
 

 

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
2018 ОНЫ III УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН  

 
2018.09.28.          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 жагсаалтын дагуу 
2018 оын 3 дугаар улиралд 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 холбогдох алба, нэгжэд хүргүүлэн ажилласан.  
 

Байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдааны талаар: 
 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурал 3 дугаар улиралд 5 удаа хуралдаж 25 
асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж цагдаагийн газрын даргын А дугаартай 8, Б дугаартай 33, 
нийт 41 тушаал гарган хэрэгжилтийг нь ханган ажилласан байна. Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн хурлаар хүний нөөцийн талаар 11, сахилга хариуцлага, албаны шалгалтын талаар 
8, шагнал урамшуулал олгох талаар 2, бусад 4 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 4, ахлагч 6, энгийн 1 орон 
тоо дутуу ажиллаж байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 24-
ний өдрийн А/194 дүгээр тушаалаар Замын-Үүд сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 
хамгаалалтын цагдаагийн 1 орон тоог эрүүлжүүлэх саатуулах байрны эмчийн, багийн 
цагдаагийн 1 орон тоог урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтний орон тоо болгон 
өөрчилсөн. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
А/212 дугаар тушаалаар Шуурхай удирдлагын тасаг байгуулагдан Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн хэсгийн байцаагчийн 1 орон тоог тасгийн даргын орон тоо болгон 
өөрчилсөн.  

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 шалгалтанд 12 иргэнийг судалж материалыг ЦЕГ-ын Хүний 
нөөцийн хэлтэст хүргүүлсэн.  

Тайлангийн хугацаанд офицер албан тушаалд 3, энгийн 1 алба хаагч, ажилтан 
томилогдон ажиллаж байна. Офицерийн бүрэлдэхүүнд орсон 1, дэвшин томилогдсон 2 
/тасгийн даргаар-1, ахлах мэргэжилтэн-1/, өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн 2, цэргийн алба 



 

 

хаасны тэтгэвэрт гарсан 1 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 шаардлага хангасан алба хаагчдын материалыг холбогдох албадад хүргүүлж 
ажилласан байна.  

 
Алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан албаны сургалт,  

түүний үр дүнгийн талаар: 
 

Алба хаагчдын мэдлэг, боловсрол, соёлыг дээшлүүлэх чиглэлээр: “Цагдаагийн 
байгууллагын хэмжээнд явуулах 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө”, “Цагдаагийн байгууллагын 
хэмжээнд 2018-2019 онд явуулах албаны сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр”, “Цагдаа, 
дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын 
нэгдсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-тэй нийцүүлэн цагдаагийн газрын 2018 оны сургалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хуваарийн дагуу сургалтыг явуулж байгаа ба 
гуравдугаар улирлын байдлаар 61 удаагийн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, давхардсан тоогоор 2295 алба хаагч хамрагдаж, мэдлэг, ур чадвараа 
дээшлүүлсэн. “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу алба хаагч нарт “Хууль 
тогтоомж, төрийн болон байгууллагын бодлого чиглэл, үйл ажиллагаатай холбоотой бусад 
албан баримт бичгүүд”-ийг давхардсан тоогоор 3139 алба хаагчдад 78 удаа танилцуулж, “Улс 
орны болон гадаад орнуудын улс төр, нийгэм, эдийн засаг болон танин мэдэхүйн бусад 
мэдээлэл, түүхэн замнал, шинжлэх ухаан, техник, технологийн ололтын талаарх мэдээллийг 
бэлтгэн 7 хоног бүрийн “Баасан” гарагийн өглөөний рапортын дараагаар алба хаагчдад 15-20 
минутын 4 удаагийн мэдээллийг хүргэсэн.  

ЦЕГ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/46 дугаар тушаалаар 
батлагдаж, 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байгаа “Цагдаа, 
дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын 
нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу 2018 оны 3 дугаар улиралд “Ёс суртахуун-төлөвшил” 
төлбөртэй сургалтанд 3 алба хаагч, удирдах ажилтны, мэргэшүүлэх, ур чадварын 12 
удаагийн сургалтад 17 алба хаагч, ЭЦА-наас болон бусад газраас зохион байгуулсан 2 
удаагийн сургалтад 16 алба хаагч, нийт 36 алба хаагч хамрагдсан. Хууль сахиулахын их 
сургуулийн эчнээ 5 болон 5 жилийн сургалтад 3 алба хаагч хамрагдаж байна.  

Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Архины хэрэглээгүй амьдралын 
хэвшилд Америкийн франкений загварыг хэрэгжүүлж буй аргачлал, үр дүн” сургалтанд алба 
хаагчдыг хамруулсан. 

Сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагчдыг төлбөртэй сургалтанд хамруулсан 
талаар: 2018 оны 3 дугаар улиралд 10 алба хаагч сахилга, ёс зүйн зөрчил гарган сахилгын 
арга хэмжээ авагдсан байна. Өнгөрсөн 1, 2 дугаар улиралд сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан 
3 алба хаагчийг 2018 оны 08 дугаар сарын 27-28-ны хооронд ЦЕГ-ын цагдаа, дотоодын 
цэргийн нэгдсэн төвд зохион байгуулагдсан “Ёс суртахуун-төлөвшил” төлбөртэй сургалтанд 
хамруулсан.  

 
Алба хаагчдын нийгмийн асуудал, үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл,боломжийг  

хангах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээ 
  

 Орон нутгийн төсвийн 59.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тус аймгийн Эрдэнэ, 
Замын-Үүд сумдад замын хөдөлгөөний хяналтын пост барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулалт явагдаж тендер шалгарсан “Баялаг-Орчлон” ХХК-тай гэрээ байгуулаад байна.  

Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоог сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор цагдаагийн газрын нөөц бололцоогоор хийсэн блокоор Даланжаргалан сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын кобаны гадна талын хашааг мөн Дэлгэрэх сумын 
Цагдаагийн хэсгийн кобаны байрны гадна талд 30*30 мкв хэмжээтэй блокон хашааг тус 



 

 

сумын ЗДТГ-ын дэмжлэг туслалцаатайгаар бүрэн хашаажуулсан. Аймгийн нийгэм, эдийн 
засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын байр /кобан/-ыг 
хашаажуулах ажилд шаардлагатай хөрөнгийг тусгуулахаар саналыг хүргүүлсэн. 
 “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд болон ЦЕГ-ын Санхүү, аж ахуйн албанаас 
ирүүлсэн ажлын чиглэлийн дагуу алба хаагчдыг эрүүл мэндийн даатгалаар эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах талаар танилцуулж 20 алба хаагч хамрагдаад байна. 

Мөн 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын 
нийт 26 алба хаагчийг В, С вирусийн шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. 2018 
оны 10 дугаар сарын эхний 7 хоногт Сайншанд сумын 1 дүгээр багийн “Агатова” өрхийн 
эмнэлэгт бусад алба хаагчдыг В, С вирусийн шинжилгээнд хамруулахаар төлөвлөсөн болно. 
 Мандах сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ажлын байр /кобан /-ны засварын ажилд 
цагдаагийн газрын урсгалд зардлаас 300.000 төгрөгний үнэ бүхий засвар үйлчилгээний 
материал авч өгөн засвар үйлчилгээ хийлгэсэн.  
 

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

 зарцуулалт, үр дүнгийн талаар: 

 
Аймгийн ИТХТ-ийн 2018 оны “Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүний хор хөнөөлөөс 

урьдчилан сэргийлэх дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, архидан согтуурлын эсрэг бүх 
нийтийн ухамсрыг дээшлүүлэх чиглэлээр улирал бүр иргэдийн эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх чиглэлээр тодорхой төрлийн ажил, арга хэмжээг зохион байгуулснаар 2018 
эхний 9 сарын байдлаар согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг урьд оны мөн үеэс 93 нэгжээр 
буюу -66,9 хувиар, согтууруулах ундаа хэрэглэж зөрчил гарган эрүүлжүүлэгдсэн иргэдийн тоо 
14,0 хувиар тус тус буурсан байна. 

“Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” 
сэдэвт хэлэлцүүлэгийг 2018 оны 10 дугаар сард зохион явуулахаар бэлтгэл ажлын 
төлөвлөгөөг гарган хэлэлцүүлэгийн хөтөлбөрийг цагдаагийн газрын даргаар батлуулан, 
шаардагдах төсвийн тооцоог гарган аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээр уламжлан 
аймгийн ИТХ-ын даргаар батлуулахаар хүргүүлээд байна.  
 

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

 
Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 57 

дугаартай тогтоолоор батлуулсан “Хөршийн хяналт” хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2017 
оны А/638 дугаартай захирамжаар баталсан “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэн ажиллаж 
Сайншанд сумын гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг, томоохон худалдаа үйлчилгээний цэг 
байрлах Сайншанд сумын 2, 3-р багуудад хяналтын 4 бүлэг байгууллагдан шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу дүгнэн ажлын тайланг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлэн 1-р байр эзэлсэн 
“Мааньзав 36” бүлгийг 500000 төгрөгөөр, 2-р байр эзэлсэн “Сэрэмж” бүлгийг 300000 
төгрөгөөр тус тус шагнаж урамшуулсан. “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр гарах 
үр дүн ач холбогдлын талаар Сайншанд сумын 1, 6 дугаар багийн иргэдэд сургалт хийж, 
цаашид хэрхэн бүлэг үүсгэх талаар мэдээ, мэдээллийг өгч дээрхи багуудад 2 бүлэг шинээр 
байгууллагдан ажиллаж байна.  

Мөн аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны 10 дугаар 
хуралдаанаар “Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх 2017-2020 он хүртэл хэрэгжих 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, зарцуулах төсөв хөрөнгийн хамт батлуулан 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

 



 

 

Тайлангийн хугацаанд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион 
байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар: 

 
Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/187 дугаар “Гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, осол 

гэмтлийн эсрэг хамтдаа” уралдааны хүрээнд хийж гүйцэтэгэсэн ажлын тайланг амйгийн 
ЗДТГ-т хүргүүлсэн. Тус уралдааны уирдамжийн 4 дэх хэсэгт заасан “Авлигаас ангид, сайн 
засаглалын төлөөх төрийн үйлчилгээг бий болгох талаар бодитой ажил төлөвлөж, үр дүнг 
тооцсон байх” гэсэн заалтын хүрээнд 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.  

Сайхандулаан, Мандах сумдад 2018 оны 09 дугаар сарын 27-ноос 28-ны өдрүүдэд 
аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлтэй хамтран ажиллаж цагдаагийн алба хаагчидтай холбоотой 
гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 126 дугаарын утсыг сурталчилсан зурагт хуудас 300 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, 
сургалтаар 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 сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
100 асуулт, хариулт зэрэг 2 ном, нийтийн 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 
сурталчилсан. 

 
Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

 
Тайлант хугацаанд цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 2 алба 

хаагчтай холбоотой 1 гомдол мэдээлэл ирүүлсний дагуу албаны шалгалтын дугаар олгон 
шалгалтын ажиллагааг явуулж байна. Өргөдөл гомдолд бүртгэлээр хяналт тавин хугацаанд 
нь шийдвэрлэн ажиллаж байна. 

 
Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр 

зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар: 
 
Тайлангийн хугацаанд сахилга, ёс зүй, холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн нийт 10 

алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсанаас офицер 9, ахлагч 1 байгаа бөгөөд албан 
тушаалын сарын үндсэн цалинг 10-20 хувиар 1-3 сарын хугацаагаар бууруулах сахилгын 
шийтгэл ногдуулсан байна. Сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдыг албан тушаалаар нь 



 

 

авч үзвэл тасгийн дарга 2, эрүүгийн ахлах мөрдөгч, 1, хэсгийн төлөөлөгч 2, зохицуулагч 1, 
хэсгийн байцаагч 1, эрүүлжүүлэх саатуулах байрны эмч 1, бусад офицер 1, цагдаа 1 байна.  

Сахилгын арга хэмжээ авагдсан 10 алба хаагчаас архидан согтуурсан 1, үүрэг 
даагавар биелүүлээгүй 2, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн 3, 
Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм зөрчсөн 3, бусад 1 зөрчил гаргасан байна. Алба 
хаагчдаас гаргасан сахилгын зөрчлийг урьд оны мөн үеэтэй харьцуулахад 2-оор буюу 25 
хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Нийт зөрчлийн 1 буюу 10 хувь нь согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ зөрчил 
гаргасан нь урьд оны мөн үеэс 2-оор буюу 66.6 хувиар, ажил тасалсан зөрчил гараагүй нь 
урьд оны мөн үеэс 3 дахин буурч, үүрэг даалгавар биелүүлээгүй зөрчил 2-оор буюу 2 дахин, 
Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм зөрчсөн зөрчил 3-аар буюу 3 дахин, Эрүүгийн 
хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн зөрчил 
1-ээр буюу 50 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлтэй байна. Алба хаагчдаас сахилгын шийтгэлгүйд 
тооцох хугацаа дуусаагүй байхад дахин зөрчил гаргасан алба хаагч байхгүй байна. 

Цагдаагийн газрын 2018 оны 3 дугаар улирлын “Сахилгын зөвлөгөөн”-ийг 2018 оны 09 
дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгуулж цагдаагийн газрын төвийн алба хаагчид, Айраг, 
Хатанбулаг сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн болон хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар 
оролцон нийт 57 алба хаагч хамрагдсан. Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2018 оны 3 
дугаар улиралд гаргасан сахилга, ёс зүйн зөрчлийн талаарх мэдээллийг бэлтгэн нийт алба 
хаагчдад танилцуулж мэдээлэл, Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтсийн 2018 
оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 3б/4334 дугаартай “Зөвлөмж, ажлын чиглэл хүргүүлэх 
тухай” албан бичгээр ирүүлсэн Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын алба хаагчдын 
сахилга, хариуцлагын байдалд дүн шинжилгээ хийж цаашид хэрэгжүүлэх чиглэлээр ирүүлсэн 
ажлын чиглэлийг нийт алба хаагчдад танилцуулсан.  

Цагдаагийн газрын даргаас Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 
22-ны өдрийн “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар 
тогтоол гарсантай холбогдуулан алба хаагчдын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр 
зохион байгуулах ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөө, албаны бэлэн байдлыг хангаж ажиллах 
талаар гаргасан ажлын төлөвлөгөөний талаар нийт алба хаагчдад мэдээлэл өгч сахилга, 
хариуцлага, ёс зүй зөрчсөн алба хаагчдад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага ногдуулан 
ажиллах, цаашид хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний талаар үүрэг чиглэл өгч ажилласан. 
2018 оны 3 дугаар улиралд “Сахилга, ёс зүйн зөрчил” гарган сахилгын арга хэмжээ авагдсан 
алба хаагчид хамт олны өмнө гаргасан зөрчлөө ухамсарлан ойлгож, дахин сахилга, ёс зүйн 
зөрчил гаргахгүй байх талаар амлалт өгч оролцсон.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 
тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” 2018 оны 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг шалгах тухай Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 255 дугаар тушаалын 
дагуу Дорноговь аймаг дахь төрийн байгууллагуудад “Хяналт шалгалт зохион байгуулах 
тухай” аймгийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны А/667 дугаар захирамжаар 
аймгийн Засаг даргын тамгийн газар, Цагдаагийн газар, тагнуулын хэлтэс зэрэг 
байгууллагуудын 16 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг томилж 2018 оны 09 
дүгээр сарын 12-ноос 14-ны өдрүүдэд хяналт шалгалтын хийн ажиллалаа. Тус ажлын хэсэгт 
цагдаагийн газрын болон тасгийн дарга нар орж төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалт хийж танилцуулгыг ЦЕГ-ын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын 
даргад хүргүүлэн ажилласан. 
 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 
 

Тус цагдаагийн газрын төсөв 2018 оны 09-р сарын байдлаар 1193046.6 мянган 
төгрөгийн санхүүжилт, түр саатуулах байрны хураамж 2339.7 мянган төгрөг, тээврийн 
хэрэгсэл түр саатуулах байрны хураамж 3537.8 мянган төгрөг, баривчлагдсан хүний шууд 



 

 

зардал  5053.6 мянган төгрөг, Монгол банкны гэрээт харуулын цалин 29714.5 мянган төгрөг, 
цайны газрын түрээсийн төлбөр 1450.0 мянган төгрөг нийт 1235142.2 мянган төгрөгийн 
орлого орж 1163693.4 мянган төгрөгийн зардал гарсан.  

Аймгийн ЗДТГ-ын 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.  

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.  

УИХ-ын гишүүн Б. Дэлгэрсайханы хандиваар 2827.5 мянган төгрөгийн блокны зуурагч, 
хэвлэгч машин, 697.5 мянган төгрөгийн материал, Аймгийн ЗДТГ-аас ланд крузер 200 
маркийн автомашиныг балансаас балансад шилжүүлэн орлогод авч үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байна. 

ЦЕГ-ын ХШҮДАХэлтсийн төлөвлөгөөт шалгалтаар ирсэн 3346847 төгрөгийн төлбөрийг 
барагдуулж, мэргэжил арга зүйн 26 зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилласан 
талаарх танилцуулгыг албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Шалгартаар данс бүртгэлд тусгагдаагүй байсан 4 нэр төрлийн 7 ширхэг хөрөнгийг 
хандиваар орлого авах талаар аймгийн өмчийн газарт албан бичиг хүргүүлж орлогод авах 
зөвшөөрөл олгосны дагуу орлогод авч бүртгэсэн. Мөн 3 нэр төрлийн 41 ширхэг материал 
орлогод авсан. 

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 3537.8 мянган төгрөг, саатуулах 
байрны хураамжийн тооцоог эмч нарын тасалбар, мөнгө тушаасан баримттай тулган тооцоог 
бодоход 564 саатуулагдсан хүний 2339.6 мянган төгрөг, 94 хүн баривчлагдаж ажлын хөлс, 
шууд зардлын тооцоо 5053.6 мянган төгрөг, нийт 6179.2 мянган төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлсэн. 

Тус цагдаагийн газрын www.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 99 мэдээ, сар бүр оруулах 36 мэдээ, бүтэн жилээр 
оруулж тайлагнах 6 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулж, байгууллагын 
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. 
 

Бусад ажлын талаар:  
 

Цагдаагийн газрын биеийн тамир, спортын хамтлагаас зохион байгуулах тэмцээн 
уралдааный хуваарийн дагуу Үндэсний бөх, Дартс, Шагайн харвааны болон “Намар-Эрүүл 
цагдаа” арга хэмжээний хүрээнд дугуйн аялал, хээрийн хол, цай хийх, уулын оргил булаалдах 
зэрэг тэмцээнийг зохион байгуулсан. 



 

 

Мөрдөн байцаах алба үүсч хөгжсөний 72 жилийн ойг тохиолдуулан 2018 оны 09 дүгээр 
сарын 12-ны өдөр цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын дунд “АХА” тэмцээн зохион явуулсан. 

Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн алба хаагч нарын дунд 
“Шийдвэрлэлт” болзолт уралдааныг 2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2018 оны 08 
дугаар сарын 16-ны хооронд 1 сарын хугацаатай зохион явуулж, уралдаанд шалгарсан алба 
хаагчдынхаа ажиллах эрч хүч, урам зоригийг сэргээх, стрессийг тайлах чиглэлээр 10 алба 
хаагчийг 2018 оны 08 дугаар сард БНХАУ-ын Хөх хот, Бугат хотын чиглэлд 7 хоног 
аялуулсан.  

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудын 2018 оны аварга 
шалгаруулах,“Гардан тулаан”, “Хөл бөмбөг”, “Олс таталт”-ын тэмцээнд цагдаагийн газраас 
баг тамирчдын оролцуулж “Гар тулааны төрөл”-д 1 алба хаагч хүрэл медаль, 3 алба хаагч 4 
байранд шалгарсан амжилт гаргасан. 
 

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

 
Эрүү, хэв журмын нөхцөл байдлын талаар:  

 
Цагдаагийн газар нь 2018 оны 3 дугаар улиралд иргэд, байгууллага, аж нэгжээс 1925 

гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаж, нийт 1900 гомдол мэдээлэлд хойшлуулшгүй ажиллагаа 
явуулж, шалгаж шийдвэрлэснээс 574 буюу 29,8 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 1351 буюу 70.2 
хувийг зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл тус тус эзэлж байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 574 
гомдол мэдээллийн 418 буюу 72,8 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 128 буюу 22,3 
хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 9 буюу 1,6 хувийг харьяаллын дагуу 
бусад газарт шилжүүлж, 19 буюу 3.3 хувь нь үлдэгдэл гомдол мэдээлэл, хүлээн авсан гомдол 
мэдээллийн 555 буюу 96.7 хувийг шийдвэрлэсэн байна.  

Зөрчлийн шинжтэй 1351 гомдол мэдээллийн 1130 буюу 83,6 хувьд нь зөрчлийн хэрэг 
нээж, 8 буюу 0,6 хувь нь ердийн зөрчил, 181 буюу 13.4 хувьд нь зөрчлийн хэрэг нээхээс 
татгалзаж, 3 буюу 0,3 хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 29 буюу 2.1 хувь үлдэгдэл,  хүлээн 
авсан зөрчлийн мэдээллийн 1322 буюу 97,8 хувийг шийдвэрлэсэн байна.  

Дорноговь аймгийн хэмжээнд 2018 оны 3 дугаар улиралд нийт 396 гэмт хэрэг 
бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 138 нэгжээр буюу 25.8 хувиар буурсан.  

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг ангиллаар нь авч үзвэл нийт 396 гэмт хэргийн 307 буюу 77.5 
хувь нь хөнгөн гэмт хэрэг, 89 буюу 22.7 хувь нь хүнд гэмт хэрэг тус тус эзэлж байна. Өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулбал хөнгөн гэмт хэрэг 35 нэгжээр буюу 13 хувиар өссөн, хүнд гэмт 
хэрэг 1 нэгжээр буюу 1.1 хувиар буурсан байна. 

Нийт бүртгэгдсэн 396 гэмт хэргийн 381 гэмт хэргийг цагдаагийн газарт, 3 гэмт хэргийг 
АТГ-ын дэргэдэх мөрдөн байцаах албанд, 12 гэмт хэргийг ТЕГ-ын дэргэдэх Мөрдөн байцаах 
албанд тус тус шалгаж байна.  

Бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 180 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 283 хэрэг буюу 36.4 хувиар буурсан байна. 

Мал хулгайлах гэмт хэрэг 26 бүртгэгдсэн нь нийт гэмт хэргийн 6,5 хувийг, өмчлөх 
эрхийн эсрэг гэмт хэргийн 15.1 хувийг эзлэж байгаа ба энэ төрлийн гэмт хэрэг урьд оны мөн 
үеэс 4 нэгжээр буюу 13.3 хувиар буурсан байна.  

Мөн Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тогтоол үйлдээгүй малын хулгайн 25 
гэмт хэрэг бүртгэгдэж 9 хэргийн эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж энэ төрлийн гэмт 
хэргийн илрүүлэлт 36 хувьтай байна. 

Урьд оны мөн үеэс залилах гэмт хэрэг 3 нэгжээр буюу 50 хувиар, дээрэмдэх хэрэг 2 
нэгжээр буюу 50 хувиар, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын 
журмын эсрэг гэмт хэрэг 6 нэгжээр буюу 15 хувиар тус тус өссөн, хулгайлах гэмт хэрэг 53 
нэгжээр буюу 41.4 хувиар, хүнийг алах гэмт хэрэг 2 нэгжээр буюу 66.6 хувиар, улсын хилээр 
эд зүйл хууль бусаар нэвтрүүлсэн хэрэг 23 нэгжээр буюу 53.4 хувиар, золгүй байдлаар амь 



 

 

насаа алдсан гэмт хэрэг 12 нэгжээр буюу 75 хувиар, хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг 28 нэгжээр буюу 21.7 хувиар, хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг 1 нэгжээр буюу 6.6 хувиар тус тус буурсан статистик үзүүлэлттэй 
байна.  

Гэмт хэргийн улмаас 273 иргэн хохирсоны 102 буюу 37.3 хувь нь эмэгтэйчүүд, 18 буюу 
6,6 хувь нь насанд хүрээгүй, 82 буюу 30 хувь нь тодорхой эрхэлсэн ажилгүй хүмүүс гэмт 
халдлагад өртөж, 16 хүн нас барж, 94 хүн гэмтэж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, нас 
барсан хүн 7 нэгжээр буюу 30.4 хувь, гэмтсэн хүн 76 нэгжээр буюу 44.7 хувиар тус тус 
буурсан байна. Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан 708.1 сая 
төгрөгийн хохирол учирсаны 415.6 сая төгрөг буюу 58.7 хувийг мөрдөн байцаалтын шатанд 
нөхөн төлсөн байна. 

Үйлдэгдсэн 396 гэмт хэрэгт 242 хүн холбогдон шалгагдсаны 49 буюу 20.2 хувь нь 
эмэгтэй, 3 буюу 1.2 хувь нь хүүхэд, 169 буюу 69.8 хувь нь 18-39 насны, 69 буюу 28.5 хувь нь 
40-өөс дээш насны хүмүүс байгаагийн 5.8 хувь нь төрийн албан хаагч, 15.3 хувь нь малчин, 
25.6 хувийг хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, 45.04 хувийг тодорхой эрхэлсэн ажилгүй, 1.2 
хувийг оюутан, 0,8 хувийг сурагч, 3.7 хувийг хувийн хэвшлийн байгууллагад ажиллагч эзэлж 
байна. 

Нийт холбогдогчийн 58 буюу 24 хувь нь согтуугаар гэмт хэрэг үйлдсэн, 14 буюу 5.8 
хувь нь бүлэглэн гэмт хэрэг үйлдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс согтуугаар гэмт хэрэг үйлдсэн 
нь 75 нэгжээр буюу 56.4 хувиар, бүлэглэн гэмт хэрэг нь 53 нэгжээр буюу 79.1 хувиар тус тус 
буурсан байна.  

Урьд нь ял шийтгэгдэж байсан 10 иргэн дахин гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан нь 
нийт холбогдогчийн 4.1 хувийг эзэлж байгаа ба урьд оны мөн үеэс 9.1 хувиар өссөн байна.  

2018 оны 3 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 13052 зөрчил бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн 
оны мөн үеэс 389 буюу 2.1 хувиар буурсан байна. 

12409 иргэнийг 647348.8 мянган төгрөгөөр торгож, мөн 430 хүнийг торгож, тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрх хасах, 209 хүнд баривчлах шийтгэл, мөн 4 хуулийн этгээдэд 
торгуулийн шийтгэлийг тус тус ногдуулсан байна.  

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчсөн 11415 хувийг Цагдаагийн газрын 
алба хаагчдаас бэлэн бус машинаар нийт 336610.0 сая төгрөгийн торгууль ногдуулсан байна.  
 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр:  
 

Тус аймгийн Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчид 2018 оны 3 дугаар улиралд 
үйлдэгдэх үедээ яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй орон байрны хулгайн 
30 гэмт хэргийг илрүүлэн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулан ажиллалаа.  

Аймгийн хэмжээнд урьд ял шийтгэгдэж байсан болон хорихоос өөр төрлийн ял 
шийтгэгдээд Шүүх шинэжилгээний албаны санд ороогүй 185 сэжигтэй этгээдээс 100 сэжигтэй 
этгээдийг олж тогтоон, үүнээс Улаанбаатар хот болон өөр аймаг сум дамжин гэмт хэрэг 
үйлддэг 13 сэжигтэй этгээдийн судалгааг гарган сэжигтэй этгээдүүдийн талаар ЭЦТасгийн 
алба хаагчид мэдээ, мэдээлэл цуглуулан оршин суугаа хаягийг тодруулан ГА-ын хяналт 
тавин ажиллаж байна.  

Аймгийн хэмжээнд Асап санд сураггүй алга болсон 6 этгээдээс 1 иргэнийг олж эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоон, оргодол 2 этгээд, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 17 этгээдийг алба хаагч 
нарт танилцуулан ажилласнаар Замын-Үүд сум, Говьсүмбэр, Хэнтий аймгаас эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 4 этгээдийн олж баривчлан хүлээлгэн өгсөн. 

Мөн Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас улсын хэмжээнд гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн болон 
оргодол этгээдээр эрэн сурвалжлагдаж байсан 11 этгээдийг олж тогтоон холбогдох газар, 
хэлтэст хүлээлгэн өгч ажилласан.  

Аймгийн прокурорын газартай хамтран шийдвэрлэх хэргийн графикийг сар бүр гарган 
ажиллаж 2018 оны 07-р сард шийдвэрлэх 12 хэргээс 10 хэргийг, 2018 оны 08-р сард 
шийдвэрлэх 15 хэргээс 15 хэргийг, 2018 оны 09-р сард шийдвэрлэх 13 хэргээс 12 хэргийг 



 

 

нийт 40 хэрэг шийдвэрлэхээс 37 хэргийг шийдвэрлэн 3 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааг 
үргэлжилүүлэн явуулж байна. 

 
Эрэн сурвалжлах ажлын чиглэлээр: 

 
Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газраас Эрэн сурвалжлах "Аsap" санд 2018 оны 07 

дугаар сарын 01-ны өдрөөс 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл эрэн сурвалжлах 
АСАП санд 63 эрэн сурвалжлалтыг зарлаж 86 эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон байна.  

Эрэн сурвалжлалт зарласан 63 эрэн сурвалжлалтыг төрлөөр нь авч үзвэл гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 26, яллагдагч 3, сэжигтэн 2, тэнсэгдэж цагдаагийн байгууллагын хяналтанд 
байхдаа оргон зайлсан ялтан 1, шүүхээс даалгасан бусад хүн 18, оршин суугаа газраасаа 
алга болсон 7, бодис 1, тээврийн хэрэгсэл 4, мал, амьтан 1, эд зүйл 10 байна. 

Одоо эрэн сурвалжлах “ASAP” санд аман зураг 4, эд зүйл 103, мал, амьтан 14, 
тээврийн хэрэгсэл 3, галт зэвсэг 12, алга болсон хүн 5, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 18, 
сэжигтэн 1, шүүхээс даалгасан бусад 35 хүн эрэн сурвалжлагдаж байна. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд “Эрэн сурвалжлах ажлын АSАР сан”-д Замын-Үүд сум 
дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 39, эрүүгийн цагдаагийн тасаг 11,хэрэг бүртгэх тасаг 1, 
нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 7 эрэн сурвалжлалт зарласан байна. 

Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад эрэн сурвалжлах "АSАР" сангийн ашиглалт, 
бүрдүүлэлтийн явц байдал ахисан үзүүлэлттэй байна. Урьд оны  тухайн улиралын эрэн 
сурвалжлалтуудаас эрэн сурвалжлалт зарласан болон зогсоосон байдлыг авч үзвэл өмнөх 
оноос 2 дахин ахисан үзүүлэлттэй байна. 

 
Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд: 

 Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Маршрут”, “Бүртгэл-Хяналт”, “Гивлүүр”, 
“Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд салбар төлөвлөгөө 
гарган цагдаагийн газрын даргаар батлуулан арга хэмжээтэй холбоотой судалгааг гарган 
ЭЦА-ны холбогдох хэлтэст тухай бүр хүргүүлэн арга хэмжээний хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн 
ажлын мэдээг хүснэгтийн дагуу өдөр бүр Эрүүгийн цагдаагийн албанд өгч ажиллаж байна. 

“Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний А/227 дугаар тушаалаар зохион 
байгуулагдаж байгаа “Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт” арга хэмжээний удирдамж 
төлөвлөгөөний дагуу тус Цагдаагийн газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулан, 
хариуцсан сум орон нутагт нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах дэд ажлын хэсгийг 
байгуулан мэргэжлийн удирдлагаар ханган, хяналт тавьж тушаалын хэрэгжилтийг ханган 
ажиллахыг Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн дарга, Айраг, Хатанбулаг 
сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга нарт даалган төлөвлөгөөнд заагдсан 
ажлуудын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, дүн мэдээг тухай бүр холбогдох байгууллагад хүргүүлэн 
ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгсөн. 
 

Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 

 
Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг мөрдөж эхэлсэнтэй 

холбогдуулан тус тасаг нь хуулиар харъяаллуулсан 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 03 дугаар улирлын байдлаар нийт 174 гомдол, мэдээлэл хүлээн 
авч шалгаснаас хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 99, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзсан 34, бусад газарт шилжүүлсэн 12, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 27 
одоо ажиллагаанд 2 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 



 

 

Хэрэг бүртгэлтийн 139 хэрэгт ажиллагаа явуулснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэж 
яллагдагчаар татсан 29, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаасан 46, бусад газарт шилжүүлсэн 33, 
одоо ажиллагаанд хэрэг бүртгэлтийн 31 хэрэгтэй байна.  

Урьд оны үлдэгдэл 17, эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 178, 
түпгэлзүүлсэнээс сэргээсэн 2, шүүхээс буцсан 20, прокуророос буцсан 29, бусад газраас 
ирсэн 14 нийт 260 хэрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулжээ. Үүнээс шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай 182, хэрэгсэхгүй болгох саналтай 37, түдгэлзүүлэх саналтай 2, харъяаллын дагуу 
шилжүүлсэн 17, нэгтгэсэн 8, ажиллагаанд мөрдөн байцаалтын 14 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 591.866.368 төгрөгний 
хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 487.064.392 төгрөг нөхөн төлүүлсэн байна. 
Мөрдөн байцаалтын шатанд хохирол нөхөн төлөлт, эд хөрөнгө хурааж болзошгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр хийсэн ажил 82,4 хувьтай байна.  

Мөрдөн байцаалтын 96 хэрэгт мөрдөгчийн мэдэгдэл хүргүүлж, үр дүнг тооцон 
ажиллаж байна.  

Онцлох хэргийн талаар: Дорноговь аймгийн төмөр замын Цомог өртөөнөөс Айраг 
өртөө орох зам төмөр замын зам дээр Улаанбаатар-Сайншанд чиглэлийн суудлын 286 
дугаар галт тэрэг 2018 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр осолдсон хэргийн газарт тус газрын 
мөрдөн байцаах тасаг хойшлуулшгүй ажиллагааны хүрээнд хэргийн газрын үзлэг, 
хэсэгчилсэн 3 үзлэгийг хийж, 33 иргэнээс гэрчийн мэдүүлэг, 74 иргэнээс санал хүсэлтийг авч, 
25 иргэний эд зүйлийг хүлээлгэн өгч материалыг 2018 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр 
Төмөр зам дахь Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлсэн.  

2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын 3 
дугаар багийн нутаг дэвсгэр “Дэрс Хоолойн Бор” гэх газар нутагладаг Э.Отгонбаярын төрсөн 
охин 8 настай О.Нандин-Эрдэнийг Н.Энхжаргал гэгч нь  хүчиндсэн гэх гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авч тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Ганзоригоор ахлуулсан бүрэлдэхүүн хэргийг 
газарт ажиллаж Н.Энхжаргал гэгчийг олж баривчлан хойшлуулшгүйгээр баривчлан Монгол 
Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар эрүүгийн 
1819002550120 дугаартай хэрэг үүсгэн шалгаж байна. 
 

Хэрэг бүртэх албаны чиглэлээр: 
 

Тус хэрэг бүртгэх тасаг нь 2018 оны 3 дугаар улиралд иргэд, хуулийн этгээдээс гэмт 
хэргийн шинжтэй 37 гомдол мэдээлэл хүлээн авсанаас 14 гомдол мэдээллийг шалгаад хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт хүргүүлсэн, 23 гомдол мэдээлэлд 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн ба Замын -Үүд сум дахь цагдаагийн хэлтэст 2018 оны 3-р 
улиралд иргэд, хуулийн этгээдээс гэмт хэргийн шинжтэй 15 гомдол мэдээлэл хүлээн 
авсанаас 12 гомдол мэдээллийг шалгаад хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай 
прокурорт хүргүүлсэн, 3 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн мөрдөн шалгах 
ажилагаа явуулсан байна. 

Тайлангийн хугацаанд хэрэг бүртгэх тасаг нь хэрэг бүртгэлтийн 52 хэрэгт мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулсанаас 37 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн, 7 хэрэгт мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулаад хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах татгалтай прокурорт хүргүүлсэн, 3 
хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, одоо ажиллагаанд 5 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  

Замын-Үүд сум дахь цагдаагийн хэлтэст 2018 оны 3 дугаар улиралд хэрэг бүртгэлтийн 
23 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсанаас 18 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн, 4 хэрэгт 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаад хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах татгалтай прокурорт 
хүргүүлсэн, 1 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж ажилласан Одоо ажиллагаанд шалгаж 
байгаа хэргийн үлдэгдэлгүй байна. 
 Хэрэг бүртгэлтийн 49 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татан мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явуулсанаас 53 холбогдогчтой 43 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай шийдвэрлэсэн. Шүүхэд шилжүүлэх саналтай 43 хэргээс 43 буюу 100 хувь 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн. Мөрдөн байцаах тасгаас хэргийн яллагдагч оргон 



 

 

зайлсан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 1 хэрэг хүлээн авч тус хэргийн яллагдагчын эрэн 
сурвалжилж баривчлан хэргийг шийдвэрлэсэн. Одоо ажиллагаанд мөрдөн байцаалтын 6 
хэргийн үлдэгдэлтэй байна. 

Замын-Үүд сум дахь цагдаагийн хэлтэст 2018 оны 3-р улиралд хэрэг бүртгэлтийн 20 
хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татан мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулсанаас 18 холбогдогчтой 16 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлсэн. Шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай 16 хэргээс 16 буюу 100 хувь хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн. 

Мөн прокуророос буцсан 1 хэргийг дахин шийдвэрлэсэн байна. Одоо ажиллагаанд 
мөрдөн байцаалтын 4 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  

Гэмт хэргийн улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд 49,2 сая төгрөгний хохирол учирсанаас 
мөрдөн байцаалтын шатанд 45 сая буюу 91,5 хувийг нөхөн төлүүлсэн нь Хэрэг бүртгэх 
албанаас дэвшүүлсэн хүрэх түвшингээс 31,5 хувь дээгүүр үзүүлэлттэй байна. Хэрэг бүртгэх 
тасгаас галгаж буй гэмт хэргийн илрүүлэлт 90,6 хувьтай байгаа. нь Хэрэг бүртгэх албанаас 
дэвшүүлсэн хүрэх түвшингээс 40,6  хувиар дээгүүр үзүүлэлттэй байна.  

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 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 320, ахлагч 570, олон нийтийн цагдаа 54 нийт 944 алба 
хаагч 4720 цагийн үүрэг гүйцэтгэж гудамж, талбай олон нийтийн газар гэмт хэрэг 
үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлж 2 гэмт хэргийг нөхөн болон халуун мөрөөр нь илрүүлж, 4 
гэмт хэргийг таслан зогсоож ажилласан байна.  

Тайлангийн хугацаанд хөдөлгөөнт эргүүлд 2 автомашин давхардсан тоогоор 4 алба 
хаагч үүрэг гүйцэтгэж 6370 км зам туулж 442 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авч  зөрчил гаргасан 
320 иргэнийг албадан эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны эмч, цагдаа нарын хяналтан дор 
хүлээлгэн өгч, биеэ авч явах удирдан жолоодох чадваргүй 122 иргэнийг ар гэрт нь хүлээлгэн 
өгч, архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэлж жолоодсон 11, 
эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 1 нийт 12 тээврийн хэрэгсэлийг түр 
саатуулах газарт хүлээлгэн өгч, гудамж талбайд зөрчил гаргасан 5 иргэнийг Зөрчлийн тухай 
хуулийн дагуу газар дээр нь арга хэмжээ тооцон ажилласан.  

Тасгуудыг нэгдсэн эргүүлд гарч эргүүлийн үүргийг оновчтой зохион байгуулсанаар 
олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг урьд оны мөн үеэс 16 нэгжээр буюу 47.0 хувиар, 
гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 25 нэгжээр буюу 30.8 хувиар, согтуугаар үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг 58 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь 75 нэгжээр буюу 56.3 хувиар тус тус буурсан 
үзүүлэлттэй байна. 

Тус тасгийн алба хаагчдаас 185 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 52 гомдолд 
зөрчлийн хэрэг үүсгэн, 27 гомдлыг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар 
прокурорт шилжүүлж, 6 гомдол мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 100 гомдол 
мэдээллийг 3 хоногт хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж арга хэмжээ тооцож ажилласан 
байна. Эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх ажлын хүрээнд 336 зөрчил илрүүлж, зөрчил гаргасан 333 
иргэн, 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 25.475.000 төгрөгний торгууль ногдуулж ажилласан. 

Зөрчлийн шийдвэрлэлтийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад шийдвэрлэсэн зөрчил 
66.7 хувь, зөрчил гаргаж эрүүлжүүлэгдсэн иргэн 15.7 хувиар тус тус буурч 209 хүн 
баривчлагдсан нь урьд оны мөн үеэс 26.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 



 

 

Эрүүлжүүлэх байранд гэр орондоо хэрүүл маргаан үүсгэсэн, олон нийтийн газар 
бусадтай хэрүүл маргаан хийсэн, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ гэмт хэрэг, 
зөрчилд холбогдсон 1001 иргэнийг эмч, жижүүрийн цагдаа нарын хяналтанд хүлээн авч 
аюулгүй байдлыг хангаж, эрүүлжүүлэгдсэн иргэдийн тэмдэглэлийг тухай бүр хөтөлж 
ажилласан.  

Эрүүлжүүлэх байраар үйлчлүүлсэн иргэдийн хураамж болох 4.154.150 төгрөгийн 
тооцоог хийж, шүүхийн шийтгэх тогтоолоор баривчлагдсан 209 иргэнийг хүлээн авч 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 
эрүүлжүүлэгдсэн, 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 1 удаа 
гаргуулан ажилласан. 
 

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын талаар: 
 

Онцгой нөхцөл байдал үүсэн үед тус Цагдаагийн газраас Зэвсэгт хүчин, Хил хамгаалах, 
Тагнуул, Онцгой байдал, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албадуудтай хамтран ажиллах болон 
Байгалийн гамшиг, осол болсон үед ажиллах төлөвлөгөөг тус тус боловсруулж 2018 оны 08 
дугаар сарын 01-ны өдөр нууцлал аюулгүй байдлыг хангаж, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд 
бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргаар батлуулж төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн.  

Засгийн газрын 2018 оны 195 дугаар тогтоолын дагуу Тулгар төрийн 2227, Их Монгол 
Улсын 812, Ардын хувьсгалын 97, Дорноговь аймагт Говийн ноён хутагт Дулдуйтын 
Данзанравжаагийн мэлмий гийсний 215 жилийн ой, Говийн бүсийн хурдан морины 
уралдааны үед Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдрийн 
А/192 тушаалаар “Цагдаагийн түр хүрээ”-г байгуулж, Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 07 
дугаар сарын 24-ны өдрийн А/45 тушаалаар Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар 
зэрэгт шилжүүлэн ажиллах тушаал гарган баяр наадмын хамгаалалтанд ажиллах алба 
хаагч нарт хамгаалалтын 2 төлөвлөгөө, 4 зураглалыг гаргаж танилцуулсан.  

Баяр наадмын хамгаалалтанд Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам 
хамгаалах, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанаас 3, Цагдаагийн газраас 80, 
Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсээс 25, Дундговь аймаг дахь Цагдаагийн 
газраас 25, Говьсүмбэр аймаг дахь Цагдаагийн хэлтсээс 20, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах газрын халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэлтсээс 4, Цагдаагийн ерөнхий газрын Эргүүл, хамгаалалтын газраас 7 нийт 164 
алба хаагч, автомашин 30, мотоцикль 6, суурин станц 1, гар станц 74, хамгаалалтын олс 
5500 м, Шон 185, тэмдэг, тэмдэглэгээ 25, алба хаагчид агсамж тусгай хэрэгсэл, 
хамгаалалтын гэрэл ойлгогчтой хантаазтай үүрэг гүйцэтгэж, хамгаалалтын үйл ажиллагааг 
дрон болон зургийн аппаратаар хяналт тавьж баримтжуулсанаар хэв журмын хамгаалалт 
хэвийн явагдсан.  

Дээрх хамгаалалтаас гадна 3 дугаар улиралд олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ 
болох Тус аймгийн Өргөн, Эрдэнэ, Замын-Үүд, Улаанбадрах, Хөвсгөл, Хатанбулаг, 
Сайхандулаан, Айраг, Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Алтанширээ сумдын баяр наадам, Дэлгэрэх 
суманд зүүн бүсийн “Тайжын хурд-2018” хурдан морьдын уралдаан, Сайншанд сум Хамрын 
хийдэд “Шамбалын Их Ерөөл-2018”, “Ногоон паспорт-Монгол орон даяар” арга хэмжээний 
хамгаалалт зэрэг нийтийг хамарсан 14 удаагийн хамгаалалт зохион байгуулагдаж, 
хамгаалалтанд 51 офицер, 62 ахлагч, олон нийтийн цагдаа 7, сонсогч 2 нийт 122 алба хаагч, 
20 тээврийн хэрэгсэл, 24 гар станц, агсамж нэг бүрийн тусгай хэрэгсэлтэй 1531 цаг 
хамгаалалтанд үүрэг гүйцэтгэсэн.  

Тус аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбадрах, Айраг, Даланжаргалан сумдын нутаг 
дэвсгэр болон томоохон хот суурингаар дамжин өнгөрч буй тэсэлгээний бодис тээвэрлэлтийн 



 

 

2 удаагийн хамгаалалтанд аюултай ачааг хамгаалалтын хөтөч машин ажиллуулж 6 алба 
хаагч, 3 тээврийн хэрэгсэлтэй хамгаалалт зохион байгуулж, аюулгүй байдлыг хангасан. 

Тус аймгийн Хөвсгөл, Хатанбулаг, Дэлгэрэх сумдын нутаг дэвсгэрт малын гоц халдварт 
“Мялзан” өвчин гарч сумдын засаг даргын захирамж болон аймгийн Онцгой комиссын 
шийдвэрийн дагуу хорио цээрийн дэглэм сахиулж 8 хяналтын постонд нийт 6 алба хаагч 
давхардсан тоогоор 53 хоног 24 цагийн хугацаатай хорио цээрийн дэглэм сахиулж үүрэг 
гүйцэтгэж нөхцөл байдлын мэдээг Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах, 
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанд нэгдсэн танилцуулгаар тус тус хүргүүлсэн. 
 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар:  
 

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2018 
оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн  хуралдаанаар аймгийн гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралт 
шалтгаан нөхцөлийн талаар танилцуулж мөн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажил, арга хэмжээний хэрэгжилт, биелэлт үр дүнг ярилцаж гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр сумдад очиж ажиллах хуваарийг зөвлөлийн хурлаар батлан 
Сайхандулаан, Мандах сумдад цагдаагийн газрын дарга ажиллан эрүү, хэв журмын нөхцөл 
байдал, цагдаагийн газраас зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийж 
130 иргэн хамрагдсан. Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төлөвлөгөөнд заагдсан ажлуудыг бүрэн 
хэрэгжүүлэн төлөвлөгөөний биелэлтийг улирал бүр танилцуулан ажиллаж байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/187 дугаар захирамжаар баталсан “Гэмт хэрэг, 
зөрчил, хүчирхийлэл, осол гэмтлийн эсрэг хамтдаа” уралдаанд гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэн аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан ажил арга хэмжээний материалыг нэгтгэн 
аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

 Үндэсний аудитын газраас хууль сахиулах байгууллагын гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтын зөвлөмжийн 2.2.3-2.2.7 
заалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө гарган биелэлтийг тооцон ЦЕГ-ын Урьдчилан 
сэргийлэх хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.  

2018-2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын аймгийн төвийн 5 сургууль, 
Замын-Үүд 4 сургуулиудтай  хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, уг гэрээнд “School police” 
эргүүлийн арга хэмжээний зохион байгуулалт, үр дүнг хэрхэн дүгнэх, хариуцлага тооцох 
тогтолцооны талаар тусган ажиллаж одоогийн байдлаар сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, 
зөрчил үйлдэгдээгүй байна.  

“Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх зорилгоор Сайншанд 
сумын ерөнхий боловсролын 5, Замын-Үүд сумын ерөнхий боловсролын 3, хувийн хэвшлийн 
1 сургуулиудад тус бүр 10 сурагч, зааварлагч багшийн үйл ажиллагааг сайжруулан мэргэжил 
арга зүйн удирдлагаар ханган шат дараатай ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Дундговь аймагт зохион байгуулагдаж байгаа говийн бүсийн аймгуудын “Өсвөрийн 
сэргийлэгч бүлгэмийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх нь” уулзалт зөвлөгөөнд ерөнхий 
боловсролын сургуулийн өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэмийн 5 ахлагч сурагч, 1 нийгмийн 
ажилтан, ГБХХГХУСАХ ахлах мэргэжилтний хамт оролцсон. 

Аймгийн Засаг даргын баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу “Багийн Засаг дарга 
нарын үйл ажиллагааг чадавхжуулах” нэгдсэн сургалтаар олон нийт, цагдаагийн 
байгууллагын хамтын ажиллагаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд багийн Засаг 
дарга нарын үүрэг, оролцоо” сэдвээр 1 цагийн сургалт явуулж 64 албан тушаалтнууд 
хамрагдсан. Сургалтын дараагаар оролцогчдын дунд санал хүсэлтийг сонсож цагдаагийн 
газрын үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлт гомдол мэдээлэл гараагүй. 

Айраг, Даланжаргалан, Иххэт сумдын “Эцэг эхийн зөвлөгөөн”-ийг 2018 оны 08 дугаар 
сард аймгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран зохион байгуулсан. 
Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх, өсвөр насны хүүхдэд тавих хараа хяналт сэдвээр 



 

 

мэдээлэл хийж хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Дээрхи сумдын хараа хяналт сул, зорилтод 
бүлгийн хүүхдүүдэд хамтарсан багаас тусламж үйлчилгээ үзүүлэн бүртгэл судалгаанд авсан.  

ХЗДХЯ-ны Архидан согтууралтай тэмцэх сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хийгдэх 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж 
биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. Сайншанд суманд гэмт хэрэг, зөрчил гарч болзошгүй 
газруудыг цагдаагийн газрын эргүүлийн нэгдсэн чиглэлд өөрчлөлт оруулан 7 хоног бүрийн 
Даваа-Баасан гарагт тасгуудын алба хаагчдыг эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн ажилуулснаар 
гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг эхний 9 сарын байдлаар 25 нэгжээр буюу 30,8 хувиар 
буурсан тоон үзүүлэлттэй байна. 

Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлсэн нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 
ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн пейж хуудсанд тавигдсан зорилтод нэвтрүүлэг, видео 
шторкийг 15-ыг хуулбарлан авч байгууллагын “Дорноговь цагдаа” фейсбүүк, 
www.Dornogobi.police.gov.mn вэйб сайтад 25 мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг байршуулан орон 
нутгиййн DSB телевиз, байгууллагын хүлээлгийн танхимын зурагтаар сурталчилан иргэд, 
олон нийтэд хүргэсэн. Замын-Үүд, Эрдэнэ, Өргөн, Айраг, Даланжаргалан сумын орчим 
“Хурдаа хас”, “Анхаар, Хамгаалах бүсээ хэрэглэ”, “Ядарч байвал амар” бичиглэлтэй санамж, 
сэрэмжлүүлэг 825 ширхэгийг тараасан. Сайншанд сумаас хойш 35-р зөрлөгийн орчимд зам 
тээврийн осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Цагдаагийн модель” машин нэгийг 
байрлуулсан. 

2018 оны 07 дугаар сард олон нийтийн цагдаагаар ажиллах 4 иргэнийг судлан Замын-
Үүд сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн даргын 2018 оны Б/20 дугаар тушаалаар олон 
нийтийн цагдаа бэлтгэх 14 хоногийн сургалт зохион байгуулсан. Цагдаагийн газрын даргын 
2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн Б/107 дугаартай тушаалаар 4 олон нийтийн цагдааг 
томилон ажилуулж байна. Олон нийтийн цагдаа нарыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр хариуцсан хэсгийн байцаагч нарын хамт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлэн ажиллуулж 
байна. Одоо тус аймагт 22 олон нийтийн цагдаа ажиллаж байгаа ба 3 олон нийтийн цагдааг 
цагдаагийн сул орон тоонд зарлагдсан сонгон шалгаруулалтад хамрагдан шалгалтанд 
тэнцсэн.  

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид архи, 
согтууруулах ундаанаас татгалзах, гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохгүй байх талаар 2 төрлийн 
сэрэмжлүүлгийг өдөрт 3 удаагийн давтамжтайгаар 5 удаа явуулж, 53 байгууллага, аж ахуйн 
нэгжид 3 төрлийн 216 ширхэг санамжийг тарааж ажилласан.  

“Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүний хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх” дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа АА-н 2 бүлэг, 
давхар хамаарлын 1 бүлэгтэй хамтран 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, архи 
согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэдэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг 12 
иргэнийг хамруулж, архинд донтох өвчтэй 6 иргэнийг архины албадан эмчилгээнд 
хамруулсан.  

Цагдаагийн газрын даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу Сайншанд сумын нутаг 
дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын судалгааг баг тус бүрээр гарган, шалгах чиглэл болон хяналт шалгалт 
хийсэн тэмдэглэлийн хамт эргүүлийн 4 чиглэлд үүрэг гүйцэтгэж байгаа 8 алба хаагчдад 
танилцуулан аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хувиарлан өгч шалгах чиглэлийн дагуу 
үйлчилгээ явуулж байгаа эсэхэд хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.  

Эргүүлийн чиглэлд үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагчид 45 аж ахуйн нэгжийн согтууруулах 
ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагын 50 цэгийн тусгай 
зөвшөөрлийн хугацааг шалган, тухай газрууд нь аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/ 450 
дугаартай захирамжид заасан цагийн хуваарийн дагуу ажиллаж байгаа эсэх, мөн Аймгийн 
ИТХ-ын 2017 оны 06/05 дугаартай тогтоолоор батлагдсан “Согтууруулах ундаа худалдах, 
түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих” журмын 5.9-д заасан үйл ажиллагаа 
явуулах барилга байгууламжийн дотор, гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
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холбогдох стандартад нийцсэн телекамер ажиллагаатай эсэхэд хяналт шалгалт хийж 
зөрчлийг арилгуулсан. 

Зөвшөөрөлгүй цэгт согтууруулах ундаа худалдан борлуулж байгаа айл өрхийн 
судалгааг баг тус бүрээр гарган 2 удаа хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, “Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”-аар 40 зөрчил илрүүлэн, 32 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийг 
3,850,000 төгрөгөөр, зөвшөөрөлгүй тамхи худалдсан 31 зөрчил илрүүлэн 31 иргэнийг 
8,255,000 төгрөгөөр торгон 87 литр архи, 2 литр пиво, 169 хайрцаг тамхийг тус тус хураан авч 
шилжүүлсэн.  

Цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 3-р 
улиралд  16 мэдэгдэл хүргүүлэн биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.  

Дорноговь аймгийн ЗДТГ, Замын-Үүд сумын ЗДТГ, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газартай хамтран ерөнхий боловсролын сурагч, төрийн алба хаагчдын 
бүрэлдэхүүнтэй "Таны хүүхэд хаана явна бэ" сэдэвтэй жүжигчилсэн тоглолтыг Сайншанд, 
Айраг, Даланжаргалан, Иххэт сумдын сургуулийн сурагч, эцэг, эхчүүдэд зориулан тавьж гэр 
бүлийн хүчирхийлэл, цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдал, хүүхдийг эерэг аргаар 
хүмүүжүүлэх нь зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл хийж ажиллалаа.  
 Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Засгийн газрын 2018 оны 
“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөр, аймгийн ИТХТ-ийн 2018 
оны “Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүний хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх дэд 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, архидан согтуурлын эсрэг бүх нийтийн ухамсрыг 
дээшлүүлэх чиглэл хууль сахиулах байгууллагуудын 3 дугаар улирлын “Иргэдэд ойр төрийн 
үйлчилгээ” өдөрлөгийг Сайншанд сумын гэр бүлийн талбайд 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны 
өдрийн 13.00-16.00 цагийн хооронд зохион байгууллаа. Арга хэмжээний үеэр 2 иргэний 
гомдол мэдээллийг газар дээр нь штйдвэрлэн, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 500 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж 300 иргэнд хүрч 
ажилласан. 
 

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын талаар: 
 

Шүүхийн харуул цагдаа нар 3 ээлжээр аймгийн шүүхийн байрыг 92 өдөр 2208 цаг, 
Замын-Үүд сум дахь шүүхийн байрыг 3 алба хаагч 92 өдөр 2208 цаг нийт 4416 цаг тасралтгүй 
хамгаалалтанд авч ажилласан. Аймгийн шүүхийн эрүү, иргэний танхимд эрүүгийн хэргийн 
анхан шатны 133 шүүх хурал, иргэний хэргийн анхан шатны 106 шүүх хурал захиргааны 25 
зөрчлийн хэргийн 36хурал нийт 300 шүүх хурал тус тус явагдаж дээрх 300 шүүх хуралд 
хамгаалалтын цагдаа нар журам сахиулж, шүүх хуралдаанд оролцогч нарт хуралдааны 
дэгийн талаарх зөвлөмжийг танилцуулж ажилласан. Шүүгчийн хамгаалалтанд 4 алба хааг 4 
удаа 67 цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Шүүх хуралдаанд шүүгч 217, улсын яллагч 101, нарийн бичгийн дарга 191, өмгөөлөгч 
131, хохирогч 37, шүүгдэгч 120 хариуцагч 56, нэхэмжлэгч 50 гэрч 18 бусад 42 хүн, нийт 963 
хүн оролцсон байна. Шүүхийн харуул цагдаа нар шүүгч, шүүхийн ажилтан нартай уулзахаар 
ирсэн нийт 1348 иргэний бичиг баримтыг шалган бүртгэлд авч зохих журмын дагуу шүүхийн 
байранд нэвтрүүлсэн.  

Дорноговь аймаг дахь сум дундын шүүхээс Дорноговь аймаг дахь шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байранд 18 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 яллагдагч ялтанг 13 
удаа цагдаагийн газрын жижүүрийн албаны тээврийн хэрэгсэлээр аюулгүй байдлыг ханган 
хуяглан хүргэсэн. 

Сум дундын шүүхээс эрэн сурвалжлуулахаар даалгасан урд улирлын үлдэгдэл 24 иргэн 
байгаагаас шинээр 21 иргэний мэдээллийг  Цагдаагийн ерөнхий газрын нэгдсэн сангийн эрэн 
сурвалжлах “Asap” санд бүртгэсэн. 3 дугаар улиралд шүүхээс даалгасан 18 иргэнийг олж 
тогтоож, 27 иргэнийг эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  



 

 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:  
 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор гудамж замын хяналт шалгалтаар 17431 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 
5181 зөрчил илрүүлж Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 7.3.1, 7.5 
дахь заалтыг зөрчиж согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэсэгсэл 
жолоодсон 231 зөрчил илрүүлж тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж ажилласан байна.  

Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэсэгсэл жолоодсон 193 
жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг тухай бүр 1 жилээр хугацаатайгаар хасаж, 
хуульд заасны дагуу 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг буюу нийт 77.200.000 төгрөгөөр 
торгож, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй 
тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон 48 иргэнийг сум дундын эрүүгийн 
хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэврээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулж ЦЕГ-ын 
туслах тоо бүртгэлийн санд мэдээллийг бүртгэж ажилласан.  

Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн 
нийт 3611 жолоочийг 142.321.250 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 254 жолоочийн тээврийн 
хэрэгслийг түр саатуулж, түр саатуулах хашааны хураамж 889.000 төгрөгийг Цагдаагийн 
газрын төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлж ажилласан.  

Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуухай албаны 102 дугаарын утсанд иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн зам тээврийн ослын 41 гомдол, мэдээлэлд Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны код-202-ын дагуу хүлээн авснаас зам тээврийн осол, хэргийн 
шинжтэй 15 мэдээллийг эрүүгийн мөрдөгч шалгаж, 26 мэдээллийг даатгалын салбарт 
шилжүүлээд байна. Осол, хэргийн улмаас 10 хүн нас барж, 5 гэмтсэн ба үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 4 хэргээр буюу 21.05 хувиар, 5 хүн гэмтсэн нь 2-
оор буюу 28.5 хувиар тус тус буурч, нас барсан хүн 6-аар буюу 60 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. 

“Орон нутгийн зам–хөдөлгөөний соёл” аян, “Оюутан тээвэр-2”, “Хичээлийн шинэ жил” 
нэгдсэн, “Хурд-2“ хэсэгчилсэн хэмжээнүүдийн төлөвлөгөөг гарган зохион байгуулж Ерөнхий 
боловсролын сургуулиуд, АУШУИС, Сайншанд татах хэсэг, “Интертранс” ХХК, “Аянчин тулга” 
ХХК, аймгийн гаалийн газар, “Хүслэнт Ажнай”, “Автобус-5”, “Гэрэлт Уянга”, аймгийн Авто 
тээврийн төв, АЗЗА-ТӨХК-уудтай хамтран ажиллаж байна. Хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийн 
хүрээнд 3 төрлийн зурагт хуудсыг 400 ширхэгийг хэвлэж иргэд ихээр төвлөрдөг төв талбай, 
төрийн захиргааны төв байгууллага зэрэг 25 цэгт нааж байршуулан, 65 ширхэгийг хүүхдээ 
зориулалтын суудалгүй, суудлын бүс хэрэглүүлээгүй, харгалзах хүнгүй тээвэрлэж явсан 
иргэдэд, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцох талаар 310 ширхэг 
санам сэрэмжлүүлэгийг жолооч нарт тараасан. 
 Замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох хууль тогтоомжоор 15 байгууллагын нийт 517 
ажилтан, алба хаагч, иргэдэд ухуулга яриа сургалтыг хийсэн. ЕБС -ийн нийт 153 сурагч, 
сурган хүмүүжүүлэгч нарт хүүхэд зам тээврийн осолд өртөж хохирохоос урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр “Аз жаргалтай аюулгүй ирээдүй” сургалтыг зохион байгуулсан. 
 “Хичээлийн шинэ жил” сэдэвт арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Боловсрол соёлын 
газар болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн захирал, эрхлэгч нартай 
уулзалт хийж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
 Арга хэмжээг эхлэх болон явцын үр дүнгийн талаар орон нутгийн DSB, “Халиун” Dtv, 
“MNT” болон “FM-101,5” “FM-107.5” зэрэг 4 телевиз радио зэрэг хэвлэл мэдээлийн хэрэгслээр 
иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажилласан.   

Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Анхаар, 
хурдаа хас, хамгаалах бүс” гэх утга бүхий 6 ширхэг самбарыг Замын-Үүд-Сайншанд-
Улаанбаатар чиглэлийн босоо тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замд байршуулж, модель 
машиныг 1 ширхэгийг шинээр байршуулан, хот хоорондод хүн ба ачаа тээвэрлэж буй жолооч 
нарт 500 ширхэг санамж зөвлөгөөний материал тарааж, тээврийн хэрэгслийн гадна болон 
дотор хэсэгт байрлуулах стикер наалт тарааж ажилласан. 



 

 

 Аймгийн Засаг даргын А/606 тоот захирамжийн дагуу Сайшанд, Айраг, Алтанширээ 
сумдын босоо тэнхлэгийн авто зам дагуу нутгалдаг малчидтай уулзалт хийж ЗХД-ийн заалт 
бүхий материалыг гарын авлага болгон дахин 400 малчдад тарааж ажилласан. 

Сайншанд сумын төвд “Явган хүний гарц” тэмдэг 8, “Хурд сааруулагч” тэмдэг 6, 
“Зогсоол” тэмдэг 3, “Түр зогсох хориотой” тэмдэг 3, мөн Замын-Үүд суманд “Гол зам” тэмдэг 3, 
“Огцом эргэлт” тэмдэг 4, “Зам тавьж өгнө” тэмдэг 3, “Явган хүний гарц” тэмдэг 2, “Баруун 
болон зүүн гар тийш явна” тэмдэг 4, “Сургууль орчмын бүс” тэмдэг 2, “Жингийн хязгаарлал” 2, 
“Өндрийн хязгаарлал” 2, “Огцом эргэлт” тэмдэг 2, Замын-Үүд суманд “Түр зогсох хориотой” 
тэмдэг 7 ширхэг, нийт 49 тэмдэг шинээр суурилуулсан. 

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс,Оросын Холбооны Улсын аялал 
жуулчлалын сайд нарын уулзалтын ажлын хүрээнд хийгдэж буй гурван улс дамнасан “Цайны 
замын аялал жуучлал”-ыг хөгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд БНХАУ-ын төлөөлөгчид аялах 
үеийн, Тулгар төрийн 2227, Их Монгол Улсын 812, Ардын хувьсгалын 97 жилийн ой, Ноён 
Хутагт Дулдуйтын Данзанравжаагийн мэлмий гийсний 215 жилийн ой, Дорноговь аймгийн 
бүс, Замын-Үүд, Айраг, Даланжаргалан, Иххэт, Өргөн сумдын баяр наадмын, 2018 оны 09 
дүгээр 14, 15-ний өдрүүдэд “Хүүхдийн ордон”, “Соёмбо” цогцолборын гадна талбайд явагдсан 
“Дорноговьд үйлдвэрлэв-2018” үзэсгэлэн худалдаа явах үеийн гадна талбай болон оролцох 
тээврийн хэрэгслийн цуваа явах үеийн, 2018 оны 09 дүгээр сарын 15-ний өдөр Монгол Улсын 
Байгаль орчин аялал жуучлалын яамнаас зохион байгуулсан “Хандлагаа өөрчилье” багц 
ажлын хүрээнд “Ногоон паспорт” аяныг Монгол орон даяар зохион байгуулах нээлтийн 
ажиллагааг тус аймгаас эхлэн хэрэгжүүлэх болсонтой холбогдуулан Дорноговь, Говьсүмбэр 
аймгуудаас сонгогдсон Улсын Их Хурлын гишүүд, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 
сургуулийн эко сургуулиудын 250 сурагчид болон багш удирдагч нар ажлын албаны хүмүүс 
орон нутагт ирэх нээлтийн ажиллагааг “Хамрын хийдэд” зохион байгуулах үеийн замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хангах чиглэлээр хамгаалалтуудыг зохион байгуулж 
ажилласан. 
 

Гурав. Дүгнэлт 
 

Тасаг, нэгжүүдийн алба хаагчдын нэгдсэн эргүүлийг өдөр бүр гаргаж, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж 
ажилласанаар согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг нь урьд оны мөн үеэс 75 нэгжээр буюу 56.3 
хувиар, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 25 нэгжээр буюу 30.8 хувиар, олон нийтийн 
газар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 16 нэгжээр буюу 47,0 хувиар тус тус буурсан тоон үзүүлэлттэй 
байна.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, ажил арга хэмжээг оновчтой зохион байгуулснаар 
2018 оны 3 дугаар улиралд нийт 396 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 138 
нэгжээр буюу 25.8 хувиар буурсан байна.  

Осол, хэргийг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 4 хэргээр буюу 21.5 хувиар, гэмтсэн  
хүн 2-оор буюу 28.5 хувиар тус тус буурч, нас барсан хүн 6-аар буюу 60 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байгаас үзэхэд босоо тэнхлэгийн замын автозамд замын хөдөлгөөний 
хөдөлгөөнт эргүүлийг тогтмол ажиллуулах, иргэдийг замын хөдөлгөөнд соёлтой, хууль, 
дүрмийг мөрдөж ажиллах талаарх мэдээллийг тогтмол хийж ажиллаж байх шаардлагатай 
байна.  

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан 708.1 сая төгрөгийн 
хохирол учирсаны 415.6 сая төгрөг буюу 58.7 хувийг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн 
төлсөн байгаа бөгөөд хохирол нөхөн төлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх. 

Урьд нь ял шийтгэгдэж байсан 10 иргэн дахин гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан нь 
нийт холбогдогчийн 4.1 хувийг эзэлж байгаа ба урьд оны мөн үеэс 9.1 хувиар өссөн байх тул 
тодорхой төрлийн гэмт хэрэг үйлдэн ял шийтгэл эдэлсэн иргэд болон хорихоос өөр төрлийн 
ялаар шийтгэүүлсэн иргэдэд тавих хяналтыг сайжруулж тэдний эрх зүйн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулан ажиллах.  



 

 

 
Дөрөв Цаашид хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээ: 

 
1. Аймгийн хэмжээнд зөрчил ихээр бүртгэгдэж байгаа Сайншанд, Замын-Үүд суманд 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг улам эрчимжүүлж, гэмт хэрэг, зөрчлийг газар дээр 
нь илрүүлж, таслан зогсоох ажлыг эрчимжүүлэх.  

2. Гэмт хэргийн гаралтыг урьд оноос бууруулах зорилгоор улсын хэмжээнд явагдаж 
байгаа нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан ажиллах. 

3. “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд бие бүрэлдэхүүнийг В, С вирусын урьдчилан 
сэргийлэх оношлогоо хийлгэх.  

4. Цагдаагийн газрын ахлагч бие бүрэлдэхүүний бие бялдар, мэргэжлийн ур чадвар, 
авхаалж самбаа, хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “Шилдэг цагдаа-2018” 
уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулах.  

5. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Эрдэнэ, Замын-Үүд сумдад баригдах замын 
хөдөлгөөний хяналтын постыг барилгын ажилд тогтмол хяналт тавьж ажиллагаанд оруулах.  
    

 

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 
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