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ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН2014 ОНД 

ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 
 

2014 оны 01 дүгээр           Төв аймаг 
сарын 04-ний өдөр                   Зуунмод сум 
 
 

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар нь 2014онд  Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Улсын 
Их хурал, Шинэчилсэн Засгийн газрын хөтөлбөр, зарлиг, тогтоол, шийдвэрүүдийг 
хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах, шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж болон бүтэц, зохион 
байгуулалт, чиг үүрэгтэй уялдуулан байгууллага, алба хаагчдын ажил үйлчилгээг 
мэргэжлийн өндөр түвшинд иргэд олон нийтэд  ил тод хүртээмжтэй хүргэж, ухаалаг 
төрийн зарчмыг нэвтрүүлэхэд анхаарлаа хандуулан тодорхой зорилт дэвшүүлэн 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

 
Нэг:Цагдаагийн Ерөнхий газраас 2014 онд дэвшүүлсэн 

 зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
 

Цагдаагийн байгууллагаас 2014 онд дэвшүүлсэн “Шинэчлэн батлагдсан хууль 
тогтоомж болон бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэгтэй уялдуулан байгууллага, алба 
хаагчдын ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, иргэд, олон нийтэд ил тод, 
хүртээмжтэй хүргэж ухаалаг төрийн зарчмыг нэвтрүүлэх” гэсэн зорилтын хүрээнд 
Нийтийн хэв журам хамгаалах, иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаанд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль бусад 
хууль тогтоомжийг чанд сахин мөрдөж гэмт хэргийг илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээдийг шуурхай эрэн сурвалжлан олж тогтоох, нотлох баримтыг хууль тогтоомжийн 
дагуу бүрдүүлэн гэмт хэргийн улмаас эд материал болон сэтгэл санааны хохирол 
учирсан иргэдийн хохирлыг нөхөн төлүүлэх, эрх ашгийг хамгаалах, нуугдмал хөрөнгийг 
илрүүлэн эд хөрөнгө битүүмжлэх болон сэтгэл санааны хохирол учирсан иргэдийн 
хохирлыг нөхөн төлөх нөхцлийг бүрдүүлэх, яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь 
тогтоогдоогүй болон бусад үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдэд гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээдийг илрүүлэх, олж тогтоох, гэм бурууг нотолсон баримтуудыг хууль зүйн  дагуу 
бүрдүүлэх ажиллагааг эрчимжүүлж ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд иргэд 
олон нийтэд ил тод, хүртээмжтэй хүргэж ухаалаг төрийн зарчмыг нэвтрүүлэн 
ажиллалаа. 

 
Гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй 

зохион байгуулж багаар хамтран ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, алба хаагчдын ажил 
үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд гаргах, ард иргэд, олон нийтэд сурталчлан 
таниулах, ил тод, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Цагдаагийн газрын алба хаагчдийг 8 
бүс болгон хуваарилж, бүс болгоныг дарга, ахлахуудаар хариуцуулан удирдлага, 
зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газраас 2014 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий 

газрын даргын 2014 оны 34,35 дугаар тушаалын биелэлтийг хангах, биелүүлэх 
зорилгоор Цагдаагийн газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 
бусад төлөвлөгөө, удирдамж гарган хэрэгжилтийг хангуулахаар тасгийн дарга, 
ахлахууд, алба хаагч нарт албан даалгавар, зааварчлага бичиж, үүрэг, ажлын чиглэл 
өгч, сар бүр биелэлт, үр дүнг тооцож ажиллалаа. 
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Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх шинээр 

гарсан болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, холбогдох бусад 
эрхийн акт, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэр, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
тушаал, заавар, журам зэрэг алба хаагчдын заавал мэдэж байвал зохих шаардлагатай 
мэдээ мэдээллийн сан бүрдүүлэн, алба хаагчдад хүргэх ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан. 

 
Хоёр: Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр 

 
2.1. Улсын Их хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Цагдаагийн ерөнхий 

газрын даргын болон аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Засаг 
даргын тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дүн. 

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их хурал, Засгийн газраас гаргасан 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг, даалгавар, шийдвэрүүд 
болох Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх талаар Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хийх ажлын 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан Цагдаагийн байгууллагатай холбоотой арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын 2014 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, Хүн 
худалдах, хүүхэд эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас 
хамгаалах үндэсний хөтөлбөр, “Архидан согтуурахаас сэргийлэх хяналт тавих 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөр, “Монгол улсад хүний эрхийг хангах 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  ажлын хүрээнд хийх ажлын чиглэлийг улирал, 
хагас, бүтэн жилээр тооцож үнэлгээ шинжилгээ хийж холбогдох газарт нь хүргүүлэн үр 
дүнг тооцон хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

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

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

 
Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга,  тэргүүн дэд 

дарга, дэд даргын өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хийх ажлын 
төлөвлөгөө гарган батлуулж, биелэлт үр дүнг  хугацаанд нь тооцон  ажиллав. 

 
Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх шинээр 

гарсан болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуультогтоомж,холбогдох бусад 
эрхийн акт, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэр, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
тушаал, заавар, журам зэрэг алба хаагчдын заавал мэдэж байвал зохих  
шаардлагатай мэдээ мэдээллийг шуурхай хүргэж байх ажлыг зохион байгуулж,үр дүнг 
нь тооцон ажиллалаа. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Тамгын газраас ирүүлсэн “Биелэлт тооцох бичиг 

баримт”-ын жагсаалтыг хэлтэс, тасаг, албадад хүргүүлэн хяналт тавьж хугацаанд нь 
биелэлт үр дүнг тооцож холбогдох газарт хүргүүлсэн. 
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Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын захирамж, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр, 
зөвлөмж үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
хэрэгжилтийг хугацаанд нь гарган хүргүүлж ажиллав. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан “Гэр орон сууц 

нийгмийн  асуудал, эрүүл мэндийн хамгаалал хөтөлбөр”,“Гэмт хэрэг зөрчлийн улмаас 
хохирсон иргэнд үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр”, 2009 оны 02, “Архидан согтуурах 
явдалтай тэмцэх тухай” 2010 оны 02 тоот зэрэг албан даалгаврууд, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын “Хууль бусаар мод бэлтгэх, тээвэрлэх, худалдах 
явдалтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай”, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 
“Сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай” 2011 оны 01 тоот албан даалгавар, “Галт 
зэвсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах” тухай 2011 оны 2а/340, “Ёс зүйн дүрмийн 
хэрэгжилтийг хангах тухай” 2а/345, “Зохион байгуулалтайгаар биеийг нь үнэлүүлэх, хар 
тамхи мансууруулах бодистой тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2012 оны 2а/24 
“Мэдээлэл үүрэг хүргүүлэх тухай” 2а/25 албан бичгээр тус тус өгсөн үүргүүд,“Монгол 
хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” тогтоол, “Монгол Улсын 
засгын газрын 2013 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангуулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийн хэрэгжилт”, 
“Өсвөр үе, залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”, зэрэг цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдолтой тушаал, шийдвэр, хөтөлбөр төслийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан. 
 

2.2 Удирдлагын манлайлал, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тэдгээрийн 
хэрэгжилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын үүрэг, зөвлөлийн хурлын 
шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулж, авсан арга 
хэмжээ, үр дүн 
 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдад Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн 
зорилт, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Шинэчлэлийн засгийн газрын бодлого 
шийдвэрийг сурталчлах, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, цагдаагийн алба хаагчийн 
ёс зүйн хэм хэмжээг хэвшүүлэх, сахилга хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр үүрэг 
чиглэл өгч дутагдал гаргасан алба хаагч нэг бүртэй хариуцлага тооцон ажиллалаа. 

 
“Дотоодын хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу Заамар сум дахь сум 

дундын Цагдаагийн хэлтэс, Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу шалгалт явуулж дүнг цагдаагийн даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулан тодорхой шийдвэр гаргуулан биелэлтийг цаг хугацаанд нь тооцон 
ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын удирдлага алба хаагчдын мэдлэг боловсрол, ухамсрыг 

дээшлүүлж, ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлэх, албадын хамтын 
ажиллагааг сайжруулж олон нийт, цагдаагийн хамтын ажиллагааг дээшлүүлэхэд өдөр 
тутмын үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажиллалаа. 

 
Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга нарын өгсөн 

үүрэг, Цагдаагийн ерөнхий газрын Бодлого зохицуулалт, үнэлгээний хэлтсээс 
Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж өгсөн санал зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор газрын нэгдсэн болон тасаг, албадын чиглэлээр салбар 
төлөвлөгөө гарган үр дүнг тооцож ажилласан.  
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Энэ хугацаанд Цагдаагийн ерөнхий газрын  даргын зөвлөлийн 2011 оны 19 

/Интернэт-цахим тоглоомын газарт үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдал, анхаарах 
зарим асуудал/, 2012 оны 01 /Цаг үеийн ажил, асуудалтай холбогдуулан өгсөн үүрэг/ 
хуралдааны тэмдэглэлээр төв орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтэст өгсөн үүрэг 
даалгавруудыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулав.  

 
Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 

бэлтгүүлж 30 удаа хуралдаж, 161 асуудал хэлэлцсэнийг дотор нь ангилж үзвэл: 
удирдлага зохион байгуулалтын асуудлаар 26, хүний нөөц шагналын талаар 71, 
дотоод хяналт шалгалтын талаар 61, бусад 3асуудал хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба 
зөвлөлийн хурлаасөгөгдсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлт үр дүнг тооцон 
ажилласан. 

 
 Цагдаагийн газрын даргын 244 тушаал төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 27, 
сахилгын шийтгэл оногдуулах 39, ажлын хэсэг томилох 12, шилжүүлэн томилох 21, 
албанаас чөлөөлөх 15, албанаас түр чөлөөлөх 2, шагнаж урамшуулах тухай 7, 
ээлжийн амралт тогоох тухай 9, өндөржүүлсэн бэлэн байдал тогтоох тухай 3, цалин 
нэмэгдэл тооцож олгох тухай 37, цалинг шинэчлэн тогтоож цалингийн зөрүү олгох 
тухай 1, тооллого явуулах тухай 3, Цагдаагийн тангараг өргүүлэх тухай 1, Үнэлгээний 
хороо байгуулах тухай 2, зардал гаргах тухай 20, Цагдаагийн газрын дотоод журам 
батлах тухай 1, төлөвлөгөө батлах тухай 1, комисс байгуулах тухай 6, томилолт олгох 
тухай 1, баримт бичгийн индекс шинэчлэн батлах тухай 1, галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл 
ашиглалт, хадгалах, хамгаалалт хариуцуулах тухай 1, үр дүнгийн гэрээг үнэлж дүгнэх 
тухай 1, цалин нэмж хасах тухай 11, ажлаас чөлөөлж сургалтанд хамруулах тухай 6, 
үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 2, цалингийн нэмэгдэл олгох тухай 
1, бусад асуудлаар 14 тушаал гаргаж биелэлтэнд нь хяналт тавьж хэрэгжүүлэв.  
 

Сумдад ажиллаж байгаа хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын ажиллах амьдрах 
нөхцлийг бүрдүүлэх, сумын удирдлагын дэмжлэг туслалцааг авах зорилгоор аймгийн 
Засаг даргаар батлуулсан сумын Засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч цагдаагийн газрын 
хамтарсан “Гурвалсан гэрээ”-г байгуулан сар бүр дүгнэв. 

 
Цагдаагийн газрын удирдлагаас албадын үйл ажиллагааг сайжруулж, оршиж 

буй алдаа дутагдлыг засч арилгах, орон нутгийн Цагдаагийн хэлтэс,хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаа нарын ажлын хариуцлага сахилгыг дээшлүүлэх,мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, болзошгүй хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
Цагдаагийн газрын даргаас 22 үүрэг зөвлөмж, албан даалгавар бичиж өгч, биелэлт үр 
дүнг нь тооцож ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу 

“Насанд хүрээгүй хүүхдийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
зохиож байгаа ажил, цаашид авах арга хэмжээ”, “Архидан согтуурах явдалтай тэмцэх 
чиглэлээр зохиож байгаа ажил, цаашид авах арга хэмжээ”, “Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын танилцуулга, цаашид авах арга 
хэмжээ” зэрэг сэдвүүдээр сонсгол бэлтгэж аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 
оруулсан. 

 
Цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, 

урьдчилан сэргийлэх үндсэн үүргээ гүйцэтгэхдээ энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг хууль хяналтын байгууллагатай хамтын ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг 
ахиулах зорилгоор аймгийн Шүүх, Прокурорын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, 
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Аудитын газар, Тагнуулын хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Тээвэр 
зохицуулалтын алба зэрэг газруудтай оны эхэнд хамтарсан зөвлөгөөн зохион 
байгуулж 2014 онд хийж гүйцэтгэх ажлын талаар мэдээлэл солилцсон. 

 
Цагдаагийн газрын удирдлага Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар тогтоол, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 351 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Алба 

хаагчийн ажлыг үнэлэх журам“ /код 111”/ -ын дагуу алба хаагчидтай “Төрийн алба 

хаагчийн үр дүнгийн гэрээ” байгуулж 2014 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрөөр 

тасалбар болгон 162 алба хаагчийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэв. 

Дүгнэгдсэн алба хаагчдын 3 буюу 1,8 хувь нь “А” /Маш сайн/, 53 буюу 32,7 хувь 

нь “В” /Сайн/, 94 буюу 58,2 хувь нь “С” /Хангалттай/, 7 буюу 4,3 хувь нь “D” 

/Дутагдалтай/,5 буюу 3хувь нь “F” /Хангалтгүй/үнэлгээ авч,“D”“F” дүгнэгдсэн алба 

хаагчдад ажил сайжруулах хугацаатай үүрэг, ажлын чиглэл өгч ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын удирдлагаас тасаг, албадын дарга нарын манлайлал, 

бүтээлч ажиллагааг дээшлүүлэх, ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, 
хамт олны дунд нэр хүнд, байр суурийг бэхжүүлэхэд анхаарч удирдлага, зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, хойшлуулшгүй ажиллагааг чанартай 

хийж гүйцэтгэх, шуурхай эрэн сурвалжлах ажиллагааны чанар үр дүнг дээшлүүлэх, 
хамтарсан багийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор жижүүрийн шуурхай албанд 
үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нараас тухайн өдөртөө гарсан сэжигтнээр 
тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэрэг, түдгэлзүүлсэн хэргийн талаарх 
мэдээллийг нийт бүрэлдэхүүнд мэдээлэл хийлгэж, алдагдсан  эд зүйл, оргосон 
сэжигтэн, яллагдагч нарын талаарх мэдээллийг “Presentation” хэлбэрээр 
танилцуулах ажлыг зохион байгуулж хэвшээд байна. Удирдлагын зүгээс алба хаагч нэг 
бүрийн хүлээн авч шалгаж буй өргөдөл мэдээлэл, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулж буй эрүүгийн хэргийн явц шийдвэрлэлтийн байдалд өдөр тутам Цагдаагийн 
байгууллагын дотоод сүлжээ, цахим бүртгэл болон тасгийн дотоод бүртгэлээр хяналт 
тавьж, ээдрээ төвөгтэй олон үйлдэл, холбогдогчтой хэрэгт алба хаагч нарыг багаар 
ажиллуулж, удирдлага зохион байгуулалтаар ханган хэргийг хуулийн анхны хугацаанд 
шуурхай шийдвэрлэн албаны шуурхай байдлыг ханган ажиллаж байна. 

 
Цагдаагийн газрын ажил үйлчилгээ, зохиосон ажлын талаар хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр сурталчлах, санамж зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг боловсруулан тараах, 
иргэдтэй нээлттэй шууд ярилцлага, нэвтрүүлэг бэлтгэн явуулах, цахим /вэб хуудас/ 
хэлбэрээр ажил үйлчилгээгээ сурталчлах, иргэдийн нийтийн хуралд оролцон тайлан 
тавих, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, хариу өгөх, санал асуулга, 
социологийн судалгаа авах, өдөрлөг уулзалт зохион байгуулан хууль эрх зүйн сургалт, 
сурталчилгаа явуулах, алба хаагчдын гэр бүлийн уулзалт зохион байгуулах зэрэг олон 
төрлийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэж ажилласан. 

 
Цагдаагийн газар нь олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 

хөгжүүлэх, алба хаагчдын эрх зүйн баталгааг хангах, ажлын таатай орчинг бүрдүүлж 
мэдлэг боловсрол ухамсраа дээшлүүлэх боломжоор хангах, хүн төвтэй цагдаагийн 
үйлчилгээний тогтолцоог бий болгох, ил тод нээлттэй байж өргөдөл гомдлыг хүлээн 
авах, барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгох, орчин үеийн мэдээллийн технологийг 
ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэж байгууллагын нэр хүндийг 
дээшлүүлэхэд өдөр тутам анхаарч ажиллалаа.  
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Цагдаагийн ерөнхий газрын www.police.gov.mn цахим хуудсанд мэдээллийн ил 
тод байдлыг хангах зорилгоор мэдээ мэдээлэл байршуулж, төрөл бүрийн мэдээллийг 
сар тутам шинэчлэн баяжилт хийж байна. 
 

Гурав: Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн үйл ажиллагаа 
 

Тус Цагдаагийн газар нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Цагдаагийн 
байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг ханган, хүний нөөцийн 
төлөвлөлт, бодлогыг хэрэгжүүлэх, алба хаагчийг судлах, томилох, чөлөөлөх, цол 
олгох, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, тэтгэвэр тэтгэмж олгох, алба 
хаагчдын хувийн хэргийн баяжилт бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалтыг хангах, хүний 
нөөцийн цахим санд алба хаагчдын мэдээллийг оруулах зэргээр хүний нөөцийн 
бодлогыг хэрэгжүүлж хууль, журам, зааврыг мөрдөн ажиллаж байна. 

 
Хүний нөөцийн нөхөн хангалтаа Цагдаагийн сургууль төгссөн сонсогчид болон 

бусад их, дээд сургууль төгссөн иргэдийг журмын дагуу судлан, мэргэшлийн 
шалгалтад хамруулан тэнцсэн иргэдийг цагдаагийн мэргэжлийн сургалтын төвд 
сургалтанд хамруулан сул орон тоонд томилон ажиллуулж байна. 

 
Дээрх ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын сул орон тооны жагсаалтыг гаргаж 

Цагдаагийн ерөнхий газар болон Цагдаагийн газрын веб сайтад байрлуулах, сумдын 
хэсгийн төлөөлөгч, замын цагдаагийн байцаагч нар, Зуунмод сумын 6 багийн хэсгийн 
байцаагчид цагдаагийн албанд ажиллахад заагдсан шалгуур үзүүлэлт хангаж 
цагдаагийн албанд ажиллах хүсэлт гаргасан иргэдийг бүртгэж судлуулах ажлыг 
хариуцсан нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах ажлын чиглэл өгч, энэ тухай аймгийн 
ТВS олон нийтийн телевизээр зарлан иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авлаа. 

 
Цагдаагийн албанд ажилд орох иргэнийг эрүүл мэндийн үзлэгт тэнцсэн гэсэн 

дүгнэлт гарснаас хойш хүний нөөцийн ажил хариуцсан алба хаагч, сэтгэл зүйч судалж, 
иргэдийн судалгааны материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын 
хэлтэст хүргүүлж, тус хэлтсээс дахин судалгаа хийж Төрийн албаны зөвлөлөөс 
тогтоосон журмын дагуу мэргэшлийн шалгалт авч,  шалгалтад тэнцсэн иргэдийг  
тухайн орон нутагт нь ажиллах зөвшөөрөл олгосноор ажлын байраар хангаж байна. 

 
2014 оны байдлаар Цагдаагийн сургууль төгссөн 6, бусад их, дээд сургууль 

төгсөж судлагдсан болон цагдаагийн албанд дахин орох хүсэлт гаргаж мэргэшлийн 
шалгалтад тэнцсэн 10 иргэнийг ажлын байраар хангаж, энгийнээр ажиллаж байсан 2 
ажилтныг ахлагч бүрэлдэхүүнд орууллаа. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 313 

дугаар тушаалаар офицер 101, ахлагч 91, ТЗ-энгийн 5, энгийн 3, бүгд 200 орон тоотой 
батлагдсан ба одоо офицер 94, ахлагч 80, ТЗ-энгийн 4, энгийн 3, бүгд 181 алба хаагч 
ажиллаж байгаа бөгөөд офицер 7/Хүний нөөцийн мэргэжилтэн-1, эрүүгийн төлөөлөгч-
1, хэсгийн байцаагч-1 Саатуулах байрны дарга эмч-1, Заамар сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтэст Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-1, Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах ахлах зохицуулагч-1, Баянжаргалан сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч/, ахлагч 11 /Цагдаагийн газарт бичээч-1, бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч-1, 
мэдээлэл хүлээн авагч-1, эргүүлийн цагдаа-2, Заамар сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтэст цагдаа жолооч-2, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа-1, эргүүлийн 
цагдаа-2, Баянхангай сум дахь цагдаа-1/, ТЗ-энгийн 1 /сэтгэл зүйч/, бүгд 19 дутуу, орон 
тооны нөхөн хангалт 90.5 хувьтай байна. 
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Офицер бүрэлдэхүүний томилгоо: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 
оны 200 дугаар тушаалаар Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн 
мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад Ж.Батмөнхийг хэв журмын ажил хариуцсан ахлах 
байцаагчаар, 306 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Цагдаагийн газрын Мөрдөн байцаах 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Доржтайванг Заамар сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтсийн Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн даргаар, 350 дугаар тушаалаар 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил 
хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Жад.Батмөнхийг Заамар сум дахь сум 
дундын Цагдаагийн хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн даргаар,379 
дүгээр тушаалаар Дорноговь аймаг дахь Цагдаагийн газрын Улаанбадрах сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Н.Бадамжунайг мөрдөн байцаагчаар,443 дугаар 
тушаалаар Ц.Мягмарсүрэнг аж ахуйн ажилтнаар, 488 дугаар тушаалаар Сүхбаатар 
дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа А.Батбаярыг 
Цагдаагийн газрын даргаар, 533 дугаар тушаалаар Г.Ганзоригийг эрүүгийн ахлах 
төлөөлөгчөөр, 533 дугаар тушаалаар Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар 
хэлтсийн эргүүл, хамгаалалт хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Т.Лхагвасүрэнг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаар, 547 дугаар дугаар 
тушаалаар М.Батбаатарыг мөрдөн байцаагчаар, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/03 
дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн албан тушаалын цол олгох журам”-ын 
хоёрдугаар бүлгийн 2.1-д заасныг баримтлан албан тушаалын цол олгосон байна. 

 
Мөн газрын даргын 2014 оны 421 дүгээр тушаалаар Хууль сахиулахын их 

сургуулийн Цагдаагийн сургуулийг “Цагдаагийн ажил-эрх зүй” мэргэжлээр төгссөн 
цагдаагийн дэслэгч Э.Болдмандахыг хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан 
зохицуулагчаар, цагдаагийн дэслэгч Г.Тамирыг Өндөрширээт сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр, цагдаагийн дэслэгч Б.Нацагдоржийг Архуст сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр, цагдаагийн дэслэгч Л.Содбаярыг Заамар сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтэст жижүүрийн офицероор, 440 дүгээр тушаалаар цагдаагийн дэслэгч 
Б.Сувд-Эрдэнийг мөн хэлтэст эдийн засгийн төлөөлөгчөөр, цагдаагийн дэслэгч 
Н.Нямбаярыг мөн хэлтэст мөрдөн байцаагчаар, 459 дүгээр тушаалаар тус сургуулийн 
Удирдлагын сургуулийг “Цагдаагийн байгууллагын стратеги-тактикийн удирдлага” 
мэргэжлээр төгссөн цагдаагийн хошууч Б.Энхчулууныг Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн 
даргаар томилж, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан 
“Цагдаагийн албан тушаалын цол олгох журам”-ын хоёрдугаар бүлгийн 2.1-д заасныг 
баримтлан цагдаагийн дэд хурандаа цол олгосон байна.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 729 

дүгээр тушаалаар Нийслэлийн цагдаагийн газрын Замын хөдөлгөөний зохицуулах 
гэрээрт хэлтсийн хоёрдугаар тасгийн цагдаа зохицуулагч Н.Лхагвадоржийг тус газарт 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан зохицуулагчаар томилж, Хууль зүйн сайдын 
2014 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн албан тушаалын цол олгох 
журам”-ын хоёрдугаар бүлгийн 2.1-д заасныг баримтлан цагдаагийн дэслэгч цол 
олгосон байна.  

 
Цагдаагийн ахмад Б.Пүрэвцэндийг Булган аймаг дахь цагдаагийн газрын 

Дашинчилэн сум дахь хэсгийн төлөөлөгчийн ажлаас чөлөөлж Заамар сум дахь сум 
дундын цагдаагийн хэлтэст жижүүрийн офицероор томилсон. 

 
Саатуулах байрны бага эмчийн ажлын байранд туршилтын хугацаагаар 

Б.Ариунтуяаг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 835 дугаар тушаалаар 
томилсон. 
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Ахлагч бүрэлдэхүүний томилгоо:Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 
400 дугаар тушаалаар албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн цагдаагийн дэслэгч 
Бат.Доржсүрэнг Баяндэлгэр сум дахь хэсгийн төлөөлөгчийн ажлаас, цагдаагийн 
дэслэгч Баа.Доржсүрэнг Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн 
офицерын ажлаас чөлөөлж хэв журмын цагдаагаар, Цагдаагийн газрын даргын 2014 
оны б/05 /б/78/ дугаар тушаалаар Э.Цэцэгмааг бичиг хэргийн эрхлэгчээр, б/06 дугаар 
тушаалаар Г.Баянжаргалыг цагдаа жолоочоор, б/07 дугаар тушаалаар 
З.Мөнхмандахыг эргүүлийн цагдаагаар, б/16 дугаар тушаалаар Х.Хишигдоржийг 
Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст мэдээлэл хүлээн авагч цагдаагаар, 
б/26 дугаар тушаалаар Г.Ариунбаатарыг мөн хэлтэст эргүүлийн цагдаагаар, б/50 
дугаар тушаалаар Г.Нямцэрэнг Баянжаргалан сум дахь цагдаагаар, б/51 дүгээр 
тушаалаар Ц.Золбоотыг Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст эргүүлийн 
цагдаагаар, б/75 дугаар тушаалаар А.Энхгэрэлийг мөн хэлтэст нярав-бичээчээр, б/77 
дугаар тушаалаар Б.Өлзийжаргалыг мөн хэлтэст эргүүлийн цагдаагаар, б/76 дугаар 
тушаалаар Д.Цэндбаярыг Лүн сум дахь цагдаагаар, б/106 дугаар тушаалаар 
А.Ариунгэрэлийг Баянжаргалан сум дахь цагдаагаар, б/107 дугаар тушаалаар 
Д.Эрдэнэцэцэгийг Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст эргүүлийн цагдаа 
/дадлагажих/-аар, б/117 дугаар тушаалаар А.Мөнхжаргалыг Угтаалцайдам сум дахь 
цагдаагаар,б/144 дүгээр тушаалаар Д.Эрдэнэцэцэгийг Заамар сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтэст эргүүлийн цагдаа, б/152 дугаар тушаалаар Ч.Батбаатарыг Заамар 
сум дахь цагдаагаар тус тус томилж, “Цагдаагийн албаны тухай Монгол Улсын хууль”-
ийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.4, 35 дугаар зүйлийн 35.1, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 2014 оны 380 дугаар тушаалын 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн цагдаагийн цол 
олгосон байна. 

 
Цагдаагийн газрын даргын 2014 оны б/25 дугаар тушаалаар тус газарт шилжин 

ажиллах хүсэлт гаргасан Өвөрхангай аймгийн Цагдаагийн газрын хэсгийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Бат-Амгаланг цагдаа зохицуулагчаар, б/28 дугаар 
тушаалаар Нийслэлийн цагдаагийн газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Хүнд, онц 
хүнд гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсийн цагдаа жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Хишигдэмбэрэлийг эргүүлийн цагдаагаар тус тус томилон ажиллуулж байна. 

 
Шилжилт, хөдөлгөөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 53 дугаар 

тушаалаар мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад Э.Мөнхбатыг Налайх дүүргийн 
Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагчаар, цагдаагийн ахлах дэслэгч С.Мягмархүү, 
цагдаагийн дэслэгч Т.Батзаяа нарыг Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Цагдаагийн 
хэлтэст мөрдөн байцаагчаар, 96 дугаар тушаалаар ахлах мөрдөн байцаагч, 
цагдаагийн ахмад С.Цэнд-Аюушийг Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 
мэргэжлийн газрын Эзэнгүй хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэст ахлах мөрдөн байцаагчаар, 
306 дугаар тушаалаар Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн 
байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Ганшагайг Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн газарт Тусгай субъектын үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөн 
шалгах хэлтсийн ахлах мөрдөн байцаагчаар, 400 дугаар тушаалаар Заамар сум дахь 
сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахмад Л.Очирыг 
Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст мөрдөн байцаагчаар, 
Өндөрширээт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад А.Амарбаясгаланг Хан-
уул дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст хэв журмын офицероор, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал хариуцсан зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Д.Жанчивдоржийг Сэлэнгэ 
аймаг дахь Цагдаагийн газрын Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст Гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн даргаар,Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан ахлах зохиоцуулагч, цагдаагийн ахмад 
Л.Алтайбаатарыг Сүхбаатар дүүрэг дэх  тасгийн техник, замын хяналт хариуцсан 
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мэргэжилтнээр, Баянхангай сум дахь эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Х.Зоригтбаатарыг Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэст жижүүрийн ахлах 
офицероор, Эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Д.Сандагбалиряг Мөрдөн шалгах 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн газарт Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэлтсийн мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн эрүүгийн ахлах төлөөлөгчөөр, 
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Г.Отгонзулыг Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 
гуравдугаар хэлтэст, хэрэг бүртгэгчээр, Баянжаргалан сум дах эрүүгийн төлөөлөгч 
Б.Даваадэмбэрэлийг Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст хороо 
хариуцсан төлөөлөгчөөр, Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн эргүүлийн 
цагдаа Ц.Золбоотыг Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст хэв журмын 
цагдаа тус тус шилжүүлэн томилсон байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 234 дүгээр тушаалаар шүүхийн 
хамгаалалтын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ө.Энхбаатарыг, Жижүүрийн ахлах 
офицер, цагдаагийн хошууч Б.Цэрэндавааг ажлаас чөлөөлж, Тахарын ерөнхий газрын 
мэдэлд шилжүүлсэн байна, 

 
Өндөрширээт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Тамирыг 

Авлигтай тэмцэх газарт шилжин ажиллах болсон тул албанаас чөлөөлж, цагдаагийн 
дэслэгч цолыг хураасан. 

 
Тэтгэвэр, тэтгэмж: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 279 дүгээр 

тушаалаар цагдаагийн ахмад Ц.Мягмарсүрэнг аж ахуйн офицерын ажлаас, 400 дугаар 
тушаалаар цагдаагийн хошууч Г.Батмөнхийгсаатуулах байрны эмчийн ажлаас тус тус 
чөлөөлж, цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт хувь тэнцүүлэн гаргаж, Хууль зүйн сайдын 
2014 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн албан тушаалын цол олгох 
журам”-ын нэгдүгээр бүлгийн 1.4-д заасныг баримтлан ажиллаж байх хугацаандаа 
эдэлж байсан цагдаагийн цолыг хадгалуулсан байна. Цагдаагийн газрын тушаалаар 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Г.Батбаатар, П.Хишигсүрэн, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 835 дугаар тушаалаар 
Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн Дотоод ажил хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Б:Бямбаахүүг, Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Д.Бат-Эрдэнийг ажлаас тус тус чөлөөлж, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/194 дүгээр 
тушаалаар баталсан “Цагдаагийн албан тушаалын цол олгох журам”-ын нэгдүгээр 
бүлгийн 1.4 дэх хэсэгт заасныг баримтлан ажиллаж байх хугацаандаа эдэлж байсан 
цолыг хадгалуулахаар шийдвэрлэсэн. 

 
Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын 2014 оны 45 дугаар тушаалаар тус газрын дотоод ажил, хяналт, шалгалт, 
аюулгүй байдал хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Д.Жанчивдоржийг замын цагдаагийн байцаагчаар, 200 дугаар тушаалаар Сэргэлэн 
сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч М.Эрболдыг Бүрэн сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр, Бүрэн сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Төгөлдөрийг 
Баянцогт сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, Баянцогт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч А.Учрахбаярыг Сэргэлэн сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, 
Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн Хэв журмын тасгийн дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа Р.Ариунболдыг тус хэлтсийн даргаар,400 дугаар тушаалаар 
Архуст сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад С.Энхмөнхийг Баяндэлгэр сум 
дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн ахмад Б.Нямдавааг эрүүгийн 
төлөөлөгчөөр, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад С.Наранчимэгийг ахлах хэрэг 
бүртгэгчээр,  Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн эдийн засгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч М.Алтанбаганыг Цагдаагийн газарт эдийн засгийн 
ахлах төлөөлөгчөөр, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн мөрдөн байцаагч, 
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цагдаагийн дэд ахлагч С.Эрдэнэбилэгийг тус тасагт мөрдөн байцаагчаар, Заамар сум 
дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн офицер-дадлагажих ажилтан, 
цагдаагийн ахлагч Б.Дэлгэрхандыг тус хэлтэст жижүүрийн офицероор, Саатууулах 
байрны дарга, цагдаагийн ахмад Я.Гантөрийг тус цагдаагийн газарт жижүүрийн ахлах 
офицероор, мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад Н.Түвшинбатыг ахлах мөрдөн 
байцаагчаар, Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Түвшинг Өндөрширээт сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр , 
Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Ж.Батжаргалыг Ахлах хэрэг бүртгэгч, 
орлогчоор, Мөнгөнморьт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Х.Батсүхийг 
эрүүгийн ахлах төлөөлөгчөөр, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Д.Цэрэнчимэдийг Мөнгөнморьт сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, Баян-Өнжүүл сум дах 
эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Мөнхбаярыг Баянхангай сум дахь эрүүгийн 
төлөөлөгчөөр, Архуст сум дахь эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Нацагдоржийг Баян-Өнжүүл сум дахь эрүүгийн төлөөлөгчөөр, мэдээлэл хүлээн авагч 
цагдаа, цагдаагий ахлах ахлагч Ө.Эрдэнэбаярыг Архуст сум дах эрүүгийн 
төлөөлөгчөөр, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Булгантогтохыг хэсгийн 
байцаагчаар, хэсгийн байцаагч Х.Даваадондогийг Заамар сум дахь сум дундын 
цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгчөөртус тус шилжүүлэн томилж, Хууль зүйн 
сайдын 2014 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн албан тушаалын цол 
олгох журам”-ын хоёрдугаар бүлгийн 2.1-д заасныг баримтлан албан тушаалын цол 
олгожээ. 

 
Албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 

оны199 дүгээр тушаалаар биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас ажлаас 
чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан цагдаагийн хошууч Б.Ганхуягийг хэв журмын ажил 
хариуцсан байцаагчийн ажлаас, 414 дүгээр тушаалаар албан үүргээ хангалтгүй 
биелүүлсэн цагдаагийн дэслэгч Б.Баярбатыг Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн 
хэлтсийн мөрдөн байцаагчийн ажлаас, Тахарын байгууллагад шилжин ажиллах хүсэлт 
гаргасан О.Жамбалсүрэнг сэтгэл зүйчийн ажлаас, 478 дугаар тушаалаар Албан 
тушаал /ажлын байр/-ын тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтоо хангалтгүй 
биелүүлсэн, Төрийн албаны тухай Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх 
хэсгийн 13.1.3, 13.1.9-д заасан үүргээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй цагдаагийн хурандаа 
Г.Буянхишигийг Цагдаагийн газрын даргын ажлаас, Албан тушаал /ажлын байр/-ын 
тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтоо хангалтгүй биелүүлсэн, Төрийн албаны 
тухай Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсгийн 13.1.1, 13.1.5-д заасан 
үүргийг хэрэгжүүлээгүй зөрчсөн цагдаагийн дэд хурандаа Г.Ганзоригийг Нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгийн даргын ажлаас, цагдаагийн хошууч Б.Баярсайханыг 
эрүүгийн ахлах төлөөлөгчийн ажлаас, цагдаагийн хошууч М.Батбаатарыг ахлах хэрэг 
бүртгэгч-орлогчийн ажлаас, 533 дугаар тушаалаар ажлын байрны тодорхойлолтод 
заасан зорилго, зорилтоо хангалтгүй биелүүлсэн цагдаагийн хошууч М.Лхагвасүхийг 
ахлах мөрдөн байцаагчийн ажлаас, Төрийн албаны тухай Монгол Улсын хуулийн 13 
дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсгийн 13.1.3, 13.1.11-д заасан үүргийг биелүүлээгүй 
цагдаагийн ахмад Н.Энхболдыгхөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан 
зохицуулагчийн ажлаас, Төрийн албаны тухай Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар 
зүйлийн 13.1 дэх хэсгийн 13.1.3, 13.1.11-д заасан үүргийг биелүүлээгүй цагдаагийн 
ахмад Г.Ууганбаярыг Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн эрүүгийн 
төлөөлөгчийн ажлаас тус тус чөлөөлж, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/03 дугаар 
тушаалаар баталсан “Цагдаагийн албан тушаалын цол олгох журам”-ын 5.1.3-д 
заасныг баримтлан албан тушаалын цолыг хураасан байна. 

 
Цагдаагийн газрын даргын 2014 оны б/24 дүгээр тушаалаар өөрийн хүсэлтээр 

ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан цагдаагийн ахлагч Ш.Таравчамбыг Бүрэн сум 
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дахь цагдаа-жолоочийн ажлаас, б/55 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд ахлагч 
Г.Нямцэрэнг Баянжаргалан сум дахь цагдаагийн ажлаас, б/98 дугаар тушаалаар 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Ганболдыг Бүрэн сум дахь цагдаагийн ажлаас, б/40 дүгээр 
тушаалаар биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 
гаргасан цагдаагийн дэд ахлагч С.Мягмарсүрэнг эрүүлжүүлэх баривчлах байрны 
цагдаагийн ажлаас тус тус чөлөөлж, Хууль зүйн сайдын 2014оны А/03 дугаар 
тушаалаар баталсан “Цагдаагийн албан тушаалын цол олгох журам”-ын 5.1.3-д 
заасныг баримтлан албан тушаалын цолыг хураасан байна. 

 
Шагнал урамшил: Төрийн дээд шагналаар “Цэргийн гавъяаны одон”-гоор 

Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
Р.Ариунболд, 

-“Цэргийн хүндэт” медалиар Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн ахлах хэрэг бүртгэгч 
/орлогч/, цагдаагийн хошууч М.Батбаатар, Баянчандмань сум дахь Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал хариуцсан ахлах зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Г.Мягмархишиг нар, 

-Хууль зүйн яамны шагнал “Цагдаагийн алдар”-аар Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн 
ахлах мөрдөн байцаагч-орлогч, цагдаагийн хошууч Ю.Чулуунбаатар, цагдаа-
зохицуулагч М.Батаа нар, 

-Цагдаагийн ерөнхий газрын шагнал “Цагдаагийн гавъяа”-аар Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн 
хошууч М.Нансалмаа, 

-Цагдаагийн ерөнхий газрын шагнал “Хүндэт жуух”-аар Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Ганзориг, Заамар сум дахь сум 
дундын цагдаагийн хэлтсийн олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагч, 
цагдаагийн ахмад Х.Цэндсүрэн, Эрдэнэсант сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
ахмад Б.Элбэгманлай нар, 

-Төв аймгийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Г.Батбаатар, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Д.Бат-Эрдэнэ нар,  

-Төв аймгийн “Хүндэт жуух”-аар Мөнгөнморь сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн дэслэгч Д.Цэрэнчимэд, Эрдэнэсант сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахмад Б.Элбэгманлай, Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 
олон нийттэй харилцах байцаагч, цагдаагийн ахмад Х.Цэндсүрэн, цагдаа, цагдаагийн 
ахлах ахлагч Д.Батхуяг, цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Алтанхуяг нар,  

-Цагдаагийн газрын 2014 оны “Ажил мэргэжлийн шилдэг алба хаагч”-аар Гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх тасгийн мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад Г.Авир, эрүүгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Чулуунбаатар, Мэдээлэл судалгааны ахлах 
мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Д.Үлэмжбаяр, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Г.Энхбаяр, Мөнгөнморьт сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Нямдорж, 
Баянчандмань сум дахь Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан ахлах зохицуулагч, 
цагдаагийн ахмад Г.Мягмархишиг, цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Алтанхуяг нар,  

-Бригадын генерал Б.Пүрэвийн нэрэмжит шагналаар цагдаа зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлах ахлагач Д.Пүрэв-Очир, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Ш.Отгончулуун, Баянчандмань сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
С.Батсайхан, Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн эрүүгийн ахлах 
төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Баасанхүү нар,  

-Цагдаагийн газрын “Баярын бичиг”-ээр Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн мөрдөн 
байцаагч, цагдаагийн ахмад С.Эрдэнэбилэг, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Нямдаваа, Лүн сум дахь цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Цэндбаяр, 
Баянчандмань сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад С.Батсайхан, мөн сумын 
цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Х.Батболд, Н.Эрдэнэтунгалаг, цагдаа 
зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Ганзориг, Д.Пүрэв-Очир, Эрдэнэсант сум дахь 
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хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Элбэгманлай, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн 
ахлах ахлагч С.Цэдэндорж, Саатуулах байрны цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Н.Мөнхбат, Эрдэнэсант сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Элбэгманлай, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Цэдэндорж, Саатуулах 
байрны цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Мөнхбат, цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Ө.Нэргүйбаатар, Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн хэв 
журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Н.Жавзанхорол,  мөн 
хэлтсийн олон нийттэй харилцах байцаагч, цагдаагийн ахмад Х.Цэндсүрэн, мөн 
хэлтсийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Нямсүрэн, Сантехникч 
Б.Гүндорж, Үйлчлэгч Д.Отгон нар, 

-Тагнуулын ерөнхий газрын шагнал “Аюулгүй байдлын төлөө” медалиар Лүн сум 
дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Ч.Баяртогтох, Эрдэнэ сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Нэргүй нар, 

-Монголын залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу” цом, батламжаар ахлах 
мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад Ц.Дагвадорж нар тус тус шагнуулсан. 
 

3.2 Санхүү, аж ахуй, алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 
чиглэлээр 
 

Тус Цагдаагийн газрын санхүү, аж  ахуйн алба нь Тус Цагдаагийн газрын санхүү, 

аж ахуйн алба нь Төсвийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуулиуд тэдгээрт 

нийцүүлэн гаргасан журам, заавруудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 

Цагдаагийн ерөнхий газар, орон нутгийн санхүүгийн байгууллагаас өгсөн үүрэг, 

чиглэлийн дагуу санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг явуулж байна. 2013 оны жилийн 

эцсийн санхүүгийн тайланд Аудитын газраас хийсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж  

2014 оны хагас жилийн санхүүгийн тайланд хийсэн явцын аудитаар зөрчил 

дутагдалгүй ажилласан.  

 

 Тус Цагдаагийн газарт 2014 онд 2,2 тэрбум төгрөгийн төсөв батлагдсан. 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд төсөв хөрөнгийг зарцуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын 

2014 оны "Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 147 

дугаар тогтоолын дагуу төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжин төсөв хөрөнгийг зүй 

зохистой зарцуулж ажиллаж байна. Төсвийн тодотголоор зарим зардлууд хасагдаж 

батлагдсан боловч дутагдаж байгаа зардлыг хэмнэгдэж байгаа зардлаар 

санхүүжүүлэх замаар өр авлага үүсгэхгүй, Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг төсөв 

хөрөнгөнөөс шалтгаалахгүй  хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллалаа. 

 

  Засгийн газрын 2009 оны 143 тоот тогтоол, Сангийн сайдын 17 тоот Төсөв 

санхүүгийн ил тод байдлыг хангах шалгуур үзүүлэлтийг хангах журмын хэрэгжилтийг 

хангах, иргэдэд Цагдаагийн газрын төсөв санхүүгийн зарцуулалтыг  ил тод нээлттэй 

байлгах зорилгоор Цагдаагийн газарт "Төсөв санхүүгийн ил тод байдал" самбар 

байршуулж 2014 оны батлагдсан төсөв, төсвийн гүйцэтгэл,  орлого, зарлага, худалдан 

авах ажиллагааг тухай бүр мэдээлж ажилласан.   

 

 Төв аймгийн 27 сумыг 8 бүс болгон Цагдаагийн газрын алба хаагчид дээрх 8 

бүсэд хуваагдан  сум орон нутагт ажиллах үеэр  санхүү, аж ахуйн хийсэн ажлын 

тайлан, төсөв хөрөнгийн тухай мэдээллийг сумын иргэдэд өгч  ажилласан. Засгийн 

газрын 2013 оны 68 тоот  "Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай" тогтоолыг худалдан авах 
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ажиллагаанд мөрдөж ажиллаж байна. Баянцогт, Аргалант сумдад баригдсан хэсгийн 

төлөөлөгчийн байр /кобан/-ны барилга, угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах тендерийг аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газартай хамтран 

зохион байгуулж Өндөрлөг ХХК шалгарч барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэн 

ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.  

 

 2013 оны төсвийн хэмнэлтийн урамшуулалд олгосон 49,023,600 төгрөгийг 

Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу хамт олны хурлаар хэлэлцэн алба хаагчдаас 

гарсан саналын дагуу нэн шаардлагатай хөрөнгийг бэлтгэхээр болсон бөгөөд 

Цагдаагийн газрын даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн а/42 тоот 

тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулан автомашин, техник хэрэгсэлийг бэлтгэсэн.  

 

 Урсгал засвараар Иргэний танхим, цайны газар, ариун цэврийн өрөөг 

тохижуулан 10,0 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийлээ. Автомашинуудын засвар 

үйлчилгээнд 9,9 сая төгрөгийн сэлбэг хэрэгслийг техникийн комиссын дүгнэлтийг 

үндэслэн олгосон. Албан ажлын хэрэгцээнд 139,2 сая төгрөгийн шатах тослох 

материал олгосны 50,6 сая төгрөгийн шатах тослох материалыг сум орон нутагт ажил 

үүрэг гүйцэтгэж байгаа хэсгийн төлөөлөгч нарт олгосон байна. 

 

Хөрөнгийн тооллогыг хийж албан ажлын хэрэгцээ шаардлага хангахгүй болсон 

44,4 сая төгрөгийн хөрөнгийн актлахаар, 300,6 сая төгрөгийн Цагдаагийн хэсгийн 

төлөөлөгчийн байр /кобан/-ыг балансаас балансад шилжүүлэхээр, 25,6  сая төгрөгийн 

тээврийн хэрэгслийг 3000,0 мянган төгрөгөөр дуудлага худалдаагаар, 8,9 сая 

төгрөгийн мотоциклийг 250,0 мянган төгрөгөөр зарж борлуулахаар байгууллагын өмч 

хамгаалах байнгын зөвлөл, Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралд оруулж 

аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, Иргэдийн төлөөлөгчдийнхурлаар 

хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж данс бүртгэлээс хассан.  

 
3.3. Албаны сургалт, мэдээлэл сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлын 

чиглэлээр 
 
Тус Цагдаагийн газар нь 2013-2014 онд алба хаагчдын дунд явуулах албаны 

сургалтыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 208 дугаар тушаалаар 

баталсан “Албаны сургалтыг зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах журам”, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 538 дугаар тушаалаар баталсан 

“Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд явуулах албаны сургалтын үлгэрчилсэн 

хөтөлбөр” зэрэг эрхийн актуудыг удирдлага болгон ажиллав. 

 

2013-2014 онд явуулах сургалтын хөтөлбөр,төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар 

цагдаагийн албан хаагчийн албан үүргээ гүйцэтгэх хууль зүйн баталгаа,  эрхээ 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлсон, тайлбарласан сургалт, 

сурталчилгааны ажлуудыг Хууль сахиулах их сургууль, удирдлагын академийн багш 

нарыг урьж оролцуулан явуулж байна. 

 

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын зөвлөлгөөнийг 2 удаа зохион байгуулж, Гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх тасгийн ахлах хэрэг бүртгэгч, ахлах мөрдөн байцаагч нар 
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“Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Тээврийн хэрэгсэл, 

ачаа тээшинд үзлэг хийх, Хэргийн газрын үзлэг, түүнд анхаарах асуудал, Ул мөрийг 

хэрхэн бэхжүүлж авах тухай” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. 

 

Аймгийн Биеийн тамир спортын газартай гэрээ байгуулан 7 хоног бүр спорт 

зааланд чөлөөт тоглолт хийх, фитнесээр хичээллэх, бие бялдарын сорил авах зэрэг 

арга хэмжээнүүдийг зохион явууллаа. Албаны сургалтын цагаар батлагдсан 

төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа ашиглагдах хууль тогтоомж, эрх зүйн 

актуудаар хичээл сургалтыг явууллаа. 

 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 

сэтгэл зүйн алжаал, ядаргааг тайлах зорилгоор зохион байгуулсан урлаг, соёл спортын 

арга хэмжээнүүдэд давхардсан тоогоор нийт 280 гаруй алба хаагч, тэдний гэр 

бүлийнхэн хамрагдсан байна. 

 

Аймгийн Батлан хамгаалах сургалтын төвд Цагдаагийн газрын 7 жолооч 

мэргэшсэн жолооны шалгалт өгч, “В,С,D” ангилалд тэнцээд байна. 

 

Тус Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2014 оны байдлаар удирдлагын 

менежерийн сургалтад 1, магистрын сургалтад 6, бакалаврын сургалтад 17, давтан 

болон мэргэшүүлэх сургалтад 24, 3 сараас дээш хугацааны сургалтанд 3 алба хаагч 

хамрагдлаа. 

 

Шинээр ажилд томилогдсон алба хаагч бүрт Цагдаагийн газрын даргын 

тушаалаар алба хаагчдыг албанд сургаж дадлагажуулах, мэргэжил ур чадвар, ёс зүйн 

шаардлагыг нь хариуцан ажиллах ажлын байрны сургагч алба хаагч, халамжлан 

хүмүүжүүлэгч томилон ажиллуулж байна. 

 

Хууль зүйн яамнаас болон Цагдаагийн ерөнхий газраас 4 удаа сургалт зохион 

байгуулж, дээрх сургалтууд зохион байгуулагдсанаар алба хаагчдын мэдлэг, ур 

чадвар дээшилж байна. 

 

 Цагдаагийн газрын “Өвөл” цагийн хичээлийн жилийн сургалтын нээлтийн 

ажиллагааг сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалтаар 2014 оны 10 сарын 02-ны 

өдөр зохион явуулж,  “Дотоод аюулгүй байдал” сэдвээр сургалт хийж, соён гэгээрүүлэх 

ажлын хүрээнд алба хаагчдыг бүсчилэн баг болгож, гар бөмбөгийн тэмцээн зохион 

байгууллаа. Тэмцээнд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 

хурандаа Т.Лхагвасүрэн ахлагчтай 2 дугаар бүсийн баг тамирчид тэргүүн байр, Мал 

хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 

Н.Доржбалжид даргатай 5 дугаар бүсийн тамирчид хоёрдугаар байр эзэлж, шилдэг 

тоглогчоор 6-р бүсийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Д.Мөнгөнхүү шалгарлаа.  

 

 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын сургалт, Дадлагажуулах 

сургалт, Хүний хөгжлийн сургалт /гадаад хэл, бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах 

сургалт, мэдээллийн технологи/ гэсэн З бүлэгтэйгээр, алба хаагчдын эрхэлж байгаа 

албан тушаалын чиглэл, ажлын туршлага, ур чадвар, мэдлэгийн түвшинг урьдчилан 
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шалгасны үндсэн дээр сургалтын сэдэв, арга хэлбэр, цагийг сонгож сард 10-аас 

доошгүй цагаар явуулахаар газрын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан газрын даргаар 

батлуулж, сургалтын хуваарь, зардал, сургалт явуулах багш нарыг томилон 

“Сургалтын баг” бүрдүүлэн ажиллаа. Энэ хугацаанд Цагдаагийн газраас алба 

хаагчдын мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалтыг 20 удаа 38 цаг, эзэмшсэн байвал 

зохих ур чадварын сургалтыг 20 удаа 40 цаг, дадлагажуулах сургалтыг 10 удаа 20 цаг, 

бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг хангах чиглэлээр 8 удаа 16 цаг, нийт 58 удаа, 

114 цагийн сургалтыг батлагдсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион явуулж, үүнд 

давхардсан тоогоор 2152 алба хаагчийг хамруулж, сургалтын зардалд 1.508.000 

мянган төгрөг зарцуулав. 

 

Алба хаагчийг үндсэн үүрэгт ажлаа гүйцэтгэхдээ гаргаж байгаа мэргэжлийн 

болон сахилга ёс зүйн зөрчилд судалгаа дүгнэлт хийж, зөрчил дутагдал гарахаас 

урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, ажлын үр дүнг ахиулах зорилгоор “Алдаанаас 

суралцах” сургалтын төлөвлөгөөг тасаг албадын чиглэлээр гарган хэрэгжилтэнд нь 

хяналт тавин ажиллаа. 

 

Улирал болгоны сүүлийн сард сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын 

цугларалтыг зохион байгуулдаг байсныг өөрчлөн сар болгоны эхэнд хэсгийн 

төлөөлөгч, улирал болгонд сумдын цагдаа нарын цугларалт зохион байгуулж, 

сургалтыг явуулдаг болсон. Энэ хугацаанд сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар нийт 

11 удаа цугларч, 33 цагийн сургалт зохион байгууллаа.      

 

Цагдаагийн газрын тасаг, албад нь албаны сургалтыг зохион явуулахдаа аудио, 

видео бичлэг, кино үзүүлэх, лекц, бодлого /цахим хичээл/-ыг олшруулан тараах, тест, 

бодлого боловсруулах, сургалтанд  техник хэрэгсэл ашиглах, бие дааж реферат бичих 

зэрэг хэлбэрээр зохион байгуулж ажилласан. 

 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Ажлын байрны сургалтын 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх” /код 243/-ын дагуу шинээр цагдаагийн албанд томилогдон ажил 

үүрэг гүйцэтгэж байгаа, дадлагажих болон туслах ажилтнууд, Цагдаагийн академи, 

цагдаагийн мэргэжил сургалтын төвийг төгсөж шинээр томилогдсон, албан тушаал 

шилжүүлэн томилогдсон алба хаагчийг Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа, дотоод 

журамтай танилцуулах, болзошгүй үед оновчтой шийдвэр гаргах арга тактик 

эзэмшүүлэх, харилцааны соёл, ёс зүйн өв тэгш хүмүүжил төлөвшүүлэх, амьдрах арга 

ухаанд сургаж дадлагажуулах, албанд нь түргэн хугацаанд дадлагажуулах, 

мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах хичээлийг тасаг албад бүр батлагдсан 

төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу 14 удаа 28 цагаар зохион явуулсан. 

 

Алба хаагчдын ажлын алжаал тайлах, сэтгэл заслын эмчилгээ хийх зорилгоор 

“Шри Шри” амьдрах ухааны багш нарыг урьж, хичээл заалган стресс тайлах амьсгалын 

дасгал зааж хийлгэсэн. 

 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Соён гэгээрүүлэх ажил” 

/код 939/-ын дагуу алба хаагчдын оюун санаа, сэтгэхүйг хөгжүүлэх, эрх зүйн мэдлэг, 
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх үзэл, соёл 
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сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж, албаны онцлогоос үүссэн сөрөг 
нөлөө, сэтгэл зүйн алжаал, ажил амьдралын бухимдлыг тайлах зорилгоор тодорхой 
арга хэмжээнүүдийг авч, хэрэгжүүлж ажиллалаа. Соён гэгээрүүлэх ажлын чанар, үр 
дүнг сайжруулах, арга барилыг боловсронгуй болгох зорилгоор 2014 онд бие 
бүрэлдэхүүний дунд ярилцлага зохион байгуулж, тэдний санал хүсэлт, зөвлөлгөөг авч, 
төлөвлөгөө хөтөлбөртөө тусгаж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.  

 
Цагдаагийн газрын хамт олон “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-аар хүлээсэн 

үүрэг, дэвшүүлсэн зорилтуудыг биелүүлэх үйлсэд идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй 
ажилласан амжилтаа бататгах, хамт олны бүтээлч идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, 
хамтач нийтэч уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 
жил бүрийн тэмдэглэлт баяр, ёслолын арга хэмжээг тасаг албадууд хариуцан үр 
өгөөжтэй шинэлэг хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулж хэвшээд байна.  

 
Цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдыг нутаг дэвсгэрээр нь 8 бүс болгон 

хувиарлаж, дарга ахлахуудад хариуцуулан өгсөнөөр алба хаагчид багаар ажиллах 
чадварыг нэмэгдүүлэх, өөрсдийн хариуцсан нутаг дэвсгэртээ гарсан гэмт хэргийг 
илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхээс 
гадна байгууллагаас зохион явуулсан уралдаан тэмцээн, соён гэгээрүүлэх ажилд 
бүсээр оролцож байна. 

 
 Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн ажиллагааг сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын 
цугларалтаар 2014 оны 10 сарын 02-ны өдөр зохион явуулж, “Дотоод аюулгүй байдал” 
сэдвээр сургалт хийж, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд алба хаагчдыг бүсчилэн баг 
болгож, гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа. Тэмцээнд Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Т.Лхагвасүрэн ахлагчтай 2 дугаар 
бүсийн баг тамирчид тэргүүн байр, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа Н.Доржбалжид даргатай 5 дугаар бүсийн тамирчид 
хоёрдугаар байр эзэлж, шилдэг тоглогчоор 6-рбүсийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
ахмад Д.Мөнгөнхүү шалгарлаа.  
 
 Мөн  Цагдаагийн газрын 2014 оны “Сагсан бөмбөгийн аварга” шалгаруулах 
тэмцээнийг 2 дугаар бүс хариуцан зохион байгуулж, ахлах мөрдөн байцаагч-/орлогч/, 
цагдаагийн хошууч Ю.Чулуунбаатараар ахлуулсан 3 дугаар бүсийн тамирчид 1 дүгээр 
байранд, Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа Р.Ариунболд даргатай 7 дугаар бүсийн тамирчид 2 дугаар байранд, Мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
Н.Доржбалжид даргатай 5 дугаар бүсийн тамирчид 3 дугаар байр тус тус эзэлж 
медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулсан. 
 
 Цагдаагийн газрын баг тамирчид 2014 оны 03 сард Сэлэнгэ аймгийн Мандал 
суманд зохион байгуулагдсан “Төвийн бүсийн аварга” шалгаруулах бүсийн тэмцээнд 
гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцож, эмэгтэй баг тамирчид Сагсан 
бөмбөгийн төрлөөр “Алтан медаль”, гар бөмбөгийн төрлөөр “Мөнгөн” медаль”-аар тус 
тус шагнагдсан. Мөн 2014 оны 03 сард зохион байгуулагдсан “Хүч” спортын нэрэмжит 
“Төвийн бүсийн аварга”-ын төлөө тэмцээнд тус Цагдаагийн газрын эмэгтэй багийн 
тамирчин бичээч Б.Ганчимэг, Хүүхдийн ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Н.Нарануяа, Бичиг хэргийн эрхлэгч, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Цэцэгмаа нар гар 
бөмбөгийн тэмцээнд оролцож “Алтан медаль”-аар шагнагдсан. 
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 Тус Цагдаагийн газрын бичээч Б.Ганчимэг нь Хууль сахиулахын их сургуулийн 
80 жилийн ойн нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын багийн 
бүрэлдэхүүнд оролцож “Хүрэл медаль”-аар шагнагдсан. 
 

Цагдаагийн газрын эрэгтэй баг тамирчид 2014 оны 11 сарын 08-нд Дархан-Уул 
аймагт зохион байгуулсан Төвийн бүсийн Сагсан бөмбөгийн тэмцээн уралдаанд 
амжилттай оролцож ирсэн. 
 
 Аймгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хооронд болдог нөхөрсөг 
тэмцээн уралдаанд байгууллагуудын алба хаагчид холилдон оролцсон ба манай алба 
хаагчид амжилттай оролцсон. 
 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаа, дотоодын цэргийн нэрэмжит 2014 оны 02 
сарын 14-ний өдөр “Хүч” спорт хорооны зааланд болсон “Жудо” бөхийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнд 60 кг жинд Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Доржсүрэн оролцож “Хүрэл 
медаль” мөнгөн шагналаар шагнагдсан. 

 
Зэвсэгт хүчний 016 дугаар бригадын нэрэмжит 2014 оны 03 сард болсон  “Марш 

танктикийн цогцолбор тэмцээн” хүчний 7 байгууллагуудын хооронд болж, Цагдаагийн 
газрын баг тамирчид амжилттай оролцож 2-р байр эзэлж “Мөнгөн медаль”, мөнгөн 
шагналаар шагнуулсан.  

 
Цагдаагийн газрын “Ширээний теннис”, “Снукер Биллярд”-ын аварга 

шалгаруулах тэмцээн уралдааныг 2014 онд 03 сард зохион байгуулж, Заамар сум дахь 
сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахмад Э.Мөнхтулга 
тэргүүн байр, “Биллярд”-ын тэмцээнд Шүүх шинжилгээний албаны ахлах шинжээч, 
цагдаагийн хошууч А.Владимир тэргүүн байр эзэлсэн. 
 
 Цагдаагийн газрын алба хаагчдын эрүүл мэнд, бие бялдрыг хөгжүүлэх, 
хөдөлгөөний идэвхийг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн газрын бялдаршуулах 
танхимийг засварлан ашиглалтанд оруулж, алба хаагчид өргөнөөр хамрагдаж байна. 
 

Тус Цагдаагийн газарт ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 

ахмадуудыг жилд 2 удаа хүлээн авч, уулзалт хийн санал сэтгэгдлийг сонсох, шинээр 

ажилд орсон залуу алба хаагчдад ажлынхаа туршлагын талаар харилцан ярилцаж, 

сургамж зөвлөлгөө өгсөн. 

 

 Мөн “Бид мартахгүй” өдөрлөгийн хүрээнд тус Цагдаагийн газрын албан үүргээ 

гүйцэтгэж яваад амь эрсдсэн 4 алба хаагчдын ар гэрт хүндэтгэл үзүүлэн, тусламж 

олгосн ба Баяндэлгэр сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаад албан үүргээ 

гүйцэтгэж яваад амь эрсдсэн цагдаагийн дэслэгч Р.Бямбацогтын тухай “Хөрөг” 

нэвтрүүлэг бэлтгэж Төв аймгийн “ТBS” телевизээр гаргасан. 

 

Аймгийн Эрүүл мэндийн  газрын ажилтан нартай хамтран алба хаагчдын дунд 

“АХА” хөгжөөнт тэмцээн зохион явуулж, ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч 

С.Наранчимэг тэргүүн байр эзэлсэн. 
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 Тус Цагдаагийн газрын бичээч-архивч Б.Ганчимэгийг БНХАУ-ын Өвөрмонголын 

өөртөө засах орны Хөх хотын Данс бүртгэлийн товчоонд туршлага судлах ажлаар 7 

хоногийн хугацаатай томилолтоор ажиллуулсан. 

 
 Аймгийн Биеийн тамир спортын газартай гэрээ байгуулан 7 хоног бүрийн Даваа 
гарагт Спорт зааланд чөлөөт тоглолт хийх, фитнесээр хичээллэх, бие бялдарын сорил 
авах зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион явуулж хэвшээд байна. 
 

Алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, биеийг идэвхтэй 
хөдөлгөөтэй байлгах зорилгоор Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион 
байгуулсан “Богдхаан” уулын ноён оргил “Цэцээ гүн”-ий оргилд явган аялал хийхэд 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагчид оролцсон. Мөн Эрүүл мэндийн 
сайд Д.Удвал өөрийн биеээр хүрэлцэн ирж “Зөв хоололт, идэвхтэй хөдөлгөөн эрүүл 
мэнд” сэдэвт явган аялал зохион байгуулсан арга хэмжээнд Цагдаагийн газрын дарга 
болон 5 алба хаагч оролцсон. 
 

Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрийг тохиолдуулан 
Цагдаагийн газрын зүгээс нийт эмэгтэй алба хаагчдыг Улаанбаатар хотод урлагийн 
тоглолт үзүүлж, мөн мөрдөн байцаагч нарын гэр бүлтэй уулзаж, санал хүсэлтийг нь 
хүлээн авч, гэр бүлийн хүмүүсийг “Өргөө” кино театрт “Аз жаргалын шок”, “Хазара” 
ресторанд үдийн зоог барьж, Мөрөөдлийн театрийн “Хайр” тоглолт үзэж, дурсгалын 
зураг авахуулсан. 

 
Байгаль орчноо моджуулах “Монголоо ногооруулъя” хөдөлгөөнд оролцон 

Цагдаагийн газрын алба хаагчид Зуунмод сумын “Одонт хөтөл”-д 50 ширхэг модны нүх 
ухаж хүлээлгэн өгч, Цагдаагийн газрын хашаан дотор 50 ширхэг “Чацаргана”, 43 
ширхэг “Шар Хаус” модыг суулгалаа. 

 
Цагдаагийн газрын Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн алба хаагчдыг соён гэгээрүүлэх 

ажлын хүрээнд 2014 оны 08 сарын 14-ний өдрөөс 16-ны өдрийн хооронд БНХАУ-ын 
“Эрээн” хотноо аялуулсан. 

 
2014 оны 3-р улиралд зохион байгуулсан Цагдаагийн ахлагч бүрэлдэхүүний 

цугларалтаар сумдаас ирсэн цагдаа нарт “Анирлагч” нэртэй Монголын уран сайхны 
киног аймгийн театрт үзүүлсэн. 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг 

иргэд олон нийтэд сурталчилах, мэдээ мэдээлэл хүргэх чиглэлээр 2014 онд хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудтай нийт давхардсан тоогоор 125 удаа хамтран мэдээ, 
мэдээлэл хүргэж ажилласан. Тухайлбал: “МҮОН” телевизээр Цагдаагийн “Дуудлага” 
студитэй хамтран Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах чиглэлээр, Мал хулгайлах гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр, Архидан согтуурах чиглэлээр Цагдаагийн 
газраас авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаарх мэдээлэл хүргүүллээ. Мөн “ТВ-8”, “25 
дугаар суваг”, “ТВ-9”, аймгийн “ТВS” телевизүүдээр аймаг орон нутгийн эрүүгийн болон 
хэв журмын нөхцөл байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээ, 
мэдээлэл хүргүүлж ажилласан. Орон нутгийн “ТВS” телевизтэй хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөний дагуу 7 хоног бүр мэдээлэл хийж “Гүүр” шууд нэвтрүүлгийг 4 удаа 
зохион байгуулж ард иргэдийн санал хүсэлтийг авч хариу өгсөн. Мөн “Мэргэжил бүхэн 
сайхан”, “Бид мартахгүй”, “Эх үрсийн баяр” нэвтрүүлгээр өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд 
хүүхдүүдэд Цагдаагийн газрын алба хаагчдийн баярын мэндчилгээг хүргэж, гарын 
бэлэг тарааж ажилласан. 
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Цагдаагийн газрын 8 бүс нэг бүрээр сар болгон нэг уралдаан тэмцээн, соён 
гэгээрүүлэх ажил зохион байгуулахаар төлөвлөж, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх, эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, бие бялдрыг зөв тэгш хөгжүүлэх 
ажлыг төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлж, соён гэгээрүүлэх нилээдгүй ажил 
төлөвлөн  ажиллаж байна. 
 

 3.4. Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх 
чиглэлээр 

 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшил, ур 

чадварын түвшин, ёс зүйд тавигдах шаардлага, хариуцлагыг дээшлүүлж, ажлын 
байрны зорилго, зорилтыг хангах, Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, 
шинэчлэлийн Засгийн газрын бодлого шийдвэрийг сурталчлах, үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэх, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг төлөвшүүлэх талаар олон 
төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохиож дутагдал гаргасан алба хаагч нэг бүртэй 
хариуцлага тооцон ажилласан. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 02 тоот албан даалгаврыг 

хэрэгжүүлэх,  цагдаагийн алба хаагчийн сахилга ёс зүйг дээшлүүлж, сайжруулах, 
сахилгын зөрчлийг бууруулах, зөрчил гаргагчидтай хийх тэмцлийг эрчимжүүлэх, бүх 
гарсан хэрэг зөрчлийг дотоодын хяналт шалгалтаар 100 хувь илрүүлэх, асуудал бүрийг 
шудрагаар шийдвэрлэхэд онцгой анхаарч ажиллав. 

 
Алба хаагчдыг шударга бус байдалтай эвлэрэхгүй байхаар төлөвшүүлэхэд 

удирдлагын зүгээс анхаарч, өдөр дутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж 
байгаагаас гадна газрын удирдлагуудаас авч хэрэгжүүлж байгаа болон 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа арга хэмжээнүүдийн талаар алба хаагчдад мэдээлж, 
зарим арга хэмжээг хэрхэн явуулах талаар алба хаагчдын саналыг авах, алба 
хаагчдыг идэвхтэй оролцуулах бодлого барьж байна.Мөн газрын удирдлагаас 
өглөөний рапорт бүр дээр алба хаагчдад санал хүсэлт байгаа эсэхийг асууж, хүссэн 
үед нь хүлээн авч, ганцаарчлан уулзах, зөвлөгөө өгөх, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 
зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна.  

 
2014 оны байдлаар 57 офицер, 21 ахлагч нийт 78 алба хаагч сахилга ёс зүйн 

зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд зөрчлөөр нь авч үзвэл ажлын 
хариуцлага алдсан 32, архидан согтуурсан16, ажил тасалсан 5, Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хууль зөрчсөн 16, бусадтай зүй бус харьцсан 3, бусад 6, сахилгын шийтгэлийн 
төрлөөр нь авч үзвэл сануулсан 18, цалин бууруулсан 53, ажил, албанаас халсан 7, 
үүнээс Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 11, байгууллагын даргын 
тушаалаар 67 алба хаагч шийтгэл хүлээсэн ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2 
алба хаагчаар буюу 0,9 хувиар буурсан байна. Хэдийгээр сахилгын зөрчлийн тоо 
нэмэгдсэнч алба хаагчдад тавих хяналт сайжирсан гэж үзэж байна. 

 
Эрүүгийн 8 гэмт хэрэгт 9 алба хаагч буюу 5 офицер, 4 ахлагч холбогдон 

шалгагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 1 буюу 22,3 хувиар өссөн байна. 
 

 Цагдаагийн газрын алба хаагчдийн дунд сахилга ёс зүйг сайжруулах 2 сарын 
хугацаатай аян зохион байгуулж төлөвлөгөөний дагуу бие бүрэлдэхүүний дунд 
“Авилга, хээл хахуулд өртөхгүй хамт олон болох” уриалгыг гарган авилга,  хээл 
хахуул, архи, тамхи, согтууруулах ундааны хор хөнөөл аюулын талаар аймгийн Засаг 
даргын тамгын газартай хамтран 3 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд 
Цагдаагийн газрын даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 04 тоот үүрэг, 
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зөвлөмжөөр Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга ёс зүйн шаардлагыг хангаж, ажлын 
байрны зорилго зорилтоо биелүүлж ажиллах талаар 16 төрлийн үүрэг өгч, сахилга 
хариуцлагын баталгаа авч, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажилласан байна. 
 

Ажлын үр дүн, сахилга хариуцлага сайжруулах аяны хүрээнд Мэдээлэл, 
судалгаа, технологийн төвөөс нийт алба хаагчдын ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа, мөн 
Авто тээврийн үндэсний төвийн Төв аймаг дахь салбараас тээврийн хэрэгсэлтэй алба 
хаагчдын лавлагааг гаргуулан авлаа. 

 
2014 онд алба хаагчдийн сахилга хариуцлагын зөвөлгөөнийг улирал тутамд  

зохион байгуулж зөвөлгөөнөөр сахилга хариуцлагын зөрчил гаргасан алба хаагчдийн 
санал сэтгэгдэл, сахилгын зөрчил гаргах болсон шалтгаан нөхцөл байдлыг судлаж 
алдаа оноон дээрээ харилцан ярилцаж, цаашид сахилгын зөрчлийг давтан гаргахгүй 
байхаар баталгааг гаргуулан авч, тэдний санал сэтгэгдэлийг сонсож,уриалга гарган 
ажиллалаа.  

 
Хууль зүйн яам болон Улсын Ерөнхий Прокурор, Улсын Дээд Шүүх, Цагдаагийн 

ерөнхий газраас ирүүлсэн сахилга хариуцлага, ажил сайжруулахаар ирүүлсэн ажлын 
чиглэл, үүрэг даалгавар, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмуудаар алба 
хаагчдад сургалт зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 
 3.5 Цагдаагийн байгууллагад иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн 
тухай өргөдөл, гомдол, мэдээлэл,санал хүсэлтийг шийдвэрлэж буй байдал 
 

Цагдаагийн газарт ирсэн албан бичгүүдэд хариу өгсөн байдалд газар, хэлтэс 
тасаг, хэсгийн дарга нар сар, улирал бүр картаар хяналт тавьж, хугацаа үр дүнг 
тооцож, Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралд мэдээлэл оруулж  ажиллаа. 
 

Мэдээлэл судалгааны ахлах байцаагч болон бичиг хэргийн ажилтнаас долоо 
хоног бүр мэдээлэлхийлгэж, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 
бүрийг бүртгэн шалгалт, шийдвэрлэлтэд  хяналт дүн шинжилгээ хийн ажиллаж байна.  
 

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас албан тушаалтанд хандан ирүүлсэн нийт 
219 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал, хүсэлтийг хүлээн авч /192 өргөдөл, 27 гомдол, 
ажилд орохыг хүссэн 48, ажил өөрчилж шилжихийг хүссэн 30, чөлөө хүссэн 48, тэтгэвэр 
тэтгэмж орон сууц хүссэн 6, бусад 63/ шийдвэрлэн “Өргөдөл гомдол мэдээлэл”, “Гэмт 
хэрэг, захиргааны зөрчлийн сантай уялдуулан шийдвэрлэлтийг удирдлагын зүгээс 
байнгын хянах механизмыг бүрдүүлэн, хариуг тухай бүр нь өгч ажиллалаа. 

 
Иргэд олон нийтэд байгууллагын үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод байлгах 

үүднээс ард иргэдээс ирж буй өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг саналын хайрцгаар 
болон иргэдээс нээлттэй хүлээн авч Цагдаагийн газрын дарга болон тасаг, албадын 
дарга нар ирсэн иргэдтэй тухай бүр уулзаж, санал хүсэлтийг нь хүлээн авч шуурхай 
шалгаж шийдвэрлэх, гомдлыг нь барагдуулах ажлыг үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэн 
ажиллаж байна. 

 
Хугацаатай албан бичигт бүртгэл хяналтын карт хөтөлж, иргэдээс ирсэн 

эрүүгийн шинжтэй өргөдөл гомдол болон иргэд байгууллагаас цагдаагийн 
байгууллагад хандаж гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэн хариуг өгч 
ажиллаж байна. 
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2014 оны байдлаар 2522 албан бичиг хүлээн авч, хугацаатай 785 албан бичигт 
бүртгэл хяналтын карт хөтөлж, 743 албан бичигт хариу өгч, хугацаа болоогүй 42 албан 
бичиг, эрүүгийн шинжтэй 345 өргөдөл, иргэд байгууллагаас 219 өргөдөл хүлээн авч 
ажилласан. 

Явуулсан албан тоот 2099, Цагдаагийн газрын 15 зааварчилга, 41 танилцуулга, 
37 албан мэдэгдэл, 18 албан даалгавар, 344 албан томилолт, 246 Цагдаагийн газрын 
даргын тушаалд тус тус дугаар олгож, Цагдаагийн ерөнхий газарт 64 тусгай шуудан 
бэлтгэн хүргүүлсэн байна. 

 
3.6 Алба хаагчдын хууль ёсны эрх, эрх ашгийг хамгаалах, нийгмийн 

баталгаа, ажиллах нөхцлийг хангах ажлыг эрчимжүүлэх, үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
 

Тус Цагдаагийн газар нь 2014 онд  Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, ар талын 
газар болон орон нутгийн санхүүгийн байгууллагаас өгсөн чиг үүрэг, төсвийн хөрөнгийн 
үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төсвийн үргүй зардлыг хэмнэх, байгууллагын өнгө үзэмжийг 
сайжруулах, ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, төсвийн 
ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний заалтыг хангах зорилт 
дэвшүүлэн ажиллалаа. 

 
Цагдаагийн газрын алба хаагчид хамт олны хуримтлалын санд сар бүр 3000 

төгрөг хуримтлуулж, дотоод журамд заасны дагуу алба хаагчдад тусламж дэмжлэг 
олгохоос гадна 2011 оноос “Хөдөлмөрийн шим” нэртэй хадгаламжийн дансыг Төрийн 
банкинд хүн тус бүрээр хувийн хадгаламжийн хугацаагүй данс нээж байршуулсан нь 
одоогийн байдлаар нэг хүнд 1.000.000 төгрөг хуримтлагдсан байна. Амжиргааны 
түвшингийн судалгааг гарган сан бүрдүүлсэн. Цагдаагийн газрын туслах аж ахуйгаас 
малаас 29 хонь, 2 адуу, 1 үхэр нядалж, алба хаагчдад зах зээлийн үнээс 50 хувийн 
хямд үнээр зарж борлуулсан.  

 
2014 оны эхэнд алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, түлээ нүүрсний 

хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор гэр хороололд амьдардаг алба хаагчид, тус газарт 
ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудад Баянжаргалан сумаас 100 
тн нүүрс тээврийн зардлыг Цагдаагийн газраас гарган хямд үнээр худалдан авч өгсөн. 
Мөн алба хаагчдаас гарсан саналын дагуу  12 дугаар сард 50 тн нүүрс дахин татахаар 
шийдвэрлээд байна. Цагдаагийн газар нь 2 алба хаагчийг аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын мэдлийн нийтийн эзэмшлийн орон сууцанд, 5 алба хаагчийг 
байгууллагынхаа нийтийн эзэмшлийн орон сууцанд оруулж нийт 21 алба хаагчийн 
орон байрны суудлыг шийдвэрлэсэн. 

 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдын 25 айлын орон сууцанд орсон алба хаагчдыг 

“ХААН” банк болон Төв аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг арилжааны бусад 
банкуудад жилийн 8 хувийн хүүтэй орон сууцны зээлэнд хамруулсан. Аймаг бүрт 
баригдаж байгаа “1000 айлын орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд Зуунмод сумын 5-р багт 
баригдаж байгаа 140 айлын нийтийн эзэмшлийн орон сууцанд 8 алба хаагчийг 
хамруулахаар саналыг аймгийн Засаг даргын тамгын газарт албан тоотоор хүргүүлж 
Засаг даргын захирамж гаргахад нэрсийг оруулж баталгаажуулсан ба уг байрны 
халаалтын асуудал  шийдвэрлэгдвэл алба хаагчид орон сууцанд орохоор болсон. 

 
2005 оноос эхлэн сумдыг цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-тай 

болгох ажлыг анх эхлүүлснээс хойш одоо нийт 22 сум цагдаагийн хэсгийн 
төлөөлөгчийн байр /кобан/-тай болсон. Энэ онд Баянцогт, Аргалант сумдад цагдаагийн 
хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ыг барих барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон 
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шалгаруулах тендерийг аймгийн худалдан авах ажиллагааны газраас зохион 
байгуулж, аймгийн барилгын 4 компани оролцсоноос “Өндөрлөг” ХХК шалгарч барилга 
баригдан ашиглалтанд орсон ба дээрх 2 сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын орон 
сууцны асуудал хамтдаа шийдэгдсэн. 

2015 онд Заамар, Баяндэлгэр сумдад цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр 
/кобан/ баригдсанаар Төв аймгийн бүх суманд цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр 
/кобан/-тай болж сум орон нутагт ажиллаж байгаа хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын 
орон сууцаар хангагдах нөхцөл бүрдэж байна. Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс 
доогуур орлоготой алба хаагчдын судалгааг гаргаж, орон гэргүй 1 алба хаагчийг орон 
байраар хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын нийтийн эзэмшлийн байранд оруулж 
шийдвэрлэсэн. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын харъяа “Сүүж уул” нөхөн сэргээх амралтанд 

эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Баярсайхан, мөрдөн байцаагч, 
цагдаагийн дэслэгч Т.Ууганбаатар, цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
С.Батмөнх нарын 3 алба хаагчийг байгууллагын зардлаар 3-7 хоногийн хугацаагаар 
амруулсан. Мөн Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Г.Батбаатар, Бичээч Б.Ганчимэг нарыг өөрийнх нь зардлаар Эрдэнэсант сумын 
“Батхаан” рашаан сувилалд 3-7 хоногийн хугацаатай сувилуулсан. Цагдаагийн газрын 
нийт алба хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгээр оруулж  нарийн мэргэжлийн эмч нарийн 
дүгнэлт гаргуулах ажлыг зохион байгуулж “Сонгодо” эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна. 

 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулж хортой нөхцөлд 

ажиллаж байгаа 00-ын үйлчлэгчид журмын дагуу сар бүр нэмэгдлийг олгож 
байна.Үйлчилгээний ажилчдад эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор өвөл, зуны нормын хувцасыг  тавьж олгосон. 

 
Алба хаагчдад туслах аж ахуйн үр шимийг хүртээх, нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Төв аймгийн Батсүмбэр суманд 1 га 
талбайд төмс, хүнсний ногоо тариалж, 1 алба хаагчийн гэр бүлийг нарийн ногоо тарих 
сургалтанд үнэ төлбөргүй  хамруулснаар, өөрийн хэрэгцээнд хүнсний нарийн ногоог 
тарьж сурсан.Цагдаагийн газрын туслах аж ахуйн малаас 45 наснаас дээш болон 
шинээр хүүхэдтэй болсон алба хаагчдад 1 толгой хонь “Байгууллагын дотоод журам”-
д заасны дагуу олгож байна.Цаашид байгууллагын цайны газарт туслах аж ахуйгаас 
мал мах тогтмол нийлүүлж, хоолны үнийг бууруулах ажлыг зохион байгуулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна. 

 
“Ахмад настны нийгмийн хамгаалалын тухай хууль”-д заасны дагуу “Цагаан  

сар”-ын шинийн 3-нд болон “Монголын ахмадын өдөр”-өөр тус Цагдаагийн газарт 
ажиллаж байгаад цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 64 ахмад ажилтныг хүлээн авч 
хүндэтгэл үзүүлэн, гарын бэлэг гардуулсан. Тус газарт ажиллаж байгаад өндөр насны 
тэтгэвэртээ гарсан 1 ахмад ажилтан 5 тонн төмс ахмадуудад үнэ төлбөргүй 
хандивласан. “Ахмадын сан” байгуулж, харилцах дансыг “ХААН” банкинд нээн 
байршуулж "Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай" хуулийн хэрэгжилтийн хангах, 
ахмад настанд тусламж дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 1,470,708 төгрөгийг 2013 оны 
төсвийн хэмнэлтийн урамшуулалаас олгосон. Байгууллагын "Хөдөлмөрийн дотоод 
журам"-ын дагуу 2 өндөр настны ар гэрт 100,000 төгрөгийн тусламж үзүүлсэн.  Мөн 
туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор төрийн бус байгууллагуудад хандсанаар "Төв-
аюулгүй орчин сан" төрийн бус байгууллага дэмжлэг үзүүлэн 20 ишигтэй ямаа, 
ахмадын зөвлөлд ширээ сандал, сейф авч өгсөн. 
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Мөнгөморьт, Эрдэнэ, Алтанбулаг, Сэргэлэн, Баяндэлгэр сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч нар өөрсдөө тухайн сумын Засаг дарга, удирдлагуудтай ярилцаж, хүсэлт 
гарган /Цагдаагийн газрын дарга, сумын Засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарын 
байгуулсан гурвалсан гэрээний дагуу/ гэр бүлийн хүмүүсээ сумандаа зохих ажилтай 
болгосон. Алба хаагчдад амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэхэд нь тус дэм болохоор “BSB”, 
“РCmall” цахилгаан барааны компаниудыг тус Цагдаагийн газарт үзэсгэлэн худалдаа, 
зээлээр бараа олгох арга хэмжээг зохион байгуулж 40 алба хаагч барааны сонголт 
хийн үйлчлүүлсэн. Цалингийн зээл, лизингийн зээлд цагдаагийн газрын давхардсан 
тоогоор 193 алба хаагч хамрагдаж ахуйн хэрэгцээгээ дээшлүүлсэн. 

 
Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг дээшлүүлэх ажиллагаатай холбоотойгоор 

Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн 13 алба хаагчийг өөрсдийн зардлаар нь Бүгд Найрамдах 
Хятад Ард Улсын “Эрээн” хотод аялуулж, гэр бүлийн хэрэгцээнд дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлсэн. Нэг алба хаагчийн томилолтын зардал 359,0 мянган төгрөгийн зардлыг 
шийдвэрлэн БНХАУ-ын ӨМӨЗО-д туршлага судлах ажлаар явуулсан. 

 
Ажлын байрны эрүүл ахуйн стандарт, нэг алба хаагчид ноогдох нормативт 

талбай хэмжээг хангах зорилгоор алба хаагчдын өрөөг сольж, стандартын шаардлагад 
тохирсон өрөө тасалгаанд хувиарлан ажил үүргийг гүйцэтгүүлж байна. Алба хаагчдийн 
ажиллах ая тухтай нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс Цагдаагийн газрын жижүүрийн 
шуурхай албаны өрөө, Иргэний танхимыг шинээр засварлан тохижуулж, эрүүл ахуйн 
нөхцлийг сайжруулахаар 00-ийн өрөөнүүдэд засвар үйлчилгээ хийлээ. Цайны газрын 
цэвэр бохир усны шугам гэмтэж засвар үйлчилгээ авахгүй, бохир ус нь гүйхгүй, 
Мэргэжлийн байгууллага үзээд эвдрэлийг тогтоож засаж  чадаагүй, бохир усыг гараар 
зөөж асган эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байсан тул байршлыг сольж хоолны 
заалыг иргэдийн танхимд оруулан тохижуулж, уг танхимын зүүн талын ариун цэврийн 
өрөөг бэлтгэлийн өрөө болгон цэвэр бохир усны шугамд холбож 4 ширэмтэй дуковтой 
плитка, хамгаалалтын үеэр олон хүний хоол хүнс бэлтгэх, олон төрлийн гурилан 
бүтээгдэхүүн гаргаж болохуйц 6 давхаргатай 220 вольтод холбогддог 1 хаалгатай 
жигнүүр, 2 дамжуургатай зориулалтын аяга таваг угаагч, бэлтгэлийн вандан, түргэн 
буцалгагч, 40-ийн коструль зэрэг 4,700,000 /дөрвөн сая долоон зуун мянган/ төгрөгийн 
тоног төхөөрөмж суурилуулан шинэчилсэн. Цайны газрын бэлтгэлийн өрөө, хоолны 
танхимд 2001 оноос хойш засвар үйлчилгээ хийгээгүй тул засвар үйлчилгээ хийж алба 
хаагчдыг тав тухтай орчинд хооллох нөхцөл бололцоогоор хангалаа. 

 
Тус Цагдаагийн газрын Дэмжлэг үзүүлэх тасгаас “Шри шри амьдрах урлаг 

бясалгалын төв”-ийн 2 багшийг урьж Цагдаагийн газрын алба хаагчдад 2 цагийн лекц 
уншуулж, дасгал хөдөлгөөн заалгасан. Цагдаагийн газрын алба хаагчдад Сэтгэл зүйн 
тайвшруулах тренинг, Булчин суллах стандарт 6 дасгал, эерэг талаа мэдрэхүй, 
хөгжилтэй тренинг сэтгэл заслыг хийж,  өөрийгөө өөрчлөх хөтөлбөр стресээс гарах 
арга, архи тамхины хор уршигийн талаарх гарын авлагыг файл хэлбэрээр алба 
хаагчдад тарааж, 26  алба хаагчид сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвөлгөөг өгсөн ба алба 
хаагчийн санал болгосноор 2 иргэнд сэтгэл зүйн зөвөлгөө өгсөн. “Хаш чулуун” 
массажны ор, хуянгийн  аппаратаар давхардсан тоогоор 130 алба хаагчид үйлчлүүлж 
эрүүл мэндэд нь тодорхой хэмжээний эерэг үзүүлэлт гарч байна. 
 

Дөрөв:Үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  
хийх, мэдээллийг тайлагнах чиглэлээр авсан арга хэмжээ,  

дотоодын хяналт шалгалтын ажлын талаар 
 

4.1 Цагдаагийн газрын дотоод ажлын талаар зохион байгуулсан хяналт 
шалгалт 
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Цагдаагийн газрын удирдлага нь оны эхэнд Монгол улсын Засгийн газрын 2011 

оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмын “Цагдаагийн байгууллагын дотоодын хяналт, шалгалтыг зохион 
байгуулах журам /код115/”, “Цагдаагийн байгуулллагын үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх 
аргачлал”, “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг 
үнэлж, дүгнэх аргачлал /код 116”, “Албаны шалгалт явуулах журам /код 112/”-ын дагуу 
тасаг, албад, алба хаагчдын  ажлын алдаа, зөрчил дутагдлыг засч арилгах, таслан 
зогсоох, ажлын хэвийн нөхцлийг хангах, чанар үр дүнг дээшлүүлэх, алба хаагчдын 
ажлын болон сахилга ёс зүйн дутагдлыг илрүүлэх, засуулах зорилгоор “Дотоодын 
хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө” гарган тасаг, албадын үйл ажиллагаанд сар 
бүр хэсэгчилсэн шалгалтыг тогтмол хийж, үр дүнг цагдаагийн газрын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэж,цаашид хийх ажлаа төлөвлөн ажиллаа. 

 
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргад нутаг дэвсгэрийн эрүү, хэв 

журмын нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг тогтмол хүргэн ажиллаж байгаа ба  гэмт 
хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралдтулгамдаж байгаа асуудлын талаар санал,мэдээлэл оруулан шийдвэрлүүлж 
ажиллалаа. 

 
 Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн А/39 дугаар тушаалаар “Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн эд 
хөрөнгийн тооллого хийх комисс”-ын бүрэлдэхүүнийг Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн дарга, 
цагдаагийн дэд хурандаа Б.Энхчулуунаар ахлуулан эд хөрөнгө тоолох, мөн 2014 оны 
04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн төлөвлөгөөт шалгалтын дагуу өгсөн үүргийн 
хэрэгжилтийг шалгаж, үр дүнг тооцох ажлыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 11-13-ны 
хооронд зохион байгуулж, мөн Цагдаагийн газрын эд хөрөнгийг хагас бүтэн жилээр 
тооллого явуулж үр дүнг тооцон ажилласан. 
 

Хөдөө сумдад ажиллаж байгаа хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын цугларалтыг 
сар бүрийн эхний долоо хоногтбагтаан зохион байгуулж, алба хаагчдын мэдлэг, ур 
чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор албаны сургалт, соён гээгээрүүлэх ажил зохион 
байгуулж, ажлыг нь шалган зааварчилж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүр 
засуулансарын ажлын үр дүнг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 
цалинг нэмж, хасаж хэвшээд байна.  
 

Тав: Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
ажлын үр дүнг дээшлүүлэх 

 
5. 1.Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр: 
 
Цагдаагийн албаны тухай хууль Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 

05-р сарын 12-ны өдрийн 338 тоот тушаалаар Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Хэрэг 
бүртгэх тасаг, Мөрдөн байцаах тасаг бүтэц зохион байгуулалтын хувьд нэгдэж Гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх тасаг болон ажиллаж байна. 

 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг нь дэд бөгөөд ГХТ тасгийн дарга, 1, Малын 

хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга 1 ахлах мөрдөн байцаагч орлогч 1,   
ахлах хэрэг бүртгэгч орлогч 1, эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 2, эдийн засгийн төлөөлөгч 1, 
ахлах мөрдөн байцаагч, 2 ахлах хэрэг бүртгэгч 1, мөрдөн байцаагч 7, эрүүгийн 
төлөөлөгч 4, эрэл нохойн туслах 1, дуудлагын цагдаа 1, цагдаа жолооч 1  хэсгийн 
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төлөөлөгч 26 гэсэн нийт 50 орон тоотой ажиллахаар баталсанаас  эрүүгийн төлөөлөгч 
1 орон тоо дутуу ажиллаж байна. 

 
Аймгийн хэмжээнд 2014 онд 2.921.400.000 сая төгрөгний хохиролтой, 858 

холбогдогчтой, эрүүгийн 955 хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 33 
хэргээр буюу 3,6 хувиар өсч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 60,3 хувьтай байгаа нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 2,7 хувиар өсчээ. 

 
Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад учирсан хохирлын 

2.142.900.000 сая төгрөг буюу 73,3 хувийг нөхөн төлүүлж, 228.900.000 сая төгрөгний 
хөрөнгийг битүүмжлэв. 

 
Үйлдэгдсэн гэмт хэргийгтөрлөөр нь авч үзвэл:  
 
-Хүний амь нас хохирсон гэмт хэрэг 10 буюу 1,0 хувь 
-Золгүй учрал 29 буюу 3,0 хувь 
-Иргэдийн эрүүл мэнд эрх чөлөөны эсрэг гэмт хэрэг 237 буюу 24,8 хувь 
-Булаалтын гэмт хэрэг 1 буюу 0,1 хувь 
-Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 422 буюу 44,1 хувь  
-Хүчингийн гэмт хэрэг 6 буюу 0,6 хувь 
-Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх гэмт хэрэг 20 буюу 2,0 хувь  
-Танхайн гэмт хэрэг 30 буюу 3,1 хувь  
-Хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 146 буюу 

15,2 хувь  
-Бусад хэрэг 54 буюу 5,6 хувийг тус тус эзэлж байна.  
 

Үйлдэгдсэн бүх гэмт хэргийн 422 буюу 44,1 хувь нь хулгайн гэмт хэрэг, хулгайн 
гэмт хэргийн 217 буюу 51,4 хувийг нь  мал хулгайлах гэмт хэрэг эзэлж байна.  

 
Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн дотор гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 8 нэгжээр 

буюу 11,6 %-иар өссөн, галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 3 бүртгэгдсэн байгаа нь 
өмнөх оны мөн үетэй ижил хувьтай, насанд хүрээгүй хүүмүүсээс үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
7 нэгж буюу 23,3 %-иар буурсан ба онц хүнд гэмт хэрэг 13, хүнд гэмт хэрэг 50 
бүртгэгдсэн нь урд оны мөн үетэй ижил хувьтай, хөнгөн гэмт хэрэг 117 нэгжээр буюу 
25,3 хувиар тус тус өссөн бол хүндэвтэр гэмт хэрэг 84 нэгжээр буюу 16,4 хувиар 
буурсан байна. 

 
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 

нийт 5637 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас гэмт хэргийн шинжтэй 1791 
гомдол мэдээллийг хүлээн авч, 709 буюу 39,5 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 1067 буюу 
59,5 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж, 15 
гомдол мэдээлэл буюу 0,8 хувийг эрүүгийн хэрэг болон гомдол мэдээлэлд нэгтгэн 
шалгасан байна. Үүнээс 1086 буюу 60,6 хувийг 0-5 хоногт, 704 буюу 39,3 хувийг 6-19 
хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн байна.  

 
Захиргааны зөрчлийн шинжтэй 24063 гомдол мэдээллийг хүлээн авч 

шалгаснаас 23079 буюу 95,9 хувьд торгуулийн арга хэмжээ авч, 693 буюу 2,8  хувийн 
эрх хасч, 290 буюу 1,2 хувийг захиргааны журмаар баривчилсан байна.  

 
Шалгасан зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 2956 буюу 98,0 хувийг 0-14 

хоногт, 58 буюу 1.9 хувийг 15-28 хоногт шийдвэрлэсэн байна. 
 



 26 

2014 оны байдлаар гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 
2.921.400.000 сая төгрөгний хохирол учирснаас 2.142.900.000 сая төгрөгний хохирлыг 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлөлт 73,3 
хувьд хүрээд байна. 

 
Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар хэрэг бүртгэгч, мөрдөн 

байцаагчийн 112 мэдэгдэл бичиж, 89 хариуг авч мэдэгдлийн мөрөөр тодорхой 
ажлуудыг зохион байгуулав. 

 
“Хяналт 2014”, “ЭКО-14”, “Эвдэгдсэн газар”, “Устгал”, “Бүс”,“Эвдэгдсэн газар” 

зэрэг нэгдсэн арга хэмжээг Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт зохион байгууллаа. 
 
 Тухайлбал: “Устгал” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2014 оны 06 сарын 16-ны өдрөөс 

14 хоногийн хугацаатай Төв аймгийн Борнуур, Жаргалант, Батсүмбэр сумдын нутаг 
дэвсгэрт зохион байгуулж 1 тонн канабас ургамлыг түүж устгасан. 

 
Мөн хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр хил залгаа Дундговь, 

Говьсүмбэр аймгийн Цагдаагийн газар, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран “Тандалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2 үе шаттай 28 
хоногийн хугацаатай зохион байгуулсны үр дүнд бүртгэгдэх үедээ сэжигтэнээр 
тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 13 хэрэг, өөр аймаг нутагт үйлдэгдсэн 7 
хэрэг, өөр аймагт түдгэлзээтэй байсан 2 хэргийг нөхөн илрүүлээд байна.  

 
Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний  

хүрээнд түдгэлзүүлсэн 8, бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцогдвол зохих этгээд нь 
тогтоогдоогүй 7 хэргийг тус тус нөхөн илрүүлсэн, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын даргын 
05 тоот тушаалаар батлагдсан “Илрүүлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд ЭБШХ-
ийн 205-р зүйлийн 205.1.1 буюу яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 
үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 15 холбогдогчтой 20 хэргийг нөхөн илрүүлсэн байна.  

 
ЭБШХ-ийн 205.1.2, 205.1.4-т заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргийн хууль 

зүйн үндэслэлийг прокурор, цагдаагийн байгууллага хамтран шалгаж шийдвэрлэх 
зорилгоор 2014 оны 07 сарын 30-наас 2014 оны 09 сарын 30-ны хооронд “Сэргээн- 
шийдвэрлэлт ” хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээний 
хүрээнд 9 хэрэг нөхөн илрүүлж, 8 оргодлыг эрэн сурвалжилан олж, баривчилж нийт 36 
хэрэг сэргээн эцэслэн шийдвэрлэсэн ба 2014 оны 09 сарын байдлаар нийт 53 гэмт 
хэрэг нөхөн илрүүлсэн байна. 

 
Баяр наадмын хамгаалалтанд тасгийн алба хаагчид орон нутагт хуваарилагдан 

ажиллаж, тухайн нутаг дэвсгэрт иргэд, аж ахуйн нэгжээс ирсэн гомдол, мэдээллийг цаг 
алдалгүй шалгаж шийдвэрлэсэн. 

Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: ЦБҮАЖ-ын 202 дугаар 
журмын 202.3 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт 
хэргийн шинжтэй 1818 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шалгаж 717 гомдол мэдээлэлд 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 1021 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг татгалзах 
саналтай, 59 гомдол мэдээллийг бусад байдлаар шийдвэрлэж одоо тус тасагт 21 
гомдол мэдээллийг үлдэгдэлтэй байна. 

 
1125 гомдол мэдээлэл  буюу 61.8 хувийг 5 хоногт 672 буюу 36.9 хувийг 6-аас 

дээш  хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн.  
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Эрүүгийн 991 хэрэгт хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж 278 
хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 409 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 129 
хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлсэн, нэгтгэсэн 42 хэрэг, 80 хэргийг түдгэлзүүлэх 
саналтай шийдвэрлэж, одоо тус тасагт үлдэгдэл 53 эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байна.  

 
Гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад 2 тэр бум 496 сая 

төгрөгний хохирол учирснаас 2 тэрбум 178 сая төгрөгний хохирлыг хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлөлт 87 хувьтай байгаа 
нь өнгөрсөн оноос 9 хувиар өссөн байна. 

 
ЦБҮАЖ-ын 303, 304-д заасан журмын дагуу нуугдмал эд хөрөнгийг олж илрүүлэх 

зорилгоор яллагдагч нарын хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа, банкны 
гүйлгээ, данс, хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг, малын А данс болон тэдний хань харилцааг 
нэг бүрчлэн судлан тогтоох чиглэлээр хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг 
тасралтгүй явуулснаар 17 тээврийн хэрэгсэл, 13 орон сууц болон 228.900.000 сая 
төгрөгний нуугдмал эд хөрөнгийг олж битүүмжилсэн байна. 

 
Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр: 2014 онд гүйцэтгэх ажилтнууд нууц 

далд аргаар үйлдэгдсэн 537.6 сая төгрөгийн хохиролтой, 325 холбогдогчтой, 297 хэрэг 
үйлдлийг илрүүлэн 180 материалыг эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэх, нэгтгэх,түдгэлзүүлсэн 
хэргийг сэргээн шалгуулахаар хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах нэгжид шилжүүлсэн. 
Гүйцэтгэх ажлын шугамаар 494 мэдээ, мэдээлэл авч ажилласан. Гэмт хэрэг үйлдэж 
болзошгүй 34 этгээдийг хяналтанд авч санд оруулан ажиллаж байна. 

 
Мөрдөн байцаах, хэрэг бүртгэх албанаас 132 даалгавар ирүүлсэнийг алба 

хаагчид шалгаж хариуг хугацаанд нь хүргүүлсэн. 
 

 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 307-н дагуу Цагдаагийн 
газрын алба хаагчдаас гэмт хэргийн болон нөхцөл байдлын талаар илтгэх хуудас 
ирүүлсэнийг шалгасан. 

 
Эрэн сурвалжлалтыг Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар эрүүгийн ахлах 

төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Х.Батсүхээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулж албад 
бүрээс ажлын хэсэгт 1 алба хаагчийг томилон ажиллуулж байна. 

 
 Цагдаагийн байгууллагын “Эрэн сурвалжлах ажлын АSAP систем”-д тус 
цагдаагийн газраас оргодол 42, сураггүй алга болсон хүн 14, тээврийн хэрэгсэл 5, мал 
амьтан 119, эд зүйлс 44, нийт 227 мэдээлэл бүртгэгдсэнээс 171-г олж тогтоон одоо 56 
эрэн сурвалжлалт зарласан  байна.  Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатнаас 
оргосон 18  этгээдийг эрэн сурвалжилж ажилласнаасолж тогтоосон 15, одоо эрэн 
сурвалжилж байгаа 3байна. 
 

Шүүх, прокурорын мэдэгдэл шаардлага 
 

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах болон захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар прокурорын байгууллагаас нийт 12 
шаардлагад 37 алба хаагч 38 зөрчил заагданирүүлсэн ба шаардлагабүрийн мөрөөр 
албаны шалгалт явуулж, дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, Эрүү, 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, бусад хууль тогтоомж болон хүний эрхийг ноцтой 
зөрчсөн алба хаагч бүрт хариуцлага хүлээлгэн, зөрчлийн шалтгаан, нөхцөл, хор 
хохирлыг бие бүрэлдэхүүнд танилцуулах, шаардлага, мэдэгдэл нь үндэслэлгүй бол 
холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад мэдэгдэж байх журмыг хэвшүүлэн 
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ажилласан.Прокурорын байгууллагаас ирүүлсэн шаардлага бүрийн дагуу “Алдаан 
дээрээ суралцах” сургалтыг алба хаагч бүрт зохион байгуулж дахин алдаа зөрчил 
дутагдал гаргахгүй байх талаар үүрэг, ажлын чиглэл өгч ажиллалаа. 

 
5.2. Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах тасаг 
 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаг ньтасгийн дарга 1, ахлах 

зохицуулагч 3, зохицуулагч 8, цагдаа зохицуулагч  23 хүний бүрэлдэхүүнтэй нийт 36 
алба хаагч Төв аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа 1200 км орчим олон 
улсын болон хатуу хучилттай, шороон замуудад хяналт шалгалтыг явуулж, Лүн, 
Баянчандмань, Зуунмод сумдын хяналтын посттой, хөдөлгөөнт эргүүлийн 3 
автомашинтай, хурд хэмжигч 2, согтуурал хэмжих /драйгер/ 6 ш багаж техник 
хэрэгсэлтэй ажиллалаа.  

 
Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Осол гэмтэл, хүчирхийллээс 

сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр“, 
Засгийн газрын 2012 оны 146-р тогтоолоор  батлагдсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг  хангах үндэсний стратеги”, Монгол Улсын Хууль зүйн сайд, Цагдаагийн 
Ерөнхий газрын даргаас өгсөн үүрэгтэй тухай бүр танилцаж алба хаагчдад мэдээлэл 
хийж үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.  

 
 Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн газарт иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг хэрэг, ослын 328 гомдол, 
мэдээлэл бүртгэгдсэнээс тус тасаг 26 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж 
231 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 21 материалыг 
харьяаллын дагуу шилжүүлж, нийт шалгасан гомдол, мэдээллийг хуулийн анхны 
хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн бөгөөд үлдэгдэл 2 гомдол, мэдээллийг 
материалжуулан шалгаж байна. Мөн орон нутагт хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг 
гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажилд анхаарч Зуунмод, Сэргэлэн, Баян, 
Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Аргалант, Баянхангай,  Лүн, Өндөрширээт, 
Эрдэнэсант, Заамар, Эрдэнэ, сумдад “Хурд”, “Жолооч”, “Ачаа тээвэр”, “Гэрэл”, 
“Хөдөлгөөний соёл”, “Отолт”, “Мотоцикл”, “Хурд-хамгаалах бүс”, “ Оюутан тээвэр”, 
“Бүс”, “Ургац” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээ,хяналтын постгүй Эрдэнэсант, Баян, 
Батсүмбэр, Жаргалант,Эрдэнэ гэсэн сумуудад замын цагдаа зохицуулагч нарыг 
томилуулан, хяналт шалгалтыг явуулж, үр дүнг тооцон ажилласан. 
 

2014 оны хугацаанд тус тасгийн алба хаагчид замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалт 
явуулах хугацаандаа 76045 зөрчил илрүүлсэн бөгөөд согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 854 иргэнийг илрүүлэн саатуулж, гарч 
болзошгүй зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлж, 698 жолоочийн тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06 сараас 2 жилээр хасч, тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхгүй тээврийн хэрэгсэл согтуугаар жолоодсон 214 иргэнийг материалжуулан Сум 
дундын шүүхийн шийтгэвэрээр 7-30 хоногоор баривчлуулж, Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, Замын 
хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн 12186 иргэнийг торгуулийн 
хуудсаар 62.081.000 төгрөгөөр торгож, эрхийн үнэмлэхгүй болон ангилал бус тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон болон Замын хөдөлгөөний дүрмийн бусад заалтыг зөрчсөн 874 
иргэнийг шийтгэврээр 28.073.200 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 342 жолоочийн 
тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж ажиллалаа.                                   

Мөн Цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал ашиглалтын журмын эсрэг осол, хэргийн 337 гомдол, мэдээллээс 26 гомдол, 
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мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 231 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн үүсгэхээс 
татгалзах саналтай шийдвэрлэж, 21 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу Гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх тасагт шилжүүлсэн бөгөөд осол хэргийн улмаас 35 хүн нас барж,199 
хүн гэмтэж, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад 637.283.000 төгрөгийн хохирол 
учирснаас хэрэг бүртгэлтийн шатанд  591.538.000төгрөгийн буюу 92,8 хувийг нөхөн 
төлүүлж ажилласан.   

 
Аймгийн хэмжээнд “Хүн-Ачаа-Тээвэр”, “Сар шинэ”, “Цас-мөс”, “Оюутан тээвэр”, 

”Ургац”, “Бүс” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээ, Мөрдөн байцаах тасаг, Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх тасаг, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг, сумдын хэсгийн төлөөлөгч нартай 
хамтран “Отолт”, “Тандалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, Зуунмод, Сэргэлэн, 
Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Батсүмбэр, Сүмбэр, Баян, Эрдэнэ, Лүн, Заамар 
сумдад “Жолооч”, “Хурд”, “Техник”, “Ачаа-тээвэр”, “Техник бичиг баримт ба иж бүрдэл”, 
“Гэрэл”, “Хөдөлгөөний соёл”, “Мотоцикль”, “Мод” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг 
цаг үеийн байдалтай уялдуулан удирдамж төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж биелэлт 
үр дүнг тухай бүр тооцсон. 

 
Мөн 3-р сарын 13-наас 15-ны өдрийн хооронд Улаанбаатар хот-Дархан-Уул 

чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам байрладаг тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн ихтэй 
Баянчандмань сумыг сонгон авч “Иргэн таны төлөө” сэдэвт 3 хоногийн аяныг зохион 
байгуулж уг ажлын хүрээнд сумын иргэдэд замын цагдаагийн чиглэлээр 2013 он, 2014 
оны 1-р улиралд хийсэн ажлын мэдээлэл хийж, иргэд жолооч нарт гарын авлага 
тарааж, сумын удирдлага ЗДТГ-ын алба хаагчид, байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн 
удирдлагыг оролцуулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж,  байгууллагуудын дунд гар 
бөмбөгийн тэмцээн, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд “Ногоон гэрэл-Цагаан шугам” 
тэмцээнийг сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран зохион байгуулсан. 

 
2014 оны 05 сарын 12-ны өдөр “Монгол-Өрх” ТББ-тай хамтран аймгийн 

хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг жолооны курсүүдийн багш нар болон Зуунмод 
суманд таксийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж, байгууллагуудын жолооч нарт  
архины хор хөнөөлийн талаар сургалт явуулсан. 

 
Зам тээврийн осол хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг иргэд олон 

нийтэд шуурхай түгээх талаар анхаарч Улаанбаатар хотын “Авто радио” FM-96.3, 
Зуунмод сумын “ТВS” телевизээр 7 хоног бүр сэрэмжлүүлэг мэдээ бэлтгэн явуулж 
хэвшсэн ба цаг агаар муудаж зам орчны нөхцөл байдал муудсан үед тухай бүр мэдээ, 
мэдээллийг шуурхай өгч ажиллаа. 

 
 Улсын Их баяр наадам, Төв аймгийн Баяр наадам, Цээл, Угтаалцайдам, 
Өндөрширээт, Батсүмбэр, Эрдэнэ, Сэргэлэн, Баян, Баянцагаан, Бүрэн сумдын 90 
жилийн ойн баяр наадмын замын хамгаалалтыг удирдамж төлөвлөгөө гарган зөрчил 
дутагдалгүй амжилттай зохион байгуулсан. 
 
 Зуунмод сумын төвд 2014 оны 06 сарын 12-ны өдөр аймгийн Иргэний танхимтай 
хамтран зохион байгуулсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, иргэдийн 
оролцоо” хэлэлцүүлгийн үеэр багуудын Засаг дарга, иргэдээс ирүүлсэн саналыг 
хүлээн авч нэгтгэн Тээвэр, авто замын газартай хамтран замын зохион байгуулалтын 
чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 
 

Зуунмод сумын төвийн гудамж замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, асахгүй байгаа 
гэрлүүдийг засварлан асааж хэвийн ажиллагаанд оруулах талаар анхаарч эвдрэлтэй 



 30 

гэрлүүдийн тоо судалгааг гарган тухай бүр Хот тохижуулах газарт хүргүүлэн 
шаардлага тавьж ажилласнаар Зуунмод сумын төвийн гудамж замын 609 гэрлээс 
асахгүй байсан 40 гэрлийн 23 гэрлийг засварлан асаалгаж, гудамж замын гэрэлтүүлэг 
95% хувьтай байна.   

Улаанбаатар хот, Зуунмод чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 18.4 км-ыг 
шинээр тавих ажил 2014 оны 08 сарын 31-ний өдөр эхэлсэнтэй холбогдуулан замын 
асуудлыг Зам тээврийн яам, Авто тээврийн үндэсний төв, “Төв АЗЗА” ТӨХК, Тээвэр 
авто газрын замын холбогдох хүмүүстэй газар дээр нь үзэж танилцан түр зам гаргах 
чиглэл маршрутыг тогтоож, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулж, тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг явуулж байна. 

 
 2014 онд Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн болон хотын жолоо, авто  дромын 
шалгалтыг нийт 2872 иргэнээс авч, 2831 иргэн тэнцсэн байна. 

Үүнд:- Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн шалгалтыг 960 иргэнээс авч, 960 
иргэн тэнцсэн 

 
- Хотын жолооны шалгалтыг 822 иргэнээс авч 822 иргэн тэнцсэн 
- Авто дромын шалгалтыг 1090 иргэнээс авч 1049 иргэн тус тус тэнцсэн байна. 

Мөн ангилал ахиулах сургалтанд сууж шалгалтанд тэнцсэн 198 иргэний ангиллыг 
ахиулж үнэмлэхийг нь олгосон байна. 

 
 Үүнд: 

-“В-ВС” ангилалд  132,  
-“ВС-ВСД” ангилалд 38, 
-“ВС-ВСЕ” ангилалд 19, 
-“ВС-ВСДЕ” ангилалд 9 иргэн тус тус ангилал ахиулсан байна. 

 
Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх сэргээх шалгалтанд тэнцсэн 109 иргэний 

тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээн жолоочийн үнэмлэхийг буцаан олгож, 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 518 иргэний тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхийг 6 сараас 2 жилийн хугацаагаар хасч, үнэмлэхээ гээгдүүлсэн 58 иргэний 
үнэмлэхийг хүчингүй болгож, лавалгаа хүссэн 109 иргэнд лавалгаа гарган өгч, 
шинжээчийн дүгнэлт гаргуулахаар хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас ирүүлсэн 91 
эрүүгийн хэргийг хүлээн авч шинжээчийн дүгнэлт гарган ажилласан байна. 
 

5.3. Нийтийн хэв журам хангах тасаг  
 
Тус цагдаагийн тасаг нийт 48 алба хаагчтайгаар үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. 

Үүнд: Тасгийн дарга-1, ахлах байцаагч-4, хэсгийн байцаагч-6, хэв журмын цагдаа-6, 
жижүүрийн офицер-4, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа-4, түр саатуулах байранд дарга-
1, эмч-2, цагдаа-4, сумдын цагдаа-19  байхаассаатуулах байрны дарга, эргүүлийн 
цагдаа-1 алба хаагчийн орон тоо сул байна. 

 
Аймгийн Засаг дарга болон Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын  газарт эрүү 

хэв журмын нөхцөл байдлын талаар  14 хоног тутамд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх 
танилцуулга, Багийн Засаг дарга нарт 14 хоног тутамд хэсгийн байцаагч нарын хийсэн 
ажлын танилцуулгыг хүргүүлж байна, долоо хоног бүрийн  гурав дахь өдөр тасгийн 7 
хонгийн ажлын талаар мэдээлэл хийж, цаашид хийх ажлыг танилцуулан ажилласан.  

 
Монгол улсын Засгийн газрын 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Цагдаагийн 

эргүүл харуулын дүрэм”, ЦБҮАЖ код-401,402,403 журмуудыг алба хаагчдад судлуулж, 
эргүүлд гарахад нь уншуулж, зааварчилгаанд тусгаж, гарын үсэг зуруулж, Мэдээлэл 
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шуурхай удирдлагын төв, хэлтсийн жижүүрийн шуурхай албанаас зарлан мэдээлсэн 
эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд зүйлийн талаархи мэдээ мэдээллийг эргүүлийн 
үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нарт ажилд гарахаас нь өмнө танилцуулж чиглэл 
бүрт хувилж тараан өгч ажилласан.  

 
2014 оны байдлаар иргэдээс биеэр болон утсаарирүүлсэн 4874 дуудлага, 

мэдээллийг хүлээн авч шалгаж шүүхийн тойргоор шилжсэн сумдад 275,бусад сумдад 
нийт 1462 гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага мэдпээлэл, эрэн сурвалжилтын 151, 
зөрчлийн 3037 мэдээ мэдээлэл хүлээн авч бүртгэн цагдаагийн газрын дарга болон 
холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан, жижүүрийн шуурхай бүрэлдэхүүнийг тухай 
бүр нь түргэн шуурхай шийдвэрлүүлэн, зөрчил гаргасан 2135 иргэнийг торгуулийн 
тасалбараар 8.869.992 төгрөгөөр, 108 иргэн, аж ахуйн нэгж  байгууллагыг шийтгэврээр 
2,055.000 төгрөгөөр торгож,  39 иргэнийг шүүхийн шийтгэврээр 7-30 хоног 
баривчлуулж, 7 иргэнийг шүүхийн шийдвэрээр архины албадан эмчилгээнд явуулж, 
1043 иргэнийг саатуулах байранд хүргэж 4,286,950 төгрөгний хураамжийг авч Төрийн 
санд тушаасан байна. 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Сар шинэ”, “Хяналт”, “Зөрчил”, 

“Гол”, “Шинэ жил”, “Харуул хамгаалалт”, “Жор”, “Тамхи”, “Зөрчил”, “Сүм хийд”, 
“Ломбард”, “Зочид буудал”,“School- pоlice”, “РС цахим тоглоом”, “Төгсөлт”, “Зам 
тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлье”, “Элсэлтийн ерөнхий шалгалт-Хуваарь 
олголт” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг цаг үөийн нөхцөл 
байдалтай уялдуулан зохион байгуулж хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажилласан. Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 8 төрлийн санамж , сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж 
боловсруулж иргэдэд тарааж, 11 төрлийн санамж, сэрэмжлүүлэг бүхий хулдаасан 
самбарыг хийлгэж ЗМС-ын төв хэсгээр байрлуулсан. 

 
Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа хөтөлбөрийн хүрээнд гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Хөршийн 
холбоо”, “Урамшилтай болон сайн дурын эргүүл”, “Иргэдийн оролцоо”,“Цагдаа танд 
баярлалаа“талархалын аяныг”, “Зуунмод сумаа амар тайван байлгахад байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, иргэдийн оролцоо” зэрэг аянуудыг зохион байгуулан ажиллалаа.  

 
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 

нарийн бичгээр ахлуулсан ажлын хэсэг 05 дугаар сарын 5-8-ны өдрүүдэд Архуст, 
Баянцогт, Лүн, Баянчандмань сумдад“Хөдөлгөөний аюулгүй байдал-Хүүхдийн 
гарц” сэдэвт“, “Хуулиа дээдлэе” тэмцээнийг 4 бүсэд төвлөрүүлэн 27 сумын Ерөнхий 
боловсролын дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг хамруулан зохион байгууллаа.  

 
Зуунмод сумын төв хэсэгт байрлах сурталчилгааны 10 ширхэг гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх самбар байрлуулав. 
 
Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 12 

удаагийн уулзалт, 5 удаа ярилцлага, мэтгэлцээн, хуулийн байгууллагын ажилтан 
нараар цуврал хичээлийг 4681 сурагчдад зохион байгуулсан. Заамар сум дахь сум 
дундын Цагдаагийн хэлтсээс харъяалах 7 сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сурагчдын дунд “Миний нүдээр цагдаа ах, эгч” сэдэвт гар зураг, зохион бичлэгийн 
уралдаан зарлаж сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
зөвлөлийн санхүүжилтээр урамшууллаа. 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Прокурорын байгууллагатай 

хамтран 10-11 дүгээр ангийн 36 бүлгийн 1217 сурагчдад сургалт зохион байгуулсан.  
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 Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэйнасанд хүрээгүй 5 хүүхэд ял хойшлон 
захиргааны хяналтанд авч, насанд хүрээгүй хүүхдээс үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн 
шалтгаан нөхцлийг арилгуулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр байгууллага, аж ахуйн 
нэгжид 23 албан мэдэгдэл, шаардлага хүргүүлэн хариуг нь авч, ТВ-9 телевизэд 2, орон 
нутгийн телевизэд 6 удаа, зурагт хуудас32, санамж зөвөлгөө 24, сэрэмжлүүлэг 45, 
гарын авлага 15 тараан өгч ажиллаа. 
 

ГХУС-х чиглэлээр 158 байгуулага, аж ахйун нэгжид албан мэдэгдэл хүргүүлж үр 
дүнгтооцсон. 

 
Тайлангийн хугацаанд Саатуулах байранд 1076 хүн согтуугаар саатуулагдаж 

268 иргэн шүүхийн шийтгэврээр 7-30 хоног баривчлагдан 77 иргэнийг албадан 
саатуулсныг зохих журмын дагуу үзлэг хийн хүлээн авч хугацаанд нь шийдвэрлүүлсэн. 
Удаа дараа архидан согтуурч бусдын амгалан тайван алдагдуулсан. Албадан 
эмчилгээнд явуулж, хэвийн бус өөрийн үйлдлийг удирдан жолоодох чадваргүй 82 
хүнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч , шүүх шинжилгээний албаны 
шинжээчээр согтуугаар саатуулагдсан баривчлагдсан, албадан саатуулагдсан нийт 
780 хүний гарын дардас, хурууны хээ, зургийг авч нэгдсэн попилон санд оруулж 
ажилласан. Саатуулах байрны эмчээр Б.Ариунтуяаг судлан дадлагажуулан ажиллаж 
байна. 

 
Саатуулах байранд төлбөр төлөөгүй 94 иргэний судалгааг гарган 

материалжуулан Сум дундын 23-р шүүхэд нэхэмжлэл гарган шийдвэрлүүлж байна. 
 
Саатуулах байранд 464.560 төгрөгний засварын төсвийг цагдаагийн газрын 

даргаар батлуулан, гадна пасат ус зайлуулах хоолой, дотор өрөөний засвар, тавилгыг 
будаж кридорын тааз, хүмүүжигч нарын өрөөний шалыг сольж, үүдний гадна хаалганд 
камер байрлуулан, жижүүрийн өрөө болон эрүүлжүүлэх камерын өрөөнд 
агааржуулалтын сэнс суурилуулж, алба хаагчдын ажиллах орчин эрүүлжүүлэгдсэн 
болон хүмүүжигч нарын байрлах орчинг сайжруулах талаар анхаарч өөрсдийн нөөц 
бололцоог дайчлан засвар үйлчилгээг хийж ажиллалаа. 

 
Цагдаагийн газрын дарга, Зуунмод сумын Засаг дарга, хэсгийн байцаагч, багийн 

Засаг дарга нарын хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, Зуунмод сумын 6 хэсгийн 
байцаагчид зөөврийн комьпютер гардуулан өгсөн. 

 
 Заамар сумын Цагдаагийн хэлтэс сумын Засаг даргын тамгын газартай 
хамтран “Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд малчдын бүлгийн 
оролцоо” сэдэвт бүсийн уулзалт зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж, харъяа сумдын 
Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, ГХУСАЗЗ-ийн гишүүд, малчдын бүлгийн төлөөллийг 
оролцуулан ЦЕГ-ын ГХТГ-ын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа 
Г.Бөхчулуун, аймгийн Цагдаагийн газрын МХГХТТ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
Б.Доржбалжид, аймгийн ЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Ганхуяг нарыг 
урьж 60 хүнийг хамарсан бүсийн зөвлөлгөөн зохион явуулсан. Зөвлөлгөөнөөр 
ЗСДСДЦХ-ээс санаачлан боловсруулсан “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд иргэд, малчдын бүлгийн ажиллах журам”-ын төслийг хэлэлцүүлсэн.  
 

Хорихгазраас суллагдсан болон хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн нийт 268 
ялтанд захиргааны хяналт тогтоож, хяналтын хувийн хэрэг нээж, цагдаагийн 
байгууллагын нэгдсэн мэдээллийн санд нэг бүрчлэн оруулж, хэсгийн төлөөлөгч, 
хэсгийн байцаагч нарт хүргүүлж байна. Захиргааны хяналтанд байгаа хүмүүсийг дахин 
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гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах чиглэлээр 4 удаа 
зааварчлага өгч, хяналтын прокурортой хамтран 3 удаа сургалт явуулсан. Мөн хорих 
газраас суллагдсан иргэдийг нийгэмшүүлэх чиглэлээр аймгийн Халамж үйлчилгээний 
хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран ажиллсанаар хорих газраас суллагдсан 12 
иргэнийг 12 сая төгрөгний тэтгэмж тусламжид хамруулж, 8 иргэнийг ажлын байраар 
хангасан байна. 

 
Аймгийн хэмжээнд 2013 оноос хойш 2-оос дээш удаа ял шийтгэгдсэн 44 

этгээдүүдийн судалгааг гаргаж гүйцэтгэх ажлын бүртгэл хяналтанд авах чиглэлээр 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагт хүргүүлж, хорих ангиас суллагдсан хүмүүсийн талаар сум, 
багийн засаг дарга нарт тэдгээрийг нийгэмшүүлэх, ажлын байраар хангах, гэр орон 
нийгмийн асуудалд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх талаар албан бичгийг хүргүүлсэн. 
Энэ онд захиргааны хяналтанд авагдсан 156 ялтны мэдээллийг Цагдаагийн 
байгууллагын нэгдсэн санд оруулсан. 

 
2014 оны 03 дугаар сард тус газрын 8 алба хаагч, сумын байгаль орчны байцаагч 

нартай хамтарсан шалгалт хийж,Баян сумын 2-р багийн нутаг “Элгэн” гэх газарт хөрсөн 
дээрээс түгээмэл тархацтай байгалийн өнгөт чулуу түүж байсан 24 тээврийн хэрэгсэл 
бүхий 86 иргэний үйл ажиллагааг таслан зогсоож, дахин чулуу түүхгүй байх талаар 
баталгаа авч, холбогдох хууль тогтоомжоор сургалт явуулж тараасан. Одоогоор Баян 
суманд чулуу түүж буй иргэдийн бөөгнөрөл багасаж Баянжаргалан сумын Эрдэнэ 3 
дугаар багт 40 орчим хүний бөөгнөрөл үүсээд байгаа ба сумын хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаа нар хяналт тавин ажиллаж байна. Заамар сумын Туулын гүүр орчим “Зэрэгцээ” 
ХХК-ний эзэмшил бүхий талбайд 30, “Өл” гэх газар 120, “Илт гоулд” ХХК-ний хуучин 
эзэмшлийн талбайд 10, Цагаан чулуут гэх газар 40, “Алтан дорнод Монгол” ХХК-ний 
эзэмшлийн талбайд 60 орчим нинжа, Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт 80 орчим нинжа 
хууль бусаар, гар аргаар алт олборлож байгаа ба Цагдаагийн газар, Заамар сум дахь 
сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс  дээрх хууль бус гар аргаар алт олборлогч иргэдийн 
бөөгнөрлийг тараах зорилгоор хэсэгчилсэн арга хэмжээ, эргүүл шалгалтыг тогтмол 
зохион байгуулж байна. Мөн Сүмбэр сумын “Гэр чулуу” гэх газар 2014 оны 3-р сард 
иргэд хууль бусаар алт олборлож байна гэсэнмэдээллийн дагуу сумын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумаас 6 цагдаагийн алба хаагчдыг 
ажиллуулж,хууль бус гар аргаар алт олборлогчдыг тараасан боловч иргэд олноор 
цугларч хэв журмын нөхцөл байдал хүндэрч 400-500 орчим хүн, 80-90 тээврийн 
хэрэгсэлтэй хууль бус гар аргаар алт олборлогч иргэд цугларсан байсныг тараан, 2014 
оны 03 сарын 27,28-ны өдрүүдэд 5-6 метрийн гүнтэй ухсан цооног нүхийг Ковш 
ашиглан шороогоор бөглөсөн. Мөн дахин 08 сард Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Байгаль орчны алба, Тагнуулын алба, Цагдаагийн ерөнхий газрын Олон нийтийн 
аюулгүй байдлыгхангах хамгаалалтын газар зэрэг байгууллагуудтай хамтран Сүмбэр 
суманд хууль бус гар аргаар алт олборлож байсан 2000 гаруй иргэн, 600-700 тээврийн 
хэрэгслийг тарааж орон нутагт нь буцааж ажиллалаа. 

 
5.4 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг 
 
Төв аймгийн эрүүгийн нөхцөл байдал, газар нутгийн онцлог, мал хулгайлах гэмт 

хэргийн гаралтыг үндэслэн Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2007 оны 5 сарын 18-
ний өдрийн 168 тоот тушаалаар тус Цагдаагийн газарт Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх тасаг байгуулан бүтэц, орон тооны хувьд тасгийн дарга-1, ахлах мөрдөн 
байцаагч-1, мөрдөн байцаагч-2, эрүүгийн төлөөлөгч-2, цагдаа жолооч-1 гэсэн 7 орон 
тоотойгоор ажиллахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд 2014 онд тус тасагт ахлах мөрдөн 
байцаагчаар ажиллаж байсан Цагдаагийн ахмад Д.Цэнд-Аюуш өөр газарт шилжин 
ажиллах болсон тул мөрдөн байцаагч цагдаагийн ахлах дэслэгч Ц.Дагвадоржийг 
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Ахлах мөрдөн байцаагчаар томилуулсан, эрүүгийн төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан 
цагдаагийн ахмад Д.Сандагбалиря УБ хотод шилжин ажиллах болсон бөгөөд одоогоор 
нэг эрүүгийн төлөөлөгчын орон тоо сул байна. 

 
Тус тасаг нь 2014 онд бүртгэгдсэн 904 гэмт хэргийн 23,1 % нь буюу 209 мал 

хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдэж үүнээс 22.4 хувь буюу 49 хэрэг нь шинээр батлагдаж 
мөрдөгдсөн Шүүхийн тухай багц хуулиар хэргийн хяналтын харьяалал өөрчлөгдсөн 10 
сумдын нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж 160 хэрэг нь тус тасагт бүртгэгдэн шалгагдсан. Нийт 
хэргийн 90.4% буюу 189 хэрэг нь бүртгэгдэх үедээ яллагдагчаар татагдвал зохих 
этгээд нь тогтоогдоогүй байснаас 89 гэмт хэрэг буюу 47.1 %-ийг илрүүлэн  одоо эзэн 
холбогдогч нь тогтоогдоогүй 100 гэмт хэрэг байна. 

 

Онсар 
Үйлдэгдсэн                              

бүх гэмт 
хэрэг 

Бусдын эд 
хөрөнгө                  

хулгайлах гэмт 
хэрэг 

Мал хулгайлах гэмт хэрэг 

Бүх хэрэг 
БҮЯТЗЭТ-
гүй хэрэг 

Ял 
сонсгосон 

хэрэг 

Илрүүлэлтын 
хувь 

2013 он 864 
329  

 
183  

 
161  

 
63 39,1 % 

2014 он 
904 

 
352  

 
209  

 
189  

 
89 47.1 % 

Өсөлт 
бууралт 

40 нэгжээр 
буюу 4,4% 

өссөн 
 

23 нэгжээр буюу 
6.5 % өссөн 

 

26 нэгжээр 
буюу  12.4 
% өссөн 

 

28 нэгжээр 
буюу  14.8 
% өссөн 

 

26 нэгжээр 
буюу  29.2  
% өссөн 

 

8 %  өссөн 
 

 
Цагдаагийн газраас 2014 онд мал хулгайлах гэмт хэргийг  илрүүлэх, урьдчилан 

сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор “Хулгай-илрүүлэлт”, “Отолт”, “Тандалт”, “Зөрлөг”, 
“Бүс”, “Хяналт-Шийдвэрлэлт”, “Мал-2014” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээнүүдийг зохион хил залгаа Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Багануур дүүрэг, 
Говьсүмбэр, Дундговь, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн байгууллагын алба 
хаагчидтай мэдээ мэдээлэл солилцон хамтран ажиллаж байна. 

 
“Бүс” арга хэмжээний үеэр цагдаагийн газрын алба хаагчдыг 8 бүсэд хуваан тус 

бүрт 3-4 сум хариуцуулан хариуцсан бүсийн сумдад мал маллан амьдарч буй 
хөдөөний малчин айл өрхүүдээр сум тус бүрт 2-3 хэсэг болон явж нийт 2500 айл өрхөөр 
орж санал асуулгын хуудсаар санал хүсэлтийг нь авч цагдаагийн газрын шаардлагатай 
утасны жагсаалт бүхий сэрэмжлүүлэг, гарын авлага бүхий хэвлэмэл хуудас 2500 
ширхэгийг тарааж ажилласан нь иргэд малчдаас цагдаагийн байгууллагад аливаа 
мэдээ мэдээлэл хүргэх боломж олгосон ихээхэн ач холбогдолтой ажил болсон. 

 
Аймгийн нутаг дэвсгэр, цаг үеийн онцлогт тохируулан 2014 оны 04 дүгээр 

улиралд мал хулгайлах болон бусад төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Нийслэл Улаанбаатар хотыг тойруулан Эрдэнэ 
сумын нутаг Агуйт, Сэргэлэн сумын нутаг Баян уулын энгэр /4-р зөрлөг/, Улаанбаатар-
Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай замд, Хан-Уул дүүргийн Шувуу, Өлзийт 
хороолол, Аргалант сумын нутаг Цагаан хөтөлөөс Уушгийн хөтөл, Сонгино хайрхан 
дүүргийн нутаг дэвсгэр 361 гарам зэрэг газруудад хөдөлгөөнт болон байнгын 
хэлбэрээр пост ажиллуулан хяналт шалгалтыг зохион байгуулан урьд өмнө 
үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан эрүүгийн нийт 36 хэрэг, шинээр 
гэмт хэрэг үйлдсэн 19 этгээдийг үйлдэл дээр нь халуун мөрөөр нь илрүүлэн  шалгаж 
ажилласан.  
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Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд санхүүгийн 

дэмжлэг үзүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хамрах хүрээг өргөтгөх, 
иргэд, байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх, тэднийг урамшуулах, тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, мал, амьтны гарал үүслийн гэрчилгээ түүнийг хэвлэх, олгох, санд 
төвлөрсөн мөнгөн болон иргэд, малчдын хандивын орлого, зарцуулалтыг ил тод 
байлгах, хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий санг бүрдүүлэх ажлыг аймаг, сумдын гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран зохион 
байгуулсан. Мөн 2014 онд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
хийж байгаа ажил, илрүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлын талаар Монголын үндэсний радио 
“Хурд” агентлагт 2014 оны 09 сарын 14 нд 10 минутын яриа,  Монголын Үндэсний Олон 
нийтийн телевиз, Цагдаагийн ерөнхий газрын “Дуудлага студи”-д 2014 оны 09 сарын 
29-нд 20 минутын мэдээлэл, аймгийн олон нийтийн “TBS” телевизид 2014 оны 10 
сарын 03, 09-ны өдрүүдэд тус бүр 10 минутын мэдээлэл, 2014 оны 11 сарын 19-ны 
өдөр ЦЕГ-ын “Дуудлага” студи, “ТВ-8” телевизийг урьж дэлгэрэнгүй мэдээлэл бэлтгэн 
орон даяар одоогоор 7 удаагийн давтамжтайгаар МҮОНТ, ТВ-8, SBN зэрэг 
телевизүүдээр олон нийтэд хүргэсэн нь энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд 
ихээхэн дэмжлэг болсон гэж үзэж байна. 

 
 Заамар сум дахь сум дундынЦагдаагийн хэлтэс сумын Засаг даргын тамгын 
газартай хамтран “Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд малчдын 
бүлгийн оролцоо” сэдэвт бүсийн уулзалт зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж, харъяа 
сумдын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, ГХУСАЗЗ-ийн гишүүд, малчдын бүлгийн 
төлөөллийг оролцуулан ЦЕГ-ын ГХТГ-ын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа 
Г.Бөхчулуун, аймгийн Цагдаагийн газрын МХГХТТ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
Б.Доржбалжид, аймгийн ЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Ганхуяг нарыг 
урьж 60 хүнийг хамарсан бүсийн зөвлөлгөөн зохион явуулсан. Зөвлөлгөөнд ЗСДСДЦХ-
ээс санаачлан боловсруулсан “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд иргэд, малчдын бүлгийн ажиллах журам”-ын төслийг хэлэлцүүлсэн.  
 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 10 дугаар 
тогтоолоор “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх аймгийн дэд 
хөтөлбөр”-ийг батлан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг улирал 
тутам зөвлөлийн хурлаар авч хэлэлцэн, үр дүн, биелэлтийг тооцон ажиллалаа. 

 
Мөн аймаг, орон нутгийн удирдлагаас мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг дэмжих зорилгоор2007 онд Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдын дэмжлэгээр “УАЗ 31512” маркийн автомашин, 2012 онд аймгийн Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн хөрөнгөөр “УАЗ-2206 /фургон/”автомашин авч өгчжил 
бүрийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн төлөвлөгөөнд 
мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажилд 
зарцуулах зорилгоор 2 сая төгрөгийг тусгуулан шаардлагатай ажилд зарцуулан 
ажилласан. 

 
Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Багануур дүүрэг, Дундговь, Сэлэнгэ аймгийн 

цагдаагийн байгууллагын алба хаагчидтай мэдээ, мэдээлэл солилцон хамтран 
ажиллаж байна. 

 
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй “Ламирм”, “Эх нутгийн иргэд” 

төрийн бус байгууллагуудтай хамтран аймгийн нутаг дэвсгэрээс алдагдсан болон 
олдоод эзэмшигч нь тодорхойгүй байгаа малыг “Тод сураг-1922” зарын сувгаар үнэ 
төлбөргүй зарлуулан мэдээллийг шуурхай солилцож хамтран ажиллав. 
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Мөн аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2014 оны 11 сарын 25 ны өдрийн ээлжит 

хуралдаанаар “Цагдаагийн газраас мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж байгаа ажил, үр дүн” сэдвээр мэдээлэл бэлтгэн 
хэлэлцүүлж тулгамдаж байгаа асуудлуудын талаар танилцуулан цаашид улирал 
тутамд 1 тонн шатхуун гаргуулан авч гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд зарцуулж байхаар 
шийдвэрлүүлсэн.2014 онд мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр хил залгаа  
аймаг дүүргүүдыг хамруулсан зөвөлгөөн зохион байгуулах саналыг аймгийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Иргэдийн төлөөлөгчдын 
хуралд хүргүүлсэн боловч цаг үе, эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамааран уг 
зөвөлгөөн зохиогдоогүй байна. 
 

5.5. Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэс 
 

Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 
Тус цагдаагийн хэлтэс нь Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын 

тогтоол, Хууль зүйн сайд, Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын албан даалгавар, өгсөн 
үүргүүдийн биелэлтийг хангаж, эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд шинээр батлагдан 
гарсан Цагдаагийн албаны хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлж, ухаалаг төрийн зарчмыг 
нэвтрүүлэхэд анхааран ажиллаж ирлээ. 

Цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлыг 18 удаа хийж 35 асуудал 
хэлэлцэж шийдвэр гаргаж гаргасан шийдвэрийнхээ биелэлтийг ханган ажиллахад 
удирдлагын зүгээс хяналт тавьж ажиллаа. 

Цагдаагийн хэлтсийн даргын А тушаал 6 , Б тушаал 24 гаргаж алба хаагчдыг 
шилжүүлэн томилох, сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдад сахилгын арга хэмжээ 
ногдуулах зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэн ажиллаа. 

Цагдаагийн хэлтсийн үүдэнд өргөтгөл шинээр барьж жижүүрийн өрөө, түр 
саатуулах өрөө, галт зэвсгийн өрөө, “Иргэний танхим”-ыг  тохижуулан үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна. Мөн 6 авто машины дулаан гражийг барьж 
ашиглалтанд оруулсан.  

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 8 айлын орон сууцаар 
ашиглаж байсан 2 давхар байшинд бүрэн засвар хийж дулааны шугаманд холбон 4 
айлын тохилог сууц болгон ашиглалтанд оруулсан. 

Цагдаагийн хэлтсийн коридор, жижүүрийн өрөө, түр саатуулах өрөө, гадна 
талбай, журмын хашаа зэргийг камержуулан хяналт тавин ажиллаж байна.   

Цагдаагийн хэлтэст шинээр томилогдож ирсэн 8 алба хаагч нарын гэр бүлтэй 1 
удаа  ярилцлага хийж  ахуй амьдралтай нь танилцан, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн 
авч тасаг, хамт олон гэр бүлийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлээр үйл 
ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна. Түүнчлэн цагдаагийн хэлтсийн алба 
хаагчдын төрсөн өдрөөр хамт олны дурсгалын зүйлийг өгч хэвшээд байна.  

 
Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор дотоодын хяналт 

шалгалтыг сайжруулан сахилгын зөвлөлгөөнийг 4 удаа хийж сахилга хариуцлагын 
байдалдаа үнэлэлт дүгнэлт өгсөн. Цагдаагийн хэлтсийн 3-р улирлын сахилга, 
хариуцлагын зөвлөгөөнд алба хаагчдын гэр бүлийн хүмүүсийг урьж оролцуулан тэдний 
санал хүсэлтийг хүлээн авч ажилласан ба  гэр бүлүүдийн дунд “Та та тунга” хөгжөөнт 
тэмцээнийг зохион явуулсан нь алба хаагчдын гэр бүлийн хүнийг нийт алба хаагчидтай 
танилцуулсан, цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг тэдэнд сурталчилсан 
харилцан ойлголцсон үр дүнтэй ажил боллоо.  

Алба хаагчдын ажлыг сар бүрээр дүгнэж тасгийн хурлаар хэлэлцүүлж сайн 
ажилласан 33 алба хаагчдын цалинг 5-20%-аар нэмүүлэхээр, хангалтгүй ажилласан 
болон өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй 23 алба хаагчдын цалинг 5-20% хүртэл 
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хасуулах саналыг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралд оруулж сар бүр 
цалингийн интервалиар тооцон ажиллаж байна.  

Жилийн эцэст өссөн дүнгээр тус хэлтсийн алба хаагчдаас сахилгын зөрчил 
гарган тушаалаар арга хэмжээ авагдсан алба хаагч 22, дутагдлаар халах саналтай 
газарт уламжилсан 4 байгаагаас зөрчил гаргаж Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 
халагдсан 4 алба хаагч байна.      

2014 онд гэмт хэргийн шинжтэй 560 гомдол, мэдээлэл,  хүлээн авч, 235 эрүүгийн 
хэрэг үүсгэж, 272 эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай  шийдвэрлэжээ. 

Нийт  1129  зөрчил илрүүлснээс тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хассан  175, 
захиргааны журмаар баривчилсан 67, торгуулийн хуудсаар 3141 иргэнийг  14741000  
төгрөгөөр торгож, шийтгэврээр  678  иргэнийг 11198000 төгрөгөөр  торгож  ажилласан 
байна.  
 Шинээр томилогдсон 4 офицер, цагдаа 5 бүгд 9 алба хаагчийг албанд нь богино 
хугацаанд сургаж, дадлагажуулах зорилгоор олон жил ажилласан офицер, цагдаа нарт 
халамжлан хүмүүжүүлэгчээр томилон, үр дүнг тухай бүрт нь тооцож  ажилласнаар 
богино хугацаанд ажилдаа дадлагажин ажиллаж  байна. 
          Цагдаагийн хэлтсийн  бие бүрэлдэхүүний дунд зохиох сургалт, хүмүүжлийн 
ажлыг тусгай төлөвлөгөө, графикийн дагуу цаг хугацаа, сэдэв, хариуцах эзнийг нь 
тодорхой заан өгч, цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалаар баталгаажуулан 
хэрэгжүүлж үр дүн биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. Сургалт хүмүүжлийн ажлыг 7 
хоног бүрийн 3, 5 дахь өдөр албаны сургалтын цагаар хэлтсийн нийт алба хаагчдыг 
хамруулан хийж байна.  
 

Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр  
2014 онд тус цагдаагийн хэлтсийн харъяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэв 

журмын нөхцөл байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч, Хайлааст багийн нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд эргүүлийг хүйтний улирлын байршилд шилжүүлэн, албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, гэр хороололд 2 чиглэл маршрутаар явуулж Монгол улсын хуулиудыг 
сурталчилж хийсэн ажлын тайланг ард иргэдэд тавьж тэднээс гарсан санал, хүсэлт, 
шүүмжлэлийг хүлээн авч түүний мөрөөр тодорхой ажил зохион явуулж биелэлтийг 
тооцон ажиллаа.  

Заамар сумын Хайлааст багт эргүүлийн 2 чиглэлд 4 алба хаагч 14.00-20.00, 
20.00-02.00 цагийн хооронд үүрэг гүйцэтгэж согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр 
үйлчилдэг аж ахуйн нэгжүүдийн цагийн хуваарь, гудамж талбай, гэр орондоо архидан 
согтуурдаг, бүлэг бөөгнөрөл үүсгэдэг айл өрхүүдийг хяналтанд авч ажиллаж байна. 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, цагдаагийн ажил үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Лүн, 
Эрдэнэсант, Заамар сумын Хайлааст багийн Туулын гүүрэнд 24 цагийн цагдаагийн 
хяналтын постууд байнгын үйл ажиллагаатай ажиллаж байна. 

 
Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Шинэ жил”, 

“Сар шинэ”, “Согтуу”, “Хулгай”, “”Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэе”, 
“Мотоцикль хамгаалах малгай”, “Эвдэгдсэн газар”, “Уурхай”, “ЭКО-2014”, “Хяналт” “Гэр 
бүлийн хүчирхийлэл”, “Илрүүлэлт”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба нийгэмд тулгамдаж 
буй асуудлууд”, “Камер”, “Хяналт шийдвэрлэлт”, “Бүс”, “Мод”, “Согтууруулах ундаа”, 
“Зэвсэг 2014”, “Хамгаалах бүс”, “Нийтийн тээвэр”, “Зам тээврийн осол хэргээс 
урьдчилан сэргийлэе”, “Хурд хамгаалах бүс” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээнүүдийг зохион явууллаа. Тухайлбал: 

 
“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд иргэдэд орон байрны хулгайн гэмт 

хэрэг, архидан согтуурах явдалтай тэмцэх мөн бууз баншны хулгайгаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 2 төрлийн  сэрэмжлүүлэг гарган НХЖХХ-ийн алба хаагчдыг 
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хуваарилан Заамар сумын Хайлааст багийн 395 айл өрхөөр орж 1500 санамж, 
сэрэмжлүүлэг тараан ажилласан. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх 
тусгай зөвшөөрөлгүйгээр согтууруулах ундааны зүйл зарж борлуулж байсан 
“Эрдэнийн Ундарга” дэлгүүрийг илрүүлж иргэн О.Баясгаланг Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай хуулийн холбогдох заалтаар 50000, “Хархираа” дэлгүүрийн худалдагч 
Д.Батзаяаг мөн хуулийн 7.1 дэх заалтыг зөрчсөн тул 15000 төгрөгөөр шийтгэврээр 
торгож тус тус арга хэмжээ тооцож хураагдсан согтууруулах ундааны зүйлийг Заамар 
сумын Засаг Даргын Тамгын газрын захиргааны зөвлөлд улсын орлого болгуулахаар 
шилжүүлсэн байна.  

 
“Бүс” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 2014 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдрөөс 

09 дүгээр сарын 24-ний өдрүүдийн хооронд   Лүн суманд 55, Эрдэнэсант суманд 90, 
Баянхангай суманд 68, Өндөрширээт суманд 30, нийт 243 иргэнд Цагдаагийн хэлтсийн 
2014 оны эхний 9-н сарын хийсэн ажлын тайлан, сумдын эрүүгийн болон хэв журмын 
нөхцөл байдлын товч танилцуулга,  ЦЕГ-аас “Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд 
цагдаагийн байгууллагад хийгдсэн шинэлэг ажлууд”-ын талаар гаргасан танилцуулгын 
видео мэдээллийг иргэдэд үзүүлж Баянцогт сумын Бат-Эрдэнийн 1 тооны үхэр 
хулгайлсан гэх Гүнрэгчүлтэм, Нэргүй нарыг илрүүлсэн.  

 
 “Хяналт шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Лүн сумын замын 

цагдаагийн хяналтын пост, Баянцогт сумын Цанын бааз гэх газар, Эрдэнэсант сумын 
Бүс уул гэх газруудад замын цагдаагийн эргүүлийг 24 цагаар ажиллуулж хяналт 
шалгалт явуулснаар Угтаалцайдам сумын Талын уул багийн иргэн Базаррагчаагийн 2 
тооны үхрийг Эрдэнэбат, Сарнай нар нь бүлэглэн хулгайлж тээвэрлэж явсныг, мөн 
Өндөрширээт сумын 3-р багийн нутаг Өртөө толгой гэх газраас иргэн Нэргүйгийн 6 
тооны хонийг Уламбаяр нь завшсан зэрэг хэргүүдийг илрүүлэн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын шатанд ирүүлсэн. 
 
 Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, хэсэг, албадын хамтын 
ажиллагааг сайжруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг 
дээшлүүлэх, эрчимжүүлэх зорилгоор хэсэг, албадуудын дунд “Алба сурталчлах аян” 
зохион байгуулж ажиллаа. Тухайлбал: Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсэг сурталчлах 
сарын аяны хүрээнд алба хаагчдын дунд “Монгол ёс, заншил-1,2” сэдэвт тэмцээнийг 
2014 оны 03, 11-р саруудад зохион байгуулж монгол ёс заншилтай холбоотой асуулт, 
хариулт, түргэн хэллэг, шагай шүүрэх тэмцээн, хэлц үг тайлбарлуулах зэрэг 7 төрлөөр 
явуулсан ба алба хаагчдыг монгол хувцсаар жигдрүүлж оролцуулсан нь алба хаагчдын 
чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлсэн, ажлын алжаалыг тайлсан, монгол ёс 
заншлыг судлуулсан ач холбогдолтой ажил боллоо.  

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр 5 удаа мэдээлэл хийж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 5 төрлийн 
санамж, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага 4500 материалыг иргэд олон нийтэд тараасан 
байна. Заамар сумаас эрхлэн гаргадаг “Заамар” сонинд Цагдаагийн хэлтсээс гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлын талаар 7 нүүр 
мэдээлэл нийтлүүлж цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэдэд сурталчилан 
ажиллаж байна.  

 
Заамар сумын Хайлааст багийн төв болон Туулын гүүрэнд үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, худалдаа үйлчилгээний цэгүүдийг 
камержуулах чиглэлээр 2014 оны 06 дугаар сараас “Камер”  хэсэгчилсэн арга хэмжээг 
үе шаттайгаар зохион байгуулснаар нийт аж ахуйн нэгж байгуулага, худалдаа 
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үйлчилгээний цэгүүдийн 84 хувь нь хяналтын камертай болоод байна. /Камержуулсан 
газруудын талаар фото танилцуулга хийсэн/ 

 
Гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 94 мэдэгдэл өгсөний 75-

д нь хариуг авч мэдэгдлийн хариу авалт 79,7 хувьтай байна. Албан мэдэгдлийн хариуг 
хугацаанд нь өгөөгүй “Их мөнх наран” ХХК-ны эрхлэгч Эрдэнэцэцэгийг Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9.2-т зааснаар 25000 төгрөгөөр торгож зөрчлийг 
засуулж албан мэдэгдлийн хариуг авч ажилласан.  

 
 Заамар сумын ЗДТГ-тай хамтран “Эрх зүй ба хариуцлагатай уул уурхай” сэдэвт 
уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион явуулж оролцогчдод “ЗСДСДЦХ-ийн эрүү, хэв журмын 
нөхцөл байдал”, “Хөдөлмөрийн хууль”, “Эрх зүй ба хариуцлагатай уул уурхай”, “Ослын 
тухай ойлголт, осолд хүргэж буй хүчин зүйл” сэдвүүдээр сургалт, хэлэлцүүлэг  хийж 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, үйлдвэрлэлийн хэвийн ажиллагааг хангах 
зорилгоор  аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж 
байна.  

 
Заамар сумын 3-р багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн 

төлөөллийг оролцуулан “Аюулгүй орчин” сэдэвт сургалтыг зохион явуулсан ба уулзалт 
сургалтанд 42 аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцсон. Оролцогчдод “Гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цагдаагийн байгууллагаас хийгдэж байгаа 
ажил”, “Аюулгүй орчин”, “Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, төлөвшилд эцэг, эхийн оролцоо”  
сэдвүүдээр сургалт орж оролцогчдын дунд хууль эрх зүй, танин мэдэхүйн “АХА” 
тэмцээн зохион явуулж санал хүсэлтийг хүлээн авч амжилттай оролцсон А.Отгонзул, 
Д.Оюунсүрэн нарыг дурсамж, мөнгөн шагналаар шагнасан.  

 
 Заамар сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран “Малын хулгайн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд малчдын бүлгийн оролцоо” сэдэвт бүсийн уулзалт 
зөвлөгөөнийг Заамар суманд зохион байгуулж харъяа сумдын Засаг дарга, ИТХ-ын 
дарга, ГХУСАЗЗ-ийн гишүүд, малчдын бүлгийн төлөөллийг оролцуулан ЦЕГ-ын ГХТГ-
ын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Бөхчулуун, аймгийн Цагдаагийн 
газрын МХГХТТ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Доржбалжид, аймгийн ЗДТГ-ын 
хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Ганхуяг нарыг урьж 60 хүнийг хамарсан бүсийн 
зөвлөгөөн зохион явуулсан. Зөвлөгөөнд ЗСДСДЦХ-ээс санаачлан боловсруулсан 
“Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, малчдын бүлгийн 
ажиллах журам”-ын төслийг хэлэлцүүлсэн. 
 
 Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд сум орон нутгийн 
удирдлага, малчдын идэвхи оролцоог дээшлүүлэх, нийтийн эргүүлд хамруулах  
чиглэлээр “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх малчдын бүлгийн 
ажиллах журам”-ын төсөл, “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
сангийн дүрэм”-ийн төслүүдийг тус тус  боловсруулан харъяа сумдын ИТХ, Засаг дарга 
нарт хүргүүлснээр дээрхи дүрэм, журмын төслийг Лүн сумын ИТХ-ын  2014.09.22-ний 
өдрийн  №54, №55 тоот тогтоол, Эрдэнэсант сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
2014.10.07-ний өдрийн №41, №42 тоот тогтоол, Заамар сумын ИТХ-ын 2014.10.20-ний 
өдрийн №73 тоот тогтоолуудаар тус баталсан ба одоогоор Лүн сумын 2-р баг “Бэлхийн 
ам” гэх газар “Бэлх” малчдын бүлгийг байгуулж 2014.10.15-ний өдрөөс эхлэн өнөөг 
хүртэл тасралтгүй эргүүлийн үйл ажиллагаа явагдсанаар уг газарт малын хулгайн гэмт 
хэрэг гараагүй, уг үйл ажиллагааг ард иргэд талархалтай хүлээж авч байна. 
 

Улаанбаатар хот-Лүн, Лүн-Эрдэнэсант сумдын чиглэлд аялал зугаалгын улирал 
эхэлсэнтэй холбоотойгоор замын хөдөлгөөний нягтрал ихсэж хөдөлгөөний аюулгүй 
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байдлын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил гарч байгаатай холбогдуулан 2014 оны 08-р сард Лүн 
сумын 131 дэх км Төв рашаан толгойн ар гэх газраас 158 дахь км хүртэлх 27 км 
асфальтан замын эвдрэл, гэмтлийг нэг бүрчлэн үзэж эвдрэлийн өргөн, урт, гүнд 
хэмжилт хийж нийтдээ 210 хэсэгт замын эвдрэл байсныг засварлуулахаар Аймгийн 
Засаг дарга, /2014 оны 08-р сарын 21-ний өдрийн 28-6/153 тоот албан бичгээр/ болон 
“Эрдэнэсант АЗЗА төв” ХХК-д /2014 оны 08-р сарын 21-ний өдрийн 28-6/154 тоот/ тус 
тус замын эвдрэл гэмтлийн талаар албан бичгээр хүргүүлж  /210 ширхэг фото зургын 
хамт/ ажилласнаар Улаанбаатар хот-Лүн, Лүн-Эрдэнэсант сумдын хот хоорондын 
асфальтан замын эвдрэл гэмтэл  бүрэн засварлагдсан.  

 
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хамгаалах бүс”, “Согтуу-1,2”, “Нийтийн 
тээвэр”, “Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлье”, “Хурд хамгаалах бүс” зэрэг 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион явуулсан. Тухайлбал:  

“Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэе” тусгай арга хэмжээний 
хүрээнд Заамар сумын ЕБС, МСҮТ-ийн багш, сурагчид нийт 100 сурагч, 25 багшид 
“Хөдөлгөөний аюулгүй байдал” сэдвээр 1 цагийн, Заамар сумын  Өл, Цагаанчулуут гэх 
газруудад гар аргаар алт олборлодог гэх 78 иргэнд МУ-ын ЗХТХ, АСТТХ, ЗХД-ээр 
сургалт орсон. Заамар сумын 3-р багт таксины үйлчилгээ явуулдаг гэх 40 жолоочид 
“Хүн ба ачаа тээвэрлэх журам”, “Замын хөдөлгөөний дүрэм” сэдвүүдээр 2 цагийн 
сургалт зохион явуулж сургалтанд оролцогчдын дунд хууль эрх зүй, танин мэдэхүйн 
АХА, уран жолоодлогын тэмцээнүүдийг зохион явуулсан.  

 
Нэг бүрчилсэн урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд харъяалах сумдын 

хэмжээнд хорих газраас суллагдсан 15, хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 22, ял 
хойшлогдсон 3, нийт 40 ялтан захиргааны хяналтанд байна.  

 
“Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Заамар сумын 3-р багт захиргааны 

хяналтанд байгаа 9 хүн тэдний ар гэрийн хүмүүст захиргааны хяналтанд байгаа хүний 
эрх, үүрэг, ар гэр асран хамгаалагч нарын хуулиар хүлээсэн үүргийн талаар сургалт 
мэдээлэл орсон. Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын захиргааны хяналтын материалыг 
НХЖХХ-ийн дарга болон олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагч нар нэг 
бүрчлэн танилцаж хэсгийн төлөөлөгч нарт зааварчлага хүргүүлсэн. Харъяа сумдын 
хэмжээнд захиргааны хяналтаас зайлсхийсэн, эрэн сурвалжлагдаж байгаа ялтан 
байхгүй ба захиргааны хяналтанд байгаа ялтнуудад дахин гэмт хэрэг зөрчил гаргахгүй 
байхаар баталгаа гаргуулан, итгэл найдварын хуудас гардуулж өгч ажилласан. 

 
  Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, цагдаа 
иргэдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг 
иргэдэд сурталчлах, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог 
сайжруулах, туршлага солилцох зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүдийн дунд “Аялах дэвтэр”-ийг уралдааны болзол зарлан жилийн 
хугацаанд харъяа сумдын Засаг даргын тамгын газар, төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд хуваарь гарган аялууллаа.  Аялах дэвтэрийн 
хүрээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг идэвхитэй сайн зохион байгуулсан 
Лүн сумын Засаг Даргын Тамгын газар, “Уул уурхайн үндэсний олборлогч” ХХК, “Шижир 
алт” цэцэрлэг, “Мартини”, “Зуунмод” зоогийн газруудыг шалгаруулж өргөмжлөл, 
дурсгалын зүйлийг хадгалуулав. 
                          

Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр: 
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Архидан согтуурах явдалтай тэмцэх чиглэлээр согтууруулах ундаа худалдах 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд Цагдаагийн хэлтсийн даргын баталсан 
удирдамжийн дагуу 6 удаа шалгалт явуулж ажиллаа.  
 Илэрсэн зөрчлийн талаар: Заамар, Эрдэнэсант, Лүн, Баянхангай сумдад үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 13 зоогийн газар, 3 баар, 85 дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалт хийж нийт 24 дэлгүүрээс хүнсний чанар, аюулгүй байдлаа алдсан, сав 
баглаа нь урагдсан 466550 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг устгуулахаар, зохих 
зөвшөөрөлгүй тамхи худалдаалж байсан “Жаргалан”, “Таван од”, “Алтаннутаг”, 
“Заамар”, “Арвижих”, “Намуун”, “Өгөөмөр” хүнсний дэлгүүрийн худалдагч Тэгшээ, 
Эрдэнэчимэг, Н.Дулмаа, А.Отгонзул, Д.Сайханаа, С.Булганцэцэг, Ө.Буянхишиг нарыг 
МУ-ын ТХТХ-ийн холбогдох заалтаар тус бүр 50000 төгрөгөөр торгож хураагдсан 
тамхийг улсын орлого болгуулахаар Заамар сумын Засаг даргын дэргэдэх захиргааны 
зөвлөлд шилжүүлсэн.  
 

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлгүйгээр 
согтууруулах ундааны зүйл зарж борлуулж байсан “Эрдэнийн Ундарга”, “Далай ээж” 
хүнсний дэлгүүр, цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажилласан “Орхон түшээ”, “Алтаншагай”, 
“Зуунмод” зоогийн газруудыг илрүүлж иргэн О.Баясгалан, Х.Батчимэг, Алтанцэцэг, 
Батмандах, Энхтуяа нарыг Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн холбогдох 
заалтаар, “Хархираа” дэлгүүрийн худалдагч Д.Батзаяаг мөн хуулийн 7.1 дэх заалтыг 
зөрчсөн тул 15000 төгрөгөөр шийтгэврээр торгож тус тус арга хэмжээ тооцсон. 

 
МУ-ын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь 

хэсгийг зөрчин үйл ажиллагаа явуулсан “Ерөөл”, “Итгэл” хүнсний дэлгүүрүүдийн 
“Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах” тусгай зөвшөөрлийг 
хүчингүй болгуулсан.  

 
Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд аялуулж байгаа  

“Аялах дэвтэр”-ийн хүрээнд “Мартини” зоогийн газрын эзэн Мөнхцолмонтой хамтран 
Заамар сумын 3-р багийн архины хамааралтай 12 иргэнд архи, тамхины хор уршгийн 
талаар сургалт орж кино үзүүлэв. Мөн тус зоогийн газраас архи, тамхины хор уршгийг 
харуулсан самбар, гарын авлага гаргаж иргэдэд зориулан согтууруулах ундааны хор 
уршгийг тайлбарласан 5%-ийн хөнгөлөлтийн карт гарган үйлчилгээндээ ашиглаж 
байгаа нь архидан согтуурах явдалтай тэмцэхэд төрийн бус байгууллага, иргэдийн 
идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй ажил боллоо.  

 
Заамар сумын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран “Архидалтын эсрэг хамтдаа” сургалт, 

зөвлөгөөнийг Заамар суманд зохион явуулсан ба сургалт, зөвлөгөөнд Заамар сумын 
ЕБС, МСҮТ-ийн 20 багш, 150 сурагч хамрагдсан. “Архи, тамхи бидний амьдралд” 
сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг сургалт, зөвлөгөөнд оролцогчдын дунд зохион явуулж 
хэлэлцүүлэгт идэвхитэй оролцсон 3 сурагчийг сумын ГХУСАЗЗ-өөс сургалтын 
хэрэглэгдэхүүнээр шагнасан байна. 

 
2014 оны 11 дүгээр сард архидан согтуурах явдалтай тэмцэх чиглэлээр 

“Согтууруулах ундаа” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион явуулсан ба Заамар сумын 3-р 
багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй 27 аж ахуйн нэгжид МУ-ын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар албан мэдэгдэл хүргүүлж үр дүнг тооцон ажиллаж 
байна. Мөн Монголын Аддиктологийн нийгэмлэгийн тэргүүн Ж.Цогтсугарыг Заамар 
суманд урьж төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, нийт 
340 иргэнд “Сэтгэлгээний хувьсгал”, “Шийдвэр гаргагчдын сэтгэлгээний түвшинг 
өөрчлөх нь” сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан. 
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2014 оны эхний 11-н сарын байдлаар Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн 

хэлтсийн харъяалах 7 сумын хэмжээнд 238 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 14,4%-аар өссөн үзүүлэлттэй, гэмт хэргийн илрүүлэлт 
65,9 хувьтай байна.  

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 48 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 
20 хэргээр, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 24 бүртгэгдсэн өнгөрсөн оны 
мөн үеэс 12 хэргээр буюу тус тус 1 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.  
 

“Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийн хүрээнд: 
 

МУ-ын Засгийн газрын “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа хөтөлбөр”, 
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааны хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
хийж байгаа ажлуудыг Заамар, Лүн, Эрдэнэсант сумдын орон нутгийн телевизээр тус 
бүр 2 удаа сурталчилсан. Ман Заамар сумаас эрхлэн гаргадаг “Заамар сонин”-д 
цагдаагийн хэлтсээс гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж 
байгаа ажлын талаар 7 нүүр мэдээлэл нийтлүүлж цагдаагийн байгууллагын ажил 
үйлчилгээг иргэдэд сурталчлан ажиллаж байна.  

 
Замын байцаагч, цагдаагийн ахмад Л.Мөнх-Эрдэнэ МҮОНТ-ийн “Иргэн таны 

төлөө” нэвтрүүлэгт оролцож БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн мотоцикльтой холбоотой зам 
тээврийн осол, хэрэг, мотоциклийн техникийн байдлын талаар мэдээлэл хийсэн. 

 
Харъяа 7 сумдын төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан, иргэд, 

малчидтай сумдын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран 2-р сард “Эрх зүйн шинэчлэл ба олон нийтэд 
түшиглэсэн цагдаагийн байгууллага” сэдэвт өдөрлөг, 6-р сард Заамар сумын Засаг 
Даргын Тамгын газартай хамтран “Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд 
малчдын бүлгийн оролцоо” сэдэвт бүсийн уулзалт зөвлөгөөнийг тус тус амжилттай 
зохион байгуулсан. Уулзалт өдөрлөгөөр сумдын эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 
байдлын товч танилцуулга,  ЦЕГ-аас “Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд цагдаагийн 
байгууллагад хийгдсэн шинэлэг ажлууд”-ын талаар гаргасан танилцуулгын видео 
мэдээллийг иргэдэд үзүүлж “Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд 
малчдын бүлгийн ажиллах журам”-ын төслийг оролцогчдын дунд хэлэлцүүлж 
батлуулсан.  

 
Заамар сумын Засаг Даргын Тамгын газартай хамтран “Эрх зүй ба 

хариуцлагатай уул уурхай” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг уул уурхай, ашигт 
малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 28 аж ахуйн нэгжийн захирал, 
хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн нарын дунд зохион 
явуулсан.   

 
Заамар, Эрдэнэсант сумдад 4, 5 дугаар сард “Архи тамхигүй өдөр” уриан дор 

“Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион явуулж сумын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн 
зохион байгуулсан. Тэмцээний нээлтийн үеэр цагдаагийн хэлтсээс гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлын талаар товч мэдээлэл 
хийж иргэдэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарын авлага, санамж, 
сэрэмжлүүлэг тарааж санал асуулгын хайрцаг ажиллуулснаар 4 иргэнээс цагдаагийн 
хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт ирүүлсэн байна.  

 
Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, иргэдийн санал 

хүсэлтийг хүлээн авах, цагдаагийн байгууллагын ажил, үйлчилгээг иргэдэд тайлагнах 
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зорилгоор “Бүс” нэгдсэн арга хэмжээг харъяалах сумдын хэмжээнд зохион явуулж 490 
иргэнтэй уулзаж ЦЕГ-аас “Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд цагдаагийн байгууллагад 
хийгдсэн шинэлэг ажлууд”-ын талаар гаргасан танилцуулгын видео мэдээллийг 
иргэдэд үзүүлсэн.  

 
Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах, ард иргэдэд үйлчлэх 

үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор цагдаагийн хэлтсийн шинээр баригдсан 
өргөтгөлд “Иргэний танхим”-ыг барьж тохижуулан ажиллуулж байгаа нь иргэдийн 
талархалыг хүлээсэн ажил болоод байна.  

 
Жижүүрийн шуурхай албаны чиглэлээр: 
 
Жижүүрийн шуурхай алба нь 2014 оны 12 сарын 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 

жижүүрийн офицер 4, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 3, нийт 7 алба хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж ирсэн ба 2014 оны 12 дугаар сарын 15 ны байдлаар  
иргэд байгуллага, аж ахуйн нэгжээс 947 дуудлага, мэдээ, мэдээлэл хүлээн авч нийт 
дуудлага мэдээ, мэдээллийн 320 нь гэмт хэргийн шинжтэй, 627 нь захиргааны 
зөрчлийн шинжтэй, 107 нь архи, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн хүний тухай 
ахуйн хүрээний бусад дуудлага мэдээлэл байв.  

 
 Жижүүрийн шуурхай албаны алба хаагчид нийт дуудлага мэдээллийн 21 хувьд 

/хэргийн газарт/ дунджаар 45-60 минутанд, 65 хувьд 3-4 минутанд, 14 хувьд 1-2 
минутанд очиж, хойшлуулашгүй ажиллагааг ЭБШХ-д заасны дагуу явуулж, хэргийн 
газрын үзлэгийг 64 удаа хийж, хэрэг илрүүлэхэд ач холбогдол бүхий эд мөрийн 
баримтыг бэхжүүлэн хураан авч, 91 хүн, эд зүйлсийг зарлан мэдээллэж ажилласан.  

 
Цагдаагийн хэлтсийн 98165102 буюу дуудлага хүлээн авах  утсан дээр үүрэг 

гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нар бусадтай харьцахдаа Цагдаагийн ерөнхий  газрын 
даргын 2009 оны 403 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын 
үйлчилгээний стандарт”-ын 3 дугаар зүйлийг баримтлан нэр, цол, албан тушаалаа 
тодорхой хэлж, эелдэг, найрсагаар харьцах асуудлыг хэвшүүлж, уг стандартыг зөрчсөн 
алба хаагч нарт тодорхой хариуцлага тооцон ажиллав.  

 
Жижүүрийн шуурхай албаны офицеруудаас 2014 онд нийтдээ 1070 захиргааны 

зөрчлийн дуудлага мэдээлэл хүлээн авч шалган 65 хүнийг захиргааны журмаар 7-10 
хоногийн хугацаагаар шүүхээр баривчлуулж, гэмт хэргийн шинжтэй 501 гомдол 
мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба нийт шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн шинжтэй 
гомдол мэдээллийн 285 -ийг буюу 56,8 хувийг нь 5 хоногт, 214 -г нь буюу 42,7   хувийг 
нь 5-аас дээш хоногт, 2-ыг нь буюу 0,3 хувийг нь хуулийн хугацаа хэтрүүлэн 
шийдвэрлэсэн байна.  

 
Нийт шалгасан захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол,  мэдээллийн 1057 буюу 

98,7 хувийг 14 хоногт, 13 буюу 1,2 хувийг 15-28 хоногт шийдвэрлэсэн ба хугацаа 
хэтрүүлэн шалгасан зөрчил байхгүй байна.  

 
Хүүхдийн албаны чиглэлээр: 
 

 Тус цагдаагийн хэлтсийн хүүхдийн байцаагчаас 2013 оны албаны бичиг 
баримтуудыг цэгцлэн архивлах ажлыг зохион байгуулан ажилласан ба Хүүхдийн 
албаны 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон үр дүнгийн гэрээгээ Цагдаагийн 
хэлтсийн даргаар батлуулан сар, улирлаар ажлаа төлөвлөн гүйцэтгэлийг нь ханган 
ажиллаж байна.  2014 онд Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй 14 хүүхдийн 
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судалгааг гаргаж тэдний эцэг эх асран хамгаалагч нартай уулзаж хууль зүйн зөвлөгөө 
өгч ажилласан. Цагдаагийн Ерөнхий газраас ирүүлсэн “Газ” нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд Хайлааст багийн олон нийтийн байцаагч Болормаагийн хамт Заамар сум 
Хайлааст багийн төвд эргүүл шалгалт хийж 18 дэлгүүрүүдээр үзлэг шалгалт хийж 35 
санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж илтгэх хуудсаар хэсгийн даргад танилцуулж ажилласан 
байна. 
 

Гэмт хэрэг зөрчилд өртөж болзошгүй 23 хүүхдийг бүртгэл судалгаанд авч ар гэр 
асран хамгаалагч нартай уулзаж хууль зүйн зөвлөгөө өгч өөрийн хүүхдээ гэмт хэрэг 
зөрчилд өртүүлэхгүй байна гэсэн баталгаа бичүүлж сар бүр ар гэртэй нь уулзаж 
хэвшсэн. Ар гэртээ архидан согтуурч бүлэг бөөгнөрөл үүсэгдэг гэх 13 айл өрхөөр 
давхардсан тоогоор 3 орж яриа таниулга хийж зөвлөмж зөвлөгөө тарааж ажилласан. 
Төв аймаг Заамар сум Хайлааст багийн нутаг дэвсгэрт “ Сар шинэ” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлагч Г.Энхбаярын хамт 50 айл 
өрхөөр орж 100 санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан. Хайлааст багийн төвд хараа 
хяналт сул, гэмт хэрэг зөрчилд өртөж болзошгүй гэх 24 хүүхдийг бүртгэл судалгаандаа 
авч ар гэр асран хамгаалагчтай нь уулзаж ажилласан. Хайлааст багийн төвд 18 цагаас 
00 цагийн хооронд хэв журам сахиулах эргүүлийн үүргийг 16 удаа 96 цагаар үүрэг 
гүйцэтгэж давхардсан тоогоор 210 аж ахуй нэгж байгууллагын харуул манаа сонор 
сэрэмжийг шалгаж ахуй хүрээний 10 дуудлаганд явж 23 иргэнийг 147,000 төгрөгөөр 
торгож ажилласан.  

 
Хайлааст багийн иргэн Намсрайн ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 

хуулийн анхны хугацаа болох 5 хоногт шийдэж Төв аймгийн прокурорын газарт 
эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай хүргүүлсэн. Хайлааст багийн иргэн 
Ж.Баярбаясгалангийн ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн анхны хугацаа 
болох 5 хоногт шийдэж Төв аймгийн прокурорын газарт эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 
татгалзах саналтай хүргүүлсэн. Хайлааст багийн төвд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож явсан Булган аймаг Хялгант сумын иргэн Гомбосүрэнгийн Ганбаатарын 
эрхийг 6 сараар хасч захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан. Хайлааст багийн иргэн 
Л.Эрдэнэчимэгийн өгсөн өргөдлийн дагуу нөхөр Батсайханд захиргааны арга хэмжээ 
авч шийтгэвэрээр 15000 төгрөгөөр торгож ажилласан.  Заамар сумын Хайлааст багийн 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд гэмт хэрэг зөрчилд өртөхөөс 
урьдчилан сэргийлж хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор 1-
ээс 6-р ангийн сурагчдын дунд “Цагдаа миний нүдээр” 7-оос 9-р ангийн сурагчдын дунд 
“Миний мэдэх цагдаа” сэдэвт гар зураг, зохион бичлэгийн уралдаан зохион байгуулсан. 
Хайлааст багийн “Шижир-Алт” 9-н жилийн сургуулийн 8-аас 9 ангийн сурагчдын дунд 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэл” сэдвээр 2 цагийн сургалт орж сурагчдаас 20 санал асуулга 
авч ажилласан. 

 
“Шижир-Алт” 9-н жилийн сургуулийн эцэг эхээс ирсэн гомдлын дагуу 1-р ангийн 

67 эцэг эхтэй уулзаж хурал зөвлөгөөн хийсэн. Хайлааст багийн төвд үйл ажиллагаа 
явуулдаг төсвийн байгууллагын хооронд зохиогдсон гар бөмбөгийн тэмцээнд 
Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын хамт оролцсон. Төв аймаг Заамар сум Хайлааст 
багийн “Шижир-Алт” 9-н жилийн сургуулийн багш Наранцэцэгтэй хамтран албан бус 
сургалтанд хамрагддаг 8 хүүхдийн ар гэрээр нь орж эцэг эх асран хамгаалагч нартай 
уулзсан.   

 
Төв аймгийн Эрдэнэ-Сант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-аас 11-р 

ангийн нийт 40 сурагчид, сургуулийн нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт  “Гэр 
бүлийн хүчирхийлэл” “Ахуйн хэрэглээний газ” зэрэг  сэдвээр хичээл сургалт орж нийт 
сурагчдаас санал асуулга авч ажилласан. Орхон аймгийн Засаг даргаас санаачлан 
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УИХ-ын даргын ивээл дор, Хууль зүйн яам, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын 
яамтай хамтран хүүхдийг гэмт хэрэгт холбогдох, аливаа хүчирхийллийн хохирогч 
болох, эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд гэр бүл, иргэд олон нийт, үүрэг 
хүлээгчдийн анхаарлыг хандуулах, тэдний болоод хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь оролцоо, 
ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх, хамгаалах, хариу авах арга хэмжээ авах зорилгоор 
2014 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд Орхон 
аймагт зохион байгуулагдсан “Хүүхдийн эрх-2014” хүүхдийн уулзалт, зөвлөгөөнд тус 
цагдаагийн хэлтсээс дүүргийн ЗДТГ-ын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга 
М.Мэндсүрэн, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн мэргэжилтэн Анхтуяа, Хүмүүн-
цогцолбор  сургуулийн нийгмийн ажилтан Хандаа, нарын хамт Хүмүүн-цогцолбор, 4-р 
сургууль, 5-р сургуулийн төлөөлөл болох 25 сурагчдын хамт амжилттай оролцсон. 

 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын чиглэлээр. 
 
Ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 

ЦЕГ-аас дэвшүүлсэн зорилт болон мөрдөн байцаагчийн хүрэх түвшингийн үзүүлэлтийг 
үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон мөрдөн байцаагч нарын шалгаж байгаа гомдол, 
мэдээлэл эрүүгийн хэрэг бүрт хяналт тавьж амаар болон бичгээр зааварчлага өгч 
хариу тооцон прокурорын шаардлагад зөрчил заагдсан мөрдөн байцаагч нарыг 
хэлтсийн даргын зөвлөл, газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж хариуцлага 
тооцон ажилласан. 2014 онд 108 өргөдөл, гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас  78-д 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж  23-д эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж  7  гомдол мэдээллийг 
харьяаллаар шилжүүлж 3 өргөдөл мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. Шийдвэрлэсэн 
өргөдөл гомдлын 26 буюу 24 хувийг 5 хоногт шийдвэрлэсэн. Нийт 137  хэрэгт мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 35 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 43 хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 13 хэргийг түдгэлзүүлэх саналтай шилжүүлж, 18 хэргийг 
харьяаллын дагуу шилжүүлж 6 хэргийг нэгтгэсэн  байна., урьд оны түдгэлзүүлсэн 
хэргээс 4-ийг сэргээж 2 хэргийг нөхөн илрүүлж  ажилласан байна. .    

ГА-ны шугамаар 111 мэдээ, мэдээлэл авч шалган баримтжуулснаас нууц далд 
аргаар үйлдэгдсэн 72 холбогдогчтой 61 хэрэг үйлдлийг хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах 
тасагт болон бусад цагдаагийн газар, хэлтэст эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгуулахаар 
шилжүүлсэн байна. Үүнээс урьд онд үйлдэгдсэн болон эзэн холбогдогч нь 
тогтоогдоогүй байсан 21 гэмт хэргийг нөхөн илрүүлж эрүүгийн хэргийг сэргээн 
шийдвэрлүүлсэн. Мөн хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн даалгавар 7-г хүлээн авч 
даалгаварт заагдсан ажиллагаануудыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн хариуг өгч, хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан 4 этгээдийн хаягийг тогтоон дайчлан 
баривчлан тус тусын газар, хэлтсийн мөрдөн байцаагчид хүлээлгэн өгч хэргийг 
шийдвэрлүүлж ажилласан.  

 
Зургаа: Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

талаар зохиосон ажил 
 

Зуунмод сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран Зуунмод сумын 6 багийн Олон нийтийн байцаагч, хэсгийн ахлагч нарыг 
нэгтгэн баг тус бүр дээр иргэдийн сайн дурын 8 бүлэг ажиллуулж, Аймгийн Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2014 оны 02 сарын 20-ны өдрийн 
04 тоот тогтоолоор Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд идэвх санаачилгатай 
ажилласанмал хамгаалах малчдын бүлгээс үйл ажиллагаагаараа тэргүүлсэн Аргалант 
сумын “Бяцхан” бүлэг 1-р байр, Алтанбулаг сумын “Бага цагаан арал” бүлэг 2-р байрт 
тус тус шалгарч “Тэргүүний малчдын бүлэг” өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулж, 
бүлгүүдийн үйл ажиллагаа, туршлагыг орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчилж ажиллаа. 
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Õ¿í õóäàëäàõ, õ¿¿õýä ýìýãòýé÷¿¿äèéã áýëãèéí ìºëæëºãò àøèãëàõ, áèåý ¿íýëýõ 
ãýìò õýðãèéã çîõèîí áàéãóóëñàí, ¿éëäñýí, îðîëöñîí, íóóí äàðàãäóóëñàí õ¿ì¿¿ñèéã 
èëð¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð хүчингийн гэмт хэргийн хохирогч болсон 2 насанд хүрээгүй 
хүүхдийг илрүүлэн холбогдогч нарт нь эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан.  Хүн 
худалдаалах хүүхэд эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгөөс хамгаалах зорилгоор 
Ерөнхий боловсролын 24 сургуулийн  3570 хүүхдэд сургалт зохион байгуулсан. 
Аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлтэй хамтран “Хүн худалдах, хүний наймаа, бэлгийн 
хүчирхийллийн эсрэг” сэдэвт сургалтыг Зуунмод,   Баянчандмань, Борнуур, 
Жаргалант, Сүмбэр сумын МСҮТөв, ЕБСургуулийн 9, 10, 11-р ангийн сурагчдад зохион 
байгуулж, сургалтын арга хэмжээнд шаардагдах 1000,000 /Нэг сая/ төгрөгийг Аймгийн 
ГХУСАЗЗ-өөс шийдвэрлэж өгсөн. Заамар сумын Хайлааст багийн Шижир-Алт 9-н 
жилийн сургуулийн ахлах ангийн нийт 68 сурагчдад “ Надад хүүхэд нас байгаагүй”, “Хүн 
худалдаалах гэмт хэрэг” сэдэвт баримтат кино үзүүлж мөн “Дэвжээ” тэмцээн зохион 
байгуулсан. 

Цагдаагийн газраас зохион байгуулагдсан “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгийн 
үеэр 680 иргэнээс таны амьдарч буй орчин аюулгүй амар тайван байж чадаж байгаа 
эсэх талаар санал асуулга авч, Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажилагааг 
хэрхэн үнэлж, дүгнэж байгаа байдалд хөдөө орон нутгийн 300 иргэнээс санал асуулга 
авч, дүнг нэгтгэж Цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээлэл, судалгаа, технологийн төвд 
хүргүүлээд байна.  

Заамар сумын Цагдаагийн хэлтэс “Эрх зүйн шинэчлэл ба олон нийтэд 
түшиглэсэн Цагдаагийн байгууллага” сэдэвт уулзалт өдөрлөгийг Эрдэнэсант, 
Өндөрширээт, Лүн, Баянхангай, Цээл, Угтаал сумдад зохион явуулж, уулзалт, 
өдөрлөгт  5 сумын 350 иргэн хамрагдсан ба “Цагдаагийн албаны тухай хууль”, малын 
хулгай, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр яриа таниулга хийж,“Нээлттэй хаалга”-ны өдрийг Эрдэнэсант суманд зохион 
байгуулж, Малын хулгайн гэмт хэргийг таслан зогсоох илрүүлэхэд малчдын үүрэг 
оролцоо сэдэвт бүсийн зөвлөлгөөнийг Заамар суманд зохион байгуулж, харъяа 7 
суманд 15 иргэний сайн дурын зөвлөлтэй түншлэлийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
Тухайлбал: Заамар сумын Хайлааст багт хууль бус гар аргаар ашигт малтмал 
олборлогч иргэдийн дунд “Энхмөнх эргэх холбоо”, “Заамар нутгийн хөгжилд бидний 
оролцоо”, “Тосон Заамарын ундрага” зэрэг 8 ТББ байгуулагдан байгаль орчны журмын 
эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Зуунмод сумын төвд байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр “ЭКО” төсөл 
хөтөлбөрийн хүрээнд 14 иргэний сайн дурын бүлэг байгуулан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэд олон нийтэд сурталчлах, Олон 
нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр аймгийн иргэний 
танхимтай  хамтран ажиллаж байна. Тухайлбал энэ онд “Цагдаагийн байгууллагын ил 
тод байдал”,“Цагдаагийн албаны тухай хууль”,“Олон нийт цагдаагийн ажилтан”, 
“Иргэний зөвлөл”-ийн дүрмийн төсөл”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх нь”, “Архигүй төв аймаг”, “Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх”, “Хөдөлгөөний аюулгүй байдал” зэрэг сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулсан.   

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг 

арилгуулах чиглэлээр давхардсан тоогоор 324 аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан 
мэдэгдэл хүргүүлж, үр дүнг тооцон ажиллаа. Тухайлбал аймгийн хэмжээнд 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг камерын хяналттай болгох чиглэлээр мэдэгдэл 
шаардлага хүргүүлж ажилласнаар одоогийн байдлаар 86 байгууллага, аж ахуйн нэгж 
камерын хяналттай, 62 байгууллагын гадна орчны гэрэлтүүлэг, хаалга цонхны 
хамгаалалтыг сайжруулж үр дүнг тооцон ажиллаа 
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Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Харуул 
хамгаалалт” “Хяналт” “Илрүүлэлт”, “Бүс” “Хяналт шийдвэрлэлт” “Малын хулгай” 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион явуулсан. Тухайлбал илрүүлэлт арга 
хэмжээний хүрээнд яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 
үнэдслэлээр түдгэлзүүлсэн 15 холбогдогчтой 20 хэргийг нөхөн илрүүлж, хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргосон 4 сэжигтэн, яллагдагчыг олж баривчилсан 
байна. “Бүс” арга хэмжээний хүрээнд бусдын  малыг удаа дараагийн үйлдлээр 
тээврийн хэрэгсэл ашиглан хулгайлсан 12 этгээдийг үйлдэл дээр нь илрүүлж 
баривчилсан байна. Эдгээр гэмт этгээдүүдийн талаар орон нутгийн болон МҮТ, ТВ-8 
телевизүүдээр мэдээлэл хийсэн. Мөн байгууллагын өмч, хөрөнгийг гэмт халдлагаас 
урьдчилан сэргйилэх чиглэлээр “Харуул хамгаалалт” нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
явуулж, байгууллага аж ахуйн нэгжийн харуул хамгаалалтын ажилтнуудын сонор 
сэрэмжийг сайжруулах чиглэлээр энгийн харуул хамгаалалттай газруудын 144 харуул 
хамгаалалтын ажилтнуудад сургалт явуулсан. Заамар сумын сум дунд дахь 
цагдаагийн хэлтсээс “Камер” арга хэмжээний хүрээнд Заамар сумын Хайлааст багийн 
төв болон Туулын гүүрэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, 
худалдаа үйлчилгээний цэгүүдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
камержуулах талаар  хугацаатай албан мэдэгдэл өгч ажилласнаар нийт аж ахуйн нэгж 
байгуулага, худалдаа үйлчилгээний цэгүүдийн   84 хувь нь хяналтын камертай болоод 
байна.  

Барьцаалан зээлдүүлэх газар, гар утас, авто машины сэлбэг худалдаалдаг цэг, 
ченжүүдийг бүртгэл судалгаанд авч, одоогийн байдлаар барьцаалан зээлдүүлэх газар 
18, гар утас худалдаалдаг цэг 3, авто машины сэлбэг худалдаалдаг 8 цэгийг бүртгэлд 
хамруулсан байна. Цаашид эдгээр газруудад хүлээн авч байгаа эд зүйлсийн эх 
сурвалжийг тогтоосон баримт бичгийн загвар, түүнд тавигдах шаардлагуудыг 
боловсруулж Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон стандарт хэмжил зүйн 
газартай хамтран журам боловсруулж  хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажиллана. 

Түүх соёлын болон шашны үнэт зүйлстэй Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт 
байрлах  Дашчойнхорлон хийд болон орон нутаг судлах музей, Манзушир хийд зэрэг 
газруудад гэмт халдлагад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2 удаа заварчлага, 
зөвлөмж хүргүүлсэн. Эдгээр газруудын зарим ховор эд зүйлсийг бүртгэлжүүлж, 
зурагжуулж ажиллаа. Одоогийн байдлаар цагдаагийн газарт  425 түүх соёлын дурсгалт 
зүйлсийг  бүртгэлжүүлж, мөн тус аймгийн нутаг дэвсгэрт байх ард иргэдийн шүтдэг 
“Ээж хайрхан” “Аглагийн хийд” “Манзушир хийд” зэрэг хөшөө, булш, хирэгсүүртэй 
газруудад хяналт тавин ажиллаж байна. Түүх соёлын үнэт зүйлс сүйтгэгдэх гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль бусаар эртний булш, бунхан, туурь, балгас ухаж 
сүйтгэх гэмт үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн 
байцаагч нарт үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна.  Энэ онд энэ төрлийн гэмт хэрэг 
бүтгэгдээгүй байна. 
 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран тус аймгийн хэмжээнд ихээр үйлдэгдэж байгаа мал хулгайлах гэмт хэргийн 
гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор жил бүр “Тэргүүний малчдын бүлэг”, архидан согтуурахтай тэмцэх 
чиглэлээр “Архи хэрэглэдэггүй байгууллага, хамт олон”, өрх, гэр бүлийг олноор бий 
болгох, тэдгээрийн үлгэр дуурайлалыг олон нийтэд сурталчлан дэлгэрүүлэх зорилгоор 
жил бүр “Архи хэрэглэдэггүй байгууллага, аж ахуйн нэгж, өрх, гэр бүлийг шалгаруулж 
хэвшээд байна. 

 
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 

хамтран Архи хэрэглэдэггүй байгууллага, аж ахуйн нэгж, өрх шалгаруулах болзолын 
дагуу  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2014 оны 02 
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сарын 20-ны өдрийн 03 тоот тогтоолоор “Архи хэрэглэдэггүй байгууллага”-аар Аймгийн 
Прокурорын газар 1-р байр, Баянчандмань сумын “Одон” цэцэрлэг2-р байр, “Архи 
хэрэгэлдэггүй өрх”-өөр Угтаал, Цээл, Батсүмбэр, Өндөрширээт, Лүн, Баянчандмань 
сумын 8 өрх “Өргөмжлөл” мөнгөн шагналаар шагнагдсан юм. 
 

Хүн худалдах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 70272772 дугаарын 
итгэлтэй утсыг Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэст тогтмол ажиллуулж байна. 
Зуунмод, Заамар сумдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа FM-106.5 болон орон нутгийн 
“TBS” телевиз, “Од” кабелийн телевизээр явуулж байгаа заруудад хяналт тавин 
ажиллаж байгаа бөгөөд аймгийн олон нийтийн “TBS” телевизээр “Хүн худалдаалах 
гэмт хэрэг”-ээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бэлтгэсэн сэрэмжлүүлэг, бусад гарын 
авлага, дүрс бичлэгийн кино, хуулиар хүлээлгэх хариуцлагын талаар орон нутгийн 
хэмжээнд тодорхой давтамжтайгаар нэвтрүүлээд байна. 

 
Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Зуунмод сумаа амар 
тайван байлгахад байгууллага, иргэдийн оролцоо”сэдэвт 3 сарын аяныг зохион 
байгуулж, аяны хүрээнд аж ахуй нэгж, байгууллагуудаар аянд идэвхтэй оролцохыг 
уриалсан туг, дэвтрийг аялуулж байна. Тухайлбал: Баянцогт, Цээл, Угтаал, 
Баянчандмань, Баянжаргалан, Эрдэнсант, Заамар, Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Эрдэнэ, 
Дэлгэрхаан, Бүрэн, зэрэг сумдад очиж иргэдтэй уулзалт, зөвлөлгөөн зохион байгуулж 
ажиллаа.  Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааны чиглэлээр 4 төрлийн гарын 
авлага, зурагт хуудас боловсруулж 3500 ширхэгийг иргэд, олон нийтэд тарааж, 5 
төрлийн самбар гаргаж гудамж талбай олон нийтийн газарт байрлуулсан.  

Хүүхэд гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр “Сар шинэ”,  “РС цахим тоглоом”, “Төгсөлт”, "Бодис", "Бүс" нэгдсэн арга 
хэмжээ, “Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлье”, “Элсэлтийн ерөнхий 
шалгалт-Хуваарь олголт”, "Таны төлөө-1,2" хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд 
насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
төрийн болон төрийн бус байгууллагын алба хаагч нартай хамтран Зуунмод , Архуст, 
Баянцогт, Лүн, Баянчандмань зэрэг  сумын  Ерөнхий боловсролын сургуулийн 132 
бүлгийн 3816 сурагчдад хууль эрх зүйн зөвөлгөө өгөн, Хүн худалдаалах хүүхэд 
эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх, хар 
тамхи, мансууруулах бодис сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэлийн хор уршгийн талаар 
сургалт зохион байгуулав. Монгол Улсын Засгийн газрын 410 тоот тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “РС цахим тоглоом” нэгдсэн арга хэмжээг 
холбогдох 5 байгууллагуудын хамтаар Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 6 РС 
цахим тоглоом, 3 интернет кафены газруудад үзлэг шалгалт зохион байгуулав.  Ажлын 
байрны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, галын аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй, 
стандарчлал хэмжил зүйн хэлтсийн тохирлын гэрчилгээ аваагүй, хугацаа дууссан 5 РС 
тоглоомын газар, 1 интернет кафены газрын үйл ажиллагааг тодорхой хугацаагаар 
түдгэлзүүлэн заагдсан зөрчил дутагдлыг засуулах талаар албан мэдэгдэл хүргүүлж үр 
дүнг тооцон ажиллаа. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2014-2015 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж 
байгаатай холбогдуулан Зуунмод суманд архи сотууруулах ундаа худалддаг, түүгээр 
үйлчилдэг аж, ахуйн нэгжүүдэд албан мэдэгдэл хүргүүлэн, тэнд ажиллаж байгаа 74 
ажилчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион  байгуулсан. 
Police-School арга хэмжээний хүрээнд Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 28 
бүлгийн 724 сургачдад “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”, архины хор 
уршгийн талаар сургалт зохион байгуулсан. Мөн орон нутгийн “ТBS”  
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