байна. Үүнээс 
сануулах 2, цалин бууруулсан 4, албанаас халсан 3, цол бууруулах 2, нотлогдсон боловч 
хуулийн хөөн хэлэлцэх хугацаа хэтэрсэн 1, нотлогдоогүй 3, байгаа ба давхардсан тоогоор 10 
алба хаагчид холбогдох үйлдэлд 8 албаны шалгалт хийгдэж байна.  

Алба хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Дорноговь 
аймгийн болон Говьсүмбэр аймгийн Шүүхийн шинжилгээний алба, аймгийн Прокурорын 
газартай хамтран “Хэргийн газрын үзлэг-2018” дадлага, ур чадварын тэмцээнийг 2018 оны 06 
дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж тэмцээнд мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч, хэсгийн 
байцаагч, хяналтын прокурор, шинжээч зэрэг алба хаагчдыг 5 багт хуваан зохион байгуулсан.  

Алба хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх, илтгэх, иргэдтэй харицах ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын бүх алба хаагчдаар сонирхолтой болон 
мэргэжлийн ном, зохиол уншуулан тэмдэглэл хийлгэн өглөө бүр бусад алба хаагчдад 
мэдээлэл хийлгэн ажилласан. 

Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг хараа хяналтгүй байлгах, гэмт хэрэг, зөрчил болон 
гадны халдлагаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор явагдаж буй “Цахлай төсөл”-ийг тус аймаг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулаад байна.  

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, иргэдээс гэмт хэргийн талаар мэдээ мэдээлэл авах чиглэлээр 
эрүүгийн цагдаагийн тасгаас 91102102 дугаарын утсыг тогтмол ажилуулан мэдээ мэдээлэл 
авч ажиллаж байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны 3/2861 
дугаар “Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай” албан бичиг болон Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/157 “Журам батлах тухай” тушаалаар 
шинэчлэн батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын ёсдүгээр бүлгийн 
дадлага хийх тухай “Цагдаагийн мэргэжлийн сургуулийн сонсогчийн дадлагын /код 945/ 
журам”-ын дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Хууль Сахиулахын Их Сургуулийн 
захирлын хамтарсан А/161, А/131 дүгээр “Үйлдвэрлэлийн дадлагын сургалт зохион байгуулах 
тухай” тушаалаар тус сургуулийн эчнээ 3 жилийн сургалттай 2 дугаар дамжааны 2, эчнээ 5 
жилийн сургалттай 4 дүгээр дамжааны 1 алба хаагч, өдрийн ангийн 2 сонсогчийг 2018 оны 06 
дугаар сарын 25-наас 07 дугаар сарын 27, 2018 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 08 дугаар 
сарын 01-ны хооронд Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр үйлдвэрлэлийн дадлага 
хийлгэхээр дадлага удирдах алба хаагчийг томилон, хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө гарган 
ажиллаж байна.  
 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:  
Тус цагдаагийн газрын төсөв 2018 оны 06-р сарын байдлаар 805421.9 мянган 

төгрөгийн санхүүжилт, түр саатуулах байрны хураамж 1761.3 мянган төгрөг, тээврийн 
хэрэгсэл түр саатуулах байрны хураамж 2368.7 мянган төгрөг, баривчлагдсан хүний шууд 
зардал  3920.6 мянган төгрөг, Монгол банкны гэрээт харуулын цалин 18514.2 мянган төгрөг, 
цайны газрын түрээсийн төлбөр 1252.8 мянган төгрөг нийт 833239.5 мянган төгрөгийн орлого 
орж 772717.3 мянган төгрөгийн зардал гарсан.  

Санхүү төрийн сангийн хэлтэст сар бүрийн эхэнд төсвийн зарцуулалтын эрхийн 
хүсэлтийг сар бүрийн батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу гарган өгч батлагдсан төсвийн 
хуваариар гүйлгээг хийж ажилласан.  
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 Аймгийн Аудитын газар нь байгууллагын 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
санхүүгийн аудит хийж зөрчилгүй дүгнэлт өгсөн. 

Эд хариуцагчаас касс, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн тайлангуудыг сар бүр 
тулгалт хийж үлдэгдлийг баталгаажуулж, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв хийж 
НББОУ-ын стандартад нийцүүлэн байгууллагын санхүүгийн сарын мэдээг гаргаж  ЦЕГ-ын 
Санхүү аж ахуйн албанд болон аймгийн ЗДТГазрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хугацаанд 
гаргаж тайлагнасан.  

УИХурлын гишүүн Б.Дэлгэрсайханы хандиваар 2827.5 мянган төгрөгийн блокны 
зуурагч, хэвлэгч машин, 697.5 мянган төгрөгийн материал, Аймгийн Засаг Даргын Тамгын 
газраас ланд крузер 200 маркийн автомашиыг балансаас балансад шилжүүлэн орлогод авч 
үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Үнэт цаасны тооцоог төвийн офицер, цагдаа нартай өдөр тутам, хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаа нартай улирлын цугларалтаар 8 алба хаагчтай 16 ширхэг шийтгэлийн маягт 1 -ээр 
4450.0 мянган төгрөгийн, 38 алба хаагчтай 239 ширхэг шийтгэлийн маягт 2-оор 39465.0 
мянган төгрөгийн тооцоо хийж, 060000985 тоот дансанд 43915.0мянган төгрөг, бэлэн бус 
торгуулийн машинаар 060000987 тоот дансанд 117169.6 мянган төгрөгийн тооцоо хийж  орон 
нутгийн орлогод 161084.6 мянган төгрөг төвлөрүүлсэн байна. 
 Сар бүр тээврийн хэрэгсэл саатуулах байрны хураамжийг журмын хашааны 
бүртгэлийн дэвтэр, замын цагдаагийн байцаагч нарын тасалбар, мөнгө тушаасан баримттай 
тулган тооцоог бодоход 179 автомашин түр саатуулагдаж  2368.7мянган төгрөг, саатуулах 
байрны хураамжийн тооцоог эмч нарын тасалбар, мөнгө тушаасан баримттай тулган тооцоог 
бодоход 564 саатуулагдсан хүний 1761.3 мянган төгрөг, 94 хүн баривчлагдаж ажлын хөлс, 
шууд зардлын тооцоо 3920.6  мянган төгрөг, нийт 8050.6 мянган төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлсэн. 

Тус цагдаагийн газрын dornogovi.police.gov.mn болон “Шилэн данс”-ны цахим хуудсанд 
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалтын мэдээ, бусад 
мэдээ зэрэг тухай бүр нь оруулах 66 мэдээ, сар бүр оруулах 24 мэдээ, бүтэн жилээр оруулж 
тайлагнах 6 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулж, байгууллагын 
www.dornogovi.police.gov.mn цахим хуудас болон санхүүгийн мэдээллийн самбарт 
байршуулж, иргэд олон нийтэд ил тод мэдээлэх үйл ажиллагааг өгөгдсөн үүрэг чиглэлийн 
дагуу мэдээлж  хэвшсэн. 
 

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ 

 
Эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал:  

 
2018 оны эхний 5 сарын байдлаар иргэд, байгууллага, аж нэгжээс 1067 гомдол 

мэдээлэл хүлээн авч шалгаж, нийт 1043 гомдол мэдээлэлд хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж, 
шалгаж шийдвэрлэснээс 328 буюу 30,7 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 739 буюу 69,2 хувийг 
зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл тус тус эзэлж байна. 

 Гэмт хэргийн шинжтэй 328 гомдол мэдээллийн 240 буюу 73,1 хувьд нь хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээж, 73 буюу 22,2 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 6 
буюу 2,5 хувийг харъяаллын дагуу бусад газарт шилжүүлж, хүлээж авсан гомдол мэдээллийн 
319 буюу 97,2 хувийг шийдвэрлэсэн байна.  

Зөрчлийн шинжтэй 739 гомдол- мэдээллийн 632 буюу 85,5 хувьд нь зөрчлийн хэрэг 
нээж, 3 буюу 0,4 хувь нь ердийн зөрчил, 98 буюу 13,2 хувьд нь зөрчлийн хэрэг нээхээс 
татгалзаж, 2 буюу 0,2 хувийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 735 буюу 99,4 хувийг 
шийдвэрлэсэн байна.    

Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 5 сард нийт 251 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны 
мөн үеэс 25 нэгжээр буюу 9,1 хувиар буурсан.  

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг ангиллаар нь авч үзвэл нийт 251 гэмт хэргийн 188 буюу 74,9 
хувь нь хөнгөн гэмт хэрэг, 63 буюу 25.1 хувь нь хүнд гэмт хэрэг тус тус эзэлж байна. 
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Нийт бүртгэгдсэн 251 гэмт хэргийн 237 гэмт хэргийг Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн 
газар болон Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст, 14 гэмт хэргийг ТЕГ-ын 
дэргэдэх Мөрдөн байцаах албанд тус тус шалгаж байна.   

Айраг суманд /9/-ээс 9 хэргээр буюу 50 хувь, Иххэт суманд /6/-аас 1 хэргээр 1,2 
хувиар, Мандах суманд /4/-өөс 1 хэргээр буюу 33,3 хувиар, Хөвсгөл суманд /5/-оос 2 хэргээр 
66,6 хувиар, Алтанширээ суманд /8/-оос 1 хэргээр буюу 14,2 хувь, Даланжаргалан сум /10/-
аас 4 хэргээр буюу 66,6 хувиар, Дэлгэрэх сум /3/-ээс 1 хэргээр 50 хувиар, Улаанбадрах 
суманд /9/-ээс 8 хэргээр буюу 8 дахин өссөн, Хариин Өргөн сум /3/-оос 8 хэргээр буюу 72,7 
хувь, Сайхандулаан суманд /3/-аас 1 хэргээр буюу 25 хувиар, Хатанбулаг суманд /12/-аас 
ижил, Эрдэнэ суманд /2/-оос 4 хэргээр 66,6 хувь, Замын-Үүд сум /97/-оос 1 хэргээр буюу 1,1 
хувиар, Сайншанд сум /80/-аас 22 хэргээр буюу 21,5 хувиар тус тус буурсан, гэмт хэргийн 
гаралт өнгөрсөн оны мөн үеийн түвшинд байна.  

Бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 211 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 110 хэрэг буюу 2.1 дахин өссөн  байна. 

Мал хулгайлах гэмт хэрэг 21 бүртгэгдсэн нь нийт гэмт хэргийн 8,3 хувийг, хулгайлах 
гэмт хэргийн 38.8 хувийг эзлэж байгаа ба энэ төрлийн гэмт хэрэг урьд оны мөн үеэс 4 нэгжээр 
буюу 16 хувиар буурсан байна.  

Мөн бүртгэгдэх үедээ сэжигтэнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй малын 
хулгайн 16 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 4 хэргийн сэжигтэн, яллагдагчаар татвал зохих этгээдийг 
илрүүлэн тогтоож энэ төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлт 20,0 хувьтай байна. 

Урьд оны мөн үеэс хулгайлах гэмт хэрэг 2 нэгжээр буюу 3.8 хувиар, залилах гэмт хэрэг 
5 нэгжээр буюу 45.4 хувиар, хүнийг алах гэмт хэрэг 1 нэгжээр буюу 1 дахин, Улсын хилээр эд 
зүйл хууль бусаар нэвтрүүлсэн хэрэг 5 нэгжээр буюу 38.4 хувиар, Дээрэмдэх хэрэг 1 нэгжээр 
буюу 1 дахин,  тус тус өссөн, золгүй байдлаар амь насаа алдсан гэмт хэрэг 2 нэгжээр буюу 
22.2 хувиар, Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 8 нэгжээр буюу 12.6 
хувиар, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 
хэрэг 4 нэгжээр буюу 14.8 хувиар, Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг 3 нэгжээр буюу 33.3 хувиар тус тус буурсан, статистик үзүүлэлттэй байна.  

Гэмт хэргийн улмаас 135 иргэн хохирсоны 93 буюу 45.1 хувь нь эмэгтэйчүүд, 9 буюу 
6,6 хувь нь насанд хүрээгүй, 40 буюу 29.6 хувь нь тодорхой эрхэлсэн ажилгүй хүмүүс гэмт 
халдлагад өртөж, 10 хүн нас барж, 48 хүн гэмтэж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, нас 
барсан хүн 3-аар буюу 30 хувь, гэмтсэн хүн 45-аар буюу 93,75 хувиар тус тус буурсан байна. 
Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан 380,4 сая төгрөгийн 
хохирол учирсаны 239,5 сая төгрөг буюу 63 хувийг мөрдөн байцаалтын шатанд, 140.9 сая 
төгрөг буюу 37 хувийг хохирол нөхөн төлөлттэй байна.  

251 гэмт хэрэгт 110 хүн холбогдон шалгагдсаны 23 буюу 21 хувь нь эмэгтэй, 1 буюу 0.9 
хувь нь хүүхэд, 79 буюу 71.8 хувь нь 18-39 насны, 30 буюу 27.2 хувь нь 40-өөс дээш насны 
хүмүүс байгаагийн 0.9 хувь нь төрийн албан хаагч, 21.8 хувь нь ажилчин малчин, 32.7 хувийг 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, 43.6 хувийг тодорхой эрхэлсэн ажилгүй хүмүүс эзэлж байна. 

Нийт холбогдогчийн 110 буюу 30.9 хувь нь согтуугаар гэмт хэрэг үйлдсэн, 40 нэгжээр 
буюу 45.9 хувиар буурч, 10 буюу 9.09 хувь нь бүлэглэн гэмт хэрэг үйлдсэн нь өнгөрсөн оны 
мөн үеэс 40 нэгжээр буюу 2.5 дахин буурсан байна.  

Урьд нь ял шийтгэгдэж байсан 2 иргэн дахин гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан нь 
нийт холбогдогчийн 1.8 хувийг эзэлж байгаа ба урьд оны мөн үеэс 2 дахин өссөн байна.  

2018 оны эхний 5 сарын байдлаар байдлаар аймгийн хэмжээнд 5883 захиргааны эрх 
зүйн зөрчил бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 335 буюу 6,1 хувиар буурсан байна. 

6230 иргэнийг 316516,3 мянган төгрөгөөр торгож, мөн 243 хүнийг торгож, тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрх хасах, 102 хүнд баривчлах шийтгэл, мөн 4 аж ахуйн нэгж 
байгууллагад торгуулийн шийтгэлийг тус тус ногдуулсан байна. Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль зөрчсөн 5683 буюу 91,2 хувийг цагдаагийн газрын алба хаагчдаас бэлэн 
бус машинаар нийт 150,9 сая төгрөгийн торгууль ногдуулсан байна.  

 
Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр:  
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Тайлангийн хугацаанд тус тасаг нь ЭЦГ-ын мэдээллийн нэгдсэн санд 166 мэдээ 

мэдээлэл оруулсанаас ТУ хүчээс 97 буюу 62.4 хувийг, үүнээс албаны харилцаатай хүнээс 38 
буюу 44.7 хувийг, туслагчаас 68 буюу 67.3 хувийг, төлөөлөгчийн 83 буюу 63.8 хувийг, 
төлбөртэй 1 мэдээ мэдээлэл тус тус авсан байна.  

 Мэдээллийг хэргийн өнгөөр авч үзвэл хүнд хэргийн 130 буюу 81.6 хувь, хөнгөн хэргийн 
36 буюу 26.7 хувь байна. 

Тус тасаг нь 6.675.629.000 төгрөгийн хохиролтой, 76 холбогдогчтой,                                  
62 материалийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг үүсгэн шалгаж харьяаллын дагуу мөрдөн байцаах 
тасагт шилжүүлсэн байна. Мөн тус тасаг нь хэрэг бүртгэлтийн 303 гэмт хэргийг шалган 
харьяаллын дагуу мөрдөн байцаах тасагт 22 хэргийг шилжүүлэн, 9 хэргийг хааж, харьяаллын 
дагуу 7 хэргийг шилжүүлэн, 90 хэрэгт хугацаа сунгаж, 1 хэрэг прокуроороос буцаж одоо 
үлдэгдэл 272 хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт ажиллагаа явуулж байна. Тайлангийн хугацаанд 23 
сэжигтэй этгээдийг хянах ажиллагаа байснаас 3 сэжигтэй этгээдийг зогсоож, одоо үлдэгдэл 
20 СЭХА-аа, мөрдөн тагнах хэрэг 5 байснаас шинээр 2 хэрэг нээж одоо үлдэгдэл 7, мөрдөн 
сурвалжлах хэрэг 10 байсанаас нэг хэрэг дайчлан хааж шинээр нэг хэрэг нээж одоо үлдэгдэл 
10-н мөрдөн сурвалжлах хэрэгт ажиллагаа хийгдэж байна.   

Тус цагдаагийн газар нь 2018 оны эхний 5 сард урьд оны үлдэгдэл 24 гомдол 
мэдээлэл дээр шинээр иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 
нийт 1067 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаж, нийт 1043 гомдол мэдээлэлд хойшлуулшгүй 
ажиллагаа явуулж, шалгаж шийдвэрлэснээс 328 буюу 30,74 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 
739 буюу 69,26 хувийг зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл тус тус эзэлж байна. Гэмт хэргийн 
шинжтэй 328 гомдол мэдээллийн 240 буюу 73,1 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 73 
буюу 22,2 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 6 буюу 2,5 хувийг харъяаллын 
дагуу бусад газарт шилжүүлж, хүлээж авсан гомдол мэдээллийн 319 буюу 97,2 хувийг 
шийдвэрлэсэн байна. 

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 291 буюу 91,2 хувийг 1-5 хоногт, 28 буюу 
8,8 хувийг 5-аас дээш хоногт, зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 553 буюу 75,2 хувийг 3 
хоногт, 182 буюу 24,8 хувийг 4 ба түүнээс дээш хоногт тус тус шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 

 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 
211 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 110 хэрэг буюу 2.1 дахин 
өссөн  байна. Үүнээс 43 гэмт хэргийн яллагдагчаар татагдвал зохих этгээдийг олж илрүүлсэн 
нь өмнөх оны мөн үе /62/-тай харьцуулбал 19 хэргээр буюу 30,6 хувиар буурсан байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн 2/01 дугаартай “Албан даалгавар”-ын хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам /код-229/-ийн хэрэгжилтийг хангах, эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх, 
шуурхай, тасралтгүй, үр дүнтэй явуулах, түүний чанар, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор 
төлөвлөгөө гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.  

Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас 121 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг бүртгэж 
зарлан мэдээлэлсэн ба 87 хүн, мал амьтан, эд зүйлийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг 
зогсоосон ба хүн, амьтан, эд зүйл олдсон үндэслэлээр 77, цаашид эрэн сурвалжлах 
шаардлагагүй үндэслэлээр 10 эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон байна.  

Эрэн сурвалжлалт зарласан 121 эрэн сурвалжлалтыг төрлөөр нь авч үзвэл гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 27, яллагдагч 4, шүүгдэгч 2, тэнсэгдэж цагдаагийн байгууллагын хяналтанд 
байхдаа оргон зайлсан ялтан 1, шүүхээс даалгасан бусад хүн 53, оршин суугаа газраасаа 
алга болсон 3, тээврийн хэрэгсэл 2, мал, амьтан 2, эд зүйл 26, түүх соёлын дурсгалт зүйл 2 
байна. Одоо эрэн сурвалжлах “ASAP” санд аман зураг 4, оршин суугаа газраасаа алга болсон 
2, шүүхээс сураггүй болсон гэж тооцсон 3, эд зүйл 105, мал, амьтан 13, тээврийн хэрэгсэл 2, 
галт зэвсэг 12, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 17, сэжигтэн 1, шүүхээс даалгасан бусад 41 хүн 
эрэн сурвалжлагдаж байна. Бусад газраас эрэн сурвалжлах “АSAP” санд эрэн 
сурвалжлалтаар зарласан 21 хүнийг олж тогтоон холбогдох газарт хүлээлгэн өгч ажиллалаа.  
 Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байуулагдсан “Хяналт сүлжээ”, “Нөхөн 
төлбөр”, “Бодис”, “Маршрут”, “Орон нутаг”, “Устгал”, Хяналт сүлжээ”, “Маршрут”, “Орон нутаг” 
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зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний дагуу салбар төлөвлөгөө гарган Цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулан үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

2018 оны эхний хагас жилд ХХГХ-ийн хохирогчийг илрүүлэх, БНХАУ-д биеэ үнэлж 
байгаа охид, эмэгтэйчүүдийг судлах зорилгоор “Хүйсийн тэгш эрхийн төв” ТТБ-тай хамтран 2 
хоногийн хугацаатай БНХАУ-ын Эрээн хотод ажиллаж Эрээн хотод Зочид буудлын саун, 
массажны газар тусгай үйлчилгээнд 17-35 насны 100-150 Монгол охид хүүхнүүд биеэ үнэлж 
байгаа судалгааг гаргасан. 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр ЦЕГ-ын Хар тамхитай 
тэмцэх газраас Дорноговь аймгийн Цагдаагийн газар дээр зохион байгуулагдсан “Хар 
тамхитай тэмцэх” сургалтанд Эрүүгийн цагдаагийн алба хаагчид хамрагдсан. 

Эрээн хотын цагдаагийн газраас биеэ үнэлэх явдлыг зохион байгуулж байсан БНХАУ-
ын иргэн "Д" гэгчид эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа ба хохирогч "Б"-тэй хамт биеэ үнэлж 
байсан Монгол Улсын 12 эмэгтэйг Монгол Улс руу буцаасан. 

ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газрын алба хаагч нартай хамтарч БНХАУ-аас Замын-Үүд 
сумын авто замын шалган нэвтрүүлэх боомтоор мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт бодис болох 
“ICE” бодисыг тээвэрлэсэн 4 гэмт хэргийг илрүүлж ажилласан. Замын-Үүд сум дахь 
Тагнуулын газрын Хилийн тагнуулын тасгийн алба хаагч нартай хамтран 1 удаа хяналт 
шалгалт хийж шалгалтанд сэжиг бүхий 4 иргэнийг хамруулан судалгаанд авсан. 

Хар тамхи мансууруулах бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг нарийвчлан илрүүлэх 
сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглах дадлагажуулах сургалтанд 1 алба хаагчийг 
хамруулсан. Тус цагдаагийн газар нь Хар тамхи мансууруулах бодис, тэсэрч дэлбэрэх 
бодисыг илрүүлэгч, тандан судлагч орчин үеийн АНУ-д үйлдвэрлэгдсэн “Target ID”, “SABRE 
5000” тоног төхөөрөмжийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж эхлээд байна.  

Тус цагдаагийн газарт шалгагдаж байгаа тодорхой төрлийн гэмт хэргүүд дээр 
шалгалтын ажиллагаа явуулахдаа гэмт хэргийн улмаас олсон мөнгө, хөрөнгө, орлого гэдгийг 
мэдсээр байж, түүнийг авсан эзэмшсэн, ашигласан, түүнийг хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун 
далдалсан, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас 
зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, зэрэг мөнгө угаах гэмт хэргийн шинж байгаа 
эсэхэд давхар хяналт тавьж шалгалтын ажиллагаа явуулан ажиллаж байна. Урьд онуудад 
үйлдэгдсэн эдийн засгийн өнгийн 9.2 тэрбум төгрөгийн хохиролтой 3 хэргийг нөхөн илрүүлж 
шалгалтын ажиллагаа явуулан ажиллаж байна.  

Нууц далд аргаар үйлдэгдсэн болон нуугдмал мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх 
чиглэлээр “Илрүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж тус арга хэмжээний 
хүрээнд Айраг, Алтанширээ, Даланжаргалан, Дэлгэрэх сумдын нутаг дэвсгэрт 2018.04.11-14-
ний өдрийн хооронд ажиллаж давхардсан тоогоор 14 холбогдогчтой, 31.1 сая төгрөгний 
хохиролтой 7 хэрэг, үйлдлийг илрүүлэн Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн шалгаж ажилласан. 
 

Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 
Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг мөрдөж эхэлсэнтэй 

холбогдуулан тус тасаг нь хуулиар харяалуулсан болон ЦЕГ-ын даргын 2017 оны 10 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн 01/557 ажлын чиглэлийн дагуу эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан 
гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг явуулж байна.  

Тус тасаг нь 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ны байдлаар нийт 112 гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авч шалгаснаас хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 54, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзсан 25, шууд эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 22, бусад газарт шилжүүлсэн 
7, одоо ажиллагаанд 4 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 

Мөрдөн байцаалтын 186 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 127 хэргийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлж, хэрэгсэхгүй болгох саналтай 26, бусад 
газарт шилжүүлсэн 10, түдгэлзүүлсэн 2, нэгтгэсэн 2 ажиллагаанд мөрдөн байцаалтын 19 
хэргийн үлдэгдэлтэй.  

Шинээр эрүүгийн хэрэг, үүсгэж яллагдагчаар татсан 133 хэргээс, 103 хэргийг 
шийдвэрлэсэн нь нийт шалгасан мөрдөн байцаалтын хэргийн 77.4 хувь байна. 

Хэрэг бүртгэлтийн 76 хэрэгт ажиллагаа явуулснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэж 
яллагдагчаар татсан 14, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаасан 16, бусад газарт шилжүүлсэн 17, 
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одоо ажиллагаанд хэрэг бүртгэлтийн 29 хэрэгтэй байна. Хэрэг бүртгэлтийн хэргийн 
шийдвэрлэлт 61.8 хувьтай байна. Нийт 133 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулсанаас 103 хэргийг эцэслэн шийдвэрлэсэн ба хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын 95.1 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шийдвэрлэсэн. 

2018 он хагас жилийн байдлаар прокуророос нөхөн мөрдөн байцаалтанд 21 эрүүгийн 
хэрэг буцсанаас урьд оны дугаартай 20 энэ оны дугартай 1 хэрэг байна. 

Шинээр эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татаж мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулан шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлсэн нийт 103 хэргээс нэмэлт мөрдөн 
байцаалтанд энэ оны дугаартай 1 хэрэг буцсан нь 0.9 хувийг эзэлж байна.  

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 444.979.646 төгрөгний 
хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 323.540.846 төгрөг нөхөн төлүүлж 85.080.003 
төгрөгний эд хөрөнгө битүүмжилсэн байна. Мөрдөн байцаалтын шатанд хохирол нөхөн 
төлөлт, эд хөрөнгө хурааж болзошгүй байдлыг хангах чиглэлээр хийсэн ажил 72.7 хувьтай 
байна.  

 
Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 

 
Гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаар: 
Тус хэрэг бүртгэх тасаг нь 2018 оны эхний хагас жилд иргэд, хуулийн этгээдээс гэмт 

хэргийн шинжтэй 71 гомдол мэдээлэл хүлээн авсанаас 9 гомдол мэдээллийг шалган хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт хүргүүлж, 53 гомдол мэдээлэлд 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн, 1 гомдол мэдээлэлд мөрдөн байцаалтын хэрэг нээж, 4 гомдол 
мэдээлийг харьяаллын дагуу шилжүүлж одоо ажиллагаанд 4 гомдол мэдээллийн 
үлдэгдэлтэй байна.  

Хэрэг бүртгэлтийн хэргийн талаар 
Тайлангийн хугацаанд хэрэг бүртгэх тасаг нь харьяаллын дагуу шилжиж ирсэн хэрэг 

бүртгэлтийн хэрэг 5, шинээр хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 53, татгалзсанаас прокурорын 
байгууллага хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 3 нийт 61 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 
явуулсан. Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан 61 хэргээс 28 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 
яллагдагчаар татсан, 9 хэргийг хаасан, 2 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлсэн, одоо 
ажиллагаанд 22 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. 

Үүнээс Замын-Үүд сум дахь цагдаагийн хэлтэст 2018 оны эхний хагас жилд хэрэг 
бүртгэлтийн 21 хэрэг нээсэнээс 7 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж, 5 хэргийг 
хааж, 1 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлэн, шйидвэрлэсэн ба одоо ажиллагаанд 8 хэргийн 
үлдэгдэлтэй байна. 
 Мөрдөн байцаалтын хэргийн талаар 
 Эхний хагас жилд хэрэг бүртгэлтийн 36 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар 
татан мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсанаас 32 холбогдогчтой 27 хэргийг шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай, 2 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. Шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай 27 хэргээс 27 буюу 100 хувь хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн. Мөн шүүхээс 
буцсан 4, прокуророос буцсан 3 нийт 7 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан. 
Мөрдөн байцаах тасгаас хэргийн яллагдагч оргон зайлсан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 1 хэрэг 
хүлээн авч тус хэргийн яллагдагчийг эрэн сурвалжилж олж баривчлан хэргийг шийдвэрлэсэн. 
Одоо ажиллагаанд мөрдөн байцаалтын хэргийн үлдэгдэлгүй байна. 

Үүнээс Замын-Үүд сум дахь цагдаагийн хэлтэст 2018 оны эхний хагас жилд хэрэг 
бүртгэлтийн 5 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татан мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулсанаас 7 холбогдогчтой 5 хэргийг 100 хувь хялбаршуулсан журмаар 
шийдвэрлэн шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлсэн. Прокуророос буцсан 2 хэргийг дахин  
шийдвэрлэн нийт 7 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан. Одоо ажиллагаанд 
мөрдөн байцаалтын хэргийн үлдэгдэлгүй байна. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд 40,7 сая төгрөгний хохирол учирсанаас 
мөрдөн байцаалтын шатанд 40,3 сая буюу 99 хувийг нөхөн төлүүлсэн нь Хэрэг бүртгэх 
Албанаас дэвшүүлсэн хүрэх түвшингээс 39 хувь дээгүүр үзүүлэлттэй байна.  
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Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 

 
Тус аймгийн нутаг дэвсгэрийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал, гэмт хэрэг, 

зөрчлийн тоон үзүүлэлт, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдсэн газар, цаг, хугацаа, байршлыг 
оновчтой тогтоон Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 04 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/17 
дугаар тушаалын дагуу дулааны улирлын эргүүлийн нэгдсэн байршилтийг Дорноговь 
аймгийн Сайншанд сумыг нутаг дэвсгэр хүн амын тоогоор 4 бүс болгож хөдөлгөөнт эргүүлийн 
2 чиглэл, явган эргүүлийн 23 чиглэлд маршрут тогтоож, өдөр бүр нэг тасаг нэгдсэн эргүүлд 
гарч байхаар төлөвлөж, Цагдаагийн газрын даргын нэгдсэн томилгоогоор баталгаажуулж, хэв 
журам сахиулах эргүүлд давхардсан тоогоор офицер 590, ахлагч 875, олон нийтийн цагдаа 
48 нийт 1513 алба хаагч 7451 цагийн үүрэг гүйцэтгэж гудамж, талбай олон нийтийн газар гэмт 
хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлж хяналт тавин ажилласан байна. 

Тайлангийн хугацаанд хөдөлгөөнт эргүүлд 2 автомашин давхардсан тоогоор 4 алба 
хаагч 212 удаа 1272 цагийн үүрэг гүйцэтгэж 21360 км зам туулж 680 дуудлага, мэдээлэл 
хүлээн авч зөрчил гаргасан 254 иргэнийг албадан эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч, 
цагдаа нарын хяналтан дор хүлээлгэн өгч, биеэ авч явах удирдан жолоодох чадваргүй 180 
иргэнийг ар гэрт нь хүлээлгэн өгч, 16 тээврийн хэрэгсэлийг түр саатуулах газарт хүлээлгэн 
өгч ажилласан.  

Эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх ажлын хүрээнд захиргааны 956 зөрчил илрүүлж, зөрчил 
заагдсан 952 иргэн, 4 аж ахуйн нэгж байгууллагыг 56.238.000 төгрөгөөр торгууль ногдуулж 8 
гэмт хэргийг нөхөн болон халуун мөрөөр нь илрүүлж, 15 гэмт хэргийг таслан зогсоож 
ажилласан байна. Захиргааны зөрчлийн шийдвэрлэлтийг өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад шийдвэрлэсэн зөрчил илрүүлэлт 53.1 хувиар, зөрчил гаргаж эрүүлжүүлэгдсэн 
иргэн 30.6 хувиар буурч, торгуулийн хэмжээ 2.7 дахин, баривчлагдсан хүн 22.7 хувиар тус тус 
өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Тус Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагчид зөрчлийн 
шинжтэй нийт 397 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 90 гомдолд зөрчлийн хэрэг 
үүсгэн шалгаж, 14 гомдол, мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзаж, 266 гомдол, мэдээллийг 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, 9 гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу шилжүүлж, 
ажиллагаанд 18 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.   

Цагдаагийн газрын захиргааны журмаар албадан эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 
гудамж, талбай, олон нийтийн газар биеэ авч явах чадваргүй явсан, согтуугаар гэмт хэрэг, 
зөрчил үйлдсэн 537 иргэнийг эмч, жижүүрийн цагдаа нарын хяналтанд хүлээн авч аюулгүй 
байдлыг хангаж, саатуулагдсан иргэдийн тэмдэглэлийг тухай бүр хөтөлж, иргэдийн хураамж 
болох 2.228.550 төгрөгийн тооцоог хийж сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 
102 иргэнийг баривчлуулж тэдэнд өдөр бүр 2 удаа халуун хоол, цай хүртээмжтэй олгож эрүүл 
мэнд хувийн ариун цэврийг сахиулан хууль тогтоомжид заасан цагийн хуваарийн дагуу ажил 
үйлчилгээг үзүүлэн саатуулагдсан, баривчлагдсан этгээд болон алба хаагчдын өдөр тутмын 
үйл ажиллагаанд нь тогтмол хяналт тавин үүрэг, ажлын чиглэл өгч, баривчлагдсан этгээд 
нарын хоолны илчлэгийг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын сорил шинжилгээний 
итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хоолны дээжийг хүргүүлэн улсын байцаагчийн 
дүгнэлтийг 2 удаа гаргуулан ажиллаж байна.  

Шинэ жилийн баяр, Монголын уламжлалт сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн 
камандлагчийн “Цагдаа, дотоодын цэргийн бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
нэг, хоёрдугаар зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулах тухай” А/60 дугаар тушаалын хүрээнд 
Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны А/08 тушаалаар бие бүрэлдэхүүнийг Өндөржүүлсэн 
бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлэн ажиллуулж, баяр амралтын өдрүүдэд хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын нэгдсэн дүн мэдээг Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл нэгтгэн 
боловсруулах газрын даргын нэр дээр хүргүүлж ажилласан байна.  

Замын-үүд сумын Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/75 
дугаартай “Нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай” захирамжийн дагуу 2018 оны эхний хагас жилд 
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нийт 65 байгууллага аж ахуйн нэгжийн 172 ажилтан, алба хаагч, 40 тээврийн хэрэгсэлтэй 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цагдаагийн хэлтсийн алба хаагч нартай эргүүлд 
гарч ажилласан.  

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын албаны бэлэн байдал, хувцас формын жигдрэлт, 
албаны бичиг баримт, тусгай хэрэгслийн ашиглалт, хувийн бэлтгэлийг хангуулах зорилгоор 
2018 оны эхний хагас жилд Цагдаагийн газрын даргын шийдвэрээр нийт 5 удаа Ц-111 
дохиогоор түргэн цугларалт, Алба хаагч нарын цэрэгжилч, жагсаалч байдлыг сайжруулах 
зорилгоор 8 удаа хувцасны үзлэг, жагсаалын бэлтгэл хийлгэсэн. Мөн Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны даргын 
ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу “Нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн үед 
цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа” сэдэвт дадлага, сургуулалтыг алба хаагч нарт 2 
удаа төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлээд байна.  

Сар бүр зохион байгуулагдсан жагсаал цуглаан, нийтийг хамарсан арга хэмжээний 
хамгаалалт болон тус цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажлын дүн 
мэдээг сар бүрийн 25-ны өдрөөр тасалбар болгон 30-ны өдөр тус тус хүргүүлсэн.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09 өдрийн А/09 тушаал, 
Нийтийн хэв журам хамгаалах, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны даргын 2018 
оны 01 дүгээр сарын 09 өдрийн 25В/44, 2018 оны 01 сарын 10 өдрийн 25В/50 албан 
бичгүүдээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу “Тусгай хэрэгсэл-2018” нэгдсэн арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, Цагдаагийн газрын даргын 
2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Б/06 тушаалаар 7 алба хаагчийг тушаалаар томилж, 
Цагдаагийн газарт ашиглагдаж буй нэг бүрийн болон олон хүнд хэрэглэх тусгай хэрэгсэлд 
үзлэг шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, нэгдсэн танилцуулга болон хавсралт 1, 2, 3 
маягтын дагуу 2017. Оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр холбогдох хэлтэст хүргүүлсэн. 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуй албаны хангамжийн хэлтсийн ахлах нягтлан 
бодогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг тус аймагт санхүүгийн шалгалт хийгдэх үед албаны галт 
зэвсэг, сум, тусгай хэрэгсэлд нэг бүрчлэн үзлэг тооллого хийсэн.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах, Олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах албаны даргаас ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу ОХУ-д үйлдвэрлэсэн 
ПМ маркын 2 галт зэвсэг эвдрэл гэмтэлтэй байсан тул засварлуулахаар 2018 оны 05 дугаар 
сарын 02-ны өдөр хүргүүлсэн.   

Тус цагдаагийн газарт эзэмшигч өөрийн биеэр устгуулахаар хүсэлт гаргасан 12, 
шүүхээс гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн болох нь тогтоогдсон 4 нэр төрлийн 18-н галт зэвсгийг 
шүүх шинжилгээний хүрээлэнгийн криманалиск шинжилгээний газарт дүгэнлт гаргуулан 
шийдвэрлүүлэхээр ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвд 2018 оны 06 дугаар сарын  11-ны өдөр 
хүлээлгэн өгсөн.  
 Тус аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбадрах, Айраг, Даланжаргалан сумдын 
нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрч буй тэсэлгээний бодис тээвэрлэлтийн үед нийт 2 удаагийн 
хамгаалалтанд цагдаагийн 4 алба хаагч, 2 тээврийн хэрэгсэлтэй аюулгүй байдлыг хангаж 
ажилласан байна.  
 

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын талаар: 
 

Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал, байгалийн гамшиг, осол, аймгийн төв 
болон сумдын нутаг дэвсгэрийг бүсчлэн хаах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж хувийг Нийтийн 
хэв журам, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанд хүргүүлсэн. Аймгийн төвийг өдөр 
болон шөнийн цагаар бүсчлэн хаах төлөвлөгөөний дагуу 2 удаагийн дадлага, сургуулалтыг 
нийт алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан.    

Тайлангийн хугацаанд тус аймгийн нутаг дэвсгэрт олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ 
болох Мөнгөн шонхор авто клүбийн нэрэмжит залуус авто уралдаан, Монгол улсын 
ерөнхийлөгч Х.Баттулгын 2018 оны 01 дүгээр сарын 27, 28-ны өдрүүдийн албан айлчлал, 
Ардчилсан намын холбооноос 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулагдсан 
эсэргүүцлийн жагсаал цуглаан, Дорноговь аймгийн нутгийн зөвлөлөөс ахмад настануудад 
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хүндэтгэл үзүүлэх нэгдсэн золголт, Power lifting-2018 улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, 
Дорнын манлайлагч залуус төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулсан “Хөөрхөн 
зүрхнүүдийн төлөө” сэдэвт жагсаал цуглаан, Дорноговь аймгийн эцэг, эхчүүдийн төлөөллөөс 
зохион байгуулсан “Дахин тэвчихгүй” жагсаал, Замын-Үүд суманд УАЗ-469 машины жолооч 
нарын ажил хаялт, Замын-Үүд суманд зохион байгуулагдсан бүх нийтийн кросс гүйлт, 
Аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос зохион байгуулсан “Монгол хүний хөдөлмөрийн 
үнэлэмжийг дээшлүүлье” жагсаал, цуглаан, Мастер кросс-2018”, “Хилэнцэт кросс-2018” 
бартаат замын уралдаан, 2018 оны ээлжит цэрэг татлага, “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”, 
“Ханбаянзүрх хайрханы тахилга хурдан морьдын уралдаан”, “1000 даамчдын тэмцээн”, 
Замын-Үүд суманд зохион байгуулагдсан “УАЗ-469 жолооч нарын зөвшөөрөлгүй жагсаал, 
цуглааныг албадан тараах ажиллагаа”, Монгол улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, Энэтхэг 
улсын шадар сайд болон албаны зочид төлөөлөгчдийн хамгаалалт зэрэг 20 удаагийн 
хамгаалалтанд давхардсан тоогоор цагдаагийн 675 алба хаагч агсамж, тусгай хэрэгсэлтэй 
2715 цаг, 45 тээврийн хэрэгсэлтэй хамгаалалтанд үүрэг гүйцэтгэж нийтийн хэв журам 
сахиулж, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангуулж ажиллаж хамгаалалтын мэдээллийг 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Нэгдсэн сангийн Од программд оруулсан.  

Тус аймгийн Эрдэнэ, Даланжаргалан, Иххэт, Улаанбадрах, Хөвсгөл, Хатанбулаг, 
Сайхандулаан, Сайншанд сумдын нутаг дэвсгэрт гарсан малын гоц халдварт шүлхий өвчний 
40 постонд давхардсан байдлаар 20 алба хаагч 255 хоног үүрэг гүйцэтгэж, алба хаагчдын 
ажлын ачаалалыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор 7-12 хоногоор томилж үүрэг гүйцэтгүүлэн 
ажилласан. 

Өвчлөл бүхий сумдын 44 өрхийн үхэр 257, тэмээ 1, хонь 533, ямаа 542 нийт 1333 мал, 
малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөр өвчилж, 766 малыг устгаж ариутгал халдваргүйтэл 
хийж, 567 малыг тусгаарлах арга хэмжээ авч, 185 өрхийн 77785 малыг вакцинд хамруулж 
шүлхий өвчин халдварлахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг холбогдох байгууллага, 
алба хаагч нартай хамтарч ажилласан байна.   

Цагдаагийн газрын даргаас мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарсан үед хорио цээрийн 
дэглэм сахиулах талаар 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 42-2/472 албан бичгээр 5 
заалт бүхий үүргийг харьяа Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс, Айраг, 
Хатанбулаг сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт хүргүүлж, 
хорио цээрийн дэглэм сахиулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил, түүний үр дүн, алба 
хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлтийн байдлын талаарх танилцуулга, өвчний дэлгэрэнгүй мэдээний 
хамт Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны даргын 
нэр дээр 2018 оны 1 дүгээр сарын 28, 02 дугаар сарын 28, 03 дугаар сарын 21-ны өдрүүдэд 
тус бүр 3 удаа хүргүүлж, явц, нөхцөл байдал, постонд үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчын 
мэдээллийг Цагдаагийн Ерөнхий газрын Шуурхай удирдлагын штабын ерөнхий 
зохицуулагчийн 70191010, 70191122 дугаарын утсанд болон линкээр өдөр бүр мэдээг өгч 
холбоотой ажилласан. 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн 
аюулын зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, 340 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-уудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зарлан мэдээллийн 
дохиогоор ажиллах дадлага, сургуулилтыг аймгийн мэргэжлийн ангиудтай хамтарч 2018 оны 
03 дугаар сарын 29-ны өдөр удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу сургалт, дадлагыг зохион 
байгуулж нийт 35 алба хаагч 3 тээврийн хэрэгсэл, 600 м олс, тууз, агсамж тусгай хэрэгсэлтэй 
үүрэг гүйцэтгэн ажилласан.   

Тус аймагт Улсын онц чухал обьект болох Монгол банкны салбарыг гэрээт 
хамгаалалтаар 3 алба хаагч, Замын-үүд сум дахь БНХАУ-ын консулын газрын хамгаалалтанд 
3 нийт 6 алба хаагч 24 цагийн хугацаанд тасралтгүй хамгаалалтанд ажиллаж нийт 362 удаа 
буюу 8688 цаг үүрэг гүйцэтгэн алба хаагчдыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангасан. 
Замын-Үүд сум дахь БНХАУ-ын консулын газарт тайлангийн хугацаанд объект руу 528 иргэн 
198 тээврийн хэрэгсэлтэй нэвтрүүлсэн. Монгол банкны салбарт 372 иргэний бичиг баримтыг 
шалгаж, 85 удаагийн мөнгө, зузаатгалын хөдөлгөөнийг объект руу нэвтрүүлэн үйл ажиллагаа 
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хэвийн явагдаж объект болон алба хаагчдад тогтмол хяналт тавин сонор сэрэмжтэй, 
хариуцлагатай ажиллах талаар үүрэг ажлын чиглэл өгч ажиллаж байна.  

 
Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 

 
Шүүхийн харуулын цагдаа нар 4 ээлжээр аймгийн шүүхийн байрыг 180 өдөр 4320 цаг 

хамгаалалтанд авч аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. Тус аймгийн эрүү, иргэний танхимд 
эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх хурал 204, иргэний хэргийн анхан шатны 191, 
захиргааны 27, зөрчлийн хэргийн 50, эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны 66, онлайн 
14 нийт 552 шүүх хурал тус тус явагдаж дээрх шүүх хурал бүрт хамгаалалтын цагдаа нар 
журам сахиулж, шүүх хуралдаанд оролцогч нарт хуралдааны дэгийн талаарх зөвлөмжийг 
танилцуулж ажилласан. Шүүх 9 удаа нүүдэллэн ажиллахад 9 алба хаагч 108 цагийн үүрэг 
гүйцэтгэсэн. 

Шүүх хуралдаанд шүүгч 621, улсын яллагч 167, нарийн бичгийн дарга 492 өмгөөлөгч 
251, хохирогч 81, шүүгдэгч 263, хариуцагч 188, нэхэмжлэгч 154, гэрч 16 бусад 175 хүн нийт 
2408 хүн оролцсон байна. Шүүхийн харуул цагдаа нар шүүгч, шүүхийн ажилтан нартай 
уулзахаар ирсэн нийт 1771 иргэний бичиг баримтыг шалган бүртгэлд авч зохих журмын дагуу 
шүүхийн байранд нэвтрүүлснээс шүүх хуралд 1072 хүн, шүүхийн ажилтантай 746 хүн 
уулзахаар тус тус нэвтэрсэн байна.  

Шүүхийн байранд нэвтэрсэн иргэдийн эд зүйлд үзлэг хийж нэвтрүүлсэн ба хориотой эд 
зүйл илэрч бүртгэгдээгүй. Тайлангийн хугацаанд сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны 
шүүхийн эрэн сурвалжлах 25 захирамж хүлээн авч 15 хариуцагчийг оршин суух хаягийг олж 
тогтоон шүүхэд хүлээлгэн өгсөн. 2018 оны 06 сарын 25-ны өдрийн байдлаар Цагдаагийн 
байгууллагын эрэн сурвалжлах Аsap санд 10 хариуцагчийг эрэн сурвалжлан ажиллаж байна.  

Тус аймгийн сум дундын шүүхээс “Иргэний хариуцагчийг албадан ирүүлэх тухай” 
шүүгчийн 11 захирамж хүлээн авч 12 иргэнийг шүүхэд албадан хүргүүлсэн. 
Дорноговь аймаг дахь сум дундын шүүхээс Дорноговь аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
газрын цагдан хорих байранд 47 яллагдагч ялтан, шүүхийн яллагдагч ялтныг дуудах тухай 
албан бичгийг үндэслэн Дорноговь аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан 
хорих байрнаас Дорноговь аймаг дахь сум дундын шүүхэд 33 яллагдагч ялтанг 80 удаа 
цагдаагийн газрын жижүүрийн албаны тээврийн хэрэгсэлээр аюулгүй байдлыг ханган хуяглан 
хүргэсэн. 
 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн  2018 

оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01 тогтоолоор 
баталсан. Төлөвлөгөөнд тус аймгийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэхээр 70 ажил арга хэмжээг 
тусган баталж цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэх 42 ажил үйлчилгээ тусгагдсаны дагуу салбар 
төлөвлөгөө гарган хагас жилийн байдлаар заагдсан ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлэн биелэлтийг 
аймгийн ГХУСАЗСЗ-д хүргүүлсэн. 

Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөний 
биелэлт хагас жилийн байдлаар 92,0 хувийн биелэлттэй байна.   

2018 оны 1-р улиралд ЦЕГ-ын УСХ-ээс ирүүлсэн удирдамжийн дагуу “Сэрэмжилье-
Нэгдье”, “Хуулиа мөрдье-21”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “ Бяцхан зорчигч”, “Байгалиа хамгаалъя”, 
“Устгал” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган зохион байгуулж дүн мэдээг 
хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

Дорноговь аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа барьцаалан 
зээлдүүлэх газруудын судалгааг шинэчлэн гаргах, барьцаанд хэргийн холбогдолтой эд зүйл 
авч байгаа эсэх, 2017 онд шинээр батлагдсан MNS 5274-2017 стандартыг мөрдөж байгааг 
шалгах зорилгоор “Ломбард” нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан 2018 оны 01 
дүгээр сарын 24-28-ны өдрийн хооронд 21 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг шалгасан.  

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хүрээнд “Ачааны автомашины бүрэн бүтэн байдал-ачаа 
тээвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээг 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ний өдрөөс 2018 оны 03 
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дугаарын 20-ний өдөр хүртэл явуулж дууссан ба “Ачааны автомашины жин тоннд хяналт 
тавих” хэсэгчилсэн арга хэмжээг АТҮТ-ийн Замын-Үүд дэх салбартай хамтран 2018.03.12-
ноос 2018.04.12 хооронд зохион явуулж байна. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 13 арга хэмжээ, хэсэгчилсэн арга хэмжээ 10 удаа зохион 
байгуулж, 7 хоног бүрийн Даваа-Баасан гарагийн тасгуудын нэгдсэн эргүүлээр аж ахуйн нэгж 
байгууллагын харуул манаа, сонор сэрэмж, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, телекамер, 
гэрэлтүүлэг зэргийг шалган аж ахуйн нэгж байгууллагуудын харуул, манааны сонор 
сэрэмжийг 84 удаа шалган илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан.   

Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран сургалт, мэдээлэл, сурталчилгаа 96, уулзалт, 
хэлэлцүүлэг, ярилцлага 50, өдөрлөг 5, уралдаан тэмцээн 20 нийт 170 удаагийн ухуулга, яриа 
сургалт сурталчилгаа хийж 14200 иргэнийг хамруулав.  

Иргэд амьдарч буй нутаг дэвсгэртээ гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан 
сэргийлэхэд хүн бүр, байгууллага бүр хувь нэмрээ оруулна гэсэн ухамсарыг орон 
нутгийнханд төлөвшүүлэх, цагдаагийн алба хаагчийн болон иргэдийн хуулиар хүлээсэн үүрэг, 
хариуцлагыг олон нийтэд сурталчлах,таниулах зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ны 
өдөр Дэлгэрэх суманд “Нээлттэй өдөр”-ийг зохион байгуулж 3 тээврийн хэрэгсэл, 2 албаны 
нохой, цагдаагийн газрын 18 алба хаагчдын хамт очиж ажилласан.  

Иргэдээс дуудлага, мэдээлэл хүлээн авах 4 төрлийн утасны дугаар бүхий зурагт 
хуудас, цагдаагийн алба хаагчидтай холбоотой гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 126 дугаарын 
утасыг сурталчилсан зурагт хуудас 200 ширхэгийг тарааж сурталчилан арга хэмжээнд 400 
иргэн хамрагдсан. 

Хүүхдийг гэмт хэрэг, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эх, асран хамгаалагч, 
гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд ахиц 
дэвшил гаргах, төр, иргэний хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2018 оны 04 дүгээр 
сарын 24-ний өдөр аймгийн “Эцэг эхийн нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулж. нийт 190 
гаруй эцэг эхийн төлөөлөл оролцсон.  

Сайншанд суманд үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдийн дунд 2018 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр “Хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлье” хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг 
“Бамбай секьюрити сервис” ХХК-ийн инженер, ажилтнуудыг урьж авчиран хулгайн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалалтын сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, гадна болон 
дотор камерууд, интернет орчинд ажиллах хамгаалалтын иж бүрэн системийн  талаар 
мэдээлэл хийлгэн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар ярилцан техник, 
технологийг биетээр иргэдэд үзүүлж танилцуулж 34 аж ахуйн нэгжийн удирдлага, албан 
тушаалтнууд оролцсон. 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” 
нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг боловсролын салбарын удирдлага, албан хаагчид, АҮШУИС-
ийн Дорноговь аймаг дахь салбар, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд, 
ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд 2 өдөр зохион байгуулж 1100 оюутан сурагчид 
хамрагдсан.   

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1, 2, 3 дугаар 12 жилийн сургуулийн 6-8 дугаар 
ангийн 1500 гаруй сурагчдыг хамруулан “Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” сэдвийн 
хүрээнд  уулзалт ярилцлага, ахлах ангийн сурагчдын дунд “Хүүхдүүдээ хулгайлах гэмт 
хэргээс өөрийгөө болон найз нөхдөө урьдчилан сэргийлье” хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж 
1800 гаруй сурагчид хамрагдсан.  

Сайншанд сумын 1-7 дугаар багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, Ерөнхий 
боловсролын 1-5 дугаар сургуулийн нийгмийн ажилтан, сургалтын менежер, аймгийн гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын газрын хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч, гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн 
мэргэжилтэн, аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн мэргэжилтэн, 
аймгийн тамгын газрын хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн, цагдаагийн газрын хэсгийн 
байцаагч нарыг оролцуулан гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
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сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, тулгамдаад байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх 
талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 45 хүн хамрагдсан.  

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй 
хамтран 2018 оны 5 дугаар сард аймгийн хэмжээнд “Эрх зүйт иргэн” аяныг зохион байгуулж 
иргэдэд нэн шаардлагатай хууль тогтоомжийн талаархи ойлголтыг өгөх зорилго бүхий энэхүү 
арга хэмжээг Цагдаагийн газраас Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Зөрчлийн 
тухай хууль, Мэргэжлийн хяналтын газраас хүнсний аюулгүй байдал, Хөдөө аж ахуйн газраас 
мал, малын түүхийн эдийн талаархи мэдээллүүдийг холбогдох мэргэжилтнүүд хийж нийт 502 
иргэн хамрагдан дээрхи хуулиудын холбогдох заалтаар АХА тэмцээнийг зохион байгуулсан.  

Насанд хүрээгүй хүүхэд сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчинд гэмт хэрэг, зөрчилд өртөх, 
хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумдын Засаг дарга, Боловсрол, 
соёл, урлагийн газар, Ерөнхий боловсролын захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт даалгасан 
“Хүүхдийг гараас гарт” аймгийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 08 
дугаартай албан даалгаврыг гаргуулан сумдад хүргүүлсэн. ЕБС, цэцэрлэгүүдийг 
байгууллагын алба хаагч нарт хариуцуулан хууль сурталчлах урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
хамтран зохион байгуулж албан даалгаварын хэрэгжилтийг 2 удаа шалгасан.  

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах болон болзошгүй гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 6 шаардлага өгч хариу авалт 100 хувьтай байна. Гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах зорилгоор яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр шилжүүлсэн 
57 хэрэгт  мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл бичиж хариу авалт 98,2 хувьтай байна. Хариу 
ирүүлээгүй 1 аж ахуйн нэгж, 3 иргэнийг 1,300,000 төгрөгөөр торгосон.  

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд олон нийтэд орон нутгийн 
“DSB”, “DTV”, “Халиун” кабелийн телевизээр 61 удаа, FM 101.5 радиогоор 7 удаа, санамж, 
сэрэмжлүүлэг 1656 ширхэг, гарын авлага 1040, зурагт хуудас 490 ширхэгийг тарааж 
цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ болон гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлсэн санамж, сэрэмжлүүлэгийг иргэд олон нийтэд мэдээлэх зорилгоор 
www.Dornogobi.police.gov.mn вэйб сайт, Дорноговь-цагдаа фэйсбүүк хаягаар болон ЦЕГ-ын 
Хэвлэл, мэдээллийн төвийн Presscenter@police.gov.mn, Дорноговь ЗДТГ фэйсбүүк хуудас, 
цахим хаягаар хүргүүлэн “Цагдаа” сэтгүүл, Дорноговийн мэдээ сонинд байршуулж 
ажилласан.  

Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлсэн нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн пейж хуудсанд тавигдсан зорилтод 
нэвтрүүлэг, видео шторкийг 35-ийг хуулбарлан авч байгууллагын “Дорноговь цагдаа” 
фейсбүүк, орон нутгиййн DSB телевиз, байгууллагын хүлээлгийн танхимын зурагтаар 
сурталчилан хүргэж цагдаагийн газраас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийгдсэн ажлын 
тайланг “Өнөөгийн Дорноговь” сонинд байршуулан 1000 ширхэгийг хэвлүүлэн иргэд, олон 
нийтэд хүргэсэн.  

Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчинд насанд хүрээгүй хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчилд 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эцэг, эхчүүдийг сургуулийн захирлаар батлуулсан 
хуваарийн дагуу SCHOOL POLICE эргүүлд нийт 250 эцэг, эхчүүд ажиллаж тэдэнд мэргэжил, 
арга зүйн удирдлагаар хангаж хамтран ажилласнаар гэмт хэрэг, зөрчил гараагүй байна.  

Тасаг, нэгжүүдийн алба хаагчдыг нэгдсэн эргүүлийг өдөр бүр гаргаж эргүүлийн үүргийг 
зохион байгуулснаар гэмт хэргийн гаралт 54 хэргээр буюу 13,3 хувиар, гудамж талбайд 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5,4 хувиар, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 72,0 хувиар тус тус 
буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар архи, 
тамхины хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Шалгалт” тусгай арга хэмжээг зохион 
байгуулж архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг 53 байгууллага аж ахуйн нэгж, 42 иргэнийг 
шалгаж зөрчил гаргасан 24 иргэнийг 3,350,000 төгрөгөөр торгож, 219 шил архи хурааж 
устгалд оруулж, 12 шил архи, 36 ширхэг пиво, 156 хайрцаг тамхи хурааж улсын орлогод 
оруулсан. Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 121 байгууллага 
аж ахуйн нэгж, 86 иргэнийг шалгаж зөрчил гаргасан 18 иргэнийг 4,105,000 төгрөгөөр торгож, 
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216 ширхэг сэрэмжлүүлэг тарааж 82 мэдэгдэл, 216 ширхэг зөвлөмж өгч үйл ажиллагаанд нь 
тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. 

Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 2 аж ахуй нэгжийн архи согтууруулах 
ундаагаар үйлчлэх, худалдан борлуулах эрхийг нь түдгэлзүүлэхээр сумын засаг даргад 
саналаа танилцуулсан.    

 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 

 
Тайлангийн хугацаанд зам тээврийн ослын 120 дуудлага хүлээн авсанаас зөрчлийн 

шинжтэй 87 ослыг даатгалын салбарт шилжүүлж, 33 осолд эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн 
шалгуулсан. Осол хэргийн улмаас 14 хүн нас барж, 23 хүн гэмтсэн байна. Гарсан хэргийг 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1-ээр буюу 2.9 хувиар, эд материалын хохиролтой 
осол 27-оор буюу 23.6 хувиар буурч, нас барсан хүн 3-аар буюу 21.4 хувиар өсч, гэмтсэн хүн 
мөн оны түвшинд байна. 

Тайлангийн хугацаанд тасгийн алба хаагчид 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
нийт 10924 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 7439 зөрчил илрүүлснээс согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцож явсан 391, жолоодох 
эрхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 118 нийт 509 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр 
саатуулах байранд байрлуулж гарч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлж ажилласан. 
Зөрчил гаргасан 7363 жолоочийг холбогдох заалтаар 420.076.250 төгрөгөөр торгож 
хариуцлага тооцсон. Бэлэн бус торгуулийн машинаар Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хуулиар 6930 жолоочийг 271.651.250 мянган төгрөгөөр торгож арга хэмжээ тооцож 
ажилласан. 

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны “Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулах тухай” А/606 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг шалгах ажлын төлөвлөгөөний 
хүрээнд Улаанбаатар-Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн босоо тэнхлэгийн 0102 дугаарын 
асфальтан зам дагуу байрлах малчин иргэдийн бод малыг гэрэл ойлгогчтой хүзүүвч зүүсэн 
эсэхийг шалгах нэгдсэн хяналт шалгалтыг АЗЗА-ТӨХК-тай хамтран хийсэн.  

Замын цагдаагийн албаны зохион бявуулсан “Бяцхан зорчигч”, “Сар шинэ аюулгүй 
тээвэр”, “Мотоциклийн бүртгэл”, “Үзлэг оношлогоо”, “Улсын дугаар”, “Ачааны автомашины 
бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээвэрлэлт” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд нэгдсэн хяналт 
шалгалтыг хийн ажилласан.  

Аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран аймгийн ерөнхий боловсролын 8 сургууль, 
19 цэцэрлэгт нийт 38 удаа 1820 сурагч, багачуудад зам тээврийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийсэн.  

2018 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр Аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран “ 
Хүүхэд аюулгүй тээвэрлэлт” сэдвээр Сайншанд сумын 1,3 дугаар цэцэрлэгийн 89 хүүхдийн 
эцэг эхчүүдийн дунд яриа таниулга хийж эцэг эхчүүдэд Зөрчлийн тухай хууль, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, бага насны хүүхдийг аюулгүй тээвэрлэх, 
зөөвөрлөх замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох талаар мэдээлсэн.   

2018 оны 04 дугаар сарын 16-ны өдөр Сайншанд сумын УБТЗ-ын 4 дүгээр ангийн 26 
алба хаагч, Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн босоо тэнхлэгийн 0102 дугаарын асфальтан 
зам дагуу Сайншанд сум, Замын-Үүд, Айраг зэрэг 24 цагийн байнгын постонд дайран өнгөрч 
байгаа тээврийн хэрэгсэлийн 2453 жолоочид, Хөвсгөл, Ханги боомт, Хатанбулаг сумдад 
улсын үзлэгийн үеэр 500 иргэнд нэг бүрчлэн, Замын-Үүд суманд “Тээврийн хэрэгсэлд тавих 
стандарт шаардлага аюулгүй тээвэр” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Замын-Үүд 
суманд такси үйлчилгээ эрхлэн явуулдаг жолооч зэрэг 110 иргэн, 10 байгууллагын 3094 хүнд 
ухуулга яриа таниулга хийсэн. Шүүхээр баривчлагдан хүмүүжиж байгаа 16 иргэнд замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал, замын хөдөлгөөнд хэрхэн оролцох талаар сургалт зохион 
байгуулсан.  
  Босоо тэнхлэгийн зам дайран өнгөрдөг сумдын засаг дарга нарт “Бод малын хүзүүвч” 
хийлгэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 21 тоот албан мэдэгдлийг, автокурсын үйл ажиллагаа 
явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд “Автокурсын жолооны болон дүрмийн сургалт муу хийгдэж 
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байгаа тул сайжруулах талаар 11/22 тоот албан мэдэгдэл, Замын-Үүд НААҮ ТӨК-д Замын-
Үүд сумын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт байрлах асфальтан замын уулзвар гарц орчмыг 
засварлах зэрэг 7 аж ахуйн нэгж байгууллагад нийт 22 албан мэдэгдэл хүргүүлэн мэдэгдлийн 
хариуг авч, биелэлтийг тооцсон. 

Улаанбаатараас Сайншанд Замын Үүдийн чиглэлийн босоо тэнхлэгийн замд зорчиж 
байгаа жолооч, зорчигч нарт “Хамгаалах бүс”, “Хурд”-ны талаар бэлтгэсэн 2 төрлийн 
санамжийг 2380 ширхэгийг хэвлэн тараасан. 

Хамрын хийдийн автозам дагуу 2 хэсэгт “Анхаар, Хурдаа тохируул”, “Анхаар, 
Хамгаалах бүсээ хэрэглэ” бичиглэлтэй 2 самбар байрлуулсан. Босоо тэнхлэгийн авто зам 
дээр 24 хэсэгт “Хурдаа хас”, “Анхаар” бичиглэл бичиж, 10 модель цагдаагийн стикерийг сольж 
наасан, 9 ширхэг самбар байрлуулсан, 4 цэгт маяк байрлуулсан.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, Уул 
уурхайн сайд Д.Сумьяабазар зэрэг төр засгийн 3, Энэтхэг улсын ерөнхий сайд Ражнат Сингх 
ирэх үеийн 1 хамгаалалт, тэмдэглэлт үйл ажиллагаануудын 24 хамгаалалтыг зохион 
байгуулсан.  

Гурав. Санал, дүгнэлт 
 

Гэмт хэргийн улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд 40,7 сая төгрөгний хохирол учирсанаас 
мөрдөн байцаалтын шатанд 40,3 сая буюу 99 хувийг нөхөн төлүүлсэн нь Хэрэг бүртгэх 
Албанаас дэвшүүлсэн хүрэх түвшингээс 39 хувь дээгүүр үзүүлэлттэй байна.  

  Тасаг, нэгжүүдийн алба хаагчдыг нэгдсэн эргүүлийг өдөр бүр гаргаж эргүүлийн 
үүргийг зохион байгуулснаар гэмт хэргийн гаралт 54 хэргээр буюу 13,3 хувиар, гудамж 
талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5,4 хувиар, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 72,0 хувиар тус 
тус буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Торгуулийн хэмжээ 2.7 дахин, баривчлагдсан хүн 22.7 хувиар тус тус өссөн 
үзүүлэлттэй байна.  
  Эрүүгийн мөрдөгч нарын гар дээр шалгагдаж байгаа яллагдагчаар татагдвал зохих 
этгээд нь тогтоогдоогүй эрүүгийн хэргүүдийг илрүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг үе 
шаттайгаар зохион байгуулан гэмт хэргийн илрүүлэлтэнд ахиц гарган ажиллахаар төлөвлөөд 
байна.  
 

 

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 
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