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Тус газар нь 2018 онд  Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их хурал, 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 хүргэхэд тодорхой зорилт дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаа. 

 
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөний үеэр өгсөн 
үүрэг, “Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас “Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийж өгсөн зөвлөмж”,  Монгол улсын 
Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр 
албан даалгавар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын “Сахилга, хариуцлагыг 
сайжруулах тухай” 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

 
Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, тушаалын тоо: 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 
бэлтгүүлж 5 удаа хуралдаж, удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр 12, Хүний 
нөөцийн чиглэлээр 34 Дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр 5 асуудал тус тус 
хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, 
шийдвэрийн биелэлтийг тухай бүр нь тооцон биелэлтийг гаргаж, хянуулан ажилласан.  

.  
Цагдаагийн газрын даргын “А”  тушаал 23 гарснаас Ажлын хэсгүүд  байгуулах 

тухай 5, Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 1, Биеийн тамир, 
спортын хамтлаг байгуулах тухай 1, Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2, 
Ажил хүлээлцүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 3, Орон тооны бус ажлын хэсэг 
байгуулах тухай 1, Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2, Үйлдвэрлэлийн дадлага 
сургалт зохион байгуулах тухай 1, Цагдаагийн газрын зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн 
томилох тухай 1, Албаны бэлэн байдалд шилжүүлэх тухай 1, Цагдаагийн түр хүрээ 
байгуулах тухай 1, бусад 4 тушаал гаргаж биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 
 Цагдаагийн газрын даргын “Б” тушаал 48 төлөвлөж гаргаснаас сахилгын 
шийтгэл ногдуулах тухай 3,  шилжүүлэн томилох 4,  үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт 
зохион байгуулах 1, цалингийн нэмэгдэл тооцож олгох тухай 11, ажилд томилж, цалин 
нэмэгдэл тооцож олгох тухай 7, ажил түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2, ажил 
хүлээлцүүлж, ажлын хэсэг байгуулах тухай 1, ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 1, 
цалин нэмж, хасах тухай 2, цалин нэмэгдэл тогтоох тухай 1, сургагч алба хаагч 
томилох тухай-6,  алба хаагчдад ээлжийн амралт олгох тухай 2, алба хаагчдад чөлөө 



олгох тухай 1, бусад асуудлаар 6 тушаал гаргаж биелэлтэд нь хяналт тавьж 
хэрэгжүүлэв.  
 

Хүний нөөцийн талаар: Цагдаагийн газар нь олон нийт цагдаагийн хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй 
болгож, өргөдөл гомдлыг хүлээн авах, барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгоход 
орчин үеийн мэдээллийн технологийг ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээллийг шуурхай 
хүргэхэд анхаарч Цагдаагийн ерөнхий газрын www.police.gov.mn, 
www.tuv.police.gov.mn цахим хуудаснуудад мэдээ, мэдээлэл байршуулж, мэдээллийг 
сар тутам шинэчлэн баяжуулан ажиллаж байна. 

 
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 Хууль сахиулах их сургуулийн Цагдаагийн 

сургууль  төгссөн сонсогчид болон Цагдаагийн байгууллагын сул орон тоог нөхөх 
мэргэшлийн шалгалтад орж тэнцэж, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нөөцийн 
жагсаалтад багтсан иргэдийг сургалтад хамруулсны дараа онооны дэс дарааллаар 
судалж, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст санал хүргүүлэн 
сул орон тоонд томилж 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 мэдээллээр хангах тухай 
чиглэл өгч, сул орон тооны зарыг  аймгийн “ТВS” болон “Төв” олон нийтийн 
телевизүүдийн мэдээллийн хөтөлбөр болон зарын цагаар мэдээлж, аймгийн 
Хөдөлмөрийн хэлтэст  зарлан иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж байна. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын А/135 дугаар тушаалаар офицер 114, 

ахлагч 91, энгийн 3,  бүгд 208 орон тоотой батлагдсан. Одоогийн байдлаар Офицер 5 
/холбоо, мэдээллийн инженер, аж ахуйн ажилтан, мөрдөгч, ЗСДСДЦХ-т мөрдөгч, 
Аргалант сум дахь хэсгийн төлөөлөгч/, ахлагч 9 /эргүүлийн цагдаа-2, мэдээлэл хүлээн 
авагч, жижүүрийн цагдаа-1, эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны цагдаа-1, Эрдэнэсант сум 
дахь цагдаа, ЗСДСДЦХ-т эргүүлийн цагдаа-2,, мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн 
цагдаа-1, зөрчлийн тоо бүртгэгч, / нөхөн хангалт 93,2  хувьтай байна. 

 
Офицер бүрэлдэхүүний томилгоо: Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 

дарга, цагдаагийн хошууч А.Занданг б/40 дүгээр тушаалаар Заамар сум дахь сум 
дундын Цагдаагийн хэлтсийн даргаар, мөн тушаалаар Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн даргаар Г.Энхбаатарыг томилж, “цагдаагийн дэд хурандаа” цол олгосон. 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/77 дугаар тушаалаар Эрдэнэсант сум дахь 
цагдаа, цагдаагийн ахлагч Н.Түвшинжаргалыг Мөнгөнморьт сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр томилж, “цагдаагийн дэслэгч” цол, б/95 дугаар тушаалаар Борнуур сум 
дахь цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Мөнгөнхүүг Баяндэлгэр сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр томилж, “цагдаагийн дэслэгч” цол тус тус олгосон байна. б/94 дүгээр 
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тушаалаар цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Билгүүнийг эдийн засгийн ахлах мөрдөгчөөр, 
б/77 тушаалаар цагдаагийн ахмад С.Энхмөнхийг Батсүмбэр сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр тус тус томилсон байна.  

 
Цагдаагийн газрын бүтэц,орон тоо, цалингийн зэрэглэлд өөрчлөлт оруулах 

а/135 дугаар тушаалын дагуу Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийг 1 дарга, 2 
мөрдөгч, 2 эрүүгийн мөрдөгч, 1 цагдаа жолоочийн орон тоотой баталж, б/185 дугаар 
тушаал цагдаагийн ахмад Н.Бадамжунай, дэслэгч О.Тэмүүжин, Д.Цэрэнпил, 
цагдаагийн хошууч Ж.Батмөнх нарыг томилсон. Мөн Эрдэнэ сум дахь Цагдаагийн 
хэсгийг тасаг болгон өөрчилж тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч, мөрдөгч, 
зохицуулагч, цагдаа-2 орон тоог өөрчлөн баталж, б/185 дугаар тушаалаар цагдаагийн 
ахмад Б.Мөнхбаяр, дэслэгч М.Бат-эрдэнэ нарыг томилсон. 

 
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр тогтоолоор 

нөөцөд бүртгэгдсэн Л.Болдсүхийг б/131 дүгээр тушаалаар саатуулах байрны эмчээр,  
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/121 дүгээр тушаалаар Захиргааны 

удирдлагын тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч С.Наранчимэг, Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн даргаар, цагдаагийн хошууч Н.Доржбалжидыг, цагдаагийн 
ахлагч М.Энхцэцэгийг б/180 дугаар тушаалаар Гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтнээр дэвшүүлэн томилсон. 

 
Шилжилт, хөдөлгөөн:  Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018/40 дүгээр 

тушаалаар  Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн 
хурандаа Р.Ариунболдыг Хамгаалалтын газрын Тусгай хамгаалалтын тасгийн 
даргаар шилжүүлэн томилсон. 

 
Тэтгэвэр, тэтгэмж: Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн 

хурандаа Г.Эрхэмбаяр б/60 дугаар тушаалаар , Аргалант сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Х.Ганбатыг б/125 дугаар тушаалаар тус тус цэргийн 
алба хаасны тэтгэвэрт гаргасан. 

 
Ахлагч бүрэлдэхүүний томилгоо, байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн:  
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018/02 дугаар зөвшөөрлөөр Н.Нарандэлгэрийн 

няраваар , 2018/59 дүгээр зөвшөөрлөөр А.Эрдэнэбилэгийг ЗСДСДЦХ-т нярав-
бичээчээр , Д.Энхтайванг эргүүлийн цагдаагаар тус тус томилж, “цагдаагийн дэд 
ахлагч” цол, 2018/37 дугаар зөвшөөрлөөр цагдаагийн ахлагч Д.Зол-эрдэнийг Борнуур 
сум дахь цагдаагаар тус тус томилсон байна. 

 
Цагдаагийн газрын даргын б/01 дүгээр тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч 

У.Анандыг цагдаа зохицуулагчаар, б/31 дүгээр тушаалаар эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Батбаатарыг Мөрдөн байцаах тасгийн цагдаагаар, б/34 
дүгээр тушаалаар цагдаагийн дэд ахлагч Д.Энхтайванг цагдаа зохицуулагчаар тус тус 
томилсон. 

 
Албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн:  
Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн эргүүлийн цагдаа, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батбаярыг Иргэний агаарын тээвэр дэх Цагдаагийн 
хэлтсийн мэдэлд ажлаас чөлөөлж, шилжүүлсэн. 

 
Шагнал, урамшил, цол : Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 

дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Р.Ариунболдод б/36 дугаар тушаалаар “Цагдаагийн 
хурандаа” цол,  Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч Д.Эрдэнэцэцэг, 



хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч С.Цэдэндорж нарт б/65 дугаар тушаалаар 
“Цагдаагийн ахлах дэслэгч” цол, б/107 дугаар тушаалаар ЗСДСДЦХ-ийн Мөрдөн 
байцаах хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Доржтайванд “цагдаагийн дэд хурандаа” 
цол, “Монгол цэргийн өдөр”-ийг тохиолдуулан зэрэг дэв дээгүүр хошууч цолоор 
цагдаагийн ахмад Б.Нэргүй, хугацааны ахмад цолоор цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Ч.Цогтбаяр, Ч.Баяртогтох, М.Эрболд, Б.Нямдаваа, Э.Мөнхтулга, Б.Билгүүн, 
Ц.Баянмөнх, Б.Мөнхбаяр, Г.Авир, Н.Бадамжунай, О.Оюунболд, Т.Дагва-очир нарт тус 
тус олгосон байна. Цагдаагийн газрын даргын б/10 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд 
ахлагч З.Мөнхмандах, Г.Баянжаргал нарт “цагдаагийн ахлагч”, цагдаагийн ахлагч 
Б.Хашчулуунд “цагдаагийн ахлах ахлагч” цол тус тус олгосон. 

 
Хүнд гэмт хэргийг илрүүлж ажилласан Жаргалант сум дахь зохицуулагч, 

цагдаагийн дэслэгч Ч.Энхдалай, Лүн сум дахь зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Баттүвшин нарт б/140 дүгээр тушаалаар “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэг, цагдаа 
зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Энхтөгсийг “Хүндэт жуух”-аар, мөрдөгч, 
цагдаагийн дэслэгч О.Тэмүүжинг “Баярын бичиг” –ээр, Хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээдийг барьж саатуулах цагдаагийн дэслэгч Х.Мөнх-эрдэнийг б/158 дугаар 
тушаалаар “Цагдаагийн гавъяа” тэмдгээр, цагдаагийн ахлагч Н.Эрдэнэтунгалагийг 
“Хүндэт жуух”-аар тус тус шагнасан. Эрүүгийн цагдаагийн албаны 84 жилийг ойг 
тохиолдуулан Жаргалант сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Нямдавааг 
Эрүүгийн цагдаагийн албаны “Баярын бичиг”-ээр шагнасан. Цагдаагийн газрын 
даргын б/09 дүгээр тушаалаар Жаргалант суманд үйлдэгдсэн хүнд гэмт хэргийг 
шалгах ажлын хэсгийг ахлан ажилласан ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Н.Түвшинбатыг цалингийн 20 хувиар шагнаж, цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
М.Баттулгыг сахилгын шийтгэлгүйд тооцсон. 

 
Аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй 5 жил ажилласан цагдаагийн ахлах 

ахлагч Ө.Ганбилэг, Ц.Ганбат нарт Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/26 дугаар 
тушаалаар 30 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний урамшил олгохоор шийдвэрлэсэн. 

 
Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулах талаар 2018 онд Төв аймгийн 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс 8 орон тоог Төв 
аймгийн Зуунмод, Борнуур, Баянчандмань, Жаргалант, Эрдэнэ, Заамар, Батсүмбэр, 
Эрдэнэсант сумдад баталж, төсөд хөрөнгийг шийдвэрлүүлсэн. Олон нийтийн 
цагдаагаар ажиллах иргэдийн материалыг хүлээн авч, судалж, нийт 40 цагийн 
танхимын сургалт, 40 цагийн дадлага ажлыг хийлгэн тайланг хамгаалуулж, 
амжилттай төгссөн 7 алба хаагчид олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сертификатыг 
гардуулан, дээрх сумдад томилон ажиллуулж байна. Эрдэнэсант суманд 2014 онд 
олон нийтийн цагдаагийн сонгон шалгаруулалтад хамрагдсан иргэнийг хүсэлтээр 
дахин авч ажиллуулж, Урьдчилан сэргийлэн ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 
ажлын үр дүнг тооцон ажиллуулж байна.  

 
Байгууллагын үйл ажиллагаа, түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээ:  
 
Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 

15.1.6 дахь хэсэг, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/89 дүгээр тушаалаар баталсан 
“Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад цагдаагийн байгууллагын тайлан тавих журам”-ийн 
дагуу 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг 2018 оны 01 дүгээр 22-ны өдөр аймгийн 
Солонго цогцолборт тавьсан. Тайлангийн хуралд аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажил зохицуулах зөвлөлийн дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн нарийн бичгийн 



дарга Г.Сосормаа урилгаар оролцож Иргэний зөвлөлөөс 2017 онд зохион байгуулсан 
ажил, арга хэмжээ, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл хийв. 

Иргэдэд цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны товч тайлан, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бэлтгэсэн санамж, сэрэмжлүүлэг, гарын 
авлагыг тарааж 32 иргэнээс санал асуулгын хуудсыг авсан. Тайлангийн хуралд нийт 
90 гаран иргэн хамрагдаж 5 иргэнээс 10 санал шүүмжлэл ирүүлснийг газар дээр нь 
хариуг нь өгсөн.  

 
Заамар, Баянхангай, Лүн, Угтаалцайдам, Цээл, Баян-Өнжүүл, Сүмбэр, 

Алтанбулаг, Эрдэнэ, Баян, Жаргалант зэрэг 11 сумын 641 иргэн хамрагдаж, 227 
иргэнээс санал асуулга авсан.  

 
Цагдаагийн алба хаагчдын үйл ажиллагаа, сум орон нутагт үйлдэгдсэн хулгайн 

гэмт хэрэг болон зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 16 
иргэнээс санал, хүсэлт гаргасныг хүлээн авч хариуг газар дээр нь өгч, 6 иргэнд хууль 
эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна.  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
3 төрлийн санамж, зөвлөгөөг гарган 480 иргэнд тараасан байна.  

 
Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тухай: Гэр 

бүлийн хүчирхийллийн Хамтарсан багийн болон ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүдийг 
чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж, сургалтад сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг 
дарга, Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Боловсролын 
нийгмийн ажилтан, хууль эрх зүйн мэргэжилтэн, цагдаагийн газрын хэсгийн 
төлөөлөгч, байцаагч нийт 27 сумын 172 хамтарсан багийн гишүүн хамрагдсан.  

 
Баянчандмань сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөлтэй хамтран тус суманд “Хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт нээлттэй өдөрлөг арга 
хэмжээг зохион байгуулж иргэдэд Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг сурталчилж,  Цагдаагийн газраас авч хэрэгжүүлж 
байгаа ажил арга хэмжээний талаар мэдээлэл, сурталчилгааг хүргэв.  

 
Баянчандмань сумын цагдаагийн хэсгээс хүүхдийн зам тээврийн осол гэмтлээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, нийгмийн 
ажилтан нартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

 
Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран “Нийтийн эргүүл” арга хэмжээг 15 хоногийн 
хугацаатай зохион явуулж арга хэмжээнд 15 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 87 иргэн 
хамтран ажилласан.  

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааг иргэдэд хүргэх 

чиглэлээр аймгийн Төв, ТВS телевизүүдтэй 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө 
гарган ажиллаж байна.  

 
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 

хамтран “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” бүсийн 
зөвлөгөөний 2018 оны 03-р сарын 28-ны өдөр Лүн суманд зохион байгуулсан зэрэг 
төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулахад анхаарч 
ажиллаж байна.   

 
Байгууллагын удирдлагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 

талаар: Тус Цагдаагийн газрын даргад 2018 оны 1 дүгээр улиралд 56 өргөдөл, гомдол 



ирсэн. Үүнээс ажилд орох, суралцахыг хүссэн 2, ажилд дахин орохыг хүссэн 7, ажил 
өөрчилж, шилжихийг хүссэн 20, захиргааны чөлөө хүссэн 15, тэтгэвэр, тэтгэмж, орон 
сууц хүссэн 6, бусад 6 өргөдөл, гомдол ирснээс 100% хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.  

 
Нэвтрүүлсэн шинэлэг ажил, арга хэмжээ: Баянчандмань сумын гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран “Хуулийн хэрэгжилт” 
сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн зохион байгуулж малчдад малаа засмал замд 
ойр бэлчээхгүй байх талаар яриа таниулга хийж, бод малын хүзүүнд зүүх гэрэл 
ойлгогчтой 200 ширхэг хүзүүвч тарааж ажилласан. 

 
Судалгаа, дүн шинжилгээ хийсэн ажлын талаар: Цагдаагийн газрын дарга, 

удирдлагаас иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээ, 
мэдээлэл бүрийг бүртгэн шуурхай шалгаж, шийдвэрлэлтэд тавих хяналтыг 
сайжруулах зорилгоор хоногийн нөхцөл байдалтай биечлэн танилцаж гомдол 
мэдээллийн шийдвэрлэлтийн дүн мэдээг 7 хоног бүрийн Даваа, Мягмар, Баасан 
гарагуудад танилцуулан хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

 
Тус Цагдаагийн газар нь 2018 оны эхний 03 дугаар сарын байдлаар иргэд 

байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй нийт 450 
гомдол мэдээлэл хүлээн авсны 185 буюу 41.1 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 265 буюу 
58.9 хувь захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн 
шинжтэй 185 өргөдөл гомдол мэдээллийн 150 буюу 81.1 хувийг 0-5 хоногт, 11 буюу 
5,9 хувийг 6 ба түүнээс дээш хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн хугацаа хэтрүүлэн 
шалгасан гомдол мэдээлэл байхгүй ба өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 91.1 хувьтай 
байна. Мөн ирсэн гомдол мэдээллийн 84 буюу 45.4 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээж, 74 буюу 40.0 хувийг хэрэг нээхээс татгалзаж, 3 буюу 1.6 хувийг харьяаллын 
дагуу шилжүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Алба хаагч нараас гэмт хэргийн болон 
захиргааны зөрчлийн шинжтэй мэдээллийг нэгдсэн санд шивж оруулсан мэдээлэлтэй 
тухай бүр нь танилцан хянаж буруу, дутуу шивж оруулсан зөрчлийг цаг тухай бүрд нь 
засуулж шийдвэрлэлтийн маягтыг бичүүлж архивын нэгж бүрдүүлэн гэмт хэрэг, 
захиргааны зөрчлийн нэгдсэн санд бүртгэн баталгаажуулах ажлыг тогтмолжуулан 
ажиллаж байна. 

 
2018 оны эхний 03 дугаар сард 244 сая 200 мянган төгрөгийн хохиролтой, 43 

холбогдогчтой, эрүүгийн 105 хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал -41 
хэргээр буюу 28.1 хувиар буурсан, гэмт хэргийн илрүүлэлт 24.4 хувьтай байна. 

 
Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад учирсан хохирлын 39 

сая 700 мянган төгрөг буюу 16.2 хувийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 
нөхөн төлүүлж, 9 сая 500 мянган төгрөгийн хөрөнгийг битүүмжилсэн. 

 
Нийт 265 захиргааны зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос -55 нэгжээр буюу 17.2 

хувиар буурсан. Баривчилсан 48, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хассан 38 байна. 
  
Тус аймаг дахь Цагдаагийн газар нь иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 

ирүүлсэн гэмт хэргийн болон захиргааны зөрчлийн шинжтэй мэдээ мэдээллийг газар 
нутгийн байршил харгалзалгүйгээр шуурхай хүлээн авч, мэдээллийн нэгдсэн санд цаг 
тухай бүр нь шивж, алба хаагч нарыг хуулийн анхны хугацаанд шийдвэрлүүлэх тал 
дээр анхаарч Мягмар, Лхагва, Баасан гарагуудад алба хаагч нарын гар дээр 
шалгагдаж байгаа эрүүгийн хэрэг, гомдол мэдээлэл, зөрчлийн шийдвэрлэлтийг 
зааварт заагдсан хугацаанд нь оруулж, 7 хоног бүрийн Даваа гарагт эрүүгийн болон 
хэв журмын талаарх мэдээлэлд нэгдсэн санд алдаатай болон дутуу мөн буруу 



шивсэн алба хаагч нарын нэрсийг хэргийн дугаарынх нь хамт гаргаж, тухайн 7 хоногт 
гаргасан алдаа дутагдлын талаар нь мэдэгдэж, удаа дараа алдаа дутагдал гаргасан 
алба хаагч нарыг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулах, ажлын үр 
дүнгээр цалинг хасаж, тасаг хэсгийн дарга нарт нь цагдаагийн газрын даргын нэр дээр 
“Үүрэг, ажлын чиглэл” өгч хариуг нь авч давхар хариуцлага тооцон Улсын статистик 
мэдээг үнэн зөв гаргахад онцгой анхаарч ажиллаж байна         

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 
Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2018 оны гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдаагүй байгаа тул 1-р улирлын 
байдлаар цагдаагийн газраас 20 заалт бүхий гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын төлөвлөөгөө гарган, биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаа. Мөн Аймгийн ГХУСАЗЗ-
ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Цагдаагийн байгууллагатай 
холбогдолтой 34  заалт байгаагаас 1-р улиралд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 8 ажлыг 
хэрэгжүүлж үр дүнг тооцсон. 

 
 Тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
“Хуулиа мөрдъе”, “Сэрэмжилье-Нэгдье”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Сар шинэ”, “Тээврийн 
хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал”, “Илрүүлэлт-Эрэн сурвалжлалт, шийдвэрлэлт”, 
“Тэнэмэл” зэрэг нийт 8 удаагийн нэгдсэн арга хэмжээ, 6 удаагийн хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг зохион явуулж биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаа.  
 
 Тухайлбал: “Сэрэмжилье-Нэгдье” арга хэмжээний хүрээнд  Зуунмод сумын 
Засаг даргын А/24 тоот захирамжаар бүх шатны байгууллага, аж ахуйн нэгжийг  
“Нийтийн эргүүл” арга хэмжээнд хамруулсан. Арга хэмжээний хүрээнд 15 байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн 120 гаруй ажилтан, албан хаагч 384 цагийн нийтийн эргүүлд, 23 
иргэн сайн дурын эргүүлд ажиллаж, 22 зөрчлийг илрүүлж, 1200 ширхэг анхааруулга, 
сэрэмжлүүлэг тарааж, 200 ширхгийг гудамж талбай олон нийтийн газарт байрлуулж, 
158 байгууллагын харуул манааг шалгаж,  500 гаруй хүнд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг хүргэж ажилласан байна. Нийтийн эргүүлд 
ажиллаж байгаа иргэдэд цагдаагийн газраас заавар зөвлөмж өгч, эргүүлийн чиглэл 
маршрутыг тодорхойлж хариуцуулан мэргэжлийн удирдлагаар хангаж хамтран 
ажилласан.    
  
 Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр: Согтууруулах ундаагаар худалдаа 
үйлчилгээ эрхэлдэг 48  цэг салбарын эрхлэгч, худалдагч, үйлчилгээний ажилтан нарт 
АСТТХ, Тамхины хяналтын тухай хууль, ГХУСТХ, Зөрчлийн тухай хуулиудаар сургалт 
мэдээлэл хийж, Зуунмод сумын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран “Архидалтын эсрэг Төв аймаг” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж иргэдийн санал 
хүсэлтийг сонссон. “Хуулиа мөрдье” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн нутаг 
дэвсгэрт архи согтууруулах ундаа худалдан  борлуулдаг 304 худалдааны газар, зочид 
буудал, үйлчилгээний 42 цэг салбаруудад үзлэг шалгалтыг цагдаагийн газрын 91 
алба хаагч, Мэргэжлийн хяналт, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газартай хамтран 
хяналт  шалгалтыг зохион байгуулан 80 зөрчил илрүүлэн 36 албан мэдэгдэл 
хүргүүлэн хариуг хугацаанд авч 21 биелэлтийг газар дээр нь шалгаж 452 ажилтан, 
эрхлэгч, захирал нарт Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай 
хуулиар яриа таниулга хийж 800 ширхэг зурагт хуудсыг хэрэглэгчийн буланд 
байрлуулсан байна. 

 
Архидан согтуурч зөрчил гаргаж эрүүлжүүлэгдсэн болон, захиргааны журмаар 

баривчлагдсан 172 иргэнд  архи гэмт хэрэг гарахад нөлөөлж байгаа шалтгаан нөхцөл, 



түүний хор холбогдлыг ойлгуулан таниулах, тэдгээрийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх 
чиглэлээр сургалт, мэдээллийг Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны эмч нар хариуцан 
тогтмол зохион байгуулж ажилласан. Мөн өсвөр үе хүүхэд залуучуудад архины хор 
холбогдлын талаар МСҮТ, ЕБС-ийн нийт 8500 гаруй  хүүхдэд сургалт, мэдээллийг 
зохион байгуулсан.  

 
Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга 

хэмжээний хүрээнд Архины хор холбогдол, архинаас үүдэлтэй гэмт хэргийн нөхцөл 
байдал, шалтгаан нөхцөлийн талаар иргэд олон нийтэд сургалт, сурталчилгааг 
зохион байгуулж ажиллаа. Уг арга хэмжээний хүрээнд архины хор уршгийг харуулсан 
8 төрлийн гарын авлага, тараах материалыг 2500 ширхгийг иргэдэд тарааж, 120 
ширхгийг гудамж талбай олон нийтийн газарт нааж байрлуулж, цахим хаягаар 
сурталчилж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 5 удаагийн мэдээ, 
мэдээллийг хүргэж, 6 төрлийн видео шторкийг иргэдэд хүргэж сурталчилсан. 2018 
оны эхний 02 сарын байдлаар согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 11 гарч өмнөх оны 
мөн үеэс 13 нэгжээр буюу 45, 8 хувиар буурсан байна. 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 123 байгууллага, аж ахуйн нэгжид 

албан мэдэгдлийг хүргүүлж,  шинээр 2 шатахуун түгээх станц, 5 дэлгүүр үйлчилгээний 
газрыг бүрэн камержуулсан байна. Мөн аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран сум, орон нутгийн хэмжээнд камерын хяналтыг 
сайжруулах чиглэлээр албан бичиг хүргүүлсэн.  

 
Орон нутгийн ТВS, ”Төв” телевизтэй 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

гарган 7 хоног бүрийн цагдаагийн мэдээллийн цагаар эрүү хэв журмын нөхцөл 
байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон цаг үеийн шинжтэй нийт 46 удаагийн 
мэдээ мэдээллийг хүргэж, цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдаж 
байгаа нэгдсэн арга хэмжээ, өдөрлөг уулзалт зэрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг тухай бүр нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж  ажилласан. Мөн орон 
нутгийн телевизээр “Шөнийн дуран”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, “Мартын 
8-ны тусгай дугаар”, “Ярилцъя”, “Зочны цаг”, “Гүүр” нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэн хүргэж, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 12 төрлийн зурагт хуудас, гарын авлага, 
анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг боловсруулж иргэдэд танаар, олон нийтийн газарт 
байрлуулж ажилласан.  
 

Улсын  хэмжээнд зохион байгуулсан “Хуулиа мөрдье” нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын “Дуудлага” студитэй хамтран нэвтрүүлэг бэлтгэн 
Монголын үндэсний телевизээр мэдээлэл хийсэн.  Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, 
зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 8 төрлийн видео шторкийг орон 
нутгийн телевизүүдээр тодорхой давтамжтайгаар иргэдэд хүргэсэн.  

 
Аймгийн Хууль зүйн хэлтэс, Прокурорын газартай хамтран 27 сумын Байгаль 

орчны байцаагч, Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэн, Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 
нарт Зөрчлийн тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар 1 
өдрийн сургалт зохион байгуулсан.  

 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 

хууль тогтоомжийг иргэдэд мэдээлэх, сурталчлах,  хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, 
иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах зорилгоор “Хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт 
Нээлттэй өдөрлөг арга хэмжээг 2018 оны 03-р сарын 19-ны өдөр Баянчандмань 
суманд зохион байгууллаа. Арга хэмжээг тус сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах зөвлөл, Баянчандмань сум дахь цагдаагийн хэсэгтэй хамтран 



зохион байгуулсан.  Өдөрлөгийн арга хэмжээнд сумын удирдлагууд, төрийн албан 
хаагчид, иргэд, хөдөлмөрчид нийт 70 гаруй хүн хамрагдсан.  

 
Арга хэмжээний үеэр Орон байрны хулгай, Архидалт, Хар тамхи, Хүний 

наймаа, Цахим гэмт хэрэг, Бусдын бие мах бодид гэмтэл учруулах, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал зэрэг 7 төрлийн видео шторкийг үзүүлж, 8 төрлийн 250 
ширхэг анхааруулга, сэрэмжлүүлэг, гарын авлагыг иргэдэд тараасан. 

  
Иргэд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажилд камерын хяналтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр иргэд олон 
нийтэд мэдээлэл, сурталчилгааг тогтмол хүргэж ажиллаж байна. 2018 оны эхний 2 
сарын байдлаар хяналтын камерын чанар стандартыг сайжруулсан 14 дэлгүүр, 
шинээр камержуулсан 3 шатахуун түгээх станц, 8 байгууллага, аж ахуй нэгж байна.  
Мөн алслагдсан гэр хороолол руу чиглэсэн камержуулалт, гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр аймаг орон нутгаас 2018 оны төлөвлөгөөнд шат дараатайгаар авч 
хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан байна.  Камерын хяналтын систем нэвтэрсэн жишиг аймаг 
болох төслийн хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын  Мэдээлэл технологийн төвөөс 
судалгааны ажил хийгдэж байна. 

 
Эрдэнэ сумын Засаг даргад 2018 оны 02 дугаар сард Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг хангах зориулалт бүхий сүүлийн үеийн хүчин чадал сайтай тээврийн 
хэрэгслийн улсын дугаар, зөрчил илрүүлэх 2 ширхэг телекамер авах талаарх саналыг 
хүргүүлж 2018  оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр шийдвэрлүүлж камер байршуулах 
ажил хийгдэж байна. 

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр: Гэр бүлийн хүчирхийллийн Хамтарсан багийн гишүүдийг давтан сургах 
чадавхжуулах зорилгоор Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран 27 
сумын 33 нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нарт хүчирхийллийн хохирогчид тусламж 
үйлчилгээг хэрхэн хүргэх, холбон зуучлах ажиллагаанд анхаарах асуудлаар семинар 
зохион байгуулан кейс ажиллуулан дадлага эзэмшүүлсэн. Мөн Хүүхэд хамгааллын 
тухай хуулийн боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгаалал, Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
дэх хүүхэд хамгаалал сэдвүүдээр сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, Ерөнхий 
боловсролын  дунд сургуулийн дотуур байрны багш, Зуунмод сумын 5 сургуулийн 
багш ажилчид нийт 180 албан хаагчдад сургалт зохион байгуулсан байна. 

 
Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх баривчлах байранд Зөрчлийн тухай хуулиар 

7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлагдсан 68 иргэнд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн хүмүүжил 
төлөвшилд эцэг эх, асран хамгаалагчийн үүрэг оролцоо сэдвээр сургалт зохион 
байгуулсан. 

 
Өсвөр үе, залуучуудыг архины хор уршиг, хар тамхи мансууруулах бодисын 

хэрэглээ түүнээс урьдчилан сэргийлэх, шинэчлэн батлагдан мөрдөгдөж байгаа 
Эрүүгийн хуулийн тухай ойлголт, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх насны хязгаар зэрэг 
сэдвүүдээр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын өсвөр үе залуучуудын сургалт 
сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн нартай хамтран МСҮТ-ийн 642 суралцагч 
оюутан, Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 9-12 ангийн 966 сурагчдад 58 
удаагийн сургалт зохион байгуулсан байна. 

 
“Сэрэмжилье-нэгдье”, “Хуулиа мөрдье-21” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 

Аргалант, Баянчандмань сумдын 126 иргэдэд  Эрүүгийн хуулийн тухай ойлголт, 



хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд иргэдийн оролцоог хэрхэн 
идэвхжүүлэх, Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд Эцэг, эх, асран хамгаалагч нарын 
оролцоо анхаарах асуудал, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг 
сурталчлан, харилцан ярилцаж сургалт, арга хэмжээнд оролцсон 68 иргэдээс 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагч нарын ажлын харилцаа 
хандлагын талаар санал асуулга авч, иргэдэд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хууль, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн хулгайлах, дээрмийн гэмт хэргийн 
хариуцлагын талаарх гарын авлага, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  сэрэмжлүүлэг 
тараан өгч ажилласан байна.  

 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/58 дугаар тушаалаар Мал хулгайлах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийг байгуулж хэсгийн дарга 1, эрүүгийн мөрдөгч 2, мөрдөгч 
2, цагдаа жолооч 1 орон тоотой баталсан. 
 

Аймгийн Засаг даргын зөвлөл, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөлийн хуралд мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар 
танилцуулж тус газрын мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор  40,0 сая төгрөгийн хөрөнгийг орон нутгийн сангаас шийдвэрлүүлэн авто 
машин 1, шаардлагатай хэрэгслийг авч үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. 
 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах зөвлөл, Засаг 
даргын тамгын газартай хамтран Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан 
сэргийлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хил залгаа аймаг, сумдын хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаа, малчдын хамтарсан зөвлөгөөнийг Лүн суманд зохион байгуулсан.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээллийн төв, Эрүүгийн цагдаагийн 

албаны 8 дугаар хэлтсүүдтэй хамтран “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 
малчдын сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх нь”, “Малын хулгайгаас сэргийлье” сэдвээр 
богино хэмжээний шторк, сэрэмжлүүлгийг бэлтгэж Монголын үндэсний олон нийтийн 
телевиз, Малчин, Өлзий, орон нутгийн TBS, Төв, ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, 
Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын www.tuv.police.gov.mn хуудсанд байршуулж иргэд, 
олон нийтэд сурталчилсан. 

 
ХОЁР. ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН 

НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр 
 

Тус тасгийн алба хаагчид 2018 оны 01-р улиралд нийт 53 шилжүүлэх 
материалаар 440.619.000 төгрөгийн хохиролтой, 91 холбогдогчтой, 53 гэмт хэрэг 
үйлдлийг илрүүлснээс хэрэг бүртгэлтийн дугаар авсан 32, эрүүгийн хэргийн дугаар 
авсан 21 байна. 

 
Тайлангийн хугацаанд нийт 257 мэдээ мэдээлэл авч шалгасан ба туслах 

хүчнээс 79 мэдээ мэдээлэл авснаас туслагчаас 22, албаны харилцаатай хүнээс 57, 
төлөөлөгчийн илтгэх хуудас 178 авч мэдээллийг шалгаж тодруулахад 173, мөрдөн 
сурвалжлах хэрэгт 2, мөрдөн тагнах хэрэгт 7, хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт  31, эрүүгийн 
хэрэг үүсгүүлэхэд 24, эрэн сурвалжлах ажилд 20-г ашигласан. 

 
Цагдаагийн газрын эрэн сурвалжлах ажлыг тус цагдаагийн газрын эрүүгийн 

ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч М.Баасанхүү хариуцан ажилласан ба Цагдаагийн 

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


байгууллагын “Эрэн сурвалжлах ажлын журам”-ыг хэрэгжүүлэх, Эрэн 
сурвалжлах“АSAP” сангийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа, ашиглалтын чиглэлээр 
алба хаагч нарт тухай бүр нь зааварчилж, зөвлөгөө өгч байна.  

 
Эрэн сурвалжлах ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах орон тооны бус 

зөвлөлийг эрэн сурвалжлах журамд заасны дагуу хуралдуулан цаашид хийх ажлаа 
тодорхойлон хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

.  
 Тус Цагдаагийн газрын алба хаагч нараас 2018 оны 01 дүгээр улиралд Эрэн 
сурвалжлах “ASAP” санд 25 хүн, мал амьтан,эд зүйлийг зарлан мэдээлж, энэ оны 
болон урьд оны 41 хүн, мал амьтан, эд зүйлийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг 
зогсоосон. 
 
 2018 оны 01 дүгээр улиралд эрэн сурвалжлах “АSAР” сангийн ашиглалт, 
бүрдүүлэлтийн явц байдал зарлан мэдээлсэн хүн, мал амьтан, эд зүйлийг өнгөрсөн 
оны мөн үетэй харьцуулахад 2 нэгжээр буюу 7,5 хувиар буурсан, олж тогтоосон хүн, 
мал, эд зүйлсийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 15 нэгжээр буюу 36,5 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй байна. 
 

ЭРЭН СУРВАЛЖИЛСАН ХҮН, МАЛ, ЭД ЗҮЙЛИЙГ 
                                                       ОЛЖ ТОГТООСОН ТАЛААР: 
 

Тайлангийн хугацаанд “АSАР” санд зарласан болон эрэн сурвалжлалт 
зогсоосон мэдээллүүдийг төрлөөр нь харуулбал: 

 

Маягтын 
дугаар 

Эрэн сурвалжлалтын 
төрөл 

Сард эрэн 
сурвалжлалт 

зарласан 

Сард эрэн 
сурвалжлалт 

зогсоосон 

Нийт 
Үлдэгдэл 

 
5411 

 
Алга болсон хүн 

ШДХ-4 
АБХ- 2 

ШДХ- 3 
АБХ- 1 

ШДХ- 6 
АБХ-9 

 
5412 

 
Оргодол 

   Оргодол   0 
Сэрдэгдсэн  4 

Оргодол 0 
Сэрдэгдсэн 3 

 

Оргодол 6 
Сэрдэгдсэн 11 

Нийт 17 

5417 Хэн болох нь 
тогтоогдохгүй цогцос 

0 0 4 

5421 Галт зэвсэг, сум 
хэрэгслэл. 

1 0 38 

5422 Бодис 0 0 0 

5423 Тээврийн хэрэгслэл 2 0 9 

5424 Түүх соѐлын дурсгалт 
болон үнэт зүйлс. 

0 0 13 

5425 Мал, амьтан 1 0 17 

5426 Эд зүйл 13 0 196 

5427 Аман зургаар 0 0 0 

 
Нийт зарлагдсан мэдээллээс бүртгээгүй, шаардлага хангаагүй, хянагдсан 

мэдээлэл байхгүй байна.   
 
Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: Эрүүгийн цагдаагийн албаны даргын 

2018 оны МН/01 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган 
батлуулан ажиллаж байна 



 
6 төрлийн сэрэмжлүүлэх шторкийг Аймгийн TBS телевизээр иргэдэд хүргэж 

байна мөн цагдаагийн газрын фэйсбүүк, вэб хуудсаар иргэдэд шторкийг хүргэн 
ажиллаж байна.                                    

 
Хар тамхи болон мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эмийн эргэлтэд хяналт тавих 

чиглэлээр: “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх нэгдүгээр шатны төлөвлөгөөнд тусгах саналыг 
Эрүүгийн цагдаагийн албаны Хар тамхитай тэмцэх газарт 2018 оны 01 сарын 29-ны 
өдөр  хүргүүлэн 2018 оны 02 сарын 05-ны өдөр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллах 
төлөвлөгөөг гарган батлуулан ажиллаж байна.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 21-

ны МН/01 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах төлөвлөгөөг гарган 
батлуулсан. Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 4 төрлийн сэрэмжлүүлэх шторкийг 
аймгийн TBS телевизээр иргэдэд хүргэж байна.   

 
2018 онд Хар тамхитай холбоотой өргөдөл гомдол мэдээлэл цагдаагийн газарт 

бүртгэгдээгүй байна.  
 
Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: Хүн худалдаалах гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр салбар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа  бөгөөд 2017 
оны 07 дугаар сарын  01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн 
тусгай ангийн 13.1 дэх хэсэгт заасан “Хүн худалдаалах” гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан 
зогсоох түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулдаг зочид буудал, саун, баар зэрэг  газруудыг эрүүгийн мөрдөгч нар хяналтдаа 
авч уг гэмт хэргийн талаар Гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл цуглуулан 
ажиллаж байна. Мөн Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
иргэд, төрийн алба хаагчид, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад яриа, 
таниулга хийн, зурагт хуудас бүхий мэдээ, мэдээлэл хүргэн ажилласан. 

 
Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр 

 
2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар иргэд байгууллагаас гэмт хэргийн 

шинжтэй 90 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шалгаснаас хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 
17, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан 31, мөрдөн байцаалтын хэрэг үүсгэсэн 
27, шууд мөрдөн байцаалтын дугаар авсан 7, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 3, нийт 
85 буюу 94,4% хувийг шийдвэрлэсэн. Одоо ажиллагаанд 5 гомдол мэдээллийн 
үлдэгдэлтэй байна. Нийт 115 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг шалгаснаас хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг хаасан 24, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 6, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 
яллагдагчаар татсан 54 хэрэг байна.  

 

2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар хэрэг бүртгэлтийн 115, мөрдөн шалгах 
100 хэрэг нийт 215 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 68 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн, 33 хэргийг хэрэгсэхгүй 
болгох саналтай, 24 хэргийг хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай, 54 хэргийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан, 4 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн, 6 хэргийг 
харьяаллын дагуу шилжүүлж, 2 хэргийг түдгэлзүүлж, нийт мөрдөн шалгах 
ажиллагааны 191 хэрэг буюу 88,8% хувийг шийдвэрлэсэн байна.  

 



Гэмт хэргийн улмаас иргэд,  байгууллагад 38 сая 500,0 мянган төгрөгийн  
хохирол учирснаас 8 сая 500,0 мянган төгрөгийг нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн 
төлүүлэлт 91 хувь болж урьд оноос 29 хувиар буурсан байна.  

 
Эд хөрөнгө хураах ял болон иргэний нэхэмжлэлийг хангах зорилгоор 54 сая 

600,0  /тавин дөрвөн сая зургаан зуун мянга/ төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх 
ажиллагааг явуулсан нь урьд оны мөн үеэс 47 хувиар буурсан байна 

 
Тасгийн дарга ахлах мөрдөгч, мөрдөгч нарын шалгаж буй 215 хэрэгтэй 

танилцаж, 30 хэрэгт даалгавар, зааварчилгаа бичиж 15 хэргийн газрын үзлэгт 
оролцож мэргэжлийн удирдлагаар хангаж багийн зохион байгуулалтад оруулахаас 
гадна ээдрээ түвэгтэй, олон холбогдогчтой, эзэнгүй болон бусад 54 хэрэгт ажлын 
хэсгийг ахлан ажилласан байна. 
 

Төв аймгийн Прокурорын газартай хамтран сар болгон шийдвэрлэх хэргийн 
график гарган аймгийн  прокурор, цагдаагийн газрын даргаар батлуулан, графикийн 
биелэлтэд орлогч прокурор, тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч  нараас  байнгын хяналт 
тавин,  дараа сарын 5-ний дотор графикийн биелэлтийг тооцох, шийдвэрлэгдэхгүй 
удааширч байгаа хэргүүдийг шийдвэрлэх зорилгоор мөрдөгч, прокуроруудын 
хамтарсан зөвлөгөөнийг сар болгон хийж байна.  
 

Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр 
 

Хэрэг бүртгэх тасаг нь 2018 онд тасгийн дарга 1, ахлах хэрэг бүртгэгч 1 орон 
тоотой, 26 хэсгийн төлөөлөгч /эрүүгийн мөрдөгч/ нарыг мэргэжлийн удирдлагаар 
хангаж ажиллаж байна. 

 
Зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг 2018 оны 01 

дүгээр сарын 31-ний өдөр хүртэл хугацаанд хэрэгжүүлэн, холбогдох мэдээ, тайлан 
гаргаж байсан ба Цагдаагийн Ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 31-ний өдрийн 02/48 тоот ажлын чиглэлийн дагуу тус алба нь Эрүүгийн хуулийн 
тусгай ангийн 11 дүгээр бүлгийн 11.1.25 дахь хэсэгт зааснаас бусад энэ бүлэгт заасан 
гэмт хэргийн шинжтэй өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, хэргийг хүлээн авч шалгаж байна. 

 
Гомдол, мэдээлэл, харьяаллын хэргийг шалгаж шийдвэрлүүлэх, чанарыг 

дээшлүүлэх талаар анхаарч 7 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөг Цагдаагийн газрын 
даргаар батлуулан ахлах мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нарт ажлын чиглэл, зааварчилга, 
даалгавар өгч “Мягмар”, “Баасан” гарагуудад шийдвэрлэгдээгүй  хэрэг,  өргөдөл, 
гомдол, мэдээллийн судалгааг тухай бүр нь гаргаж, Цагдаагийн байгууллагын гэмт 
хэрэг, зөрчлийн тоо бүртгэлийн нэгдсэн сантай тулгалт хийж ажилласан. 

 
Гэмт хэргийн болон туслах тоо бүртгэлийн зааврыг бүрэн хэрэгжүүлэх, 

“Зөрчлийн тоо бүртгэл хөтлөх  /код-701/ журам”-ын дагуу тасгийн бүртгэл судалгааг 
төрөлжүүлэн гаргаж өдөр бүр бүртгэж, хэрэг бүртгэлтийн явцын мэдээг 7 хоног, сарын 
бүрийн 25-ний дотор тайлан тогтоосон хугацаанд гаргаж, дүн шинжилгээ хийж 
бүртгэлээр тавих хяналтыг тасралтгүй явуулсан. 

 
Эрүүгийн хэрэг, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль бусад  хууль, 

тогтоол, заавар, журмыг зөрчихгүй ажиллахад анхаарч долоо хоногт 2-оос доошгүй 
удаа мөрдөгч нарын гар дээр шалгагдаж байгаа эрүүгийн хэрэг, материалтай 
танилцаж, амаар болон бичгээр 15 удаа зааварчилга, 10 даалгавар өгч биелэлт үр 
дүнг тогтоосон хугацаанд тооцон ажилласан. 



 
Мөн аймгийн прокурорын газрын орлогч прокурор М.Мөнхзул, хяналтын 

прокурор М.Үүрийнтуяа, хяналтын прокурор, мөрдөгч нар болон өмгөөлөгч 
Б.Баярмагнай нарыг урьж шинэчлэн батлагдсан зөрчлийн болон зөрчил хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулиар 4 удаа сургалт зохион байгуулж, мөн 1 удаа аймгийн орлогч прокурор 
М.Мөнхзул, хяналтын прокурор, мөрдөгч нарын гаргаж байгаа нийтлэг алдаа 
дутагдлын талаар хэлэлцүүлгийг тус тус зохион байгуулсан. 

 
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бүх нийтийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт хууль хяналтын байгууллагуудын бүсийн өдөрлөгт 
оролцсон. 

 
Шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэрэг,  гомдол мэдээллийн талаар: 2018 оны 1 

дүгээр улиралд  зөрчлийн шинжтэй 53 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авснаас 24 зөрчлийн 
хэрэг нээж, 3 зөрчлийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 17 зөрчлийн шинжгүй, 17 
зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 8 зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар 
шийдвэрлэсэн.  

 
53 холбогдогчтой 53 зөрчлийн хэрэг нээж, 36 холбогдогчтой 36 хэргийг 

прокурорт шилжүүлсэн, зөрчлийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 
1,200,000 мянган төгрөгийг хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлтийн шатанд 980,000 
мянган төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлсэн. 

 
Зөрчил гаргасан 15 иргэнийг 1520000 мянган төгрөгөөр торгож, 22 иргэнийг 7-

30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан. 
 
 Энэ оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11 

дүгээр бүлгийн 11.1.2.5 дахь хэсэгт зааснаас бусад энэ бүлэгт заасан гэмт хэргийн 
шинжтэй гомдол мэдээллийг хүлээн авч 1 дүгээр улирлын байдлаар 41 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авснаас 3 буюу 7.3 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзаж, 1 харьяаллын дагуу шилжүүлж, 35 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн, одоо 2 
гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй.  

 
51 холбогдогчтой 51 хэрэг бүртгэлтийн хэргийг шалгаж, зөрчлийн хэргээс 4 

хэргийг прокуророос хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 20 холбогдогчтой, 18 хэргийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан, 1 холбогдогчтой 1 шүүхээс буцсан хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 3 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 6 хэрэг 
бүртгэлтийн хэргийг хааж, 27 хэрэг бүртгэлийн хэргийн үлдэгдэлтэй байна. 

 
22 холбогдогчтой 22 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 19 

холбогдогчтой, 19 хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн, 2 хэргийн үлдэгдэлтэй, 37.2 хувийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж шүүхэд шилжүүлсэн.  

 
Шүүхэд шилжүүлсэн хэргээс нэмэлт ажиллагаа хийлгүүлэхээр буцсан хэрэг 

байхгүй. 
 
Гэмт хэргийн улмаас иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 37690 мянган 

төгрөгийн хохирол учирснаас 28830 мянган төгрөг буюу 76.4 хувийн хохирлыг хэрэг 
бүртгэлтийн шатанд нөхөн төлүүлсэн. 
 

Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр: 



 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажилд замын цагдаагийн тасгийн 

алба хаагч нар хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин 4, согтуурал шалгах драйгерь багаж 
4, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн эсэхийг тандагч багаж 19, хурд хэмжигч 1, 
бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж 32, гав 15, цахилгаан бороохой 10, нулимс 
асгаруулагч 15, богино долгионы суурин станц 3, гар станц 12, Зуунмод сумын төвд 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зориулалт бүхий камер 27, тээврийн 
хэрэгслийн улсын дугаар илрүүлэгчтэй камер 1  зэрэг техник хэрэгсэлтэйгээр 
ажилласан байна. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зориулалт бүхий 
сүүлийн үеийн хүчин чадал сайтай тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, зөрчил 
илрүүлэх теле камер, хурд хэмжих төхөөрөмж шинээр нэмж авах төсөв хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэхээр саналыг Төв аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс 2018 онд хийж гүйцэтгэх 
ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулж хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажил арга хэмжээ зохион 
байгуулж ажилласан.  

 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын нөхцөл байдал, түүнд үндэслэсэн ажил, 

арга хэмжээ: Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гудамж замын хяналт шалгалтаар 96122 тээврийн 
хэрэгсэл шалгаж 2773 зөрчил илрүүлж, МУ-ын Зөрчлийн тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 7.3.1, 7.5 дахь заалтуудыг зөрчиж согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн 
үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 41 жолоочийг илрүүлэн тээврийн хэрэгслийг 
саатуулж ажилласан байна. 

 
Захиргааны зөрчлийн шийдвэрлэлтийн талаар:  Согтууруулах ундааны зүйл 

хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 32 жолоочийн 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилээр хасаж , хуульд заасны дагуу 400 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож 
хөдөлгөөнд оролцсон 9 иргэнийг Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 
шийтгэврээр баривчлуулж, ЦЕГ-ын туслах тоо бүртгэлийн санд мэдээллийг бүртгэж 
ажиллаа.  

 
Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох хууль тогтоомж 

зөрчсөн нийт 2,773 жолоочийг 90,434,250 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 11 
жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, түр саатуулагдсан тээврийн хэрэгслийн 
эзэмшигчдээс түр саатуулах хашааны хураамж 65,000 төгрөгийг авч ажилласан 
байна. 

 
Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай удирдлагын төвийн 102 дугаарын утсанд 

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн зам тээврийн ослын 12 гомдол, 
мэдээлэл, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-202/-ын дагуу 
хүлээн авснаас захиргааны арга хэмжээ авсан зөрчлийн шинжтэй 8, зам тээврийн 
осол, хэргийн шинжтэй 5 гомдол мэдээлэлд ослын газрын үзлэг хэмжилт хийж, нийт 4 
гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэгч, мөрдөгч нар шалгаж 1 гомдол мэдээллийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэх саналтай шилжүүлж, 1 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг 
үүсгэхээс татгалзах саналтай шилжүүлж, үлдэгдэл 2 гомдол, мэдээллийг холбогдох 
алба хаагч нар хуулийн хугацаанд нь шалгаж байна. Осол хэргийн улмаас 8 хүн 
гэмтэж, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад 18,256,000 төгрөгийн хохирол учирснаас 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 7,358,000 төгрөгийн хохирлыг нөхөн 
төлүүлж ажиллаа.   

 



Төв аймагт 2018 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн зам тээврийн осол, хэрэг болон  
ЗЦТ-аас илрүүлсэн зөрчлийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан үзүүлэлт 
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Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дайран өнгөрч байгаа улсын чанартай 

хатуу хучилттай авто замуудын зам тээврийн осол, хэрэг ихээр гардаг хар цэгүүд 
дээрх авто замын нөхцөл байдлыг үндэслэн, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
нөхцөл байдал, осол, хэрэг, зөрчлийн гаралтад дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр 
тасгийн алба хаагч нар хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд “Хүнд даацын 
автомашин ачаа тээвэрлэлт”, “Техникийн бүрэн бүтэн байдал”, “Хяналт шалгалт” 
сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “Ачааны автомашины бүрэн бүтэн байдал, ачаа 
тээвэрлэлт” сэдэвт нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус тус ажилласан байна. 

 
Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Иргэдэд зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийг 

сурталчлан таниулах, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд 
tuv.police.gov.mn. “Төв цагдаагийн газар“, “Орон нутгийн замын цагдаа” гэсэн  
facebook хаягаараа дамжуулан зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
замын зохион байгуулалтын чиглэлээр хийсэн ажил, цаг агаарын нөхцөл байдал, 
хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар тогтмол олон 
нийтэд мэдээлэл 10, сэрэмжлүүлэг 19 нийтэлж, Зуунмод сумын “Зуунмод TBS“, “Төв 
телевиз” -ээр 7 хоног бүр Монгол улсын Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний 
дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан таниулж теле 
хэлбэрээр сургалт  зохион байгуулж,  олон нийтийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, зам 
тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтэд сэрэмжлүүлэг 
мэдээ 7, хууль тогтоомж сурталчлан таниулах чиглэлээр 1 нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж 
ажилласан.  

 
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 2018 оны 

03 дугаар сарын 08-ны өдөр Төв аймгийн “ТВS” телевизтэй хамтран баярын тусгай 
дугаарыг бэлтгэж замын хөдөлгөөнд оролцож буй эмэгтэй жолооч нарт сарнай цэцэг 
бэлэглэж ажилласан. 

 
Төв аймгийн Баян сумын төрийн албаны тээврийн хэрэгслийн 15 жолооч нарт 

2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 



чиглэлээр сургалт зохион байгуулж тээврийн хэрэгсэлд нь үзлэг шалгалт хийж 
илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар заавар зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ЕБС-ийн ахлах ангийн нийт 80 сурагчдад “Замын 

хөдөлгөөнд соѐлтой оролцох нь” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 03 дугаар сарын 16-ны 
өдөр тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн ахлагч И.Түвшин орж ажилласан. 

 
Зуунмод сумын “Унагалдайн андууд” цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн 28 

хүүхдүүдэд 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр “Замын хөдөлгөөнд ганцаараа 
оролцохгүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж ажилласан. 

 
Замын зохион байгуулалтын чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд орших хатуу 

хучилттай замын арчлалтыг сайжруулах талаар анхаарч зам засвар арчлалтын “Төв 
АЗЗА” ТӨК, “УБ АЗЗА” ТӨК, “Эрдэнэсант АЗЗА” ТӨК зэрэг байгууллагуудтай хамтран 
ажиллаж замын цас, мөстсөн хэсгийг тухай бүр арилгуулж, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулж ажилласан байна. 

 
Төв аймгийн хэмжээнд замын нөхцөл байдал хүндэрсэн, замд эвдрэл үүссэн 

нөхцөл байдалтай холбогдуулж албан байгууллага аж ахуй нэгж, иргэнд нийт 6 албан 
мэдэгдэл хүргүүлж 3 хариу авч ажилласан.  

 
Төв аймгийн Баян сумын Цант, Цавчир, Өгөөмөр багийн засаг дарга нарт 2018 

оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр засмал замтай ойрхон нутаглаж байгаа малчдад 
малаа засмал замаар хариулгагүй бэлчээхгүй байх талаар албан мэдэгдэл 
хүргүүлсэн. 

 
Төв АЗЗА ТӨХК-ны захирал М.Ганбаатарт 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны 

өдөр замын зорчих хэсэгт халтиргаа, гулгаа үүссэнтэй холбогдуулан №4 дугаартай 
албан мэдэгдэл хүргүүлж хариуг 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр авсан. 

 
Зуунмод хотын хот тохижуулах газрын дарга, А.Шаравнямбууд 2018 оны 03 

дугаар сарын 13-ны өдөр гэрлэн дохио хэвийн ажиллагаанд оруулах талаар №11 
дугаартай албан мэдэгдэл хүргүүлж хариуг 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр 
авсан. 

 
Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг дарга, Э.Энхбаярт 2018 оны 03 дугаар 

сарын 12-ны өдөр Аймгийн засаг даргын орлогч Д.Мөнхбаатарын 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 06-ны өдрийн А/631 дугаартай захирамжийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар №10 
дугаартай албан мэдэгдэл хүргүүлж хариуг одоогоор аваагүй байна. 

 
Баянчандмань АЗЗА ТӨХК-ны захиралд 2018 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 

Жаргалант сумын нутаг 120 дахь км-н заалтын хажуу талын замд замын зорчих хэсэг 
дээр үүссэн цас, мөсөн дээр гулгаж, зорчих хэсгийн эвдрэлээс үүдэлтэй гарсан зам 
тээврийн осолтой холбогдуулан, зорчих хэсгийн дагуу байрлуулсан ус зайлуулах 
хоолой гүүрний цэвэрлэгээг хийх дахин зорчих хэсэг дээр цас, мөс үүсгэхгүй байхад 
анхаарч, арилгах арга хэмжээ авах талаар албан мэдэгдэл хүргүүлж хариу авч 
ажилласан.  

 
Зуунмод сумын төвийн гудамж замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, асахгүй 

байгаа гэрлүүдийг засварлан асааж хэвийн ажиллагаанд оруулах талаар анхаарч 
эвдрэлтэй гэрлүүдийн тоо судалгааг гарган тухай бүр  Аймгийн ЗДТГ-Төв шинэчлэл 
УҮГ-т хүргүүлэн шаардлага тавьж ажилласнаар Зуунмод сумын төвийн гудамж замын 



2500 гэрлээс асахгүй байсан 56 гэрлийн,  22 гэрлийг засварлан асаалгаж гудамж 
замын гэрэлтүүлэг 90% хувьтай байна.   

 
Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны чиглэлээр 

 
Тус Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг 2018 оны 01 дүгээр 

улиралд тасгийн дарга-1, ахлах байцаагч-2, хэсгийн байцаагч-6, эргүүлийн цагдаа-5, 
Эрүүлжүүлэх, Саатуулах байранд эмч-3, саатуулах байрны жижүүр цагдаа-3, 
харуулын цагдаа 4, сумдын цагдаа-18 нийт 48 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн. Бие 
бүрэлдэхүүн цагийн хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж, Цагдаагийн газрын жижүүрийн 
шуурхай бүрэлдэхүүнд үүрэг гүйцэтгэх алба хаагч нарын томилгоог хийж, батлуулан 
хяналт тавьж ажилласан.   

 
Малын гоц халдварт шүлхий өвчний хорио цээрийн бүсэд хэрхэн үүрэг 

гүйцэтгэж байгаа, гамшиг ослын үеийн бэлэн байдлын түвшинг шалгах ажлын 
хэсэгтэй Алтанбулаг, Лүн, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант сумдын нөхцөл байдлыг 
газар дээр нь шалгаж тус тусын чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч 5 хоног ажилласан. 
Гамшиг ослын үед ажиллах цагдаагийн байгууллагын хийж гүйцэтгэх ажлын 
төлөвлөгөө, хүн, хүчний зураглал гаргаж Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, 
Онцгой байдлын газрын даргаар зөвшөөрүүлсэн.  

 
 Төв аймгийн Зуунмод сумын нутаг 4-р баг “Б” 8-ийн 12-1 тоотод оршин суух 
Н.Уламбаярын 6 тооны үхэрт малын гоц халдварт шүлхий өвч илэрч Сэргэлэн сумаас 
1, Зуунмод сумаас 3 пост гаргаж өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэн Зуунмод 
сумын Засаг даргын захирамжийн хүрээнд 4 цагдаагийн алба хаагч 2 тээврийн 
хэрэгсэлтэй 288 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  
 
 Төв аймгийн Баянцагаан сумын 4-р багийн нутаг дэвсгэр болох “Аяган хүрэн 
өндөр” гэдэг газарт өвөлжиж байсан Баян-Өнжүүл сумын малчин Ц.Болдбаатарын 
суурьт халдварт “шүлхий” өвчний шинж илэрсэн 2018 оны 1 дүгээр сарын 16-ний өдөр 
дээж авч Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 18-ний өдрийн дүгнэлтээр “Малын гоц халдварт шүлхий өвчин” болох нь 
тогтоогдож, Баянцагаан сумын Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 
А/07 тоот захирамжаар “Хорио цээрийн дэглэм” тогтоож хорио цээрийн голомтын 
цэгийг 5 км-аар тогтоож, сэжигтэй цэгийг 10 км газарт тогтоож 2-р багийн нутаг 
сангийн далай газарт хорио цээрийн постод Цагдаагийн газраас 10 алба хаагч 24 
цагаар 10 хоногийн ээлжээр үүрэг гүйцэтгэж 52 хоног 12480 цагийн үүрэг гүйцэтгэж 
ажилласан.  
 
 Баян-Өнжүүл сумын нутагт хорио цээрийн бүсийн хамгаалалтад 2 алба хаагч 
24 цагаар 52 хоног 3496 цагийн 672 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  
 

“Сар шинэ” арга хэмжээний хүрээнд Төв аймгийн Зуунмод сумын нутагт төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын 87 иргэнийг хэсгийн байцаагч, эргүүлийн цагдаа 
нартай хамтарсан эргүүлийг зохион байгуулж 384 хүн/цаг, цагдаагийн газрын төвийн 
алба хаагч нарыг эргүүлийн хуваарьт оруулж 2200-0200 цагийн хооронд эргүүлийн 
үүрэг гүйцэтгэж 364 хүн/цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. Арга хэмжээний хүрээнд 
гудамж талбай олон нийтийн газарт урьдчилан сэргийлэх хуудас 1500 тарааж 
ажилласан. Хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй.   

 
 Төв аймгийн Ардчилсан намаас Монгол Улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд 
хүргүүлсэн “Шаардлагын хариу нэхэх” жагсаал Зуунмод суманд 2018.02.01-ний 



өдрүүдэд зохион байгуулагдах үеийн хамгаалалт зохион байгуулж хамгаалалтад 35 
алба хаагч 4 тээврийн хэрэгсэл, 16 холбооны хэрэгсэлтэй 105 цагийн үүрэг гүйцэтгэж 
ажилласан.  
 

Нийтийн хэв журам хамгаалах эргүүл 12:00-18:00, 18:00-00:00 цагийн хооронд 6 
чиглэлд 219 цагдаа 1314 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, Зуунмод суманд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 441 төрийн болон төрийн бус өмчийн байгууллагын харуул 
хамгаалалт, 650 хүнсний дэлгүүр, 273 Баар, 60 шатахуун түгээх цэг салбар шалгаж, 
ахуйн хүрээний 133 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, 68 хүнийг саатуулах байранд, 46 
иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, 48 айл өрхөөр орж ажилласан.  

 
Авто эргүүл  Зуунмод суманд 361 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж. Төв 

аймгийн Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын харуул 
манаа 271, баар 175, хүнсний дэлгүүр 261, шатахуун түгээх станц 134 , 24 тээврийн 
хэрэгсэл шалгаж.  Ахуйн хүрээний 99 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, 30 иргэнийг 
саатуулах байранд, 18 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, 40 айл 
өрхөөр орж, тэсэрч дэлбэрэх аюултай ачаа тээвэрлэж яваа 20 тээврийн хэрэгслийг 
Зуунмод сумын нутгаар хамгаалан гаргаж, нийт 2099 км явж ажилласан.  

 
Сумдын цагдаа нар: 7128 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж 4758 аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын харуул манаа, 439 баар цэнгээний газар, 5323 хүнсний дэлгүүр, 
1620 шатахуун түгээх цэг, салбар, 7959 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 2499 айл өрхөөр 
орж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа таниулга хийж, зөрчлийн шинжтэй 100 
дуудлага мэдээлэл хүлээн авч 25 иргэнийг хяналтдаа хонуулж 151 иргэнийг ар гэр 
асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч зөрчил гаргасан 183 иргэнийг 4,441,250  
төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулж ажилласан.  

 
Хэсгийн байцаагч нар: Зөрчлийн шинжтэй 116 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, 

48 гомдол, мэдээллийг зөрчлийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай аймгийн 
прокурорын газарт шилжүүлж, 69 гомдол, мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг үүсгэж, 1 гомдол 
мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, зөрчил гаргасан 15 иргэнийг 1,250,000 
төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулж ажилласан.   

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 2376 цагийн эргүүлийн үүрэг 

гүйцэтгэж 118 аж ахуйн нэгж, байгууллагын харуул манаа, 32 баар цэнгээний газар, 
118 хүнсний дэлгүүр, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 106 санамж, сэрэмжлүүлэг 
тарааж, 11 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, зөрчлийн шинжтэй 4 
дуудлагад явж 6 иргэнийг саатуулах байранд хүлээлгэн өгч ажилласан.  

  
Саатуулах байрны чиглэлээр: Гудамж талбай, олон нийтийн газар болон гэр 

орон, ахуйн хүрээнд архидан согтуурч бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан,   
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, өөрийгөө удирдан биеэ авч явах чадваргүй 
болтлоо согтсон, шүүхээр  баривчлагдсан,   албадан саатуулагдсан нийт 213 иргэнийг 
эрүүлжүүлэх саатуулах байрандаа хүлээн авсан, эрүүлжүүлэгдсэн 190 иргэн, албадан 
саатуулсан 20, шүүхээр баривчлагдсан 103  иргэнийг код  журмын дагуу бие болон 
хувцсанд үзлэг хийж  хүлээн авч ажилласан. 

 
Саатуулах байрны эмч нар саатуулах байранд баривчлах байрны үйл 

ажиллагааны явцад 14 иргэнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж, ар гэр, асран 
хамгаалагчид нь  42  иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан байна. 

 



Эрүүлжүүлэгдсэн 190 иргэдээс төлбөр болох 788,500 төгрөг, эрүүлжүүлэгдсэн 
иргэдээс 21 иргэн төлбөр төлөөгүй нөхөн төлөлт 88,9%, хугацаа дууссан 86 
хүмүүжигчийн 3,059,000 төлбөр төгрөгийг 140012001 тоот төрийн сангийн дансанд 
тушааж төлбөр 100% хийж ажилласан. 
 

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Шүүхийн хамгаалалтын 
цагдаа, цагдаагийн ахлагч Ө.Энхбаатар, нэмэгдлээр харуулын цагдаа,ахлах ахлагч 
М.Зоригтбаяр, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Түмэн-Өлзий, цагдаагийн дэд ахлагч 
З.Мөнхмандах, харуулын цагдаа, цагдаагийн ахлагч А.Ерболат нар шүүх хурлын 
1,2,3-р танхимуудад 780 оролцогчтой Эрүүгийн хэргийн-76,  Иргэний хэргийн-61, 
Захиргааны-7 , шүүх хуралдааны журам сахиулж ажилласан. Шүүх хуралдаан 
эхлэхээс 30 минутын өмнө шүүх хурлын танхимыг шалган тэмдэглэл үйлдэж нарийн 
бичигт хүлээлгэн өгч, шүүх хурал даргалагчаас тогтоосон болон зохих журмын дагуу 
шүүхийн журам сахиулан гэмт хэрэг, ноцтой зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж 
ажилласан ба ямар нэгэн зөрчил гараагүй болно. 

 
Эрүүгийн шүүх хуралд яллагдагч, шүүгдэгчээр оролцож буй этгээдийг хүлээн 

авч тэмдэглэн үзлэг нэгжлэгийг хийж, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн эсэхийг 
шалгахад архи согтууруулах ундаа хэрэглэсэн зөрчил илрээгүй болно. Шүүх хуралд 
оролцоход биечлэн хяналт тавьж ажилласан.  
                      

Аймгийн Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх албаны Цагдан хорих байрнаас 48 
шүүгдэгчийг хүлээн авч биед нь үзлэг хийж, тэмдэглэл үйлдэж, шүүхэд хуяглан хүргэж 
шүүх хуралдаанд оролцуулан буцааж  54 шүүгдэгч, ялтанг Цагдан хорих байранд 
хуяглан хүргэж ажилласан ба  ямар нэгэн зөрчил дутагдал гаргаагүй болно. 
     

Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн, Захиргааны  болон иргэний хэргийн 
шүүхээс хариуцагч, гэрч, хохирогч, шүүгдэгч нарыг албадан ирүүлэх 30 шүүгчийн 
захирамж  хүлээн авч, бүртгэлд хөтлөн, хариуцсан алба хаагч нарыг томилон 25   
албадан ирүүлэх захирамжаар 28 хүнийг албадан ирүүлж шүүгчийн туслахад 
хүлээлгэн өгч тэмдэглэл  хөтөлж ажилласан. Одоо  биелэгдээгүй, хугацаа болоогүй 
захирамж 5 байна.   
 

Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Сар шинэ-2018” 
нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 12 эрэн сурвалжлах шүүгчийн шийдвэр хүлээн 
авч,14 шүүгчийн шийдвэр, захирамжаар шүүхээс даалгасан төлөвт эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 15  этгээдийн хаягийг тогтоож, шүүхэд албан тоот болон биеэр 
хүлээлгэн өгч, 9 Шүүгчийн шийдвэрүүдийг бүртгэл хөтлөн  хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт өгч, хугацаа зааж ажиллаж 
байна. 
 
ГУРАВ: САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ 

БОЛОН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ТАЛААР  
 
Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээ, түүний үр дүн: 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар  байдлаар  5 
офицер алба хаагч сахилга ѐс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд 
албан тушаалын байдлаар авч үзвэл эрүү, эдийн засгийн төлөөлөгч-1, мөрдөн 
байцаагч-1, замын байцаагч-2, хэсгийн байцаагч-1,  зөрчлөөр нь ЭХХШТХ болон 
бусад хууль тогтоомж зөрчсөн-3, ажил тасалсан-1, ажлын хариуцлага алдсан-1, 
үүнээс сахилгын шийтгэлийг байгууллагын даргын тушаалаар 5 алба хаагч хүлээсэн 
байна. Дээрх 5 зөрчлийн 2 буюу 40 хувийг байгууллагын дотоод хяналтаар илрүүлсэн 



нь өмнөх оны мөн үеэс /2016 оны эхний хагас жилд 11 зөрчил гарсны   буюу 72.7 
хувийг дотоод хяналтаар илрүүлсэн / 32.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
Сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдын тоо өмнөх оны мөн үеэс 6 нэгжээр 
буурсан сайшаалтай боловч дотоод хяналтаар илрүүлсэн зөрчил мөн буурсан байна. 

 
 Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2018 оны 02 
дугаар сарын 08-ны өдөр ирүүлсэн 4/823 тоот үүргийн дагуу алба хаагчдын сахилга, 
хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр төвийн бие 
бүрэлдэхүүнд, 02 дугаар сарын 13-ны өдөр Заамар сум дахь сумдын цагдаагийн 
хэлтсийн бие бүрэлдэхүүний дунд “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, хариуцлага” 
сэдвээр хэлэлцүүлгийг тусгай хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан. 
Хэлэлцүүлэгт нийт 90 алба хаагч хамрагдсан ба алба хаагчдад Цагдаагийн газрын 
2018 оны 1 дүгээр сарын үйл ажиллагааны товч тайланг тавьж сахилга, хариуцлага, 
цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл хийсэн.  
 

Алба хаагчдад Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга, хариуцлага, 
дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 2017 оны “Алба хаагчдын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай” 01 тоот 
албан даалгавар, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дэд дарга нараас өгсөн үүрэг, 
ажлын чиглэлийг танилцуулж “Сахилга хариуцлагын баталгаа” авсан. 

 
Тус Цагдаагийн газрын 2018 оны 1 дүгээр улирлын “Сахилга хариуцлагын 

зөвлөгөөн”-ийг  зохион байгуулж Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын алба хаагчдын 
сахилга, хариуцлага, сахилгын зөрчлийн шалтгаан нөхцөл, цаашид анхаарах 
асуудлын талаар Төлөвлөлт, зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 
мэдээлэл хийж зөрчил гаргасан 5 офицер алба хаагчид Сахилга ѐс зүйн албанаас 
зөвлөмж гардуулсан. Алба хаагчдын ар гэрээр аялах дэвтрийг нээн журмыг бие 
бүрэлдэхүүнд танилцуулж ЭЦТ-т шилжүүлсэн.  

 
Сахилга ѐс зүйн зөрчлийн мэдээ, прокурор, шүүхийн мэдэгдэл, шаардлага 

/өсөлт, бууралт/  
 
Сар бүр Цагдаагийн газрын дарга болон аймгийн орлогч прокуророор 

шийдвэрлэх хэргийн график гарган батлуулж тус графикт тасгийн дарга, орлогч 
прокурор нар хяналт тавин ажиллаж байна. 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр 
аймгийн прокурорын газартай Эрүүгийн цагдаагийн тасаг болон Мөрдөн байцаах 
тасаг хамтарсан зөвлөгөөнийг хийж эрүүгийн мөрдөгч, мөрдөгч нарт тулгамдаж 
байгаа асуудал, 2017 онд Цагдаагийн газраас гэмт хэргийг илрүүлэх, шийдвэрлэх, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээлэл хийж, цаашид 
хэрхэн хамтран ажиллах талаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулж ажилласан. Мөрдөн 
байцаалтын хугацаа удаашран шалгагдаж байгаа О.Нансалмаад холбогдох эрүүгийн 
201319000800 тоот хэрэг, Оюунчимэгт холбогдох эрүүгийн 201519000449 тоот хэргийг 
Мэргэжлийн зөвлөлөөр оруулж О.Нансалмаад холбогдох хэргийг 2018 оны 02 сарын 
27-ны өдөр хэрэгсэхгүй болгох саналтай, Оюунчимэгт холбогдох эрүүгийн 
201519000449 тоот хэргийг 2018 оны 03 сарын 05-ны өдөр шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай тус тус прокурорт шилжүүлсэн. 

 
2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр 02 дугаартай прокурорын шаардлагад 

зөрчил заагдсан алба хаагч нарт албаны шалгалт явуулж цалингийн тодорхой хувийг 
хасах арга хэмжээ авсан ба шаардлагыг санд шивж бүртгэлжүүлэн, шаардлагад 
заагдсан зөрчлийн дагуу алба хаагч нарт сургалт зохион байгуулж ажилласан. 

 



Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр дотооддоо зохион 
байгуулсан сургалт:  

 
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/01 
дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2018-2019 онд 
явуулах албаны сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр”, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам “Сургалтын бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх” /код 118/-ыг 
удирдлага болгон “Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын 2018 оны албаны сургалтын 
төлөвлөгөө”-г гарган батлуулсан.  
 

Цагдаагийн газрын 2018 оны албаны сургалтыг лекц 99, бие даалт 25, дасгал 
47, нийт 171 цагийн сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

 
2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар тус цагдаагийн газраас нэгдсэн сургалт 5, 

шинээр батлагдсан хууль тогтоомжоор 3, алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалт 2, бие 
бялдрын бэлтгэлжилтийн сургалт 2, нийт 15 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 1167 алба хаагч хамрагдсан байна.  
 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 
“Цагдаагийн түр хүрээ байгуулах тухай” А/10 тоот тушаал, сургалт зохион байгуулах 
хөтөлбөр, хуваарийн дагуу төвийн бүсийн аймгуудын Цагдаагийн газар, хэлтсийн 
эрүүгийн мөрдөгч, хэсгийн төлөөлөгч нарын бүсчилсэн сургалтыг 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 10-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Төв 
аймаг дахь Зэвсэгт хүчний 016 дугаар бригадад зохион байгуулсан. Бүсчилсэн 
сургалтад Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв аймгийн Цагдаагийн газар, хэлтсийн алба хаагч 
хамрагдсан ба Монгол улсын “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийн үзэл баримтлал, 
хэрэгжилтэд анхаарах асуудал,  Цагдаагийн ерөнхий газрын тусгай газрын чиг үүрэг, 
гүйцэтгэх ажлын арга хэмжээний тухай ойлголт, санхүүжилтийн зардлын тайлан, 
идэвхтэй арга хэмжээ явуулах бэлтгэл ажил, төлөвлөлт үр дүнг ашиглах нь, Эрүүгийн 
хуулийн үзэл баримтлал, хэрэгжилтэд анхаарах зарим асуудал, эрүүгийн хуульд 
шинээр хуульчлагдсан тодорхой төрлийн гэмт хэргийн талаарх ойлголт зохион 
байгуулалттай үндэстэн дамнасан гэмт хэрэг, Олон улсын цагдаагийн байгууллагын 
эрүүгийн тагнуулын ажил, Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын эрүүгийн 
тагнуулын ажлын өнөөгийн нөхцөл байдал сэдвүүдээр Хууль сахиулахын их 
сургуулийн багш, цагдаагийн хурандаа Д.Мөнхсайхан, “Монгол улсын Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн 1-28 дугаар бүлэг, Эрүүгийн хуулийн 2-9 дүгээр 
бүлэг анхаарах асуудал сэдвээр Хууль сахиулахын их сургуулийн багш, цагдаагийн 
хошууч Н.Манлайбаатар нар болон холбогдох албаны хүмүүс сургалт орсон байна.  

 
Цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн 

дэд хурандаа О.Батбаатар Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн газраас 
зохион байгуулсан “Удирдах гүйцэтгэх ажилтнуудын мэргэшүүлэх сургалт”, 
Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Ганзориг Цагдаа, дотоодын 
цэргийн байгууллагын удирдах ажилтны сургалтад тус тус хамрагдсан.  

 
Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны А/51 тоот тушаалаар сургалтын баг 

байгуулж албаны сургалт хариуцах алба хаагчдыг томилон сургалтыг шинэлэг 
хэлбэрээр /алба хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлж, идэвхийг өрнүүлэх/ зохион 
явуулахад анхааран ажиллаж байна.  

 



 “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сургалт зохион байгуулах тухай” 
Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны А/11 тоот тушаалаар Борнуур, Жаргалант, 
Заамар, Зуунмод, Баянчандмань, Эрдэнэ, Батсүмбэр, Эрдэнэсант сумдын 8 иргэнд 
олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сургалтыг 14 хоногийн хугацаатай зохион 
байгуулсан.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/40 тоот тушаалаар “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн 
байгууллагуудын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалтад тус цагдаагийн газрын 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий 20 алба хаагчийг хамруулсан.   

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/04 тоот 

тушаалаар Цагдаа, дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд “Ёс суртахуун-
төлөвшил”-ийн сургалтад 10 алба хаагч хамрагдсан байна.  

 
Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 2017 онд ажлын байрны сургагч багшаар 

томилогдсон 8 алба хаагчийн шинээр томилогдсон алба хаагчдыг сурган, 
дадлагажуулж байгаа ажлын явц байдлын мэдээллийг Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн 5 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журам /код 944/ “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дасан зохицох” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, ажлын байрны сургагч багш нарын үйл ажиллагааг 
сайжруулах чиглэлээр үүрэг, чиглэл өгсөн.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2018 оны 4/115 дугаар үүрэг, чиглэл, 

Захиргааны удирдлагын газрын даргын 2018 оны Б/60 дугаар зөвлөмжийг албаны 
сургалтын цагаар бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж үүрэг, зөвлөмжийн хүрээнд хийх 
ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлт, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс зохион байгуулсан 

“Цагдаагийн байгууллагын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө”, “Цагдаа, дотоодын 
цэргийн байгууллагын 2018 онд явуулах албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-
ний хэрэгжилтийг хангах, тулгамдаж байгаа ажил, арга хэмжээг шийдвэрлэх, цаашид 
анхаарах асуудлыг тодорхойлж, хүний нөөц, сургалтын бодлогыг нэг мөр хэрэгжүүлэх 
чиглэлийн цахим сургалтад сургалтын багийн 6 алба хаагчид хамрагдаж үүрэг, чиглэл 
авсан.  

 
Нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанаас 

зохион байгуулсан “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, түүнд гарч байгаа 
хүндрэл бэрхшээл” сэдэвт сургалтад НХЖХТ-ийн 20 алба хаагч хамрагдсан.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтсээс зохион байгуулсан 

“Дотоод аудит-дотоод хяналт” сэдэвт сургалтад Цагдаагийн газрын дарга, тасгийн 
дарга нар нийт 6 алба хаагч хамрагдсан байна. 

 
Хууль сахиулах их сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн “Цагдаа-хууль 

сахиулах ажил” мэргэжлийн бакалаврын сургалтад тус Цагдаагийн газраас 4 алба 
хаагч хамрагдаж байна. 

 
Цагдаа, дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан  

“Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтад Төлөвлөлт 
зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Х.Цэндсүрэн, 
Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн байцаах хэсгийн дарга, 



цагдаагийн дэд хурандаа Д.Доржтайван нар хамрагдсан. Мөн тус төвөөс 2018 оны 3 
дугаар сард зохион байгуулсан алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 
сургалтад 9 алба хаагч хамрагдсан байна.  

 
Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулагдсан сургалт, 

уулзалт, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнд алба хаагчдыг хамруулсан байдал:  
 
Аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор М.Үүрийнтуяа болон хэрэг 

бүртгэх эрх бүхий алба хаагчдын хамтарсан зөвлөгөөнийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 
19-ны өдөр зохион байгуулж Зөрчлийн шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих 
прокурорын аргачилсан заавраар хэрэг бүртгэх эрхтэй алба хаагч нарт 2 цагийн 
сургалт зохион байгуулсан.  

 
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Прокурорын 

газартай хамтарч хууль хяналтын байгууллагуудын зөрчил шалгах эрх бүхий албан 
тушаалтнуудад “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль”-аар 4 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтад нийт 121 эрх бүхий 
албан тушаалтан хамрагдсан.  

 
Аймгийн прокурорын газартай хамтран хяналтын прокурорууд, эрүүгийн 

мөрдөгч, мөрдөгч нарт шинээр хэрэгжиж байгаа Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээл, цаашид 
хамтран ажиллахад тулгамдаж байгаа асуудал, 2018 онд хэргийн шийдвэрлэлт, 
илрүүлэлтийг ахиулах чиглэлээр хамтарсан зөвлөгөөнийг 2018 оны 2 дугаар сарын 
08-ны өдөр зохион байгуулсан.  

 
Зохион байгуулсан соѐн гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээ:  
 
Цагдаагийн газраас 2018 онд зохион явуулах соѐн гэгээрүүлэх ажлын саналыг 

хэлтэс, тасгуудаас авч нэгтгэн Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 1 дүгээр 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулсан. 2018 онд соѐн гэгээрүүлэх чиглэлээр 23 ажил 
төлөвлөснөөс 1 дүгээр улиралд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 5 ажил, арга хэмжээ 
бүрэн хэрэгжсэн байна. Тухайлбал: Алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор “Цасны баяр”, “Дээлтэй Монгол өдөрлөг”, “Төв аймаг дахь 
цагдаагийн газраас цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан алба хаагчдад хүндэтгэл 
үзүүлэх арга хэмжээ”, “Нийгмийн тустай арга хэмжээнд алба хаагчдыг хамруулах сайн 
үйлсийн аян” гэх мэт болно.  

 
Тус Цагдаагийн газраас алба хаагч, ажилтнуудын бие бялдрыг хөгжүүлэх, 

тэдний эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, 
өвлийн спорт, явган аяллыг хөгжүүлэх, амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх 
зорилгоор 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр “Мөнгөн өвөл” арга хэмжээг Зуунмод 
суманд цагдаагийн газрын төвийн алба хаагчид тэдний гэр бүлийн дунд, 2018 оны 01 
дүгээр сарын 27-ны өдөр Заамар суманд Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн 
хэлтсийн алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн дунд зохион байгуулсан.  Арга хэмжээг 
Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж 9 
байгууллагын 160 орчим ажилтан, алба хаагчид, гэр бүлийн хамт оролцсон.  

 
Мөн аймгийн Засаг даргын “Нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр”-ийн үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх тухай 2017 оны 04 дүгээр сарын А/217 дугаар захирамжийн хүрээнд 
зохион байгуулагдаж байгаа “Идэвхтэй хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд” бүжгийн арга 
хэмжээнд 7 хоног бүрийн Лхагва гаригт, Пүрэв гаригийн 18,00 цагт аймгийн Биеийн 



тамир, спорт соѐлын газрын спорт зааланд чөлөөт тоглолтод бие бүрэлдэхүүнийг 
бүрэн хамруулж байна.  

 
Шинэ үндсэн хууль батлагдсан өдрийг тохиолдуулан Хэрэг бүртгэх тасгаас 

Зөрчлийн тухай хууль, хууль эрх зүй, танин мэдэхүй АХА тэмцээн,  
Төв аймаг Зуунмод суманд оршин сууж байгаа хорихоос өөр төрлийн ял 

шийтгүүлсэн 24 иргэдийг хүлээн авч санал хүсэлтийг нь сонсож, Зөрлийн хууль, 
зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар сургалт зохион байгуулж, Монгол ардын 
сургаал үг сонсгож, “АХА” тэмцээн,  

НХЖХТ-ийн 21 алба хаагч нарын дунд “Цагаан сарын уламжлалт ѐс заншил 
хэн сайн мэдэх вэ?” сэдвээр АХА тэмцээнийг тус тус зохион байгуулсан байна.  

 
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан байдал:  
 
Орон нутгийн ТВS, ”Төв” телевизтэй 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

гарган 7 хоног бүрийн цагдаагийн мэдээллийн цагаар эрүү хэв журмын нөхцөл 
байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон цаг үеийн шинжтэй нийт 46 удаагийн 
мэдээ мэдээллийг хүргэж, цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдаж 
байгаа нэгдсэн арга хэмжээ, өдөрлөг уулзалт зэрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг тухай бүр нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж  ажилласан. Мөн орон 
нутгийн телевизээр “Шөнийн дуран”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, “Мартын 
8-ны тусгай дугаар”, “Ярилцъя”, “Зочны цаг”, “Гүүр” нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэн хүргэж, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 12 төрлийн зурагт хуудас, гарын авлага, 
анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг боловсруулж иргэдэд танаар, олон нийтийн газарт 
байрлуулж ажилласан.  
 

Улсын  хэмжээнд зохион байгуулсан “Хуулиа мөрдье” нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын “Дуудлага” студитэй хамтран нэвтрүүлэг бэлтгэн 
Монголын үндэсний телевизээр мэдээлэл хийсэн.  Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, 
зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 8 төрлийн видео шторкийг орон 
нутгийн телевизүүдээр тодорхой давтамжтайгаар иргэдэд хүргэсэн.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээллийн төв, Эрүүгийн цагдаагийн 

албаны 8 дугаар хэлтсүүдтэй хамтран “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 
малчдын сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх нь”, “Малын хулгайгаас сэргийлье” сэдвээр 
богино хэмжээний шторк, сэрэмжлүүлгийг бэлтгэж Монголын үндэсний олон нийтийн 
телевиз, Малчин, Өлзий, орон нутгийн TBS, Төв, ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, 
Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын www.tuv.police.gov.mn хуудсанд байршуулж иргэд, 
олон нийтэд сурталчилсан. 

 
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

хэмжээний талаар, түүний үр дүн:  
 
Төв аймаг дахь Цагдаагийн газраас “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 

хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах ажлын нэг дэх үе 
шатны төлөвлөгөөг 2017 онд 2017-2019 оныг хүртэл зохион байгуулах хугацаатайгаар 
гаргаж биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

 
2018 оны 1-р улиралд төлөвлөгөөний дагуу Цагдаагийн газрын нийт алба хаагч 

нарын дунд “Авлига ашиг сонирхлоос ангид байх амлалтын дэвтэр”-ийг  Цагдаагийн 
газрын даргаас эхлэн аялуулан бичгээр амлалт аван ажиллаж байна.  Мөн 
байгууллагын ил тод байдлыг хангах үүднээс Цагдаагийн газрын тасаг албадын дарга 

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


нарын иргэдтэй уулзах цагийн хуваарийг шинэчлэн гарган Цагдаагийн газрын даргаар 
батлуулсан байна. Цагдаагийн газрын нийт алба хаагч нарын албан тушаал, нэр цол, 
өрөөний дугаарыг заасан самбарыг бэлтгэн иргэдэд ойлгомжтойгоор байршуулах 
зорилгоор холбогдох зардлыг шийдвэрлүүлэн бэлтгэж байна.  

 
Мөн “Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, алба хаагч нар дунд энэ 

талаар сэжигтэй тохиолдол илэрсэн бол хандах байгууллага, албан тушаалтан, 
холбогдох утасны дугаар зэрэг утга агуулга бүхий богино хэмжээний шторк, 
сэрэмжлүүлэг бэлтгэхэд шаардагдах зардлыг шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

 
Тус Цагдаагийн газрын “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 

болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг”, “Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 
этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг”, “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-үүдийг нэгтгэн 107 алба хаагчийн 
“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлэг”-ийг цахим санд оруулж, архивын баримт болгон хадгалсан. Шинээр албан 
тушаалд томилогдсон 3 алба хаагчаас хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг авч 
ажилласан. 

  
ДӨРӨВ. САНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР 

 
Байгууллагын санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар хийсэн ажил, арга 

хэмжээ: Цагдаагийн газар нь 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар улсын төсвөөс 
709,2 сая  төгрөгийн татаас санхүүжилт авч Цагдаагийн газрын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
нийгмийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үүргээ 
хэвийн гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлж ажилласан. Санхүү, бүртгэлийн үйл 
ажиллагаанд Төсвийн тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль заавар 
журмыг мөрдлөг болгон  хууль, тогтоомжийн хүрээнд ажиллаж байна. 

 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 3,7 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 3,7 сая төгрөг 

төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах 
/журмын хашаа/, эрүүлжүүлэх саатуулах, баривчлах байрны төлбөр төлөлтийн 
тооцоог 7 хоног бүр тулгалт хийн шалган баталгаажуулж ажилласан. 

 
Батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагааг төлөвлөн явуулж төсөв хөрөнгийг 

зүй зохистой зориулалтын дагуу зарцуулан ажиллаж хэмнэх боломжтой зардлуудыг 
хэмнэн хүрэлцэхгүй байгаа зардлыг шийдвэрлэсэн.  

 
Цагдаагийн газрын сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, өр авлагын 

мэдээг хугацаанд нь гарган ЦЕГ-ын СААА, аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст 
нэгтгүүлсэн.  

 
Аймгийн Төрийн аудитын газраас Цагдаагийн газрын 2017 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагааны тайланд аудит хийсэн ба зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан. Алба 
хаагчдын ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлж ажлын байр /албан 
тушаалын/ тодорхойлолтод заасан эд, материалаар цаг тухай бүр хангаж ажилласан. 

 
Алба хаагчдын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй авах нийгмийн 

баталгааг хангах зорилгоор сар бүрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 
тайланг хугацаанаас нь өмнө шивж баталгаажуулан ажилласан байна. 

 



Орон нутгийн өмчийн газарт 2017 оны хөрөнгийн тайланг нэгтгүүлэн Төрийн 
удирдлагын мэдээлэлжүүлэх системд хөрөнгийн хөдөлгөөний тайланг оруулсан.  

 
Цагдаагийн газрын түүхт 75 жилийн ойг угтсан арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

заагдсан бүтээн байгуулалтын ажлын төсөв тооцоог уг ажлыг хийх хэлтэс, тасагт 
гаргаж өгсөн байна. 

 
Туслах аж ахуйн үр шимийг нэмэгдүүлэх, малчинд өвөлжилтөд нь тусламж 

үзүүлэх зорилгоор 1,0 сая төгрөгийн өвс, тэжээл бэлтгэж өгсөн.  
 
Алба хаагчдын зарим хувцасны хангалтыг хангалт, үйлчилгээний төвөөс татан 

авчирч тавьж олгосон.  
 
Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Цагдаагийн газарт урьдчилан сэргийлэх 

ажлын хүрээнд фургон маркийн автомашин хөрөнгө оруулалтаар авч өгөхөөр 
төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж аймгийн 
Орон нутгийн өмчийн газарт хүргүүлснээр Орон нутгийн өмчийн газраас  худалдан 
авах ажиллагааг зохион байгуулаад байна. 

 
Шилэн дансны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

хэмжээ:  
 
Цагдаагийн газрын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг иргэд олон нийтэд ил тод 

байлгах зорилгоор шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулбал зохих 
мэдээллийг “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох тухай” журмын дагуу PDF файл, хавсалтаар бүрэн мэдээлж 
ажилласан.  

 
Шилэн дансанд тавигдсан мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тухай бүр өмнөх 

мэдээллийг цахим хуудасны архивд хадгалан, архивын санд нэвтрэх, татаж авах, 
хэвлэх боломжийг хангаж “Шилэн данс”-ны тухай хууль, Засгийн газрын 29 дүгээр 
тогтоолд нийцүүлэн ажиллаж байна.  

 
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд одоогийн байдлаар нийт 31 мэдээ, 

мэдээллийг оруулсан ба хугацаа хоцорсон мэдээ, мэдээлэл байхгүй 
байна.Мэдээллийг түүвэрлэвэл бүтэн жилээр оруулсан 3, сар бүр оруулсан 6, тухай 
бүр оруулсан 22 мэдээлэл байна. Цагдаагийн газрын алба хаагчдад шилэн дансны 
мэдээлэлтэй хэрхэн танилцах талаарх мэдээллийг тогтмол өгснөөр алба хаагчдын 
шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэлтэй танилцах идэвх нэмэгдэж 
хандалтын тоо 2017 оныхоос нэмэгдсэн үзүүлэлт гарсан байна.  

 
ТАВ: АЛБА ХААГЧ, АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ 

ХАНГАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл байдал, нийгмийн асуудлыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр:  

 
Цагдаагийн газраас алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, залуу гэр 

бүлийг дэмжих зорилгоор Манзушир өргөө хороололд 30 айлын орон сууц барихаар 
төлөвлөн аймгийн Засаг даргад хүсэлт гарган газрын асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. 
Барилгын ажлыг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэхээр төлөвлөөд байна.  

 



Мөн газар өмчилж аваагүй алба хаагчдын судалгааг гаргаж газар олгуулах 
асуудлыг зохион байгуулахаар болсон.  

 
Цагдаагийн газрын түүхт 75 жилийн ойг угтсан ажлын хүрээнд “75 бүтээлч 

ажил” хийхээр цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдын хурлаар хэлэлцэн батлагдсан 

ажлуудаас 2018 оны 1 дүгээр улиралд “Шилдэг тохижилттой ажлын байр” болзолт 
уралдаан зарласан нь алба хаагчдын идэвх санаачилгыг өрнүүлсэн арга хэмжээ болж 
байна. Үүнээс гадна Цагдаагийн газарт “Хүндэтгэлийн өргөө” гэр музейг барих 
санаачилга гарсан нь дэмжигдэн уг өргөө барихад шаардагдах материалыг татан 
шавыг тавьсан.  

 
Эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ: Төв 

аймгийн Засаг даргын захирамжаар зохион байгуулж байгаа Мөн Аймгийн засаг 
даргын “Нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 2017 
оны 04 дүгээр сарын А/217 дугаар захирамжийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа 
“Идэвхтэй хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд” бүжгийн арга хэмжээнд 7 хоног бүрийн Лхагва 
гаригт, Пүрэв гаригийн 18,00 цагт аймгийн Биеийн тамир, спорт соѐлын газрын спорт 
зааланд чөлөөт тоглолтод бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулж байна.  

 
Алба хаагчдын биеийн жингийн индексийг тодорхойлж, 7 хоногийн 1 өдрийг 

“Эрүүл хооллолтын өдөр” болгох санаачилгыг эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс гарган 
хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

 
Хэт таргалалттай буюу биеийн жингийн индекс өндөр гарсан 6 алба хаагчийг 

жингээ хасах талаар зөвлөгөө өгч “Бялдаржуулах төв”-д байнгын бэлтгэл хийлгэн жин 
хасах, эрүүл мэндээ хамгаалах талаар зөвлөмж өгсөн.  

 
Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч хүчилтөрөгчийн коктейл бэлтгэн алба хаагчдад 

үйлчилж байна.  
 
Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эмч Байгалмаа, төслийн ажилтан Мөнгөнцэцэг 

нарыг урьж “Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Ажлын байрны дасгал 
хөдөлгөөн” сэдвээр сургалт, мэдээлэл хийлгэсэн. 

 
Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил арга 

хэмжээ: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 сарын 12-ны өдөр баталсан 
Цагдаа, дотоодын цэргийн  байгууллагын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах талаар 
2018 онд хийж гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн, Төв аймаг дахь 
Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/21 тоот 
тушаалаар Цагдаагийн газрын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус ажлын 
хэсгийг шинэчлэн байгуулж, орон тооны бус ажлын хэсгээс 2018 онд 7 хэсэг бүхий 45 
төрлийн ажил зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаа. Орон тооны бус ажлын 
хэсгээс 2018 оны 1 дүгээр улиралд 1 удаагийн хурлыг зохион байгуулсан ба ажлын 
хэсгээс Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын алба хаагчдын албаны нууц хадгалалт, 
хамгаалалтыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаарх шалгалтын удирдамж, 
төлөвлөгөөг гаргаж конторын алба хаагч болон орон нутагт үүрэг гүйцэтгэж буй алба 
хаагч нарт 8 заалт бүхий Зөвлөмж боловсруулан, өрөө болгонд байршуулан ажиллаа. 

 
ЗУРГАА: ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТАЛААР 

 
Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн байдал /код-110/:  



Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны А/59 тоот тушаалаар цагдаагийн газрын 
үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх орон тооны бус ажлын 
хэсгийг байгуулж Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр 2018 онд хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг гарган батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын 
даргын зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаанаар “Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл 
ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ”, “Эрсдэлийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө”-ий хэрэгжилтийн талаар 
мэдээлэл оруулж хэлэлцүүлж байгууллагын барилгын дулаан алдагдал, галын 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр үүрэг, чиглэл өгсний 
дагуу аймгийн Онцгой байдлын газарт хүсэлт өгч галын дүгнэлт гаргуулсан.  

 
Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын талаар: Хууль зүйн сайдын 2013 оны 

А/248 тушаалаар батлагдсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг 
байгууллагын эрсдэлийг үнэлэх аргачлал”, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам /код 137/-ын дагуу эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, 
эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөг гарган батлуулсан. Цагдаагийн газрын 
эрсдэлийн санд баяжилт хийж албаны сургалтын цагаар төвийн алба хаагчдад 
“Эрсдэл, эрсдэлийн удирдлага” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулж, алба 
хаагчдаас үйл ажиллагаанд нь гарч байгаа эрсдэлт хүчин зүйлсийг тодорхрйлох 
чиглэлээр судалгаа авсан.  

 
Хяналт, шалгалт, албаны шалгалтын талаар: Хууль зүйн сайдын 2015 оны 

А/238 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт зохион байгуулах журам”-ын дагуу дотоод хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөө, хуваарийг гарган батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу ЗЦТ, ХБТ, НХЖХТ, 
МБТ-ийн 2017 оны үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг явуулж байна. ЗЦТ, 
ХБТ-ийн шалгалтын дүнг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 
зөрчил засуулах 21 хоногийн хугацаатай үүрэг өгч биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.  

 

Цагдаагийн газрын 2017 оны жилийн санхүүгийн тайланд Төв аймгийн Аудитын 
газраас аудит хийгдэж байна.   

 
Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 

бэлтгүүлж Дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр 2 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэр 
гаргасан ба зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлт үр 
дүнг тооцон ажилласан. Зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хурал болсны 
маргааш өглөөний яриан дээр нийт бие бүрэлдэхүүнд мэдээллээр танилцуулж байна. 

 
2018 оны 1 дүгээр улиралд 18 алба хаагчид холбогдуулан 11 албаны 

шалгалтын дугаар олгон албаны шалгалт явуулснаас нотлогдоогүй 6, цалин 
бууруулсан 10, сануулсан 2 байна. Зөрчилд холбогдсон алба хаагчдын 17 нь офицер, 
1 нь ахлагч бүрэлдэхүүн байна.  

 
ДОЛОО: ДҮГНЭЛТ 

 
Тус Цагдаагийн газар нь Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд 

дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын удирдах ажилтны сургалт, 
зөвлөгөөний үеэр өгсөн үүрэг, “Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийж өгсөн 
зөвлөмж”,  Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 



“Сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай” 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна.  

 
Батлагдсан орон тооны нөхөх хангалтыг бүрэн гүйцэтгэх, соѐн гэгээрүүлэх ажил, 

сургалтыг чанаржуулах, шинээр батлагдан гарсан хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 
олон талт ажлыг зохион байгуулах, гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг 
ахиулахад анхаарч ажиллаж байна.   

 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр цаг 

үеийн нөхцөл байдал, нутаг дэвсгэрийн онцлогт тохируулан гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгаа, эргүүл хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж тодорхой 
төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулснаар 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 244 сая 200 мянган 
төгрөгийн хохиролтой, 43 холбогдогчтой, эрүүгийн 105 хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулбал -41 хэргээр буюу 28.1 хувиар буурсан, гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 24.4 хувьтай байна. 
 

Цагдаагийн газрын түүхт 75 жилийн ойг угтсан ажлын хүрээнд “Шилдэг 
тохижилттой ажлын байр” болзолт уралдаан зарлаж Цагдаагийн газарт “Хүндэтгэлийн 
өргөө” гэр музейг барих санаачилга гарган дэмжигдсэн нь хамт олныг идэвхжүүлсэн, 
ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн арга хэмжээ болоод байна.  
 

Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор 2018 онд 
“Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”-г зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн батлуулж, 1 
хэлтэс, 5 тасаг, 2 хэсгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт явуулахаар 
төлөвлөж, хяналт шалгалтыг явуулж байгаа нь хэлтэс, тасаг, хэсгийн бүртгэл 
судалгаа, өдөр тутмын ажлын тэмдэглэлийн дэвтэр, сургалтын дэвтрийг жигдэлж 
албаны нууцлалыг хангуулж зөрчил дутагдлыг дотооддоо илрүүлж газар дээр нь 
засуулсан үр дүнтэй ажил болоод байна.  

 
Алба хаагчдад чиглэсэн сургалт, соѐн гэгээрүүлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу 

зохион байгуулж алба хаагчдыг бүрэн хамруулах, Сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион 
байгуулах сургагч багшийн сургалтад алба хаагчдыг хамруулах, сургалтын чанар, үр 
дүнг ахиулахад анхаарч ажиллаж байна.  

 
2018 оны 1 дүгээр улирлын “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг зохион 

байгуулж, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, хариуцлага” сэдвээр нийт бие 
бүрэлдэхүүний дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж тэдний санал санаачилгыг дэмжиж 
уриалга дэвшүүлж ажилласнаар сахилгын зөрчлийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 54,5 
хувиар буурсан үзүүлэлттэй байгаа боловч офицер бүрэлдэхүүний манлайллыг 
дээшлүүлэх, ажлын хариуцлага, сахилга батыг сайжруулах чиглэлээр ажил, арга 
хэмжээ зохион байгуулах шаардлагатай байна.  

 
Цаашид анхаарах асуудал, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:  
1. Цагдаагийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж, 

алба хаагчдын хууль эрхийн мэдлэг, сахилга, дэг журмыг сайжруулахад онцгой 
анхаарч, энэ ажилд хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга, ахлах ажилтнуудын шат дараалсан 
хариуцлагыг өндөржүүлэх, дарга ахлахуудын манлайллыг дээшлүүлэх. 
 2. Алба хаагчдын дунд зохиох сургалт, соѐн гэгээрүүлэх ажлын чанар, үр дүн, 
хууль хэрэглэх чадварыг дээшлүүлэх 

3. Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл болон эрүүгийн хэргийн 
шийдвэрлэлт, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 



чиглэлээр гарч буй осол хэргийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх оновчтой арга 
хэмжээ авч ажиллах 
 4. Алба хаагчдын хувийн болон ажил үүргийн гүйцэтгэлд анхаарч, хүний эрх, 
эрх чөлөөг зөрчихгүй байж сахилга ѐс зүйн зөрчил дутагдалгүй,  авлигад өртөхгүй 
хамт олон байж улс, аймгийн тэргүүний байгууллага болно. 
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