
 
 
 

 
 
 
 

МЭНДЧИЛГЭЭ 
 
 

Монгол улсынхаа хойморьт  алтан шаргал тариа буудай ашиг шим өндөртэй 
мал сүрэг хослуулан хөгжүүлж,  байгалын үзэсгэлэн төгөлдөр Сэлэнгэ сайхан нутагт 
амьдарч буй ТА бүхэндээ, Цагдаагийн газрын нийт хамт олны “МЭНДЧИЛГЭЭ”-г өргөн 
дэвшүүлж, ажил үйлс тань амжилт бүтээлээр дүүрэн, амьдрал тань аз жаргалаар 
бялхан байхын өлзийтэй ерөөлийг өргөн баръя. 

 
Цагдаагийн газрын хамт олон гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 

сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна.   

 
2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжижбуй Монгол Улсын  

“Цагдаагийн албаны тухай” хуулийн 14 дүгээр зүйл: Нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн 
байгууллагын үүрэг”, 14.1.2: Цагдаагийн төв байгууллага болон харъяалах 
Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад ажлаа тайлагнах” гэж заасны дагуу   2014 онд 
зохион байгуулсан ажлын тайлангаа ИРГЭД ТА бүхэндээ танилцуулж байна.  

 
           Та бүхэн тайлантай танилцаж, өөрийн  сэтгэгдэл, санал, хүсэлтээ 
/www.selenge.police.gov.mn  цахим хаяг болон 70363033 дугаарын утас, өөрийн биеэр, 
бичгээр  ирүүлнэ үү.  
 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 
НИЙТ ХАМТ ОЛОН 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.selenge.police.gov.mn/


 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ  ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 
2014 ОНЫ ТАЙЛАН 

 
 2015.01.10                                                                                                        Сүхбаатар сум 
 
 Сэлэнгэ аймаг дахь  Цагдаагийн газар  гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийн хүрээнд 2014 онд дараахи 
үйл ажиллагааг зохион байгуулав.Үүнд: 
 
 

Иðãýä, áàéãóóëëàãàас цагдаагийн байгууллагад хандаж гаргасан гэмт хэрэг, 
 захиргааны зөрчлийн шинжтэй өрãºäºë, ãîìäîë, ìýäýýëлийн талаар: 

 
ªðãºäºë, ãîìäëûí øèéäâýðëýëòèéã 7 хоног бүр Цагдаагийн газрын удирдлага танилцаж, 

тодорхой ¿¿ðýã ÷èãëýë ºã÷ àæèëëàж байна. 
 

     Тус цагдаагийн газар 2014 онд  иðãýä, байгууллага, àæ àæ àõóéí íýãæээс ãýìò õýðгийн шинжтэй  
7713  гомдол мэдээллийг хүлээн авч,991-д нь эрүүгийн хэрэг үүсгэж, хэрэг бүртгэлт,  мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явуулж, 1195.-д нь эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар 
прокурорт хүргүүлж, 40 гомдол, мэдээллийг нэгтгэж   шалгажээ.  
 
    Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэсэн хугацаагаар нь задалж авч үзвэл 
1426   буюу 64.1  хувийг 5 хоногт, 719  буюу  35.9  хувийг 6-19  хоногт, 1  буюу 0.04  хувийг 20 ба 
түүнээс дээш хоногт тус тус шийдвэрлэжээ. 
 
     Захиргааны зөрчлийн шинжтэй 5487 гомдол, мэдээллийн 3718 зөрчлийг нь шийтгэврээр, 164 
зөрчлийг нь торгуулийн хуудсаар тус тус торгож, 600 зөрчлийг нь шүүхээр баривчлуулж, 962 
зөрчилд нь тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 21 зөрчлийг нь нэгтгэж, 23 зөрчилд нь 
захиргааны хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлгүй гэж үзэж, шийдвэрлэжээ. 
 
    Захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 5442 буюу 99.2 хувийг 14 хоногт, 45 буюу 
0.8 хувийг 15-28 хоногт тус тус шийдвэрлэв. 
 
      Нийт хүлээн авсан гомдол мэдээллийн  6868  буюу 89.0хувийг хуулийн анхны хугацаанд 
шалгаж шийдвэрлэв. 

 
       2014  онд  хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд   гэмт хэргийн улмаас иргэд, 
байгууллагад учирсан нийт 1780.0 төгрөгийн хохирлоос 1103.0 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн 
төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэлт  62.0  хувь, хохирол нөхөн  төлүүлэлтийг өнгөрсөн оны мөн 
үетэй харьцуулахад 18.5 хувиар  буурсан. 
 
      Гэмт хэргийн улмаас иргэдэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх зорилгоор 866.6 сая 
төгрөгний хөрөнгийг битүүмжилсэнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 114.2  сая төгрөг 
буюу 15.2  хувиар өссөн үзүүлэлттэй. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Нэг:Байгууллагын ил тод байдлыг хангах, сурталчилах  чиглэлээр 
 

 
       Байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэдэд цахим хэлбэрээр мэдээлэх, шуурхай хүргэх 
Цагдаагийн газрын цахим /www.selenge.police.gov.mn/ хаягыг шинээр нээж, иргэдээс санал 
хүсэлтийг хүлээн авч байгууллага, алба хаагчдын хийж гүйцэтгэсэн ажил, төсөв санхүү, 
тендерийн үйл ажиллагааны талаар тухай бүрт нь ил тод мэдээлж сурталчлах ажлыг зохион 
байгуулан ажиллаж байна. 

 
 

 Тус Цагдаагийн газраас байгууллагынхаа гадаад, дотоод орчин, тохижилтыг сайжруулах, 
иргэд болон алба хаагчдад ая тухай орчин бүрдүүлэх зорилгоор байгууллагынхаа 1,2,3 дугаар 
давхар, алба хаагчдын өрөөнүүдэд урсгал засварыг  хийж, үйл ажиллагааг харуулсан “ИЛ ТОД, 
НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ...” фото мэдээллийн самбаруудыг  тус тус шинээр хийж байрлуулав. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
      Тасаг, албад бүр үйл ажиллагаагаа сурталчилсан 60х80 хэмжээний сурталчилгаа фото зураг 
бүхий самбарыг хийж, үйл ажиллагаагаа иргэдэд танилцуулж байна 
 
    Цагдаагийн газрын 1 дүгээр давхарт алба хаагч бүрийн өрөөний дугаар бүхий “ЛАВЛАГАА” 
мэдээллийн самбарыг шинээр хийж байрлуулсны  зэрэгцээ, тасаг, албад, алба хаагчийн үйл 
ажиллагааг сурталчилсан мэдээлэл бүхий самбарыг хийж, иргэдэд сурталчилж байна.  

http://www.selenge.police.gov.mn/


 
 
 
 
       Иргэдэд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг  ил тод нээлттэй сурталчилах, иргэдийн 
санал хүсэлтийг хүлээн авах, тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
“Иргэний танхим”-ыг  засаж тохижуулан ашиглалтанд оруулж,  тайлангийн хугацаанд тодорхой 
төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор уул залт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 
байна.         
    

 
 
 
.         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АЛБА ХААГЧДЫГ СУРГАЖ, ДАДЛАГАЖУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
Алба хаагчийн мэргэжил, мэргэшлийн мэдлэг, чадварын түвшинг дээшлүүлж, 

дадлагажуулан чадваржуулах сургалт 36 цаг, алба хаагчийг хөгжүүлэх бусад сургалт 24 цаг, нийт 
60 цагийн хичээл сургалтыг зохион байгуулж явууллаа.  

 
        2014 онд ЦЕГ-ын Сургалт, дадлагын төвд зохион байгуулагдсан сургалтанд тус Цагдаагийн 
газраас 26 алба хаагч хамрагдаад байна. Үүнд: Аймгийн төвөөс 13, Мандал сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтсээс 8, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэсгээс 5 алба хаагч 
хамрагдсан болно.  

2014.04.21-нээс офицер бэлтгэх 21 хоногийн сургалтанд тус Цагдаагийн газраас 
холбооны инженер-дадлагажих ажилтан Ц.Ууганбаатар, Мандал сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтсийн ЭББ-ны эмч-дадлагажих ажилтан Б.Нандин-Эрдэнэ, Б.Сундуйдэлгэр нар 
хамрагдав.  

.   
Өмнөд Судан улс дахь Нэгдсэн Байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг 

гүйцэтгэх сонгон шалгаруулалтанд тус Цагдаагийн газраас эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
ахмад С.Батсуурь тэнцэж, 2014.06.13-наас 2014.08.05-ны өдөр хүртэл хугацаанд ажиллагааны 
өмнөх сургалтанд хамрагдаж, Өмнөд Судан улсыг зорив.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас  улс, бүс, аймгийн шинжтэй 
  тэмцээнд амжилттай оролцлоо. 

 
 

Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан Марш тактикийн тэмцээнд 12 
алба хаагчийг оролцуулж, буудлага, жагсаалч салаа, теннис, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, холын 
зайн гүйлт, мөрдөстэй бүсгүйчүүд тэмцээнд амжилттай оролцлоо. Тус Цагдаагийн газрын 20 
эмэгтэй алба хаагч өөрсдийн хийсэн бүтээлүүдээрээ /хэрээсэн хатгамал, шүр, сонингийн цаасаар 
хийсэн цэцгийн сав, дээл, хантааз, хүүхдийн бойтог, цуглуулга, даршилсан ногоо, ундаа, цагаан 
идээ гэх мэт / үзэсгэлэн гаргаж танилцуулав. Цагдаагийн газрын “Цагаан шонхор” баг “Мөрдөстэй 
бүсгүйчүүд” тэмцээнд Хилийн цэргийн 0101 дүгээр анги, 0243 дугаар анги, Шүүхийн шийдвэр 
биелүүлэх алба, Онцгой байдлын албадын бүсгүйчүүдтэй Багийн мэндчилгээ, асуулт хариулт, 
урлагийн тоглолт, бууны задаргаа, угсралт, сумлалт зэрэг төрлөөр өрсөлдөж, тэргүүнд байр 
эзлэв.  

 
Цагдаагийн Эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Батбаяр нь 2014.02.14-нд УБ 

хотноо зохиогдсон Жүдо бөхийн спортын мастер цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Мандахын нэрэмжит 
цагдаа, дотоодын цэргийн 2014 оны “Жүдо бөх”ийн аварга шалгаруулах тэмцээнд эрэгтэй 90 кг-
ын жинд Гуравдугаар байр эзэлж, хүрэл медаль хүртэв. 

 
Эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Батбаяр аймгийн баяр наадмын үндэсний 

бөхийн барилдаанд 7 давж, “Аймгийн харцага” цол хүртлээ.  
 

        2014.02.21-23-ны өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан гардан 
тулааны тэмцээнд баг, тамирчдыг бэлтгэн 8 алба хаагчийг оролцуулснаас эрүүгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн дэслэгч Б.Батбаяр хүрэл, Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч С.Энхбаяр мөнгөн медаль хүртэж, багаараа Дөрөвдүгээр байранд оров. 

       Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяраар бүх эмэгтэй алба хаагчдад хүндэтгэл үзүүлж, гарын 
бэлэг гардуулж, баярын çîîã áàðèëàà.  

 

2014 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр Зүүнхараад хотод зохион байгуулагдсан Төвийн 
бүсийн Цагдаагийн байгууллагуудын хоорондох тэмцээнд тус цагдаагийн газрын эмэгтэй алба 
хаагчдаас бүрдсэн баг гар бөмбөгийн тэмцээнд хүрэл, эрэгтэй баг гар бөмбөг, сагсан бөмбөгөөр 
хүрэл медаль тус тус хүртлээ.  

2014.02.14-нд аймгийн ЗДТГ-аас àëáà õààã÷äûí ÷ºëººò öàãèéã ýð¿¿ë àãààðò çºâ áîëîâñîí 
өнгөрүүлэх, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх зорилгоор зохион явуулсан “Цасны баяр”-т бие 
бүрэлдэхүүнийг өргөн хамруулж, отог барьж, алба хаагчдад хоолоор үйлчилж, тэмцээн, 
уралдаанд амжилттай оролцов.  

Аймгийн хууль, хүчний байгууллагуудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион 
байгуулагддаг марш тактикийн аварга шалгаруулах тэмцээнд аймгийн төвөөс 1, Мандал сум дахь 
сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 1, нийт 2 баг бэлтгэн оролцуулж, аймгийн төвийн баг 2 дугаар 
байранд шалгарсан байна. 

Эх үрсийн баяраар алба хаагчдын гэр бүл, үр хүүхдийг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлж, 
õ¿¿õä¿¿äèéí äóíä õºãæººíò òîãëîîì, óðëàãèéí òîãëîëò çîõèîí áàéãóóëæ ñ¿¿, òàðàã, öàãààí 
èäýýãýýð ¿íý òºëáºðã¿é ¿éë÷èëæ, ãàðûí áýëýã òàðààâ. 

 Санхүү, аж ахуйн хамт олон Амарбаясгалант хийд рүү явж, ном уншуулж, жилийн заслаа 
хийлгүүлж ирэв.  

Цагдаагийн газрын 2014 оны аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион 
байгуулж, эрэгтэйчүүдийн багаас Мандал 1 дүгээр байр, Хэв журам хамгаалах тасаг 2 дугаар 
байр, Сайхан 3 дугаар байр, эмэгтэйчүүдийн багаас ГХТТасаг 1 дүгээр байр, Мандал 2 дугаар 
байр тус тус эзлэв.  

 
 



 
 
 
2014 онд Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын түүхт 90 жилийн ой тохиов. 
 
Энэ онд Цагдаагийн газрын түүхт 90 жилийн ой тохиож, 2014 оны 9 дүгээр сарын 05-ны 

өдөр ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлэв.  
 
-Цагдаагийн газрын 90 жилийн түүхийг товчоолсон Анхны ном /484 нүүр буюу 242 хуудас/, 

зурагт цомог /96 нүүр буюу 48 хуудас/, ойн тэмдгүүдийг шинээр бүтээв.  
-Алба хаагчдынхаа дунд урлагийн үзлэг зохион байгуулж, сонгон шалгаруулсаны үндсэн 

дээр бүрэн хэмжээний хөтөлбөртэй Цагдаагийн газрын алба хаагчдын дагнасан концертын 
үзүүлбэртэй болгов.  

-Цагдаагийн газрын алба хаагчдад зориулж, “Би Сэлэнгийн цагдаа” дууг зохиож, баримтат 
нэвтрүүлгүүд хийлгэв.  

-Цагдаагийн газрын алба хаагчдын нэгдсэн парад жагсаал, үйл ажиллагааг сурталчилсан 
бие хамгаалах, барьцаалсан этгээдийг чөлөөлөх болон албаны эрэлч нохойн үзүүлэх 
тоглолтуудыг хийв. 

-Спортын 7 төрлөөр алба хаагчдынхаа дунд тэмцээн, уралдааныг зохион байгуулж, 
тэргүүлсэн баг, тамирчдад шагнал гардуулав.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Эрхэлсэн ажилдаа идэвхи зүтгэл, үр бүтээл гаргасан алба хаагчдыг шагнав. 
 
Цагдаагийн төв байгууллагын даргад албан бичгээр уламжлан танилцуулж, 

шийдвэрлүүлэн Хууль зүйн яамны “Цагдаагийн алдар” тэмдгээр 5, ЦЕГ-ын “Цагдаагийн төлөө” 
тэмдгээр 1, “Цагдаагийн гавъяа” тэмдгээр 6, Хүндэт жуухаар 12, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын 
“Баярын бичиг”, мөнгөн шагналаар 5, Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын шагналаар 12, 
Санхүү, хангамжийн газрын шагналаар 2, Хэрэг бүртгэх албаны шагналаар 5 алба хаагчийг тус 
тус шагнуулж, бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн шагналаар нийт 56 алба хаагчийг шагнаж 
урамшуулав.  

 
 
Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга, ёс зүйг  сайжруулах чиглэлээр: 

 
Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 2014 оны 01 дүгээр сарын хуралдаануудаар 120 

алба хаагчийн 2013 оны ажлын үр дүнгийн гэрээг нэг бүрчлэн хэлэлцэж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, 8 
алба хаагч “А”, 67 алба хаагч “В”, 34 алба хаагч “С”, 9 алба хаагч “D”, 2 алба хаагч “F” үнэлгээтэй 
дүгнэгдэж, 2 алба хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулж, 12 алба хаагчид ажил сайжруулах 
зорилгоор бичгээр зөвлөмж өгч, тогтоосон хугацаанд үр дүнг тооцов.   

Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасаг алба хаагчдынхаа 2013 оны ажлын үр 
дүнгийн гэрээг дүгнэж, 1 алба хаагч А, 9 алба хаагч В, 16 алба хаагч С, 12 алба хаагч D, 1 алба 
хаагч F үнэлгээтэй тус тус дүгнэгдсэн байна.  

Алба хаагчдын  2014 оны үр дүнгийн гэрээг 2015 оны 1 дүгээр сард багтаан дүгнэхээр 
төлөвлөн ажиллаж байна.  

Алба хаагчдын ажлын үр дүнг  ñàð á¿ð газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 
давхардсан тоогоор 181 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хүртэл хувиар нэмэгдүүлж, 112  
àëáà õààã÷èéí  öàëèíã  5-20 хүртэл  хувиар бууруулан  олгожээ. 

 
 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдаа сурталчлах, 
иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх талаар: 

 
 

  -Сар бүрийн 2 дахь долоо хоногийн “Пүрэв” гаригийг “Олон нийт-цагдаагийн хамтын 
ажиллагааны өдөр” болгож, энэ арга хэмжээний хүрээнд “БАГ-1”, “БАГ-2” “Баг-3”арга хэмжээг 
Сүхбаатар суманд, мөн Алтанбулаг, Шаамар, Цагааннуур, Мандал, Сайхан сумдад тус тус 
зохион байгуулж. иргэдтэй уулзаж, айл өрхүүдээр “Аялах хавтас”, “Санал, хүсэлтийн дэвтэр”, 
“Талархалын дэвтэр”  аялуулж, үйл ажиллагаагаа сурталчилав. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Аймгийн Засаг дарга, агентлагуудын дарга 
нар болон Цагдаагийн газрын дарга 2014 оны  06  дугаар сард  тус аймгийн Мандал, Баянгол, 
Хэрх, Түнхэл тосгон болон Баянгол сумдын 2874 иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, санал 



хүсэлтийг нь сонсож, шинэчлэлийн бодлогын зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион 
байгуулж буй ажлаа танилцуулав.      
      
 
 
     
 
       
 
 
 
 
 

 
 
Орон нутгийн хууль сахиулах байгууллагатай 
хамтран ажиллах, тэдний ажилд дэмжлэг үзүүлэх 
ажилд онцгой анхаарч, тус аймгийн хууль сахиулах 
байгууллагуудын  удирдах ажилтнууд сар бүр 
хуваарийн дагуу уулзалт зохион байгуулж хэвшсэн 
бөгөөд,  манай байгууллага тус удирдах ажилтны 
уулзалтыг 2  удаа, өөрийн байгууллага дээрээ 
зохион байгуулав. 
 

 
          Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлиг, Засгийн Газрын 2007 оны 190 
дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд “Нээлттэй хаалганы 
өдөр” арга хэмжээг 23  сум, тосгонд зохион байгуулж, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг 
иргэдэд шуурхай хүргэх, ая тухтай, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг бий болгох, тэдэнд соёлтой, 
хүлээцтэй, найрсаг үйлчилгээг бий болгох, шинэчлэлийн  бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион 
байгуулалтын бүхий л талын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, 16 000 иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэв.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
          Аймгийн Засаг дарга, агентлагуудын дарга нар болон Цагдаагийн газрын дарга нар 2014 
оны 06 дугаар   Хүдэр, Баянгол, Мандал сум, Хэрх, Түнхэл тосгоны  2874 иргэдтэй уулзалт 
зохион байгуулж, санал хүсэлтийг нь сонсов. 
 
           Иргэдэд байгууллагын үйл ажиллагааг түргэн шуурхай хүргэх, тэдэнд шуурхай үйлчлэх 
зорилгоор “Иргэдийг хүлээн авах танхим” болон  байгууллагын 01 дүгээр давхарт байгууллагын 
үйл ажиллагааг сурталчилах “Фото мэдээлэл”-ийн самбар, иргэдэд эрх зүйн мэдээлэл өгөх ном, 
сонин, товхимол, гарын авлага тавих тавиур 2 ширхэг,  иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах   
санал хүсэлтийн хайрцаг, дэвтрийг шинээр хийж үйл ажиллагаагаа сурталчилж байна. 

 
 
-Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Цагдаа-бидний нүдээр” гар зургийн 

уралдааныг зохион байгуулж дүгнэв.  
 
 
 



 
 
-Цагдаагийн газрын “Цахим хаяг”-ийг ашиглан, мэдээлэл сурталчилгааны материалуудыг 

тухай бүр нь шинэчлэн байршуулж, өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонинтой хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулж, 4 удаагийн дугаарт нь, орон нутгийн “Сэлэнгийн мэдээ” сонинд тусгай дугааруудыг 
бэлтгэж, 1500 ширхэг сонинг аймаг, сумд, ойн зочид төлөөлөгч, алба хаагч нарт түгээв. 

  
-“Сэлэнгэ-Цагдаа-90 жил” сэдэвт үзэсгэлэн гаргахаар санаачилж, Цагдаагийн төв 

байгууллагын музейн сан хөмрөг, ЦЕГ болон фото зургийн “Гамма” агентлагтай хамтарсан 
“Амрыг эрье” фото зургийн үзэсгэлэнгийн шилдэг 50 бүтээлийн дээжис болон Цагдаагийн газрын 
алба хаагчдын бүтээлээр төрөлжсөн үзэсгэлэнгүүдийг гаргаж, иргэд, алба хаагчид, зочид 
төлөөлөгчдөд үйлчлэв.  

 
-МҮОНТ-тэй хамтран “Жавар уяраасан өдөр” хөгжөөнт цэнгээнт нэвтрүүлэг, “Өглөө 

хөтөлбөр” студийн “Дурсамж яриа” нэвтрүүлэгт алба хаагчид болон Монгол улсын Гавъяат 
хуульч, бэлтгэл хурандаа Б.Эрдэнэсамбуу нарыг, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл 
мэдээллийн төвтэй хамтран “Сэлэнгэ-Цагдаа-90 жилд” нэвтрүүлэг, Хэсгийн төлөөлөгчөөр 15-31 
жил дагнан ажилласан Цагдаагийн дэд хурандаа Н.Баярсайхан, Т.Болд, М.Батнасан нарын 
талаар “Ажил амьдралын түүх” гэсэн тусгай нэвтрүүлэг, Орон нутгийн “Миний Монгол телевиз”-
тэй хамтран “Амар байна уу?” нэвтрүүлгүүдийг тус тус бэлтгэж, МҮОНТ болон арилжааны бусад 
телевизүүдээр сурталчлав.  
          Аймгийн Прокурорын газартай хамтран Шаамар, Зүүнбүрэн, Цагааннуур, Түшиг сумдын 
380 гаруй иргэдэд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, иргэдийн 
санал, хүсэлтийг хүлээн авав.  
 

 
 
        2014  оны 02 дугаар сараас эхлэн Сүхбаатар сумын байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хууль 
сурталчилах, байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авах 
зорилгоор “ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ”  арга хэмжээг зохион байгуулж, өнөөдрийн байдлаар 11 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, 480 орчим албан хаагчдыг хамруулан сургалт зохион байгуулж, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санамж, сэрэмжлүүлэг түгээв.  
 

 
 

 
Цагдаагийн төв байгууллагын Хэвлэл мэдээллийн төв, МҮОНТ-ийн 2 дугаар суваг, 

“Монголын мэдээ”, “Зууны мэдээ” сонин, “Шууд” сайт, орон нутгийн “Миний Монгол”, “Таны 
Сэлэнгэ” телевизүүд, “Сэлэнгийн мэдээ” зэрэг 3 телевиз, сонин, 2 сайтын нийт 17 хэвлэл 
мэдээллийн ажилтнууд Сэлэнгэ аймагт ирж, газар дээр нь нэвтрүүлэг бэлтгэж, сурталчилгааг 
хийх ажлуудыг зохион байгуулав.  

 



 
 
 
 
 

                 “Олон нийт, цагдаагийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
иргэд, ялангуяа насанд хүрээгүй хүмүүсийн хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 
сургалтуудыг аймгийн ГХУСАЗЗ болон Гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэстэй хамтран 2014 оны 09 
дүгээр сард Хүдэр, Ерөө, Бугант, Жавхлант, Алтанбулагт сумдад зохион байгууллаа. 

 
           Сургалтаар дээрх сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 735 хүүхдэд “Насанд 
хүрээгүй хүүхдээс үйлдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хуулийн 6, 7, 8, 9 дүгээр зүйл”, “Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 21, 25, 36 дугаар зүйл”, 
“Хүчирхийлэл, түүний тухай ойлголт, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ”, “Шинэ төрлийн гэмт 
хэргийн тухай ойлголт”, “Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл” сэдвээр мэдээлэл хийж,  гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх шторкууд үзүүлж, тайлбарлаж, сургалтанд оролцсон сурагчдыг баг 
болгон хувааж, багт асуулт тавих, хүүхдүүдэд асуулт тавьж хариулах хэлбэрээр  сургалтыг 
зохион байгуулж, Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг сурталчилсан баримтат 
нэвтрүүлэг үзүүлж,  “Сэлэнгийн мэдээ” сонины “Тусгай дугаар”-ыг сум бүрт 10 нийт 50 ширхэгийг 
Сумын удирдлагуудад өгч, хүүхдүүдэд 15 төрлийн 500 ширхэг өнгөт санамж,  сэрэмжлүүлэгийг 
түгээв. 

            
         Төлөвлөгөөний дагуу иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, шинээр гарч буй хууль 
тогтоомжыг сурталчилах, тайлбарлан таниулах, аливаа гэмт халдлагаас өөрийгөө хамгаалах 
чадварыг тэдэнд эзэмшүүлэх зорилгоор Сүхбаатар сум, Дулаанхан тосгоны нийт 15 байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн  ажилтан, албан хаагчид  аймгийн хэмжээнд гарсан гэмт хэрэг зөрчлийн талаар 
болон “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай” хууль, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд 
хамгаалал”, “Харуул хамгаалалтын хууль тогтоомжууд”, “Хүн худалдаалах, хар тамхи 
мансууралтай тэмцэх”, “Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх”, “Мэдээллийн аюулгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх”, “Архины хор уршиг”  сэдвүүдээр сургалтын хөтөлбөр 
бэлтгэж 8 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй сургалтын багаар сургалт зохион байгуулж сургалтанд 
хамрагдсан хүмүүст 654 ширхэг санамж, зөвлөмж тарааж ажиллалаа. 
 

 
ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ  АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛАГАА: 

 
Эрүүгийн албаíü2014 онд 231 үйлдэлтэй 249 холбогдогчтой 500.824.000 төгрөгийн 

хохиролтой, онц хүнд 1, хүнд 22, хүндэвтэр 208, нийт 231 материалыг эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн 
шалгуулахаар, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албанд шилжүүлж, 7 хэрэг нөхөн илрүүлсэн байна.  

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албадаас 34 даалгавар хүлээн авч, 34-д нь хариуг өгчээ.  
Шилжүүлсэн 231 материалаас 161-д нь эрүүгийн хэргийн дугаар авагдаж, 5-ыг харъяаллаар 

шилжүүлж, 61-г эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 4 үлдэгдэлтэй байна.  
 

 
 
 
“Эрэн сурвалжлах мэдээллийн ASAP” санд оргодол 106, сураггүй алга болсон хүн 101, хэн 

болох нь тогтоогдоогүй цогцос 16, галт зэвсэг 5, түүх соёлын дурсгалт үнэт зүйлс 1, мал амьтан 
29, нийт 261 мэдээлэл бүртгэж оруулсанаас, оргодол 90, сураггүй алга болсон хүн 67, хэн болох 



нь тогтоогдоогүй цогцос 10, галт зэвсэг 1, түүх соёлын дурсгалт зүйлс 1, галт зэвсэг 1, нийт 169 
хүн, эд зүйлийг олж тогтоон эрэн сурвалжлах ажиллагааг зогсоов. 

2014 онд тус тасгаас “Цагаан сар”, “Хяналт шалгалт”, “Зэвсэг”, “Оргодол”, “Сураг”, 
“Эрчимжүүлэлт”, “Эрэн сурвалжлалт”, “Эргүүл”, “Байгаль”,  “Тэсэлгээ”, “Эко-2014”, “Эм”, “Ноос”, 
“Мансуурал эм”, “Устгал”, “Мал”, “Малын хулгай”, “Эрчимжүүлэлт” нэгдсэн болон тусгай, 
хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг  төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, үр дүнг тооцож, 
хэрэгжилтийг ГХТГ-т хүргүүлж ажиллалаа.  

 
Мөрдөн байцаах алба нь 2014 онд гэмт хэргийн шинжтэй 896 гомдол, мэдээллийг хүлээн 

авснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгасан 483, эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг татгалзах санал гаргаж 
шийдвэрлэсэн 336, бусад байдлаар шийдвэрлэсэн 56 гомдол мэдээллийг шалгаж 3 гомдол 
мэдээллийн үлдэгдэлтэй ажилласан байна. 

 
 Тус албаны хэмжээнд нийтдээ эрүүгийн 619 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж 
шалгасан ба мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийн шийдвэрлэлтийг авч үзвэл эрүүгийн 381 хэрэгт 
яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 180 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 50 хэргийг харъяаллын 
дагуу шилжүүлж, 30 хэргийг нэгтгэн шалгаж прокурорын хяналтанд шилжүүлсэн. Одоо тус алба 
нь үлдэгдэл 53 хэрэгтэй байна. 
 
 Тус албаны хэмжээнд энэ онд эрүүгийн хэрэг үүсгэх үед сэжигтнээр тооцогдвол зохих 
этгээд нь тогтоогдоогүй онц хүнд 5, хүнд 4, хүндэвтэр 107 буюу нийт 116 гэмт хэргийг илрүүлж, 
түдгэлзүүлсэн хэргээс энэ оны дугаартай онц хүнд 1, хүндэвтэр 9, урьд оны дугаартай хүндэвтэр 
12 хэргийг тус тус илрүүлэн шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 
 Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд давхардсан тоогоор 10 удаа хэвлэлээр, 10 удаа 
радио телевизээр яриа танилцуулга сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хийж, гэмт хэргийн шалтгаан 
нөхцлийг арилгуулахаар 413 удаа мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл бичиж, 332 мэдэгдлийн хариуг 
авч ажиллаж байна. 
 
 Хэрэг бүртгэх алба нь 2014 онд гэмт хэргийн шинжтэй 1562 гомдол, мэдээллийг хүлээн 
авснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгасан 495, эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг татгалзах санал гаргаж 
шийдвэрлэсэн 891, бусад байдлаар болон харьяалалаар шилжүүлж шийдвэрлэсэн 166 гомдол 
мэдээллийг шалгаж 10 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй ажилласан байна. 
 
 Тус албаны хэмжээнд нийтдээ эрүүгийн 529 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж 
шалгасан ба хэрэг бүртгэлт явуулсан хэргийн шийдвэрлэлтийг авч үзвэл эрүүгийн 106 хэрэгт 
яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 340 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 42 хэргийг харъяаллын 
дагуу мөрдөн байцаах алба болон бусад газарт шилжүүлж,31 хэргийг түдгээлзүүлэн Одоо тус 
алба нь үлдэгдэл 10 хэрэгтэй хуулийн ахны хугацаандаа шалгагдаж байна. 
 
 Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд байгаа хэргийн шийдвэрлэлт 93,6 хувьтай байна. 
 
 Тус албаны хэмжээнд 2014 онд эрүүгийн хэрэг үүсгэх үед сэжигтнээр тооцогдвол зохих 
этгээд нь тогтоогдоогүй хулгайн болон малын хулгайн 126 хэргээс хэрэг бүртгэлтийн шатанд 68 
хэргийг илрүүлсэн нь хөнгөн гэмт хэргийн илрүүлэлт 53,9% тай байна. 
 
Гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллага аж ахуйн нэгжид учирсан 468190181 мянган төгрөгний 
хохиролоос хэрэг бүртгэлтийн шатанд 400059141 мянган төгрөгний хохиролыг нөхөн төлүүлсэн 
хохирол нөхөн төлөлт 78,6% байна. 
 
 Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд давхардсан тоогоор 4 удаа хэвлэлээр, 2 удаа радио 
телевизээр яриа танилцуулга сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хийж, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг 
арилгуулахаар 225 удаа хэрэг бүртгэгчийн мэдэгдэл бичиж, 181 мэдэгдлийн хариуг авч ажиллаж 
байна. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
           Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:Сэлэнгэ аймгийн 17 
суманд мал хамгаалах мал сүргийг хамгаалах зорилготой малчдын 24 бүлэг, байгаль орчны 
чиглэлээр хамтарсан нөхөрлөл  21 ажиллаж байгаа бөгөөд сумдын хэсгийн төлөөлөгч нар 
мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, хууль эрх зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлж, 2 удаагийн сургалт 
зохион байгуулав. 
 
       Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэсгийн төлөөлөгч нарт 2 удаа 
албаны сургалт зохион байгуулж, уг сургалтаар сум бүртээ Малчдын бүлэг, нөхөрлөлийг  хэрхэн   
ажлуулах, хэрхэн хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, урамшуулан ажиллах талаар зөвлөгөө өгөв.  
 
         Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус сумын “Хамтын хүч”, 
“Ирээдүй”, “Тарни” зэрэг нөхөрлөл, бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, сурталчлах ажлыг 
зохион явуулж, Түнхэл тосгоны багийн иргэдийн хуралд оролцож, малын хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл хийж, малчид иргэдийн санал, гомдлыг сонсож, мөн 
алдуул малыг бүртгэх, мэдээллийн журмыг тус орон нутагт хэрэгжүүлж ажиллах тухай саналыг 
сумын засаг даргын тамгын газарт албан бичгээр уламжилсан. 
 
          Сайхан сумын 2-р баг, Овоотын малчин иргэдээс 23 гишүүнээс бүрдсэн ийн 4-н малчдын 
бүлэг, Орхон сумын 3-н малчдын бүлэг, Орхонтуул сумын 2 малчдын бүлэг, Сант сумын 2  
малчдын бүлэгтэй хамтарч хоорондоо мэдээлэл солилцож, мэргэжлийн удирдлагаар ханган 
ажиллаж байна. Тойргийн сумдад 2013 оны эхний хагас жилд 4 удаа “Малчдын зөвөлгөөн” 
зохион байгуулж ажилласан. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
төлөвлөгөөг сумдын ИТХ-ын даргаар баталгаажуулж, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх сан 

байгуулах чиглэлээр ИТХ-д саналаа оруулан ажиллаж байна. 
 
     Шаамар сумын Охиндий 2 дугаар багийн иргэдтэй уулзалт хийж, мал хулгайлах гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар ухуулга яриа зохион байгуулж, мал 
бүхий иргэд малчдыг бод малыг байнгын хариулгатай болгох ажлыг зохион байгуулж, ажиллаж 
байна. 
      Цагааннуур суманд “Мал хулгайлах гэмт хэргийн өнөөгийн байдал, малчдын бүлэг нөхөрлөл 
байгуулах” төр, захиргааны байгууллага, иргэдийн нөхөрлөл, малчдын төлөөллийг  оролцуулсан 
сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж, мөн сумын “Тийрэг” багт Д. Олонбат ахлагчтай “Таван 
эрдэнэ” малчдын бүлэг шинээр байгуулагдсан ба цагдаагийн газраас мэргэжил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллаж байна. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
  Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
 
     Тус аймгийн тухайд Бугант, Хүдэр, Баянгол, Мандал сумдад гар аргаар алт олборлодог, 
худалдан борлуулдаг 65 орчим  иргэдийн судалгааг  сум бүрээр нарийвчлан гаргаж, дээрхи 
иргэдэд энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ухуулга, яриа хийж, хөдөлгөөнд 
нь хяналт тавин ажиллаж байна. 
 
    Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Байгаль орчны гэмт хэрэгтэй тэмцэх  5 дугаар хэлтсээс улсын 
хэмжээнд зохион явуулсан “Эко 14”, Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Хяналт-2014” 
нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Их мандуул ХХК“  нь Ерөө сумын нутагт дэвсгэрт хууль бусаар 
үйл ажиллагаа явуулж, 4.9 килограмм алт олборлосон тухай мэдээлэлд зохих шалгалтыг хийв. 
 
         Бичил уурхай, нөхөн сэргээлт хийж байгаа гэх нэрээр хууль бусаар ашигт малтмал 
олборлох, хайх ашиглах үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийн талаарх мэдээллийг авч, тэдний 
үйл ажиллагааг таслан зогсоож тараах, илэрсэн хэрэг зөрчлийг зохих журмын дагуу шалгаж 
шийдвэрлэх зорилгоор Ерөө сумын “Өлөнт”, “Харганат”, “Цамхаг”, “Могойн гол”, Төв аймгийн 
Сүмбэр сумын “Баруун тахилгат уул” нэртэй газрууд руу нийт 3 удаа ажлын хэсгийг аймаг, сумын 
байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагуудын хүн хүч, техник хэрэгслийг татан оролцуулж зохион 
байгуулж ажилласан. 

Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 2014 оны 1 дүгээр сард 
Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчны газартай хамтран энэ төрлийн гэмт хэрэг 
ихээр үйлдэгддэг Хүдэр, Бугант, Ерөө сумдын чиглэлд шалгалт явуулж,  мод, модон материал 
бэлтгэх, ойн үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий 8 аж ахуйн нэгжид хуулийн дагуу шалгалтыг хийж, 
удирдлага, ажилтнуудад мэдээлэл хүргэж, 1 удаа сургалт зохион байгуулж,  Хүдэр суманд мод, 
модон материал бэлтгэх эрх бүхий 3 компани, 4 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг зогсоов.  

 
     Аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран хаврын хуурайшилт эхэлсэнтэй холбогдуулан “Ой 
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт арга хэмжээг зохион байгуулж, цагдаагийн 
газраас ажлын чиглэл, зөвлөмжийг бүх сумдад хүргүүлэв. Зөвлөмж, чиглэлийн дагуу  сумдын 
Засаг даргын захирамж гаргаж,  байгаль хамгаалагч, иргэдийн эргүүлийг ой бүхий газруудад  
хөдөлгөөнт эргүүлээр ажиллуулж, хяналт тавьж ажиллуулав. 
 
    2014 оны 03 дугаар улиралд Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчины албатай 
хамтран “Хяналт”, “Нарс” “Ой хээрийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, модны хөрөө рам 
ажиллуулдаг 32, модны зах 3 цэгт хяналт шалгалт хийж, 96 зөрчил илрүүлж, 56-д эрүүгийн хэрэг 
үүсгэж,  40-д нь эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналыг Прокурорт хүргүүлэв 
 
 

 



 
 
 

НИЙТИЙН ХÝÂ ÆÓÐАМ ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

       Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг нь 2014 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Сэлэнгэ 
аймгийн Баянгол, Шаамар, Зүүнбүрэн, Цагааннуур сумдад айлчлах үеийн болон ОХУ-ын Буриад 
улсын Ерөнхийлөгч Сэлэнгэ аймгаар дамжин өнгөрөх үеийн, Халх голын 75 жилийн ойн арга 
хэмжээний үеийн,  аймгийн үндэсний их баяр наадмын, Мандал, Цагааннуур, Баруунбүрэн, 
Шаамар, Зүүнбүрэн, Ерөө зэрэг нийт 7 сумын 90-н жилийн ойн арга хэмжээний үеийн, 
Баруунбүрэн сумын 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Амарбаясгалант” хийдэд зохион 
байгуулагдсан “Гонгорын бумба”-ны тахилгын арга хэмжээний үеийн, мөн “Ренбүчи залах” 
ёслолын арга хэмжээний үеийн зэрэг нийт 42 удаагийн хамгаалалтыг хамгаалалтыг зохион 
байгууллаа. 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тэсэрч дэлбэрэх бодис хадгалдаг 2, банк, 

санхүү, барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг 12, үйлчилгээний газар 155, 
худалдааны газар 185, МСҮТ болон ерөнхий боловсролын  сургууль 29, бусад 85, нийт  468  
байгууллага, аж ахуйн нэгжин үйл ажиллагаатай танилцаж, зөвлөгөө өгч, гэмт хэрэг, зөрчлийн 
шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 245 мэдэгдэл өгч, 210 –д хариу авсан. 

 
          Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Наадам”, “Обьект”, “Гол”, 
“Баг”, “Эргүүл”, “Гэрэлтүүлэг” зэрэг нийт 36 удаагийн нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээ зохион 
байгуулж үр дүнг нь тооцлоо.  
 
             “Цагдаагийн албаны тухай” хуулийн 21, 24 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
аймгийн ИТХ-ны дарга болон засаг даргад “Иргэний зөвлөл”, “Олон нийт цагдаагийн ажилтан”-ыг 
томилуулах, тэдэнд олгох урамшуулал, хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны хувцас, нэг бүрийн 
хамгаалах хэрэгслэлийн төсөв тооцоог гарган танилцуулан 2014 онд аймгийн хэмжээнд нийт 16 
“Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан” ажиллуулах шийдвэрийг гаргуулж 2014 оны 09 дүгээр 
сараас эхлэн ажиллуулж байна.  

  

 
   
                  Орон нутгийн 169 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар Сүхбаатар сумын гудамж, зам, 
талбайг аливаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналтанд авах телекамерийн 
“Хяналтын төв”-ийг 2014 оны 01 дүгээр сард ашиглалтанд  хүлээн авав 
 



 
 
. 
 
           Аймгийн төв болох Сүхбаатар сумыг камерын хяналтанд авах зорилгоор аймгийн ИТХ-ын 
дарга болон засаг даргад Сүхбаатар сумын эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал, 
хяналтын камер байршуулах хэрэгцээ шаардлагын талаар танилцуулга хүргүүлэн аймгийн ИТХ-
аар хэлэлцүүлэн эхний ээлжинд хяналтын камерын үндсэн бааз суурийг бий болгох, зайлшгүй 
шаардлагатай цэгүүдийг хяналтанд авах зорилгоор 167 сая төгрөг батлуулж, гүйцэтгэлийг ажлыг 
Улаанбаатар хотын “Сектек” ХХК-иар хийлгэн камерын нэгдсэн хяналтийн төвийг 2014 оны 01 
дүгээр сард ашиглалтанд оруулаад байна.      
 
              Өнөөдрийн байдлаар Сүхбаатар сумын хүн ам ихээр суурьшсан, гэмт хэрэг, зөрчил 
ихээр үйлддэг Сүхбаатар сумын “Гурван мэргэд” хүнс барааны зах, түүний орчин, таксины 
зогсоол, төмөр замын буудал, автозамын уулзварууд зэрэг нийт 20 цэгт 5 ширхэг хөдөлгөөнд, 1 
ширхэг  чигийн камерыг байршуулаад  байгаа бөгөөд цаашид үе шаттайгаар камержуулахаар 
орон нутгийн удирдлагатай ярилцаж тохироод байна.      
 
              Сүхбаатар суманд хяналт камер байршуулснаар зөрчлийн илрүүлэлт ихээхэн нэмэгдэв. 
Тухайлбал: ЗХТХ-ийн 21 дүгээр зүйл зөрчсөн 25 иргэнийг 125000 төгрөгөөр, 25 дугаар зүйлийн 
25.5 дахь заалтыг зөрчсөн 817 иргэнийг 3.520.000 төгрөгөөр, Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 9.1 дэхь заалтыг зөрчиж, хориглосон газар тамхи татсан 17 иргэнийг 850.000 
төгрөгөөр, нийт 859 хүнийг 4.495.000 төгрөгөөр тус тус торгож, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын журам зөрчсөн 2093 зөрчлийг камерын хяналтын тусламжтайгаар илрүүлж, хяналтын 
камерын бичлэг болон фото зургийг материалжуулан бэхжүүлж, холбогдох албадуудад өгч, 
шалгуулж шийдвэрлүүлжээ.  
 

Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр “Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай” хууль, “Норматив тогтоох тухай” Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2008 оны 01 дүгээр 
сарын 10-ны өдрийн 05тоот тушаалын  хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн согтууруулах 
ундаа зарж борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох комисс болон МХГ-тай хамтран 2014 оны 03 
дугаар сар хүртэлх хугацаанд зохион байгуулсан шалгалтын явцад аймгийн засаг даргын  А/289 
тоот  А/318 тоот захирамж, А/332 тоот захирамжуудаар тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгуулсан 128 цэгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавив.  
         Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд аймгийн төв Сүхбаатар суманд архи,согтууруулах ундаа 
хэтрүүлэн хэрэглэж, удаа дараа эрүүлжүүлэгдсэн 24этгээдийн судалгааг гаргаж, Сүхбаатар 
сумын 4 дүгээр багт  үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Архидалт мансууралын эсрэг ассоциацийн 
Сэлэнгэ аймаг дахь салбартай хамтарч, баривчлагдсан, саатуулагдсан 36 иргэдийг  сургалтанд 
хамруулав. 
             2014 онд Монгол Улсын “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” хуулиар 76 зөрчилд 63 
иргэн, 13 байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 5790000 төгрөгөөр торгож, арга хэмжээ авч ажиллалаа. 
            

                Сүхбаатар сумын архинд хамааралтай 17 иргэнийг Улаанбаатар хотод “Архигүй амьдрал 
бидний ирээдүй” сэдэвт сургалт хамруулсан,  мөн Хүдэр, Ерөө, Бугант чиглэлд ГХУС чиглэлээр 
зохион байгуулсан сургалтын зардал нийт 1,976.000 төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗЗ-р 
шийдвэрлүүллээ.  

 



Тус цагдаагийн газар нь Шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял тэнссэн, ял хойшлуулсан, хорих 
байгууллагаас хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан, хорих байгууллагаас суллагдсан нийт 265 
хүнд захиргааны хяналт тавин ажиллаж байна. 

       
     Эргүүлийн ажлын талаар :Эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд нь  тохируулан 

эргүүлийг 2-3 ээлжээр тодорхой цагуудад 6 чиглэлд 20-30 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион 
байгуулж  байна.  

  
Эргүүлийн албан хаагчдаас 2014 онд 12 гэмт хэргийг илрүүлэн, 2145 зөрчил илрүүлэн 

1435 хүнийг 6,274,500 төгрөгөөр торгож, архидан согтуурч зөрчил гаргасан 514 хүнийг 
саатуулж, 387 хүнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь, 37 хүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад 
хүлээлгэн өгч, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу давхардсан тоогоор 11 тэсэрч дэлбэрэх, 
химийн хорт бодис үйлдвэрлэдэг, хадгалдаг аж ахуйн нэгж, 38 банк, банк бус санхүүгийн 
байгууллага, барьцаалан зээлдүүлэх газар, 389 үйлчилгээний газар, 924 худалдааны газар, 35 
ерөнхий боловсролын сургууль, 13 хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг байгууллага, 2 асрамжын төвийн үйл ажиллагаануудыг шалгаж  ажиллалаа. 

  
Саатуулах байрны үйл ажиллагааны талаар:Аймгийн төвийн саатуулах байрыг 2013 оны 

10 дугаар сард Цагдаагийн газрын төв конторын хонгилын хэсэг рүү нүүлгэн шилжүүлсэн ба тус 
байр нь саатуулагдсан хүмүүсийг амраах  нийт 73.7м2 талбай бүхий 3 өрөө,  баривчлагдсан 
хүмүүсийг байрлуулах нийт 50м2 талбай бүхий 3 өрөө, баривчлагдсан хүмүүст  сургалт зохион 
байгуулах 28.2м2 талбай бүхий 1 өрөө, эмчийн өрөө, шүршүүр, 00-н өрөө, гал тогооны өрөө гэсэн 
зохион байгуулалтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 Саатуулах байранд саатуулагдсан, баривчлагдсан хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах 
үүднээс саатуулагдсан болон баривчлагдсан хүмүүсийн өрөө, эмчийн өрөө коридорын хэсэг 
зэрэгт  зөвхөн бичлэг хийдэг DVR төхөөрөмж бүхий нийт 8 хяналтын камер байршуулан 
саатуулагдсан, баривчлагдсан хүмүүст хяналт тавин ажиллаж байна. 
 Цагдаагийн газрын саатуулах, баривчлах байранд 2014 онд архидан согтуурч зөрчил 
гаргасан 3456 хүнийг саатуулж зөрчил гаргасан нийт 600 хүнийг 7-30 хоног баривчилсан байна. 

 
          Çºâøººðëèéí ñèñòåìèéí òàëààð:Тус тасаг нь Монгол улсын “Галт зэвсгийн тухай” хууль, 
Засгийн газрын 2011 оны 41 дугаар тогтоолоор баталсан “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, 
хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”,  ЦБҮАЖ-ын “Галт зэвсгийг бүртгэх, гэрчилгээ олгох 
журам” /код 602/, “Бууны бүртгэл, хөдөлгөөний мэдээ гаргах” /код 603/, зэрэг хууль, дүрэм, 
заавар, журмуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  

Тайлангийн хугацаанд шинээр галт зэвсэг эзэмших хүсэлт гаргасан 41 иргэнд галт 
зэвсгийн гэрчилгээ олгож, зөрчилтэй 18 ширхэг галт зэвсгийг хураан авч “Галт зэвсгийн тухай 
хууль”-ийг зөрчсөн 6 иргэнийг 45.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч ажиллаа. 

Мөн аймгийн татварын хэлтэст татан буугдах хүсэлт гаргасан 48 аж ахуйн нэгжийн 
тэмдгийг хураан авч, тамга тэмдгээ гээгдүүлсэн 12,  шинээр хийлгүүлэх хүсэлт гаргасан 28 аж 
ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч шинээр  тэмдэг хийлгэх зөвшөөрөл олголоо. 

 Мөн хураагдсан тамга, тэмдгийг устгах зорилгоор аймгийн захиргааны журмаар 
хураагдсан эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах ажлыг зохицуулах орон тооны бус 
зөвлөлд тогтмол хүргүүлэн ажиллаж байна. ЦЕГ-ын Лицензийн төвд галт зэвсэг бүртгүүлэх, 
эзэмших хүсэлт гаргасан иргэдийн лавлагааг галт зэвсгийн сангаас тухай бүр гарган өгч 
хамтран ажиллаж байна.  

 

Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг гэмт хэрэг ,зөрчилд холбогдохоос урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр: Мандал сумын Ерөнхий боловсролын 1, 2-дугаар сургуулийн 10-р ангийн 
3 бүлгийн 113 сурагчдад, 11-р ангийн 7 бүлгийн 204 сурагчдад, 12-р ангийн 2 бүлгийн 73 
сурагчдад  “Архины хор хөнөөл”  сэдвээр сумын Нэгдсэн эмнэлэгийн арга зүйч Л.Болорчимэгтэй 
хамтарч сургалт зохион байгуулав. Ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн 8-р ангийн эцэг эхийн 
төлөөлөл болох 56 эцэг, эхэд 2014 оны эхний 9 сард “Хүүхдээс үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл 
байдал, шалтгаан, цаашид авах арга хэмжээ”, “Насанд хүрээгүй хүнд хүлээлгэх эрүүгийн 
хариуцлага” сэдвээр яриа таниулга хийж, 57 ширхэг “Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлье” санамж тарааж ажилласан. 



Ерөнхий боловсролын 1,2-р сургуулийн нийгмийн ажилтан нартай хамтран сургуулийн 
орчинд хүүхэд гэмт хэрэг зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд 8 ахмад багш, 30 эцэг, 
эхийн төлөөлөлийг 2014 оны 10 дугаар сарын 30-аас 2014 оны 11 дүгээр сарын 13 өдөр хүртэл 
14 хоногийн хугацаатай ажиллуулж, “Дотуур байр”  хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, үр 
дүнг тооцож ажиллав. 

 
Зүүнхараа МСҮТөвтэй хамтран оюутан сурагчдын дунд “Хүчирхийлэлийн эсрэг хамтдаа” 

аяныг  2014 оны 11 дүгээр сарын 13-аас 2014 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 
зохион байгуулав.Аяны хүрээнд Ерөнхий боловсролын 2, 3-р сургуулийн 8 дугаар ангийн 5 
бүлгийн 130 эцэг, эх, сурагчдад “Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх”,”Гэмт хэрэг гэж юу вэ?” сэдвээр яриа таниулга хийж ажилласан. 

 

 
 

 
 
Хүн худалдах ялангуяа хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг бэлгийн зорилгоор ашиглахаас хамгаалах 

зорилгоор хариуцсан нутаг дэвсгэрийн 8 ерөнхий боловсролын сургууль, 1 МСҮТ-ийн ахлах 
ангийн 851 охидод “Гэр бүлийн, биеийн болон бэлгийн хүчирхийлэл, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх нь” сэдвээр 15 удаа яриа таниулга хийж, хүн худалдах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх утга бүхий зурагт хуудас 1450 ширхэгийг хувилан тараав. 

2014 онд тус цагдаагийн хэлтэст оршин газраасаа сураггүй алга болсон сургуулийн насны 
3 хүүхэд, 5 эмэгтэй хүнийг бүртгэн, эрэн сурвалжлан олж ар гэрт нь хүлээлгэн, хууль эрх зүйн 
зөвлөгөө өгсөн.  

Бага насны охид биеэ үнэлэх, гэрээсээ олон хоногоор явах, бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж 
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор орон нутгийн “ММЭ”, “Мандал” 
телевизүүдээр насанд хүрээгүй хүүхдүүд, тэр тусмаа бага насны охидод тавих хараа хяналтаа 
сайжруулах талаар эцэг эхчүүдэд хандаж сэрэмжлүүлэг мэдээг тогтмол явуулж байна. 
 

ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ  АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

 Тус тасаг нь 2014 онд аймгийн хэмжээнд хºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäëûã хангуулах, гэмт 
хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гудамж, замд хяналт шалгалтыг явуулж, 
согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 961, ýðõèéí ¿íýìëýõã¿é áóþó 
ýðõýý õàñóóëñàí ¿åäýý ñîãòóóãààð òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí 329, ýðõèéí ¿íýìëýõã¿é áóþó 
ангилалын бус тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 1348, á¿ðýí áóñ òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí 250, 
óëñûí äóãààðã¿é40, гэрэл дохио зөрчсөн 69, òýìäýã òýìäýãëýë çºð÷ñºí 1213, ýãíýý áàéð áóðóó 
ýçýëñýí 471, õóðä õýòð¿¿ëñýí 1646, óóëçâàð ãàðö íýâòðýõ æóðàì çºð÷ñºí 318, гүйцэж түрүүлэх 
журам зөрчсөн 266, ãýðýë õýðýãëýõ æóðàì çºð÷ñºí 1370, зогсолт зогсоолын журам зөрчсөн 617, 
õ¿í áà à÷àà òýýâýðëýõ æóðàìзөрчсөн 2444, õàìãààëàõ á¿ñ хэрэглээгүй 5211, бусад зөрчил 2642, 
нийт 19195 зөрчлийг тус тус илрүүлж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 961 иргэний 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 жил хүртэл хугацаагаар хасаж, ýðõèéí ¿íýìëýõã¿é 
ñîãòóóãààð òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí 329 иргэнèéã ш¿¿õээр 7-30 õîíîã хүртэл áàðèâ÷ëуулæ, 
Захиргааны хариуцлагын тухай хууль зөрчсөн 17905  иргэнийг 113,608,000 төгрөгөөр торгож, 
çàìûí õºäºëãººíä ¿ðãýëæë¿¿ëýí îðîëöóóëàõ áîëîìæã¿é 2203 òýýâðèéí õýðýãñëèéã ò¿ð æóðàìëàí 
саатуулсан áàéíà. 

2014 онд зам тээврийн гэмт хэрэг 98, осол 157 гарч, 28 хүн нас барж, 157 хүн гэмтсэн байна. 
 

        Аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулахад жолооч таны оролцоо” сэдэвт сургалтыг Орхон, Зүүнбүрэн сумдад 



бүсчилсэн байдлаар зохион явуулж, нийт сумдын эрүүл мэнд, нэгдсэн эмнэлэгийн түргэний 
болон хот хоорондын тендерийн жолооч нарыг хамруулав. 
 
                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ÑÀÍÕҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБАНЫ ТАЛААР: 

 
 
Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажил үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл, боломжийг 

бүрдүүлэх талаар:  Тус аймгийн Цагааннуур, Жавхлант сумдад улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар  цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/ барих ажлын тендер зарлан хуулийн 
дагуу шалгаруулалт явуулж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг хийлгэн 
Цагааннуур суманд баригдсан Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байрны барилга угсралтын 
ажил дууссан ба Жавхлант суманд баригдаж байгаа барилгын угсралтын ажил 60 хувьтай байна. 
/Эрх шилжсэн  төсөвт өртөг 144 сая төгрөг / 

Байгууллага, орчноо тохижуулах талаар: Цагдаагийн газрын төв конторын гадна талын 
фасадыг өөрчилж, орчныг зүлэгжүүлэн, усан оргилуур, сүүдрэвчтэй болгон, хашаажуулж, алба 
хаагчдын зарим өрөө тасалгаануудын урсгал засвар, гражийн дээврийн шинэчлэл, хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нар аймгийн төвд албан ажлаар ирэхдээ түр амрах байрыг шинээр тохижуулж, 
алба хаагчдын ажиллах ая тохьтой орчныг бүрдүүллээ.  
 Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан “НОГООН СЭЛЭНГЭ” хөтөлбөрийн хүрээнд 
Сэлэнгэчүүдийн амралт чөлөөт цагаа өнгөруулдэг “ГЭРЭЛТ ЦОГЦОЛБОР”-ын 300 м2 талбайд 
боловсруулалт хийж зүлэг тарьж төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд бие бүрэлдэхүүн 
бүрэн хамрагдсан ба конторын барилгын урд талын нийтийн эзэмшлийн талбайд тасаг албад 
өөрсдийн хүчээр олон наст зүлэг тарьж 410,000 төгрөгийн зардал гаргаж ургуулах арчлах, услах  
ажлыг хийж гүйцэтгэв. 

 
Тºðèéí ñàíãààñ ãàðãàñàí æóðàì çààâðûí äàãóó òºñâèéí çàðöóóëàëòûí ýðõèéí áàòàëãàà 

ãàðãàн, àéìãèéí òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãààð áàòëóóëж ãàðãàñàí õ¿ñýëò áàòàëãààíûõàà äàãóó 
òºñâºº çàðöóóëàí, ñàðûí ýöýñò ã¿éöýòãýëèéí ìýäýãäëýý ãàðãàж àéìãèéí òºðèéí ñàíä õ¿ðã¿¿ëж 
байна. 

 Тухайн жилд: Áè÷èã õýðãèéí çàðäàëä 4.406.000.00, Ãýðýë öàõèëãààíû çàðäàëä 
10.390.975.00, Øàòàõóóíû çàðäàëä 73.743.854.00, Øóóäàí õîëáîîíû çàðäàëä 9.791.946.00, 
Түлш халаалт 64.239.437.00, Цэвэр бохир ус 10.920.888.00, Тээврийн хэрэгслийн татвар 
595.000.00, Газрын төлбөр 392.000.00, Томилолт 12.599.113.00, Хоолны зардалд 9.249.700.00, 
Жижиг эд хогшил худалдан авах 900.000.00, Õè÷ýýë ïðàêòèêèéí çàðäàëä 362.500.00, Òºëáºð 
õóðààìæèéí çàðäàëä 7.030.000.00, Óðñãàë çàâñàðò7.030.000.00, Öàëèíä 
1.358.159.900.00òºãðºãèéã хуваарийн äàãóó òóñ òóñ çàðöóóëæ Саатуулах байр болон 
автомашин түр саатуулах байрны оролго 13.948.000 төгрөгийг төсөвт оруулсан ба тайлангийн 
хугацаанд өр авлага үүсгээгүй болно. 

  

Шуурхай ажлын автомашин, тýýâðèéí õýðýãñëèéí ашиглалтын òàëààð:Òóñ öàãäààãèéí 
ãàçàðт шуурхай ажлын зориулалтаар ÓÀÇ-315122 маркийн автомашин 4, Ланд круйзер маркийн 
автомашин1,Аксент маркийн автомашин 2, УАЗ-фургон маркийн автомашин 1, Ниссан маркийн 
автомашин 1, Элентра маркийн автомашин тус тус ашиглагдаж öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí àæèë 
үйлчилгээг ард иргэдэд хүргэж байна. 2006 онд ашиглалтанд орсон УАЗ-315122 маркийн 2 



автомашин 231,000-285,000 километр зам туулж гүйлт норм, ашиглалтын хугацаа нь дуусч 
байна. 

Сэлэнгэ аймагт цагдаагийн байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 90 жилийн ойн хүрээнд ЦЕГ-
аас ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн усан завь 1, /Элентра/ маркийн суудлын шинэ автомашин тус тус 1-
ийг өгсөн. 
  
 
                                           СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


