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ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС 2015 ОНЫ 

 ЭХНИЙ 5 САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮЙЛ  

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

 

2015 оны 06 дүгээр           Төв аймаг 

сарын 02-ны өдөр                   Зуунмод сум 

 

 

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар нь 2015 онд  Монгол улсын Ерөнхийлөгч, 

Улсын Их хурал, Шинэчилсэн Засгийн газрын хөтөлбөр, зарлиг, тогтоол, 

шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, 

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж 

болон бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэгтэй уялдуулан байгууллага, алба 

хаагчдын ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд иргэд олон нийтэд  ил тод 

хүртээмжтэй хүргэж, ухаалаг төрийн зарчмыг нэвтрүүлэхэд анхаарлаа хандуулан 

тодорхой зорилт дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

 

Нэг: Цагдаагийн ерөнхий газраас 2015 онд дэвшүүлсэн 

зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

 

Цагдаагийн байгууллагаас 2015 онд дэвшүүлсэн Нэгдүгээр зорилт “Хүний 

нөөцийг сонгон шалгаруулах, үнэлэх тогтолцоог боловсронгуй болгож, 

мэргэжлийн болон давтан сургалтын чанар, үр дүнд ахиц гаргах”-ын 

хүрээнд: Цагдаагийн газрын сул орон тооны судалгааг байнга шинэчлэн гаргаж, 

сул орон тоонд иргэдийг шилж, сонгон шалгаруулах ажил, судалгааг тал бүрээс нь 

бодитой хийж, Цагдаагийн газрын дээд боловсрол эзэмшсэн, тогтвор суурьшилтай 

сайн ажиллаж үүрэг гүйцэтгэх чадвартай ахлагч бүрэлдэхүүнээс дэвшүүлэн 

томилуулах саналыг хүргүүлж, шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын 

ахлагчийн сул орон тоонд 11 иргэдийн судалгааг зохих журмын дагуу зохион 

байгуулж, ЦЕГ-аас зохион байгуулж байгаа сонгон шалгаруулалтанд оруулахаар 

материалыг хүргүүлж ажилласан. 

Хоёрдугаар зорилт “Байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдлын 

хангах ажлыг шинэ шатанд гаргах”-ын хүрээнд: Нийтийн хэв журам хамгаалах, 

иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хамгаалах, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд Монгол Улсын Үндсэн 

хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль бусад хууль тогтоомжийг чанд сахин 

мөрдөж гэмт хэргийг илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг шуурхай эрэн 

сурвалжлан олж тогтоох, нотлох баримтыг хууль тогтоомжийн дагуу бүрдүүлэн 

гэмт хэргийн улмаас эд материал болон сэтгэл санааны хохирол учирсан иргэдийн 

хохирлыг нөхөн төлүүлэх, эрх ашгийг хамгаалах, нуугдмал хөрөнгийг илрүүлэн эд 

хөрөнгө битүүмжлэх болон сэтгэл санааны хохирол учирсан иргэдийн хохирлыг 

нөхөн төлөх нөхцлийг бүрдүүлэх, яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь 

тогтоогдоогүй болон бусад үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдэд гэмт хэрэг 

үйлдсэн этгээдийг илрүүлэх, олж тогтоох, гэм бурууг нотолсон баримтуудыг хууль 

зүйн  дагуу бүрдүүлэх ажиллагааг эрчимжүүлж ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр 

түвшинд иргэд олон нийтэд ил тод, хүртээмжтэй хүргэж ухаалаг төрийн зарчмыг 
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нэвтрүүлэн ажиллахдаа алба хаагчийн болон байгууллагын аюулгүй байдлыг дээд 

зэргээр хангаж ажиллах талаар үүрэг, зөвлөмж өгч, нийт бүрэлдэхүүнд аюулгүй 

байдлын талаар сургалт зохион байгуулж, байгууллагын хэмжээнд аюулгүй 

байдлын төлөвлөгөөг гарган хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хэлтэс, тасаг, хэсгийн 

дарга нарын хяналтыг сайжруулахад анхаарч ажиллаж байна. 

Гуравдугаар зорилт “Удирдах ажилтны манлайлал үүрэг хариуцлагыг 

сайжруулах”-ын хүрээнд: Цагдаагийн газраас Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Улсын 

Их хурал, Засгийн газар, Хууль зүй дотоод хэргийн сайд болон аймгийн Иргэдийн 

хурал, Засаг дарга нараас гаргасан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай 

холбоотой шийдвэр, Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн 

ерөнхий газрын дарга, удирдлагаас өгсөн үүрэг, шийдвэрийг алба хаагчдад 

судлуулах, тайлбарлан таниулах, бие бүрэлдэхүүнийг шинэ мэдээ мэдээллээр 

хангаж, тэдний мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд онцгой 

анхаарч, хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга, ахлахуудын үйл ажиллагааг чиглүүлэн, 

өөрсдийн манлайллыг дээшлүүлж, шат шатны хяналтыг сайжруулж, үүрэг 

хариуцлагаа ухамсарлан, өөрийгөө хөгжүүлэх, ЦЕГ-аас 2015 онд зохион байгуулах 

удирдлагын сургалтанд үе шаттайгаар удирдах ажилтныг хамруулахаар үйл 

ажиллагаагаа чиглүүлэн мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажилласан.  

Дөрөвдүгээр зорилт “Алба хаагчдаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний 

шуурхай байдал, харилцааны соёл, ёс зүйг дээшлүүлэх”-ын хүрээнд: Гэмт 

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

байгуулж, ажил үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн өндөр түвшинд шуурхай хүргэх, 

алба хаагчдын багаар хамтран ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, ард иргэд, олон 

нийтэд сурталчлан таниулах, ил тод, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Цагдаагийн 

газрын алба хаагчдыг 8 бүс болгон хуваарилж, бүс болгоныг дарга, ахлахуудаар 

хариуцуулан, сар бүр нэгдсэн арга хэмжээг бүсүүд хариуцан зохион байгуулж, дүнг 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан дүгнэж байхаар удирдлага, 

зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн ерөнхий газраас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 

бусад төлөвлөгөө, удирдамжийг гарган хэрэгжилтийг хангуулахаар хэлтэс, тасгийн 

дарга ахлахууд, алба хаагч нарт хариуцуулан, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах албан 

даалгавар, зааварчилга, зөвлөмж хүргүүлж, үүрэг, ажлын чиглэл өгч, сар бүр 

биелэлт, үр дүнг тооцож ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх шинээр 

гарсан болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, холбогдох бусад 

эрхийн акт, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэр, Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын тушаал, заавар, журам зэрэг алба хаагчдын заавал мэдэж байвал зохих 

шаардлагатай мэдээ мэдээллийн сан бүрдүүлэн, алба хаагчдад хүргэх ажлыг 

зохион байгуулж ажилласан. 

Хоёр: Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр 

 

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

газрын даргын болон аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, 

Засаг даргын тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дүн. 
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Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их хурал, Засгийн газраас гаргасан 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг, даалгавар, 

шийдвэрүүд болох Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан Монгол улсын 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө, Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн 

байгууллагын 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, Монгол Улсын Эдийн засаг, 

нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Засгийн 

газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 

үзүүлэлт”, Засгын газрын 2013 оны 34 дүгээр тогтоолоор баталсан “Жендэрийн эрх 

тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийн 

хүрээнд Цагдаагийн байгууллагаас хийх ажлын төлөвлөгөө, Засгийн газрын 2009 

оны “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2010 

оны “Агаарын тээврийн хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр”, “Монгол улсад хүний 

эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийх ажлын 

чиглэл болон бусад Цагдаагийн ерөнхий газрын Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 

дотоод ажлын хэлтсээс ирүүлсэн “Биелэлт тооцох бичиг баримт”-ын жагсаалтыг 

хэлтэс, тасаг, хэсгүүдэд хүргүүлэн Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар алба 

хаагч нарт хариуцуулан хагас, бүтэн жилээр тооцож үнэлгээ, шинжилгээ хийж, 

газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, холбогдох газарт нь хүргүүлэн, үр 

дүнг тооцон хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 

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

дэд дарга, дэд даргын өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хийх ажлын 

төлөвлөгөө гарган батлуулж, биелэлт үр дүнг хугацаанд нь тооцон ажилласан. 

 

Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх шинээр 

гарсан болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, холбогдох бусад 

эрхийн акт, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэр, Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын тушаал, заавар, журам зэрэг алба хаагчдын заавал мэдэж байвал зохих  

шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэж байх ажлыг зохион байгуулж, үр 

дүнг нь тооцон ажиллаж байна. 

 

2.2 Удирдлагын манлайлал, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, 

тэдгээрийн хэрэгжилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын үүрэг, 

зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх талаар зохион 

байгуулж, авсан арга хэмжээ, үр дүн 

 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдад Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн 

зорилт, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Шинэчлэлийн засгийн газрын бодлого 

шийдвэрийг сурталчлах, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, цагдаагийн алба 

хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэвшүүлэх, сахилга хариуцлагыг сайжруулах 

чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч, баталгааг гаргуулан авч, дутагдал гаргасан алба хаагч 

нэг бүрт албаны шалгалтыг явуулж хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн газрын “Дотоодын хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”, “Цагдаагийн 

газрын 2015 онд зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”, 
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“Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 2015 онд хэлэлцэх асуудлын 

төлөвлөгөө” болон бусад төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн газрын даргаар 

батлуулан хувиарын дагуу шалгалт, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулж, 

биелэлтийг цаг хугацаанд нь тооцон ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн газрын удирдлага алба хаагчдын мэдлэг боловсрол, ухамсарыг 

дээшлүүлж, ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлэх, албадын хамтын 

ажиллагааг сайжруулж олон нийт, цагдаагийн хамтын ажиллагааг дээшлүүлэхэд 

өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн удирдлага зохион байгуулалтын арга 

хэмжээ авч ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 

бэлтгүүлж 9 удаа хуралдаж, 73 асуудал хэлэлцсэнийг дотор нь ангилж үзвэл: 

удирдлага зохион байгуулалтын асуудлаар 20, хүний нөөц шагналын талаар 34, 

дотоод хяналт шалгалтын талаар 19 хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба зөвлөлийн 

хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан. 

 

 Цагдаагийн газрын даргын 112 тушаал төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 

9, сахилгын шийтгэл оногдуулах 15, шилжүүлэн томилох 20, шагнаж урамшуулах 

тухай 3, ээлжийн амралт олгох тухай 2, өндөржүүлсэн бэлэн байдал тогтоох тухай 

1,   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2, зардал гаргах тухай 4, Цагдаагийн газрын 

дотоод журам батлах тухай 1, төлөвлөгөө батлах тухай 1, комисс, ажлын хэсэг 

байгуулах тухай 6, галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийн тооллого явуулах тухай 1, цалин 

нэмж, хасах тухай 4, ажил хүлээлцүүлэх тухай 2, ажлаас чөлөөлж сургалтанд 

хамруулах тухай 4, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 2, цалингийн 

нэмэгдэл олгох тухай 9, ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 2, цалин нэмж, хасах 

тухай 4, цалин нэмэгдэл тогтоох тухай 5, сургагч алба хаагч томилох тухай 4, бусад 

асуудлаар 15 тушаал гаргаж биелэлтэнд нь хяналт тавьж хэрэгжүүлэв.  

 

 

Сумдад ажиллаж байгаа хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын ажиллах амьдрах 

нөхцлийг бүрдүүлэх, сумын удирдлагын дэмжлэг туслалцааг авах зорилгоор 

аймгийн Засаг даргаар батлуулсан сумын Засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч 

цагдаагийн газрын хамтарсан “Гурвалсан гэрээ”-г 2015 оны эхэнд байгуулан сар 

бүр дүгнэв. 

 

Цагдаагийн газрын удирдлагаас албадын үйл ажиллагааг сайжруулж, оршиж 

буй алдаа дутагдлыг засч арилгах, орон нутгийн Цагдаагийн хэлтэс, хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаа нарын ажлын хариуцлага сахилгыг дээшлүүлэх, мал хулгайлах 

гэмт хэрэгтэй тэмцэх, болзошгүй хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын даргаас 30 үүрэг зөвлөмж, албан 

даалгавар бичиж өгч, биелэлт үр дүнг нь тооцож ажилласан. 

 

Цагдаагийн газрын удирдлага Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар тогтоол, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 351 дүгээр тушаалаар баталсан 

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

алба хаагчийн үр дүнгийн гэрээ” байгуулж ажилласан. 
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Цагдаагийн газрын удирдлагаас тасаг, хэсгийн дарга нарын манлайлал, 

бүтээлч ажиллагааг дээшлүүлэх, ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, 

хамт олны дунд нэр хүнд, байр суурийг бэхжүүлэхэд анхаарч удирдлага, зохион 

байгуулалтын арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, хойшлуулашгүй ажиллагааг чанартай 

хийж гүйцэтгэх, шуурхай эрэн сурвалжлах ажиллагааны чанар үр дүнг дээшлүүлэх, 

хамтарсан багийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор жижүүрийн шуурхай 

албанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нараас тухайн өдөртөө гарсан 

сэжигтнээр тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэрэг, түдгэлзүүлсэн хэргийн 

талаарх мэдээллийг нийт бүрэлдэхүүнд мэдээлэл хийлгэж, алдагдсан эд зүйл, 

оргосон сэжигтэн, яллагдагч нарын талаарх мэдээллийг “Presentation” хэлбэрээр 

танилцуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Удирдлагын зүгээс алба 

хаагч нэг бүрийн хүлээн авч шалгаж буй өргөдөл, мэдээлэл, мөрдөн байцаалтын 

ажиллагаа явуулж буй эрүүгийн хэргийн явц шийдвэрлэлтийн байдалд өдөр тутам 

Цагдаагийн байгууллагын дотоод сүлжээ, цахим бүртгэл болон тасгийн дотоод 

бүртгэлээр хяналт тавьж, ээдрээ төвөгтэй олон үйлдэл, холбогдогчтой хэрэгт алба 

хаагч нарыг багаар ажиллуулж, удирдлага зохион байгуулалтаар ханган хэргийг 

хуулийн анхны хугацаанд шуурхай шийдвэрлэн албаны шуурхай байдлыг ханган 

ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн газрын ажил үйлчилгээ, зохиосон ажлын талаар хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, санамж, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг боловсруулан 

тараах, иргэдтэй нээлттэй шууд ярилцлага, нэвтрүүлэг бэлтгэн явуулах, цахим /вэб 

хуудас/ хэлбэрээр ажил үйлчилгээгээ сурталчлах, иргэдийн нийтийн хуралд 

оролцон тайлан тавих, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, хариу өгөх, 

санал асуулга, социологийн судалгаа авах, өдөрлөг уулзалт зохион байгуулан 

хууль эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа явуулах, алба хаагчдын гэр бүлийн уулзалт 

зохион байгуулах зэрэг олон төрлийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэж ажилласан. 

 

Цагдаагийн газар нь олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 

хөгжүүлэх, алба хаагчдын эрх зүйн баталгааг хангах, ажлын таатай орчинг 

бүрдүүлж мэдлэг боловсрол ухамсраа дээшлүүлэх боломжоор хангах, хүн төвтэй 

цагдаагийн үйлчилгээний тогтолцоог бий болгох, ил тод нээлттэй байж өргөдөл 

гомдлыг хүлээн авах, барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгох, орчин үеийн 

мэдээллийн технологийг ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэж 

байгууллагын нэр хүндийг дээшлүүлэхэд өдөр тутам анхаарч ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын www.police.gov.mn, www.tuv.police.gov.mn 

цахим хуудаснуудад мэдээллийн ил тод байдлыг, шилэн дансны хууль 

тогтоомжийг хэрэгжүүлж хангах зорилгоор мэдээ, мэдээлэл байршуулж, төрөл 

бүрийн мэдээллийг сар тутам шинэчлэн баяжилт хийж байна. 

 

Гурав: Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн үйл ажиллагаа 

 

3.1 Хүний нөөцийн чиглэлээр 

Тус Цагдаагийн газар нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Цагдаагийн 

байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг ханган, хүний нөөцийн 

http://www.police.gov.mn/
http://www.tuv.police.gov.mn/
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төлөвлөлт, бодлогыг хэрэгжүүлэх, алба хаагчийг судлах, томилох, чөлөөлөх, цол 

олгох, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, тэтгэвэр тэтгэмж олгох, 

алба хаагчдын хувийн хэргийн баяжилт бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалтыг 

хангах, хүний нөөцийн цахим санд алба хаагчдын мэдээллийг оруулах зэргээр 

хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж хууль, журам, зааврыг мөрдөн ажиллаж 

байна. 

 

Хүний нөөцийн нөхөн хангалтаа Цагдаагийн сургууль төгссөн сонсогчид 

болон бусад их, дээд сургууль төгссөн иргэдийг журмын дагуу судлан, мэргэшлийн 

шалгалтад хамруулан тэнцсэн иргэдийг цагдаагийн мэргэжлийн сургалтын төвд 

сургалтанд хамруулан сул орон тоонд томилон ажиллуулж байна. 

 

Дээрх ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын сул орон тооны жагсаалтыг гаргаж 

Цагдаагийн ерөнхий газар болон Цагдаагийн газрын веб сайтад байрлуулах, 

сумдын хэсгийн төлөөлөгч, замын цагдаагийн байцаагч нар, Зуунмод сумын 6 

багийн хэсгийн байцаагчид цагдаагийн албанд ажиллахад заагдсан шалгуур 

үзүүлэлт хангаж цагдаагийн албанд ажиллах хүсэлт гаргасан иргэдийг бүртгэж 

судлуулах ажлыг хариуцсан нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах ажлын чиглэл өгч, 

энэ тухай аймгийн “ТВS” олон нийтийн телевизээр зарлан иргэдийн хүсэлтийг 

хүлээн авч ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн албанд ажилд орох иргэнийг эрүүл мэндийн үзлэгт тэнцсэн гэсэн 

дүгнэлт гарсанаас хойш хүний нөөцийн ажил хариуцсан алба хаагч судалж, 

иргэдийн судалгааны материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, 

сургалтын хэлтэст хүргүүлж, тус хэлтсээс дахин судалгаа хийж, Төрийн албаны 

зөвлөлөөс тогтоосон журмын дагуу мэргэшлийн шалгалт авч, шалгалтад тэнцсэн 

иргэдийг тухайн орон нутагт нь ажиллах зөвшөөрөл олгосноор ажлын байраар 

хангаж байна. 

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдрийн 

271 дүгээр тушаалаар офицер 104, ахлагч 93,  энгийн 3, бүгд 200 орон тоотой 

батлагдсан ба одоо офицер 100, ахлагч 78, ТҮ-энгийн 1, энгийн 3, бүгд 188 алба 

хаагч ажиллаж байгаа бөгөөд офицер 4 /Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн 

хэлтэст Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагч, Мөрдөн байцаагч, 

Баянжаргалан сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, Баянцогт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч/, 

ахлагч 8 /Цагдаагийн газарт бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч-1, бичээч-1, мэдээлэл 

хүлээн авагч-1, эргүүлийн цагдаа-1, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа-1, 

Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст цагдаа жолооч-2, мэдээлэл 

хүлээн авагч цагдаа-1/ орон тоо сул,  орон тооны нөхөн хангалт 94 хувьтай байна. 

 

Офицер бүрэлдэхүүний томилгоо: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 

оны 30 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газрын ЗСДСДЦХ-ийн Олон нийттэй 

харилцах ажил хариуцсан байцаагч, цагдаагийн ахмад Х.Цэндсүрэнг тус хэлтсийн 

Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэнгээр, Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын 2015 оны 60 дугаар тушаалаар эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 

С.Цэдэндоржийг хэсгийн байцаагчаар, цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах 

ахлагч Г.Булгантамирыг Дэлгэрхаан сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, ЗСДСДЦХ-
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ийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Эрдэнэцэцэгийг Хүний нөөцийн 

мэргэжилтнээр томилж, цагдаагийн дэслэгч цол олгосон.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 193 дугаар тушалаар  сэтгэл 

зүйч /туршилт/-ээр Г.Ууганцэцэгийг томилсон. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 138 дугаар тушаалаар Баянгол 

дүүргийн цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад 

В.Баярыг тус газарт хэсгийн байцаагчаар, хэв журмын офицер, цагдаагийн ахмад 

Ө.Алтантөгсийг ЗСДСДЦХ-ийн Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан 

зохицуулагчаар тус тус шилжүүлэн томилсон. 

 

Ахлагч бүрэлдэхүүний томилгоо: Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц 

сургалтын хэлтсийн даргын 2014 оны 10 дугаар зөвшөөрлөөр тус газар жолоочоор 

/энгийн/ ажиллах хүсэлт гаргасан П.Хишигсүрэнг Цагдаагийн газрын даргын 2014 

оны б/175 дугаар тушаалаар, Хүний нөөц сургалтын хэлтсийн даргын 2015 оны 05 

дугаар зөвшөөрлөөр Баян сум дахь цагдаа жолоочоор П.Цогтоог, Цагдаагийн 

газрын даргын 2015 оны б/14, 21 дүгээр зөвшөөрлөөр ЗСДСДЦХ-ийн эргүүлийн 

цагдаагаар Б.Отгонбаяр, М.Төгсбаяр нарыг Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 

б/25, 26 дугаар тушаалаар томилж, цагдаагийн дэд ахлагч цол олгосон. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн цагдаагаар Д.Оюунбат, 

ЗСДСДЦХ-ийн эргүүлийн цагдаагаар Б.Балдан-Очир, Д.Цогтгэрэл, Архуст сум дахь 

цагдаагаар Б.Жаргалан нарыг томилж, цагдаагийн дэд ахлагч цол олгосон. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 269 дүгээр тушаалаар Төрийн 

албаны тухай Монгол улсын хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.1-д зааснаар 

Баянцогт сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Төгөлдөрийг 

албан тушаалаас чөлөөлж, ахлагч бүрэлдэхүүнд оруулан тус газрын даргын б/86 

дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч цол олгосон. 

 

Шилжилт, хөдөлгөөн: Тус цагдаагийн газрын ЗСДСДЦХ-ийн цагдаа-

зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Даваасамбууг Цагдаагийн ерөнхий газрын 

Хүний нөөц сургалтын хэлтсийн даргын 2015 оны 15 дугаар зөвшөөрлөөр Баянзүрх 

дүүргийн цагдаагийн гуравдугаар хэлтэст, Эрдэнэ сум дахь цагдаа жолооч, 

цагдаагийн дэд ахлагч Т.Баянмөнхийг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц 

сургалтын хэлтсийн даргын 2015 оны 22 дугаар зөвшөөрлөөр Гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

газрын Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн газарт тус тус 

ажлаас чөлөөлж, шилжүүлсэн.  

Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн: Тус Цагдаагийн газрын 

Саатуулах байрны жижүүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Г.Ганхөлөгийг Архуст 

сум дахь цагдаагаар, Архуст сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч  

Б.Идэрхадыг Баянхангай сум дахь цагдаагаар, Эрдэнэ сум дахь цагдаа 

зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Баяржаргалыг Хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах тасгийн цагдаа зохицуулагчаар, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах тасгийн цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Ганболдыг Лүн сум 

дахь цагдаа-зохицуулагчаар, Жаргалант сум дахь цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн 

дэд ахлагч О.Сэргэлэнбаярыг Лүн сум дахь цагдаа зохицуулагчаар, Лүн сум дахь 

цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Энхтөгс, Э.Болдбаатар нарыг  

Баянчандмань сум дахь цагдаа зохицуулагчаар, Баянчандмань сум дахь цагдаа 

зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Х.Батболд, Н.Эрдэнэтунгалаг нарыг 
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Батсүмбэр, Жаргалант сум дахь цагдаа зохицуулагчаар, Батсүмбэр сум дахь 

цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Батааг Эрдэнэ сум дахь цагдаа 

зохицуулагчаар, Баян сум дахь цагдаа жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Түмэн-

Өлзийг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт эргүүлийн цагдаагаар, Лүн сум дахь 

цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Зулбадрахыг Алтанбулаг сум дахь 

цагдаагаар, ЗСДСДЦХ-ийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч А.Гантулгыг 

тус хэлтэст цагдаа зохицуулагчаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 

Т.Бат-Амгалан, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах тасгийн цагдаа-зохицуулагч, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Баяржаргалыг Лүн сум дахь цагдаа-зохицуулагчаар, 

Архуст сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлагч Г.Ганхөлөгийг Бүрэн сум дахь 

цагдаагаар, Бүрэн сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Доржсүрэнг Эрдэнэ 

сум дахь цагдаа-жолоочоор, Борнуур сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

Т.Мөнхбатыг Баян-Өнжүүл сум дахь цагдаагаар, Баян-Өнжүүл сум дахь цагдаа, 

цагдаагийн ахлагч Л.Есенжолыг Борнуур сум дахь цагдаагаар, Саатуулах байрны 

жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Анхбаярыг цагдаа-зохицуулагчаар  тус 

тус шилжүүлэн томилсон. 

Албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 

оны 138 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газрын ЗСДСДЦХ-ийн мөрдөн байцаагч, 

цагдаагийн ахмад М.Амартүвшин, 193 дугаар тушаалаар мөн хэлтсийн мөрдөн 

байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Шижирбаатар нарыг “Төрийн албаны тухай 

Монгол улсын хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1-д заасныг зөрчсөн тул мөн 

хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.3-т заасныг баримтлан төрийн албанд 1 жилийн 

хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халсан. Тус Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 

03 сарын 03-ны өдрийн б/38 дугаар тушаалаар Алтанбулаг сум дахь цагдаа, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Энхбаатарыг “Төрийн албаны тухай Монгол улсын 

хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1-д заасныг зөрчсөн тул мөн хуулийн 26 дугаар 

зүйлийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.3-т заасныг баримтлан төрийн албанд 1 жилийн 

хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халсан.   

Шагнал урамшил: Хууль зүйн сайдын 2015 оны 02 сарын 18-ны өдрийн А/23 

дугаар тушаалаар Хууль зүйн яамны “Хүндэт жуух”-аар тус газрын Баянчандмань 

сум дахь Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ахлах зохицуулагч, цагдаагийн 

ахмад Г.Мягмархишигийг шагнасан. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 

онц хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг мэргэжлийн өндөр, ур чадвар гарган 

барьсан мэдээлэл судалгааны ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Д.Үлэмжбаярыг 

“Цагдаагийн гавъяа”-гаар шагнасан. 

 

3.2 Санхүү, аж ахуй, алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 

чиглэлээр 

Тус Цагдаагийн газрын санхүүгийн алба нь 2015 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар улсын төсвөөс 1,0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч, Цагдаагийн газрын 

үйл ажиллагааг хэвийн явагдах нөхцлийг хангаж ажилласан. 

 

  Санхүү, бүртгэлийн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын 

дагуу бэлтгэн Санхүү, хангамжийн газарт 2015 оны 01 дүгээр сарын 22-ноос 01 

дүгээр сарын 24-ний өдрүүдэд ажилласан ба бусад газар, хэлтэстэй тооцоо нийлж, 

холбогдох судалгаануудыг гаргаж, санхүүгийн тайлангийн хамт нэгтгүүлсэн.  
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2014 оны газрын санхүүгийн тайланд 2015 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 02 

дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл хугацаанд аймгийн Аудитын газраар санхүүгийн 

аудит хийлгэж зөрчилгүй санал дүгнэлт авч ажилласан. 2014 оны санхүүгийн 

тайлан, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг хамт олны хурлаар 

хэлэлцүүлж сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, өр авлагын мэдээг аймгийн 

Төрийн сангийн хэлтэс, ЦЕГ-ын Санхүү, хангамжийн газарт нэгтгүүлж ажилласан. 

2015 оны 01 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан гаргаж, ЦЕГ-ын Санхүү, 

хангамжийн газарт хүргүүлсэн. 

 

  Сангийн сайдын 2015 оны 01 сарын 23-ны өдрийн 07 тоот тушаалаар 

дансны эдийн засгийн ангилал өөрчлөгдсөн тул шинэчлэгдсэн дансны төлөвлөгөөг 

Санхүүгийн тооцоолох ХХК-аар программын шинэчлэлтийг хийлгэн дансны дугаар, 

төлбөрийн хүсэлтийн шинэчилсэн хяналтын хуудсыг суулгаж, шинэ дансны 

төлөвлөгөөг мөрдөж, Төрийн санд шинэчилсэн төлбөрийн хүсэлтээр гүйлгээг хийж 

байна. Татвар, нийгмийн даатгалын цахим системд алба хаагчдын хөдөлмөрийн 

хөлсний мэдээллийг тухай бүрт нь оруулж ажиллаж байна. 

 

 Алба хаагчдын "Хөдөлмөрийн шим" хадгаламжийг Төрийн банкнаас ХААН 

банкруу шилжүүлэн цалингийн данстай холбосон. Алба хаагчидтай торгуулийн 

тасалбар, шийтгэврийн хуудасны тооцоог тогтмол хийж,  дотоод хяналт шалгалтын 

ажлын чиглэлээр 2014 оны алба хаагчдын торгуулийн тушаасан мөнгөний орлогын 

баримтыг төрийн сангийн 140000985 тоот дансны орлогын данстай тулган шалгалт 

хийж ажиллаж байна. 

 

 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, төсөв санхүүгийн ил тод 

байдлыг иргэд олон нийтэд мэдээлэх ажлын хүрээнд байгууллагын цахим санд 

"Шилэн данс" цэс шинээр нэмж суулган санхүүгийн мэдээ, мэдээллийг тогтмол 

оруулж ажиллаж байна. 

 

 Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны А/04 тоот 

тушаалаар 2015 онд тус Цагдаагийн газарт нийлүүлэх шатах тослох материалын 

бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулан 

ажилласан ба шалгаруулалтыг зохион байгуулж “Магнай трейд” ХХК шалгаран 

гэрээ байгуулсан. 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний А/03  тоот тушаалаар Заамар, 

Баяндэлгэр сумдад баригдах цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ын 

барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг сонгон шалгаруулах 

үнэлгээний хороог байгуулан Заамар, Баяндэлгэр сумдад баригдах цагдаагийн 

хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулсан. Уг сонгон шалгаруулалтаар Заамар сумын барилгын ажлыг 

“Өндөрлөг” ХХК, Баяндэлгэр сумын барилгын ажлыг “Өгөөмөр-Уул” ХХК  

гүйцэтгэхээр тус тус шалгарсан.  

 

 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон цаашид эдийн засгийн үр өгөөж 

муутай 138,0 сая төгрөгийн хөрөнгийг актлах саналтайгаар аймгийн Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтэст албан тоотоор хүргүүлсэн. Мөн Аргалант, Баянцогт сумдын 

цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ыг балансаас балансад 
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шилжүүлэхээр хүсэлтийг мөн аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.   

 

 Аймгийн Засаг даргад сумдын хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ын 

ашиглалтын зардлыг сум орон нутгаас шийдүүлэх санал хүргүүлэхийн зэрэгцээ 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн Зуунмод сумын төвийн алба 

хаагчдын торгуулийн тасалбар тасалж, тооцоо бодуулсан байдалд шалгалт хийн 

илэрсэн зөрчлийн талаар хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга нарт бичгээр үүрэг, чиглэл 

өгч ажилласан.  

 Шуудан холбооны зардлаас хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, сумын хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаа нар болон хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагчдад 3000-5000 

төгрөгний нэгжний карт сар бүр олгож, шуудан холбооны зардлын асуудлыг 

шийдвэрлэсэн. Алба хаагчидтай торгуулийн тасалбар, шийтгэврийн хуудас, галт 

зэвсгийн гэрчилгээний тооцоог хийж, тайланг сар бүр ЦЕГ-ын Санхүү, хангамжийн 

газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. 

 

Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 

дагуу Цагдаагийн газрын бичээчийн өрөөнд тусгаарлагч хөшиг 3 ширхэгийг 

хийлгэсэн ба 1 давхрын өрөөнүүдийн цонхнуудад хамгаалалтын төмөр хийлгэж, 

галын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор гал унтраах шанзны багажийг өөрсдийн 

нөөц бололцоонд тулгуурлан шинээр хийж байршуулсан.  

  

3.3 Албаны сургалт, мэдээлэл сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлын 

чиглэлээр 

Тус Цагдаагийн газар нь 2014-2015 онд алба хаагчдын дунд явуулах албаны 

сургалтыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 208 дугаар тушаалаар 

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

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 538 дугаар тушаалаар баталсан 

“Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд явуулах албаны сургалтын үлгэрчилсэн 

хөтөлбөр” зэрэг эрхийн актуудыг удирдлага болгон ажиллав. 

 

2014-2015 онд явуулах сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар 

цагдаагийн албан хаагчийн албан үүргээ гүйцэтгэх хууль зүйн баталгаа, эрхээ 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлсон, тайлбарласан сургалт, 

сурталчилгааны ажлуудыг өөрийн нөөц бололцоо болон аймгийн захиргааны алба 

хаагчид, багш нарыг урьж оролцуулан явуулж байна. 

 

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын зөвлөлгөөнийг 5 удаа зохион байгуулж, 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн ахлах хэрэг бүртгэгч, ахлах мөрдөн байцаагч нар 

“Хэргийн газрын үзлэг хийхэд анхаарах зарим асуудал”, “Ул мөрийг хэрхэн 

бэхжүүлж авах тухай”, Захиргааны хяналтын материал бүрдүүлэлт, анхаарах 

асуудал”, “Сахилгын дүрэм”, “Гэмт хэрэгт сэжиглэгдэн шалгагдаж байгаа этгээдэд 

тавих хяналт ба анхаарах асуудал”, “Стресс түүнээс гарах чадвар”, шинэчлэгдсэн 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код/-ууд”, ЦЕГ- болон бусад 

газраас ирүүлсэн албан бичиг ажлын чиглэлийг танилцуулж, сургалт зохион 

байгуулсан. 
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Аймгийн Биеийн тамир спортын газартай гэрээ байгуулан 7 хоног бүрийн 

“Даваа” гаригт спорт зааланд чөлөөт тоглолт хийх, фитнесээр хичээллэх, зэрэг 

арга хэмжээнүүдийг зохион явууллаа. Албаны сургалтын цагаар батлагдсан 

төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа ашиглагдах хууль тогтоомж, эрх зүйн 

актуудаар хичээл сургалтыг зохион явуулсан. 

 

Тус Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2015 оны байдлаар магистрын 

сургалтад 3, бакалаврын сургалтад 8, давтан болон мэргэшүүлэх сургалтад 17 

алба хаагч хамрагдлаа.  

Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч, дадлагажигч ажилтан Г.Ууганцэцэг 2015 оны 

05 сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 05 сарын 23-ны өдөр хүртэл хугацаанд “Монгол 

кампус крусейд фор крайст” байгууллагаас зохион байгуулсан Цэргийн сэтгэл 

зүйчдийн сургалтанд хамрагдсан. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн алба хаагч нартай 

хамтран “Сэтгэц ба эрүүл мэнд”-ийн 2 цагийн сургалтыг Цагдаагийн газрын алба 

хаагчдын дунд зохион байгуулсан.  

Шинээр ажилд томилогдсон 8 алба хаагчид Цагдаагийн газрын даргын 

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

зүйн шаардлагыг нь хариуцан ажиллах ажлын байрны сургагч алба хаагч, 

халамжлан хүмүүжүүлэгч томилон ажиллуулж байна. 

 

 Цагдаагийн газраас алба хаагчдын мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн 

сургалтыг 11 удаа 22 цаг, эзэмшсэн байвал зохих ур чадварын сургалтыг 6 удаа 12 

цаг, дадлагажуулах сургалтыг 4 удаа 8 цаг, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг 

хангах чиглэлээр 12 удаа 24 цаг, нийт 33 удаа, 66 цагийн сургалтыг батлагдсан 

төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион явуулж, үүнд давхардсан тоогоор 1556 алба 

хаагчийг хамруулав. 

 

Алба хаагчийг үндсэн үүрэгт ажлаа гүйцэтгэхдээ гаргаж байгаа мэргэжлийн 

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

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

суралцах” сургалтын төлөвлөгөөг тасаг албадын чиглэлээр гарган хэрэгжилтэнд нь 

хяналт тавин ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн газрын тасаг, албад нь албаны сургалтыг зохион явуулахдаа 

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

тараах, тест, бодлого боловсруулах, сургалтанд  техник хэрэгсэл ашиглах зэрэг 

хэлбэрээр зохион байгуулж ажилласан. 

 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Соён гэгээрүүлэх ажил”  

/код 939/-ын дагуу алба хаагчдын оюун санаа, сэтгэхүйг хөгжүүлэх, эрх зүйн 

мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх 

үзэл, соёл сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж, албаны онцлогоос 

үүссэн сөрөг нөлөө, сэтгэл зүйн алжаал, ажил амьдралын бухимдлыг тайлах 

зорилгоор тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч, хэрэгжүүлж ажиллалаа. Соён 

гэгээрүүлэх ажлын чанар, үр дүнг сайжруулах, арга барилыг боловсронгуй болгох 

зорилгоор бие бүрэлдэхүүн, тасаг албадын дунд ярилцлага зохион байгуулж, 

тэдний санал хүсэлт, зөвлөлгөөг авч, 2015 онд зохион байгуулах “Соён гэгээрүүлэх 
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ажлын төлөвлөгөө”-г гарган Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар батлуулж, 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 

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

хүлээсэн үүрэг, дэвшүүлсэн зорилтуудыг биелүүлэх үйлсэд идэвх зүтгэл, үр 

бүтээлтэй ажилласан амжилтаа бататгах, хамт олны бүтээлч идэвх санаачилгыг 

өрнүүлэх, хамтач нийтэч уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор батлагдсан 

төлөвлөгөөний дагуу жил бүрийн тэмдэглэлт баяр, ёслолын арга хэмжээг тасаг 

албадууд хариуцан үр өгөөжтэй шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж ажиллаж 

байна.  

 

Цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдыг нутаг дэвсгэрээр нь 8 бүс болгон 

хувиарлаж, дарга ахлахуудад хариуцуулан өгсөнөөр алба хаагчид багаар ажиллах 

чадварыг нэмэгдүүлэх, өөрсдийн хариуцсан нутаг дэвсгэртээ гарсан гэмт хэргийг 

илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхээс 

гадна байгууллагаас зохион явуулсан уралдаан тэмцээн, соён гэгээрүүлэх ажлыг 

бүсээр хариуцан зохион байгуулж идэвхтэй оролцож байна. 

 

 “Ардчилсан шинэ үндсэн хууль” батлагдсан өдрийг тохиолдуулан Зуунмод 

сумын ажилчин залуучуудын хүрээнд зохион явуулах “Нийтийн Монгол бөх”-ийн 2 

дахь удаагийн барилдааны тэмцээн Зуунмод сумын “Солонго” цогцолборын 

спортын танхимд 2015 оны 01 сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдан Цагдаагийн 

газраас Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад 

Т.Ууганбаатар, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Чулуунбаатар, эргүүлийн 

цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч, Г.Ганхөлөг, цагдаагийн ахлах ахлагч 

З.Мөнхмандах нар амжилттай оролцож, цагдаагийн ахлах ахлагч З.Мөнхмандах 2-

р байр, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Чулуунбаатар 3-р байрыг тус тус 

эзэлсэн байна.  

 

Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан “Хөдөлгөөн эрүүл мэнд” аяны хүрээнд 

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд “Цасны баяр” өдөрлөгийг 

2015.01.30-ны өдөр тус Цагдаагийн газрын Дэмжлэг үзүүлэх тасгаас Зуунмод 

сумын “Номтын ам” гэх газарт зохион байгууллаа. Уг өдөрлөгийн хүрээнд алба 

хаагчдын дунд 4 төрлийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулж алба хаагчид 

идэвхитэй оролцсон.  

 

Тус Цагдаагийн газарт ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 

ахмадуудыг “Сар шинийн баярын өдөр буюу шинийн 5-нд” хүлээн авч, алба 

хаагчидтай нэгдсэн золголтын арга хэмжээг зохион байгуулж, гарын бэлэг өгсөн. 

 

Зэвсэгт хүчний 016 дугаар бригадын нэрэмжит 2015 оны 03 сарын 12-13-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулсан “Марш тактикийн цогцолбор тэмцээн” хүчний 7 

байгууллагуудын хооронд болж, Цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай 

оролцож 3-р байр эзэлж “Хүрэл медаль”, мөнгөн шагналаар шагнуулсан.  

 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг байгууллагадаа итгэх итгэл үнэмшил, 

ажилдаа хандах хандлага, сэтгэлгээг өөрчлүүлэх, цаашид анхаарах асуудал, эерэг 
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сэтгэлгээний нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Цагдаагийн байгууллагад дарга, 

ахлахаар ажиллаж байгаад чөлөөнд гарсан ахмад ажилтнуудтай уулзалт, өдөрлөг 

зохион байгуулж ажиллалаа.   

 

Цагдаагийн газрын соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Снукер 

Биллярд”-ын аварга шалгаруулах тэмцээн уралдааныг 3-р бүсээс 2015 онд 03 

сарын 20-ны өдөр зохион байгуулж, нэгдүгээр байрыг Заамар сум дахь сум дундын 

Цагдаагийн хэлтсийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

Д.Доржтайван ахлагчтай 8-р бүсийн баг тамирчид, 2-р байрыг ахлах мөрдөн 

байцаагч /орлогч/, цагдаагийн хошууч Ю.Чулуунбаатар ахлагчтай 3-р бүсийн баг 

тамирчид, 3-р байрыг ХАБХТ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа А.Зандан 

ахлагчтай 4-р бүсийн баг тамирчид тус тус эзэлсэн. 

 

Цагдаагийн газрын нэрэмжит “Powerlifting”-ийн аймгийн аварга шалгаруулах  

тэмцээнд Жаргалант сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 

Д.Мөнгөнхүү 2-р байр эзэлж Мөнгөн медаль, мөнгөн шагнал, тооцооны нягтлан 

бодогч Ц.Энхмаа 3-р байр эзэлж Хүрэл медаль, мөнгөн шагнал, Баянгол дүүрэг 

дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсээс 2015 оны 05 сарын 28, 29-ний өдрүүдэд зохион 

байгуулсан “Монгол цагдаа 2015” хүчний 3 төрөлтийн тэмцээнд Жаргалант сум 

дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Мөнгөнхүү 2-р байр эзэлж 

Мөнгөн медаль, мөнгөн шагнал, Хамгаалалтын нэгдүгээр газраас 2015 оны 05 

сарын 16, 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Самбо” бөхийн тэмцээнд эргүүлийн 

цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Доржсүрэн 1-р байр эзэлж Алтан медаль, 

мөнгөн шагналаар тус тус шагнагдсан байна. 

 

 Цагдаагийн газрын алба хаагчдын эрүүл мэнд, бие бялдрыг хөгжүүлэх, 

хөдөлгөөний идэвхийг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн газрын бялдаржуулах 

танхимд алба хаагчид өргөнөөр хамрагдаж байна. 

 

 Аймгийн биеийн тамир спортын газартай гэрээ байгуулан 7 хоног бүрийн 

Даваа гарагт Спорт зааланд чөлөөт тоглолт хийх, фитнесээр хичээллэх, бие 

бялдарын сорил авах зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион явуулж хэвшээд байна. 

 

Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрийг тохиолдуулан 

2015 оны 03 сарын 07-08-ны өдрүүдэд Цагдаагийн газрын зүгээс эмэгтэй 17 алба 

хаагчдыг ахлах мөрдөн байцаагч /орлогч/, цагдаагийн хошууч Ю.Чулуунбаатар, 

эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Г.Ганзориг нараар ахлуулан ОХУ-ын 

Улаан-Үдэ хотод зорчуулж “Итгэлт Хамбын хийд”-д мөргөх аялалыг зохион 

байгуулсан.  

 

Цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдийн гэр бүл, үр хүүхдүүдэд “Эх үрсийн 

баяр”-ыг тохиолдуулан мэндчилгээ дэвшүүлэн алба хаагчдийн гэрээр орж 170 

хүүхдэд гарын бэлэг тараан өгсөн.  

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчилах, мэдээ мэдээлэл хүргэх чиглэлээр 

Орон нутгийн “ТВS” телевизтэй хамтран 7 хоног бүр цагдаагийн мэдээллийг 
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иргэдэд хүргэж хэвшээд байна. Мөн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх, аймаг орон нутгийн хэмжээний эрүү, хэв журмын 

нөхцөл байдлын талаар “Гүүр” шууд нэвтрүүлэгт 2 удаа оролцож мэдээлэл хийсэн. 

Мөн “Хот амгалан байна уу” шөнийн нэвтрүүлэг, “Монгол даатгал” ХХК-тай хамтран 

“Зөрчилгүй жолооч” шууд нэвтрүүлгүүдийг тус тус бэлтгэн хүргэсэн. “Цагдаагийн 

албаны тухай хууль”-д Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл ажиллагаа, Олон 

нийтийн цагдаагийн ажилтны талаарх сурталчилгаа мэдээллийг 14 хоногийн 

хугацаатай иргэдэд хүргэсэн. Цагдаагийн албаны сул орон тоонд сонгон 

шалгаруулалт явуулж, орон нутгийн телевизээр зар, сурталчилгааг иргэдэд 

хүргэсэн. Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэд олон нийтэд 

сурталчилах мэдээллэх чиглэлээр сумдад зохион байгуулагдсан 12 удаагийн 

өдөрлөг, уулзалтын талаар орон нутгийн телевизээр цаг тухай бүр нь мэдээлэл, 

сурталчилгааг хүргэж ажиллаа. 

 

Цагдаагийн газрын 8 бүс нэг бүрээр сар болгон нэг уралдаан тэмцээн, соён 

гэгээрүүлэх ажил зохион байгуулахаар төлөвлөж, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв 

боловсон өнгөрүүлэх, эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, бие бялдрыг зөв тэгш хөгжүүлэх 

ажлыг төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлж, соён гэгээрүүлэх нилээдгүй 

ажил төлөвлөн ажиллаж байна. 

 

 3.4. Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх 

чиглэлээр 

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

чадварын түвшин, ёс зүйд тавигдах шаардлага, хариуцлагыг дээшлүүлж, ажлын 

байрны зорилго, зорилтыг хангах, Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, 

шинэчлэлийн Засгийн газрын бодлого шийдвэрийг сурталчлах, үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлэх, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг төлөвшүүлэх талаар 

олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохиож дутагдал гаргасан алба хаагч нэг бүртэй 

хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 

 

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

согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/248 дугаар 

тушаал, Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, тэргүүн комиссар Р.Чингисийн 2015 

оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01/06 тоот үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу нийт 

алба хаагчдаас “Сахилга хариуцлагын баталгаа”, Хууль сахиулах их сургуулийн 

болон ЦЕГ-ын Дэмжлэг үзүүлэх газрын Сургалт дадлагын төвөөс 2014-2015 онд 

зохион байгуулах эчнээ болон мэргэшүүлэх, бусад сургалтанд хамрагдаж байгаа 

алба хаагч, Уралдаан тэмцээнд оролцохоор явж байгаа алба хаагч нэг бүртэй 

уулзаж сахилга хариуцлагатай байх талаар үүрэг чиглэл өгч баталгааг гаргуулан 

авч ажиллаж байна. 

 

Алба хаагчдыг шударга бус байдалтай эвлэрэхгүй байхаар төлөвшүүлэхэд 

удирдлагын зүгээс анхаарч, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж 

байгаагаас гадна газрын удирдлагуудаас авч хэрэгжүүлж байгаа болон 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа арга хэмжээнүүдийн талаар алба хаагчдад 

мэдээлж, зарим арга хэмжээг хэрхэн явуулах талаар алба хаагчдын саналыг авах, 

алба хаагчдыг идэвхтэй оролцуулах бодлого барьж байна. Мөн газрын 
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удирдлагаас өглөөний рапорт бүр дээр алба хаагчдад санал хүсэлт байгаа эсэхийг 

асууж, хүссэн үед нь хүлээн авч, ганцаарчлан уулзах, зөвлөгөө өгөх, нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна.  

 

2015 оны эхний 5 сарын байдлаар 20 офицер, 3 ахлагч нийт 23 алба хаагч 

сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд зөрчлөөр нь авч 

үзвэл хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн 2, ажлын хариуцлага алдсан 8, ажил тасалсан 

1, архидан согтуурсан 2, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль зөрчсөн 8, бусад хууль 

тогтоомж зөрчсөн 1, үүрэг даалгавар үл биелүүлсэн 1, сахилгын шийтгэлийн 

төрлөөр нь авч үзвэл сануулсан 5, цалин бууруулсан 15, ажил, албанаас халсан 3, 

үүнээс сахилгын шийтгэлийг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 8, 

байгууллагын даргын тушаалаар 15 алба хаагч хүлээсэн ба өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад 1 алба хаагчаар буюу 0,9 хувиар өссөн байна. Хэдийгээр сахилгын 

зөрчлийн тоо нэмэгдсэн ч алба хаагчдад тавих хяналт сайжирсан гэж үзэж байна.  

 

2015 оны 4 сарын 02-нд алба хаагчдын “Сахилга хариуцлагын зөвлөлгөөн”-

ийг зохион байгуулж, зөвлөлгөөнөөр сахилга хариуцлагын зөрчил гаргасан алба 

хаагчдын санал сэтгэгдэл, сахилгын зөрчил гаргах болсон шалтгаан нөхцөл 

байдлыг судалж, алдаа оноон дээрээ харилцан ярилцаж, цаашид сахилгын 

зөрчлийг давтан гаргахгүй байхаар баталгааг гаргуулан авч, зөвлөгөөнд аймгийн 

Прокурорын газрын дарга, орлогч, аймгийн Иргэний зөвлөлийн 7 гишүүдийг 

оролцуулан тэдний үнэтэй санал сэтгэгдлийг сонсож, харилцан ярилцаж 

ажилласан.  

 

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

Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн сахилга хариуцлага, ажил сайжруулахаар 

ирүүлсэн ажлын чиглэл, үүрэг даалгавар, Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журмуудаар алба хаагчдад сургалт зохион байгуулан ажиллаж 

байна. 

 

 3.5 Цагдаагийн байгууллагад иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт 

хэргийн тухай өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж буй 

байдал 

Цагдаагийн газарт ирсэн албан бичгүүдэд хариу өгсөн байдалд газар, хэлтэс 

тасаг, хэсгийн дарга нар сар бүр картаар хяналт тавьж, хугацаа үр дүнг тооцож, 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралд мэдээлэл оруулж ажиллаж байна. 

 

Мэдээлэл судалгааны ахлах байцаагч болон бичиг хэргийн ажилтнаас долоо 

хоног бүр мэдээлэл хийлгэж, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, 

мэдээлэл бүрийг бүртгэн шалгалт, шийдвэрлэлтэд хяналт дүн шинжилгээ хийн 

ажиллаж байна.  

 

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас албан тушаалтанд хандан ирүүлсэн 

нийт 115 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал, хүсэлтийг хүлээн авч, 110 өргөдөл, 5 

гомдол, ажилд орохыг хүссэн 22, ажил өөрчилж шилжихийг хүссэн 12, чөлөө хүссэн 

38, тэтгэвэр тэтгэмж орон сууц хүссэн 12, сургууль орох хүсэлтэй 1, бусад 25 
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өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн удирдлагын зүгээс байнгын хянах механизмыг 

бүрдүүлэн, хариуг тухай бүр нь өгч ажиллалаа. 

 

Иргэд олон нийтэд байгууллагын үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод байлгах 

үүднээс ард иргэдээс ирж буй өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг саналын 

хайрцгаар болон иргэдээс нээлттэй хүлээн авч, Цагдаагийн газрын дарга болон 

тасаг, хэсгийн дарга нар ирсэн иргэдтэй тухай бүр уулзаж, санал хүсэлтийг нь 

хүлээн авч шуурхай шалгаж шийдвэрлэх, гомдлыг нь барагдуулах ажлыг үйл 

ажиллагаандаа хэвшүүлэн ажиллаж байна. 

 

Хугацаатай албан бичигт бүртгэл хяналтын карт хөтөлж, иргэдээс ирсэн 

эрүүгийн шинжтэй өргөдөл, гомдол болон иргэд, байгууллагаас цагдаагийн 

байгууллагад хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэн, хариуг 

өгч ажиллаж байна. 

 

2015 оны эхний 5 сарын байдлаар 1084 албан бичиг хүлээн авч, хугацаатай 

192, хугацаагүй 892 албан бичигт бүртгэл хяналтын карт хөтөлж, 212 албан бичигт 

хариу өгч, хугацаа болоогүй 10 албан бичиг, эрүүгийн шинжтэй 121 өргөдөл, иргэд 

байгууллагаас 115 өргөдөл хүлээн авч ажилласан. 

Явуулсан албан тоот 1214, Цагдаагийн газрын 30 зааварчилга, 12 

танилцуулга, 10 албан мэдэгдэл, 60 албан томилолт, 112 Цагдаагийн газрын 

даргын тушаалд тус тус дугаар олгож, Цагдаагийн ерөнхий газарт 24 тусгай 

шуудан бэлтгэн хүргүүлсэн байна. 

 

Дөрөв: Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

ажлын үр дүнг дээшлүүлэх 

 

4. 1.Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр:  

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код 202/-ын 202.3 дахь 

хэсэгт заасны дагуу Аймгийн хэмжээнд иргэд, байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт 

хэргийн шинжтэй 602 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шалгаж, 290 гомдол, мэдээлэлд 

эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 301 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 

саналтай, 11 гомдол, мэдээллийг бусад газарт харъяаллын дагуу шилжүүлэн 

ажиллаж байна. 415 гомдол, мэдээлэл буюу 73,1 хувийг 5 хоногт, 153 буюу 26,9 

хувийг 6-аас дээш хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн.  

 

2015 оны 5-р сард 1,063,900,000 төгрөгний хохиролтой, 326 холбогдогчтой, 

эрүүгийн 407 хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 16 хэргээр буюу 

3,8 хувиар буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 57,6 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны 

мөн үетэй харьцуулбал 21,3 хувиар өсчээ. Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуй 

нэгж, байгууллагад учирсан хохирлын 874 сая төгрөг буюу 76 хувийг нөхөн 

төлүүлж, 1 тэр бум 369 сая төгрөгний хөрөнгийг битүүмжлсэн. 

 

Үйлдэгдсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл:  

-Хүний амь нас хохирсон гэмт хэрэг 4 буюу 1,0 хувь 

-Золгүй учрал 9 буюу 2,2 хувь 

-Иргэдийн эрүүл мэнд эрх чөлөөны эсрэг гэмт хэрэг 93 буюу 22,9 хувь 
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-Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 180 буюу 44,2 хувь  

-Хүчингийн гэмт хэрэг 3 буюу 0,7 хувь 

-Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх гэмт хэрэг 8 буюу 2,0 хувь  

-Танхайн гэмт хэрэг 11 буюу 2,7 хувь  

-Хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 52 буюу 

12,8 хувь  

-Бусад хэрэг 47 буюу 11,5 хувийг тус тус эзэлж байна.  

 

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргээс 180 үүнээс иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт 

хэрэг 72 буюу 17,7 хувь, мал хулгайлах гэмт хэрэг нь 108 буюу 26,5 хувийг эзэлж 

байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн дотор гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5 

нэгжээр буюу 17,2 хувиар өссөн, галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 3 бүртгэгдсэн 

байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй ижил хувьтай, насанд хүрээгүй хүмүүсээс 

үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 3 нэгж буюу 37,5 хувиар буурсан ба онц хүнд гэмт хэрэг 4 

бүртгэгдсэн урд оны мөн үетэй харьцуулбал 6 нэгжээр буюу 60,0 хувиар, хүнд гэмт 

хэрэг 4 нэгжээр буюу 16,0 хувиар, хөнгөн гэмт хэрэг 4 нэгжээр буюу 2,1 хувиар, 

хүндэвтэр гэмт хэрэг 4 нэгжээр буюу 2,1 хувиар тус тус буурсан байна. 

 

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

шинжтэй нийт 1371 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас гэмт хэргийн 

шинжтэй 602 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, 290 буюу 48,2 хувийг эрүүгийн хэрэг 

үүсгэж, 297 буюу 49,3 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 

прокурорт шилжүүлж, 10 гомдол мэдээлэл буюу 0,7 хувийг эрүүгийн хэрэг болон 

гомдол мэдээлэлд нэгтгэн шалгасан байна. Захиргааны зөрчлийн шинжтэй 9388 

гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 5639 буюу 60,1 хувьд торгуулийн арга 

хэмжээ авч, 345 буюу 3,7 хувийн эрх хасч, 142 буюу 1,5 хувийг захиргааны 

журмаар баривчилсан байна. Шалгасан зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 

6947 буюу 74,0 хувийг 0-14 хоногт, 2430 буюу 25,9 хувийг 15-28 хоногт 

шийдвэрлэсэн байна. 

 

2015 оны 05-р сарын байдлаар гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад 1.063.900.000 төгрөгний хохирол учирснаас 771,500,000 төгрөгний 

хохирлыг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол 

нөхөн төлөлт 72,5 хувьд хүрч байна. 

 

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

журмын дагуу Нуугдмал эд хөрөнгийг олж илрүүлэх зорилгоор яллагдагч нарын 

хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа, банкны гүйлгээ, данс, хөрөнгө 

орлогын мэдүүлэг болон тэдний хань харилцааг нэг бүрчлэн судлан тогтоох 

чиглэлээр мөрдөн байцаалтын ажиллагааг ГА-тай хамтран тасралтгүй явуулснаар 

42 тээврийн хэрэгсэлийг битүүмжилж ажилласан. Мөн иргэд, байгууллагад учирсан 

хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр болон хураан авсан, барьцаалсан мөнгөн дэвсгэртийг 

прокурор, шүүхийн шатанд шилжүүлэх хүртэлх хугацаанд бэлэн байлгах, мөнгөн 

дэвсгэртийг ашиглах, үрэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагааны журам”/код 811/-т заасны дагуу Хадгаламж 

банканд харилцах 31000009178 тоот данс нээн байршуулж, хэргийг шилжүүлэхэд 

банкны мэдүүлэг, хуулгаар тооцоог хийж уг ажиллагаанд тавих хяналтыг Улсын 
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Мөрдөн байцаах газрын даргын 2012 оны А/94 дүгээр тушаалын дагуу ахлах 

мөрдөн байцаагчид хариуцуулан ажиллаж хэвшсэн. 

 

2015 оны эхний 5 сарын байдлаар гэмт хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах 

зорилгоор Төв аймгийн Сэргэлэн, Аргалант, Баянчандмань, Лүн сумдын нутагт 

байнгын 2 пост, хөдөлгөөнт 4 пост ажлуулсанаас 31 холбогдогчтой, 6 бүлэг 

этгээдүүдийг гэмт хэрэг үйлдэж байхад нь болон хулгай эд зүйлсээ тээвэрлэн авч 

явж байхад нь баривчилж ажилласан байна. Мөн аймгийн нутаг дэвсгэрийг 8 бүсэд 

хуваан тасаг, хэсгийн дарга нараар ахлуулсан 8 баг болгон багт 3-4 сум 

хариуцуулан тухайн суманд гарсан хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр сар тутам хариуцсан суманд ажиллахаас гадна багийн 

нэрэмжит тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх сарын аянг 

зохион байгуулан ажиллаж байна. Тухайлбал: 1-р сард “Архидан согтуурах 

явдалтай тэмцэх” сарын аян, 2-р сард “Хулгайлах” гэмт хэрэгтэй тэмцэх сарын аян, 

3-р сард  “Илрүүлэлт-Оргодол” хэсэгчилсэн арга хэмжээний сарын аян, 4-р сард 

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор “Уурхай” сарын 

аян, 5-р сард “Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сарын аян болон мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх “Дов” хэсэгчилсэн арга хэмжээг тус тус зохион байгуулж дээрх аяны 

хүрээнд 8 баг дотооддоо зохион байгуулалтын арга хэмжээ, ажиллах удирдамж 

боловсруулан хариуцсан орон нутагт 4-7 хоног ажиллаж иргэдэд цагдаагийн 

газрын үйл ажиллагааг сурталчилахаас гадна гэмт хэргийн мэдээ мэдээлэл 

цуглуулан ажилласнаар гэмт хэргийн гаралт 3.8 хувиар буурч, бүртгэгдэх үедээ 

сэжигтэнээр тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 108 хэргийг илрүүлж, гэмт 

хэргийн илрүүлэлт 58.1 хувьтай байгаа нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 21,8 

хувиар өссөн байна. Энэ ажилдаа Шүүхийн тойргоор шилжсэн 10 сум хариуцсан 

харъяа цагдаагийн газар, хэлтсүүдийг таран оролцуулах зорилгоор  2015 оны 04-р 

сарын 01-ны өдөр “Гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд хил залгаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн 

байгууллагын хамтын ажиллагаа” зөвөлгөөний Төв аймгийн Эрдэнэ суманд зохион 

байгуулж цаашид хамтран ажиллах төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна. 

 

Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 5 сарын байдлаар  зохион явуулсан 

“Илрүүлэлт-Оргодол”, “Сар-шинэ”, “Илрүүлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 

тус Цагдаагийн газраас салбар төлөвлөгөө гарган ажиллаж, урьд онуудад 

үйлдэгдээд гэмт этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргийн 

илрүүлэлтийг ахиулах зорилгоор аймгийн прокурортой хамтран 2015 онд 

түдгэлзүүлсэн хэрэгт хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган төлөвлөгөөний дагуу хэрэг нэг 

бүрийг тасгийн дарга, ахлах мөрдөн байцаагч, орлогч нар уншин танилцаж хэргийн 

дэлгэрэнгүй танилцуулга бүхий гарын авлага /бяцхан ном/ болгон алба хаагч нарт 

тараан өгч “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам”/код 307/-д заасны 

дагуу 38 мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж ажилласнаар түдгэлзүүлсэн 77 

хэргийг сэргээн шалгаж 32 хэргийг нөхөн илрүүлж, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 

байцаалтаас оргосон 12 оргодлыг барьж, хэргийг шийдвэрлэн ажилласан ба 

түдгэлзүүлсэн хэргийн илрүүлэлт 18.7 хувьтай байгаа нь өмнөх оноос 7%-иар 

өссөн үзүүлэлтэй байна.  

Шүүх, прокурорын мэдэгдэл, шаардлага 2015 оны эхний 5 сарын байдлаар 

прокурорын байгууллагаас 8 алба хаагчид 9 зөрчилд 3 шаардлага хүргүүлсэнийг 
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хүлээн авч албаны шалгалт явуулан шаардлаганд заагдсан зөрчлийг засуулж, 

заагдсан зөрчил тус бүрийн шалтгаан нөхцөл, цаашид хэрхэн ажиллах талаар 

цагдаагийн газрын мэргэжлийн зөвлөлөөр оруулж зөвлөмж хүргүүлж, заагдсан 

зөрчлийг давтан гаргуулахгүй байх чиглэлээр алба хаагч нарт “Алдаан дээрээс 

суралцах” сургалтыг зохион байгуулан ажилласан. 

 

4.2 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах тасаг: 

 Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн газарт иргэд, байгууллагаас хөдөлгөөний 

аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг хэрэг, ослын 133 гомдол, мэдээлэл 

бүртгэгдсэнээс 24 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 86 гомдол, 

мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, одоо ажиллагаанд 23 гомдол, 

мэдээллийг материалжуулан шалгаж, бүх гомдол, мэдээллийг хуулийн анхны 

хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн байна. Мөн орон нутагт хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажилд анхаарч Зуунмод, 

Сэргэлэн, Баян, Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Аргалант, Баянхангай, Лүн, 

Өндөрширээт, Эрдэнэсант, Заамар, Эрдэнэ сумдад “Техник-Иж бүрдэл”, “Бичиг 

баримт”, “Хөдөлгөөний соёл”, “Илрүүлэлт”,“Сар шинэ”, “Хурд”, “Хурд-хамгаалах 

бүс”, “Даатгал”, “Хяналт”, “Хөдөлгөөний хяналт”, “Хамгаалах бүс-хамгаалалтын 

малгай”, “Мотоцикл”, “Арал-дугаар” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ 

зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллаа.  

Мөн аймгийн нутаг дэвсгэр дээр орших улсын чанартай хатуу зам дээр гарч 

байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын 

эсрэг осол, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, мал хулгайлах гэмт 

хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор Зуунмод, Сэргэлэн, Баян, Баянцагаан, 

Аргалант, Баянцогт, Эрдэнэ, Баянхангай зэрэг сумдын нутаг дэвсгэрт 2015 оны 1-

5-р саруудад 14 хоног тутамд Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагтай хамтран, алба 

хаагчдыг 3-7 хоногийн хугацаатай хөдөлгөөнт эргүүл шалгалтыг ажиллуулсан нь үр 

дүнгээ өгч, зам тээврийн осол хэрэг буурч, бусдын олон тооны малыг хулгайлсэн 

этгээдүүдийг үйлдэл дээр нь илрүүлж ажилласан.  

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаг иргэдээс ирүүлсэн гомдол, 

мэдээлэл, алба хаагч нарын илрүүлсэн захиргааны зөрчлийг чирэгдэлгүй хуулийн 

хугацаанд шуурхай шийдвэрлэж, албаны үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлж, зөрчлийн бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах зорилтыг хэрэгжүүлэх 

зорилгоор захиргааны зөрчил гаргаж “Захиргааны хариуцлагын тухай хууль”-ийн 

дагуу арга хэмжээ авагдсан иргэдийн мэдээллийг ЦЕГ-ын нэгдсэн санд оруулах 

ажлыг тасралтгүй шуурхай зохион байгуулж ажилласан.  

Зуунмод, Заамар, Батсүмбэр, Баян, Эрдэнэ, Эрдэнэсант, Жаргалант сумдад 

тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажилласны зэрэгцээ Баянчандмань, 

Лүн сумдад орших замын цагдаагийн хяналтын постны үйл ажиллагаа, сумдын 

хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг удирдлагаар хангаж, зааварчилга өгч, биелэлт үр 

дүнг тухай бүр тооцон ажиллаа. 

Бүртгэгдсэн хэрэг, осол, захиргааны зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэсэн 

талаар:Тайлангийн хугацаанд тус тасгийн алба хаагчид замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт 

шалгалт явуулах хугацаандаа 35902 зөрчил илрүүлсэн бөгөөд согтууруулах 

ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 411 иргэнийг 

илрүүлэн саатуулж, гарч болзошгүй зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан 
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сэргийлж, 291 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06 сараас 2 жилээр 

хасч, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй тээврийн хэрэгсэл согтуугаар жолоодсон 

120 иргэнийг материалжуулан Сум дундын шүүхийн шийтгэвэрээр 7-30 хоногоор 

баривчлуулж, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Захиргааны 

хариуцлагын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох хууль тогтоомж 

зөрчсөн 5314 иргэнийг торгуулийн хуудсаар 25.713.000 төгрөгөөр торгож, эрхийн 

үнэмлэхгүй болон ангилал бус тээврийн хэрэгсэл жолоодсон болон Замын 

хөдөлгөөний дүрмийн бусад заалтыг зөрчсөн 503 иргэнийг шийтгэврээр 18.769.200 

төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 116 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр 

саатуулж, түр саатуулагдсан автомашины эзэмшигчдээс түр саатуулах хашааны 

хураамж 822.000 төгрөгийг аймгийн төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн. 

Мөн Цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 

аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг осол, хэргийн 133 гомдол, мэдээлэл 

хүлээн авч, 24 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 86 гомдол, 

мэдээллийг эрүүгийн үүсгэхээс татгалзах саналтай шийдвэрлэсэн бөгөөд осол, 

хэргийн улмаас 16 хүн нас барж, 70 хүн гэмтэж, иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад 

346.027.000 төгрөгийн хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 

шатанд 281.412.000 төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж ажилласан.   

Олон нийттэй харилцах болон осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар: 

Аймгийн нутаг дэвсгэр дээр орших улсын чанартай хатуу хучилттай зам дээр 

гарч байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын 

журмын эсрэг осол, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, мал 

хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор Зуунмод, Сэргэлэн, 

Баян, Баянцагаан, Аргалант, Баянцогт, Эрдэнэ, Баянхангай зэрэг сумдын нутаг 

дэвсгэрт “Техник-Иж бүрдэл”, “Бичиг баримт”, “Хөдөлгөөний соёл”, 

“Илрүүлэлт”,“Сар шинэ”, “Хурд”, “Хурд-хамгаалах бүс”, “Даатгал”, “Хяналт”, 

“Хөдөлгөөний хяналт”, “Хамгаалах бүс-хамгаалалтын малгай”, “Мотоцикл”, “Арал-

дугаар” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээгцаг үеийн байдалтай 

уялдуулан удирдамж төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, биелэлт үр дүнг тухай 

бүр тооцон ажиллаа. Мөн Зуунмод сумын “ТВS” телевизд долоо хоног бүр осол, 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ сэрэмжлүүлэг өгч, 2015 оны 02 сарын 11-ний 

өдөр Зуунмод сумын “ТВS” телевиз дээр зохион явуулсан “Гүүр” шууд нэвтрүүлэгт 

алба хаагчид оролцож иргэдийн асуултанд хариулт өгч, санал шүүмжлэлийг авсан. 

Аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран Зуунмод суманд иргэдэд таксийн 

үйлчилгээ эрхэлдэг 4 аж ахуй нэгжийн нийт 80 жолоочид осол, хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх яриа таниулга хийж, автомашины арын салхины шилэн дээр “Анхаар 

хүүхэд” тэмдгийг нааж байршуулсан. 

Баянчандмань сум дахь замын цагдаагийн хяналтын постны алба хаагчид 

Зам тээврийн яам, ЦЕГ, МХГ-ын албаны хүмүүстэй хамтран 2015.03.23-ны өдөр 

Улаанбаатар-Дархан-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай замын нөхцөл байдал, 

эвдрэлийн талаар газар дээр нь үзлэг шалгалт явуулж осол, хэргийн танилцуулга, 

тулгарч байгаа бэрхшээлийн талаар ажлын хэсэгт бичгээр хүргүүлж, Авто тээврийн 

үндэсний төвтэй хамтран Лүн, Баянчандмань суманд 2015 оны 04-р сарын 09, 10, 

27, 28 ны өдрүүдэд зорчигч нийтийн тээврийн чиглэлээр хамтарсан шалгалт 

зохион байгуулж зоричн явж байгаа зорчигч тээврийн автобус бүрийг бүртгэж 

анхааруулга санамж өгч ажилласан. Мөн 2015 оны 04-р сарын 15 ны өдөр Төв 

аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг Хөшигийн хөндий гэдэг газар баригдаж байгаа олон 
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улсын онгоцны буудлын барилгын ажлыг гүйцэтгэгч аж ахуй нэгжүүдийн 60 орчим 

жолоочид Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний 

дүрмээр сургалт орсон. 

Цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа “Бүс” арга хэмжээний хүрээнд 5-

р сард “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” 

сэдэвт аяныг нийт сумдад зохион байгуулан зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр улсын чанартай хатуу хучилттай зам дээр болон 

орон нутгийн зам дээр эргүүл, шалгалт гарган ажиллуулж, иргэд жолооч нарт  

анхааруулга санамж өгч ажилласан. 

 Зуунмод сумын төвийн гудамж замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, асахгүй 

байгаа гэрлүүдийг засварлан асааж хэвийн ажиллагаанд оруулах талаар анхаарч 

эвдрэлтэй гэрлүүдийн тоо судалгааг гарган тухай бүр Хот тохижуулах газарт 

хүргүүлэн шаардлага тавьж ажилласнаар Зуунмод сумын төвийн гудамж замын 

609 гэрлээс асахгүй байсан 60 гэрлийн 27 гэрлийг засварлан асаалгаж, гудамж 

замын гэрэлтүүлэг 95 хувьтай байна. Мөн цаг агаар муудаж, цас орох, цасан болон 

явган шуурга шуурч, хатуу хучилттай зам дээр халтиргаа гулгаа үүсэх, даваа гүвээ 

хаагдах үеэр сумдын замын цагдаагийн хяналтын постууд болон сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаа зохицуулагч нартай байнгын холбоотой ажиллаж шаардлагатай 

үед аймгийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын 

төв, Онцгой байдлын ерөнхий газарт цаг агаарын нөхцөл байдлын мэдээг шуурхай 

өгч, ард иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах талаар санаачилгатай 

ажиллаж Улаанбаатар хотоос гарч, орж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 

тодорхой хугацаагаар хаах хязгаарлах санал хүргүүлж, шийдвэр гаргуулан 

хамтран ажилласан.  

Мэргэжил, хяналтын чиглэлээр:Төв аймгийн хэмжээнд тайлангийн 

хугацаанд жолооч бэлтгэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 аж ахуй нэгжид Монгол 

улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 102 тоот тушаалаар батлагдсан 

“Тээврийн хэрэгслийн жолоочийн мэргэжлийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох 

журам”-ыг удирдлага болгон сургалтын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин 

ажилласан бөгөөд Цагдаагийн ерөнхий газрын Лицензийн төвөөс явуулсан 

сургалтанд хамрагдаж, мэргэжил хяналтын чиглэлээр ажиллах эрх авсан 

хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан зохицуулагч, цагдаагийн ахмад 

Г.Мягмархишиг, хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан зохицуулагч, цагдаагийн  

ахмад Э.Батцэнгэл нарыг мэргэжил хяналтын чиглэлээр ажиллуулж, удирдлагаар 

ханган үүрэг чиглэл өгч, хяналт тавин ажиллаа.  

 2015 оны эхний 5 сард үндсэн болон ангилал ахиулах сургалтанд хамрагдаж 

төгссөн иргэдийн тоо: Үүнд: 

- Үндсэн “В” ангилалд-489 

- Үндсэн “ВС”-17 

- “А” ангилалд-156 

-“М” ангилалд-27 

-“В-ВС” ангилалд -102 

-“ВС-ВСД” ангилалд-59 

-“ВС-ВСЕ” ангилалд-27 иргэн тус тус ангилал ахиулсан байна. 

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх сэргээх шалгалтанд тэнцсэн 297 иргэний 

тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 

жолоодсон 291 иргэний тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 6 сараас 2 жилийн 
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хугацаагаар хасч, үнэмлэхээ гээгдүүлсэн 20 иргэний үнэмлэхийг хүчингүй болгож, 

лавлагаа хүссэн 330 иргэнд лавлагаа гарган өгч, шинжээчийн дүгнэлт гаргуулахаар 

хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас ирүүлсэн 29 эрүүгийн хэргийг хүлээн авч 

шинжээчийн дүгнэлт гарган ажилласан байна. 

 

4.3 Нийтийн хэв журам хангах тасаг  

Тус тасаг 2015 оны 5 сарын байдлаар тасгийн дарга-1, ахлах байцаагч-5, 

хэсгийн байцаагч-6, хэв журмын цагдаа-5, жижүүрийн офицер-3, мэдээлэл хүлээн 

авагч цагдаа-3, түр саатуулах байранд эмч-1, дадлагажигч эмч-2, цагдаа-3, сумдын 

цагдаа-19 нийт 48 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн. Шинээр Саатуулах байрны эмчээр 

а/х Үзмээ, Аргалант сумын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Жаргалан, Саатуулах 

байрны цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч нар томилогдсон. Одоо хүлээн авагч 

цагдаа-1 орон тоо дутуу үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Хэв журам хамгаалах талаар хийсэн ажил: Гудамж талбай олон нийтийн 

газарт хэв журам сахиулах эргүүлийг 08:00-14:00,14:00-20:00, 20:00-02:00 цагийн 

хооронд 3 ээлжээр 10 цагдаа, 6 хэсгийн байцаагч нар болон “Амар тайван 

амьдралын төлөө нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх” аймгийн урианы жилийн 

хүрээнд Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус аж 

ахуйн нэгж байгууллагын ажилчдыг оролцуулан, Зуунмод суманд үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус өмчийн 110 байгууллагын харуул манаа, 3 

ШТС, 3 банкны харуул манааны сонор сэрэмжийг давхардсан тоогоор 635 шалгаж, 

136 хүний эд зүйлд үзлэг хийн, ахуйн хүрээний 129 дуудлаганд очиж, 56 хүнийг 

саатуулах байранд хүлээлгэн өгч эрүүлжүүлэн, 56 хүнийг ар гэр асран 

хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч ажилласан. 32 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт 

хийсэн. Торгуулийн хуудсаар 603 иргэнийг 2.877.999 төгрөгөөр, шийтгэврээр 163 

иргэнийг 3.053.000 төгрөгөөр торгосон байна. Хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин 

Зуунмод сумын 6 багийн нутаг дэвсгэрт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн, тэсэрч дэлбэрэх 

бодис тээвэрлэн явсан 26 тээврийн хэрэгслийг Зуунмод сумын нутгаар хамгаалан 

гаргаж, 131 аж ахуйн нэгж, байгууллагын харуул хамгаалалтыг шалгаж, 115 

дуудлаганд явж, ар гэрт нь 39 иргэнийг хүлээлгэн өгч, саатуулах байранд 33 

иргэнийг хүлээлгэн өгч, нийт 1496 км явж үүрэг гүйцэтгэн, “Хөшигтийн хөндий”-н 

онгоцны буудлын төслийн талбайд эргүүл, хяналт шалгалт хийсэн байна.  

Шуурхай удирдлагын албанаас хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар: Жижүүрийн 

шуурхай албанд гэмт хэргийн шинжтэй 442, шүүхийн тойргоор шилжсэн сумдаас 

гэмт хэргийн шинжтэй 118, зөрчлийн 343, эрэн сурвалжлалтын 80, нөхөн 

илрүүлэлтийн 40, нийт 1023 мэдээ мэдээлэл хүлээн авч  Цагдаагийн газрын дарга 

болон гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн болон холбогдох алба хаагчдад мэдэгдэж  

жижүүрийн шуурхай бүрэлдэхүүнийг цаг тухайд нь түргэн шуурхай явуулж, хэрэг 

учралын газрыг хэсгийн төлөөлөгч, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 

зохицуулагч, эргүүлийн хүчээр хэргийн газрын хамгаалалтыг зохион байгуулж, 

хяналт тавьж удирдлагаар ханган ажилласан.Улс, орон нутгын хэмжээнд эрэн 

сурвалжлагдаж буй хүн, мал эд зүйлийн талаарх мэдээ мэдээллийг хүлээн авч 

түргэн шуурхай зарлан мэдээлэх, улс орон нутгын хэмжээнд зарлан мэдээлэл 

зарлуулах ажлыг түргэн шуурхай зохион өайгуулж мэдээлэл шуурхай удирдлагын 

төвтэй хамтран ажиллаж байна.Шуурхай удирдлагын албанд бүртгэгдэх 13 

төрлийн бүртгэл судалгаа, жижүүрийн өрөөний теле хяналтын 21 камерт тогтмол 

хяналтыг тавьж, бүртгэл хөтлөн, саатуулах байрны үйл ажиллагаанд жижүүрийн 
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офицер тогтмол биечилсэн болон теле камерын хяналт тавьж, үүрэг даалгавар өгч 

ажилласан. 

Саатуулах байрны үйл ажиллагааны талаар: Тус байр 2015 оны 5-р сарыг 

дуустал хугацаанд  захиргааны зөрчил гаргасан нийт 801 иргэнийг хүлээн авч 

үүнээс согтуугаар саатуулагдсан  505 иргэнийг хүлээн авснаас эмэгтэй-17, шүүхээс 

баривчлагдсан 192 иргэнийг хүлээн авснаас эмэгтэй -1, захиргааны журмаар 

албадан саатуулагдсан 104, Шүүхийн шинжилгээний албанд согтуугаар 

саатуулагдсан, баривчлагдсан, албадан саатуулагдсан 487 хүний гарын дардас, 

хурууны хээ, зурагнуудыг авахуулж нэгдсэн санд оруулан согтуугаар саатуулагдсан 

480 иргэнээс 1,992,000 төгрөгний төлбөр, баривчлагдсан 160 хүнээс 5,795,600 

төгрөгний төлбөрийг авч, төрийн санд тушааж төлбөр төлөөгүй 20 иргэний 

төлбөрийг барагдуулхаар сум дундын 23-р шүүхэд нэхэмжлэл гаргаад байна. 

Саатуулах байранд хүмүүжигч нарын цагийн хуваарь, дотоод журмыг Цагдаагийн 

газрын даргаар батлуулж, хүмүүжигч нарт танилцуулан хуваарийн дагуу өдөрт 

гурван удаа салхилуулж усанд орох нөхцлөөр ханган хяналт тавин ажиллаж байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Олон нийттэй харилцах чиглэлээр: 

Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлилгээг иргэдэд олон нийтэд сурталчилах, 

мэдээллэх, Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр, хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнах зорилгоор  

“Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг бүсийн зохион байгуулалттайгаар сар бүр 

хариуцсан сум, баг дээрээ очиж зохион байгуулан ажиллаа. Тухайлбал эхний 5 

сарын байдлаар 27 сум, 6 багийн хэмжээнд  8 удаагийн “Нээлттэй хаалганы өдөр” 

арга хэмжээг зохион байгуулсан. Өдөрлөгийн үеэр иргэдийн дунд “АХА” Караоке”  

спортын тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж идэвх санаачлагтай оролцсон 44 

иргэнийг шагнаж урамшуулсан байна. Мөн Стандарт хэмжил зүйн газартай 

хамтран Зуунмод сумын 2,4,5-р баг дээр “нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг 

зохион байгуулж, ажиллав. Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар, Аймгийн 

прокурор, Онцгой байдлын алба, Нийгмийн даатгал, Дэлхийн зөн олон улсын 

байгууллага, Хүний эрхийн салбар зэрэг байгууллагуудтай хамтран “Хууль 

сурталчлах” өдөрлөг зохион байгуулав.  “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг 

сумдын засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулаа.  

Өдөрлөгийн үеэр иргэдийн дунд “АХА” Караоке”  спортын тэмцээн уралдаан, 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Архигүй айдасгүй амьдрал” 

сэдэвт гар зургийн уралдаан, хэлэлцүүлэг зэрэг олон төрөл хэлбэрээр зохион 

байгуулан ажиллаа. 

Мөн сумдад зохион байгуулагдсан “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга 

хэмжээний үеэр Цагдаагийн алба хаагчдын урлагийн тоглолтыг үзүүлж 

сонирхуулж, үдэшлэг цэнгүүн зохион байгуулсан.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Архидан согтуурахтай тэмцэх 

сарын аян” “Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх аян” “Илрүүлэлт- 

Оргодол” “Сар шинэ” “Уурхай” “Захиргааны хяналт” “Замын хөдөлгөөн” “Police 

school” “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаалга цонхны бэхэлгээ” “Хөршийн холбоо” 

“Нийтийн эргүүл” зэрэг арга хэмжээнүүдийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж үр 

дүнг тооцон ажиллаа. Зохион байгуулагдсан нэгдсэн арга хэмжээний явц байдал, 

үр дүнг сар бүр Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 

ажиллаж байна.  
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Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нар сум, багийнхаа Иргэдийн 

нийтийн хуралд улирал бүр тайлан тавьж, иргэдээс гарсан санал, хүсэлтүүдийг 

нэгтгэж төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдийн 2015 оны 1-р улирлын тайлангийн хурал, 

“Сахилга хариуцлагын зөвөлгөөн”-ийг зохион байгуулж зөвлөгөөнд аймгийн 

Прокурор, Иргэний зөвлөлийн   гишүүд оролцон  цагдаагийн газрын тайлантай 

танилцаж санал бодлоо солилцов.   Мөн аймгийн Иргэний танхимаар дамжуулан 

ирэгдээс ирсэн 8 санал, хүсэлтийг хүлээн авч, хариуг албан ёсоор иргэний танхимд 

хүргүүлж ажилласан байна.   

Цагдаагийн газрын 4-р бүсээс зохион байгуулсан  “Хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах” сарын аяны хүрээнд бүсийн зохион байгуулалттайгаар 27 суманд 

энэ чиглэлийн өдөрлөг уулзалтыг зохион байгуулж зам тээврийн осол хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх, жолооч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, хууль эрх зүйн 

сургалт сурталчилгааг хүргэх чиглэлээр ажиллаа. Тухайлбал Баянчандмань үйл 

ажиллагаа явуулдаг 3 жолооны крссийн удирдлага багш нартай хамтран 56 

жолоочид МУ-ын замын хөдөлгөөний дүрэм, жолоочийн үүрэг хариуцлагын талаар 

сургалт зохион байгуулж, тестээр шалгалт авав.                 

            Баянчандмань сумын Засаг даргын тамгын газар, багийн Засаг дарга 

нартай  хамтран зам тээврийн осол аваар ихээр гардаг гэх авто замын хар цэг 

болох Замт багийн “Хар хошуу” гэх газар тус сумын Дацан хийдийн хамба лам 

Тулгаагаар шашны ном айлтгуулсан.  

 Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх анхааруулга, сэрэмжлүүлэг бүхий 

2 төрлийн самбарыг  Баянчандман сумын “Хар хошуу” гэх газрын авто зам дагуу 

байрлуулсан байна.  

 Мөн бага насны хүүхдийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 800 

гаруу хүүхдэд “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой” видео сургалтуудыг явуулж, 

сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, ХААН банк, 

“Эрмаа” дэлгүүртэй хамтран 1-3 дугаар ангийн сурагчдын дунд "Унадаг дугуй-Уран 

жолоодлого” тэмцээнийг зохион байгуулсан. 

 Аймгийн хэмжээнд эхний хагас жилийн байдлаар хорих газраас хугацааны 

өмнө тэнсэн суллагдсан болон хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн нийт 273 

ялтанд захиргааны хяналт тавин ажиллаа. Хорих ял эдлээд суллагдсан болон 

хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн этгээдүүдэд тавих захиргааны хяналтыг 

сайжруулах чиглэлээр хариуцсан алба хаагчдад хяналтын прокурортой хамтран 2 

удаа сургалт явуулж, 11 удаа зааварчилга, зөвлөмж хүргүүлсэн. Захиргааны 

хяналтыг сайжруулах чиглэлээр сар бүр хяналтын хувийн хэрэг материалтай 

танилцаж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч, 2 алба 

хаагчид хугацаатай албан мэдэгдэл өгч, үр дүнг тооцон ажилласан. Аймгийн 

хэмжээнд “Захиргааны хяналт” нэгдсэн арга хэмжээг Цагдаагийн газрын даргын 

баталсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу зохион явуулж, хяналтын хувийн хэрэг 

материалтай нэг бүрчлэн танилцаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар 

заавар зөвлөмж өгч, зөрчлийг засууж ажилласан. Аймгийн прокурор, Цагдаагийн 

газрын даргын хамтарсан удирдамжийн дагуу “Тэнсэгдсэн болон шүүхийн шийтгэх 

тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан этгээдүүдийг нийгэмшүүлэх, ял эдлэх явцад 

гарч буй зөрчил түүнийг шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт хэлэлцүүлэгийн зохион 

байгууллаа. Хэлэцүүлэгт: Цагдаагийн газрын удирдлагууд, Аймгийн орлогч 

прокурор, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс зэрэг 
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байгууллагууд хамтран оролцож  “Хорих газраас суллагдсан иргэнд Хөдөлмөр 

дэмжих сангаас олгож буй дэмжлэг туслалаа, ажлын байр”-ны талаар, Нийгмийн 

халамж үйлчилгээний хэлтсээс “Хорих ангиас суллагдсан этгээдэд нийгмийн 

халамжаас олгож болох тэтгэмж”-ийн талаар тус тус мэдээлэл хийж хамтран 

оролцов. 

 Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймаг орон 

нутгийн удирдалгуудад эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлыг танилцуулж 

гудамж, замын камертай болох шаардлагатай байгаа талаар хүсэлт тавьснаар   

камержуулалтын  чиглэлээр 2014 онд 250 сая төгрөгний төсвийг шийдвэрлэж 

өгснөөр энэ оны 01-р сард Зуунмод сумын 23 цэгт хяналтын камер байрлуулсан. 

Мөн тус аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж 

ахуйн нэгжүүдийг камерын хяналтанд бүрэн хамруулах чиглэлээр хугацаатай 

албан мэдэгдэл хүргүүлж хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 1-р улиралын 

байдлаар Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 44 байгууллага, аж ахуйн нэгж 

шинээр камерын хяналттай болоод байна. Тухайлбал: Дэгдээхий цогцолбор 

цэцэрлэг, Хүүхдийн “Сувилгаа чийрэгжүүлэтийн төв”, Андууд худалдааны төв,  

Барьцаалан зээлдүүлэх, хадгаламж зээлийн хоршоо, худалдаа үйлчилгээний  

газрууд бүрэн камерын хяналттай болоод байна.  Мөн орон байрны хулгайн гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр “Хөршийн холбоо”-г дэмжин дэлгэрүүлэх чиглэлээр 

Сум, багийн Засаг даргын захирамж гарч, хамтарсан журам батлагдсанаар 

Зуунмод сумын 6-р багт “Нэг зорилго-Нэгдмэл санаа” Баянхошуу багийн “Айл 

хүний амь нэг” Зүүн дэлгэр багийн “Сайн хөрш” зэрэг хөршийн холбоонууд 

байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Зуунмод сумын Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран “Тэргүүний хөршийн 

холбоо”-г шалгаруулах уралдааыг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ныг хүртэл сарын 

хугацаатай зохион байгуулаад байна. 

 Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан Криминологи 

судалгааны багаас Улсын хэмжээнд болон аймаг орон нутгийн хэмжээнд 

бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээ, судалгаанд сар улирал, 10 хоног тутамд судалгаа 

дүгнэлт хийж шалтгаан нөхцлийг судлан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан 

зогсоох, бууруулах чиглэлээр  арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн ажиллаж байна. 

Криминологи судалгааны багаас Архидан согтуурахтай тэмцэх, Хулгайлах гэмт 

хэрэг, Малын хулгай, Авто осол зэрэг тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдтэй тэмцэх, 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр аймаг, сум, багийн 

удирдлагууд, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд 6 

удаагийн албан бичиг, мэдэгдэл, зөвлөмж хүргүүлж үр дүнг тооцон ажиллаа.  

 Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 658 аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан мэдэгдэл хүргүүлж 

596 хариуг авч үр дүнг тооцон ажиллсан байна. 

 Гудамж талбайд үйлдэгдэх гэмт хэргийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, 

илрүүлэх таслаг зогсоох чиглэлээр аймгийн хэмжээнд гудамж, замын 34 цэгт 

хяналтын камертай болоод байна. Үүнээс гудамж талбайд 14, Хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 20 камер тус тус ашиглагдаж байна. Зуунмод 

суманд гудамж замын гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх, шаардлагатай гудамж, талбайд 

гэрэлтүүлэг тавих талаар холбогдох байгууллагад албан бичиг хүргүүлээд байна.  

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн ТВS 

телевизээр 7 хоног бүр сэрэмжлүүлэг мэдээг тогтмол хүргэж, архидан согтуурах, 
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гэр бүлийн хүчирхийлэл, орон байрны хулгай, Авто ослын хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх видео шторкийг тодорхой давтамжтайгаар иргэдэд хүргэж 

ажиллаа.  Мөн орон нутгийн хэмжээнд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчил, 

цагдаагийн байгуулллагаас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чигэллээр  

2 удаа “Гүүр” шууд нэвтрүүлэгт оролцож эфирийн шууд утсаар иргэдийн санал 

хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох хариултуудыг өгөв. “Сар шинэ” нэгдсэн арга 

хэмжээний хүрээнд “Хот амгалан байна уу” 1 удаагийн шөнийн нэвтрүүлэг бэлтгэн 

хүргэсэн. Цагдаагийн Ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран 2 удаа 

“Дуудлага” нэвтрүүлгээр тус цагдаагийн газраас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх, малын хулгай, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын чиглэлээр хийж байгаа 

ажлын талаар мэдээлэл хийсэн.  Мөн орон нутгийн “Төв таймс” сонинд 10 хоног 

тутамд цагдаагийн газраас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, аймаг орон 

нутгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал, анхааруулга, сэрэмжлүүлэг 

зэрэг мэдээ мэдээллүүдийг тогтмол хүргэж ажиллаж байна.  Мөн Олон нйит 

цагдаагийн хамтын ажиллагаа, Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан, Иргэний 

зөвлөл, Архидан согтуурах, гэр бүлийн хүчирхийлэл, орон байрны хулгай, Авто 

ослын хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх видео шторкийг тодорхой 

давтамжтайгаар иргэдэд хүргэж ажиллаа. 

           Орон нутгийн ТВS телевиз, Төв таймс сонин, FM 106.5-тай хамтран ажиллах 

төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Мөн Цагдаагийн Ерөнхий газрын хэвлэл 

мэдээллийн алба, 25-р суваг телевиз, ТВ-5, Өдрийн сонин зэрэг хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.   

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 12 төрлийн анхааруулга, 

сэрэмжлүүлэг бүхий гарын авлага бэлтгэн иргэдэд тараасан.  

“Монгол Улсын цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийн 24.1 “Нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллага гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв 

журам хамгалах ажилд олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулна” гэсэн 

заалтын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 2014 онд 14 иргэнийг Олон нийтийн 

цагдаагийн ажилтан бэлтгэх сургалтанд хамруулж төгсөж гэрчилгээ олгосон.  

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулах чиглэлээр Аймгийн Засаг 

дарга, Хууль зүйн хэлтсийн дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Иргэний 

зөвлөлд албан бичгүүдээр аймаг орон нутгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 

байдалтай уялдуулан гаргасан Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо, 

урамшуулал, хувцас, тусгай хэрэгсэлийн санал, төслийг шийдвэрлүүлхээр 

хүргүүлснээр Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 

03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 31 тоот тогтоолоор тус аймгийн хэмжээнд 44 Олон 

нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулхаар шийдвэрлэсэн ба урамшуулал, 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хувцас, тусгай хэрэгсэл бусад шаардлагатай 

төсвийг ИТХТ-ийн хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлхээр тогтоолд 

тусгасан байна.  

Цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа өдөрлөг, уулзалт, сургалт 

сурталчилгаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргйилэх чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаарх мэдээ мэдээллийг tov.polсe.mn цахим хаягаар 

иргэдэд тогтмол хүргэж сурталчилан мэдээллэж байна. 

Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд 

2015 оны 5 сарын 30-ны байдлаар насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэгдсэн 7 гэмт 

хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 14,2 хувиар буурсан. Гэмт хэргийн 
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улмаас 6 хүүхэд хохирсон. Хохирол 19.480.0 төгрөгний хохиролоос хэрэг 

бүртгэлтийн шатанд 19,380,0 төгрөгийг нөхөн төлүүлсэн хохирол төлүүлэлт 99,5 

хувьтай байна. Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 

сургуулийн орчинд үе тэнгийн дарамт шахалтыг таслан зогсоох чиглэлээр эцэг-эх, 

асран хамгаалагч нарт 1 өдөр, 1-5 ангийн сурагч нарыг хичээлд хүргэх, тарах үед 

хүүхдээ авахад 15 минутын  цалинтай чөлөө олгох аймгийн Засаг даргын захирамж 

гаргуулан 2014-2015 оны хичээлийн жилд “School- Роlice” арга хэмжээ Ерөнхий 

боловсролын дунд сургуулийн орчинд эцэг, эхийн эргүүл, жижүүр ажиллуулж 

гэрээний хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавин ажилсанаар энэ хичээлийн жилд 

сургуулийн орчинд гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна.  

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэн “Осол 

гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх аян”, “Гэр бүл”, “Архидалтын эсрэг хамтдаа”, 

“Цагаан сар”, “РС цахим тоглоом” хэсэгчилсэн болон нэгдсэн арга хэмжээ, “Архигүй 

орчин бидний ирээдүй” сэдэвт гар зургийн уралдаан зэрэгт Мэргэжил сургалт 

үйлдвэрлэлийн төв, Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 72 бүлгийн 6008 

сургачдад яриа таниулга сургалт, уралдааныг зохион байгуулсан.   

 Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 

үндэсний хөтөлбөр, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны код 421-г 

хэрэгжүүлж ажиллах чиглэлээр Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн газар, Дэлхийн Зөн 

Монгол Олон улсын байгууллагын төв орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, Хүүхэд Гэр 

бүлийн хөгжлийн хэлтсээс хамтран хэрэгжүүлж буй “Гэр бүл” арга хэмжээний 

хүрээнд зорилтот бүлгийн эцэг эхчүүдэд Гэр бүлийн тухай ойлголт, гэр бүлийн 

харилцаанд гардаг зөрчил бэрхшээлүүд, тэдгээрийн шалтгаан, даван туулахад 

анхаарах зүйлс, сайн нөхөр, сайн эхнэрийн шинж, гэр бүлээ жаргалтай байлгахын 

тулд юуг анхаарах, гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд  хэрхэн 

нөлөөлөх талаарх 2 өдрийн сургалтыг Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж Цагдаагийн 

газар саатуулагдаж буй 5 хүн гэр бүлийн хамт, Зуунмод сумын 6 багаас 20 эцэг эх, 

нийт 30 хүнд зохион байгуулан сургалтын 2 дах өдөр гэр бүлийн зөвлөгөөг 10 гэр 

бүлд өгч дээрх сургалтанд хамрагдсан иргэд дахин гэр бүлдээ айдас түгшүүр 

төрүүлэхгүй амар тайван амьдарч байна. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр Борнуур, 

Батсүмбэр, Сүмбэр суманд аймгийн хүүхэд хамгааллын багийн гишүүд ажиллаж 

хамтарсан багийн гишүүдийг чадваржуулах сургалт зохион байгуулсан. Тухайн 

хүүхдүүдийн ар гэрт нь Монгол өрх хүрээлэнгийн зөвлөх сэтгэл зүйч С.Баасанбат, 

Хүүхдийн эрхийн үндэсний төвийн тэргүүн н.Цэвээн нараар сэтгэл засалын 

зөвлөгөө өгүүлсэн. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хохирсон насанд хүрээгүй 

хүмүүсийг үнэ төлбөргүй өмгөөлөх эрхээр нь хангуулахаар аймгийн Хууль зүйн 

тусалцааны төвд хүсэлт гарган 1 хүүхдийг үнэ төлбөргүй өмгөөлүүлсэн. Аймгийн 

хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг хүмүүсийн судалгааг шинэчилэн гаргаж 

ар гэртээ агсан тавин гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг 32 иргэнд эрх зүйн зөвлөгөө 

өгч ажилласан.  

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

Аймгийн хэмжээний согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ үзүүлдэг аж 

ахуйн нэгж, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг иргэдийн судалгааг 

гаргах зорилгоор хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт албан даалгавар 

зааварчилгаа хүргүүлж объект, субъектийн судалгаанд баяжилт хийн ажиллаж 
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байна. Эрүүлжүүлэх баривчлах байранд удаа дараа эрүүлжүүлэгдсэн болон ар 

гэртээ удаа дараа агсам тавьж, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн 58 иргэдийн 

судалгааг гарган хариуцсан хэсгийн байцаагчтай нь хамтран ар гэрийг нь 

байлцуулан гэр бүлийн уулзалт зохион байгуулан, сэтгэл зүйчээр зөвлөлгөө 

өгүүлэн ажиллаж байна.  

 Тус цагдаагийн газраас 2015 оны 01 дүгээр сарыг “Архидан согтуурахтай 

тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” сар болгосонтой холбогдуулан алба хаагчдыг 8 бүсэд 

хувиарлан архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнийг таслан зогсоох, урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр ажилласан байна. Согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг 

бууруулах, архины болон согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн хор уршгийн 

талаар саатуулах байранд эрүүлжүүлэгдсэн болон баривчлагдсан, саатуулагдсан 

иргэдэд долоо хоногийн “Лхагва” гариг бүр Аймгийн эрүүл мэндийн газрын 

мэргэжилтэн Х. Болормаатай хамтран нийт давхардсан тоогоор 125 иргэдэд яриа 

таниулга сургалт орсон байна. Сум орон нутагт согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт 

хэрэг зөрчлийг бууруулах, архины хор уршгийн талаар иргэдэд хэрхэн мэдээлэл 

хийх талаар сумдын хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт 2 удаа 

зааварчилгаа, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг 

арилгуулахаар хэсгийн төлөөлөгч, сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд 

зөвлөлийн дарга нарт нийт 22 албан мэдэгдэл өгч, хариуг аван үр дүнг нь тооцон 

ажиллаж байна. Согтууруулах ундаагаар үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн 

захирал эрхлэгч нартай “Хамтран ажиллах гэрээ”-ний төсөл боловсруулж, 108 аж 

ахуйн нэгжийн эзэдтэй  гэрээ байгуулсан байна.  

“Архидан согтуурахтай тэмцэх хууль”-ийг сурталчлах, Монгол улсын 

Ерөнхийлөгчийн гаргасан “Архигүй Монголын төлөө хамтдаа” уриалгыг 

хэрэгжүүлэх, иргэдэд архины хор уршгийн талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор 

Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар, Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, 

“Оюунлаг-Өөрчлөлт” ТББ, “Дэлхийн Зөн ОУ-ын байгууллага”, Аймгийн Прокурорын 

газартай хамтран нийт 8 байгууллагын 985 ажилчин, алба хаагчид, ерөнхий 

боловсролын 1218 сурагчид, согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ явуулдаг 

98 аж ахуй нэгжийн эздэд, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 

давхардсан тоогоор 615 иргэнд сургалт зохион байгуулж, аймгийн “TBS” телевизэд 

8 удаа мэдээлэл хийж ажилласан. 

Насанд хүрээгүй хүмүүст архины хор уршиг, хор хөнөөлийг  ойлгуулах, гэмт 

хэргийн хохирогч, холбогдогч болохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Зуунмод, Баян, Батсүмбэр, Жаргалант, 

Борнуур, Сүмбэр, Аргалант, Баянчандмань, Зуунмод суманд үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа ерөнхий боловсролын сургууль, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 

төвийн нийт 1700 сурагчдад яриа таниулга хийж ажилласан. Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн сурагчдын архи, согтууруулах ундааны хор уршгийн талаарх мэдлэг, 

хандлагын байдлыг тодорхойлох, хэрэглээний байдлыг тогтоох тандалтын 

судалгааг 356 сурагчдаас авч, судалгааг нэгтгэн үр дүнг сургуулийн захирал, 

нийгмийн ажилтан нарт хүргүүлсэн байна.  

“Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” сарын аяны хүрээнд 

Баянчандмань, Аргалант Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Эрдэнэ суманд архидан 

согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, архины хор хөнөөл гэр бүлийн 

хүчирхийлэлийн талаар Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгтэй  хамтран 

сургалт орсон байна. Зуунмод сумын 6 багийн иргэдийн дунд “Архигүй Орчин-Аз 
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жаргалтай гэр бүл” өдөрлөг уулзалтыг Аймгийн Прокурорын газар, Эрүүл 

мэндийн газар, Халамж үйлчилгээний хэлтэс, багуудын засаг дарга нартай 

хамтран зохион байгуулж 6 багийн нийт 153 иргэн хамрагдсан байна. Зуунмод 

сумын 6 багийн иргэдийн дунд “Архигүй Төв аймаг” хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулж, 95 иргэнд согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг 

танилцуулж иргэдээс санал хүсэлтийг нь авч ажилласан.  

Аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран “Архигүй гэр бүл” өдөрлөг 

уулзалт зохион байгуулан ажилласан. Өдөрлөг уулзалтанд Зуунмод сумын 6 

багийн согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 38 иргэн гэр бүлийн хамтаар 

оролцлоо. Архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг амьжиргааны 

баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийг нийгэмшүүлэх, тэднийг 

байнгын өрхийн орлоготой болгох, өрхийн орлогыг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор 

аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран архины хамааралтай 14 иргэнийг “ЭКО-

ТӨСӨЛ” хөтөлбөрт хамруулан байнгын ажлын байраар хангаж, гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулан ажиллаж байна. 

“Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” сарын аяны хүрээнд 

согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг архины хамараалтай 58 иргэний ар 

гэрээр зочилон 26 иргэнийг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран сайн дурын 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан.  

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон бусад холбогдох хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар “Хяналт”, “Хяналт шалгалт”, “Сар шинэ”, 

“Мэдэгдэл” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан гэмт хэрэг 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор давхардсан тоогоор 497 аж ахуйн 

нэгжийг шалган 18 дэлгүүрийн зөрчлийг засуулж, 358 аж ахуй нэгжүүдэд албан 

мэдэгдэл өгч, хариуг нь хугацаанд авч ажилласан байна. Архидан согтуурахтай 

тэмцэх тухай хууль болон Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн холбогдох заалт 

зөрчсөн 2 дэлгүүрийн зөрчлийг шалгаж, 2 аж ахуй нэгжийг 150.000 төгрөгөөр 

торгож 3 дэлгүүрийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 

зөвшөөрлийг хүчингүй болгох саналтай холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.   

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумдын 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлийн дарга болон засаг дарга 

нарт согтуугаар үйдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын, ажлын чиглэл хүргүүлсэн.  

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлтэй хамтран сумдын 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарт Архидан 

согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан.  

Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Зуунмод 

сумын 6 багийн иргэдийн дунд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн 

таны оролцоо”, “Нээлттэй өдөр” өдөрлөг уулзалтыг зохион байгуулсан.     

 Одоогийн байдлаар төв аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаагаар худалдаа 

үйлчилгээ эрхэлдэг 497 цэг салбар байгаагаас Зоогийн газар 43, баар 9, ресторан 

4, караоке 2, кафе 2, бөөний төв 2, хүнсний дэлгүүр 323 цэг салбар тусгай 

зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр цэг салбаруудын цагийн 

хувиар болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа эсэхэд давхардсан 

тоогоор 98 удаа шалгалт хийж, зөрчил заагдсан 24 аж ахуйн нэгжид зөрчлийг 

засуулах албан мэдэгдэл өгч, хариуг нь авч, үр дүн хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж 

байна. 
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4.4 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг 

Төв аймгийн эрүүгийн нөхцөл байдал, газар нутгийн онцлог, мал хулгайлах 

гэмт хэргийн гаралтыг үндэслэн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 5 

сарын 18-ны өдрийн 168 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газарт Мал хулгайлах 

гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг байгуулан бүтэц, орон тооны хувьд тасгийн дарга-1, 

ахлах мөрдөн байцаагч-1, мөрдөн байцаагч-2, эрүүгийн төлөөлөгч-2, цагдаа 

жолооч-1 гэсэн 7 орон тоотойгоор ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газарт 2015 оны 06 сарын 01 ны өдрийн байдлаар нийт 82 мал 

хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдэн шалгагдаад байгаагаас одоогийн байдлаар 62 

хэргийг нөхөн илрүүлж, 31 этгээдийг холбогдуулан шалгаад байна. Мөн мал 

хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2015 оны 03 сарын 03-нд 

Төв аймгийн “TBS” телевизд 15 минутын ярилцлага мэдээ, мөн сарын 04-нд 

Монголын Үндэсний Радиогийн “Эрэл сурал” нэвтрүүлэгт 15 минутын сэрэмжлүүлэг 

яриа, мэдээ мэдээлэл, мөн сарын 11-нд “Өнөөдөр” сонинд мал хулгайлах гэмт 

хэргийн нөхцөл байдлын талаар мөн Мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал, 

цагдаагийн газраас хийж байгаа ажлын талаар Цагдаагийн Ерөнхий газрын Хэвлэл 

мэдээлэлийн төв болон Шууд.MN, Mass.MN сайтуудын сэтгүүлчидэд 2015 оны 04 

сарын 21-ны өдөр 15 минутын мэдээлэл тус тус өгч малчид, мал бүхий иргэдийг 

сонор сэрэмжтэй байж цагдаагийн байгууллагатай хамтран мал хулгайлах гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр анхааруулга өгч ажилласан зэргийн үр дүнд мал 

хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт өмнөх оны мөн үеэс 34,9 хувиар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 

 

2015 оны эхний 5 сарын 01-ны байдлаар өмнөх онтой харьцуулж үзвэл: 

Онсар 

Үйлдэгдсэн                              

бүх гэмт 

хэрэг 

Бусдын эд 

хөрөнгө                  

хулгайлах 

гэмт хэрэг 

Мал хулгайлах гэмт хэрэг 

Гомдол 

мэдээлэл 

Бүх 

хэрэг 

БҮЯТЗЭТ-

гүй хэрэг 

Ял 

сонсгосон 

хэрэг 

Илрүүлэлтхувь 

2014 

он 04 

сар 

336  123  103  74  67  19  28,4%  

2015 

он 04 

сар 

330  158  103  96  90  57  63,3%  

Цагдаагийн газраас мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр 

тасралтгүй ажил зохион байгуулж доорх хэргүүдийг илрүүлэн сэжигтэн 

этгээдүүдийг саатуулан шалгаж байна. Үүнд: 

 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний 

хүрээнд эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад П.Мөнхтулга, Аргалант сумын 

цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Эрдэнэ, Баянхангай сум дахь цагдаа, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Идэрхад, цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 

Ө.Нэргүйбаатар нар Аргалант сумын нутаг “Цагаан хөтөл” гэх газар үүрэг гүйцэтгэж 

2015 оны 02 сарын 13-14-нд шилжих шөнө Батболд овогтой Жүгдэргарав /РД: АЕ 

93123133/, Энхбаатар овогтой Сосорбарам /РД: АЕ 93051519/ нар нь 33-17 УНЧ 

улсын дугаартай саарал өнгийн Тоёота пробокс маркийн машинаар Архангай 
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аймгийн Өлзийт сумын нутгаас иргэдын 2 тооны үхэр хулгайлан шулж тээвэрлэн 

явсаныг, мөн 2015 оны 02 сарын 14-15-нд шилжих шөнө Чогдондорж овогтой 

Дарханбаатар /РД: АЖ 81102019/, Оросоо овогтой Бат-Оргил /РД:БМ 75112112/ 

нар нь бүлэглэн 03-59 УБО хюндай элентра маркийн авто машинаар Архангай 

аймгийн Өгийнуур сумаас бусдын 1 тооны адуу хулгайлан шулж тээвэрлэн явсаныг 

тус тус илрүүлэн Архангай аймгийн Цагдаагийн газрын алба хаагчдад хүлээлгэн 

өгч ажилласан.  

Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай зам дагуу Баянцагаан, 

Баян-Өнжүүл сумдын нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргүүдийг илрүүлэх 

чиглэлээр “Дов” хэсэгчилсэн арга хэмжээг Цагдаагийн газрын даргын баталсан 

удирдамж төлөвлөгөөний дагуу зохион явуулсан. 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Илрүүлэлт” нэгдсэн арга 

хэмжээний хүрээнд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу МШАДҮМГ-ын 

ХГХМШХ, Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтэс, БЗД-ийн Цагдаагийн 2, 3 дугаар 

хэлтэсийн алба хаагчидтай хамтран Т.Хүдэрчулуун нарт холбогдох мэдээллийг 

шалган баримтжуулж эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна. 

Төв аймгийн Цээл сумын 4-р багийн нутаг “Нүдэнгийн даваа” гэх газраас 

иргэн П.Баяраагийн 35 тооны адууг 2015 оны 02 сарын 04-ний өдөр Заамар сумын 

харьяат Энхтөр овогтой Маналжав /РД: НН 82031574/, Төв аймгийн Баянхангай 

сумын харьяат Дархан хотод оршин суух Мөнххөл овогтой Наранбаатар /РД: НЫ 

78121370/, УБ хотын харьяат Очирхүү овогтой Гэрэлбаатар /РД:ЧБ 76100219/ нар 

нь 81-60 ДАХ улсын дугаартай цэнхэр өнгийн Хюндай Портер маркийн тээврийн 

хэрэгсэл ашиглан хулгайлан 20 гаран километр газар хөөж, Төв аймгийн Заамар 

сумын нутаг Дарцаг гэх газар өвөлжиж байгаа сэжигтэн Э.Маналжавын ойролцоо 

авч очиж хариулан 2 удаагийн үйлдлээр 7 тооны адууг махлан Дархан-Уул аймгийн 

төвд махны ченж Жавзан гэх эмэгтэйд зарж борлуулсан хэргийг Дархан-Уул 

аймгийн Цагдаагийн газрын алба хаагчидтай хамтран илрүүлэн эрүүгийн 

201519000084 тоот хэрэг үүсгэн шалгаж байна. 

Төв аймгийн Заамар сумын 4-р багт оршин суух хаягтай Дорждаваа овогтой 

Сүрэнжав /РД: НН 86031297/, Хишигдалай овогтой Алтанхишиг /РД: ЙГ 90022111/, 

Тунгалаг овогтой Ариунболд /РД: НН 88041671/, Даваасүрэн овогтой Ганхөлөг /РД: 

ДН 83072714/, Отгонцэцэг овогтой Шинэбаяр /РД: НН 97020814/ нар нь бүлэглэн 

Д.Сүрэнжавын эзэмшлийн 51-08 ТӨВ улсын дугаартай цэнхэр өнгийн Хонда Пит, 

51-09 ТӨВ улсын дугаартай цагаан өнгөтэй Вайд бонго, Д.Ганхөлөгийн эзэмшлийн 

цэнхэр өнгийн 71-85 УНЧ улсын дугаартай Хюндай Портер, хар ногоон өнгийн 

улсын дугаар тодорхойгүй Ланд-80 маркийн тээврийн хэрэгсэл зэргийг ашиглан 

Төв аймгийн Заамар, Цээл, Угтаалцайдам сумд, Булган аймгийн Баяннуур, 

Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумдын нутаг дэвсгэрээс 2014 оны 11 сарын сүүлээс 

2015 оны 02 сарын 25-ныг хүртлэх хугацаанд 14 удаагийн үйлдлээр иргэдийн 20 

орчим үхэр, 20 гаран бог малыг хулгайлан шулж зарж борлуулсан болохыг тус 

Цагдаагийн газрын алба хаагчид илрүүлэн эрүүгийн 2015190000113 тоот хэрэг 

үүсгэн шалгаж байна. 

 Төв аймийн Сэргэлэн сумын харьяат Ч.Гомбосүрэн, Ч.Даваахүү, Г.Гантулга, 

Зэсэмдоржийн Ганчимэг, Гунгаагийн Оюунбат нар нь бүлэглэн Зуунмод, Сэргэлэн, 

Баян сум, Нийслэлийн Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрээс нийт 22 удаагийн 

үйлдлээр иргэдийн 2 адуу, 20 тооны үхрийг тээврийн хэрэгсэл ашиглан хулгайлсан 

болохыг илрүүлэн эрүүгийн 2015190000130 тоот хэрэг үүсгэн шалгаж байна. 
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Төв аймгийн Баянчандмань, Баянцогт, Баянхангай, Лүн, Өндөрширээт, 

Эрдэнэсант сумдын нутаг дэвсгэрээс Баянчандмань сумын төвд оршин суух 

эрхэлсэн тодорхой ажилгүй Б.Пүрэвдорж, З.Халтар, Б.Атарсайхан, А.Батбилэг, 

А.Мөнхдэлгэр, А.Бавуудорж, О.Мөнхбат нар нь бүлэглэн тээврийн хэрэгсэл 

ашиглан 10 удаагийн үйлдлээр 21 тооны бод мал хулгайлсан болохыг илрүүлэн 

эрүүгийн 2015190000174 тоот хэрэг үүсгэн дээрх этгээдүүдийг тус тус 

холбогдуулан шалгаж байна.Мөн Нийслэлийн Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэртэй 

хил залгаа Баяндэлгэр, Архуст сумдын нутаг дэвсгэрт удаа дараагийн үйлдлээр 

иргэдийн малыг хулгайлж байгаа тухай мэдээлэл удаа дараа авагдаж байсан 

Г.Хадбаатар, Д.Түвшинтөр, Г.Цэгмид нарын гэмт хэрэг үйлдлүүдийг тогтоохоор 

Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчидтай хамтран ажиллаж байна. 

Энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд аймаг, орон нутгийн төр захиргааны 

болон бусад байгууллага, хүмүүсийг татан оролцуулах зорилгоор аймгийн 

Иргэдийн төлөөлөгчдын хурал, засаг дарга, түүний зөвлөлийн хурал, ГХУСАЗЗ-ийн 

хуралд 2014-2015 онд удаа дараа мэдээлэл оруулж, хийж буй ажил, нөхцөл 

байдлаа танилцуулж ажилласанаар 2015 онд аймгийн Засаг даргын тамгын 

газраас улирал тутамд 1 тонн шатхуун, орон нутагт ажиллах хөдөлгөөнт эргүүлийн 

4 машин ширхэг, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөлөөс нэгдсэн арга хэмжээнд зарцуулах 1 сая төгрөгний шатахуун, мал 

хулгайлах гэмт хэрэг ихээр гардаг Аргалант, Эрдэнэ, Сэргэлэн сумдын Засаг 

дарга, ГХУСАЗСЗ-өөс мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд 500-1000 литр 

шатахуун зэргийг шийдвэрлүүлэн, дээр дурдсанчлан хэвлэл мэдээлэлийн 

хэрэгсэлээр мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд 

малчдад мэдээ мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.  

 Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Хууль 

зүйн хэлтэстэй хамтран сумдын хэсгийн төлөөлөгч, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн нарийн  дарга нарын сургалтыг 

2015 оны 04 сарын 09-10 нд аймгийн төвд зохион байгуулж сургалтын үеэр мал 

хулгайлах гэмт хэрэгтэй хамтран тэмцэх талаар харилцан ярилцаж сүүлийн 

жилүүдэд гэмт хэрэг үйлдэх, хохирох, эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдөх явдал цөөнгүй 

гарах болсон сумдад хөлсөөр мал маллаж амьдардаг туслах малчин иргэдийн 

судалгааг нэг бүрчлэн гаргах ажлыг энэ оны 05 дугаар сард багтаан Цагдаагийн 

газрын 8 бүс хариуцсан алба хаагчид сумдын ГХУСАЗСЗ хамтран хийж 

гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. 

 

Тав: Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэс 

 

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд:  

 

Тус Цагдаагийн хэлтэс нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Цагдаагийн 

байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг ханган хүний нөөцийн 

төлөвлөлт, бодлогыг хэрэгжүүлэх, алба хаагчийг судлах, томилох, чөлөөлөх, цол 

олгох, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, тэтгэвэр тэтгэмж олгох 

зэргээр хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж хууль, журам, зааврыг мөрдөн 

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

313 дугаар тушаалаар офицер 29, ахлагч 29, бүгд 58 орон тоотой батлагдсан ба 

одоо офицер 27, ахлагч 26, бүгд 53 алба хаагч ажиллаж байгаа бөгөөд офицер 2 

/Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагч-1, Мөрдөн байцаагч-1/, ахлагч 3 

/цагдаа жолооч-2, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа-1/, бүгд 5 дутуу, орон тооны нөхөн 

хангалт 91,3 хувьтай байна.  

 

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр: Сумдын 

хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын 

хүрээнд Заамар суманд баригдах цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-

ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчээр “Өндөрлөг” ХХК шалгаран барилгын 

ажлыг эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна.  

 

 Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг “Майдар хотхон”-д тус Цагдаагийн 

хэлтсээс 30 алба хаагч газар эзэмших хүсэлт гаргасныг холбогдох материалыг 

бүрдүүлэн шийдвэрлүүлэхээр Цагдаагийн газарт материалыг хүргүүлсэн.  

 

 Цагдаагийн хэлтсийн төвийн алба хаагчдын 90% нь төвийн халаалт, цэвэр 

бохир усны шугаманд холбогдсон нийтийн орон сууцанд бүрэн хамрагдсан.  

 

 “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр” буюу 06 дугаар сарын 01-ний  

өдөр алба хаагчдын гэр бүл, хүүхдүүдийг цагдаагийн хэлтэст урьж хүндэтгэл 

үзүүлсэн. Нийт 60 хүүхдэд бэлэг, 10 ээжид баярын бялуу гардуулан өгсөн.   

 

 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэн хонон ажиллаж байгаа алба хаагчдад чанарлаг 

халуун хоол, хүнс өгөх, алба хаагчдад хөнгөлттэй үнээр халуун хоолоор үйлчлэх  

зорилгоор цагдаагийн хэлтсийн цайны газрыг иргэн Наранцэцэгтэй “Цайны газар 

ашиглуулах гэрээ” байгуулан ашиглалтанд оруулж үйл ажиллагаа нь эхлээд байна.  

 

Албаны сургалт, мэдээлэл сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлын 

чиглэлээр Тус Цагдаагийн хэлтэс нь 2014-2015 онд алба хаагчдын дунд явуулах 

албаны сургалтыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 208 дугаар 

тушаалаар баталсан “Албаны сургалтыг зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, 

тайлагнах журам”, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 538 дугаар 

тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд явуулах албаны 

сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр” зэрэг эрхийн актуудыг удирдлага болгон 

ажиллав. 

 

2014-2015 онд явуулах сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар 

цагдаагийн албан хаагчийн албан үүргээ гүйцэтгэх хууль зүйн баталгаа, эрхээ 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлсон, тайлбарласан сургалт, 

сурталчилгааны ажлуудыг өөрийн нөөц бололцоог ашиглан холбогдох багш нарыг 

урьж оролцуулан явуулж байна. 

 

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

тоглолт, “Даваа”, “Баасан” гаригт албаны сургалтын цагаар батлагдсан 
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төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа ашиглагдах хууль тогтоомж, эрх зүйн 

актуудаар алба хаагчдад хичээл сургалтыг зохион явуулсан. 

 

Тус Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдаас 2015 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар магистрын сургалтад 1, бакалаврын сургалтад 6, давтан болон 

мэргэшүүлэх сургалтад 1 алба хаагч хамрагдлаа. 

 

Шинээр ажилд томилогдсон 4 алба хаагчид Цагдаагийн газрын даргын 

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

зүйн шаардлагыг нь хариуцан ажиллах ажлын байрны сургагч алба хаагч, 

халамжлан хүмүүжүүлэгч томилон ажиллуулж байна. 

 

 2 дугаар улирлын байдлаар Цагдаагийн хэлтсээс алба хаагчдын мэдвэл 

зохих хууль тогтоомжийн сургалтыг 15 удаа 30 цаг, эзэмшсэн байвал зохих ур 

чадварын сургалтыг 5 удаа 10 цаг, дадлагажуулах сургалтыг 2 удаа 4 цаг, бие 

бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг хангах чиглэлээр 5 удаа 10 цаг, нийт 27 удаа, 54 

цагийн сургалтыг батлагдсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион явуулж, үүнд 

давхардсан тоогоор 478 алба хаагчийг хамруулав. 

 

Цагдаагийн хэлтсийн хэсэг, албад нь албаны сургалтыг зохион явуулахдаа 

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

тараах, тест, бодлого боловсруулах, сургалтанд техник хэрэгсэл ашиглах зэрэг 

хэлбэрээр зохион байгуулж ажилласан. 

 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Соён гэгээрүүлэх ажил”  

/код 939/-ын дагуу алба хаагчдын оюун санаа, сэтгэхүйг хөгжүүлэх, эрх зүйн 

мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх 

үзэл, соёл сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж, албаны онцлогоос 

үүссэн сөрөг нөлөө, сэтгэл зүйн алжаал, ажил амьдралын бухимдлыг тайлах 

зорилгоор тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч, хэрэгжүүлж ажиллалаа. Соён 

гэгээрүүлэх ажлын чанар, үр дүнг сайжруулах, арга барилыг боловсронгуй болгох 

зорилгоор алба хаагчдын дунд ярилцлага зохион байгуулж, тэдний санал 

хүсэлтийг авч, 2015 онд зохион байгуулах “Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г 

гарган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 

Алба хаагчдын дунд “Цасны баяр”, Хууль эрх зүйн “Центавр”, “10 мянгийн 

уналт”, “Даам, Дардасны аварга” шалгаруулах тэмцээн, “Монгол ёс заншил” АСТ, 

“Хамгийн хамгийн шалгаруулах” тэмцээн, Цагдаагийн хэлтэст шинээр томилогдсон 

алба хаагч нарын “Тангараг өргөх” ёслолын ажиллагаа, алба хаагчдын дунд 

“Ахмадаа сонсоё”, “Шударга ёс албаны нэр хүнд” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлэг, 

“Цагдаагийн алба хаагчийн сахилын дүрэм”-ээр “АХА”, “Онигоо 2015” зэрэг 

тэмцээнүүдийг  удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу зохион явууллаа. 

 

Цагдаагийн газраас нийт алба хаагчдыг нутаг дэвсгэрээр нь 8 бүс болгон 

хуваарилсантай холбогдуулан тус хэлтсийн 7, 8-р бүсийн алба хаагч нар өөрсдийн 

хариуцсан нутаг дэвсгэртээ гарсан гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, 

таслан зогсоох үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхээс гадна байгууллагаас зохион 
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явуулсан уралдаан тэмцээн, соён гэгээрүүлэх ажилд идэвхтэй оролцож байна. 

Тухайлбал: Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит хууль, хүчний байгууллагуудын дунд 

зохион явуулсан “Марш тактикийн аварга шалгаруулах тасаг” тэмцээнд 

цагдаагийн хэлтсээс оролцсон баг тамирчид амжилттай оролцож “Тусгай байр”, 

Цагдаагийн газрын бүсүүдийн дунд зохион явуулсан “Биллъярд”-ны тэмцээнд тус 

бүсээс орсон баг тамирчид “Тэргүүн байр”, Цагдаагийн газраас зохион явуулсан 

“Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” нэг сарын аяны хүрээнд 

цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид ажлаараа “Тэргүүн байр” эзэлж “Хуульч 

ажиллагаа, соёлч харьцаа” шилжин явах дарцгийг хүлээн авч Цагдаагийн хэлтэс 

болон харъяа сумдад аялуулж байна. Мөн Заамар сумын “Баялаг амьдрал” төрийн 

бус байгууллагаас зохион явуулсан “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээнд Ө.Алтантөгс 

ахлагчтай тус хэлтсийн баг тамирчид амжилттай оролцож тэргүүн байр эзлэн 

“Алтан медаль, шилжин явах цом”-оор шагнуулсан.  

 

 Алба хаагчдын эрүүл мэнд, бие бялдрыг хөгжүүлэх, жингийн илүүдэлтэй 

алба хаагчдын хөдөлгөөний идэвхийг сайжруулах зорилгоор “Эрүүл агаар эм” 

сэдэвт явган аялалыг зохион явуулсан.  

 

 Аймгийн Боловсролын газраас зохион явуулсан төрийн алба хаагчийн 

монгол хэл, бичгийн түвшин тогтоох шалгалтанд 21 алба хаагч хамрагдаж амжилт 

33%-тай дүгнэгдсэн ба монгол хэлний дүрмээр сургуулийн багш Энхсайхан 2 

цагийн сургалт орсон.  

 

 “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр” буюу 06 дугаар сарын 01-ний 

өдөр алба хаагчдын ар гэрийн хүмүүсийг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн тэдний 

санал сэтгэгдлийг сонсож нийт 60 хүүхдэд бэлэг гардуулсан.  

 

 Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх 

чиглэлээр Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, 

мэргэшил, ур чадварын түвшин, ёс зүйд тавигдах шаардлага, хариуцлагыг 

дээшлүүлж, ажлын байрны зорилго, зорилтыг хангах, Цагдаагийн ерөнхий газраас 

дэвшүүлсэн зорилт, шинэчлэлийн Засгийн газрын бодлого шийдвэрийг сурталчлах, 

үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 

төлөвшүүлэх талаар олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохиож дутагдал гаргасан 

алба хаагч нэг бүртэй хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 

 

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

согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/248 дугаар 

тушаал, Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, тэргүүн комиссар Р.Чингисийн 2015 

оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01/06 тоот үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу нийт 

алба хаагчдаас “Сахилга хариуцлагын баталгаа” гаргуулан авав. 

 

Алба хаагчдыг шударга бус байдалтай эвлэрэхгүй байхаар төлөвшүүлэхэд 

удирдлагын зүгээс анхаарч, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж 

байгаагаас гадна газрын удирдлагуудаас авч хэрэгжүүлж байгаа болон 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа арга хэмжээнүүдийн талаар алба хаагчдад 

мэдээлж, зарим арга хэмжээг хэрхэн явуулах талаар алба хаагчдын саналыг авах, 
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алба хаагчдыг идэвхтэй оролцуулах бодлого барьж байна. Мөн хэлтсийн 

удирдлагаас өглөөний рапорт бүр дээр алба хаагчдад санал хүсэлт байгаа эсэхийг 

асууж, хүссэн үед нь хүлээн авч, ганцаарчлан уулзах, зөвлөгөө өгөх, нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна.  

 

2015 оны 02-р улирлын байдлаар 3 офицер, 1 ахлагч нийт 4 алба хаагч 

сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд зөрчлөөр нь авч 

үзвэл Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль зөрчсөн 3, бусад хууль тогтоомж зөрчсөн 1, 

сахилгын шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл цалин бууруулсан 2, албанаас халсан 

2, үүнээс Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 3, сахилгын шийтгэлийг 

байгууллагын даргын тушаалаар 1 алба хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан 

байна.  

 

Цагдаагийн хэлтсийн 1 дүгээр улирлын сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөнийг 

зохион явуулж бие бүрэлдэхүүнд  Монголын лектор төвийн сургагч багш, МУИС-ын 

докторант Ц.Мөнхбаатар “Харилцааны соёл”, “Илтгэх урлаг” сэдвүүдээр сургалт 

орж бие биенээ хүндлэх ёс, албандаа хандах хандлага, цагдаагийн алба хаагчийн 

ёс зүй, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар зэрэг шинэ мэдлэг, мэдээллийг алба хаагчдад 

хүргэлээ. Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөний үеэр тус Цагдаагийн хэлтсээс зохион 

байгуулж байгаа ажлын талаар “Өглөө.мн” сайтад мэдээлэл өгч үйл ажиллагаагаа 

сурталчилсан ба “Зөрчил, дутагдалгүй хамт олон болох уриалга”-ыг гарган 

ажиллаж байна.  

 

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

Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн сахилга хариуцлага, ажил сайжруулахаар 

ирүүлсэн ажлын чиглэл, үүрэг даалгавар, Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журмуудаар алба хаагчдад сургалт зохион байгуулан ажиллаж 

байна. 

 

 Цагдаагийн байгууллагад иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн 

тухай өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж буй байдал  

 

 Цагдаагийн хэлтэст ирсэн албан бичгүүдэд хариу өгсөн байдалд хэсэг, 

албадын дарга, ахлахууд бүртгэл хяналтын картаар 7 хоног тутамд хяналт тавьж, 

хугацаа үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

 

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас албан тушаалтанд хандан ирүүлсэн 

нийт 47 өргөдөл хүлээн авснаас ажилд орохыг хүссэн 2, бусад 45 байна.  

 

2015 оны 2-р улиралын байдлаар 421 албан бичиг хүлээн авч, хугацаатай 

143, хугацаагүй 278 албан бичигт бүртгэл хяналтын карт хөтөлж, 123 албан бичигт 

хариу өгч, хугацаа болоогүй 20 албан бичиг хүлээн авч ажилласан. 

 

Явуулсан албан тоот 166, 10 танилцуулга, 20 албан томилолт, 10 

Цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалд тус тус дугаар олгосон байна.  

 



 37 

Хоёр: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах ажлын 

хүрээнд: 

 

2.1. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн хийсэн ажлын талаар: 

 

Тус хэсэг нь батлагдсан орон тоогоор хэсгийн дарга 1, ахлах мөрдөн 

байцаагч 1, мөрдөн байцаагч 2, эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 1, эрүүгийн төлөөлөгч 1, 

эдийн засгийн төлөөлөгч 1, хэсгийн төлөөлөгч 7, нийт 14 орон тоотой ажиллахаас 

ахлах мөрдөн байцаагчийн орон тоо дутуу байна.  

 

2015 оны эхний 5-н сарын байдлаар 79 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн 

оны мөн үетэй харьцуулбал 9,2 хувиар буурсан, гэмт хэргийн илрүүлэлт 81,6 

хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 44,9 хувиар өсчээ. 

 

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн дотор гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5 

нэгжээр буюу 17,2 хувиар буурсан, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 3 нэгжээр 

буюу 5,8 хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна.  

 

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 795 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч 

шалгаснаас гэмт хэргийн шинжтэй 187 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, үүнээс 78 

буюу 41,7 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 77 буюу 41,8 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг 

татгалзах саналтай прокуророт шилжүүлж, 22 гомдол, мэдээллийг бусад байдлаар 

шийдвэрлэж одоо 10 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. Гомдол, мэдээллийн 

76,4 хувийг 5 хоногт, 23,5 хувийг 6-аас дээш хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн.  

 

Захиргааны зөрчлийн шинжтэй 608 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч 

шалгаснаас 417 буюу 68,5 хувьд торгуулийн арга хэмжээ авч, 102 буюу 16,7 хувийн 

эрх хасч, 36 буюу 5,9 хувийг захиргааны журмаар баривчилсан байна. Шалгасан 

зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 607 буюу 99,8 хувийг 0-14 хоногт, 1 буюу 

0,2 хувийг 15-28 хоногт шийдвэрлэсэн байна. 

 

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

журмын дагуу Нуугдмал эд хөрөнгийг олж илрүүлэх зорилгоор яллагдагч нарын 

хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа, банкны гүйлгээ, данс, хөрөнгө 

орлогын мэдүүлэг болон тэдний хань харилцааг нэг бүрчлэн судлан тогтоох 

чиглэлээр мөрдөн байцаалтын ажиллагааг тасралтгүй явуулж, илэрсэн нуугдмал 

эд хөрөнгийг битүүмжлэх, хураан авах зэрэг ажиллагаа хийж байна 

 

Эрүүгийн албаны чиглэлээр: ГА-ын шугамаар 74 мэдээ, мэдээлэл авч 

шалган баримтжуулсанаас нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 45 холбогдогчтой 43 хэрэг 

үйлдлийг хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт болон бусад цагдаагийн газар 

хэлтэст эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар шилжүүлсэн байна. Үүнээс урьд 

онд үйлдэгдсэн болон эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан 26 гэмт хэргийг 

нөхөн илрүүлж, эрүүгийн хэргийг сэргээн шийдвэрлүүлсэн. Мөн хэрэг бүртгэгч, 

мөрдөн байцаагчийн даалгавар 8-ыг хүлээн авч, даалгаварт заагдсан 

ажиллагаануудыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн хариуг өгч, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 

байцаалтаас оргон зайлсан 3 этгээдийн хаягийг тогтоон дайчлан баривчлан тус 
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тусын газар, хэлтсийн мөрдөн байцаагчид нь хүлээлгэн өгч хэргийг шийдвэрлүүлж  

ажилласан байна. 

 

2.2. Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн хийсэн ажлын талаар: 

 

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

хүүхдийн байцаагч 1, жижүүрийн офицер 4, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 4, 

эргүүлийн цагдаа 4, хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан зохицуулагч 5, цагдаа 

зохицуулагч 6, сумдын цагдаа 7, нийт 12 офицер, 21 цагдаагийн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр ажил үүргээ гүйцэтгэж ирлээ. Одоогоор тус хэсэгт олон 

нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагч-1, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа-1, 

нийт 2 алба хаагчийн орон тоо дутуу байна 

 

Хэсэг, албадын хамтын ажиллагааг сайжруулах, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх, алба хаагчдын дунд ажил хэрэгч уур 

амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор хэсэг, албадуудын дунд “Цэрэгжилт жагсаалч 

байдлын 14 хоногийн аян”  зохион байгуулан үр дүнг нь тооцон ажилласнаар 2015 

оны эхний хагас жилд тус хэсгийн алба хаагчдаас сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан 

алба хаагч байхгүй байна. 

  

2015 оны 2-р улирлын байдлаар тус цагдаагийн хэлтсийн харъяа сумдын 

нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэв журмын нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, Хайлааст 

багийн нутаг дэвсгэрт эргүүл, харуулыг хүн хүчнийхээ онцлогоос шалтгаалан албан 

газар байгууллага, аж ахуйн нэгж, гэр хороололд 2 чиглэл маршрутаар явуулж, 

Монгол улсын хуулиудыг сурталчилж, хийсэн ажлынхаа тайланг ард иргэдэд 

тавьж, тэднээс гарсан санал хүсэлт, шүүмжлэлийг хүлээн авч, түүний мөрөөр 

тодорхой ажил зохион явуулж, биелэлтийг тооцон ажиллаа. 

 

Заамар сумын Хайлааст багт эргүүлийн 2 чиглэлд 4 алба хаагч 14.00-18.00, 

19.00-01.00 цагийн хооронд үүрэг гүйцэтгэж согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр 

үйлчилдэг аж ахуйн нэгжүүдийн цагийн хуваарь, гудамж талбай, гэр орондоо 

архидан согтуурдаг, бүлэг бөөгнөрөл үүсгэдэг айл өрхүүдийг хяналтанд авч 

ажиллаж байна. 

 

 Заамар сумын 3-р багийн иргэн Б.Энхболдын эзэмшилд байдаг 2 галт 

зэвсгийг бүртгэлд авч галт зэвсгийн гэрчилгээ олгуулсан. Тус хэсгийн алба хаагчид   

нийтийн хэв журам хамгаалах хамгаалалтанд 1 удаа үүрэг гүйцэтгэж, 6 гэмт хэрэг 

зөрчлийг үйлдэл дээр нь  таслан зогсоож, гэмт хэрэг зөрчил үйлдсэн 1 сэжигтнийг 

халуун мөрөөр нь илрүүлж, эрэн сурвалжлагдаж байсан 4 оргодлыг олж 

баривчилж,  хэргийн газрын хамгаалалтанд 1 удаа 10 хүн цагийн үүрэг гүйцэтгэж, 

зохиогдсон нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээнд 8 удаа оролцон үүрэг гүйцэтгэж, 

албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн харуул манааг давхардсан тоогоор 780 

удаа шалгаж, архи согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 

жолоодож явсан 53 жолоочийг илрүүлэн тээврийн хэрэгслийг нь түр саатуулан 

холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэсэн байна. 
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Уул уурхайн томоохон компаниудаас байгалийн баялаг ашиглах, ашигт 

малтмал олборлох үйл ажиллагаандаа тэсэрч дэлбэрэх бодис, химийн хорт бодис 

ашиглах,  хориглосон ачаа, эд зүйлс тээвэрлэгдэх, химийн болон тэсэрч дэлбэрэх 

бодис алдаж үрэгдүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох зорилгоор тус 

цагдаагийн хэлтсийн Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах алба, Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн алба хаагчид хэв журмын 

болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган хот хөдөөгийн ачаа 

тээвэрлэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. 2015 оны байдлаар уул уурхайн 14 

компанийн Улаанбаатар хот болон бусад аймаг хотуудаас тээвэрлэн ирсэн ачаа 

тээшинд үзлэг шалгалт хийн ажилласан ба одоогоор тэсэрч дэлбэрэх бодис, 

химийн бодис болон хориглосон ачаа тээш тээвэрлэн ирсэн зөрчил илрээгүй 

байна. 

 

Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Сар шинэ”,  

“Оргодол-Илрүүлэлт”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Согтуу” , “Арал-Дугаар”,  “Бүртгэл 

1, 2” ,  “Түрээс” , “Зөрчил илрүүлэлт”, “Улсын дугаар”, “Ломбард”, “Хамтын зүтгэл” 

“Цагий хуваарь-Тусгай зөвшөөрөл” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 

хэмжээнүүдийг зохион явууллаа.Тухайлбал: 

 

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

гэмт хэрэг, архидан согтуурах явдалтай тэмцэх мөн бууз баншны хулгайгаас 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2 төрлийн  сэрэмжлүүлэг гарган НХЖХХ-ийн алба 

хаагчдыг хуваарилан Заамар сумын Хайлааст багийн 285 айл өрхөөр орж 100 

санамж, сэрэмжлүүлэг тараан ажилласан.  

 

“Хурд-Хамгаалах бүс” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Хайлааст 

багийн төвд 3 ээлжээр алба хаагчдыг хуваарлан үүрэг гүйцэтгэж, хурд тохируулан 

явах, гэрэл дохионы бүрэн бүтэн байдал, бүс зүүж хөдөлгөөнд оролцох, жолоочийн 

хариуцлагын албан журмын даатгалын талаар яриа хийж, нийт 277 тээврийн 

эрэгсэл шалгаж, 148 зөрчил илрүүлж, 67 жолоочийн зөрчлийг газар дээр нь 

засуулж, анхааруулга санамж өгч, зөрчилтэй явсан 62 жолоочийг 310.000 

төгрөгөөр торгож, ЗХД-ийн 2.1. А заалт зөрчсөн 2 жолоочийг илрүүлж, ЗХД-ийн 

2.7.а заалт зөрчсөн 1 жолоочийг илрүүлж ажилласан.  

 

 “Зөрчил-Илрүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Заамар сумын 

Хайлааст 3-р багийн төвд зохион байгуулж, хурд тохируулан явах, гэрэл дохионы 

бүрэн бүтэн байдал, бүс зүүж хөдөлгөөнд оролцох, жолоочийн хариуцлагын албан 

журмын даатгалын талаар яриа хийж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 

чиглэлээр 89 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 56 зөрчил илрүүлж, 47 жолоочийг газар 

дээр нь засуулж, зөрчилтэй явсан 19 жолоочийг 95.000 төгрөгөөр торгож зөрчлийг 

шийдвэрлэсэн. 

 

Төв аймгийн Онцгой байдлын газрын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран 

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

нэгжүүдийн галын аюулгүй байдалд үзлэг шалгалт явуулсан ба шалгалтанд нийт 

35 аж ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдсанаас гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөөгүй, 

гамшгийн үед хэрэглэх анхан шатны багаж хэрэгсэлгүй ажиллаж байсан галын 
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аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 22 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

хугацаатай албан мэдэгдэл хүргүүлсэн.  

 

Нэг бүрчилсэн урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд харъяалах сумдын 

хэмжээнд хорих газраас суллагдсан 15, хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 25, 

ял хойшлогдсон 3, нийт 43 ялтан захиргааны хяналтанд байгаа ба бүртгэл 

судалгааг сар бүр аймгийн ЦГ-ын олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах 

байцаагчтай бүртгэлээр нийлж прокурорт хянуулж хэвшсэн.  

 

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

захиргааны хяналтанд байгаа 10 хүн тэдний ар гэрийн хүмүүст захиргааны 

хяналтанд байгаа хүний эрх, үүрэг, ар гэр асран хамгаалагч нарын хуулиар 

хүлээсэн үүргийн талаар сургалт мэдээлэл орсон. Сумдын хэсгийн төлөөлөгч 

нарын захиргааны хяналтын материалыг НХЖХХ-ийн дарга болон прокурорт нэг 

бүрчлэн танилцуулж хэсгийн төлөөлөгч нарт зааварчлага өгч ажилласан. Харъяа 

сумдын хэмжээнд захиргааны хяналтаас зайлсхийсэн, эрэн сурвалжлагдаж байгаа 

1 ялтан байгаа ба захиргааны хяналтанд байгаа ялтнуудад дахин гэмт хэрэг 

зөрчил гаргахгүй байхаар баталгаа гаргуулан, итгэл найдварын хуудас гардуулж 

өгч ажилласан. 

 

 Жижүүрийн шуурхай албаны чиглэлээр: Жижүүрийн шуурхай алба нь 2015 

оны эхний хагас жилд  жижүүрийн офицер 4, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 3, нийт 

7 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж ирсэн ба 2015 оны эхний хагас жилд 

иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжээс 132 дуудлага, мэдээ, мэдээлэл хүлээн авсан. 

Нийт  дуудлага, мэдээллийн 78  гэмт хэргийн шинжтэй, 54 захиргааны зөрчлийн 

шинжтэй,  78 архи,  согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн хүний тухай ахуйн 

хүрээний бусад дуудлага, мэдээлэл байна. 

  

 Цагдаагийн хэлтсийн 98165102, 88284102, 95167102 буюу дуудлага хүлээн 

авах утсан дээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагч нар бусадтай харьцахдаа  

ЦЕГ-ын даргын 2009 оны 403 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн 

байгууллагын үйлчилгээний стандарт”-ын 3 дугаар зүйлийг баримтлан нэр, цол, 

албан тушаалаа тодорхой хэлж,  эелдэг, найрсагаар харьцах асуудлыг хэвшүүлж, 

уг стандартыг зөрчсөн алба хаагч нарт тодорхой хариуцлага тооцон ажилласан. 

 

Тус хэсгийн захиргааны болон хэрэг бүртгэлтийн чиглэлээр 2015 оны эхний 

хагас жилд гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 187-оог хүлээн авч,  78-д нь  

буюу 41.7 хувьд  эрүүгийн хэрэг үүсгэж,  77 буюу 48.8 хувьд эрүүгийн хэрэг 

үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт хүргүүлж шийдвэрлэсэн байна. 

Шалгаж шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн  143-ийг 5 

хоногт,  44-г 6-19 хоногт шалгаж  шийдвэрлэсэн байна. Өнгөрсөн оны эхний хагас 

жилд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас  52 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалган 

шийдвэрлэж байсан бол энэ онд 99 болж, 47 буюу 47.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 

байна. Захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл 608 бүртгэгдсэн нь мөн 

үеийнхтэй харьцуулахад буурсан үзүүлэлттэй байна.  
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 Нийт бие бүрэлдэхүүний албаны бэлэн байдлын түвшинг дээшлүүлэх 

зорилгоор түргэн цугларалтын схем зураг, алба хаагчдын  гэрийн хаяг, гар утасны 

жагсаалтыг 3 удаа шинэчлэн тодотгосон. 

 

Жижүүрийн шуурхай албаны алба хаагчид цагдаагийн хэлтсийн хэвийн үйл 

ажиллагаа, аюулгүй байдлыг ханган бие бүрэлдэхүүний сахилга, ёс зүй, 

байгууллагын дотоод дэг журмыг сахиулж, зөрчил дутагдлыг засуулан ажиллаж 

удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг чиглэл болон төвөөс дамжуулсан мэдээ мэдээллийг 

үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад шуурхай мэдээллэж удирдлагаар хангаж 

ажиллаж байна.   

 

 “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа”, архидан согтуурахтай 

тэмцэх чиглэлээр: МУ-ын Засгийн газрын “Олон нийт цагдаагийн хамтын 

ажиллагаа хөтөлбөр”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл 

сурталчилгааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт, зохиосон 

ажил, ажлын үр дүн, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны 

дагуу тус хэлтсийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан, цаашид авах ажил, арга 

хэмжээний талаар  харьяа  Баянхангай, Угтаал-Цайдам, Цээл, Өндөрширээт, 

Заамар, Лүн, Эрдэнэ-Сант сумдаар ГХТХ-ийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 

ажиллаж, ард иргэдэд тайланг тавьж, сумын ИТХ, Засаг дарга нартай уулзаж 

санаа бодлыг нь сонсож ажилласан.  

 

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, үйлдэгдсэн гэмт хэргийг 

нөхөн илрүүлэх зорилгоор цагдаагийн хэлтсийн харъяа 7 сумдын нутаг дэвсгэрт 

“Хулгай”, “Хамтын зүтгэл”, “Илрүүлэлт-Оргодол” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн 

арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан ажилласан.  

 

“Хамтын зүтгэл” хэсэгчилсэн  арга хэмжээний хүрээнд: Хариуцсан нутаг 

дэвсгэрт болон нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа  хатуу хучилттай зам болон 

шороон замуудад батлагдсан хуваарийн дагуу сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 

нарыг гаргаж эргүүл шалгалт хийсэн. Эргүүл шалгалтаар нийт 1382 тээврийн 

хэрэгсэл шалгаж, 592 зөрчил илрүүлж, зөрчилтэй явсан 396 жолоочийг 2,774,000 

төгрөгөөр торгож, гарал үүслийн бичигтэй мал мах тээвэрлэж явсан 255 тээврийн 

хэрэгсэл бүртгэж ажилласан. Арга хэмжээний хүрээнд мал хулгайлах гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх, мал хамгаалах малчдын бүлэг, нөхөрлөлийн ажиллах журам, 

сангийн дүрмийг  Баянхангай, Цээл, Угтаалцайдам сумдын Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлаар оруулж батлуулан, Баянхангай суманд 5, Угтаалцайдам 

суманд 2, Цээл суманд 3, Лүн суманд 7 малчдын бүлгийг тус тус шинээр байгуулан 

үйл ажиллагааг эхлүүсэн. Сумдын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран ГХУССангаас холбогдох 

зардлыг гарган тус тусын нутаг дэвсгэрт эргүүл шалгалт хийж мал бүхий айл 

өрхөөр орж сэрэмжлүүлэг, санамж тарааж, санал хүсэлтийг сонсож ажилласан.  

 

 Төв аймгийн Лүн сумын 2-р багийн нутагт сайн ажиллаж байгаа 

Н.Гомбосүрэн ахлагчтай “Бэрх” малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг болон мал 

хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг 

харъяа сумдын иргэдэд сурталчлан туршлага судлуулсан.  
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Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, цагдаагийн ажил үйлчилгээг иргэдэд жигд, хүртээмжтэй, 

тасралтгүй хүргэх зорилгоор цагдаагийн хэлтсийн даргын 2014 оны а/02 тоот 

тушаалаар  “Квадратын систем”-ийг бий болгон төлөвлөгөөний  дагуу Заамар 

сумын Хайлааст багийн төвийн айл өрх, аж ахуйн нэгжийг 11 хэсэгт хуваан төвийн 

алба хаагч нарт хариуцуулан “Бүртгэл-1” “Бүртгэл-2”  арга хэмжээнүүдийг зохион  

явуулсан. Хариуцсан бүсийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 45 аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудын харуул хамгаалалтыг шалгаж 20 зөрчил илрүүлж, аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудад зөрчлөө арилгах талаар хугацаатай мэдэгдэл 

шаардлага 20-г өгч биелэлтийг тооцон ажилласан. 

 

Аалба хаагч нараас гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй сэжигтэй этгээдүүдийн 

талаар /ЦБҮАЖ код -307/ заасны дагуу 3 илтгэх хуудас авч судалгаа хяналтанд авч 

ажиллаж байна.  

 

Цагдаагийн байгууллага, алба хаагч нь ашигт малтмал  олборлогч нарын 

хууль бус үйлдэлд хуульд заасны дагуу хойшлуулашгүй арга хэмжээ авч, 

холбогдох материал, түр хураан авсан эд зүйл /металл хайгч г.м.../-ийн хамт сумын 

Байгаль орчны улсын байцаагчид харьяаллын дагуу  шилжүүлэн өгч,  улсын 

байцаагч нь тухайн иргэнд Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомжоор арга 

хэмжээг авч, хураагдсан эд зүйлийн хамт дээр дурьдсан комисст шилжүүлэн 

шийдвэрлүүлж эхлээд  байна. Одоогоор тус бүр нь  1-10 сая төгрөгийн үнэлгээтэй 

7 ширхэг металл хайгч,  1 ширхэг  моторыг сумын комисст шилжүүлээд байна. 

 

Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  2015 оны эхний хагас 

жилд үе шаттайгаар аж ахуй нэгж байгууллага, худалдаа үйлчилгээний цэгүүдэд 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор камержуулах талаар нийт 35 албан 

мэдэгдэл өгч ажилласнаар 8 баар, рестораны 7-г, 24 хүнсний дэлгүүрийн 20-ийг, 2 

зочид буудал, 4 шатахуун түгээх станц, 2 эмийн сан, 7 барааны дэлгүүрийн 3-ийг  

камержуулсан бөгөөд камержуулах шаардлагатай 53 аж ахуйн нэгж байгууллага, 

худалдаа үйлчилгээний цэгүүдээс 45 буюу 84 хувийг нь бүрэн камержуулан 

ажиллаа. 

 

Монголын Аддиктологийн нийгэмлэгийн тэргүүн Ж.Цогтсугарыг Заамар 

суманд  төрийн бус байгууллага байгууллагдан ажиллаж 10 иргэнийг архинаас 

гаргаж  аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, нийт 200 иргэнд “Сэтгэлгээний хувьсгал”, 

“Шийдвэр гаргагчдын сэтгэлгээний түвшинг өөрчлөх нь” сэдвүүдээр сургалт зохион 

байгуулсан.Одоогоор Заамар суманд архины хамааралтай,  архи уух хорт 

зуршлаасаа салах зорилготой 12 иргэний сайн дураараа нэгдсэн төвийг сумын 

удирдлага, Аддиктологийн нийгэмлэгтэй хамтран байгуулж, үйл ажиллаагаа нь  

жигдэрсэнээр ард иргэд талархалтай хүлээн авч байна. 

   

Хүүхдийн албаны чиглэлээр: Ар гэртээ архидан согтуурч бүлэг бөөгнөрөл 

үүсгэдэг гэх 5 айл өрхөөр давхардсан тоогоор 13 удаа орж яриа таниулга хийж 

Хайлааст багийн төвд хараа хяналт сул, гэмт хэрэг зөрчилд өртөж болзошгүй 14 

хүүхдийг бүртгэл судалгаандаа авч ар гэр асран хамгаалагчтай нь уулзаж 

ажилласан.  



 43 

 

2015 оны 3-р сард харъяа сумдад ажиллан 2014 онд Заамар сум дахь Сум 

дундын Цагдаагийн хэлтсээс хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг сумдын иргэдэд 

тавьж 2014 оны үйл ажиллагааны тайлангийн хэвлэмэл номыг   ард иргэдэд 

тараан ажилласан ба тайлангийн хуралд сумдын хэмжээнд давхардсан тоогоор 

300 иргэн хамрагдсанаас 176 иргэнээс цагдаагийн ажил үйлчилгээтэй холбоотой 

санал асуулга авсан.   

 

 Хариуцсан сумдын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7-оос 12-р ангийн нийт 

250 сурагчдад  “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл”  сэдвээр хичээл сургалт орж, 

хариуцсан сумдын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 100 сурагчаас сургуулийн 

орчинд дарамт шахалт байгаа эсэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин 

байгаа талаар анкетын аргаар санал асуулга авахад ямар нэгэн зөрчил илрээгүй 

байна. Хүүхдийн байцаагч нь 2015 оны эхний хагас жилд Заамар, Цээл, 

Угтаалцайдам, Баянхангай, Өндөрширээт, Лүн зэрэг сумдын Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн объект, субъектын судалгааг бүрэн авч хариуцсан сумдын хэмжээнд 

үйл ажиллагаа явуулдаг 35 аж ахуй нэгж байгууллагыг бүртгэл судалгаанд авч, 

Угтаалцайдам сумын төвд үйл ажиллагаа явуулдаг “Ятуут” “Мандах” “Заяа” 

“Жавлант” “Оргил” “Нүдэн” зэрэг хүнсний дэлгүүр нь тамхи худалдан борлуулах 

зөвшөөрөлгүй тамхи худалдан борлуулж байсныг таслан зогсоож ТХТХ-иар тус 

бүрийг нь 50,000 төгрөгөөр торгосон.  

 

Заамар сумын Хайлааст багийн Төрийн банкны салбарын ажилчидтай 

хамтран “Шижир-Алт”  цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд “Ардын дууг хэн сайн дуулах 

вэ?” тэмцээнийг зохион байгуулж эхний 3 байранд орсон хүүхдүүдийг 

урамшуулсан.  

 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй 20 хүүхдийн судалгааг гаргаж 

тэдний эцэг эх асран хамгаалагч нартай уулзаж хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн. Гэр 

бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хамтарсан багийн 

төлөвлөгөө гаргаж Төв аймаг Заамар сум Хайлаас багийн Засаг дарга, Цагдаагийн 

хэлтсийн дарга нараар батлуулж Хайлааст багийн халамжийн ажилтан, олон 

нийтийн байцаагч нартай хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг гэх 5 айл 

өрхөөр орж бүртгэл судалгаанд авч ажиллаж байна.   

  

Заамар сум Хайлааст багийн төвд “Цагийн хуваарь-Тусгай зөвшөөрөл” 

хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж 35 аж ахуй нэгж байгууллагыг шалгаж 

илэрсэн зөрчил бүр дээр арга хэмжээ авч ажилласан.    

 

“Шижир-Алт” цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн нийт 34 хүүхдийг цагдаагийн 

хэлтэст хүлээн авч цагдаагийн хэлтсийн ажил үйлчилгээг танилцуулсан. 

 

Хүүхдийн байцаагчаас 2015 оны эхний хагас жилд Цагдаагийн хэлстийн 

ерөнхий жижүүрийн үүргийг 24 цагаар 4 удаа гүйцэтгэж, эрүүгийн  2, захиргааны 

зөрчлийн шинжтэй 1 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд 

танилцуулж ажилласан ба  тус цагдаагийн хэлтсийн Хүүхдийн албаны 2015 оны 
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үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон үр дүнгийн гэрээг Цагдаагийн хэлтсийн 

даргаар батлуулан ажилласан.   

 

Хайлааст багийн төвд 18 цагаас 00 цагийн хооронд хэв журам сахиулах 

эргүүлийн үүргийг 6 удаа 36 цагаар үүрэг гүйцэтгэж давхардсан тоогоор 75 аж ахуй 

нэгж байгууллагын харуул манаа сонор сэрэмжийг шалгаж, ахуй хүрээний 6 

дуудлаганд явж 10 иргэнийг  50,000 төгрөгөөр торгосон. 

 

Энэ хугацаанд нийт 1 гомдол мэдээлэл хүлээн авч эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 

татгалзах саналтай аймгийн прокурорын газарт хүргүүлэн, 11 захиргааны зөрчил 

шалган хуулийн анхны хугацаанд шийдсэн бөгөөд  нийтдээ  11 иргэнд 395,000 

төгрөгийн торгууль ноогдуулж ажиллажээ. 

 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 2015 оны эхний хагас 

жилд  “Сар шинэ”, “Согтуу”, “Хамгаалах бүс”, “Зөрчил илрүүлэлт”, “Арал дугаар” 

нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион явуулж арга хэмжээний 

хүрээнд нийт 27875 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 9441 зөрчил илрүүлж, 8107 

жолоочийн зөрчлийг газар дээр нь засуулж 991 жолоочийг 4.857.000 төгрөгөөр 

торгож ЗХД-ийн 2,1А зөрчилтэй 230 жолоочийг 6.764.000 төгрөгөөр шийтгэврээр 

торгосон. ЗХД-ийн 2.7А зөрчилтэй 78 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох 

эрхийг 6 сараас 24 сарын хугацаагаар хасч. 35  жолоочийг 7-30 хоног хүртэл 

хугацаагаар баривчлуулж, гарал үүслийн бичигтэй мал мах тээвэрлэж явсан 784 

тээврийн хэрэгсэл, мод модон материал тээвэрлэж явсан 104 тээврийн хэрэгслийг 

тус тус бүртгэж ажилласан.  

 

2015 оны 5 сард Төв аймгийн Цагдаагийн газрын Хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах тасгаас зохион байгуулсан. “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэг сарын аян”-ы хүрээнд тус 

цагдаагийн хэлтсийн харьяа долоон сумдын хэмжээнд  “Нээлттэй хаалга”-ны 

өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулж замын хөдөлгөөнд зөв зохистой оролцох 

талаар харьяалах сумдын 350 иргэдэд сургалт орж богино хэмжээний баримтат 

кино үзүүлсэн. 

 

 Төв аймаг Заамар сум Хайлааст багийн төвд “Жон бээс” жолооны курстэй 

хамтран жолооны “А” болон “В” ангиллын сургалт явуулан нийт “А” ангиллын 

үнэмлэх 40 иргэнд олгож одоогоор “В” ангилалд 30 хүн суралцаж байна.  

 

Хяналт шалгалтын хүрээнд гудамж талбай олон нийтийн газар хараа хяналт 

тавьж ахуйн хүрээний 65 дуудалганд явж, хэвийн бус явсан 87 иргэнийг ар гэр 

асран хамгаалагчд нь хүлээлгэн өгч, 14 иргэнийг ЦХ-ийн жижүүрт хүлээлгэн өгсөн.  

 

Хууль бус гар аргаар алт  олборлож байгаа иргэдийн дуудлаганд “Өл цагаан 

чулуут”, “Ар наймган”, “Давхарийн ар”, “Баянголын ам”, “Хужаагийн хонхор” зэрэг 

газар дуудлаганд явж 32 тээврийн хэрэгсэл 70 гаруй иргэнийг саатуулан 

Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрт хүлээлгэн өгч ажилласан байна. 
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  Замын нөхцөл байдалд хурдаа тохируулан явах жолооч нарт хамгаалах 

бүсээр тоноглогдсон авто машины өөрөө болон зорчигчоо хамгаалах бүс байнга 

хэрэглэж хэвшүүлэх цаг агаарын байдалд зохицуулах, мотоцикльтой иргэдэд 

хамгаалах малгай өмсөж хэвших талаар санамж өгч ажилласан.  

 

Зургаа: Цаашид тавих зорилт. 

 

1. Цагдаагийн байгууллагаас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн 

хэрэгжүүлж, алба хаагчдын хууль эрхийн мэдлэг, сахилга, дэг журмыг 

сайжруулахад онцгой анхаарч, энэ ажилд албадын дарга, ахлахуудын шат 

дараалсан хариуцлагыг өндөржүүлэх, дарга ахлахуудын манлайллыг дээшлүүлэх. 

 

 2. Алба хаагчдын дунд зохиох сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын арга барил, 

хэлбэрийг боловсронгуй болгож, чанар, үр дүнг дээшлүүлэх. 

 

 3. Хуульч шуурхай ажиллагааг хангаж, цагдаагийн ажил үйлчилгээг иргэдэд 

хүртээмжтэй хүргэх. 

 

 4. Алба хаагчдын хувийн болон ажил үүргийн гүйцэтгэлд анхаарч, хүний эрх, 

эрх чөлөөг зөрчихгүй байж сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй,  авлигалд өртөхгүй 

хамт олон байж Улс, аймгийн тэргүүний байгууллага болно. 

  

 

 

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТАСГИЙН ДАРГА,  

ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА               Б.ЭНХЧУЛУУН 

 

 

ХЯНАСАН: ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, 

ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА               А.БАТБАЯР 


