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УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 
 

Тус Цагдаагийн газар нь Цагдаагийн байгууллагаас 2016 онд дэвшүүлсэн 
зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, аймаг орон нутгийн хэмжээнд дэвшүүлсэн 
зорилт зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаатай уялдуулан гэмт хэрэгтэй тэмцэх,  
нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажлаа жил 
улирал сар 7 хоногоор төлөвлөн сар бүр биелэлт, үр дүнг тооцож ажиллаа. 

 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, хойшлуулашгүй ажиллагааг чанартай 

хийж гүйцэтгэх, шуурхай эрэн сурвалжлах ажиллагааны чан  ар үр дүнг дээшлүүлэх, 
зорилгоор хоногийн хугацаанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, сэжигтнээр тооцогдвол зохих 
этгээд нь тогтоогдоогүй хэрэг, түдгэлзүүлсэн хэргийн талаарх бичлэг мэдээллийг нийт 
бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан илрүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 
Мөн удирдлагын зүгээс алба хаагч нэг бүрийн хүлээн авч шалгаж буй өргөдөл, 
мэдээлэл, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж буй эрүүгийн хэргийн явц 
шийдвэрлэлтийн байдалд өдөр тутам 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 даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 

бэлтгүүлж 8 удаа хуралдаж, 81 асуудал хэлэлцсэнийг дотор нь ангилж үзвэл: 
удирдлага зохион байгуулалтын асуудлаар 21, хүний нөөц шагналын талаар 35, 
дотоод хяналт шалгалтын талаар 25 асуудал хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба 
зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлт үр дүнг тооцон 
ажилласан. 

 
 Цагдаагийн газрын даргын “Б” тушаал 134 төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 
5, сахилгын шийтгэл оногдуулах 41,  шилжүүлэн томилох 10,  ажлаас чөлөөлж, 
сургалтанд хамруулах тухай 4, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 2, 
цалингийн нэмэгдэл тооцож олгох тухай 17, ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 10, 
цалин нэмж, хасах тухай 8, цалин нэмэгдэл тогтоох тухай 6, сургагч алба хаагч 
томилох тухай-2, шагнах тухай -5, ээлжийн амралт олгох тухай 6, бусад асуудлаар 18 
тушаал гаргаж биелэлтэнд нь хяналт тавьж хэрэгжүүлэв.  
 

Цагдаагийн газрын даргын “А” тушаал 37 гарснаас Ажил хүлээлцүүлэх ажлын 
хэсэг байгуулах тухай-13, Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай-2, Өндөржүүлсэн 
бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай-2, Судалгааны баг томилох тухай 1, Ажил 
хүлээлцүүлэх ажлын хэсэг байгуулах-2, Цагдаагийн цол олгох тухай-1, Хөрөнгө 
зарцуулах тухай-1, Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн батлах 
тухай-1, бусад 14 тушаал гарч, биелэлт, үр дүнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 
Цагдаагийн газар нь олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 

хөгжүүлэх, цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй болгож, өргөдөл 
гомдлыг хүлээн авах, барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгоход орчин үеийн 
мэдээллийн технологийг ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэхэд 



анхаарч Цагдаагийн ерөнхий газрын www.police.gov.mn, www.tuv.police.gov.mn цахим 
хуудаснуудад мэдээ, мэдээлэл байршуулж, мэдээллийг сар тутам шинэчлэн 
баяжуулан ажиллаж байна. 

 
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

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

 
Хүний нөөцийн нөхөн хангалтаа Цагдаагийн сургууль төгссөн сонсогчид болон 

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

 
Дээрх ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын сул орон тооны жагсаалтыг гаргаж 

Цагдаагийн ерөнхий газар болон Цагдаагийн газрын веб сайтад байрлуулах, сумдын 
хэсгийн төлөөлөгч, замын цагдаагийн байцаагч нар, Зуунмод сумын 6 багийн хэсгийн 
байцаагчид цагдаагийн албанд ажиллахад тавигдах шалгуур үзүүлэлт хангаж 
цагдаагийн албанд ажиллах хүсэлт гаргасан иргэдийг мэдээллээр хангах тухай 
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 
279 дүгээр тушаалаар офицер 104, ахлагч 93,  энгийн 3, бүгд 200 орон тоотой 
батлагдсан ба 475 дугаар тушаалаар шүүх байгуулах тухай хууль шинэчлэгдэн 
батлагдсантай холбогдуулан 3 орон тоо нэмж 203 орон тоотой болсон. Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын 2016 оны 04 сарын 08-ны өдрийн б/175 дугаар тушаалаар 6 
ахлагч орон тооны 5 орон тоог офицер болгож, 1 ахлагч орон тоог хасаж нийт 202 
орон тоотой болж өөрчлөгдсөн. Мөн 2016 оны 08 дугаар 09-ны өдрийн б/457 дугаар 
тушаалаар төв, орон нутгийн зарим, газар, хэлтсийн бүтэц орон тоог өөрчилсөнтэй 
холбогдуулан Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийг 6 орон тоотоогоор 
баталсан. .Одоо офицер 113, ахлагч 92,  энгийн 3, бүгд 208 алба хаагчтай болсноос 
офицер 2 /сэтгэл зүйч, архидан согтуурахтай тэмцэх ажил харуцсан ахлах байцаагч/, 
ахлагч 2 /эргүүлийн цагдаа-2/ дутуу, орон тооны нөхөн хангалт 98 хувьтай байна. 

 
Офицер бүрэлдэхүүний томилгоо: ЗСДСДЦХ-ийн Олон нийттэй харилцах 

ажил хариуцсан байцаагч, цагдаагийн дэслэгч М.Бат-эрдэнийг Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 2016 оны 01 сарын 14-ны өдрийн б/234 дүгээр тушаалаар Хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт мөрдөн байцаагчаар, мөн даргын 2016 оны 02 дугаар 
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сарын 25-ны өдрийн б/77 дугаар тушаалаар цагдаагийн хошууч Ж.Батмөнхийг 
эрүүгийн төлөөлөгчөөр, Баян-өлгий аймгийн эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч, 
цагдаагийн хошууч С.Болдбаатарыг Угтаалцайдам сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, 
цагдаагийн дэслэгч Б.Нямдавааг Жаргалант сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, 
цагдаагийн ахмад Б.Дөлгөөнтамирыг Алтанбулаг сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Мөнгөнхүүг Эрдэнэ сум дахь Цагдаагийн хэсгийн даргаар, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Баяртогтохыг Баян сум дахь Цагдаагийн хэсгийн даргаар, 
цагдаагийн ахмад С.Батсайханыг Баянчандмань сум дахь Цагдаагийн хэсгийн 
даргаар, 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн б/117 дугаар тушаалаар цагдаагийн 
хошууч Б.Лхагвасүрэнг ЗСДСДЦХ-ийн Хэв журмын хэсгийн даргаар, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын б/151 дүгээр тушаалаар Сэргэлэн сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад А.Учрахбаярыг Хэв журмын ажил хариуцсан ахлах 
байцаагчаар, Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Доржсүрэнг Аж ахуйн ажилтнаар, Э.Азжаргалыг Саатуулах байрны эмч /туршилтын 
хугацаагаар/-ээр, б/232 дугаар тушаалаар Зохицуулагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Ө.Алтантөгсийг ЗСДСДЦХ-т ахлах зохицуулагчаар дэвшүүлж, жижүүрийн офицер, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Т.Дагва-очирыг олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан 
байцаагчаар, б/255 дугаар тушаалаар Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн 
мөрдөн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Б.Жаргалыг Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах 
тасагт мөрдөн байцаагчаар тус тус томилогдсон.  

 
Орон тоо өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 

б/279 дүгээр тушаалаар цагдаагийн дэслэгч Б.Хонгорзулыг Жаргалант сум дахь 
зохицуулагчаар, цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Хишигтогтохыг Баян сум дахь 
зохицуулагчаар, цагдаагийн ахмад О.Халиуныг Батсүмбэр сум дахь зохицуулагчаар, 
цагдаагийн дэслэгч Х.Мөнх-эрдэнийг Баянчандмань сум дахь зохицуулагчаар, 
цагдаагийн ахмад С.Батболдыг Лүн сум дахь зохицуулагчаар, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Бат-очирыг Лүн сум дахь зохицуулагчаар, цагдаагийн ахмад Б.Даваадоржийг 
Баянчандмань сум дахь зохицуулагчаар, цагдаагийн дэслэгч Ш.Анхбаярыг 
Эрдэнэсант сум дахь зохицуулагчаар, цагдаагийн ахмад Э.Батцэнгэлийг Эрдэнэ сум 
дахь зохицуулагчаар, цагдаагийн хошууч Р.Мөнхбаясгаланг Лүн сум дахь 
зохицуулагчаар, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Цогтбаярыг ахлах зохицуулагчаар тус 
тус томилсон.  

 
Мөн тушаалаар ЗСДСДЦХ-ийн эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 

Х.Даваадондогийг Эрүүгийн цагдаагийн тасагт эрүүгийн төлөөлөгчөөр, Дундговь 
аймаг дахь Цагдаагийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Билгүүнийг эдийн засгийн төлөөлөгчөөр, б/293 дугаар тушаалаар Сүмбэр сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Алтансүхийг Сэргэлэн сум дахь 
төлөөлөгчөөр, мөрдөн байцаагч, цагдаагийн хошууч М.Батбаатарыг ЗСДСДЦХ-ийн 
хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагчаар, Заамар сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахмад Э.Энхмөрийг Эрдэнэ сум дахь Цагдаагийн хэсгийн даргаар тус тус 
томилсон. Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн даргаар, цагдаагийн хурандаа 
Г.Эрхэмбаярыг, б/379 дүгээр тушаалаар хэсгийн байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Б.Энхбаярыг жижүүрийн офицероор, жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахмад 
Б.Золбоог ЗСДСДЦХ-ийн жижүүрийн ахлах офицероор, тус хэлтсийн жижүүрийн 
офицер, цагдаагийн дэслэгч Б.Дэлгэрхандыг хэсгийн байцаагчаар тус тус шилжүүлэн 
томилсон.  

 
Цагдаагийн байгууллагын зарим газар, хэлтсийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн 

баталсантай холбоотойгоор б/438 дугаар тушаалаар цагдаагийн хошууч 
Б.Цэрэндавааг Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн даргын үүргийг түр 



орлон гүйцэтгэгчээр томилсон. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны б/512 
дугаар тушаалаар Ц.Анхбаярыг Алтанбулаг сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр томилж, 
цагдаагийн дэслэгч цол олгосон. Мөн б/516 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газрын 
даргаар, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Ганзоригийг томилсон. 

 
ЦЕГ-ын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн зөвшөөрлийн дагуу ЗСДСДЦХ-ийн 

эргүүлийн цагдаагаар Ү.Энхбаяр, Баян-өнжүүл сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн дэд 
ахлагч О.Энхбаярыг, Дэлгэрхаан сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Лхагва-очирыг нарыг тус тус шинээр томилсон. Цагдаагийн дэд ахлагч Ү.Энхбаярыг 
Лүн сум дахь цагдаа жолоочоор шилжүүлэн томилсон. 

 
Шилжилт, хөдөлгөөн: Тус цагдаагийн газрын ЗСДСДЦХ-ийн Хэв журмын 

хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч Ж.Батмөнхийг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2016 оны б/117 дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газарт Үйл 
ажиллагааны хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн ахлах байцаагчаар шилжүүлэн 
томилсон. Мөн хэлтсийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Г.Нямдоржийг БГД дэх 
Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст жижүүрийн цагдаагаар томилох 07 дугаар зөвшөөрөл 
олгогдсныг Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны б/11 дүгээр тушаалаар ажлаас 
чөлөөлж, шилжүүлсэн. Эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
М.Алтанбагана б/188 дугаар тушаалаар Эрүүгийн цагдаагийн газрын Эдийн засгийн 
ахлах төлөөлөгчөөр, б/232 дугаар тушаалаар мөрдөн байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Ч.Амарбаяр Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн гуравдугаар хэлтэст хэрэг бүртгэгчээр, 
эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Чулуунбаатарыг Эрүүгийн 
цагдаагийн газрын Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэст төлөөлөгчөөр, 
Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Анхбаатар 
б/293 дугаар тушаалаар Архангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн даргаар тус тус шилжин томилогдсон. Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Хүний нөөц сургалтын хэлтсийн 50,51 дүгээр зөвшөөрөөлөөр цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Доржсүрэн Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэст, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Баяржаргал Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэст, цагдаагийн дэд ахлагч 
Т.Хэрлэнбаяр ОНАБХА-ны Хамгаалалтын 1-р газарт харуулын цагдаагаар шилжсэн. 
Мөн тушаалаар тус Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа А.Батбаярыг 
Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн 1-р хэлтсийн даргаар шилжүүлэн томилсон. 

 
Тэтгэвэр, тэтгэмж:  Албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад зам тээврийн осол 

орсон Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Батбаяр, 2016 
оны 05 сарын 03-ны өдөр албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад нас барсан Дэлгэрхаан сум 
дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Р.Булгантамир нарт Төрийн албаны 
тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журамд заасан тэтгэмж, буцалтгүй тусламж олгуулах саналтай 
материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлж, 
шийдвэрлэсэн. 

 
Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн: Цагдаагийн ахлах ахлагч 

Б.Доржсүрэн, М.Нямрагчаа, С.Дугарбат нарыг ЗСДСДЦХ-т эргүүлийн цагдаагаар, 
цагдаагийн дэд ахлагч Б.Жаргаланг мөн хэлтэст мэдээлэл хүлээн авагчаар, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Идэрхадыг Сүмбэр сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн дэд 
ахлагч Г.Баянжаргалыг Эрдэнэ сум дахь цагдаа жолоочоор, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Х.Ганшугамыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт цагдаа жолоочоор, цагдаагийн 
ахлах ахлагч Н.Нямбаярыг Замын цагдаагийн тасагт цагдаа зохицуулагчаар, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Энхтөгсийг Лүн сум дахь цагдаа зохицуулагчаар,  
цагдаагийн ахлагч Г.Ганхөлөгийг Баян-өнжүүл сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн 



ахлагч Т.Мөнхбатыг Бүрэн сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Батжаргалын Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаагаар, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Өлзийжаргалыг Архуст сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Ганзориг 
Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаагаар, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Энхбаатарыг 
Замын цагдаагийн тасагт цагдаа зохицуулагчаар, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Х.Батболдыг Баяндэлгэр сум дахь цагдаагаар, М.Батааг Лүн сум дахь 
зохицуулагчаар, Э.Жаргалсайханыг Баянхангай сум дахь цагдаагаар тус тус 
шилжүүлэн томилсон. Лүн сум дахь цагдаа жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч 
Д.Цэндбаярыг Батсүмбэр сум дахь жолоочоор, Дэлгэрхаан сум дахь цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч М.Мандалыг эргүүлийн цагдаагаар, Батсүмбэр сум дахь 
цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Эрдэнийг ЗСДСДЦХ-ийн цагдаа 
жолоочоор тус тус шилжүүлэн томилсон.  

 
Албанаас чөлөөлөгдсөн: Цагдаа зохицуулагч, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Лхам 

өөрийн хүсэлтээр Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
б/27 дугаар тушаалаар чөлөөлөгдсөн. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 
б/83 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1-д 
зааснаар албанаас халсан, б/192 дугаар тушаалаар мөрдөн байцаагч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Б.Галмандахыг албанаас хүсэлтээр нь чөлөөлсөн. Албанаас 
чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан Эрдэнэ сум дахь Цагдаагийн хэсгийн дарга, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Д.Мөнгөнхүүг б/296 дугаар тушаалаар албанаас чөлөөлсөн. 
Цагдаагийн  ерөнхий газрын 2016 оны 07 сарын 25-ны өдрийн б/418 дугаар 
тушаалаар цагдаагийн дэслэгч Г.Ууганцэцэгийг албанаас чөлөөлсөн. Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын 2016 оны б/508 дугаар тушаалаар Архидан согтуурахтай 
тэмцэх ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Б.Сувд-эрдэнийг хүсэлтээр 
нь албанаас чөлөөлж, цагдаагийн ахмад цолыг хураасан. Мөн б/513 дугаар 
тушаалаар Алтанбулаг сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Дөлгөөнтамирыг албан тушаал бууруулж, ОНХА-ны Хамгаалалтын 3-р газрын 
мэдэлд шилжүүлсэн.  

 
Албанаас халагдсан: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 

Алтанбулаг сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Г.Саранхүүг “Төрийн 
албаны тухай Монгол улсын хууль”*ийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1-д зааснаар төрийн 
албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр албанаас халсан. Хүүхэд асрах 
чөлөөтэй байсан цагдаагийн ахмад Н.Наранбаатар эрүүгийн хэрэгт холбогдон гэм 
буруутай нь тогтоогдсон тул албанаас халсан. Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Б.Оргилыг “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, 
“Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”-ийг зөрчсөн тул Цагдаагийн газрын 
даргын б/64 дүгээр тушаалаар албанаас халсан. Ажлын цагаар архидан согтуурсан 
цагдаагийн ахлагч Г.Ганхөлөг, Л.Есенжол нарыг Цагдаагийн газрын даргын 
тушаалаар албанаас халсан.  

 
Шагнал урамшил: Хууль зүйн сайдын 2016 оны 03 сарын 17-ны өдрийн  А/87 

дугаар тушаалаар Хууль зүйн яамны “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэг”-
ээр тус Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа А.Батбаярыг, “Цагдаагийн 
алдар” тэмдгээр ЗСДСДЦХ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Р.Ариунболд, 
эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Х.Батсүх, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн 
ахлах ахлагч Б.Батбаяр нарыг шагнасан. 

 
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Авир мөрдөн байцаагч нарын хэргийн газрын үзлэг 

цогцолбор тэмцээнд амжилттай оролцож, 2-р байр эзэлсэн тул Цагдаагийн газрын 
“Баярын бичиг”-ээр шагнасан. 



 
Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Доржсүрэн 

Самбо бөхийн тэмцээнд амжилттай оролцож 2-р байр эзэлсэн тул Цагдаагийн газрын 
“Баярын бичиг”-ээр шагнасан. Цагдаагийн байгууллагын 95 жилийн ойн хүрээнд 
ажилдаа амжилт гарган ажиллаж байгаа 9 алба хаагчийн материалыг холбогдох 
албад руу явуулж, Тулгар төрийн 2225, Их монгол улсын 810, Үндэсний их баяр 
наадам, Ардын хувьсгалын 95, Цагдаагийн байгууллагын 95 жилийн түүхт ойн 
хүрээнд цагдаагийн ахмад Б.Даваадорж, цагдаагийн хошууч Д.Доржтайван нарыг 
ЦЕГ-ын “Хүндэт жуух”-аар, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Баяртогтох, цагдаагийн ахлагч 
Э.Ундармаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Алтанхуяг, цагдаагийн дэслэгч Б.Дэлгэрханд 
нарыг ЦЕГ-ын “Баярын бичиг”-ээр тус тус шагнасан. 

 
Онц хүнд гэмт хэргийг мэргэжлийн ур чадвар гарган илрүүлсэн эрүүгийн ахлах 

төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Г.Ганзоригийг б/339 дүгээр тушаалаар “Цагдаагийн 
гавъяа” тэмдгээр, Хугацааны цол авах болзол хангасан цагдаагийн ахмад 
М.Баасанхүү, С.Батсайхан, Э.Энхмөр нар “Цагдаагийн хошууч”, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Б.Доржсүрэн “Цагдаагийн дэслэгч” цолоор тус тус шагнагдсан. Төв аймгийн 
“Хүндэт тэмдэг”-ээр цагдаагийн ахмад Д.Хүрэлбаатар, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Д.Эрдэнэдалай, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Энхбаатар, цагдаагийн дэслэгч 
Ө.Эрдэнэбаяр, цагдаагийн ахмад С.Энхмөнх нарыг “Хүндэт жуух”-аар цагдаагийн 
ахмад Д.Хүрэлбаатар, цагдаагийн дэд ахлагч А.Ариунгэрэл, цагдаагийн ахмад 
Х.Батсүх нарыг тус тус шагнасан. Хууль зүйн яамны “Хүндэт жуух” бичгээр цагдаагийн 
хошууч Ю.Чулуунбаатар, Г.Ганзориг, цагдаагийн ахмад Э.Дашцэрэн нарыг тус тус 
шагнасан. Цагдаагийн байгууллагын 95 жилийн ойн хүрээнд олон жил ажилласан 7 
алба хаагчийг Албаны төлөө-1, 10 алба хаагчийг Албаны төлөө-2, 14 алба хаагчийг 
Албаны төлөө-3-р зэргийн медалиар, эрхэлсэн ажилдаа хамт олноо хошуучлан 
ажилласан 19 алба хаагчийг Цагдаагийн газрын “Баярын бичиг”-ээр тус тус шагнасан.  

 
СУРГАЛТ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
Алба хаагчдын ажиллах идэвх урам зоригийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Ахмадаа 

сонсоё” өдөрлөгийг Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүний дунд зохион байгуулж 
цагдаагийн бэлтгэл дэд хурандаа А.Чумхаан, А.Цэдэвсүрэн, О.Дамдинжав, 
Цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байсан Төв аймгийн Шүүх шинжилгээний 
албаны дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Болдбаатар нарыг урьж оролцуулан залуу 
үеийхэнд сургамжийн үгийг хэлүүлж хэлэлцүүлэг зохион явуулсан.  

  
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтэс болон сургалтын төвөөс ирүүлсэн 

албан бичиг, үүрэг чиглэлийн дагуу шинээр батлагдан гарсан хууль тогтоомж, үйл 
ажиллагааны журам, цахим хичээлүүдээр цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд 
сургалт зохион байгууллаа.  

 
Соён гэрээрүүлэх ажлын чиглэлээр Шүүхийн байгууллагын 90 жилийн ойн 

нэрэмжит спортын 5 төрлийн тэмцээнд цагдаагийн газрын баг тамирчид багаараа 1-р 
байр эзэлж шилжин явах цом, мөнгөн шагналаар шагнагдсан. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны Б/106 дугаар тушаалаар баталсан 

“Цагдаагийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2016 оны сургалтын 
төлөвлөгөө”-ний дагуу цагдаагийн ахмад Түвшинбат, “Шинэ төрлийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх ажиллагаа”, цагдаагийн ахмад Т.Ууганбаатар “Эзэн холбогдогч нь 
тогтоогдоогүй гэмт хэрэгт хийгдэх ажиллагаа”, цагдаагийн дэслэгч М.Бат-Эрдэнэ, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Эрболд нар “Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй 



байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн газрын үзлэг хийх, илрүүлэх арга 
тактик”, цагдаагийн дэслэгч М.Мэнд-Амар “Хэсгийн төлөөлөгчийн мэргэшүүлсэн 
модуль”, цагдаагийн ахмад Н.Нансалмаа “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг 
мэргэжлийн удирлагаар хангах нь”, цагдаагийн ахмад Н.Нарантуяа “Сургуулийн 
байран дахь хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх чадамжийг дээшлүүлэх”, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Төрболд, Д.Оюунбат нар 
“Ухаалаг цагдаа”, цагдаагийн ахмад Б.Сувд-Эрдэнэ “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй 
харилцах нь” сэдэвт модуль сургалтуудад тус тус хамрагдсан. 

 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны даргын 2016 оны 17 дугаар тушаалаар 

цагдаагийн дэслэгч Ж.Чинзориг, Л.Баянмягмар, М.Мэнд-Амар, М.Сонинбат нар 
“Гүйцэтгэх ажил”-ын давтан хөтөлбөрт хамрагдсан. 

 
Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын 3 дугаар улирлын цугларалтаар 2016 оны 09 

сарын 23-ны өдөр зохион байгуулж, 2016 оын 09 сарын 24-ний өдөр Цагдаагийн 
газрын “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Төв аймгийн “Спортын 
ордон”-д зохиож, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг 1-р байр, Замын цагдаагийн тасаг 2-р 
байрыг эзэлсэн. Алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, эвсэг хамт 
олон болгох, багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын 
Эрүүгийн цагдаагийн тасаг Архангай, Өвөрхангай аймгийн үзэсгэлэнт газруудаар, 
Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн алба хаагчид Оросын холбооны улсын 
Байгаль далайд аялал зохион байгуулсан. Аялалын хугацаанд алба хаагчид сахилга 
ёс зүйн зөрчил, дутагдал гаргаагүй болно. 

 
САНХҮҮ, АЖ АХУЙ, АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ 

ШИЙДВЭРЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Цагдаагийн газар 3-р улирлын байдлаар төсвөөс 1,6 тэрбум төгрөгийн татаас 
санхүүжилт авч ажиллан Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөл 
боломжоор хангаж ажилласан. 

 
 Саатуулах байранд захиргааны журмаар түр саатуулагдсан иргэд болон 
тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байрнаас 8,0 сая төгрөг төрийн сан дахь140012001 
төсвийн харилцах дансанд төвлөрүүлсэн байна. Төсөв хөрөнгийг хэмнэх ажлыг 
зохион байгуулан бичиг хэрэг, гэрэл цахилгаан, цэвэр бохир ус, шуудан холбоо, 
дотоод албан томилолтын зардлыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хийж 
зардлын хэтрэлтгүй ажиллах зорилго тавин ажиллаж байна.  
 
 Тайлант хугацаанд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Баян-өнжүүл, 
Дэлгэрхаан сумдад Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ыг барих, барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг "Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хууль", худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу зохион байгуулж, шалгарсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудтай гэрээ байгуулан барилгын ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд 
Дэлгэрхаан, Баян-Өнжүүл сумдын кобаны байр бүрэн ашиглалтанд орж үйл 
ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. Мөн аймгийн хөрөнгө оруулалтаар бэлэн бус 
торгуулийн тасалбар уншигч төхөөрөмж 26 ширхэгийг албан хэрэгцээнд авч, хэсгийн 
төлөөлөгч нарт олгон, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  
 
 Цагдаагийн газрын дээврээс цас борооны ус гоожин алба хаагчдын ажил үүргээ 
хэвийн гүйцэтгэх нөхцөл алдагдаж байсан тул ажлын байрны стандарт, тав тухыг 
хангах зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, хангамжийн газарт хүсэлт 



тавьж 30,0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн өргөтгөлийн дээвэр, саатуулах байрны 
дээвэр, Замын цагдаагийн тасгийн дээврийг бүрэн засварласан. Алба хаагчдын 
ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах, стандартыг хангах зорилгоор конторын 
барилгын хойд талын хэсэг буюу өвлийн улиралд дулааны алдагдалтай байсан ханыг 
хөөсөнцөрөөр дулаалж конторын барилгын нүүрэн хэсгийг өнгөлгөөний тоосгоор 
бүрэн өнгөлж, засварласан.  
 
 Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Цагдаагийн газрын парк шинэчлэлт 
хийхэд дэмжлэг болгон Замын цагдаагийн тасгийн болон Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасагт хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин тус бүр 1, алба хаагчдыг  
Улаанбаатар хотод ажиллах үедээ албан ажилд ашиглах шатахуун бага хэрэглэдэг 
суудлын автомашин 1, нийт 3 автомашиныг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар авч, 
Цагдаагийн ерөнхий газраас Тоёота Приус маркийн автомашин 2-ыг балансаас 
балансад шилжүүлэн өгсөнөөр Цагдаагийн газрын тасаг бүр албан ажлын 
автомашинаар бүрэн хангагдлаа. 
 
  "Шилэн данс"-ны хуулийн хэрэгжилтийн хангах ажлыг тогтмол зохион байгуулж 
шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд Цагдаагийн газрын төсөв хөрөнгийн тухай 
мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн оруулж иргэдийг Цагдаагийн газрын төсөв хөрөнгийн 
байдлын тухай мэдээлэл авах нөхцөл боломжоор ханган ажиллаж байна.  
 
 Алба хаагчдын торгуулийн тасалбар, шийтгэвэрийн хуудас хэрэглэж тооцоо 
хийж байгаад бүртгэлээр хяналт тавин ажиллаж, илэрсэн зөрчлийг Цагдаагийн газрын 
даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан шийдвэрлэн ажиллаж байна.  
 
 АСЕМ, Улсын баяр наадмын хамгаалалтанд ажилласан алба хаагчдын хоол 
хүнс, шатахууны зардлыг төсөвлөн санхүүжилтын дагуу хуваарилан олгосон.   
 

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, 
Засгийн газрын бодлого шийдвэрийг сурталчлах, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, 
цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг төлөвшүүлэх талаар олон төрлийн 
арга хэмжээнүүдийг зохион зөрчил, дутагдал гаргасан алба хаагч нэг бүртэй 
хариуцлага тооцон ажиллаж, дарга ахлахуудыг хяналтыг дээшлүүлэн гаргасан 
зөрчлийг дотоод хяналтаар илрүүлж байна. Зөрчил гаргасан алба хаагчдын гаргасан 
зөрчлийн талаар эссе бичүүлж, нийт бие бүрэлдэхүүнд уншуулан, алба хаагчдын 
алдаа дутагдал дахин гаргахгүй байхад чиглэсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж 
байна. 

 
Алба хаагчдыг шударга бус байдалтай эвлэрэхгүй байхаар төлөвшүүлэхэд 

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



 
2016 оны 3-р улирлын  байдлаар 30 офицер, 16 ахлагч нийт 46 алба хаагч 

сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд албан тушаалын 
байдлаар авч үзвэл мөрдөн байцаагч-3, хэсгийн төлөөлөгч-12, хэсгийн байцаагч-1, 
хэв журмын офицер-4, зохицуулагч-8, хэв журмын цагдаа-12, цагдаа зохицуулагч-3, 
бусад-1, зөрчлөөр нь авч үзвэл: Цагдаагийн алба хаагчийн соёл, ёс зүй зөрчсөн 5, 
ажлын хариуцлага алдсан-4, ЭБШХ тогтоомж болон бусад хууль дүрэм зөрчсөн 13, 
цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм зөрчсөн-1, архидан согтуурсан 14, Ажил 
тасалж, албаны бэлэн байдал хангаж ажиллаагүй 9, сахилгын шийтгэлийн төрлөөр нь 
авч үзвэл сануулсан 8, цалин бууруулсан 33, ажил, албанаас халсан 5 байна., Үүнээс 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2, байгууллагын даргын тушаалаар 44 
алба хаагч сахилгын шийтгэл хүлээсэн байна. Дээрх 46 зөрчлийн 30 буюу 65,2 хувийг 
байгууллагын дотоод хяналтаар илрүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс /2015 оны 3-р 
улиралд 41 зөрчил гарсны 13  буюу 31.7 хувийг дотоод хяналтаар илрүүлсэн/ 33.5 
хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Үлдсэн хувийг буюу иргэд, байгууллагын мэдээллээр 
9, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас ирсэн албан бичиг буюу прокурорын 
шаардлагаар 7 зөрчлийг илрүүлсэн байна.  
 

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Цагдаагийн газрын дарга, удирдлагаас иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт 
хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээ, мэдээлэл бүрийг бүртгэн шуурхай шалгаж, 
шийдвэрлэлтэд тавих хяналтыг сайжруулах хоногийн нөхцөл байдалтай биечлэн 
танилцаж иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гомдол мэдээллийн 
шийдвэрлэлтийн дүн мэдээг 7 хоног бүрийн даваа гаригт танилцуулан хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

 
Тус Цагдаагийн газар нь 2016 оны 9 дүгээр сарын байдлаар иргэд байгууллага, 

аж ахуйн нэгжээс гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй нийт 4395 гомдол мэдээлэл 
хүлээн авсаны 1865 буюу 42,4 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 2530 буюу 57,5 хувь 
захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 1865 
өргөдөл гомдол мэдээллийн 1257 буюу 67,3 хувийг 0-5 хоногт, 534 буюу 28,6 хувийг 6-
19 хоногт шалган 20 ба түүнээс дээш хоногт шийдвэрлэсэн гомдол мэдээлэл байхгүй 
ба өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 95,9 хувьтай байна. Мөн ирсэн гомдол мэдээллийн 
22 буюу 1,1 хувийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 56 буюу 3,0 хувийг бусад материалд 
нэгтгэн шалгасан байна. Алба хаагч нараас Гэмт хэргийн болон захиргааны зөрчлийн 
мэдээллийг санд шивж оруулсан мэдээлэлтэй тухай бүр нь танилцан хянаж буруу, 
дутуу шивж оруулсан зөрчлийг цаг тухай бүрт нь засуулж шийдвэрлэлтийн маягтыг 
бичүүлж архивын нэгж бүрдүүлэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн нэгдсэн санд 
бүртгэн баталгаажуулах ажлыг тогтмолжуулан ажиллаж байна. 

 
2016 оны 9 дугаар сард 3,069,500,0 /гурван тэр бум жаран өсөн сая таван зуун 

мянган/ төгрөгний хохиролтой, 677 холбогдогчтой, эрүүгийн 693 хэрэг гарсан нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 5 хэргээр буюу 28,4 хувиар буурч, гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 58,3 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 0,5 хувиар буурсан байна. 

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

2,935,000,0 /хоёр тэр бум есөн зуун гучин таван сая/ төгрөг буюу 95,6 хувийг нөхөн 
төлүүлж, 619,000,0 /зургаан зуун арван есөн сая/ төгрөгний хөрөнгийг битүүмжлсэн. 
 

ЭРҮҮГИЙН АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 



 
Цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчид 2016 оны 3 

дугаар улиралд нийт 201 мэдээ мэдээлэл авч, нийт 109 шилжүүлэх материалаар 
273,480,000 төгрөгний хохиролтой, 118 холбогдогчтой, 109 гэмт хэрэг үйлдлийг 
илрүүлсэнээс нөхөн илрүүлсэн 45, Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээр 64 хэрэг үйлдэл байна. 
Нийт илрүүлсэн гэмт хэргээс  түдгэлзүүлсэн 20 хэрэг, дугаартай 25 хэрэг, дугаар 
авсан 35 хэрэг, үйлдэл 29 байна. 

 
 Гэмт хэрэг илрүүлэх чиглэлээр Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгаас хэрэг 
бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн даалгавар 12 даалгавар хүлээн авч биелэлтийг ханган 
одоо 2 даалгаварын үлдэгдэлтэй байна. Цагдаагийн газраас эрэн сурвалжилж байгаа 
хүн, мал, эд зүйлийг олж тогтоох ажил, “ASAP” сангийн ашиглалт бүрдүүлэлтэнд орон 
тооны бус зөвлөл мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллаж байна.   
  

Цагдаагийн газрын алба хаагч нараас 2016 оны 3 дугаар улиралд Эрэн 
сурвалжлах “АSAP” санд нийт 92 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг зарлан 
мэдээлж, урьд онд болон энэ оны зарласан 51 хүн, мал, эд зүйлийн мэдээллийн эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоосон байна.  

 
Энэ оны эрэн сурвалжлах “АSAР” сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийн явц 

байдал, зарлан мэдээлсэн хүн, мал, эд зүйлийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
19 нэгжээр буюу 19,2% /хувь/-иар өссөн, олж тогтоож эрэн сурвалжлалт зогсоосон 
хүн, мал, эд зүйлийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 9 нэгжээр буюу 17,6% 
/хувь/-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 
МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
 Цагдаагийн газарт 2016 оны эхний 9 сарын 25-ны байдлаар мал хулгайлах гэмт 
хэргийн шинжтэй 146 гомдол мэдээлэл ирснийг зохих журмын дагуу хүлээн авч 40 
хувийг нь буюу 50 эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн, 
яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 47 хэргийн 20 хэргийг илрүүлэн 
мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт 42,6  хувьтай байна. 
 

Үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй мал хулгайлах гэмт хэргүүдийн 

судалгааг гарган, нөхөн илрүүлэх чиглэлээр хил залгаа Нийслэлийн Багахангай, 

Налайх, Багануур дүүрэг, Дундговь, Говьсүмбэр, Хэнтий аймгууд, Мөрдөн байцаах 

газрын ХГХМХ-тэй тогтмол мэдээлэл солилцож хамтран ажиллахын зэрэгцээ 

хамтарсан зөвөлгөөнийг 2016 оны 05 сард Багануур дүүрэгт зохион байгуулж 

“Цохилт” нэгдсэн арга хэмжээг зохион ажилласны үр дүнд эзэн холбогдогч нь 

тогтоогдоогүй байсан 5  хэргийг нөхөн илрүүлж, энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэж 

байсан 4 бүлэг этгээдүүдийг илрүүлэн шалгаж байна. 

 
ХЭРЭГ БҮРТГЭХ, МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
2016 оны 3-р улиралд тус тасаг нь иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт 

хэргийн шинжтэй 669 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгасан нь өмнөх оныхоос 250 
буюу 38 хувиар өссөн ба үүний 369 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 235 
гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг татгалзах саналтай, 34 гомдол 
мэдээллийг бусад байдлаар шийдвэрлэж одоо тус тасагт 20 гомдол мэдээллийг 
үлдэгдэлтэй байна. 



 
Шалгасан 669 гомдол мэдээллээс 362  буюу 54,1 хувийг 0-5 хоногт, 287 буюу 43 

хувийг 6-аас дээш  хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн бөгөөд хуулийн анхны хугацаанд 
шалгаж шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын тоо урьд оныхоос 63 хувиар өссөн байна. 

 
Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн болон бусад газраас харъяаллын дагуу шилжиж ирсэн 

эрүүгийн 641 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан нь 2015 онд мөрдөн 
байцаалт явуулсан хэргээс 77 хэргээр буюу 87,9 хувиар өсч,  205 хэргийг яллах 
дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 183 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 28 хэргийг 
харъяаллын дагуу шилжүүлж, 68 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн, 74 хэргийг 
түдгэлзүүлэх саналтай шийдвэрлэж, одоо тус тасагт 83 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа 
нь урьд онынхоос 4 хэргээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 
Хэрэг бүртгэлт болон мөрдөн байцаалтын шатанд бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн 

этгээд нь тогтоогдоогүй 209 хэрэг бүртгэгдсэнээс 122 хэргийг илрүүлж, илрүүлэлт 58,3 
хувьтай байна. Мөн урьд онуудад үйлдэгдээд яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь 
тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 57 хэргийг нөхөн илрүүлсэн байна. 

  
Гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад 2 тэрбум 562 сая 453 

мянган төгрөгний хохирол учирснаас 2 тэрбум 503 сая 413 мянган төгрөгний хохирлыг 
мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлөлт 97,6 хувьтай 
байна. 

 
Хөнгөн ангилалын нийт 352 /өмнө оны үлдэгдэл болон түдгэлзүүлсэнээс 

сэргээн шалгасан хэрэг орсон/ эрүүгийн хэргээс 146 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэх 
саналтай шилжүүлснээс 50 хэргийг хялбаршуулсан журмаар шалган шүүхээр 
шийдвэрлүүлж, 114 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай тус тус прокурорт шилжүүлж, 
5 хэргийг харьяаллын дагуу мөрдөн байцаалтанд шилжүүлж, 50 хэргийг ЭБШХ-ийн 
205.1.1-д заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлж,  одоо тус тасагт 37 хэргийн үлдэгдэлтэй 
байна. 

 
Хэрэг бүртгэлт болон мөрдөн байцаалтын шатанд түдгэлзүүлсэн хэргээс энэ 

оны дугаартай 18, урьд оны дугаартай 57 хэргийг сэргээн шалгаж шийдвэрлэн, иргэн, 
аж ахуй нэгж, байгууллагад учирсан 534 сая 12 мянган төгрөгийн хохирлоос 348 сая 
412 мянган төгрөгийн хохирол буюу нийт учирсан хохирлын 65,2 хувийг хэрэг 
бүртгэлтийн шатанд нөхөн төлүүлсэн. 

 
 Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгийн дарга болон ахлах мөрдөн байцаагч, 
ахлах хэрэг бүртгэгч нар хэрэг бүртгэгч,мөрдөн байцаагч нарын шалгаж буй эрүүгийн 
хэрэг нэг бүртэй танилцаж 43 хэрэгт даалгавар, зааварчилгаа бичиж хүргүүлсэн 
байна. Мөн тасгийн даргын зүгээс хүний амь нас хохирсон болон онц хүнд хэргийн 
газрын үзлэгт 4 удаа оролцож мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, нэг мөрдөн 
байцаагчид  2-3 сум хариуцуулан ажиллаж байна. 
 

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 
             Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчид замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг, осол , зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалт 
явуулахдаа нийт 65154 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 30160 зөрчил илрүүлсэн бөгөөд 
Монгол улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 
27-1, 3 заалтыг зөрчиж согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон явсан 241 жолоочийг илрүүлэн саатуулж, гарч болзошгүй зам 



тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлж, 190 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрхийг 06 сараас 2 жилээр хасаж, хуульд заасны дагуу нэг сарын 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгож нийт 190 жолоочийг 72,960,00 төгрөгөөр торгож захиргааны арга 
хэмжээ авч, ЗХАБТХ-ийн 27.3-р заалт зөрчсөн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй 
тээврийн хэрэгсэл согтуугаар жолоодсон 51 жолоочийн зөрчлийг материалжуулан 
хөөн хэлэлцэх хугацааг зогсоож ажиллаа.  
 
           Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, 
холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн эрхийн үнэмлэхгүй, ангилал бус тээврийн хэрэгсэл 
жолоодохыг хориглосон заалт болон бусад заалт зөрчсөн 125 иргэнийг шийтгэврээр 
11.482,400 төгрөгөөр торгож, бэлэн бусаар нийт 4670 жолоочийг 196.080.000 
төгрөгөөр торгож , зөрчил гаргасан 81 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, 
түр саатуулагдсан автомашины эзэмшигчдээс түр саатуулах хашааны хураамж  
637.000 төгрөгийг аймгийн төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн.          
 

Цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал ашиглалтын журмын эсрэг осол, хэргийн  166 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, 
41 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 110 гомдол, мэдээллийг 
эрүүгийн үүсгэхээс татгалзах саналтай шийдвэрлэсэн бөгөөд одоо 15 гомдол 
мэдээлэл ажиллагаанд шалгагдаж байгаа зам тээврийн осол хэргийн улмаас 16 хүн 
нас барж, 129 хүн гэмтэж, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад 80,242,000 төгрөгийн 
хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 64,206,000 төгрөгийн 
хохирлыг нөхөн төлүүлж ажиллаа.  

 
Тайлангийн хугацаанд 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 анхаарч Зуунмод-

Улаанбаатар, Улаанбаатар-Дундговь, Улаанбаатар Чойр, Улаанбаатар -Эрдэнэсант, 

Улаанбаатар Дарханы чиглэлийн замуудад Зуунмод, Сэргэлэн, Баян, Баянчандмань, 

Борнуур, Жаргалант, Аргалант, Баянхангай, Лүн, Өндөрширээт, Эрдэнэсант, Заамар, 

Эрдэнэ зэрэг сумдад “Хамгаалах бүс“, “Хамгаалах малгай“, “Бичиг баримт иж бүрдэл“, 

“Гэрэл 2,3“, “Хүн ба ачаа“, ”Мотоцикль”, “Согтуу”, ”Хөдөлгөөний соёл“, ”Хяналт 

шалгалт мотоцикль-2,3“, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, “Хяналт шалгалт”, “Ургац” “Оюутан 

тээвэр”, “Оргодол” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, үр 

дүнг тооцон ажиллаа. 

 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд WWW.stop.mn, 
tuv.police.gov.mn., “ Төв аймаг дахь Замын цагдаагийн тасаг“ Цахим хуудсаар,Төв 
аймгийн замын цагдаагийн тасаг, Баянчандмань замын цагдаагийн хэсэг, Лүн лүн  
гэсэн 3 facebook хаягаараа дамжуулан зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, замын зохион байгуулалтын чиглэлээр хийсэн ажил, цаг агаарын нөхцөл 
байдал, нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдийг тогтмол 
танилцуулж дамжуулан шинэчлэн батлагдсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хууль”-ийг иргэд, албан байгууллага олон нийтэд Зуунмод сумын “TBS” 
телевизээр 7 хоног бүр сургалт сурталчилгааг явуулж, олон нийтийн санал хүсэлтийг 
хүлээн авч, “ТВS” телевиз, Монгол туургатан театрын уран бүтээлч нартай хамтарч 
2016.08.12-ны өдөр зам тээврийн хэрэг, ослоос урдчилан сэргийлэх талаар зохиомж 
нэвтрүүлэг хийж, телевизээр ард иргэдэд түгээж ажилласан байна. 

http://www.stop.mn/


  
НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН 

 АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Нийтийн хэв журам хамгаалах эргүүл 18:00-00:00 цагийн хооронд 2 чиглэлд 6 
цагдаа үүрэг гүйцэтгэж, Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон 
төрийн бус 1358 байгууллагын харуул хамгаалалт, хүнсний дэлгүүр 2587, Баар 894 
шалгаж, ахуйн хүрээний 12 дуудлаганд явж, 257 хүнийг саатуулах байранд, 124 
иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, торгуулийн хуудсаар 185 
иргэнийг 925,000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ ногдуулсан байна.  

 
Хэсгийн байцаагч нар Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн 

болон төрийн бус 879 байгууллагын харуул хамгаалалт, хүнсний дэлгүүр 1542, баар 
568 шалгаж, хариуцсан багуудад 2895 иргэнд, 258 удаа яриа таниулга хийж, 2450 айл 
өрхөөр орж хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн 4 ялтанд захиргааны хяналт 
тогтоож, 9 төрлийн 90 ширхэг анхааруулга сэрэмжлүүлгийг тарааж, ахуйн хүрээний 22 
дуудлаганд явж, 8 иргэнийг Саатуулах байранд хүлээлгэн өгсөн. Торгуулийн хуудсаар 
150 иргэнийг 750,000 төгрөгөөр, шийтгэврээр 47 иргэнийг 525,000 төгрөгөөр торгож, 
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр 9 иргэнийг материалжуулан 7-30 
хоногоор баривчлуулсан.  

 
Авто эргүүл:18:00-00:00 цагийн хооронд долоо хоногийн 6 өдөр үүрэг гүйцэтгэж, 

Зуунмод сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг 216 төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын харуул хамгаалалт,  хүнсний дэлгүүр 346,  баар 130, шатахуун түгээх 
цэг салбар 54, банкны салбар 56, тээврийн хэрэгсэл 182-ийг шалгаж, ар гэртээ, 
гудамж талбай олон нийтийн газарт жижгээр танхайрсан  43 дуудлаганд явж 33 
иргэнийг саатуулах байранд, 28 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн 
өгсөн. Гудамж талбай олон нийтийн газарт жижгээр танхайрсан 20 иргэнийг 
захиргааны хариуцлагын тухайн хуульд заасны дагуу 100,000 төгрөгөөр торгож арга 
хэмжээ ногдуулсан. Зуунмод сумын нутгаар урьдчилан сэргийлэх эргүүл 3281 км явж 
432 цаг ажилласан байна.  

 
 Тулгар төрийн 2225 жил, Их Монгол Улс байгуулагдасны 810, ардын 
хувьсгалын 95 жилийн ойн баяр наадмын үеэр албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдалд 
Цагдаагийн Ерөнхий газар, Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар шилжиж 
хамгаалалт, Ази, Европын дээд түвшний 11 дэх чуулга уулзалтын хамгаалалтанд 70 
алба хаагч 6 машинтай 24 цагаар 10 хоног хамгаалалтанд 16800 цаг, Төв аймаг үүсч 
хөгжсөний түүхт 93, Их зохиолч Нацагдоржийн мэндэлсэний 110 жилийн ойн баяр 
наадамын хамгаалалтанд Цагдаагийн газрын 75 алба хаагч 19 тээврийн хэрэгсэлтэй  
хамгаалалт зохион байгуулж нийт 2100 цаг ажилласан. 
 
 Жижүүрийн албанд гэмт хэргийн шинжтэй 576, зөрчлийн 936, эрэн 
сурвалжлалтын 36, нөхөн илрүүлэлтийн 5, нийт 1553 мэдээ мэдээллийг хүлээн авч 
холбогдох алба хаагчдад түргэн шуурхай мэдэгдэж жижүүрийн бүрэлдэхүүнийг 
удирдан ажиллуулсан. Зуунмод сумын нутгаар тэсэрч дэлбэрэх бодис тээвэрлэж 
явсан 257 тээврийн хэрэгслийг хамгаалан гаргаж аюулгүй байдлыг ханган ажиллаа. 

Хэсгийн байцаагч болон хөдөлгөөнт эргүүл, хэв журам сахиулах эргүүл, замын 
цагдаагийн эргүүлийн чиглэл, Саатуулах байрны үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт 
тавьж удирдлагаар ханган гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийтийн хэв журам сахиулах, 
урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох ажлыг үр дүнтэй түргэн шуурхай зохион 
явууллаа. Жижүүрийн албанд суурилуулсан хяналтын камерт тогтмол хяналт тавьж, 
Цагдаагийн газраар үйлчлүүлж байгаа иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж бүртгэл 



хөтлөн овор ихтэй эд зүйл авч яваа игэдийн ачаа тээшид үзлэг хийн нэвтрүүлж, алба 
хаагчдын өрөө тасалгааны нууцлалыг шалган  албаны аюулгүй байдлаа ханган 
ажиллаа. Цагдаагийн газрын авто гараж, зочид буудал, журмын хашаанд тогтмол 
хяналт тавьж, албаны тээврийн хэрэгслийн ашиглалт хадаглалт хамгаалалт онцгой 
анхаарч тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж байна. 
  

Саатуулах байр нь: 2016 оны 3-р улиралд гудамж талбай, олон нийтийн газар 
болон гэр орон, ахуйн хүрээндээ архидан согтуурч, бусдын амгалан тайван байдлыг 
алдагдуулж, жижгээр танхайрсан, согтуугаар тээврийн хэрэгслэл жолоодсон, 
өөрийгөө удирдан биеэ авч явах чадваргүй болтлоо согтсон баривчлагдсан, 
захиргааны журмаар албадан саатуулагдсан 308  иргэнийг зохих журмын дагуу эрүүл 
мэндийн үзлэг хийж саатуулах байранд хүлээн авч ажилласан. Төв аймаг дахь Сум 
дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэврээр 7-30 хоногийн 
хугацаагаар ЗХТХ-ийн дагуу нийт 19 хүн баривчлагдаж зохих хууль тогтоомжийн 
дагуу саатуулах байранд хүлээн авч хоногийг эдлүүлсэн. Захиргааны журмаар 
албадан саатуулагдсан 20 иргэнийг хариуцсан байцаагч, эрх бүхий албан тушаалтанд 
нь цаг тухайд нь мэдэгдэж хүлээлгэн өгч, шалган шийдвэрлүүлж ажилласан. 

 
Саатуулах байрны эмч нар 20 иргэнд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлж, ар гэр, 

асран хамгаалагчид нь 28 иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан байна. Согтуугаар 
саатуулагдсан 308 иргэдээс төлбөр болох 1278200 төгрөг, Захиргааны журмаар 
баривчлагдсан 15 иргэдийн хоногийн төлбөр болох 570000 төгрөгийг төрийн сангийн 
140012001 дансанд тушаасан. 

 
Хууль зүйн яамны санхүүжилтээр хяналтын 7 камерийг шинээр тавиулж, 

өрөөнүүдэд өглөө болгон кварцын гэрэл асааж нян бактерийг устгаж байна.  
 
Саатуулах байрны хүмүүжигч нарын хоол хүнсэнд байнгын хяналт тавьж 

хүмүүжигч нарт Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх 
тухай хууль зэрэг хуулиудыг уншиж танилцуулан, архи тамхины хор хөнөөлийн 
талаар сургалт явуулж ажилласан. Саатуулах байрны тохижилтын ажлыг өөрсдийн 
идэвх санаачилгаар засварлаж гадна пасад, дээвэр, дотор талын заслийг бүрэн хийж 
ажилласан.  

 
ШҮҮХ, ШҮҮГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХЭСГИЙН ХИЙСЭН АЖИЛ: 

 
Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь хэсгийн даргын үүрэг 

гүйцэтгэгч-1, хамгаалалтын цагдаа-1, харуул цагдаа-3, нийт 5 алба хаагчийн /1 
харуулын цагдаа дутуу/ бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж  байна.  

 
Тайлангийн хугацаанд Давж заалдах шатны шүүх, эрүү, иргэн, захиргааны 

хэргийн шүүх хурлын тов, харуул цагдаа нарын харуулын хуваарийг гаргаж, 
томилгоожуулан ажиллаж, Цагдаагийн байгуулагад шилжин томилогдсонтой 
холбогдуулан байгууллагын дотоод журмыг алба хаагч нарт танилцуулж гарын үсэг 
зуруулсан. 

 
Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын баталсан А/65 тоот тушаалыг хэрэгжүүлж, 

хэсгийн бие бүрэлдэхүүний албаны болон хувийн бэлтгэлийг шалгах, жигдрүүлэх 
зорилгоор түргэн цугларалтын төлөвлөгөө, схем, ирцийн бүртгэлийг тус тус 
шинэчилж, УМБГ-с 2016 оны 08-р сарын 18-ний өдрийн 11/7-4580 тоот ажлын 
чиглэлийг хэлтсийн алба хаагч нарт танилцуулсан. Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 102, 229, 230, 511, 



605-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 2016 оны а/68 дугаар тушаалыг алба хаагч 
нарт танилцуулж, Мөрдөн байцаах газрын эрэн сурвалжлах хэлтсийн дарга 
цагдаагийн хурандаа Г.Ганболдын өгсөн үүргийн дагуу иргэний хэргийн 13 
хариуцагчийг эрэн сурвалжлах захирамжийг хүлээн авч, “ASAP” санд оруулж, эрэн 
сурвалжлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах албаны даргын 7/4252, 7/4639, 7/4531, Мөрдөн байцаах газрын эрэн 
сурвалжлах хэлтсийн даргын 11/7-4647, 11/7-4991 дугаартай ажлын чиглэл, үүргийг 
алба хаагч нарт танилцуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралд яллагдагч, шүүгдэгчээр оролцож буй этгээдийг 

хүлээн авч тэмдэглэн үзлэг нэгжлэгийг чанартай хийж, архи согтууруулах ундааны 
зүйл хэрэглэсэн эсэхийг шалгаж шүүх хуралд оролцоход нь хэсгийн даргын үүрэг 
гүйцэтгэгчээр биечлэн хяналт тавиулж, ажилласан.             

 
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ГЭМТ ХЭРГЭЭС 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Тус Цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, 
таслан зогсоох, Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, Цагдаагийн 
байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэд олон нийтэд сурталчлах, мэдээлэх чиглэлээр  
холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг хэрэгжүүлэхэд үйл ажилагаагаа 
чиглүүлэн ажиллаж байна.  

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хулгай”, Гэрэлтүүлэг”, 

“Захиргааны хяналт”, “Нийтийн-Эргүүл”, “Наадам”, “Үер-сэрэмжлүүлэг” зэрэг нэгдсэн 
болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажиллав. 

  
 Тухайлбал: “Нийтийн эргүүл” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Зуунмод 
сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран Зуунмод сумын 6 багийн 18 хэсгийн 
ахлагч нарыг 7 хоногийн хугацаатайгаар “Нийтийн эргүүлд” ажиллуулж, арга 
хэмжээний хүрээнд орон байрны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
250 ширхэг анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг гудамж талбай олон нийтийн газарт 
байрлуулж, 150 ширхэг гарын авлага, зөвлөмжийг иргэдэд тарааж, гэмт хэрэг, зөрчил 
үйлдэгдэж болзошгүй цэгүүдэд хяналт тавиулж ажилллаа. 
 
 “Наадам” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 5 төрлийн анхааруулга, сэрэмжлүүлэг тараах материал, самбар 
гаргаж гудамж талбайд байрлуулах болон иргэдэд тараасан. Орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр Зам тээврийн осол, хулгайн гэмт хэрэг, үер усны аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой давтамжтайгаар сэрэмжлүүлэг мэдээг 
хүргэж ажиллав. Мөн 65 байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд байгууллагын аюулгүй 
байдлыг хангах, харуул хамгаалалтыг сайжруулах чиглэлээр албан мэдэгдэл 
хүргүүлж хариуг авч үр дүнг тооцон ажилласан. 

Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран дэлгүүр, үйлчилгээний 
газруудын аюулгүй байдал, хяналтын камежуулалтыг шалгаж, зөрчил заагдсан 15 аж 
ахуйн нэгжид албан мэдэгдэл хүргүүлсэн.  
 
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 250 гаруй иргэнд яриа таниулга 
хийж, 350 ширхэг зөвлөмж тарааж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 36 удаагийн мэдээ, 
мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг хүргэн, орон нутгийн телевизийн “Гүүр” шууд нэвтрүүлэгт 1 
удаа оролцож мэдээлэл хийсэн. Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 



сэргийлэх чиглэлээр 56 иргэнд яриа таниулга хийж, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 27 сумын ГХУСАЗЗ-д 2 удаа зөвлөмж, ажлын чиглэл хүргүүлсэн.  
 
 “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд иргэдийн оролцоо” сэдэвт сургалтыг 250 гаруй иргэнд зохион байгуулж, Нэг 
бүрчилсэн урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Хорих газраас суллагдсан болон хорихоос 
өөр төрлийн ял шийтгэгдэн 38 ялтыг бүртгэл судалгаанд авч, хяналтын хувийн хэрэг 
нээж хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт хүргүүлж хяналт тавиулан ажиллаж 
байна. Хяналтанд байгаа ялтнуудын мэдээллийг цагдаагийн байгуулагын нэгдсэн 
мэдээллийн санд оруулж, Шүүх шинжилгээний албаны гарын хээний болон генетик 
мэдээллийн санд 42 ялтны мэдээллийг оруулж ажиллав.  
 
 Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, Улсын Ерөнхий прокурорын хамтарсан 
журамд заасны дагуу хяналтанд авагдсан ялтнуудад хилийн хориг тавиулах саналыг 
аймгийн прокурорт цаг тухай бүр нь хүргүүлж ажилласан.  
 

Хорих ял нь хойшлогдон захиргааны хяналтанд авагдсан насанд хүрээгүй 2 
ялтны эцэг эх, багш нартай уулзаж дахин гэмт хэрэг, зөрчилд өртүүлэхгүй байх 
талаар зөвлөгөө өгч, Захиргааны хяналтанд авагдсан 22 ялтантай биечлэн уулзаж 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

 
Захиргааны хяналтын сайжруулах чиглэлээр “Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээг 

зохион байгуулж арга хэмжээний хүрээнд хяналтын хувийн хэргийн баяжилтыг нэг 
бүрчлэн шалгаж, гарын хээний санд ороогүй 36 ялтны гарын хээг ШША-ны папилон 
санд оруулж, зөрчил заагдсан 5 хэсгийн төлөөлөгчид зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр 
зөвлөмж хүргүүлж, үр дүнг тооцон ажиллав. Мөн захиргааны хяналтын 88 хувийн 
хэргийг прокурорт хянуулж, 7 ялтны хувийн хэргийн оршин суух газарт нь харъяаллын 
дагуу шилжүүлсэн.  

 
Хорих газраас суллагдсан этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэгт өртөхөөс урьдчилан 

сэргийлэх, нийгмийн асуудалд нь дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр аймгийн Нийгмийн 
халамж үйлчилгээний хэлтэст нэрсийг хүргүүлж, 2 иргэнд тусламж олгуулсан.  

 
Хэсгийн төлөөлөгч нарт Захиргааны хяналтыг сайжруулах, өнөөгийн байдлын 

талаар прокурортой хамтран 1 удаа сургалт явуулсан. Сургалтын төвөөс зохион 
байгуулсан “Олон нийт цагдаагийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангах нь” 
сэдэвт 3 хоногийн сургалтанд хамрагдсан.  

 
ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС  

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Төв аймгийн хэмжээнд 2016 оны 09 сарын 25-ны байдлаар гэмт хэрэг зөрчилд 
орж болзошгүй 18 хүүхэд бүртгэлтэй байсныг гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдон шинээр 
бүртгэгдсэн  хүүхэд 3, насанд хүрч хасагдсан 3, засарч хүмүүжсэн 2 одоо нийт 16 
хүүхдийг бүртгэл судалгаанд хамруулан хууль эрх зүйн болон зөвлөгөөг хүүхэд болон 
эцэг, эх асран хамгаалагч нарт нь өгч хяналт тавин ажиллаж байна. Хорихоос   өөр  
төрлийн  ял  шийтгэлтэй  насанд хүрээгүй  5 хүүхдийг бүртгэл судалгаанд хамруулан 
1 хүүхэд насанд хүрч хасагдаж одоо 4 хүүхдэд хууль эрх зүйн зөвөлгөө өгч, хувийн 
хэргийн баяжилтыг ханган ажиллаж байна. Насанд хүрээгүй хүмүүсээс  үйлдсэн гэмт 
хэрэг 2016 оны 9 сарын 25-ны байдлаар 16 хэрэг бүртгэгдсэн нь  өмнөх оны мөн үетэй 
ижил түвшинд байна. Гэмт хэрэгт 17 хүүхэд холбогдсон. 

  



Үйлдэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд эцэг, 
эхийн хараа хяналт сул байсан, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлээгүй, анги 
удирдсан багш нар удаа дараа хичээл тасалж байгаа сурагч нартай ажиллаагүй зэрэг 
нь гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн гэж дүгнэн зөвлөмж хүргүүлсэн. 

  
Гэмт хэргийн улмаас 35 хүүхэд хохирсон түүний 14 буюу 20,0 хувь нь хөнгөн 

буюу хүндэвтэр гэмтсэн, 15 буюу 42,8 хувь нь нас барсан, бусад төрлийн хэргийн 
хохирогч 6 буюу 17,1 хувийг эзэлж байна. Хэргийн өнгөөр нь авч үзвэл: ИЭМЭЧЭГХ-6, 
ТХХАБАЖЭГХ хохирогч-8, хүн амины гэмт хэргийн хохирогч болсон-1, золгүй 
байдлаар амь насаа алдсан 9, Хүчингийн гэмт хэргийн-6, бусад төрлийн гэмт хэргийн 
хохирогч болсон 5 хүүхэд байна.  

 
 Нийт 5,280,0 төгрөгний хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
шатанд 4,880,0 төгрөгийг нөхөн төлүүлсэн хохирол төлүүлэлт 92,4 хувьтай байна.   
 
 Хэргийн шийдвэрлэлт: Эрүүгийн 18 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдэн, 9 хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлж ажиллагаанд 7 хэрэг шалгагдаж 
байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн 34 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн дугаар 
авсан нь урьд оны мөн үетэй харьцуулбал 3 нэгжээр буюу 10,7 хувиар өссөн байна. 
 

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж хохирохоос урьдчилан 
сэргийлэн “Элсэлтийн ерөнхий шалгалт-Хуваарь олголт”, “Архидан согтуурахтаЙй 
тэмцэх аян”, “Хичээлийн шинэ жил-School police” нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулсан.  

 
“Элсэлтийн ерөнхий шалгалт-Хуваарь олголт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний 

хүрээнд 2016 оны 07 сарын 4-7 өдрүүдэд хуваарь олголтын хамгаалалт, эд зүйлээ 
хулгайд алдах, зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа 
таниулга хийж, улсын болон хувийн их, дээд сургуулийн 2014 хуваарь ирж 928 
төгсөгчөөс 358 элсэгч сонголт хийсэн. “Хичээлийн шинэ жил-School police” нэгдсэн 
арга хэмжээний хүрээнд Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургууль, Ерөнхий 
боловсролын дунд сургуул, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын захирал 
эрхлэгч нарт насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт  хэрэг, зөрчил, зам тээврийн осол 
гэмтлээс урьдчилан сэргийлэн Зөвлөмж, хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт 
зааварчилга хүргүүлэн МСҮТ, Хүмүүн цогцолбор, 4-р сургуулийн сурагчдын А, Б 
дотуур байранд амьдарч байгаа 328 суралцагч, сурагч нарт “Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, эрүүгийн хуулийн хариуцлага хүлээлгэх насны хязгаар” сэдвээр яриа 
таниулга хийсэн.  

 
 Хүчингийн гэмт хэргийн хохирогч болсон насанд хүрээгүй 2 хүүхдийн асран 
хамгаалагч, гэмт хэргийн улмаас амь нас нь хохирсон 1 хүүхдийн асран хамгаалагч 
нартай уулзаж хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч Зуунмод сумын хамтарсан баг, Дэлхийн 
зөн олон улсын байгууллагын төв орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрт хүсэлт гарган ар 
гэрт нь тусламж үзүүлсэн. 
 
 Онцгой байдлын газар, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын төв орон нутгийн 
хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Өсвөрий цагдаа”, “Өсвөрийн аврагч” сурагчдын дунд 
Ахуйн болон зам тээврийн осол гэмтэл, гамшгийн үеийн нөхцөл байдал үүссэн үед 
өөрийгөө болон бусдад хэрхэн тусламж үзүүлэх 2 өдрийн сургалтыг Баянчандмань 
сум дахь “Наранбулаг” амралтын газар зохион байгуулж 29 сурагч хамруулан сургалт 
зохион байгуулсан. 
 



 Аймгийн Хүүхдийн зөвлөлийн тэргүүн Засаг дарга Ж.Батжаргалаар Ерөнхий 
боловсролын дунд сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хичээлийн 
жилд сургуулийн орчинд насанд хүрээгүй хүмүүс гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэх, хохирогч 
болохоос урьдчилан сэргийлэн албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад 
1-5 ангийн сурагчдыг сургуульд нь хүргэж өгөх, тарах үеэр ажилтан алба хаагчиддаа 
цалинтай чөлөөг олгох, мөн хичээлийн жилд эцэг, эх бүрийг сургуулийн орчинд 
эргүүлд ажиллуулах захирамж гаргуулсан.  
 
 Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын Хүүхэд хамгааллын хэлтсээс зохион 
байгуулсан Хүүхдийн эрх, Хүүхдийн хамгааллын тухай хуулиудын санал асуулгад 
оролцож Хамтарсан багийн гишүүдийн ажил байдлын талаарх хяналт үнэлгээнд 
хамрагдав. 
 
 Аймгийн Хууль зүйн хэлтэст Хүний эрхийн 2013-2016 онд Эцэг, эхийн хараа 
хяналтгүй, гэмт хэрэгт өртөж болзошгүй, тэнэмэл хүүхдийн судалгааг гаргаж, 
хүүхдийн асрамж, халамж, хамгаалалын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага 
стандартын хэрэгжилтийн биелэлтийг гаргаж хүргүүлсэн. 
 
 Судалгаа хяналтын санд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг 7 иргэнг оруулан, 
Хүүхдийн эрхийн 108 дугаарын утсанд гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар ирсэн 
гомдол, мэдээллийн дагуу 2 хүүхэд тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч нарт Хүүхэд гэр 
бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын төв орон нутгийн 
хөгжлийн хөтөлбөрийн зохицуулагч нартай хамтран сэтгэл засал болон хууль эрх 
зүйн зөвлөгөө өгсөн. 
 
 Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг Зуунмод сумын 1, 4, 5, 6-р багийн 4 айл өрхөд 
гэр бүлийн хүчирхийллийн эрсдлийн нөхцөл байдлын үнэлгээг хамтарсан багаар 
хийлгүүлж эрүүгийн хэргийн материалд хавсаргасан. 
 
 Саатуулах байранд ахуйн хүрээнд архидан согтуурч гэр бүлийн хүчирхийлэл 
үйлдэн эрүүлжүүлэгдсэн 28 иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, ярилцлага зохион 
байгуулсан. 
 
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
албан хаагч нарын үүрэг оролцоо иргэдийг идэвхжүүлэх, жендерийн эрх тэгш байдлыг 
хангах тухай Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, SA SA активистуудын холбооноос 
зохион байгуулсан сургалтанд 3 хоног оролцсон.   
 

АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖИЛ: 
          

Согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг бууруулах, архины хор уршиг болон 
согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн хор уршгийн талаар саатуулах байранд 
саатуулагдсан, баривчлагдсан, албадан саатуулагдсан иргэдэд давхардсан тоогоор 
185 иргэнд яриа таниулга хийж сургалт зохион байгуулсан.  

 
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 4 удаа зааварчилгаа, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар хэсгийн төлөөлөгч, сумдын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх  ажлыг зохицуулах дэд зөвлөлийн дарга нарт 4 удаа ажлын 
чиглэл өгсөн. 

 



Ажлын байрандаа архидан согтуурсан зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг 
арилгуулахаар 3 байгууллагын дарга эрхлэгчийн нэр дээр хугацаатай албан мэдэгдэл 
өгсөн. Согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийг бууруулах, саармагжуулах 
зорилгоор дор дурдсан байгуулага аж ахуйн нэгж, иргэдэд сургалт зохион байгуулсан.  

 
Зуунмод сумын 6 багийн иргэдийн нийтийн хуралд 2016 оны 03 дугаар улиралд 

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж 450 ширхэг анхааруулга 
сэрэмжлүүлэг тараасан.  

 
Төв аймаг байгуулагдсаны 93 жил, Их зохиолч Д.Нацагдоржийн мэндэлсний 

110 жилийн ойн баяр наадмын өдрүүдэд Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр Төв аймгийн цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 4 хаалга, болон бусад 
газарт нийтдээ 60 ширхэг анхааруулга сэрэмжлүүлэг наан байрлуулж, Морь барианы 
газар, хуушуурын гэр болон бусад газарт наадаж байгаа 450 иргэдэд сэрэмжлүүлэг 
тараасан.  

 

Заамар, Угтаал, Цээл, Баянхангай, Лүн, Өндөрширээт, Эрдэнэсант  сумдын 

иргэдэд 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, согтуугаар 
үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл, сургалт зохион байгуулж 
315 ширхэг тараах материал тараасан байна.  

 
“Бүс” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Батсүмбэр, Жаргалант Баянчанмань 

сумдад ажиллаж сумын 85 малчин өрхөд архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр Төв аймаг дахь цагдаагийн газраас авч буй ажлын талаар 
мэдээлэл, сургалт зохион байгуулсан.  

 
Ази европын дээд хэмжээний АСЕМ-ийн чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын 

хүрээнд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг 
иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргасан.  

 
“Наадам” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 

хэрэглэж  гудамж талбай олон нийтийн газар танхайрдаг, орчиндоо бүлэг бөөгнөрөл 
үүсгэдэг 42 иргэнээс баталгаа авч ажилласан.  

 
Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллага, Зуунмод сумын гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэдэг 30 иргэнийг гэр бүл, хүүхдүүдийн хамтаар “Эрүүл баяр хөөртэй гэр бүл” 
сургалтанд хамруулж тэдний өрхийн орлогыг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор зорилтот 
бүлэг болгон ажиллаж байна.   

 
Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх аяны хүрээнд Гэр бүлийн 

хүчирхийлэл, хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах 
байцаагч, цагдаагийн ахмад Н.Нарантуяа, Архидан согтуурахтай тэмцэх ажил 
хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Б.Сувд-Эрдэнэ,  хэсгийн байцаагч 
нарын хамтаар арга хэмжээний хүрээнд ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжил 
сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн ахлах ангийн  184 сурагчдад “Архи тамхины хор 
уршиг”-ийн талаар сургалт зохион байгуулсан.  

 
Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эмнэлэгтэй хамтран 

5 эмчийн бүрэлдэхүүнтэй үзлэгт согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 14 иргэнийг 
үзлэг оношлогоонд хамруулж, архины албадан эмчилгээнд 1 иргэнийг хамруулсан. 



 
Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх аяны хүрээнд Баян, 

Баянжаргалан, Батсүмбэр, Жаргалант, Аргалант, Сэргэлэн, Баянхангай сумдад 
өдөрлөг уулзалт, зохион байгуулж 654 иргэнд Архины хор уршгийн талаар сургалт 
зохион байгууллаа. 

 
Батсүмбэр, Жаргалант, Баянчандмань сумдад согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 

хэрэглэж гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг  22 иргэнийг гэр бүлийн хамтаар Дэлхийн 
зөн Олон улсын байгууллагын мэргэжилтэнтэй хамтран хамтарсан багийн сургалтанд 
хамруулсан. 

 
Ази европын дээд хэмжээний АСЕМ-ийн чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын 

хүрээнд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг 
иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж тэдэнд хяналт тавьж ажиллаа. 

  
Сонгууль хэсэгчилсэн арга хэмжээний согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 

хэрэглэдэг, цагдаагийн хяналтанд авагдсан 105 иргэнээс гэмт хэрэг, зөрчилд 
холбогдохгүй байх баталгаа бичүүлж авсан. “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хууль”, “Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 
“Шалгалт”, “Тамхины хяналт”, “Сар шинэ”, “Мэдэгдэл”, “Сар бүрийн 1”, ”Согтуу”, 
“Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх аян” зэрэг нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ, Аймгийн татварын газар, Мэргэжлийн хяналтын газартай 
хамтран шалгалтын ажлыг зохион байгуулж согтууруулах ундаагаар худалдаа 
үйлчилгээ эрхэлдэг 458 цэг салбар, 22 жуулчны бааз, 4 банк, төрийн 108 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласан байна.  

 
“Тамхины хяналт” тусгай арга хэмжээний хүрээнд аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулдаг төрийн 185 байгууллга, үйлчилгээний 145 байгууллагын үйл 
ажиллагааг шалгаж, Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 2, 3 дах 
хэсгийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 58 байгууллагад зөрчлийг засуулах хугацаатай 
үүрэг өгч, биелэлтэнд нь хяналт тавьж ажилласан.  

 
Согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 

52 аж ахуйн нэгжийн эздээс холбогдох хууль тогтоомж зөрчихгүй байх талаар 
баталгаа авсан.  

 
Шалгалтаар илэрсэн  зөрчлийг шалган Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 

хуулийн холбогдох заалтуудыг зөрчсөн 8 иргэнийг 400,0 мянган төгрөгөөр, Тамхины 
хяналтын тухай хууль зөрчсөн 3 иргэнийг 150,0 мянган төгрөгөөр тус тус торгосон 
байна. 

 
ЦААШИД ТАВИХ ЗОРИЛТ. 

 
1. Цагдаагийн байгууллагаас 2016 онд дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж, 

алба хаагчдын хууль эрхийн мэдлэг, сахилга, дэг журмыг сайжруулахад онцгой 
анхаарч, энэ ажилд тасаг, хэсгийн дарга, ахлах ажилтнуудын 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. Албаны бэлэн байдал, хуульч шуурхай ажиллагааг хангаж, цагдаагийн ажил 
үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх. 
 
 4. Байгууллага алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангахад анхаарч Дотоод 
аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. 
 

5. Алба хаагчдын хувийн болон ажил үүргийн гүйцэтгэлд анхаарч, хүний эрх, 
эрх чөлөөг зөрчихгүй байж сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй,  авлигалд өртөхгүй 
хамт олон байж улс, аймгийн тэргүүний байгууллага болно. 
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