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Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар нь 2015 онд  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 2015 онд дэвшүүлсэн 

 зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
 

Цагдаагийн байгууллагаас 2015 онд дэвшүүлсэн Нэгдүгээр зорилт “Хүний 
нөөцийг сонгон шалгаруулах, үнэлэх тогтолцоог боловсронгуй болгож, 
мэргэжлийн болон давтан сургалтын чанар, үр дүнд ахиц гаргах”-ын хүрээнд: 
Цагдаагийн газрын сул орон тооны судалгааг байнга шинэчлэн гаргаж, сул орон 
тоонд иргэдийг шилж, сонгон шалгаруулах ажил, судалгааг тал бүрээс нь бодитой 
хийж, Цагдаагийн газрын дээд боловсрол эзэмшсэн, тогтвор суурьшилтай сайн 
ажиллаж үүрэг гүйцэтгэх чадвартай ахлагч бүрэлдэхүүнээс дэвшүүлэн томилуулах 
саналыг хүргүүлж, шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын ахлагчийн 
сул орон тоонд 16 

 иргэдийн судалгааг зохих журмын дагуу зохион байгуулж, ЦЕГ-аас зохион 
байгуулж байгаа сонгон шалгаруулалтанд оруулахаар материалыг хүргүүлж 
ажилласан. 

Хоёрдугаар зорилт “Байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдлын 
хангах ажлыг шинэ шатанд гаргах”-ын 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 



ажиллахдаа алба хаагчийн болон байгууллагын аюулгүй байдлыг дээд зэргээр 
хангаж ажиллах талаар үүрэг, зөвлөмж өгч, нийт бүрэлдэхүүнд аюулгүй байдлын 
талаар сургалт зохион байгуулж, байгууллагын хэмжээнд аюулгүй байдлын 
төлөвлөгөөг гарган хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга нарын 
хяналтыг сайжруулахад анхаарч ажиллаж байна. 

Гуравдугаар зорилт “Удирдах ажилтны манлайлал үүрэг хариуцлагыг 
сайжруулах”-ын хүрээнд: 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 дарга, удирдлагаас өгсөн үүрэг, шийдвэрийг алба хаагчдад 
судлуулах, тайлбарлан таниулах, бие бүрэлдэхүүнийг шинэ мэдээ мэдээллээр 
хангаж, тэдний мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд онцгой 
анхаарч, хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга, ахлахуудын үйл ажиллагааг чиглүүлэн, 
өөрсдийн манлайллыг дээшлүүлж, шат шатны хяналтыг сайжруулж, үүрэг 
хариуцлагаа ухамсарлан, өөрийгөө хөгжүүлэх, ЦЕГ-аас 2015 онд зохион байгуулах 
удирдлагын сургалтанд үе шаттайгаар удирдах ажилтныг хамруулан үйл 
ажиллагаагаа чиглүүлэн мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажилласан.  

Дөрөвдүгээр зорилт “Алба хаагчдаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний 
шуурхай байдал, харилцааны соёл, ёс зүйг дээшлүүлэх”-ын хүрээнд: Гэмт 
хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй зохион 
байгуулж, ажил үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн өндөр түвшинд шуурхай хүргэх, 
алба хаагчдын багаар хамтран ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, ард иргэд, олон 
нийтэд сурталчлан таниулах, ил тод, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Цагдаагийн 
газрын алба хаагчдыг 8 бүс болгон хуваарилж, бүс болгоныг дарга, ахлахуудаар 
хариуцуулан, сар бүр нэгдсэн арга хэмжээг бүсүүд хариуцан зохион байгуулж, дүнг 
Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан дүгнэж байхаар удирдлага, 
зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газраас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 
бусад төлөвлөгөө, удирдамжийг гарган хэрэгжилтийг хангуулахаар хэлтэс, тасгийн 
дарга ахлахууд, алба хаагч нарт хариуцуулан, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах албан 
даалгавар, зааварчилга, зөвлөмж хүргүүлж, үүрэг, ажлын чиглэл өгч, сар бүр 
биелэлт, үр дүнг тооцож ажиллаж байна. 

 
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 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан Монгол улсын 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө, Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн 
байгууллагын 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, Монгол Улсын Эдийн засаг, 
нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Засгийн 
газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 
үзүүлэлт”, Засгын газрын 2013 оны 34 дүгээр тогтоолоор баталсан “Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийн хүрээнд 
Цагдаагийн байгууллагаас хийх ажлын төлөвлөгөө, Засгийн газрын 2009 оны 
“Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2010 оны 
“Агаарын тээврийн хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр”, “Монгол улсад хүний эрхийг 
хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийх ажлын чиглэл болон 
бусад Цагдаагийн ерөнхий газрын Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод ажлын 
хэлтсээс ирүүлсэн “Биелэлт тооцох бичиг баримт”-ын жагсаалтыг хэлтэс, тасаг, 
хэсгүүдэд хүргүүлэн Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар алба хаагч нарт 
хариуцуулан хагас, бүтэн жилээр тооцож үнэлгээ, шинжилгээ хийж, газрын даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, холбогдох газарт нь хүргүүлэн, үр дүнг тооцон 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 
 

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 ажилласан. 

 
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, мэдээллийг шуурхай хүргэж байх ажлыг зохион байгуулж, үр 
дүнг нь тооцон ажиллаж байна. 
 

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, баталгааг гаргуулан авч, дутагдал гаргасан алба хаагч 
нэг бүрт албаны шалгалтыг явуулж хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 



 
Цагдаагийн газрын “Дотоодын хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”, “Цагдаагийн 

газрын 2015 онд зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”, 
“Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 2015 онд хэлэлцэх асуудлын 
төлөвлөгөө” болон бусад төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан 
хувиарын дагуу шалгалт, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг 
цаг хугацаанд нь тооцон ажиллаж байна. 
 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 
бэлтгүүлж 15  удаа хуралдаж, 130 асуудал хэлэлцсэнийг дотор нь ангилж үзвэл: 
удирдлага зохион байгуулалтын асуудлаар 37, хүний нөөц шагналын талаар 58, 
дотоод хяналт шалгалтын талаар 33, бусад 2 асуудал хэлэлцэж шийдвэр гаргасан 
ба зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлт үр дүнг 
тооцон ажилласан. 

 
 Цагдаагийн газрын даргын 165 тушаал төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох, 
цалин нэмэгдэл тооцож олгох тухай 33, сахилгын шийтгэл оногдуулах 30, 
шилжүүлэн томилох 41, ээлжийн амралт олгох тухай 9, ажлаас чөлөөлж сургалтанд 
хамруулах тухай 7, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 3, ажлаас 
чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 2, цалин нэмж, хасах тухай 8, цалин нэмэгдэл тогтоох 
тухай 10, сургагч алба хаагч томилох тухай 8, бусад асуудлаар 14 тушаал гаргаж 
биелэлтэнд нь хяналт тавьж хэрэгжүүлэв.  
 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, хойшлуулашгүй 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 ажиллаж 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 ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын www.police.gov.mn, www.tuv.police.gov.mn 
цахим хуудаснуудад мэдээллийн ил тод байдлыг, шилэн дансны хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж хангах зорилгоор мэдээ, мэдээлэл байршуулж, төрөл бүрийн 
мэдээллийг сар тутам шинэчлэн баяжилт хийж байна. 
 

Гурав: төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгийн үйл ажиллагаа 
 

3.1 Хүний нөөцийн чиглэлээр 
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 авч ажиллаж байна. 

 
Цагдаагийн албанд ажилд орох иргэнийг эрүүл мэндийн үзлэгт тэнцсэн гэсэн 

дүгнэлт гарсанаас хойш хүний нөөцийн ажил хариуцсан алба хаагч 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. 
 

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


Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдрийн 
279 дүгээр тушаалаар офицер 104, ахлагч 93,  энгийн 3, бүгд 200 орон тоотой 
батлагдсан ба одоо офицер 103, ахлагч 93,  энгийн 3, бүгд 199 алба хаагч ажиллаж 
байгаа бөгөөд офицер 1 /Өндөрширээт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч/, орон тоо сул,  
орон тооны нөхөн хангалт 99,5 хувьтай байна. 

 
Офицер бүрэлдэхүүний томилгоо: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 

оны 30 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газрын ЗСДСДЦХ-ийн Олон нийттэй 
харилцах ажил хариуцсан байцаагч, цагдаагийн ахмад Х.Цэндсүрэнг тус хэлтсийн 
Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэнгээр, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2015 оны 60 дугаар тушаалаар эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
С.Цэдэндоржийг хэсгийн байцаагчаар, цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Г.Булгантамирыг Дэлгэрхаан сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, ЗСДСДЦХ-ийн 
эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Эрдэнэцэцэгийг Хүний нөөцийн 
мэргэжилтнээр томилж, цагдаагийн дэслэгч цол олгосон.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 100, 193 дугаар тушаалаар  
Саатуулах байрны эмчээр /туршилт/ Ю.Баярболд, сэтгэл зүйч /туршилт/-ээр 
Г.Ууганцэцэг нарыг томилсон . 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 138 дугаар тушаалаар Баянгол 
дүүргийн цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад 
В.Баярыг тус газарт хэсгийн байцаагчаар, хэв журмын офицер, цагдаагийн ахмад 
Ө.Алтантөгсийг ЗСДСДЦХ-ийн Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан 
зохицуулагчаар, 269 дүгээр тушаалаар Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
албаны Цагдан хорих байрны эмчээр ажиллаж байсан П.Үзмээг Саатуулах байрны 
эмчээр, мөн 330 дугаар тушаалаар саатуулах байрны дарга, эмчээр томилж, 373 
дугаар тушаалаар “Цагдаагийн хошууч” цол олгосон байна. 

Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/69 дүгээр тушаалыг үндэслэн нутаг 
дэвсгэрийн Цагдаагийн байгуулллагын бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо 
өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан алба хаагчийг албанаас томилж, чөлөөлсөн 305 
дугаар тушаалаар Аргалант сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, цагдаагийн ахмад 
Х.Ганбат, Цээл сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, цагдаагийн дэслэгч Л.Содбаяр, 
Баянцагаан сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Эрдэнийг 
ЗСДСДЦХ-т мөрдөн байцаагчаар, Аргалант сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
ахмад Т.Дагва-очирыг ЗСДСДЦХ-ийн жижүүрийн офицероор тус тус шилжүүлэн 
томилсон. Мөн 310 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Сант сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Н.Наранбаатарыг Баянцогт сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр шилжүүлэн томилсон.  

Цагдаагийн хурандаа Т.Төгсийг 310 дугаар тушаалаар Багануур дүүрэг дэх 
Цагдаагийн хэлтсийн даргаар, 330 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Ч.Баяртогтохыг Баян сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Ч.Өлзийбаярыг Лүн сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, ахлах мөрдөн байцаагч, 
цагдаагийн ахмад Ц.Дагвадоржийг ЗСДСДЦХ-т ахлах мөрдөн байцаагчаар 
шилжүүлэн томилсон. Цагдаагийн дэд хурандаа Б.Энхчулууныг мөн тушаалаар 
ЦЕГ-ын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэнээр 
томилсон. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 334 дүгээр тушаалаар Төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн 2015 оны 11 дүгээр тогтоолоор “Цагдаагийн байгууллагын төрийн 



тусгай албанд анх орох иргэний нөөц”-д бүртгэгдсэн Ч.Мөнхтүвшинг мөрдөн 
байцаагчаар, Ч.Тулгыг Баянжаргалан сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, 
Б.Цэрэндовдонг Баянцагаан сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, М.Бат-эрдэнийг 
ЗСДСДЦХ-ийн Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагчаар томилж, 
цагдаагийн дэслэгч цол олгосон. 

Баянцогт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Н.Наранбаатарт 354 
дүгээр тушаалаар Хөдөлмөрийн хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1 дэх хэсэгт 
зааснаар хүүхэд асрах чөлөө олгож, мөн тушаалаар Г.Гантүшигийн тус суманд 
хэсгийн төлөөлөгчөөр томилж, цагдаагийн дэслэгч цол олгосон. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 330 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн 
газрын Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргаар цагдаагийн дэд хурандаа 
О.Батбаатарыг томилсон. 

Саатуулах байрны эмчийн албан тушаалд туршилтын хугацаагаар ажиллаж 
байсан  Б.Ариунтуяаг 392 дугаар тушаалаар Саатуулах байрны эмчээр томилж, 
цагдаагийн дэслэгч цол олгосон. 

Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн даргаар, цагдаагийн хошууч 
Б.Анхбаатарыг 403 дугаар тушаалаар, 444 дүгээр тушаалаар ЗСДСДЦХ-ийн 
жижүүийн офицер Б.Пүрэвцэндийг Булган аймгийн Цагдаагийн газарт хэсгийн 
байцаагчаар, 445 дугаар тушаалаар Б.Пүрэвнямыг ЗСДСДЦХ-ийн жижүүрийн 
офицероор  томилж, цагдаагийн дэслэгч бол олгосон. 

 
Ахлагч бүрэлдэхүүний томилгоо: Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц 

сургалтын хэлтсийн даргын 2014 оны 10 дугаар зөвшөөрлөөр тус газар жолоочоор 
/энгийн/ ажиллах хүсэлт гаргасан П.Хишигсүрэнг Цагдаагийн газрын даргын 2014 
оны б/175 дугаар тушаалаар, Хүний нөөц сургалтын хэлтсийн даргын 2015 оны 05 
дугаар зөвшөөрлөөр Баян сум дахь цагдаа жолоочоор П.Цогтоог, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн  даргын 2015 оны б/14, 21 дүгээр 
зөвшөөрлөөр ЗСДСДЦХ-ийн эргүүлийн цагдаагаар Б.Отгонбаяр, М.Төгсбаяр нарыг 
Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны б/25, 26 дугаар тушаалаар томилж, цагдаагийн 
дэд ахлагч цол олгосон. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн цагдаагаар Д.Оюунбат, 
ЗСДСДЦХ-ийн эргүүлийн цагдаагаар Б.Балдан-Очир, Д.Цогтгэрэл, Архуст сум дахь 
цагдаагаар Б.Жаргалан нарыг томилж, цагдаагийн дэд ахлагч цол олгосон. 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 269 дүгээр тушаалаар Төрийн албаны 
тухай Монгол улсын хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.1-д зааснаар Баянцогт сум 
дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Төгөлдөрийг албан тушаалаас 
чөлөөлж, ахлагч бүрэлдэхүүнд оруулан тус газрын даргын б/86 дугаар тушаалаар 
цагдаагийн ахлах ахлагч цол олгосон. 

 
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн “Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай 

албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалт”-д бүртгэгдэн, Хүний нөөц 
сургалтын хэлтсээс зөвшөөрөл олгогдсон Ю.Эрхэмбаяр, Г.Төрболд. М.Мандал, 
Г.Баатар, Б.Батжаргал, Ц.Амармэнд нарыг томилж, цагдаагийн дэд ахлагч цол 
олгосон. 

Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн 59 дүгээр зөвшөөрлөөр Заамар сум дахь 
цагдаагаар, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батбаярыг томилсон. 



Шилжилт, хөдөлгөөн: Тус цагдаагийн газрын ЗСДСДЦХ-ийн цагдаа-
зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Даваасамбууг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Хүний нөөц сургалтын хэлтсийн даргын 2015 оны 15 дугаар зөвшөөрлөөр Баянзүрх 
дүүргийн цагдаагийн гуравдугаар хэлтэст, Эрдэнэ сум дахь цагдаа жолооч, 
цагдаагийн дэд ахлагч Т.Баянмөнхийг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц 
сургалтын хэлтсийн даргын 2015 оны 22 дугаар зөвшөөрлөөр Гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
газрын Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн газарт тус тус 
ажлаас чөлөөлж, шилжүүлсэн.  

Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн: Тус Цагдаагийн газрын 
Саатуулах байрны жижүүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Г.Ганхөлөгийг Архуст сум 
дахь цагдаагаар, Архуст сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч  Б.Идэрхадыг 
Баянхангай сум дахь цагдаагаар, Эрдэнэ сум дахь цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн 
ахлах ахлагч Б.Баяржаргалыг Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн цагдаа 
зохицуулагчаар, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн цагдаа зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Ганболдыг Лүн сум дахь цагдаа-зохицуулагчаар, 
Жаргалант сум дахь цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн дэд ахлагч О.Сэргэлэнбаярыг 
Лүн сум дахь цагдаа зохицуулагчаар, Лүн сум дахь цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн 
ахлах ахлагч Д.Энхтөгс, Э.Болдбаатар нарыг  Баянчандмань сум дахь цагдаа 
зохицуулагчаар, Баянчандмань сум дахь цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Х.Батболд, Н.Эрдэнэтунгалаг нарыг Батсүмбэр, Жаргалант сум дахь цагдаа 
зохицуулагчаар, Батсүмбэр сум дахь цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
М.Батааг Эрдэнэ сум дахь цагдаа зохицуулагчаар, Баян сум дахь цагдаа жолооч, 
цагдаагийн дэд ахлагч Б.Түмэн-Өлзийг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт 
эргүүлийн цагдаагаар, Лүн сум дахь цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Д.Зулбадрахыг Алтанбулаг сум дахь цагдаагаар, ЗСДСДЦХ-ийн эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч А.Гантулгыг тус хэлтэст цагдаа зохицуулагчаар, эргүүлийн 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Бат-Амгалан, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
хангах тасгийн цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Баяржаргалыг Лүн 
сум дахь цагдаа-зохицуулагчаар, Архуст сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлагч 
Г.Ганхөлөгийг Бүрэн сум дахь цагдаагаар, Бүрэн сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Б.Доржсүрэнг Эрдэнэ сум дахь цагдаа-жолоочоор, Борнуур сум дахь цагдаа, 
цагдаагийн ахлагч Т.Мөнхбатыг Баян-Өнжүүл сум дахь цагдаагаар, Баян-Өнжүүл 
сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлагч Л.Есенжолыг Борнуур сум дахь цагдаагаар, 
Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Анхбаярыг цагдаа-
зохицуулагчаар,   Цагдаагийн газрын даргын 100 дугаар тушаалаар цагдаагийн 
ахлах ахлагч Б.Хашчулуун , 101 дүгээр тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч 
Ө.Ганбилэг нарыг ЗСДСДЦХ-ийн мэдээлэл хүлээн авагч цагдаагаар, 102 дугаар 
тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Саруулмөнхийг Баянцогт сум дахь 
цагдаагаар, 113 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд ахлагч Б.Өлзийжаргалыг Замын 
цагдаагийн тасагт цагдаа зохицуулагчаар, 114 дүгээр тушаалаар, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Б.Алтантуягийг ЗСДСДЦХ-ийн цагдаа зохицуулагчаар, 115 дугаар 
тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Ганзоригийг Эрдэнэсант сум дахь цагдаа 
зохицуулагчаар, 116 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Өлзийбаянмөнхийг Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаагаар, цагдаагийн дэд 
ахлагч Д.Оюунбатыг мэдээлэл хүлээн авагч цагдаагаар, цагдаагийн дэд ахлагч 
Ч.Батбаатарыг эргүүлийн цагдаагаар, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Доржсүрэнг 
Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаагаар, Н.Мөнхбатыг цагдаа зохицуулагчаар, 



цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батбаярыг ЗСДСДЦХ-ийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн 
дэд ахлагч П.Цогтгэрэлийг Заамар сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Д.Хүрэлбаатарыг Аргалант сум дахь цагдаагаар, М.Эрдэнийг Батсүмбэр сум дахь 
цагдаа жолоочоор тус тус шилжүүлэн томилсон. 

Албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн: Тус Цагдаагийн газрын Саатуулах 
байрны эмч, цагдаагийн дэслэгч Б.Өлзийтунгалагийг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 60 дугаар тушаалаар албанаас хүсэлтээр нь чөлөөлсөн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 138 дугаар тушаалаар тус 
Цагдаагийн газрын ЗСДСДЦХ-ийн мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад 
М.Амартүвшин, 193 дугаар тушаалаар мөн хэлтсийн мөрдөн байцаагч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч М.Шижирбаатар нарыг “Төрийн албаны тухай Монгол улсын хууль”-
ийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1-д заасныг зөрчсөн тул мөн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 
26.1.3-т заасныг баримтлан төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох 
эрхгүйгээр халсан. Тус Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 03 сарын 03-ны өдрийн 
б/38 дугаар тушаалаар Алтанбулаг сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Э.Энхбаатарыг “Төрийн албаны тухай Монгол улсын хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 
13.1.1-д заасныг зөрчсөн тул мөн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26 дугаар зүйлийн 
26.1.3-т заасныг баримтлан төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох 
эрхгүйгээр халсан.   

Өндөрширээт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Д.Түвшинг 
Төрийн албаны тухай Монгол улсын хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3.1-т заасныг 
баримтлан албанаас чөлөөлж, “цагдаагийн дэслэгч”  цолыг хураасан. 

Шагнал урамшил: Хууль зүйн сайдын 2015 оны 02 сарын 18-ны өдрийн А/23 
дугаар тушаалаар Хууль зүйн яамны “Хүндэт жуух”-аар тус газрын Баянчандмань 
сум дахь Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ахлах зохицуулагч, цагдаагийн 
ахмад Г.Мягмархишигийг шагнасан. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 
онц хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг мэргэжлийн өндөр, ур чадвар гарган барьсан 
мэдээлэл судалгааны ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Д.Үлэмжбаярыг 
“Цагдаагийн гавъяа”-гаар шагнасан. 

Тулгар төрийн 2224, Их Монгол улсын 809, Ардын хувьсгалын 94 жил, 
Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Т.Ууганбаатарыг “Цагдаагийн гавъяа”, зохицуулагч, цагдаагийн ахмад С.Батболдыг 
“Хүндэт жуух”-аар шагнасан. 

Оросын Холбооны улсын нийслэл Москва хотноо зохион байгуулагдсан олон 
улсын уралдаанд Гранпри шагнал хүртсэн цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Г.Ариунбаатарт “Цагдаагийн ахмад” цол олгосон. 

Илрүүлэлт-2015 нэгдсэн арга хэмжээнийн хүрээнд хамт олноо удирдан зохион 
байгуулж, үр дүнтэй ажилласан дарга, цагдаагийн хурандаа А.Батбаярыг 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 358 дугаар тушаалаар албан тушаалын цалинг 
1 сар 20 хувь нэмсэн. 

Мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Авир, эрүүгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахмад П.Мөнхтулга нар Сэргэлэн суманд үйлдэгпсэн онц хүнд гэмт 
хэргийн мэргэжлийн өндөр ур чадвар гарган илрүүлсэн тул Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 444 дүгээр тушаалаар “Цагдаагийн гавъяа” тэмдгээр шагнасан. 

Цагдаагийн газрын даргын “Баярын бичиг”-ээр Самбо бөхийн 57 кг-н жинд 
Нэгдүгээр байр эзэлсэн цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Доржсүрэн,”Police cup 2015” 
тэмцээнд гуравдугаар байр эзэлсэн, цагдаагийн дэд ахлагч Ц.Энхаа, Баяр наадмыг 



тохиолдуулан бусдыг хошуучлан ажиллаж байгаа цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Нямдаваа, А.Лувсанжамц, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Мөнхбат, цагдаагийн дэд 
ахлагч Б.Түмэн-өлзий, Ц.Энхмаа нарыг Цагдаагийн газрын даргын А/35 дугаар 
тушаалаар , Үндэсний их баяр наадмын хамгаалалтанд сайн ажилласан цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Л.Мөнх-эрдэнэ, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Доржсүрэн нарыг 
шагнасан. 

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 ажиллаж байна. 

 
Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжавын 2014 оны 12 сарын 31-ний өдрийн “Архидан 

согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/248 дугаар 
тушаал, Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, тэргүүн комиссар Р.Чингисийн 2015 оны 
01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01/06 тоот үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу нийт алба 
хаагчдаас “Сахилга хариуцлагын баталгаа”, Хууль сахиулах их сургуулийн болон 
ЦЕГ-ын Дэмжлэг үзүүлэх газрын Сургалт дадлагын төвөөс 2015-2016 онд зохион 
байгуулах эчнээ болон мэргэшүүлэх, бусад сургалтанд хамрагдаж байгаа алба 
хаагч, Уралдаан тэмцээнд оролцохоор явж байгаа алба хаагч нэг бүртэй уулзаж 
сахилга хариуцлагатай байх талаар үүрэг чиглэл өгч баталгааг гаргуулан авч 
ажиллаж байна. 

 
Алба хаагчдыг шударга бус байдалтай эвлэрэхгүй байхаар төлөвшүүлэхэд 

удирдлагын зүгээс анхаарч, өдөр тутмын 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.  

 
2015 оны эхний 9 сарын байдлаар 33 офицер, 8  ахлагч нийт 41 алба хаагч 

сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд зөрчлөөр нь авч 
үзвэл хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн 4, ажлын хариуцлага алдсан 10, ажил тасалсан 
2, архидан согтуурсан 7, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль зөрчсөн 13, бусад хууль 
тогтоомж зөрчсөн 3, үүрэг даалгавар үл биелүүлсэн 1, бусад 1, сахилгын 
шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл сануулсан 8, цалин бууруулсан 30, ажил, 
албанаас халсан 3, үүнээс сахилгын шийтгэлийг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
тушаалаар 8, байгууллагын даргын тушаалаар 33 алба хаагч хүлээсэн ба өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 20 алба хаагчаар буюу 6.7 хувиар буурсан нь алба 
хаагчдад тавих дотоодын хяналт сайжирсан гэж үзэж байна.  



 
2015 оны 3 улирлын алба хаагчдын “Сахилга хариуцлагын зөвлөлгөөн”-ийг 

зохион байгуулж, зөвлөлгөөнөөр сахилга хариуцлагын зөрчил гаргасан алба 
хаагчдын санал сэтгэгдэл, сахилгын зөрчил гаргах болсон шалтгаан нөхцөл 
байдлыг судалж, зөрчил дутагдал гарсан шалтгаан хэрхэн ажиллах талаар 
харилцан ярилцаж, цаашид сахилгын зөрчлийг давтан гаргахгүй байхаар баталгааг 
гаргуулан авч, зөвлөгөөнд бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдаж санал сэтгэгдлийг 
сонсож, харилцан ярилцаж ажилласан.  

 
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. 
 
 

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

Тус Цагдаагийн газрын санхүүгийн алба нь 2015 оны 3 улирлын байдлаар 
улсын төсвөөс 1,6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч, Цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагааг хэвийн явагдах нөхцлийг хангаж ажилласан. 

 
  Санхүү, бүртгэлийн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын 
дагуу бэлтгэн Санхүү, хангамжийн газарт 2015 оны 01 дүгээр сарын 22-ноос 01 
дүгээр сарын 24-ний өдрүүдэд ажилласан ба бусад газар, хэлтэстэй тооцоо нийлж, 
холбогдох судалгаануудыг гаргаж, санхүүгийн тайлангийн хамт нэгтгүүлсэн.  
 

2014 оны газрын санхүүгийн тайланд 2015 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 02 
дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл хугацаанд аймгийн Аудитын газраар санхүүгийн 
аудит хийлгэж зөрчилгүй санал дүгнэлт авч ажилласан. 2014 оны санхүүгийн 
тайлан, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг хамт олны хурлаар 
хэлэлцүүлж сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, өр авлагын мэдээг аймгийн 
Төрийн сангийн хэлтэс, ЦЕГ-ын Санхүү, хангамжийн газарт нэгтгүүлж ажилласан. 
2015 оны 01 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан гаргаж, ЦЕГ-ын Санхүү, хангамжийн 
газарт хүргүүлсэн. 
 
  Сангийн сайдын 2015 оны 01 сарын 23-ны өдрийн 07 тоот тушаалаар дансны 
эдийн засгийн ангилал өөрчлөгдсөн тул шинэчлэгдсэн дансны төлөвлөгөөг 
Санхүүгийн тооцоолох ХХК-аар программын шинэчлэлтийг хийлгэн дансны дугаар, 
төлбөрийн хүсэлтийн шинэчилсэн хяналтын хуудсыг суулгаж, шинэ дансны 
төлөвлөгөөг мөрдөж, Төрийн санд шинэчилсэн төлбөрийн хүсэлтээр гүйлгээг хийж 
байна. Татвар, нийгмийн даатгалын цахим системд алба хаагчдын хөдөлмөрийн 
хөлсний мэдээллийг тухай бүрт нь оруулж ажиллаж байна. 
 
 Алба хаагчдын "Хөдөлмөрийн шим" хадгаламжийг Төрийн банкнаас ХААН 
банкруу шилжүүлэн цалингийн данстай холбосон. Алба хаагчидтай торгуулийн 
тасалбар, шийтгэврийн хуудасны тооцоог тогтмол хийж,  дотоод хяналт шалгалтын 



ажлын чиглэлээр 2014 оны алба хаагчдын торгуулийн тушаасан мөнгөний орлогын 
баримтыг төрийн сангийн 140000985 тоот дансны орлогын данстай тулган шалгалт 
хийж ажиллаж байна. 
 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, төсөв санхүүгийн ил тод 
байдлыг иргэд олон нийтэд мэдээлэх ажлын хүрээнд байгууллагын цахим санд 
"Шилэн данс" цэс шинээр нэмж суулган санхүүгийн мэдээ, мэдээллийг тогтмол 
оруулж ажиллаж байна. 
 Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны А/04 тоот 
тушаалаар 2015 онд тус Цагдаагийн газарт нийлүүлэх шатах тослох материалын 
бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулан 
ажилласан ба шалгаруулалтыг зохион байгуулж “Магнай трейд” ХХК шалгаран гэрээ 
байгуулсан. 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний А/03  тоот тушаалаар Заамар, 
Баяндэлгэр сумдад баригдах цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ын 
барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг сонгон шалгаруулах 
үнэлгээний хороог байгуулан Заамар, Баяндэлгэр сумдад баригдах цагдаагийн 
хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулсан. Уг сонгон шалгаруулалтаар Заамар сумын барилгын ажлыг 
“Өндөрлөг” ХХК, Баяндэлгэр сумын барилгын ажлыг “Өгөөмөр-Уул” ХХК  
гүйцэтгэхээр тус тус шалгарч Заамар сум дахь хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/ 
ашиглалтанд орсон, Баяндэлгэр сум дахь хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/ 92 
хувийн гүйцэтгэлтэй барилга угсралтын ажил явагдаж байна.  
 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон цаашид эдийн засгийн үр өгөөж 
муутай 138,0 сая төгрөгийн хөрөнгийг актлах саналтайгаар аймгийн Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэст албан тоотоор хүргүүлснээс Аймгийн Иргэдийн хурлын 
төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн 2015 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 05/967 тоот 
тогтоолоор 10 авто машиныг актлан дуудлага худалдаагаар зарж борлуулах 
шийдвэр гарсаны дагуу 10 автомашиныг дуудлагаар зарж борлуулахаар Төв 
аймгийн ТBS телевизэд зар өгч дуудлага худалдааг 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 
дуудлага худалдааг явуулахаар болсон.  

Мөн Аргалант, Баянцогт сумдын цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр 
/кобан/-ыг балансаас балансад шилжүүлэхээр хүсэлт гарган шилжүүлж 
шийдвэрлэсэн. 
 Аймгийн Засаг даргад сумдын хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ын 
ашиглалтын зардлыг сум орон нутгаас шийдүүлэх санал хүргүүлэхийн зэрэгцээ 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн Зуунмод сумын төвийн алба 
хаагчдын торгуулийн тасалбар тасалж, тооцоо бодуулсан байдалд шалгалт хийн 
илэрсэн зөрчлийн талаар хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга нарт бичгээр үүрэг, чиглэл 
өгч ажилласан. Алба хаагчидтай торгуулийн тасалбар, шийтгэврийн хуудасны 
тооцоо хийж, тооцоо бодолтонд бүртгэлээр хяналт тавьж ажилласан. Хяналт 
шалгалт хийх явцад  ЦБҮАЖ /код-812/-ыг зөрчсөн 33 алба хаагчид сарын ажлын үр 
дүнгээр 5-20% цалинг хасч арга хэмжээ тооцон ажилласан.  

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй 
холбогдуулан Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчдад бэлэн бус торгуулийн 
тасалбарын төхөөрөмж авах захиалга, техникийн тодорхойлолтын хамт аймгийн 
Худалдан авах ажиллагааны албанд хүргүүлсэн.  
 Шуудан холбооны зардлаас хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, сумын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нар болон хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагчдад 3000-5000 



төгрөгний нэгжний карт сар бүр олгож, шуудан холбооны зардлын асуудлыг 
шийдвэрлэсэн. Алба хаагчидтай торгуулийн тасалбар, шийтгэврийн хуудас, галт 
зэвсгийн гэрчилгээний тооцоог хийж, тайланг сар бүр ЦЕГ-ын Санхүү, хангамжийн 
газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Байгууллагын удирдлагын зүгээс Засгийн газрын 147 тоот тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх, хэмнэлтийн горимд шилжих ажлуудыг зохион байгуулж ажилласнаар 
дотоод албан томилолт, тээвэр шатахуун, шуудан холбоо, цэвэр бохир ус, түлш 
халаалтын зардлыг хэмнэж ажилласан бөгөөд хэмнэгдсэн зардлуудаас зардлын эх 
үүсвэр хүрэлцэхгүй, өр төлбөр үүсч байгаа зардлуудыг Сангийн сайдын 2013 оны 3 
дугаар сарын дугаар 29-ний өдрийн 73 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар 
батлагдсан  ТЗБ №1 маягтаар  бүлэг хооронд шилжүүлэх зөвшөөрлийг Санхүү, 
хангамжийн газраас авч өр төлбөрийг барагдуулж ажилласан.  Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын үзлэг явагдахтай холбогдуулан байгууллагын архивын өрөөний 
стандартыг хангуулах ажлын хүрээнд  2226,5 мянган төгрөгийн ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
 Төвийн нийт бие бүрэлдэхүүн, хэсгийн төлөөлөгч нарт "Шилэн данс"-ны 
хуулийн хэрэгжилтийн явц, цаашид хийх ажлын талаар, туслах аж ахуйн ашиг шим, 
байгууллагын тохижилт соёлжилт, алба хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах 
талаар хийсэн ажлын танилцуулгыг хийсэн. Мэдээллийн ил тод байдлын самбарын 
мэдээлэлийг шинэчилж ажилласан. 
Заамар сум дах сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн   577,800 төгрөгийн засварын 
ажлын зардлын асуудлыг шийдвэрлэсэн.  
 Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамруулсан.  Цагдаагийн газрын 
төлөвлөгөөний  биелэлтийг гаргаж Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн даргад 
хугацаанд нь нэгтгүүлсэн.  
 Цагдаагийн газарт ажиллаж байгаад цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 
ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж 2060,0 мянган төгрөг зарцуулсан байна.  
  Хамгаалалтанд ажилласан алба хаагчдын хоол, хүнсний зардлыг 
шийдвэрлэж ажилласан.  

Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 
дагуу Цагдаагийн газрын бичээчийн өрөөнд тусгаарлагч хөшиг 3 ширхэгийг 
хийлгэсэн ба 1 давхрын өрөөнүүдийн цонхнуудад хамгаалалтын төмөр хийлгэж, 
галын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор гал унтраах багажийг өөрсдийн нөөц 
бололцоонд тулгуурлан шинээр хийж байршуулсан.  
 
  

3.3 Албаны сургалт, мэдээлэл сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлын 
чиглэлээр 

 
Тус Цагдаагийн газар нь 2014-2015 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. 

 



2014-2015 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 өөрийн нөөц бололцоо болон аймгийн захиргааны алба 
хаагчид, багш нарыг урьж оролцуулан явуулж байна. 

 
Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын зөвлөлгөөнийг 7 удаа зохион байгуулж, 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн ахлах хэрэг бүртгэгч, ахлах мөрдөн байцаагч нар 
“Хэргийн газрын үзлэг хийхэд анхаарах зарим асуудал”, “Ул мөрийг хэрхэн 
бэхжүүлж авах тухай”, Захиргааны хяналтын материал бүрдүүлэлт, анхаарах 
асуудал”, “Сахилгын дүрэм”, “Гэмт хэрэгт сэжиглэгдэн шалгагдаж байгаа этгээдэд 
тавих хяналт ба анхаарах асуудал”, “Стресс түүнээс гарах чадвар”, шинэчлэгдсэн 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код/-ууд”, ЦЕГ- болон бусад 
газраас ирүүлсэн албан бичиг ажлын чиглэлийг танилцуулж, сургалт зохион 
байгуулсан. 

Аймгийн Биеийн тамир спортын газартай гэрээ байгуулан 7 хоног бүрийн 
“Баасан” гаригт спорт зааланд чөлөөт тоглолт хийх, фитнесээр хичээллэх, зэрэг 
арга хэмжээнүүдийг зохион явууллаа. Албаны сургалтын цагаар батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа ашиглагдах хууль тогтоомж, эрх зүйн 
актуудаар хичээл сургалтыг зохион явуулсан. 

Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч, дадлагажигч ажилтан Г.Ууганцэцэг 2015 оны 
05 сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 05 сарын 23-ны өдөр хүртэл хугацаанд “Монгол 
кампус крусейд фор крайст” байгууллагаас зохион байгуулсан Цэргийн сэтгэл 
зүйчдийн сургалтанд хамрагдсан. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн алба хаагч нартай 
хамтран “Сэтгэц ба эрүүл мэнд”-ийн 2 цагийн сургалтыг Цагдаагийн газрын алба 
хаагчдын дунд зохион байгуулсан.  

Шинээр ажилд томилогдсон 9 алба хаагчид 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. 
 Цагдаагийн газраас алба хаагчдын мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн 
сургалтыг 14 удаа 28 цаг, эзэмшсэн байвал зохих ур чадварын сургалтыг 6 удаа 12 
цаг, дадлагажуулах сургалтыг 4 удаа 8 цаг, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг 
хангах чиглэлээр 12 удаа 24 цаг, нийт 36 удаа, 72 цагийн сургалтыг батлагдсан 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион явуулж, үүнд давхардсан тоогоор 1646 алба 
хаагчийг хамруулав. 
 

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 ажиллаж байна. 
 

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 зэрэг 
хэлбэрээр зохион байгуулж ажилласан. 



 
“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 
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 бие бүрэлдэхүүн, 
тасаг албадын дунд ярилцлага зохион байгуулж, тэдний санал хүсэлт, зөвлөлгөөг 
авч, 2015 онд зохион байгуулах “Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г гарган 
Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар батлуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулан ажиллаж байна.  

 
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 зохион байгуулж ажиллаж 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 ажлыг 
бүсээр хариуцан зохион байгуулж идэвхтэй оролцож байна. 
 
 “Ардчилсан шинэ үндсэн хууль” батлагдсан өдрийг тохиолдуулан Зуунмод 
сумын ажилчин залуучуудын хүрээнд зохион явуулах “Нийтийн Монгол бөх”-ийн 2 
дахь удаагийн барилдааны тэмцээн Зуунмод сумын “Солонго” цогцолборын 
спортын танхимд 2015 оны 01 сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдан Цагдаагийн 
газраас Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Т.Ууганбаатар, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Чулуунбаатар, эргүүлийн 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч, Г.Ганхөлөг, цагдаагийн ахлах ахлагч 
З.Мөнхмандах нар амжилттай оролцож, цагдаагийн ахлах ахлагч З.Мөнхмандах 2-
р байр, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Чулуунбаатар 3-р байрыг тус тус 
эзэлсэн байна.  
 

Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан “Хөдөлгөөн эрүүл мэнд” аяны хүрээнд 
Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд “Цасны баяр” өдөрлөгийг 
2015.01.30-ны өдөр тус Цагдаагийн газрын Дэмжлэг үзүүлэх тасгаас Зуунмод сумын 
“Номтын ам” гэх газарт зохион байгууллаа. Уг өдөрлөгийн хүрээнд алба хаагчдын 
дунд 4 төрлийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулж алба хаагчид идэвхитэй 
оролцсон.  
 



Тус Цагдаагийн газарт ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 
ахмадуудыг “Сар шинийн баярын өдөр буюу шинийн 5-нд” хүлээн авч, алба 
хаагчидтай нэгдсэн золголтын арга хэмжээг зохион байгуулж, гарын бэлэг өгсөн. 
 

Зэвсэгт хүчний 016 дугаар бригадын нэрэмжит 2015 оны 03 сарын 12-13-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулсан “Марш тактикийн цогцолбор тэмцээн” хүчний 7 
байгууллагуудын хооронд болж, Цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай 
оролцож 3-р байр эзэлж “Хүрэл медаль”, мөнгөн шагналаар шагнуулсан.  

 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг байгууллагадаа итгэх итгэл үнэмшил, 

ажилдаа хандах хандлага, сэтгэлгээг өөрчлүүлэх, цаашид анхаарах асуудал, эерэг 
сэтгэлгээний нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Цагдаагийн байгууллагад дарга, 
ахлахаар ажиллаж байгаад чөлөөнд гарсан ахмад ажилтнуудтай уулзалт, өдөрлөг 
зохион байгуулж ажиллалаа.   
 

Цагдаагийн газрын соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Снукер 
Биллярд”-ын аварга шалгаруулах тэмцээн уралдааныг 3-р бүсээс 2015 онд 03 
сарын 20-ны өдөр зохион байгуулж, нэгдүгээр байрыг Заамар сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтсийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч 
Д.Доржтайван ахлагчтай 8-р бүсийн баг тамирчид, 2-р байрыг ахлах мөрдөн 
байцаагч /орлогч/, цагдаагийн хошууч Ю.Чулуунбаатар ахлагчтай 3-р бүсийн баг 
тамирчид, 3-р байрыг ХАБХТ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа А.Зандан 
ахлагчтай 4-р бүсийн баг тамирчид тус тус эзэлсэн. 

 
Цагдаагийн газрын нэрэмжит “Powerlifting”-ийн аймгийн аварга шалгаруулах  

тэмцээнд Жаргалант сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Д.Мөнгөнхүү 2-р байр эзэлж Мөнгөн медаль, мөнгөн шагнал, тооцооны нягтлан 
бодогч Ц.Энхмаа 3-р байр эзэлж Хүрэл медаль, мөнгөн шагнал, Баянгол дүүрэг дэх 
цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсээс 2015 оны 05 сарын 28, 29-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулсан “Монгол цагдаа 2015” хүчний 3 төрөлтийн тэмцээнд Жаргалант сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Мөнгөнхүү 2-р байр эзэлж Мөнгөн 
медаль, мөнгөн шагнал, Хамгаалалтын нэгдүгээр газраас 2015 оны 05 сарын 16, 17-
ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Самбо” бөхийн тэмцээнд эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Доржсүрэн 1-р байр эзэлж Алтан медаль, мөнгөн 
шагналаар тус тус шагнагдсан байна. 
 Цагдаагийн газрын алба хаагчдын эрүүл мэнд, бие бялдрыг хөгжүүлэх, 
хөдөлгөөний идэвхийг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн газрын бялдаржуулах 
танхимд алба хаагчид өргөнөөр хамрагдаж байна. 

Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрийг тохиолдуулан 
2015 оны 03 сарын 07-08-ны өдрүүдэд Цагдаагийн газрын зүгээс эмэгтэй 17 алба 
хаагчдыг ахлах мөрдөн байцаагч /орлогч/, цагдаагийн хошууч Ю.Чулуунбаатар, 
эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Г.Ганзориг нараар ахлуулан ОХУ-ын 
Улаан-Үдэ хотод зорчуулж “Итгэлт Хамбын хийд”-д мөргөх аялалыг зохион 
байгуулсан.  

Цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдийн гэр бүл, үр хүүхдүүдэд “Эх үрсийн 
баяр”-ыг тохиолдуулан мэндчилгээ дэвшүүлэн алба хаагчдийн гэрээр орж 170 
хүүхдэд гарын бэлэг тараан өгсөн.  



Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг 
иргэд олон нийтэд сурталчилах, мэдээ мэдээлэл хүргэх чиглэлээр Орон нутгийн 
“ТВS” телевизтэй хамтран 7 хоног бүр цагдаагийн мэдээллийг иргэдэд хүргэж 
хэвшээд байна. Мөн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, аймаг орон нутгийн хэмжээний эрүү, хэв журмын нөхцөл 
байдлын талаар “Гүүр” шууд нэвтрүүлэгт 2 удаа оролцож мэдээлэл хийсэн. Мөн 
“Хот амгалан байна уу” шөнийн нэвтрүүлэг, “Монгол даатгал” ХХК-тай хамтран 
“Зөрчилгүй жолооч” шууд нэвтрүүлгүүдийг тус тус бэлтгэн хүргэсэн. “Цагдаагийн 
албаны тухай хууль”-д Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл ажиллагаа, Олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтны талаарх сурталчилгаа мэдээллийг 14 хоногийн 
хугацаатай иргэдэд хүргэсэн. Цагдаагийн албаны сул орон тоонд сонгон 
шалгаруулалт явуулж, орон нутгийн телевизээр зар, сурталчилгааг иргэдэд 
хүргэсэн. Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэд олон нийтэд 
сурталчилах мэдээллэх чиглэлээр сумдад зохион байгуулагдсан 12 удаагийн 
өдөрлөг, уулзалтын талаар орон нутгийн телевизээр цаг тухай бүр нь мэдээлэл, 
сурталчилгааг хүргэж ажиллаа. 

Дээрх төлөвлөгөөт сургалтаас гадна “Орон нутгийн оролцоотой гамшгийн 
эрсдлийг бууруулах Үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд  аймгийн Онцгой байдлын 
газар, “Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага”-ын Төв аймаг дахь салбартай хамтран  
зохион байгуулсан “ Өрхийн бэлэн байдал” сэдэвт  1 өдрийн цогц сургалтанд 
цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүн хамрагдсан. “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль” шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Замын цагдаагийн 
тасгаас цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль”-аар 2 цагийн хичээл сургалт зохион байгуулан алба хаагч 
нараас тестээр шалгалт авч дүгнэсэн. Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн санаачлагаар 
Эрүүгийн цагдаагийн газраас багш нар урьж эрүүгийн болон хэсгийн төлөөлөгч нарт 
Гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр 1 өдрийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

2015 оны 09 сарын байдлаар тус цагдаагийн газраас Хууль сахиулахын их 
сургуулийн эчнээ болон Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалтын төвөөс ирүүлсэн 
хуваарийн дагуу нийт 27 алба хаагч сургалтанд хамрагдсан бөгөөд дээрх алба хаагч 
нараас сургалт тасалсан, хоцорсон алба хаагч байхгүй, сургалтанд хамрагдах 
хугацаандаа сахилга ёс зүйн ямар нэг зөрчил гаргаагүй болно. 

 
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 ажиллаж байна. 

Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжавын 2014 оны 12 сарын 31-ний өдрийн “Архидан 
согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/248 дугаар 
тушаал, Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, тэргүүн комиссар Р.Чингисийн 2015 оны 
01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01/06 тоот үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу нийт алба 
хаагчдаас “Сахилга хариуцлагын баталгаа”, Хууль сахиулах их сургуулийн болон 
ЦЕГ-ын Дэмжлэг үзүүлэх газрын Сургалт дадлагын төвөөс 2014-2015 онд зохион 
байгуулах эчнээ болон мэргэшүүлэх, бусад сургалтанд хамрагдаж байгаа алба 
хаагч, Уралдаан тэмцээнд оролцохоор явж байгаа алба хаагч нэг бүртэй уулзаж 
сахилга хариуцлагатай байх талаар үүрэг чиглэл өгч “ Сахилга хариуцлагын 
баталгаа”-г гаргуулан авч ажиллаж байна. 

Алба хаагчдыг шударга бус байдалтай эвлэрэхгүй байхаар төлөвшүүлэхэд 
удирдлагын зүгээс анхаарч, өдөр тутмын 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.  

2015 оны эхний 9 сарын байдлаар 33 офицер, 8 ахлагч нийт 41 алба хаагч 
сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд зөрчлөөр нь авч 
үзвэл хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн 4, ажлын хариуцлага алдсан 10, ажил тасалсан 
2, архидан согтуурсан 10, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль зөрчсөн 13, бусад хууль 
тогтоомж зөрчсөн 1, үүрэг даалгавар үл биелүүлсэн 1, сахилгын шийтгэлийн 
төрлөөр нь авч үзвэл сануулсан 5, цалин бууруулсан 15, ажил, албанаас халсан 3, 
үүнээс сахилгын шийтгэлийг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 8, 
байгууллагын даргын тушаалаар 33 алба хаагч хүлээсэн ба өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 20 алба хаагчаар буюу 32.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

2015 оны 3 дугаар улирлын алба хаагчдын “Сахилга хариуцлагын 
зөвлөлгөөн”-ийг зохион байгуулж, зөвлөлгөөнөөр сахилга хариуцлагны байдал, 
зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг танилцуулан, сахилга хариуцлагын зөрчил гаргасан 
алба хаагчдын санал сэтгэгдэл, сахилгын зөрчил гаргах болсон шалтгаан нөхцөл 
байдлыг судалж, алдаа оноон дээрээ харилцан ярилцаж, цаашид сахилгын 
зөрчлийг давтан гаргахгүй байхаар баталгааг гаргуулан авч, санал сэтгэгдлийг 
сонсож, харилцан ярилцаж ажилласан.  

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 бүр картаар хяналт тавьж, хугацаа үр дүнг тооцож, 
Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралд мэдээлэл оруулж ажиллаж байна. 

Мэдээлэл судалгааны ахлах байцаагч болон бичиг хэргийн ажилтнаас долоо 
хоног бүр мэдээлэл хийлгэж, 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 
184 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал, хүсэлтийг хүлээн авч, 177 өргөдөл, 1 
гомдол,санал нэг байна.Ирсэн өргөдөл гомдол саналыг авч үзвэл  ажилд орохыг 
хүссэн 26, ажил өөрчилж шилжихийг хүссэн 27, чөлөө хүссэн 59, тэтгэвэр тэтгэмж 
орон сууц хүссэн 5, сургууль орох хүсэлтэй 7, бусад 60 өргөдөл гомдлыг 
шийдвэрлэн 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, хэсгийн 
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. 

2015 оны эхний 9 сарын байдлаар 1808 албан бичиг хүлээн авч, хугацаатай 
450, хугацаагүй 1358 албан бичигт бүртгэл хяналтын карт хөтөлж, 435 албан бичигт 
хариу өгч, хугацаа болоогүй 15 албан бичиг байна. Мөн эрүүгийн шинжтэй 240 
өргөдөл хүлээн авч ажилласан. 

Явуулсан албан тоот 2261, Цагдаагийн газрын 33 зааварчилга, 23 
танилцуулга, 13 албан мэдэгдэл, 119 албан томилолт, Цагдаагийн газрын даргын 
тушаалд 210 тус тус дугаар олгож, Цагдаагийн ерөнхий газарт  тусгай шуудан 49 
бэлтгэн хүргүүлж 49-г хүлээн авсан байна. 

 
Дөрөв: Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

ажлын үр дүнг дээшлүүлэх 
 

4. 1.Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр:  
 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код 202/-ын 202.3 дахь 

хэсэгт заасны дагуу аймгийн хэмжээнд иргэд, байгууллага, аж ахуй нэгжээс нийт 
5131 гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас нийт гомдол мэдээллийн 1424 буюу хувь нь 
27.8 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй өргөдөл, гомдлыг мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн 
шинжтэй өргөдөл,  гомдол, мэдээллийн 678 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг 
үүсгэж, 723 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай, 13 
гомдол мэдээллийг бусад газарт харъяаллын дагуу шилжүүлэн, 23 гомдол 
мэдээллийг нэгтгэн шалгаж ажиллаж байна. 1050 гомдол, мэдээлэл буюу 73,7 



хувийг 0-5 хоногт, 374 буюу 26,9 хувийг 6-19 хоногт шалгаж шийдвэрлэн  хугацаа 
хэтрүүлэн шалгасан гомдол мэдээлэл байхгүй байна.  
 

2015 оны 10-р сард 2,604,700,000 / хоёр тэрбум зургаан зуун дөрвөн сая 
долоон зуун мянга / төгрөгний хохиролтой, 677 холбогдогчтой, эрүүгийн 698 хэрэг 
гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 13 хэргээр буюу 1,8 хувиар буурч, 
гэмт хэргийн илрүүлэлт 58,8 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 
гэмт хэргийн илрүүлэлт 6,4 хувиар өсчээ. 

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

1.654.600.000 / нэг тэрбум зургаан зуун тавин дөрвөн сая зургаан зуун мянга/ төгрөг 
буюу 63.5 хувийг нөхөн төлүүлж, 1.639.400.000 /нэг тэрбум зургаан зуун гучин есөн  
сая дөрвөн зуун / төгрөгний хөрөнгийг битүүмжлсэн.Хохирол нөхөн төлүүлэлтийг 
урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 5.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 
Үйлдэгдсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл:  
 
-Хүний амь нас хохирсон гэмт хэрэг 7 буюу 1,0 хувь 
-Золгүй учрал 11 буюу 1,6 хувь 
-Иргэдийн эрүүл мэнд эрх чөлөөны эсрэг гэмт хэрэг 186 буюу 26,6 хувь 
-Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 328 буюу 47,0 хувь  
-Хүчингийн гэмт хэрэг 7 буюу 1,0 хувь 
-Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх гэмт хэрэг 9 буюу 1,3 хувь  
-Танхайн гэмт хэрэг 21 буюу 3,0 хувь  
-Хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 103 буюу 

14,8 хувь  
-Бусад хэрэг 24 буюу 3,4 хувийг тус тус эзэлж байна.  
 
Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн дотор гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 1 

нэгжээр буюу 1,8 хувиар өссөн, галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 4 бүртгэгдсэн 
байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1 нэгж буюу 25 хувиар өссөн, насанд 
хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 9 нэгж буюу 39,1 хувиар өссөн ба онц хүнд 
гэмт хэрэг 10 бүртгэгдсэн урд оны мөн үетэй харьцуулбал 5 нэгжээр буюу 33,3 
хувиар буурсан, хүнд гэмт хэрэг 1 нэгжээр буюу 2,4 хувиар өссөн, хөнгөн гэмт хэрэг 
39 нэгжээр буюу 11.0 хувиар өссөн, хүндэвтэр гэмт хэрэг 48 нэгжээр буюу 14,1 
хувиар буурсан байна. 

 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам”/код 303, 304/-т заасан 

журмын дагуу Нуугдмал эд хөрөнгийг олж илрүүлэх зорилгоор яллагдагч нарын 
хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа, банкны гүйлгээ, данс, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг болон тэдний хань харилцааг нэг бүрчлэн судлан тогтоох 
чиглэлээр мөрдөн байцаалтын ажиллагааг ГА-тай хамтран тасралтгүй явуулснаар 
42 тээврийн хэрэгсэлийг битүүмжилж ажилласан. Мөн иргэд, байгууллагад учирсан 
хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр болон хураан авсан, барьцаалсан мөнгөн дэвсгэртийг 
прокурор, шүүхийн шатанд шилжүүлэх хүртэлх хугацаанд бэлэн байлгах, мөнгөн 
дэвсгэртийг ашиглах, үрэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам”/код 811/-т заасны дагуу Хадгаламж банканд 



харилцах 31000009178 тоот данс нээн байршуулж, хэргийг шилжүүлэхэд банкны 
мэдүүлэг, хуулгаар тооцоог хийж уг ажиллагаанд тавих хяналтыг Улсын Мөрдөн 
байцаах газрын даргын 2012 оны А/94 дүгээр тушаалын дагуу ахлах мөрдөн 
байцаагчид хариуцуулан ажиллаж хэвшсэн. 
 

Шүүх, прокурорын мэдэгдэл, шаардлага  
2015 оны 3 дугаар улиралд Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар нь аймгийн 

Прокурорын газраас 2 шаардлага хүлээж авсан бөгөөд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын шатанд ЭБША зөрчсөн 1, захиргааны хяналт хангалтгүй гэсэн 
үндэслэлээр 1 шаардлагад мөрдөн байцаагч 4, хэсгийн төлөөлөгч 5 алба хаагч 
зөрчил заагдсан байна.  

Шаардлагын мөрөөр албаны шалгалт хийж, зөрчлийг засуулан, зөрчил 
гаргасан алба хаагчдад албаны сургалт явуулж, алба хаагчдаа өдөр тутмын 
удирдлагаар хангаж ажиллаагүй Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, 
цагдаагийн хошууч Ю.Чулуунбаатар, ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч 
Ж.Батжаргал нарын сарын үндсэн цалинг 1 сар 20 хувь бууруулах, Нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Т.Лхагвасүрэнд сануулах 
сахилгын шийтгэл оногдуулсан байна.Цагдаагийн газар нь 2015 оны 10 сарын 
байдлаар Төв аймаг, Сэлэнгэ аймгийн Прокурорын газраас нийт 5 шаардлага авсан 
байна. 
 

4.2 Замын цагдаагийн тасаг: 
 

Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн газарт иргэд, байгууллагаас хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг хэрэг, ослын 321 гомдол, мэдээлэл 
бүртгэгдсэнээс 83 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 222 гомдол, 
мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, одоо ажиллагаанд 16 гомдол, 
мэдээллийг материалжуулан шалгаж, бүх гомдол, мэдээллийг хуулийн анхны 
хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн 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 “Техник-Иж бүрдэл”, “Бичиг 
баримт”, “Хөдөлгөөний соёл”, “Илрүүлэлт”,“Сар шинэ”, “Хурд”, “Хурд-хамгаалах 
бүс”, “Даатгал”, “Хяналт”, “Хөдөлгөөний хяналт”, “Хамгаалах бүс-хамгаалалтын 
малгай”, “Мотоцикл”, “Арал-дугаар”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, ”Оюутан тээвэр”, “Ургац-
2015” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, үр дүнг тооцон 
ажиллаа.  

Мөн аймгийн нутаг дэвсгэр дээр орших улсын чанартай хатуу зам дээр гарч 
байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын 
эсрэг осол, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, мал хулгайлах гэмт 
хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор Зуунмод, Сэргэлэн, Баян, Баянцагаан, 
Аргалант, Баянцогт, Эрдэнэ, Баянхангай зэрэг сумдын нутаг дэвсгэрт 2015 оны 1-6-
р саруудад 14 хоног тутамд Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагтай хамтран, алба хаагчдыг 
3-7 хоногийн хугацаатай хөдөлгөөнт эргүүл шалгалтыг ажиллуулсан нь үр дүнгээ 
өгч, зам тээврийн осол хэрэг буурч, бусдын олон тооны малыг хулгайлсэн 
этгээдүүдийг үйлдэл дээр нь илрүүлж ажилласан.  



Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаг иргэдээс ирүүлсэн гомдол, 
мэдээлэл, алба хаагч нарын илрүүлсэн захиргааны зөрчлийг чирэгдэлгүй хуулийн 
хугацаанд шуурхай шийдвэрлэж, албаны үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлж, зөрчлийн бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах зорилтыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор захиргааны зөрчил гаргаж “Захиргааны хариуцлагын тухай хууль”-ийн 
дагуу арга хэмжээ авагдсан иргэдийн мэдээллийг ЦЕГ-ын нэгдсэн санд оруулах 
ажлыг тасралтгүй шуурхай зохион байгуулж ажилласан.  

Зуунмод, Заамар, Батсүмбэр, Баян, Эрдэнэ, Эрдэнэсант, Жаргалант сумдад 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажилласны зэрэгцээ Баянчандмань, 
Лүн сумдад орших замын цагдаагийн хяналтын постны үйл ажиллагаа, сумдын 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг удирдлагаар хангаж, зааварчилга өгч, биелэлт үр 
дүнг тухай бүр тооцон ажиллаа. 

Бүртгэгдсэн хэрэг, осол, захиргааны зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэсэн 
талаар: 

Тайлангийн хугацаанд тус тасгийн алба хаагчид замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалт 
явуулах хугацаандаа 75911 зөрчил илрүүлсэн бөгөөд согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 850 иргэнийг илрүүлэн саатуулж, 
гарч болзошгүй зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлж, 635 жолоочийн 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06 сараас 2 жилээр хасч, тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрхгүй тээврийн хэрэгсэл согтуугаар жолоодсон 215 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 9564 иргэнийг 
торгуулийн хуудсаар 47.263.000 төгрөгөөр торгож, эрхийн үнэмлэхгүй болон 
ангилал бус тээврийн хэрэгсэл жолоодсон болон Замын хөдөлгөөний дүрмийн 
бусад заалтыг зөрчсөн 1008 иргэнийг шийтгэврээр 59.855.000 төгрөгөөр торгож, 
зөрчил гаргасан 366 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, түр 
саатуулагдсан автомашины эзэмшигчдээс түр саатуулах хашааны хураамж 
2.426.000 төгрөгийг аймгийн төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн. 

Мөн Цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг осол, хэргийн 321 гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авч, 83 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 222 гомдол, 
мэдээллийг эрүүгийн үүсгэхээс татгалзах саналтай шийдвэрлэсэн бөгөөд осол, 
хэргийн улмаас 38 хүн нас барж, 147 хүн гэмтэж, иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад 
760.771.000 төгрөгийн хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
шатанд 596.037.000 төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж ажилласан.   

 
Олон нийттэй харилцах болон осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

талаар: 
Аймгийн нутаг дэвсгэр дээр орших улсын чанартай хатуу хучилттай зам дээр 

гарч байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын 
эсрэг осол, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, мал хулгайлах гэмт 
хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор Зуунмод, Сэргэлэн, Баян, Баянцагаан, 
Аргалант, Баянцогт, Эрдэнэ, Баянхангай зэрэг сумдын нутаг дэвсгэрт “Техник-Иж 
бүрдэл”, “Бичиг баримт”, “Хөдөлгөөний соёл”, “Илрүүлэлт”,“Сар шинэ”, “Хурд”, 
“Хурд-хамгаалах бүс”, “Даатгал”, “Хяналт”, “Хөдөлгөөний хяналт”, “Хамгаалах бүс-



хамгаалалтын малгай”, “Мотоцикл”, “Арал-дугаар” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн 
арга хэмжээгцаг үеийн байдалтай уялдуулан удирдамж төлөвлөгөө гарган зохион 
байгуулж, биелэлт үр дүнг тухай бүр тооцон ажиллаа.  

Цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа “Бүс” арга хэмжээний хүрээнд 5-
р сард “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” 
сэдэвт аяныг нийт сумдад зохион байгуулан зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр улсын чанартай хатуу хучилттай зам дээр болон 
орон нутгийн зам дээр эргүүл, шалгалт гарган ажиллуулж, иргэд жолооч нарт  
анхааруулга санамж өгч ажилласан. 
  

Төв аймгийн Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “ТВS“ олон нийтийн 
телевизд долоо хоног бүр зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ 
сэрэмжлүүлэг өгч, Зуунмод сумын “Авто радио” FM-96.3-аар сэрэмжлүүлэг, шторк 
явуулж, 2015.08.15 ны өдөр Замын цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх 
хэлтэстай хамтран УБ-Дархан чиглэлийн зам дээр хамтарсан шалгалт явуулж 
иргэд, жолооч нарт мэдээ сэрэмжлүүлэг өгсөн. 
  

Мөн аймгийн нутаг дэвсгэр дээр орших улсын чанартай хатуу хучилттай 
замын засвар арчлалтыг сайжруулах, замын эвдрэлийг засуулах чиглэлээр анхаарч 
зам засвар арчлалт хариуцсан байгууллагуудад албан мэдэгдэл хүргүүлж хамтран 
ажилласнаар УБ-Говьсүмбэр, УБ-Мандалговь чиглэлийн замын засварын ажлыг 
“Төв АЗЗА” ТӨХК, УБ-Лүн-Эрдэнэсант чиглэлийн замын засварын ажлыг 
“Эрдэнэсант-АЗЗА” ТӨХК, “УБ-Дархан” чиглэлийн замын засварын ажлыг 
“Баянчандмань АЗЗА” ТӨХК-ууд хийж дуусгасан. 

Түүнчлэн босоо тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто зам буюу “Улаанбаатар хот-
Дархан” чиглэлийн хатуу хучилттай замын эвдрэлийг засуулах талаар зам засвар 
арчлалтын “Баянчандмань-АЗЗА” ТӨХК-д удаа дараа албан мэдэгдэл хүргүүлснээр 
зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан нөхцөл болсон хөвөөний эвдрэлийг 52-80 км-
ийн хооронд засварлаж дайрга асгаж,  индүүдэж тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй зорчих 
нөхцөл бололцоо бүрдэж, замын нөхцөл сайжирсан.  

Баянчандмань сумын төвд улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын 
хөдөлгөөнийг хянах, мөн хөрөнгө мөнгө ихээр төвлөрсөн болон олон нийтийн 
газруудыг камерын хяналтанд оруулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор  удаа дараа санал хүргүүлсний үр дүнд 2015 оны 08-р сард орон нутгийн 
хөрөнгө \9 сая төгрөг\-өөр сумын төвд нийт 11 хяналтын камер шинээр тавигдсан. 

 
Орон нутагт зохион байгуулагдаж байгаа олон нийтийг хамарсан томоохон 

арга хэмжээний үеэр маш ихээр нэмэгддэг тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт 
тавих, жолооч, зорчигч нарын зөрчлийг засуулах, хамгаалах бүс хэрэглүүлэх,  зам 
тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Говьсүмбэр аймагт 2015 
оны 08-р сарын 07, 08, 09 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Боржигон хурд-5”, Төв 
аймгийн Баянжаргалан суманд 2015 оны 08-р сарын 07, 08, 09 ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдсан ММСУХ-ны 20 жилийн ойд зориулсан Баяр наадмын үеэр Төв 
аймгийн Сэргэлэн сумын 4-р зөрлөг, Баян сумын төвд 2015 оны 08-р сарын 06 ны 
өдрөөс 10 ны хооронд 4 алба хаагчийг хөдөлгөөнд эргүүл шалгалтаар, Хүй долоон 
худагт  2015 оны 08-р сарын 08, 09 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Даншиг 
наадам-Цам хүрээ” баяр наадмын арга хэмжээнд тус тасгийн 11 алба хаагч 



Аргалант сумын Цагаан хөтөл, Цанын бааз, хуучин Баянцогтын гуанз зэрэг 
газруудад эргүүл шалгалт гарган ажиллуулснаар зам тээврийн осол, хэрэг буурсан. 
 

Мэргэжил, хяналтын чиглэлээр: Төв аймгийн хэмжээнд тайлангийн 
хугацаанд жолооч бэлтгэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 аж ахуй нэгжид Монгол 
улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 102 тоот тушаалаар батлагдсан 
“Тээврийн хэрэгслийн жолоочийн мэргэжлийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам”-
ыг удирдлага болгон сургалтын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажилласан бөгөөд 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Лицензийн төвөөс явуулсан сургалтанд хамрагдаж, 
мэргэжил хяналтын чиглэлээр ажиллах эрх авсан хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
хариуцсанзохицуулагч,цагдаагийн ахмад Г.Мягмархишиг, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал хариуцсан зохицуулагч, цагдаагийн  ахмад Э.Батцэнгэл, зохицуулагч, ц\д\ч 
Э.Болдмандах нарыг мэргэжил хяналтын чиглэлээр ажиллуулж, удирдлагаар 
ханган үүрэг чиглэл өгч, хяналт тавин ажиллаа.  
 2015 оныэхний 9 сард үндсэн болон ангилал ахиулах сургалтанд хамрагдаж 
төгссөн иргэдийн тоо: Үүнд: 
- Үндсэн “В” ангилалд-744 
- Үндсэн “ВС”-17 
- “А” ангилалд-224 
-“М” ангилалд-35 
-“В-ВС” ангилалд -110 
-“ВС-ВСД” ангилалд-59 
-“ВС-ВСЕ” ангилалд-43 иргэн тус тус ангилал ахиулсан байна. 

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх сэргээх шалгалтанд тэнцсэн 367 иргэний 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 635 иргэний тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 6 сараас 2 жилийн 
хугацаагаар хасч, үнэмлэхээ гээгдүүлсэн 61 иргэний үнэмлэхийг хүчингүй болгож, 
лавлагаа хүссэн 430 иргэнд лавлагаа гарган өгч, шинжээчийн дүгнэлт гаргуулахаар 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас ирүүлсэн 95 эрүүгийн хэргийг хүлээн авч 
шинжээчийн дүгнэлт гарган ажилласан байна. 
 

4.3 Нийтийн хэв журам хангах тасаг  
 
Тус цагдаагийн тасаг нийт 52 алба хаагчтайгаар үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж 

байна. Үүнд: Тасгийн дарга-1, ахлах байцаагч-5, хэсгийн байцаагч-6, эргүүлийн 
цагдаа-8, жижүүрийн офицер-3, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа-4, түр саатуулах 
байранд дарга-1, эмч-2, цагдаа-4, сумдын цагдаа-18 ажиллаж байна.  Саатуулах 
байранд эмчийн орон тоо 1 дутуу байна.  

Багийн байцаагч нарын объект, субъектын судалгаа болон гэмт хэрэг, 
зөрчлийн талаарх мэдээллүүдийг санд бүрэн шивж оруулах, оршин суугаа 
газраасаа сураггүй алга болсон этгээдийн эрэн сурвалжлалтыг чанартай хийж 
гүйцэтгэх, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, гаргасан санал хүсэлт өргөдөл, гомдлыг 
хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх, Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, албаны бэлэн байдлыг хангаж ажиллах чиглэлээр  үүрэг даалгавар өгч үйл 
ажиллагаа тогмолжсон.    

Жижүүрийн шуурхай албаны хариуцлагатай зохицуулагч, мэдээлэл хүлээн 
авагч нарт дуудлага мэдээлэлд явж байгаа алба хаагч нарт гэмт хэргийн талаархи 



мэдээ мэдээлэлийг түргэн шуурхай дамжуулан мэдээ мэдээлэл хүлээн авсан 
бүртгэлийг алба хаагч  нарт өгч явуулан хэрэг учралын газар хурдан шуурхай очсон 
талаар иргэдээс санал хүсэлт авах хуудсыг тогтмол бүргэн ажиллаж байна.  

Шуурхай удирдлагын албанаас хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар:  
Жижүүрийн шуурхай албанд гэмт хэргийн шинжтэй 401 , зөрчлийн 201, эрэн 

сурвалжлалтын 36, нийт 638 мэдээ мэдээлэл хүлээн авч холбогдох алба хаагчдад 
түргэн шуурхай мэдэгдэж ажлын хэсгийг түргэн шуурхай удирдан ажиллуулсан. 
Зуун мод сумын нутгаар тэсэрч дэлбэрэх бодис тээвэрлэж явсан 136 тээврийн 
хэрэгслийг хамгаалан гаргаж аюулгүй байдлыг ханган ажиллаа. Хэсгийн байцаагч 
болон хөдөлгөөнт эргүүл, хэв журам сахиулах эргүүл, замын цагдаагийн эргүүлийн 
чиглэл, Саатуулах байрны үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж удирдлагаар 
ханган гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийтийн хэв журам сахиулах, урьдчилан сэргийлэх 
таслан зогсоох ажлыг үр дүнтэй түргэн шуурхай зохион явууллаа.  

Саатуулах байрны үйл ажиллагааны талаар:  
Тайлангийн хугацаанд саатуулах байранд саатуулах байрны дарга эмч 

цагдаагийн хошууч Д.Үзмээ эмчээр, Цагдаагийн дэслэгч Б.Ариунтуяа дадлагжигч 
эмч В.Баярболд мөн жижүүр цагдаагаар а/а Б.Өлзийбаянмөнх а/а Б.Доржсүрэн дэд 
ахлагч У,Оргил ,д/а З.Мөнхмандах нар тус тус 24 цагаар жижүүрийн үүрэг 
гүйцэтгэлээ. Саатуулах байранд 305 хүн согтуугаар саатуулагдаж, 113 иргэн 
шүүхийн шийтгэврээр 7-30 хоног баривчлагдан 76 иргэнийг албадан саатуулсныг 
зохих журмын дагуу үзлэг хийн хүлээн авч хугацаанд нь шийдвэрлүүлсэн. 2015 оны 
эхний 9 сарын байдлаар эрүүлжүүлэгдсэн 305 иргэдийн төлбөр 1,265.750 төгрөг, 
Захиргааны журмаар баривчлагдсан 113 иргэдийн хоногийн төлбөр 2.731.700 
төгрөгийг төрийн сангийн 140012001 тоот дансанд тушаасан. Тус цагдаагийн газрын 
саатуулах байранд Улсын ерөнхий прокурор, Аймгийн прокурорын газрын хяналт 
шалгалт, Хүний эрхийн үндэсний комиссийн хяналт, Цадаагийн газрын нэгдсэн 
шалгалтуудад хамрагдан өгсөн зөвлөмжийн дагуу төлөвлөгөө гарган ажиллаж 
байна.  

Хүмүүжигч нарын хоолны илчлэгийг код журмын дагуу улиралд нэг удаа 
мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулан хоолны ноором хэмжээнд хяналт тавин 
тэдний орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Саатуулах байранд хувцасны өлгүүр, 
гал тогооны  томбочиг, телевизор, тасалгааны дулаан хэмжигч, чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор шатар, даам, сонин хэвлэлээр ханган, сэтгэл зүйч 
болон архины асуудал эрхлэсэн ахлах байцаагч болон урьдчилан сэргийлэх ахлах 
байцаагч нартай хамтран тогтмол суртгалт зохион байгуулан дахин зөрчил 
гаргахгүй байх талаар баталгаа авч ажиллаа.  

Хүмүүжигч нараар Цагдаагийн газрын гадна орчинг тогтмол цэвэрлүүлж, 
гадна талбайн  цэцэг зүлэгжилтийн ажиллийг хийлгүүлж дуусгасан.  Цагдаагийн 
газрын даргын зөвшөөрлөөр хүмүүжигч нарыг гадагши ажилд гэрээгээр ажиллуулж 
тэдний үйл хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажилласан. 

Саатуулах байранд согтуугаар саатуулагдсан иргэдийн хувцас солих өрөөг 
шинээр барьж, эмч, жижүүр цагдаа нарын өрөөг хулдааслан засварыг хийж, СБ-ны 
коридорт вакум хаалга хийлгэж нийт 600.000 төгрөгний засварын ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Олон нийттэй харилцах чиглэлээр: 
 



 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 6 удаа өдөрлөг уулзалт зохион 
байгуулж, нийт 2500 гаруй иргэнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа 
таниулага хийж ажилласан.  

27 сумын  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд ой 
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чигэллээр албан мэдэгдэл, зөвлөмж 
хүргүүлсэн.  Мөн аялал жуулчин, амралтын газруудад гал түймрийн аюулаас 
сэргийлэх, аялагч, амрагч нарын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр албан бичиг 
хүргүүлсэн.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 58 байгууллага, аж ахуйн 
нэгжид хугацаатай албан мэдэгдэл хүргүүлж хариуг авч үр дүнг тооцон ажиллав. 

Баяр наадын үеэр гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон 
нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тодорхой давтамжтайгаар анхааруулга, 
сэрэмжлүүлгийг хүргэж, 5 төрлийн гарын авлага , сэрэмжлүүлэг хэвлүүлж 5000 
ширхэгийг тараасан байна.  

Хорих газраас суллагдсан болон хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн 198 
ялтанд тавих захиргааны хяналтыг сайжруулах чиглэлээр хэсгийн төлөөлөгч, 
хэсгийн байцаагч нарт  1 удаа сургалт мэдээлэл явуулж, нийт хяналтын хувийн 
хэргийг нэг бүрчлэн үзэж шалгаж, зөрчил заагдсан 5 хэсгийн төлөөлөгчид зөрчлийг 
арилгах мэдэгдэл өгч, 7 хэсгийн төлөөлөгчид зааварчилга өгсөн.  Өршөөл үзүүлэх 
тухай хуульд хамрагдах ялтнуудын судалгааг гаргаж Аймгийн прокурорт болон 
НЖХХГ-т хүргүүлсэн.  

Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран иргэдийн дунд “Гэр 
бүл” “Хүний эрх” сургалтыг зохион байгуулж сургалтанд 56 иргэн хамрагдсан.  

Баянчандмань, Баянцогт, Аргалант сумдад ажиллаж тус сумдад “Нээлттэй 
өдөрлөг” арга хэмжээг зохион байгуулж, цагдаагийн газраас хийж хэрэгжүүлж 
байгаа ажил, аймаг орон нутгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн нөхцөл 
байдлын талаар мэдээлэл хийж, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, өдөрлөгт 
оролцсон иргэдийн дунд “АХА” Тэмцээн зохион байгуулав.  

Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэдэд сурталчилах, мэдээллэх, 
гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Зуунмод 6-н баг дээр “Хууль 
сурталчилах өдөрлөг” зохион байгуулж, өдөрлөгт Аймгийн хууль зүйн хэлтэс, ЗМС-
ын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл, Улсын бүртгэл, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх алба, Шүүх, прокурор, Эрүүл мэндийн газар, стандарт хэмжил зүйн газар 
зэрэг байгууллагууд хамтран оролцож иргэдэд хууль сурталчилах, ажил 
үйлчилгээгээ үзүүлэх, санал хүсэлт авч ажилласан. Өдөрлөгт 6-н багийн нийт 200 
гаруй иргэн хамрагдсан.  

Зуунмод сумын хэмжээнд “Харуул хамгаалалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулж шалгахад ХААН, ХАС, Капитал, Төрийн банк, Цахилгаан эрчим 
хүчний газар зэрэг байгууллагууд гэрээт харуул хамгаалалттай, бусад 28 
байгууллага нь энгийн харуул манааны ажилтантай, 13 байгууллага хяналтын 
камертай, 20 байгууллага камергүй, зөрчил заагдсан 12  байгууллагад зөрчлийг 
арилгуулах албан мэдэгдэл өгсөн.   
 Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт байрлах 76 дэлгүүр, үйлчилгээний газар 
шалгалтанд хамрагдаж хаалга, цонхны бэхэлгээ хангалтгүй 15, хяналтын камергүй 
36 цэг салбар байна. Зөрчил заагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн эрхлэгч, худалдагч нарт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа обьектийн аюулгүй байдлыг хангах , гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхааруулга, зөвлөмж  өгсөн.  



Аж ахуйн нэгж, байгууллагын харуул, манааны 38 ажилтанд гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, сонор сэрэмжтэй ажиллах талаар яриа таниулга хийсэн.  
 Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар, Онцгой байдал, Дэлхийн Зөн 
Олон улсын байгууллагатай хамтран “Өрхийн аюулгүй байдал” “Хөршийн холбоо” 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, өдөрлөгт 6-н багийн 58 иргэн хамрагдаж санал 
бодлоо солилцов.   

Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах газар, Хүний эрхийн мэргэжилтэнтэй хамтран худалдаа үйлчилгээний 38 
аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийсэн.  
 Хэсгийн төлөөлөгч нарын нэгдсэн сургалт зөвлөгөөний үеэр прокурорын 
байгууллагтай  хамтран “Захиргааны хяналт”-ын чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулсан.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 6 аж ахуйн нэгжийн 150 гаруй 
иргэнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Олон нийтийн цагдаагийн хамтын 
ажиллагаа, Хөршийн холбооны талаар яриа таниулага хийсэн.  

Алтанбулаг сумын “Өсвөрийн цагдаа”- бүлгийн сурагчидтай уулзаж 
цагдаагийн газрын үйл ажилалгаатай танилцуулж, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр яриа хийсэн.  

гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

 
Аймгийн хэмжээнд 2015 оны 09 сарын 30-ны байдлаар гэмт хэрэг зөрчилд 

орж болзошгүй 14 хүүхэд бүртгэлд байсан ба гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдон шинээр 
бүртгэгдсэн 8 хүүхэд, насанд хүрч хасагдсан 1, засарч хүмүүжсэн 4 одоо нийт 17 
хүүхдийг бүртгэл судалгаанд хамруулан хууль эрх зүйн болон зөвлөгөөг хүүхэд 
болон эцэг, эх асран хамгаалагч нарт нь өгч хяналт тавин ажиллаж байна. Хорихоос 
өөр төрлийн ял шийтгэлтэй насанд хүрээгүй хүүхэд 2 хүүхдийг бүртгэл судалгаанд 
хамруулан хууль эрх зүйн зөвөлгөө өгч, хувийн хэргийн баяжилтыг хийж, өршөөлийн 
хуулинд хамруулан хувийн хэрэгт тогтоол үйлдэн хаасан. 
Насанд хүрээгүй хүмүүс, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас бүртгэгдсэн гэмт 
хэрэг,зөрчлийн талаар 

Аймгийн хэмжээнд 2015 оны 09 сарын 30-ны байдлаар насанд хүрээгүй 
хүмүүсээс үйлдэгдсэн 15 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 66,0 хувиар 
өссөн. Хэргийн өнгөөр нь авч үзвэл: 
Иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг-7 
ББМБГУ гэмт хэрэг-4 
ТХХАББАЖЭ гэмт хэрэг-1 
Танхайн гэмт хэрэг-1 
Хүчингийн гэмт хэрэг-1 
Бусад төрлийн гэмт хэрэг -1 бүртгэгдсэн. 

Гэмт хэрэгт 21 хүүхэд холбогдсоноос 14 хэрэг нь прокурорын шатанд 
хэрэгсэхгүй болсон, 1 хэрэг одоо ажиллагаанд шалгагдаж байна. Гэмт хэргийн 
улмаас 26 хүүхэд хохирогчоор тогтоогдож, 120,400 төгрөгний хохирол учирснаас 
хэрэг бүртгэлтийн шатанд 105,400 төгрөгийг нөхөн төлүүлсэн хохирол төлүүлэлт 
87,5 хувьтай байна. 

 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 29 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны 
мөн үеэс 20 нэгжээр буюу 3,5 дахин өссөн. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 57.1 хувийг 



яллах дүгнэлтээр 21,4 хувийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорын 
байгууллагад шилжүүлж, 1 эрүүгийн хэрэг ажиллагаанд шалгагдаж байна. Ар гэртээ 
танхайрсан гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэн согтуугаар саатуулагдсан 21 иргэнийг 
сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шүүхэд баривчлуулах хүсэлт гаргаж 
Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 21, 22-р зүйлийг удирдлага болгон 7-30 
хоногийн хугацаатайгаар баривчилсан.    

Гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 7 гомдол, мэдээлэл шалгаж 1 гомдол 
мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 4 гомдлыг эрүүгийн 
хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорын байгууллагад шилжүүлэн, 1 
мэдээллийг харьяалалын дагуу шилжүүлсэн. Торгуулийн хуудсаар 4 иргэнийг 
20,000 төгрөгөөр торгосон. 
Насанд хүрээгүй хүмүүс, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр хийсэн ажил 

Хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд 
"Sсhооl-рoliсе" нэгдсэн арга хэмжээг 2014-2015 онд зохион байгуулах удирдамж 
төлөвлөгөөг Боловсролын газар, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэстэй хамтран 
боловсруулан батлуулан 27 суманд хэрэгжүүлэн ажиллуулахаар хүргүүлсэн. Арга 
хэмжээний хүрээнд сургуулийн дотуур байруудаар үзлэг шалгалт зохион байгуулан 
146 сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулсан. Хүмүүн 
цогцолбор ахлах сургуулийн 12г ангийн 34 сурагчдад ГХУС-лэх чиглэлээр яриа 
таниулга хийж ганцаарчилсан зөвлөгөөг 2 сурагчид өгсөн. 

Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа "Хүүхдийн хөдөлмөрийн 
тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөр", аймгийн Засаг даргын А/396 тоот 
захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин шалган зааварчилан, 09 дүгээр сарын 16-
19 нд Заамар, Угтаал, Цээл, Батсүмбэр сумдын Ерөнхий боловсролын дунд 
сургуулийн 476 сурагчдад яриа таниулга хийж, ногоо хураалтанд ажиллаж байгаа 
42 сурагчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг 
танилцуулав. 
Зам тээврийн осол гаргасан насанд хүрээгүй 1 хүүхэд, хамт хөдөлгөөнд оролцож 
зорчиж явсан 4 хүүхэд, тэдний эцэг эхэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгсөн. Гэмт хэргийн 
шинжтэй нэг мэдээллийг шалгаж эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 
прокурорт шилжүүлсэн. 

"Sсhооl-рoliсе" нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Зуунмод сумын Мэргэжлийн 
сургалт үйлдвэрлэл төвийн 1,2-р дамжааны 118 оюутанд “Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай хууль” “Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх насны хязгаар” “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”-аар сургалт зохион байгуулсан. Насанд 
хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Зуунмод 
суманд худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн захирал, эрхлэгч нарт 
ЗӨВЛӨМЖ хүргүүлсэн. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэн саатуулах байранд эрүүлжүүлэгдсэн 5 
иргэний гэр бүлд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн 
судалгаа, эрсдэлийн богино хугацааны түвшинг хэрхэн үнэлэх талаарх зөвлөмжийг 
хэсгийн байцаагч нарт өгч, Зуунмод сумын 6 багийн хэсгийн байцаагч нараар 
судалгааг гаргуулан нэгдсэн сангийн Судалгаа хяналтын санд бүртгэлд оруулан 
хяналт тавин ажиллаж байна. 

Зуунмод сумын 2-р багт Хуулийн байгууллагуудаас зохион байгуулж байгаа 
өдөрлөг дээр оролцож 49 иргэнд 2015 оны 08 сарын эрүү, хэв журмын нөхцөл 



байдал, гэр бүлийн хүчирхийлэл түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл 
хийж архины хор холбогдол, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
талаарх зөвлөмж сэрэмжлүүлэгийг иргэдэд тараан өгч, иргэдээс гаргасан санал, 
асуултад хариулж өдөрлөг зохион байгуулсан талаар хэв журмын тасгийн даргад 
илтгэх хуудсаар танилцуулсан. 

Иргэний зөвлөлд “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”-ийн улмаас бүртгэгдсэн гэмт 
хэрэг, үйлдэгч, хохирогч нарын талаарх танилцуулга, түүний шалтгаан нөхцөл, 
нэгдсэн сангийн судалгаа, хяналтын санд бүртгэгдсэн хүчирхийлэл үйлдэгчийн 
судалгаа түүний баяжилт, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын 
танилцуулгыг хүргүүлсэн. 

Баяр наадмын хамгаалалтанд Хурдан морь унаач хүүхдийн эрх ашгийг 
хамгаалах чиглэлээр Хуүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэстэй хамтран унаач хүүхэд 
бүрийг гэнэтийн ослын даатгалд хамруулан, хамгаалалтын хувцас хэрэглэлд 
биечлэн хяналт тавин ажилласан. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах албанд Гэр бүлийн хүчирхийлэл түүнээс 
урьдчилан сэргийлэхэд учирч буй хүндрэл, бэрхшээл сургалтанд оруулах 
хичээлийн сэдвийн  саналыг хүргүүлсэн.  

Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар, ДЗОУБ-ын төв орон нутгийн 
хөгжлийн хөтөлбөр, Онцгой байдлын газрын хамтарсан. Гамшгийн үеийн өрхийн 
бэлэн байдлын сургалтыг Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд оруулан 
Малын гоц халдварт өвчний үеийн хорио цээрийн талаар сургалтыг хийсэн. 
 

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
 

Төв аймгийн 27 сумдад “Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, 8 бүст архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнийг 
таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажилласан. Согтуугаар үйлдэгдэж 
буй гэмт хэргийг бууруулах, архины хор уршгийн талаар саатуулах байранд 
эрүүлжүүлэгдсэн, баривчлагдсан, саатуулагдсан иргэдэд долоо хоногийн “Лхагва” 
гариг бүр Аймгийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Х. Болормаатай хамтран 
нийт 125 иргэдэд /давхардсан тоогоор/ яриа таниулга сургалт орсон.  

Сум орон нутагт согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, 
архины хор уршгийн талаар иргэдэд мэдээлэл хийх талаар сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт 3 удаа зааварчилгаа, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 3 удаа албан мэдэгдлийг сумдын гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн дарга нарт нийт өгч, хариуг аван үр 
дүнг нь тооцон ажиллаж байна. Согтууруулах ундаагаар үйлчилгээ үзүүлдэг аж 
ахуйн нэгжийн захирал эрхлэгч нартай “Хамтран ажиллах гэрээ”-ний төсөл 
боловсруулж, 108 аж ахуйн нэгжийн эзэдтэй  гэрээ байгуулсан байна.  

“Архидан согтуурахтай тэмцэх хууль”-ийг сурталчлах, Монгол улсын 
Ерөнхийлөгчийн гаргасан “Архигүй Монголын төлөө хамтдаа” уриалгыг хэрэгжүүлэх, 
иргэдэд архины хор уршгийн талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор Зуунмод сумын Засаг 
даргын тамгын газар, Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, “Оюунлаг-Өөрчлөлт” ТББ, 
“Дэлхийн Зөн ОУ-ын байгууллага”, Аймгийн Прокурорын газартай хамтран нийт 12 
байгууллагын 1450 ажилчин, алба хаагчид, ерөнхий боловсролын 1218 сурагчид, 
согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ явуулдаг 98 аж ахуйн нэгж, архи 



согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 615 иргэнд /давхардсан тоогоор/ сургалт 
зохион байгуулж, аймгийн “TBS” телевизэд 12 удаа мэдээлэл хийж ажилласан. 

Насанд хүрээгүй хүмүүст архины хор уршиг, хор хөнөөлийг ойлгуулах, гэмт 
хэргийн хохирогч, холбогдогч болохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Зуунмод, Баян, Батсүмбэр, Жаргалант, Борнуур, 
Сүмбэр, Аргалант, Баянчандмань, Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
ерөнхий боловсролын сургууль, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн нийт 1700 
сурагчдад яриа таниулга хийж ажилласан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сурагчдын архи, согтууруулах ундааны хор уршгийн талаарх мэдлэг, хандлагын 
байдлыг тодорхойлох, хэрэглээний байдлыг тогтоох тандалтын судалгааг 356 
сурагчдаас авч, судалгааг нэгтгэн үр дүнг сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан 
нарт хүргүүлсэн байна.  

“Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” сарын аяны хүрээнд 
Баянчандмань, Аргалант Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Эрдэнэ суманд архидан 
согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, архины хор хөнөөл гэр бүлийн 
хүчирхийлэлийн талаар Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгтэй  хамтран 
сургалт орсон байна. Зуунмод сумын 6 багийн иргэдийн дунд “Архигүй Орчин-Аз 
жаргалтай гэр бүл” өдөрлөг уулзалтыг Аймгийн Прокурорын газар, Эрүүл мэндийн 
газар, Халамж үйлчилгээний хэлтэс, багуудын засаг дарга нартай хамтран зохион 
байгуулж 6 багийн нийт 153 иргэн хамрагдсан байна. Зуунмод сумын 6 багийн 
иргэдийн дунд “Архигүй Төв аймаг” хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 95 иргэнд 
согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг танилцуулж иргэдээс санал 
хүсэлтийг нь авч ажилласан.  

Аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран “Архигүй гэр бүл” өдөрлөг уулзалт 
зохион байгуулан ажилласан. Өдөрлөг уулзалтанд Зуунмод сумын 6 багийн 
согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 38 иргэн гэр бүлийн хамтаар оролцлоо. 
Архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг амьжиргааны баталгаажих 
түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийг нийгэмшүүлэх, тэднийг байнгын өрхийн 
орлоготой болгох, өрхийн орлогыг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Хөдөлмөрийн 
хэлтэстэй хамтран архины хамааралтай 14 иргэнийг “ЭКО-ТӨСӨЛ” хөтөлбөрт 
хамруулан байнгын ажлын байраар хангаж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр сургалт зохион байгуулан ажиллаж байна. “Архидан согтуурахтай тэмцэх 
ажлыг эрчимжүүлэх” сарын аяны хүрээнд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 
архины хамараалтай 58 иргэний ар гэрээр зочилон 26 иргэнийг аймгийн нэгдсэн 
эмнэлэгтэй хамтран сайн дурын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан.  

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумдын 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлийн дарга болон засаг дарга 
нарт согтуугаар үйдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын танилцуулга, ажлын чиглэл 
хүргүүлсэн.  

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлтэй хамтран 
сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарт 
Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан.  

Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Зуунмод 
сумын 6-н багийн иргэдийн дунд “ Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн 
таны оролцоо” “ Нээлттэй өдөр” өдөрлөг уулзалтыг зохион байгуулсан.    

Наадам нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж Зуунмод суманд архи 
хэтрүүлэн хэрэглэдэг 12  иргэний гэрээр багийн засаг дарга, сумын хууль эрх зүйн 



мэргэжилтнүүдийн хамтаар зочилон санал хүсэлтийг нь хүлээн аван нийгмийн 
асуудлыг нь шийдүүлэхээр холбогдох байгууллагад уламжилсан.  
Европын аюулгүй байдал, парламентийн уулзалт зохион байгуулахтай 
холбогдуулан аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж, 
цагдаагийн байгууллагын хяналтанд авагдсан иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж, 
баталгаа авч ажилласан.  

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар “Хяналт”, “Хяналт шалгалт”, “Сар 
шинэ”, “Мэдэгдэл” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан гэмт 
хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор давхардсан тоогоор 497 аж ахуйн 
нэгжийг шалган 18 дэлгүүрийн зөрчлийг засуулж, 358 аж ахуйн нэгжүүдэд албан 
мэдэгдэл өгч, хариуг нь хугацаанд авч ажилласан байна. Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай хууль болон Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн холбогдох заалт 
зөрчсөн 2 дэлгүүрийн зөрчлийг шалгаж,   5 аж ахуйн нэгжийг 450.000 төгрөгөөр 
торгож 3 дэлгүүрийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгох саналтай холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон Тамхины хяналтын тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
Шалгалт, Тамхины хяналт тусгай арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна.  
 Одоогийн байдлаар төв аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаагаар худалдаа 
үйлчилгээ эрхэлдэг 497 цэг салбар байгаагаас Зоогийн газар 43, баар 9, ресторан 
4, караоке 2, кафе 2, бөөний төв 2, хүнсний дэлгүүр 323 цэг салбар тусгай 
зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр цэг салбаруудын цагийн 
хуваарь болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа эсэхэд давхардсан 
тоогоор 98 удаа шалгалт хийж, зөрчил заагдсан  аж ахуйн нэгжид зөрчлийг засуулах 
албан мэдэгдэл өгч, хариуг нь авч, үр дүн хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.  

                            Сумдын цагдаа нарын хийсэн ажил 
2015 оны 09 сарын байдлаар Нийтийн хэв журмын тасгийн сумдын цагдаа 

нар иргэдээс биеэр болон, утсаар МШУТ-өөр дамжуулж ирүүлсэн 310  дуудлага, 
мэдээллийг хүлээн авч, хариуцсан сумдын нутаг дэвсгэрт хэв журмын эргүүл, 
шалгалт зохион байгуулж 3023 цагийн үүрэг гүйцэтгэж аж ахуйн нэгжийн харуул 
манааг давхардсан тоогоор 1146, баар цэнгээний газар 105, хүнсний дэлгүүр-1589, 
ШТС 342, тээврийн хэрэгсэл 4000, мотоцикл 1210 тус тус үзлэг шалгалт хийж,  
гудамж талбай олон нийтийн газар архидан согтуурч танхайрсан 98 хүнийг өөрийн 
хараа хяналтан дор эрүүлжүүлж, ар гэр асран хамгаалагчид нь 140 хүнийг хүлээлгэн 
өгсөн байна. Хэргийн газрын хамгаалалтанд нийт-48 цаг, олон нийтийг хамарсан 
баяр ёслолын арга, хэмжээний үеийн хэв журмын хамгаалалтанд нийт-73 цагийн 
үүргийг гүйцэтгэсэн байна. Зөрчил гаргасан 224 иргэнийг торгуулийн тасалбараар 
1,120,000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч ажиллаа.  

Хэсгийн байцаагч нарын хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар 
 Тайлангийн хугацаанд Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас 62 өргөдөл, гомдол 
хүлээн авч шалгаснаас эрүүгийн хэрэг үүсэж шалгасан-10, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 
татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлсэн-33, одоо гар дээр шалгагдаж байгаа 
гомдол мэдээлэл-4, эрүүгийн хэрэг-6 байна.  
 Захиргааны 123 зөрчилд арга хэмжээ авснаас торгуулийн хуудсаар 74 
иргэнийг 370.000 төгрөгөөр, шийтгэврээр 82 иргэнийг 1.040.000 төгрөгөөр тус тус  
торгож, архидан согтуурч удаа дараа эрүүлжүүлэгдсэн 23 иргэнийг шүүхээр 7-30 



хоногийн хугацаагаар баривчлуулсан. Мөн ахуйн хүрээний 57 дуудлаганд явж 
Саатуулах байранд 55 иргэнийг хүлээлгэн өгч, 194 айл өрхөөр орж, архидан 
согтуурч иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан 7 иргэнээс дахин зөрчил 
гаргахгүй байх талаар баталгаа гаргуулан хяналтыг тавьсан.  
 Нийтийн хэв журам сахиулах чиглэлээр хариуцсан багийн нутаг дэвсгэрт 
ажлын өдрүүдэд 19-22 цагийн хооронд нийт 36 удаа 216 цаг , хөдөлгөөнт эргүүлийн 
офицерийн үүргийг 18:00-02:00 цагийн хооронд 30 удаа 252 цагийн үүргийг Зуунмод 
сумын 6 багийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
гүйцэтгэв.  
 Багийн нутаг дэвсгэрт давхардсан тоогоор 197 аж ахуйн нэгж байгууллага 282 
хүнсний дэлгүүр, 109 харуул манаа, 61 баар цэнгээний газар 21 ШТС шалгаж ГХУС 
чиглэлээр санамж сэрэмжлүүлэг 34 тарааж, 119 хүнд 8 удаа ухуулга яриа хийж 
ажиллаа. 

Аймаг сумдын баяр наадмын хамгаалалт Төв аймгийн 27 сумын Баяр 
наадмын хамгаалалтыг 2015 оны 07 сарын 02-ны өдрөөс 07 сарын 13-ны өдрүүдэд, 
“Зуун дамнасан аав, хүү их аваргууд буюу Хакухо М.Даваажаргалын хөдөлмөр 
алдар тэмдэглэх” “Монголын морин спорт уячдын холбооны 20 жилийн ой” наадмын 
хамгаалалтыг зохион байгуулсан. 

Зочин төлөөлөгчийн хамгаалалт Улсын Их Хурлын дарга З.Энхболд 
Сэргэлэн сумын нутагт орших Хийт бетоны үйлдвэрт зочлох, Булган аймаг явах 
замд, “Эрдэнэ сумын нутаг Чингисийн морьт хөшөө цогцолборт Европын аюулгүй 
байдлын холбооны гишүүд зориулсан бэсрэг наадам” “Монгол Улсын Ерөнхий сайд 
Ч.Сайханбилэг Төв аймгийн Баян сумаар дайрч өнгөрөх үеийн хамгаалалт” “Хүнс 
хөдөө аж ахуйн сайд Б.Бурмаа, УИХ-н гишүүн С.Батболд нар тариа ногоо хураалтын 
хувьтай танилцаж Цээл суманд ажиллах үеийн хамгаалалт” “Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд Ч.Сайханбилэг Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг Хөшигтийн хөндийн нисэх 
онгоцны буудалтай танилцах үеийн хамгаалалт”хамгаалалтыг зохион байгуулсан.   

Бусад арга хэмжээний хамгаалалт: Төв аймгийн Эрдэнэ суманд “Урианхай 
өв соёлын наадам” “Уулын тахилга” “Торго загварын шоу тоглолт”, Баянжаргалан 
суманд “1000 адууны баяр”, Бүрэн суманд “Самбуу агсаны 120 жилийн ойн арга 
хэмжээ” Зуунмод суманд “Авто тээврийн 90 жилийн ой” Алтанбулаг суманд 
“Аймгийн арслан цолны мялаалга” “Дэлгэр хаан сумын сургуулийн  90 жилийн ой” 
Аргалант суманд “Монгол наадам цогцолбор” “Мөнх-Алдарын талбайд Алтанбулаг 
сумын өдөрлөг” “Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Ахмадын асрамжийн газрын 90 
жилийн ойн” зэрэг нийт 56 арга хэмжээний хамгаалалтанд төлөвлөгөө, зураглал 
гаргаж, давхардсан тоогоор 768 алба хаагч 3216 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  

Тус цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас Цагдаагийн 
ерөнхий газарт Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Терроризмоос 
сэргийлэх Цагдаагийн ерөнхий газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, Агаарын тээврийг 
хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтүүдийг гаргаж хүргүүлсэн.  

Төв аймгийн Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт Нийтийн хэв журам сахиулах 
чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлтэнд тавих 
дотоодын хяналт шалгалтыг сайжруулж, тасгийн дарга, хэв журмын ажил хариуцсан 
ахлах байцаагч, ёс журмын эргүүл биечлэн шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар 
дээр нь арилгаж илтгэх хуудсанд тусган ажиллаж байна.  

4.4 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг 
 



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 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газарт Мал хулгайлах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг нь “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг” болон 
өөрчлөгдөж хэсгийн дарга-1 орон тоотойгоор ажиллаж байна. 

 
Цагдаагийн газарт 2015 оны 10 сарын 01 ны өдрийн байдлаар нийт 133 мал 

хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдэн шалгагдаад байгаагаас одоогийн байдлаар 80 
хэргийг нөхөн илрүүлэн шалгаж байна. Мөн мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр Төв аймгийн “TBS” телевизд 15 минутын ярилцлага мэдээ, 
Монголын Үндэсний Радиогийн “Эрэл сурал” нэвтрүүлэгт 15 минутын сэрэмжлүүлэг 
яриа, мэдээ мэдээлэл, “Өнөөдөр” сонинд мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл 
байдлын талаар мөн Мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал, цагдаагийн 
газраас хийж байгаа ажлын талаар Цагдаагийн Ерөнхий газрын Хэвлэл 
мэдээлэлийн төв болон Шууд.MN, Mass.MN сайтуудын  15 минутын мэдээлэл тус 
тус өгч малчид, мал бүхий иргэдийг сонор сэрэмжтэй байж цагдаагийн 
байгууллагатай хамтран мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 
анхааруулга өгч ажилласан зэргийн үр дүнд мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт 
өмнөх оны мөн үеэс 19,1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 
 

2015 оны эхний 10 сарын 01-ны байдлаар өмнөх онтой харьцуулж үзвэл: 
 

Онсар 
Үйлдэгдсэн                              

бүх гэмт 
хэрэг 

Бусдын эд 
хөрөнгө                  

хулгайлах 
гэмт хэрэг 

Мал хулгайлах гэмт хэрэг 

Гомдол 
мэдээлэл 

Бүх 
хэрэг 

БҮЯТЗЭТ-
гүй хэрэг 

Ял 
сонсгосон 

хэрэг 

Илрүүлэлт 
хувь 

2014 он 
09 сар 

711 252  174  142  125 57 45.6%  

2015 он 
09 сар 

698  278 228 133  124 80 
64,5%  

 

Өсөл 
бууралт 

13 нэгж 
буюу 1.5% 

буурсан 

26 нэгж 
буюу 6.9% 

өссөн 

54 нэгж 
буюу 
26% 

өссөн 

9 нэгж 
буюу 
1.5% 

буурсан 

8 нэгж 
буюу 6.8% 

өссөн 

42 нэг 
буюу 
54.6% 
өссөн 

19.1 

Дээрх хугацаанд тус Цагдаагийн газраас мал хулгайлах гэмт хэргийг 
илрүүлэх чиглэлээр тасралтгүй ажил зохион байгуулж доорх хэргүүдийг илрүүлэн 
сэжигтэн этгээдүүдийг саатуулан шалгаж байна. Үүнд: 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Сар шинэ”,  “Илрүүлэлт”  нэгдсэн арга 
хэмжээнээс гадна аймгийн хэмжээнд “Тандалт”, “Бүс”, “Дов”, “Хулгай”, 
“Шийдвэрлэлт” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулснаас малын хулгай 
бүртгэгдэх үедээ сэжигтэнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 80 гэмт хэргийг 
илрүүлэн нийт 9 бүлгийн 42 этгээдийг холбогдуулан шалгасан байна.  

Энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд аймаг, орон нутгийн төр захиргааны 

болон бусад байгууллага, хүмүүсийг татан оролцуулах зорилгоор аймгийн Иргэдийн 



төлөөлөгчдын хурал, засаг дарга, түүний зөвлөлийн хурал, ГХУСАЗЗ-ийн хуралд 
2014-2015 онд удаа дараа мэдээлэл оруулж хийж буй ажил, нөхцөл байдлаа 
танилцуулж ажилласанаар 2015 онд аймгийн Засаг даргын тамгын газраас улирал 
тутамд 1 тонн шатхуун, орон нутагт ажиллах хөдөлгөөнт эргүүлийн 4 машин ширхэг, 
аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс нэгдсэн 
арга хэмжээнд зарцуулах 1 сая төгрөгний шатхуун, мал хулгайлах гэмт хэрэг ихээр 
гардаг Аргалант, Эрдэнэ, Сэргэлэн сумдын Засаг дарга, ГХУСАЗСЗ-өөс мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд 500-1000 литр шатхуун зэргийг 
шийдвэрлүүлэн дээр дурдсанчлан хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлээр мал хулгайлах 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд малчдад мэдээ мэдээлэл хүргэн 
ажиллаж байна.  
 

 Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Хууль 
зүйн хэлтэстэй хамтран сумдын хэсгийн төлөөлөгч, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн нарийн  дарга нарын сургалтыг 2015 
оны 04 сарын 09-10 нд аймгийн төвд зохион байгуулж сургалтын үеэр мал хулгайлах 
гэмт хэрэгтэй хамтран тэмцэх талаар харилцан ярилцаж сүүлийн жилүүдэд гэмт 
хэрэг үйлдэх, хохирох, эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдөх явдал цөөнгүй гарах болсон 
сумдад хөлсөөр мал маллаж амьдардаг туслах малчин иргэдийн судалгааг нэг 
бүрчлэн гаргах ажлыг Цагдаагийн газрын 8 бүс хариуцсан алба хаагчид сумдын 
ГХУСАЗСЗ хамтран хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна. 

 
 

Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс 
 

Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын чиглэлээр 
 

Тус Цагдаагийн хэлтэс 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 
зэргээр хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж хууль, журам, зааврыг мөрдөн 
ажиллаж байна. 

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

313 дугаар тушаалаар офицер 29, ахлагч 29, бүгд 58 орон тоотой батлагдсан ба 
одоо офицер 29, ахлагч 28, бүгд 57 алба хаагч ажиллаж байгаа бөгөөд ахлагч 1 
/Өндөрширээт сум дахь цагдаа1/, бүгд 1 дутуу, орон тооны нөхөн хангалт 98,2 
хувьтай байна.  

 
Офицер бүрэлдэхүүний томилгоо: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 

оны 30 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газрын ЗСДСДЦХ-ийн Олон нийттэй 
харилцах ажил хариуцсан байцаагч, цагдаагийн ахмад Х.Цэндсүрэнг тус хэлтсийн 
Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэнээр, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2015 оны 138 дугаар тушаалаар Баянгол дүүргийн цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн 
хэв журмын офицер, цагдаагийн ахмад Ө.Алтантөгсийг хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал хариуцсан зохицуулагчаар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 



305 дугаар тушаалаар жижүүрийн офицер, цагдаагийн дэслэгч Л.Содбаярыг Цээл 
сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, Аргалант сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
дэслэгч Т.Дагва-Очирыг жижүүрийн офицероор, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2015 оны 330 тоот тушаалаар Баян сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Ч.Өлзийбаярыг Лүн сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, цагдаагийн ахмад 
Ц.Дагвадоржийг ахлах мөрдөн байцаагчаар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2015 оны 445 тоот тушаалаар цагдаагийн дэслэгч Б.Пүрэвнямыг жижүүрийн 
офицероор, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 469 тоот тушаалаар 
Өндөрширээт сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Батхуягийг Өндөрширээт 
сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр тус тус томилсон. 

 
Ахлагч бүрэлдэхүүний томилгоо: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 

оны б/14, 21 дүгээр зөвшөөрлөөр цагдаагийн дэд ахлагч Б.Отгонбаяр, М.Төгсбаяр, 
Б..Балдан-Очир, Д.Цогтгэрэл нарыг Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны б/25, 26, 
68, 78 тоот тушаалаар эргүүлийн цагдаагаар, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Батжаргал, 
Г.Баатар нарыг Цагдаагийн газрын даргын б/122, 123 тоот тушаалаар цагдаа-
жолоочоор, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батбаярыг Цагдаагийн газрын даргын б/153 
тоот тушаалаар эргүүлийн цагдаагаар тус тус томилов.  

 
Шилжилт, хөдөлгөөн: Тус хэлтсийн цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах 

ахлагч М.Даваасамбууг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц сургалтын хэлтсийн 
даргын 2015 оны 15 дугаар зөвшөөрлөөр Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 
гуравдугаар хэлтэст, цагдаагийн ахмад Б.Пүрэвцэндийг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 2015 оны б/444 тоот тушаалаар Булган аймаг дахь Цагдаагийн газарт 
хэсгийн байцаагчаар тус тус шилжүүлэв.  

 
Тэтгэвэр, тэтгэмж: 2015 оны 3 дугаар улирлын байдлаар тэтгэвэрт 

гарсан алба хаагч байхгүй. 
 
Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн: Цагдаагийн газрын даргын 

тушаалаар Архуст сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч  Б.Идэрхадыг 
Баянхангай сум дахь цагдаагаар, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн 
цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Ганболд, Эрдэнэ, Жаргалант сум 
дахь цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Баяржаргал, цагдаагийн дэд 
ахлагч О.Сэргэлэнбаяр нарыг Лүн сум дахь цагдаа зохицуулагчаар, эрүүгийн 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч А.Гантулгыг цагдаа зохицуулагчаар, Лүн сум дахь 
цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Энхтөгс, Э.Болдбаатар нарыг  
Баянчандмань сум дахь цагдаа зохицуулагчаар, Лүн сум дахь цагдаа зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Зулбадрахыг Алтанбулаг сум дахь цагдаагаар, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2015 оны б/330 тоот тушаалаар Лүн сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн ахдах дэслэгч Ч.Баяртогтохыг Баян сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Цогтгэрэлийг Цагдаагийн газрын даргын 
б/154 тоот тушаалаар Заамар сум дахь цагдаагаар тус тус шилжүүлэн томилсон 
байна. 

 
Албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 

оны 138, 193 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн байцаагч, 



цагдаагийн ахмад М.Амартүвшин, цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Шижирбаатар нарыг 
“Төрийн албаны тухай Монгол улсын хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1-д заасныг 
зөрчсөн тул мөн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.3-т заасныг 
баримтлан төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халж, 
Өндөрширээт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Түвшинг 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/450 тоот тушаалаар хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтыг 12 сарын хугацаагаар 50 хуваарь тогтоон ажлаас чөлөөлсөн байна.  

 
Шагнал урамшил: Хууль зүйн яам болон төрийн дээд байгууллагын одон, 

медаль, хүндэт тэмдгээр шагнагдсан алба хаагч байхгүй.  
 

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр:  
 

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг 
бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Заамар суманд баригдах цагдаагийн хэсгийн 
төлөөлөгчийн байр /кобан/-ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчээр “Өндөрлөг” 
ХХК шалгаран барилгын ажлыг хийж дуусгасан. .  
 
 Цагдаагийн хэлтсийн төвийн алба хаагчдын 90% нь төвийн халаалт, цэвэр 
бохир усны шугаманд холбогдсон нийтийн орон сууцанд бүрэн хамрагдсан. 
 
 Цагдаагийн хэлтсийн ажилчдын 4 айлын орон сууцанд амьдарч байгаа алба 
хаагчдын амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, байрыг дулаалах зорилгоор 
байрны гадна талыг дулаалж 4 айлын 8 өрөөнд шинээр 8 паар тавиулсан.  
 
 Мөн цагдаагийн хэлтсийн цайны газар, зочид буудалд засварын ажил хийж 
ажилчдын хэрэгцээнд тарьсан төмсийг хурааж алба хаагчдад хуваарилан өгсөн.   
 

Албаны сургалт, мэдээлэл сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлын 
чиглэлээр 

 
Тус Цагдаагийн хэлтэс нь 2014-2015 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. 

 
2014-2015 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 өөрийн нөөц бололцоог ашиглан холбогдох багш нарыг 
урьж оролцуулан явуулж байна. 

 
7 хоног бүрийн “Бямба” гаригт “Шижир алт” сургуулийн спорт зааланд чөлөөт 

тоглолт, “Даваа”, “Баасан” гаригт албаны сургалтын цагаар батлагдсан 



төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа ашиглагдах хууль тогтоомж, эрх зүйн 
актуудаар алба хаагчдад хичээл сургалтыг зохион явуулсан. 
 

Тус Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдаас 2015 оны эхний 9-н сарын байдлаар 
магистрын сургалтад 1, бакалаврын сургалтад 6, давтан болон мэргэшүүлэх 
сургалтад 8 алба хаагч хамрагдлаа. 

 
Шинээр ажилд томилогдсон 7 алба хаагчид 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. 
 
 Цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас зохион байгуулсан “Сагсан 
бөмбөг”-ийн тэмцээнд тус хэлтсийн баг тамирчид амжилттай оролсон. Мөн Заамар 
сумын “Баялаг амьдрал” төрийн бус байгууллагаас зохион явуулсан “Сагсан 
бөмбөг”-ийн тэмцээнд Ө.Алтантөгс ахлагчтай тус хэлтсийн баг тамирчид оролцож 
тэргүүн байр эзлэн “Алтан медаль, шилжин явах цом”-оор шагнуулсан. 2015 оны 9-
р сард Заамар сумын Хайлааст 3-р багаас төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
иргэдийн дунд зохион явуулсан “Буухиа” тэмцээнд Цагдаагийн хэлтсийн баг 
амжилттай оролцож 2-р байр эзлэн өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан. 
 
 2015 оны 10 дугаар сарыг “Ахлагч нарын нэрэмжит сар” болгон зарлаж 
сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг ахлагч бүрэлдэхүүнд хуваарилан өгч төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  
 
 Алба хаагчдын эрүүл мэнд, бие бялдрыг хөгжүүлэх, жингийн илүүдэлтэй алба 
хаагчдын хөдөлгөөний идэвхийг сайжруулах зорилгоор 2015 оны 10 дугаар сарын 
02-ны өдөр “Эрүүл агаар эм-2” сэдэвт явган аялалыг зохион явуулсан.  
 
 Монголын багш нарын баярын өдөр болж байгаатай холбогдуулан “Шижир 
алт” цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
төлөөллөөс очиж сургалт орж хүүхдүүдтэй уулзсан.  
  
 Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх 
чиглэлээр 

 
Цагдаагийн хэлтсийн 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 ажиллаж байна. 

 
Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжавын 2014 оны 12 сарын 31-ний өдрийн “Архидан 

согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/248 дугаар 
тушаал, Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, тэргүүн комиссар Р.Чингисийн 2015 оны 



01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01/06 тоот үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу нийт алба 
хаагчдаас “Сахилга хариуцлагын баталгаа” гаргуулан хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллаж байна.  

 
Алба хаагчдыг шударга бус байдалтай эвлэрэхгүй байхаар төлөвшүүлэхэд 

удирдлагын зүгээс анхаарч, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж 
байгаагаас гадна газар, хэлтсийн 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 хэлтсийн 
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.  

 
2015 оны 03-р улирлын байдлаар 2 офицер, 1 ахлагч нийт 3 алба хаагч 

сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд зөрчлөөр нь авч 
үзвэл Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль зөрчсөн 1, бусад хууль тогтоомж зөрчсөн 2, 
сахилгын шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл цалин бууруулсан 3, албанаас халсан 
0, байгууллагын даргын тушаалаар 3 алба хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан 
байна.  

 
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. 

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

Цагдаагийн хэлтэст ирсэн албан бичгүүдэд хариу өгсөн байдалд хэсэг, 
албадын дарга, ахлахууд бүртгэл хяналтын картаар 7 хоног тутамд хяналт тавьж, 
хугацаа үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 
 

2015 оны 3 дугаар улирлын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 
албан тушаалтанд хандан ирүүлсэн өргөдөл, гомдол байхгүй болно.  

 
2015 оны 3-р улирлын байдлаар 165 албан бичиг хүлээн авч, хугацаатай 53, 

хугацаагүй 112 албан бичигт бүртгэл хяналтын карт хөтөлж, 20 албан бичигт хариу 
өгч, хугацаа болоогүй 16 албан бичиг хүлээн авч ажилласан. 

 
Явуулсан албан тоот 84, танилцуулга 10, албан томилолт 24-д тус тус дугаар 

олгосон байна.  
 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах ажлын хүрээнд: 
 

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах хэсгийн хийсэн ажлын талаар: 
 



Тус хэсгийн алба хаагч нар нь Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль Эрүүгийн 
хууль, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, УДШ, УЕПГ, ЦЕГ, ГХТГ, 
бусад дээд шатны байгууллага, удирдлагаас ирүүлсэн үүрэг даалгавар, 
зааварчилга эрх зүйн бусад баримт бичгүүдийг удирдлага болгон хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 

 
2015 оны эхний 9-н сарын байдлаар нийт 325 өргөдөл материал хүлээн авч 

шалгаснаас 153 эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 162 эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 
саналтай прокурорт шилжүүлэн, 8 өргөдлийг бусад байдлаар шийдвэрлэж, 
шийдвэрлэсэн нийт өргөдөл материалын 82 хувийг 5 хоногт шийдвэрлэсэн. 

 
 Нийт шалгасан 153 хэргээс нууц далд аргаар үйлдэгдсэн эзэнгүй хэрэг 27 
байсны 17-н хэргийг илрүүлэн, хэргийн илрүүлэлт 65 хувьтай байна. Одоо энэ 
оны эзэнгүй 10 хэрэг байна.  
 
 152 холбогдогчтой 130 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан. 
Үүнээс 50 холбогдогчтой 41 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 45 холбогдогчтой 
28 хэргийг хэрэгсэхгүй болгуулахаар прокурорт тус тус санал хүргүүлж, 14 
холбогдогчтой 30 хэргийг нэгтгэн, бусад газарт 8 хэргийг шилжүүлж 36 
холбогдогчтой 23 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  
 
 Гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжид учруулсан 380 сая 
төгрөгийн хохирлоос мөрдөн байцаалтын шатанд 230 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн 
төлүүлж, 19 сая төгрөгийн хөрөнгө битүүмжлэн хамгаалсан ба хохирол нөхөн 
төлүүлэлт 84 хувьтай байна.  
 
 Оны эхэнд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр 31 түдгэлзүүлсэн 
хэрэг байсны яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 25, сэжигтэн 
яллагдагч оргон зайлсан 5, шаардлагатай гэрч, хохирогч байхгүй үндэслэлээр 1 
хэрэг түдгэлзээтэй байсан ба энэ онд шинээр 4 хэргийг түдгэлзүүлэн нийт 35 
түдгэлзүүлсэн хэрэг байсан. Гэмт хэргийн илрүүлэлт, оргодол барих, түдгэлзүүлсэн 
хэргийн шийдвэрлэлтийг ахиулах зорилгоор зохион явуулсан арга хэмжээний 
хүрээнд  эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн урьд оны 5, 
ажиллагаанд шалгагдаж буй эзэнгүй 2, мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан 6 
оргодлын 5 хэрэг  сэргээн шалгаж шийдвэрлэж ажилласан. Одоо хэсгийн хэмжээнд 
яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 
23-н хэрэг оргодлын 1 хэрэг байна. Мөн шүүхийн харъяаллаар Эрдэнэсант сум 
буцаж ирсэнээр түдгэлзүүлсэн 10 хэрэг нэмэгдэж нийт мөрдөн байцаалтын 33 
түдгэлзүүлсэн хэрэг байна.  
 
 Шийдсэн хэргээс яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт санал хүргүүлсэн 41 
хэргийн 41 буюу 100 хувьд гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар мөрдөн 
байцаагчийн мэдэгдэл бичиж, хариу авч ажилласан байна.  
 

Эрүүгийн албаны чиглэлээр: ГА-ын шугамаар 62 мэдээ, мэдээлэл авч шалган 
баримтжуулсанаас нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 15 холбогдогчтой 19 хэрэг 
үйлдлийг хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах хэсэгт болон бусад цагдаагийн газар 



хэлтэст эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар шилжүүлсэн байна. Үүнээс урьд онд 
үйлдэгдсэн болон эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан 7 гэмт хэргийг нөхөн 
илрүүлж, эрүүгийн хэргийг сэргээн шийдвэрлүүлсэн. Мөн хэрэг бүртгэгч, мөрдөн 
байцаагчийн даалгавар 13-ыг хүлээн авч, даалгаварт заагдсан ажиллагаануудыг 
хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн хариуг өгч, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргон 
зайлсан 1 этгээдийн хаягийг тогтоон дайчлан баривчлан тус тусын газар, хэлтсийн 
мөрдөн байцаагчид нь хүлээлгэн өгч хэргийг шийдвэрлүүлж  ажилласан байна. 

 
 Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн хийсэн ажлын талаар: 

 
Тус хэсэг нь хэсгийн дарга 1, хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч 1, 

олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагч 1, гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх байцаагч 1, жижүүрийн офицер 4, 
мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 4, эргүүлийн цагдаа 4, хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
хариуцсан зохицуулагч 5, цагдаа зохицуулагч 6, сумдын цагдаа 6, нийт 13 офицер, 
20 цагдаагийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажил үүргээ гүйцэтгэж ирлээ. Одоогоор тус 
хэсэгт сумын цагдаа 1 алба хаагчийн орон тоо дутуу байна 

 
Жижүүрийн шуурхай алба: 2015 оны 3-р улиралд  жижүүрийн офицер 4, 

мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 4, нийт 8 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж 
ирсэн ба 2015 оны 3-р улиралд иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжээс 323 дуудлага, 
мэдээ, мэдээлэл хүлээн авсан бөгөөд нийт  дуудлага, мэдээ мэдээллийн 82 нь гэмт 
хэргийн шинжтэй, 131 захиргааны зөрчлийн шинжтэй, 110 нь архи,  согтууруулах 
ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн хүний тухай ахуйн хүрээний бусад дуудлага, мэдээлэл 
байлаа. 

 
 Жижүүрийн шуурхай албаны алба хаагчид нийт дуудлага мэдээллийн 25.5 

хувьд /хэргийн газарт/ дунджаар 45-60 минутанд, 40.3 хувьд 3-4 минутад, 34.2 хувьд 
1-2 минутад очиж, хойшлуулашгүй ажиллагааг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд 
заасны дагуу  явуулж, хэргийн газрын үзлэгийг 32 удаа хийж, хэрэг илрүүлэхэд ач 
холбогдол бүхий эд мөрийн баримтыг бэхжүүлэн хураан авч, 20 хүнийг зарлан 
мэдээллэж  ажилласнаас 107 дуудлага мэдээллийг жижүүрийн шуурхай албаны 
офицерууд шалгаж шийдвэрлэсэн байна. Цагдаагийн хэлтсийн 98165102, 
88284102, 95167102 буюу дуудлага хүлээн авах утсан дээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
албан хаагч нар бусадтай харьцахдаа  ЦЕГ-ын 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 хэвшүүлэн ажиллаж байна.  

 
Нийт бие бүрэлдэхүүний албаны бэлэн байдлын түвшинг дээшлүүлэх 

зорилгоор түргэн цугларалтын схем зураг, алба хаагчдын  гэрийн хаяг, гар утасны 
жагсаалтыг 1 удаа шинэчлэн тодотгосон. 2015 оны 3-р улиралд жижүүрийн шуурхай 
албаны алба хаагчдаас батлагдсан томилгооны  дагуу үүрэг гүйцэтгэхдээ хуулийг 
дээдлэн, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн мэдээллийн нууцлалыг хангаж, сонор 
сэрэмжтэй шуурхай үйлчлэн, удирдлагыг мэдээллээр ханган ажилласан төдийгүй 
хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүртгэгдсэн ЭБШХ-ийн 26 дугаар зүйлд 
заасан эрүүгийн хэрэг, гэмт хэргийн тухай гомдол мэдээллийг хуульд заасан 



үндэслэл журмын дагуу шалгаж шийдвэрлэн, ЭБШХ-ийн 28 дугаар зүйлд заасан 
эрхийг хэрэгжүүлж ажилласан. 

 
2015 оны 3-р улиралд ерөнхий жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагчид 

цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын хэвийн үйл ажиллагаа, дотоод  аюулгүй 
байдлыг ханган бие бүрэлдэхүүний сахилга, ёс зүй, байгууллагын дотоод дэг 
журмыг сахиулж, зөрчил дутагдлыг засуулан ажиллаж удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг 
чиглэл болон төвөөс дамжуулсан мэдээ мэдээллийг үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба 
хаагчдад шуурхай мэдээлж удирдлагаар хангаж ажилласан.   

 
Иргэдээс хүлээн авч шийдвэрлэсэн гомдол мэдээллийн талаар: Тус хэсгийн 

хэрэг бүртгэх эрхтэй алба хаагчдаас 2015 оны 3-р улиралд гэмт хэргийн шинжтэй 
гомдол мэдээлэл 99-ыг хүлээн авч,  48-д нь  буюу 48,4 хувьд  эрүүгийн хэрэг үүсгэж,  
50 буюу 50.5 хувьд эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт 
хүргүүлж шийдвэрлэсэн байна. Шалгаж шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн шинжтэй 
гомдол, мэдээллийн  73-г 5 хоногт, 26-г 6-19 хоногт шалгаж  шийдвэрлэсэн байна. 
Өнгөрсөн оны 3-р улиралд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас  52 гомдол мэдээлэл 
хүлээн авч шалган шийдвэрлэж байсан бол энэ онд 99 болж, 47 буюу 47.4 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй байна. 172 захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл  
бүртгэгдсэн нь мөн үеийнхтэй харьцуулахад буурсан үзүүлэлттэй байна.  
 

2015 оны 3-р улиралд 275 захиргааны зөрчил илрүүлж, зөрчилд холбогдсон 
182 иргэнийг шийтгэврээр 4 сая 704 мянга 800 төгрөгөөр торгож, 1533 хүнийг 
торгуулийн тасалбараар 7 сая 157 мянган төгрөгөөр торгож, захиргааны журмаар 
13 хүнийг 7-30 хоногоор баривчлуулан, зөрчилтэй 39 тээврийн хэрэгслийн 
жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 6 сараас 2 жилийн хугацагаар хасч, 
1176 зөрчлийг газар дээр нь засуулан, 638 зөрчил гаргагч иргэнд зөвлөгөө өгч 
ажилласан байна.  

 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв 

журам  хамгаалах чиглэлээр: 2015 оны 3-р улиралд  тус цагдаагийн хэлтсийн 
харъяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэв журмын нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, 
Хайлааст багийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд эргүүл, харуулыг хүн хүчнийхээ 
онцлогоос шалтгаалан албан газар байгууллага, аж ахуйн нэгж, гэр хороололд 2 
чиглэл маршрутаар явуулж, Монгол улсын хуулиудыг сурталчилж, хийсэн ажлынхаа 
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, 
20.00-03.00 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. Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 
шинээр батлагдан хэрэгжиж эхлэсэнтэй холбогдуулан хуулийн хэрэгжилтийг ханган 
биелэлтэнд нь хяналт тавих, гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
цагдаагийн ажил үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх, хуулийг ард иргэдэд 



таниулах зорилгоор харъяа 7 сумын 300 иргэнд сургалт сурталчилгаа явуулж, хууль 
эрх зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан байна. 

 
Тус хэсгийн алба хаагчид хариуцсан сумдын нутаг дэвсгэрт зохиогдсон баяр 

наадмын хамгаалалт болон Заамар сумын ЕББДС-ийн 90 жил, Хайлааст багийн 
ЕБДС-ийн 20 жилийн ойн баярын хамгаалалт зэрэг нийтийн хэв журам хамгаалах 
хамгаалалтанд 10 удаа үүрэг гүйцэтгэж, эрэн сурвалжлагдаж байсан 1 оргодолыг 
олж баривчилж, гэмт хэргийн газрын хамгаалалтанд 1 удаа 10 хүн цагийн үүрэг 
гүйцэтгэж, зохиогдсон нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээнд 8 удаа оролцон үүрэг 
гүйцэтгэж, албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн харуул манааг давхардсан 
тоогоор 780 удаа шалгаж, эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 22 жолоочийг Төв аймгийн 23-р шүүхээр 7-30 хонгийн хугацаагаар 
баривчлуулж шийдвэрлэсэн байна.      

 
Уул уурхайн томоохон компаниудаас байгалийн баялаг ашиглах, ашигт 

малтмал олборлох үйл ажиллагаандаа тэсэрч дэлбэрэх бодис, химийн хорт бодис 
ашиглах,  хориглосон ачаа, эд зүйлс тээвэрлэгдэх, химийн болон тэсэрч дэлбэрэх 
бодис алдаж үрэгдүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох зорилгоор тус 
цагдаагийн хэлтсийн Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах алба, Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн алба хаагчид хэв журмын болон 
замын аюулгүй байдлыг ханган хот хөдөөгийн ачаа тээвэрлэлтэнд хяналт тавин 
ажиллаж байна. 2015 оны 3-р улирлын байдлаар хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр зохион байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээнүүдийн хүрээнд Улаанбаатар хот болон бусад аймаг хотуудаас ачаа 
тээвэрлэж явсан тээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийхэд тэсэрч дэлбэрэх, химийн 
бодис болон хориглосон ачаа тээш тээвэрлэн ирсэн зөрчил илрээгүй байна. 
 

“Тусгай зөвшөөрөл” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд нийт 52 аж ахуй 
нэгж байгууллагад үзлэг шалгалт хийж, архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, 
баар, дэлгүүрүүдийн эзэд, ажилчдад “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” хуулийг 
сурталчилан танилцуулж, хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах талаар 
анхааруулга санамж өгч нийт 36 аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдээс баталгаа 
гаргуулан авсан.  
 

“Ломбард” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Заамар сумын Хайлааст 
багийн төвд барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 7 байгууллагад 
үзлэг шалгалт хийж, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хууль болон Барьцаалан 
зээлдүүлэх үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлагуудыг сурталчилан танилцуулж, 
хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах талаар санамж өгч,  хугацаатай албан 
мэдэгдэл хүргүүлэн илэрсэн зөрчил дутагдлыг засах талаар анхааруулсан болно.  

 
“Хөдөлгөөний хяналт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн 

хэлтсийн харъяа  нутаг дэвсгэрт Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын чиглэлээр 
хяналт шалгалт явуулж нийт 4830 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 850 зөрчил илрүүлж, 
582 жолоочийн зөрчлийг газар дээр нь засуулан анхааруулга санамж өгч, зөрчилтэй 
явсан 250 жолоочийг 1,250,000 төгрөгөөр торгож, Замын хөдлөгөөний дүрмийн 2,7а 
заалтыг зөрчсөн 4, ЗХД-ийн 2,1а заалтыг зөрчсөн 10, ЗХД-ийн 2,3а заалтыг зөрчсөн 



3, ЗХД-ийн 9,1 заалтыг зөрчсөн 1 жолоочийг тус тус илрүүлэн холбогдох хуулийн 
дагуу арга хэмжээ авч ажилласан. 
 

“Хяналт, Шалгалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд давхардсан 
тоогоор 75 аж ахуйн нэгж байгууллагад үзлэг шалгалт хийн, архи согтууруулах 
ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг баар, дэлгүүрүүдэд “Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай” хуулийг сурталчилан, хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах талаар 
анхааруулга санамж өгч, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр нийт 84 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж , илэрсэн 41 зөрчлөөс  37 зөрчлийг газар дээр нь засуулж 
анхааруулга санамж өгч, зөрчилтэй явсан 4 жолоочийг 20,000 төгрөгөөр торгож, 12 
аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс баталгаа гаргуулан авч ажилласан.  
 

“Камер” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Хайлааст багийн төвд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 65 аж ахуйн нэгж байгууллагын камерыг шалгаж, тамхи 
худалдан борлуулах зөвшөөрөлгүйгээр худалдаа үйлчилгээ явуулж байсан “Анар” 
“Ундраа”, “Тосон цэнгэл”, “ЭМАЦ”  дэлгүүрүүдийн худалдагч нарын зөрчлийг 
илрүүлж Тамхины хяналтын тухай хуулиар хүн тус бүрийг 50,000 төгрөгөөр торгож, 
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6-р зүйлийн 1 дэх заалтыг зөрчин үйл 
ажиллагаа явуулж байсан “Бат-Андгай”-ХХК-ийн эзэн Д.Батболдыг 200,000 
төгрөгөөр торгож ажилласан байна. 

 
“Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийн хүрээнд: 2015 оны 

3-р улиралд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийг таслан зогсоох, 
үйлдэгдсэн гэмт хэргийг нөхөн илрүүлэх зорилгоор Цагдаагийн хэлтсийн харъяа 7 
сумдын нутаг дэвсгэрт “Хулгай” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан 
ажилласан ба хэсэгчилсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө, зааварчлага, эргүүл 
шалгалтанд гарч ажиллах хуваарь, сумдын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран ажиллах талаар 
албан тоот гаргаж харъяа сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт болон ГХУСАЗЗ-д тус тус 
хүргүүлэн ажилласан Арга хэмжээний хүрээнд харъяа сумдын иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын дарга нартай уулзаж хэсэгчилсэн арга хэмжээний явц, үр 
дүнтэй танилцаж малчдын бүлэг, нөхөрлөлийг шинээр үүсгэн байгуулах, тэдгээрийн 
үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, ГХУСАЗСЗ, сумдад ажиллаж байгаа цагдаагийн 
алба хаагч нарын хамтын ажиллагааг сайжруулах талаар санал бодлоо солилцон 
ажилласан. 

 
Хариуцсан нутаг дэвсгэрт болон нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа  

хатуу хучилттай зам болон шороон замуудад батлагдсан хуваарийн дагуу сумдын 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг гаргаж өдөр бүр ажлын мэдээг авч нэгтгэн 
ажилласан. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, цагдаагийн ажил үйлчилгээг жигд, хүртээмжтэй, тасралтгүй 
хүргэх зорилгоор цагдаагийн хэлтсийн даргын 2014 оны а/02 тоот тушаалаар  
“Квадратын систем”-ийг бий болгон төлөвлөгөөний  дагуу Заамар сумын Хайлааст 
багийн төвийн айл өрх, аж ахуйн нэгжийг 11 хэсэгт хуваан төвийн алба хаагч нарт 
хариуцуулан “Бүртгэл-1”,  “Бүртгэл-2”, “Бүртгэл”-3  арга хэмжээнүүдийг зохион  
явуулан бүртгэл,  судалгаанд авч ажиллаж байна. Хариуцсан бүсийн нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа 45 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын харуул 
хамгаалалтыг шалгаж 20 зөрчил илрүүлж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зөрчлөө 



арилгах талаар хугацаатай мэдэгдэл шаардлага 20 өгч биелэлтийг тооцон 
ажилласан. 

 
Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумдын гэмт 

хэргээс урдьчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран мал бүхий иргэдэд санамж 
зөвлөмж өгч, малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, мэргэжлийн 
туслалцаа дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. Цагдаагийн хэлтсийн нийт алба хаагч 
нараас гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй сэжигтэй этгээдүүдийн талаар ЦБҮАЖ код -
307 заасны дагуу 1 илтгэх хуудас авч судалгаа хяналтанд авч ажиллаж байна. 
Хариуцсан бүсийн нутаг дэвсгэрт хулгайлах гэмт хэрэг үйлдээд хорихоос өөр 
төрлийн ял шийтгэгдсэн болон хорих ял эдлээд суллагдсан этгээдүүдийн судалгааг 
шинэчлэн гаргаж хэсгийн төлөөлөгч нараар хяналт тавиулан ажиллаж байна.  

 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах албаны алба хаагчдаас 2015 оны 3-р улиралд  Төв аймаг  
Эрдэнэсант, Өндөрширээт сумын нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг, зам тээврийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 15 хоногийн хугацаатай эргүүл шалгалт хийж 
ажилласан ба харъяа сумдын баяр наадмын хамгаалалтанд ажилласан. 

 
Аяны хугацаанд харъяа 7-н сумдын нийт 300 иргэнд Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хуулиар зам тээврийн осол, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, бууруулах талаар сургалт, сурталчилгаа явуулж, хууль эрх зүйн зөвлөгөө 
өгч ажилласан бөгөөд Хайлааст багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж 
ахуй нэгж, төрийн байгууллагын алба хаагчид, иргэд, жолооч нарт ЗХАБТХ-иар 
сургалт зохион байгуулсан. 

 
Заамар сумын Хайлааст 3-р багийн нутаг дэвсгэрт эргүүл шалгалт хийх 

хугацаанд нийт 735 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 120 зөрчил илрүүлсэнээс 
Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27.1-д заасны дагуу 35 
жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 6 сараас 2 жилийн хугацаагаар 
хасаж Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29.1-д заасны дагуу 39  
жолоочийг шиитгэврээр 3,923 ,798 төгрөгөөр торгож, Захиргааны харицлагын тухай 
хуулийн 25-р зүйлийн 25.6-д заасны дагуу эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 22 жолоочийг Төв аймгийн 23-р шүүхээр 7-30 хоногийн 
хугацаагаар баривчлуулж ажиллаа. Харъяа сумдын хэмжээнд аяны хүрээнд 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 12 жолоочийг илрүүлж хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр яриа таниулга хийсэн. 

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчлан сэргийлэх 

чиглэлээр: Хайлааст багийн олон нийтийн байцаагч, олон нийттэй харилцах ажил 
хариуцсан байцаагч нарын хамт Хайлааст багийн төвд ар гэртээ архидан согтуурч 
гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг гэх 5 айл өрхөөр орж материалдаа баяжилт хийсэн. 
Мөн Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртдөг гэх Улаанбаатар хотын иргэн Баярсайхныг 
бүртгэл судалгаандаа шинээр бүртгэж ажилласан.  

 
Заамар сумын Хайлааст багийн “Шижир-Алт” 9-н жилийн сургуулийн 7-оос 09-

р ангийн нийт 75 сурагчдад  “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл”  сэдвээр хичээл сургалт 



орсон. 30 сурагчаас түүвэрлэн анкетын аргаар санал асуулга авсан ба санал 
асуулга сургуулийн орчинд дарамт шахалт байгаа эсэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэх орчин байгаа талаар тодруулахад ямар нэгэн зөрчил гарсангүй.  

 
2015 оны 07 сарын 07-оос 2015 оны 07 сарын 10-ны хооронд Лүн сумын 

Замын цагдаагийн постонд ажиллаж Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч 
нарт замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох  мөн зам тээврийн ослоос урьдчилсан 
сэргийлэх чиглэлээр 1500 анхааруулга, санамж тарааж 10 иргэнийг 50,000 
төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын 6-р бүсээс зохион байгуулж байгаа Насанд хүрээгүй 

хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “School-police” хэсэгчилсэн 
арга хэмжээний дагуу хариуцсан сумдын хэмжээнд хийх ажлын төлөвлөгөө гаргаж 
хариуцсан сумдад тарааж арга хэмжээг зохион явуулж ажиллаж байна.  

 
 “Камер” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд 65 аж ахуйн нэгж байгууллагын 

ажил үйлчилгээ, камерын хяналтыг шалгаж тамхи худалдан борлуулах 
зөвшөөрөлгүйгээр тамхи худалдан борлуулж байсан. “Анар” “Ундраа” “Тосонцэнгэл” 
“ЭМАЦ”  дэлгүүрүүдийн худалдагч нарын зөрчлийг илрүүлж ТХТХ-аар хүн тус 
бүрийг 50000 төгрөгөөр торгож ажилласан.  
 

Зургаа: Цаашид тавих зорилт. 
 

1. Цагдаагийн байгууллагаас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн 
хэрэгжүүлж, алба хаагчдын хууль эрхийн мэдлэг, сахилга, дэг журмыг сайжруулахад 
онцгой анхаарч, энэ ажилд албадын дарга, ахлахуудын шат дараалсан хариуцлагыг 
өндөржүүлэх, дарга ахлахуудын манлайллыг дээшлүүлэх. 

 
 2. Алба хаагчдын дунд зохиох сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын арга барил, 
хэлбэрийг боловсронгуй болгож, чанар, үр дүнг дээшлүүлэх. 
 
 3. Хуульч шуурхай ажиллагааг хангаж, цагдаагийн ажил үйлчилгээг иргэдэд 
хүртээмжтэй хүргэх. 
 
 4. Алба хаагчдын хувийн болон ажил үүргийн гүйцэтгэлд анхаарч, хүний эрх, 
эрх чөлөөг зөрчихгүй байж сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй,  авлигалд өртөхгүй 
хамт олон байж Улс, аймгийн тэргүүний байгууллага болно. 
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