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НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 
 

Тус газар нь 2016 онд  Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их хурал, Засгийн 
газрын хөтөлбөр, зарлиг, тогтоол, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, шинэчлэн 
батлагдсан хууль тогтоомж болон бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэгтэй уялдуулан 
байгууллага, алба хаагчдын ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд иргэд олон 
нийтэд ил тод хүртээмжтэй хүргэхэд тодорхой зорилт дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаа. 

 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, хойшлуулашгүй ажиллагааг чанартай 

хийж гүйцэтгэх, шуурхай эрэн сурвалжлах ажиллагааны чанар 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 хамтран 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 24 удаа хуралдаж, 209 асуудал хэлэлцсэнийг дотор нь ангилж үзвэл: 
удирдлага зохион байгуулалтын асуудлаар 50, хүний нөөц шагналын талаар 97, дотоод 
хяналт шалгалтын талаар 62 асуудал хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба зөвлөлийн 
хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын даргын “А”  тушаал 63 гарсанаас Ажлын хэсгүүд  байгуулах 

тухай-37, Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай-5, Хөрөнгө зарцуулах 
тухай-6, Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай-2, 
бусад 13 тушаал гарч, биелэлт, үр дүнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 
Цагдаагийн газрын даргын “Б” тушаал 185 төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 

5, сахилгын шийтгэл оногдуулах 53,  шилжүүлэн томилох 10,  ажлаас чөлөөлж, 
сургалтанд хамруулах тухай 4, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 2, 
цалингийн нэмэгдэл тооцож олгох тухай 37, ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 10, 
цалин нэмж, хасах тухай 10, цалин нэмэгдэл тогтоох тухай 6, сургагч алба хаагч 
томилох тухай-4, шагнах тухай 4, ээлжийн амралт олгох тухай 6, шилжүүлэн томилох 
4, алба хаагчийг суралцуулах тухай 6, албанаас чөлөөлөх 1, бусад асуудлаар 18 
тушаал гаргаж биелэлтэнд нь хяналт тавьж хэрэгжүүлэв.  
 



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. 

 
ХОЁР. 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 Хууль сахиулах их 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 тасгийн зохицуулагч 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 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. Мал хулгайлах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэгт эрүүгийн төлөөлөгч 2, мөрдөн байцаагч 2 орон тоог 
шилжүүлэн баталсан. Одоо офицер 114, ахлагч 93,  энгийн 3, бүгд 208 алба хаагчтай 
болсоноос ахлагч 4 /эргүүлийн цагдаа-1, харуулын цагдаа-1, бичиг хэргийн эрхлэгч -1, 
Угтаалцайдам сум дахь цагдаа-1 /дутуу  орон тооны нөхөн хангалт 98 хувьтай байна. 

 
Цагдаагийн албанд ажилд орох иргэнийг эрүүл мэндийн үзлэгт тэнцсэн гэсэн 

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

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


 
Офицер бүрэлдэхүүний томилгоо: Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн 

хэлтсийн 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 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 Нийтийн хэв журам хамгаалах 
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 томилуулсан. 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. Цагдаагийн дэд хурандаа 
Б.Ганболдыг Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн 
даргаас Төв аймаг дахь Замын цагдаагийн тасгийн даргын албан тушаалд б/546 дугаар 
тушаалаар томилсон. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/581 дүгээр тушаалаар 
ЗСДСДЦХ-ийн Төлөвлөлт, зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтний орон тоог 
Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасагт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан б/598 
тушаалаар цагдаагийн ахмад Х.Цэндсүрэнг шилжүүлэн томилсон. Мөн тушаалаар 
тооцооны нягтлан бодогч орон тоог нягтлан бодогч болгож өөрчилсөн тул цагдаагийн 
дэд ахлагч Ц.Энхмааг тус албан тушаалд дэвшүүлэн томилж, “Цагдаагийн дэслэгч” цол 
олгосон. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр тогтоолоор “Цагдаагийн 
байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д бүртгэгдсэн 
Б.Бямба-очирыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/598 тушаалаар Архидан 
согтуурахтай тэмцэх ажил хариуцсан байцаагчаар томилж, “Цагдаагийн дэслэгч” цол 
олгосон. Цагдаагийн хошууч Ө.Амаржаргалыг Замын цагдаагийн тасгийн даргын албан 
тушаалд б/606 тушаалаар шилжүүлэн томилсон. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
б/648 тушаалаар Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэгт эрүүгийн төлөөлөгч 2, 
мөрдөн байцаагч 2 орон тоог шилжүүлж, уг албан тушаалд б/682 тушаалаар цагдаагийн 
ахмад Э.Дашцэрэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Х.Даваадондог, Н.Бадамжунай, 
цагдаагийн дэслэгч Д.Цэрэнпил нарыг шилжүүлэн томилсон. Саатуулах байрны 
эмчийн ажлын байранд туршилтын хугацаагаар ажиллаж байсан Э.Азжаргалыг б/696 
тушаалаар тус албан тушаалд томилж “Цагдаагийн дэслэгч” цол олгосон. 

 
Шилжилт, хөдөлгөөн: Тус цагдаагийн газрын ЗСДСДЦХ-ийн Нийтийн хэв журам 

хамгаалах 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 олгогдсоныг 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. Цагдаагийн дэд ахлагч Ю.Эрхэмбаяр, А.Мөнхжаргал нарыг 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн 100 дугаар зөвшөөрлөөр 
Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст шилжүүлсэн. 

 
Тэтгэвэр, тэтгэмж:  Албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад зам тээврийн осолд орсон 

Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Батбаярт, 2016 оны 05 
сарын 03-ны өдөр албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад нас барсан Дэлгэрхаан сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Р.Булгантамирт 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 хүргүүлсэн. Цагдаагийн ерөнхий газрын 
б/547 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд хурандаа Б.Батбаярыг цэргийн алба хаасны 
тэтгэвэр тогтоолгохоор чөлөөлж, “цагдаагийн дэд хурандаа”, цагдаа жолооч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч С.Батмөнхийг цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт Цагдаагийн 
газрын даргын б/162 тушаалаар чөлөөлж, “цагдаагийн ахлах ахлагч” цолыг тус тус 
хадгалуулахаар шийдвэрлэсэн. 

 
Ахлагч бүрэлдэхүүний томилгоо, 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. 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. Цагдаагийн газрын даргын б/174 дүгээр тушаалаар цагдаагийн 
ахлах ахлагч Б.Идэрхадыг Баян-өнжүүл сум, цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Бат-эрдэнийг 
Сүмбэр сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Батттулгыг Жаргалант сум дахь 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Саруумөнхийг ЗСДСДЦХ-ийн эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч М.Эрдэнийг Баянцогт сум дахь цагдаагаар тус тус шилжүүлэн 
томилсон. Цагдаагийн ахлах ахлагч Л.Ган-эрдэнийг Цагдаагийн ерөнхий газрын 84 
дүгээр зөвшөөрлийн дагуу харуулын цагдаагаар, 10 дугаар зөвшөөрлөөр 
Т.Доржпаламыг эргүүлийн цагдаагаар томилж, “Цагдаагийн дэд ахлагч” цол олгосон. 
Мөн 92 дугаар зөвшөөрлөөр цагдаагийн ахлагч Ц.Батсайханыг ЗСДСДЦХ-т цагдаа 
жолоочоор, 125 дугаар зөвшөөрлөөр цагдаагийн ахлах ахлагч М.Баттулгыг Жаргалант 
сум дахь цагдаагаар, 192 дугаар зөвшөөрлөөр Н.Сүхбаатарыг цагдаа жолоочоор 
томилж, “цагдаагийн дэд ахлагч” цол олгосон. 

 
Албанаас халагдсан, 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. 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. 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. Ажлын цагаар архидан согтуурсан цагдаагийн 
ахлагч Г.Ганхөлөг, Л.Есенжол нарыг Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар албанаас 
халсан. 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. Мөн тушаалаар тус Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн 
хурандаа А.Батбаярыг Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн 1-р хэлтсийн даргаар 
шилжүүлэн томилсон. Ажлын байран дээр архидан согтуурсан харуулын цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Л.Отгонсүрэнг, М.Пүрэвсүрэн нарыг б/154 дүгээр тушаалаар 
албанаас халж “Цагдаагийн дэд ахлагч” цолыг хураасан. Албанаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 
гаргасан цагдаагийн дэд ахлагч О.Энхбаярыг б/161 дүгээр тушаалаар албанаас 
чөлөөлж, цагдаагийн дэд ахлагч цолыг хураасан 

 
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 явуулсан.  

 
Онц хүнд гэмт хэргийг мэргэжлийн ур чадвар гарган илрүүлсэн эрүүгийн ахлах 

төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Г.Ганзоригийг б/339 дүгээр тушаалаар “Цагдаагийн 
гавъяа” тэмдгээр, 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. Хугацааны цол авах болзол 
хангасан цагдаагийн ахмад М.Баасанхүү, С.Батсайхан, Э.Энхмөр нар “Цагдаагийн 
хошууч”, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Доржсүрэн “Цагдаагийн дэслэгч” цол 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 хаагчийн “Албаны төлөө-1”, 10 алба хаагчийг “Албаны 
төлөө-2”, 14 алба хаагчийг “Албаны төлөө-3” зэргийн медалиар, эрхэлсэн ажилдаа 
хамт олноо хошуучлан ажилласан 19 алба хаагчийг Цагдаагийн газрын “Баярын бичиг”-
ээр тус тус шагнасан. Замын цагдаагийн албаны 80 жилийн ойг тохиолдуулан 
цагдаагийн ахмад Б.Үнэнбаярыг Хууль зүйн яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр, цагдаагийн 
ахлах ахлагч М.Энхбаатар Цагдаагийн ерөнхий газрын “Хүндэт жуух”-аар, Замын 
цагдаагийн албаны “Баярын бичиг”-ээр цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Нямбаяр, 
цагдаагийн ахмад Э.Батцэнгэл, Монголын олимпын хорооны “Хүндэт тэмдэг”-ээр 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Алтанхуяг нар тус тус шагнагдсан. “Хэсгийн байцаагч-2016” 
тэмцээнд амжилттай оролцож, дэд байр эзэлсэн цагдаагийн ахлах дэслэгч В.Баярыг 
б/166 дугаар тушаалаар сарын үндсэн цалинг 2 сар 20 хувь нэмж шагнасан. Эрхэлсэн 
ажилдаа амжилт гарган ажилласан цагдаагийн ахлагч Т.Ууганбаяр, П.Цогтоо нарыг 
“Цагдаагийн ахлах ахлагч” цолоор, цагдаагийн дэд ахлагч Т.Доржпалам, Д.Оюунбат 
нарыг “Цагдаагийн ахлах ахлагч” цолоор тус тус шагнасан.  

 
ГУРАВ. АЛБА ХААГЧДЫН АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГА, САХИЛГА ЁС ЗҮЙГ  

ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 
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 чиглэл, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
05 тоот албан даалгаврын дагуу нийт алба хаагчдаас “Сахилга хариуцлагын баталгаа” 
гаргуулан  алба хаагчдыг шударга бус байдалтай эвлэрэхгүй байхаар төлөвшүүлэхэд 
удирдлагын зүгээс анхаарч, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

 
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, дарга ахлахуудын хяналтыг дээшлүүлэн гаргасан 
зөрчлийг дотоод хяналтаар илрүүлж байна. Зөрчил гаргасан алба хаагчдын гаргасан 
зөрчлийн талаар эссе бичүүлж, нийт бие бүрэлдэхүүнд уншуулан, алба хаагчдад 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.  

 
2016 оны 12 сарын 20-ны өдрийн  байдлаар 40 офицер, 21 ахлагч нийт 61 алба 

хаагч сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд албан 



тушаалын байдлаар авч үзвэл мөрдөн байцаагч-8, хэсгийн төлөөлөгч-12, хэсгийн 
байцаагч-1, хэв журмын офицер-4, зохицуулагч-11, хэв журмын цагдаа-14, цагдаа 
зохицуулагч-3, бусад-4, зөрчлөөр нь авч  Цагдаагийн алба хаагчийн соёл, ёс зүй 
зөрчсөн 7, ажлын хариуцлага алдсан-4, ЭБШХ тогтоомж болон бусад хууль дүрэм 
зөрчсөн 16, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм зөрчсөн-1, архидан согтуурсан 17, 
Ажил тасалж, албаны бэлэн байдал хангаж ажиллаагүй 10, сахилгын шийтгэлийн 
төрлөөр нь авч үзвэл сануулсан 14, цалин бууруулсан 40, ажил, албанаас халсан 7, 
үүнээс сахилгын шийтгэлийг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2, 
байгууллагын даргын тушаалаар 59 алба хаагч хүлээсэн байна. Дээрх 61 зөрчлийн 37 
буюу 60,6 хувийг байгууллагын дотоод хяналтаар илрүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 
/2015 онд 63 зөрчил гарсны 32  буюу 50,7 хувийг дотоод хяналтаар илрүүлсэн / 9,9 
хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Үлдсэн хувийг буюу 11 иргэд, байгууллагын 
мэдээллээр, 11 төрийн болон төрийн бус байгууллагаас ирсэн албан бичиг буюу 
прокурорын шаардлагаар зөрчлийг илрүүлсэн байна.  

 
Сахилгын зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг судлан үзэхэд ЭБШХ болон бусад хууль 

тогтоомж зөрчсөн 19, архидан согтуурсан 17 зөрчил байгаа нь нийт зөрчлийн 59 хувийг 
эзэлж байна. Эдгээр зөрчлийг бууруулах, таслан зогсоох чиглэлээр хэрэг бүртгэх, 
мөрдөн байцаах эрхтэй алба хаагч нарт УЕПГ-ын арга зүйч У.Өнөрмаа, н.Насанбат нар 
“Залилан мэхлэх гэмт хэргийг ижил төсөөтэй гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх нь”, “Нотлох 
баримтыг үнэлэх үйл ажиллагаа” сэдвээр 8 цагийн сургалт, аймгийн прокурорын газар, 
шүүх шинжилгээний албатай хамтарсан зөвлөгөөнийг 4 удаа зохион байгуулсан.  
 

Алба хаагчдын харилцааны соёл, ёс зүйн талаар Монгол улсын төрийн соёрхолт, 
соёлын гавъяат зүтгэлтэн Б.Лхагвасүрэн 3 цагийн уулзалт ярилцлагыг нийт бие 
бүрэлдэхүүнд зохион байгуулж дээрхи арга хэмжээнд аймгийн хууль хяналтын 
байгууллагын төлөөллүүд оролцсон байна.  

 
Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны А/46 тушаалаар “Сахилга ёс зүйн орон 

тооны бус зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулж алба хаагчдын сахилга ёс 
зүйн байдалд дүгнэлт өгч алба хаагч нарт ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг 
дээшлүүлэх чиглэлээр 2 үүрэг, 3 зааварчлага, 1 зөвлөмж хүргүүлж биелэлт үр дүнг 
тооцон ажиллаж байна. Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм, ёс зүйн дүрэм, 
Цагдаагийн газрын дотоод журмаар алба хаагч нарын албан хэрэгцээнд зориулан 
гарын авлага материал бэлтгэн тараасан. 

 
Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, цагдаагийн байгууллагын 

үйлчилгээний стандарт зөрчсөн 8 алба хаагчтай сэтгэл зүйч ярилцлага хийж, гэр 
бүлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахыг хүссэн 1 алба хаагчийн гэр бүлд сэтгэл зүйн 
зөвлөгөө өгсөн. Мөн Цагдаагийн газрын удирдах албан тушаалд ажиллаж байгаа 6 
алба хаагчтай уулзаж ярилцлага хийж алба хаагчдад хандах хандлагыг сайжруулах 
талаар “Удирдлагад хүргэх захидал” нэртэй зөвлөмжийг 1 удаа өгч ажилласан. 

 
Алба хаагчдын ажлын хариуцлагыг сайжруулах, иргэдтэй зөв боловсон харьцаж 

цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг мөрдөж ажиллах талаар бие 
бүрэлдэхүүний өглөөний ярианд газар, хэлтэс, тасгийн дарга нар тогтмол үүрэг чиглэл 
өгч ажиллаж байна. Алба хаагчдын дунд “Соёлч харилцаа”, “Цагдаагийн алба хаагчийн 
харилцаа” сэдвээр хэлэлцүүлэг 2 удаа зохион байгуулсан. 

 
Цагдаагийн газрын 200 алба хаагчдад “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм”, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”-ээр өврийн ном бэлтгэн тараасан.  



Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтээс нийт алба хаагч нарт сахилга, 
хариуцлага дээшлүүлэх, соёлч боловсон харьцааг төлөвшүүлэх зорилгоор 12 
санамжтай “Алба хаагчийн сахилга ёс зүй, соёлын талон”-ыг олгосон ба дүрэмт 
хувцасны зөрчил гаргасан 3 алба хаагчийн талонд анхааруулсан. 
 

2016 онд 17 алба хаагч архидан согтуурсан үндэслэлээр сахилгын арга хэмжээ 
авагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеээс 2 нэгжээр буюу 11,7 хувиар өссөн байгаад дүгнэлт 
хийж “Архигүй хамт олон болох” хөдөлгөөн өрнүүлэн ажиллаж байна. 

 
ДӨРӨВ. СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Соён гэгээрүүлэх ажил”  

/код 939/-ын 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 “Соён 
гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г гарган хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

 
Тус Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл 

мэдээллийн төв болон бусад хамтран ажилладаг сонин, сэтгүүл, портал сайтны 
сэтгүүлчид танилцаж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлын мэдээ, мэдээллийг 
МҮОНТ-ийн Дуудлага студи, орон нутгийн олон нийтийн ТВS телевиз, Төв таймс 
сониноор иргэдэд сурталчилсан. 

 
  Алба хаагчдын бие даан сурах чадварыг нэмэгдүүлэх, олон жил ажиллаж байгаа 
туршлагатай алба хаагчдын ур чадвар, мэдлэгийг шинээр томилогдон ажиллаж байгаа 
цагдаа нарт сургах, тэднийг дадлагажуулж төлөвшүүлэх, хамт олны дунд эвсэг, 
тусархаг, нийтэч уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагад олон 
жил ажиллаж байгаа алба хаагч нарт залуу алба хаагчдыг хуваарилан “Хамт 
олноосоо суралцая” уриан дор сургалтыг багаар явуулж туршлага судлуулан 
ажиллуулж байна. Сургалт, дадлагыг танхимын хэлбэрээр явуулж нэг нь ярьж бусад 
нь сонсдог арга хэлбэрээс татгалзаж хэлэлцүүлэг, ярилцлага, шинэ санал санаачлага 
гаргах зэргээр багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэхэд анхааран явуулж байна. 
 
  Тус Цагдаагийн газар, хэлтсийн алба хаагч нараас Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Сургалтын төвийн давтан болон мэргэшүүлэх модулын сургалтанд 58, Хууль 
сахиулахын их сургуулийн  бакалаврын эчнээ ангид 18, магистарт 2, ахисан шатны 
боловсролын сургуулийн гадаад хэлний сургалтанд 2, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх  албанаас 
хэсгийн төлөөлөгч нарын гүйцэтгэх ажлын давтан сургалтанд 5, Олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах албанаас зохион байгуулсан сургалтанд 2 алба  хаагч тус тус 
хамрагдсан байна.  
 
  ЦЕГ-ын Сургалтын төв болон бусад газраас зохион байгуулагдсан сургалтанд 
хамрагдаж байгаа алба хаагч нараар “Сахилга хариуцлагын баталгаа” гаргуулан 
сургалтнаас ирээд харъяа тасаг албадын алба хаагч нарт заагдсан хичээлээр сургалт 
оруулж байна.    

 
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Цагдаагийн газрын хэмжээнд алба хаагчдыг 

сургаж, дадлагажуулах, мэргэжлийн ур чадварыг нь сайжруулах чиглэлээр хэлтэс, 
тасгууд дотооддоо сургалт, мэдээллийг сард 2, газрын бие бүрэлдэхүүний дунд сард 4 
удаа зохион байгуулсан бөгөөд нийт алба хаагчдын дунд алба хаагчдыг хөгжүүлэх 



чиглэлээр 14 удаа 28 цаг, мэргэжлийн ур чадварын болон дадлагажуулах сургалт 10 
удаа 20 цаг, мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалт 16 удаа 30 цаг, бие бялдрын 
бэлтгэжилтийн сургалт 8 удаа 16 цаг,  нийт 56 удаагийн сургалтыг тус тус зохион 
байгуулсан.  

 
Бие бүрэлдэхүүнд Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн 

гүйцэтгэх ажлын тэнхимын ахлах багш, цагдаагийн хурандаа н.Мөнхсайхан 2016 оны 
2-р сард төвийн алба хаагч нарт Гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалт 2 
цаг, мөн 10-р сарын хэсгийн төлөөлөгч нарын сургалт, цугларалтаар Гүйцэтгэх ажлын 
чиглэлээр 2 цаг, аймгийн Музейн эрхлэгчийн үүрэг гүйцэтгэгч С.Ариунзул Түүх соёлын 
дурсгалт зүйл, соёлын өвийг хамгаалах нь сэдвээр 2 цаг, Хүчирхийллийн эсрэг төвийн 
ажилтан Л.Оюунчимэг Жендэр суурилсан хүчирхийллийн үндсэн ойлголт сэдвээр 2 цаг, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт, аюулгүй байдлын газрын Аюулгүй байдал, 
төрийн нууц шифр харилцааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа 
Ц.Амаржамц Дотоод аюулгүй байдлыг хангах журам /код-113/, алба хаагчийн аюулгүй 
байдал, түүнд анхаарах асуудал сэдвээр Цагдаагийн газрын нийт алба хаагч нарт 1 
цаг, Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт байдал аюулгүй байдлын газрын ахлах 
байцаагч, цагдаагийн дэд хурандаа А.Отгонсүх, Д.Азжаргал нар Цагдаагийн 
байгууллагын эрсдэлийн удирдлага, түүний хэрэгжилтийн талаар 2 цаг, Эрүүгийн 
цагдаагийн газрын 1-р хэлтсээс  Гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр 2 цаг, Ахлах хэрэг бүртгэгч, 
цагдаагийн хошууч Ж.Батжаргал Хэрэг бүртгэх ажиллагаанд гарч буй алдаа дутагдал, 
анхаарах асуудал, хэрэг бүртгэгч нараас эрүүгийн хэрэг, гомдол мэдээллийг шалгахад 
хийгдвэл зохих ажиллагааны аргачлал 2 цаг, Шүүх шинжилгээний албаны шинжээч 
Д.Доржданзан Хэргийн газрын үзлэгийг хийхэд анхаарах зүйл, ул мөр, эд мөрийн 
баримт илрүүлж бэхжүүлэх арга 2 цаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас 
Сонгуулийн үед ажиллахад анхаарах асуудал 2 цаг, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах 
тасгаас Сонгуультой холбоотой гомдол мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаа 2 
цаг, олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад 
М.Нансалмаа Захиргааны хяналт тогтоох чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомж, бусад 
эрх зүйн акт, журам заавраар хэсгийн төлөөлөгч нарын нэгдсэн цугларалтын үеэр 
хяналтын прокурортой хамтран 4 цаг, мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, 
цагдаагийн ахмад Д.Үлэмжбаяр Монгол Улсад бүртгэгдсэн “Гэмт хэргийн тоо бүртгэл 
хөтлөх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэн ажиллахад анхаарах чиглэлээр, мөн 
Мэдээллийн нэгдсэн санд ажиллахад анхаарах зарим асуудал зэрэг сэдвээр 2 цагийн 
сургалтуудыг зохион явууллаа.  

 
Дэд бөгөөд ЭЦТ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа О.Батбаатар, эрүүгийн 

төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад П.Мөнхтулга нар Цагдаагийн ерөнхий газрын Төв 
архивын газар, Тагнуулын ерөнхий газраас хамтран Дархан-Уул аймагт 2016 оны 04 
сарын 27-ноос 28-ны өдрүүдэд зохион явагдсан бүсчилсэн сургалтанд хамрагдсан 
байна.  

 
Авилгатай тэмцэх газраас 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс 23-ны хооронд Төв 

аймгийн Засаг даргын тамгын газарт зохион байгуулсан хууль хяналтын байгууллагын 
алба хаагчдад Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Авилгын эсрэг хууль, тогтоомж, 
албан тушаалтны ХАС,ХОМ-ын талаар сургалтанд тус цагдаагийн газрын алба хаагчид 
бүрэн хамрагдсан. 

 
Бие бүрэлдэхүүнд “Миний мэргэжлийн бахархал”, “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс 

зүй, түүнийг төлөвшүүлэх асуудал”, “Намайг харилцаанд сургаач”, “Харилцаа” зэрэг 
сэдвүүдээр сэтгэл зүйч болон холбогдох алба хаагчдаар 4 удаа сургалт оруулсан. 

 



 
 
 
 
Сургалтын бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор сургалтанд ашиглах зориулалтаар 2 

төрлийн 4 баримт, бичгийг бэлтгэн сургалтад ашиглаж, сургалтад хамрагдсан алба 
хаагчдаас сургалтын үйл явц, үр дүнгийн талаарх санал, хүсэлтийг бичгээр авч 
сургалтыг чанаржуулахад анхааран ажиллаж байна.  

 
  Хууль зүйн яам, Хууль сахиулахын их сургуулийн хамтарсан “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх чадамжийг дээшлүүлэх” бүсчилсэн 3 өдрийн 144 цагийн 
сургалтанд 96 алба хаагч хамрагдсан байна. Мөн Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэгт 
ажиллах хамтарсан багийг чадавхижуулах сургалтанд 26 хэсгийн төлөөлөгч, 6 хэсгийн 
байцаагч нар 4 цагийн сургалтанд хамрагдсан. “Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв”, 
Монфемнет үндэсний сүлжээ SASA активистуудын төвөөс Америкийн нэгдсэн улсын 
Засгийн газрын дэмжлэгээр Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь 2 
удаагийн сургалтыг IDLO олон улсын байгууллагаас зохион байгуулсан. Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн хохирогч, гэрчийг хамгаалах цогц сургалтанд 2, Хууль зүй дотоод 
хэргийн яамны санхүүжилтээр Хүүхдийн эрхийн үндэсний төв, Хүүхдийн эрхийн 
сургалт судалгааны хүрээлэн, аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөлийн хамтарсан гэмт хэргийн хохирогч, гэрч, зөрчил гаргагч хүүхэд, 
насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан хүнд хандах Хүүхдийн эрхийн 
хууль зүйн хорооны гишүүдийн үүрэг оролцоо сэдэвт 2 өдрийн сургалтанд 7 алба хаагч 
тус тус хамрагдсан. 

 
“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 байгууллагын 95, Ахмадын хорооны 50 жилийн ойг тохиолдуулан 

Төв аймаг дахь цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын ахмадын хороотой 
хамтран “Үе үеийн дарга нар, төрөн гарсан алдартнуудад хүндэтгэл үзүүлэх” 
өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Өдөрлөгт Цагдаагийн ерөнхий газрын ахмадын 
хорооны дарга, цагдаагийн бэлтгэл хурандаа Г.Билгээ, гавьяат хуульч, цагдаагийн 
бэлтгэл хурандаа Д.Мөрөн, Ш.Энхбат, бригадын генерал М.Ганхүү, Хууль сахиулахын 
их сургуулийн Захиргаа удирдлагын газрын дарга, цагдаагийн хурандаа В.Бямбасүх, 
бэлтгэл хурандаа  Д.Дорж, Г.Гонгор, Т.Мөнхдалай нар оролцож арга хэмжээг ТВS олон 
нийтийн телевизээр сурталчилсан.  

 
Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, зохицуулагч, ахлагч бүрэлдэхүүний нэгдсэн 

цугларалт, зөвлөгөөнийг улирал бүр зохион байгуулж ажлын ололт амжилт, алдаа 
дутагдлыг ярилцан цаашид хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээг тодорхойлон ажиллаж 
байна. Цугларалт, зөвлөгөөний үеэр нийт бие бүрэлдэхүүний дунд соён гэгээрүүлэх 
хүмүүжлийн ажлын хүрээнд “Урлагын наадам”, хууль эрх зүйн танин мэдэхүйн АХА 
тэмцээн, бие бялдрын сорил, чанга шивнээ зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, 
алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх цогц үзлэг шинжилгээнд хамруулж “Хэрхэн хуримтлалтай болох вэ?”, 
“Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх” сэдвүүдээр лектор урьж ярилцлага хийлгэж 
ажилласан. Мөн “Солонго” цогцолборт шинээр гарсан "Атганд үлдсэн эрдэнэ" 
монголын уран сайхны кино үзүүлэн Цагдаагийн газрын аварга шалгаруулах гар 



бөмбөг, сагсан бөмбөг, хийн буудлага, биллъярдын тэмцээнүүдийг зохион явуулсан 
байна.  

 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит хууль, хүчний байгууллагуудын дунд зохион 

явуулсан “Марш тактикийн аварга шалгаруулах тасаг” тэмцээнд тус Цагдаагийн 
газраас 2 баг оролцсон ба Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсээс оролцсон 
баг тамирчид амжилттай оролцож “Дэд байр” эзэлсэн. 

 
Алба хаагчдын бие бялдрын хөгжлийг сайжруулах, чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх зорилгоор Төв аймгийн Солонго цогцолборын спорт заалны арга хэмжээнд 
долоо хоног бүрийн Лхагва гаригт 18.00-20.00 цагийн хооронд алба хаагчдыг хамруулж 
байна. 

 
Монгол улсад цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны түүхт 95 жилийн ойг 

угтаж Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын дэргэд алба хаагчдын мэдлэг ур чадвар 
харилцаа хандлага, сэтгэлгээг өөрчлөх зорилгоор “Залуу хуульчдын зөвлөл” 
байгуулагдсан ба арга хэмжээнд Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын харъяат, Монгол 
улсын төрийн шагналт, ардын уран зохиолч, соёлын гавъяат зүтгэлтэн Бавуугийн 
Лхагвасүрэнг урьж хуулийн байгууллагын алба хаагчдад харилцаа хандлагын 
чиглэлээр уулзалт ярилцлага зохион байгуулсан. 

 
Албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь үрэгдсэн алба хаагчдыг эргэн дурсан, 

мөнжүүлэх “Бид мартахгүй” өдөрлөгийг зохион явуулж албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад 
харамсалтайгаар амь үрэгдсэн 5 алба хаагчдын ар гэрийнхэнтэй уулзаж тэдний 
сэтгэлийн үгийг CD-нд буулган нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж 1 минут чимээгүй 
зогсон хүндэтгэл үзүүлсэн. Цагдаагийн газрын хүндэтгэлийн өргөөний “Бид мартахгүй” 
буланд 2016 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь 
үрэгдсэн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Р.Булгантамир агсны зургийг 
байрлуулж хүндэтгэл үзүүллээ.  

 
Цагдаагийн байгууллагын 95 жил, Хүч спорт хорооны  70 жилийн ойн баярыг 

тохиолдуулан ЦЕГ-ын даргын тушаалаар улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа 
“Монгол цагдаа-95”   17 төрлийн цогцолбор тэмцээнд тус Цагдаагийн газрын алба хаагч 
нар идэвхи санаачлагатай оролцож сагсан бөмбөгийн эмэгтэй багийн ахлагч бичээч 
Б.Ганчимэгийн спортын амжилтыг нь үнэлж “Хүч” спорт хорооны “Хүндэт тэмдэг”-ээр 
шагнасан. Хүндийн өргөлтийн төрөлд оролцсон бичиг хэргийн эрхлэгч, цагдаа дэд 
ахлагч Ю.Эрхэмбаяр 65 кг жинд 5 дугаар байр, Самбо бөхийн төрөлд  57 кг жинд аж 
ахуйн офицер, цагдаагийн дэслэгч Б.Доржсүрэн “Мөнгөн медаль”, 82 кг жинд цагдаа, 
цагдаагийн ахлагч Д.Ууганшонхор 5 дугаар байр, шатарын аварга шалгаруулах 
тэмцээнд  цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Батбаатар 4 байр эзэлсэн амжилт үзүүлсэн.  
 

Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсээс соён гэгээрүүлэх ажлын 
хүрээнд алба хаагчдын дунд “Монгол ёс, заншил-2016”, “Амар тайван амьдралын төлөө 
хамтдаа сайн үйлсийн аян”, “Ээжтэйгээ хамтдаа”, “Агшин”, “Бид чадна”, “Үсэглэлийн 
хаан”, “ 1 минут 10000”, “Бид мэдлэгийн эзэд”, “Авхаалжтай эрчүүд”, “Караоке”, “Одтой 
цагдаа”, “Аяыг таа”, “Яг түүн шиг” зэрэг хөгжөөнт, цэнгээнт тэмцээнийг зохион явуулсан 
байна.  

 
Жингийн илүүдэлтэй алба хаагчдын биеийн зохист харьцааг тогтоох зорилгоор 

“Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд” явган аяллыг зохион явуулж аялалд алба хаагчдын гэр бүлийн 
хүмүүсийг хамруулсан ба алба хаагчдыг 2 км-т спорт алхаагаар алахуулж “Хээрийн 
цайны амт-Эрүүл зөв хооллолт” ширээг шалгаруулж ажилласан.  



 
ТАВ. САНХҮҮ, АЖ АХУЙ, АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ 

ШИЙДВЭРЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Цагдаагийн байгууллагын 95 жилийн ойг угтаж Цагдаагийн газрын өргөтгөлийн 
дээврийг засварлахаар ЦЕГ-ын Санхүү хангамжийн газарт хүсэлт гарган 30,0 сая 
төгрөгийг шийдвэрлүүлэн өргөтгөлийн дээврийг засч, хойд талын ханыг хөөсөнцөрдөж 
дулаалан, 2 давхарын хойд тал, нүүрэн талын фасадыг өнгөлгөөний тоосгоор сольсон. 
Замын цагдаагийн тасаг,  саатуулах байрны дээвэр,  гадна фасадыг засварлан, аврах 
гарцын хаалга гаргаж, гаражын шал, дотор талыг будан Цагдаагийн газрын 
гэрэлтүүлгийг нэмэх, өнгө үзэмжийг сайжруулахаар нүүрэн талын хэсэгт 3,5 сая 
төгрөгийн өртөг бүхий шилээр баганан гэрэл шинээр суулгасан байна.  

 
Албан өрөө тасалгааны зохион байгуулалтыг оновчтой болгох, ажлын байрны 

стандартад нийцүүлэхээр Эрүүгийн цагдаагийн тасгийг өрөө, тасалгаануудад  
вакумжуулсан хаалт хийн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан засвар хийсэн. Орон 
нутгийн санаачлага хөтөлбөрийн дэмжлэг “Канад сан”-ийн хөрөнгөөр “Уулзалт 
байцаалт”-ын өрөөг 23,0 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр шинээр байгуулан ашиглалтанд 
оруулж үйл ажиллагаа нь явагдаж байна.  

 
Цагдаагийн газрын зөвлөлийн хурлын өрөө, бичиг хэргийн өрөө, нярвын өрөөнд 

засвар хийж, ажлын ширээ-1, тусгаарлагчтай ширээ-1, туслах ширээ-1, сандал 4 
ширхэгийг  нийт 2194,0 мянган төгрөгийн зардал гарсан байна. 

 
Цагдаагийн газрын парк шинэчлэлтийг сайжруулах зорилгоор аймгийн Засаг 

даргын тамгын газарт хүсэлт гарган хатуу хучилтай шулуун замд шатахуун бага 
зарцуулдаг суудлын автомашин-1, замын цагдаа, нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт 
хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин тус бүр-1,  нийт 67,5 сая төгрөгийн 3  автомашин, 
ЦЕГ-аас тусгай тоноглол бүхий 128,4 сая төгрөгийн 2 суудлын автомашин, Замын 
цагдаагийн тасагт бэлэн бус торгуулийн тасалбар уншигч төхөөрөмж /police reader/ 30 
ширхэг 49,6 сая төгрөгийн, нисдэг камер /ДОРОН/-ийг 6,5 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар авсан. 

 
Цагдаагийн газар нь 2016 онд 2,6 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй үйл ажиллагаагаа 

явуулж, батлагдсан төсвийн хүрээнд санхүүгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан 
цалингийн сангийн 49,5 сая төгрөгийн өр төлбөртэй байсныг төсвийн бүлэг хооронд 
зохицуулах хүсэлт гарган ЦЕГ-ын санхүү хангамжийн газраар шийдвэрлүүлсэн байна. 

 
 Албаны бэлэн байдлыг хангах зорилгоор автомашинуудын засвар үйлчилгээг 

тогтмол хийж сэлбэг хэрэгслийн зардалд 6,7 сая төгрөгийг зарцуулсан. 
 
Улсын их баяр наадам, АСЕМ, УИХ-ын болон орон нутгийн сонгуулийн 

хамгаалалтанд ажилласан алба хаагчдын хоол, шуудан холбоо, томилолтын зардал 
21805,4 мянган төгрөгийг аймаг болон ЦЕГ-аар шийдвэрлүүлэн олгож ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын 24 цагаар албан үүрэг гүйцэтгэдэг алба хаагчдад хоногийн 

3600 төгрөгийн халуун хоол цайгаар үйлчилж ажилласан. Хэмнэгдэж байгаа 
зардлуудаас хэтрэлттэй байгаа зардлуудыг санхүүжүүлэх замаар өр авлагыг 
шийдвэрлэн ажиллаж байна. 

 
ЗУРГАА. МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, РАДИО ХОЛБООНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 



Цагдаагийн газрын хэт богино долгионы радио станцын бэлэн байдал болон 
хэвийн ажиллагааг хангаж ажилласан.1 гар станцын гаралтын модуль, 3 гар станцын 
чанга яригч, 2 гар станцын асаалтын товчлуур, 2 гар станцын антенны суурь, 1 машины 
станцын чанга яригч, 2 машины станцын антенны суурь, 2 гранитур, 4 суурин болон 
машины станцын антенны кабелийг тус тус засварласан байна.  

 
 Ашиглалтын шаардалга хангахгүй, эвдэрсэн 40 ширхэг станцанд дүгнэлтийг 

ЦЕГ-ын холбооны хэлтсийн комиссоор гаргуулж няравт хүлээлгэн өгсөн. Төв аймгийн 
Зуунмод сумын 4-р баг Зүүндэлгэр болон Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн 
хэлтэст дахин дамжуулах станцуудад үзлэг үйлчилгээ улирал бүр хийж тэжээлийн блок 
шинээр сольсон байна.  

 
“Дүнжингарав-2016” хурдан морины уралдаан, УИХ-ын сонгууль, АСЕМ, Орон 

нутгын сонгуулийн үеэр холбоо зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 153 станц үзлэг 
үйлчилгээ, тохиргоо хийж ажилласан байна.  

 
Дахин дамжуулах станц, суурин болон гар станцын судалгаа гаргаж ЦЕГ-т 

хүргүүлсэн. ЦЕГ-ын Холбооны хэлтсээс богино долгионы станц авч Цагдаагийн газарт 
суурилуулан туршилт хийж, Төв аймгийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай 
гамшиг ослын үед ажиллах сургалтанд хамрагдаж туршилт хийж тогтсон цагуудад 
холбоонд орж ажиллаж хэт богино долгионы радио станцын ашиглах журмын сургалт 
1 удаа алба хаагчдад оржээ. 

 
Цагдаагийн газрын дотоод сүлжээ болон интернет сүлжээ,компьютер техник 

хэрэгслийн хэвийн ажиллагааг хангаж, Цагдаагийн газраас МХС-ТӨК хүртэлх шилэн 
кабелыг шилжүүлэн холбож ажилласан байна.  

 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн засварын ажилтай холбогдуулж Эрүүгийн сүлжээг 

шинээр зохион байгуулж, холболт болон салаалагч /switch/, замчлагч /router/ 
төхөөрөмжүүдийг шинэчилж мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах төвтэй хамтарч домэйнд 
холбох ажлыг үе шаттайгаар тус цагдаагийн газарт туршилт хийж ажилласан байна.  

 
Жижүүрийн компьютерыг дуудлага мэдээллийн EIN программ суулгуулан 6 сар 

ажиллуулж байгаад сервер компьютерыг шийдүүлэн EIN программын сервертэй болон 
ажиллаж байна.  

 
Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах төвтэй хамтарч нэгдсэн сүлжээгээр Softether-

vpn програмыг ашиглан TPS программтай холбогдох туршилтыг хийж, Softether-vpn 
програмын 3-н эрхийг ЦЕГ-ын Лицензийн төвөөс авч замын байцаагч, тоо бүртгэгч 
нарын комьютерт суулгаж сургалт, заавар зөвлөмж өгч ажилласан.  

 
Цагдаагийн газарт ашиглагдаж байгаад шаардлага хангахгүй эвдэрсэн 2ш 

нөүтбүүк, 4ш комьютерын дүгнэлтийг ЦЕГ-ын Холбооны хэлтсийн комиссоор дүгнэлт 
гаргуулж няравт хүлээлгэн өгсөн. 87 компьютерт үйлдлийн систем суулгаж, 2 
компьютерын хард диск, 3 компьютерын эх хавтан, 2 компьютерт шуурхай санах ой, 5 
компьютерын тэжээлийн блокыг шинээр тус тус сольж  засварласан байна.  

 
ЦЕГ-ын Холбооны хэлтэстэй хамтарч интернет сүлжээ ашиглан ЦЕГ-ын нэгдсэн 

сүлжээнд холбогдох “CISCO SYSTEMS” програмын туршилтыг хийж, цагдаагийн 
газрын шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг,10 сумын хэсгийн төлөөлөгч, 4 
сумын замын байцаагч, 5 багийн хэсгийн байцаагч нар холбогдон 23 эрхийг нээлгэн 
авч ажиллаж байна.  



 
ЦЕГ-ын Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах төвөөс 19 алба хаагчдад “LYNC”, 

“OUTLOOK” программд нэвтрэх эрх нээлгэн давхардсан тоогоор 148 алба хаагчийн 
“LYNC” программыг, 106 алба хаагчийн “OUTLOOK” программыг, 45 алба хаагчийн “Од” 
программыг шинэчлэн тохиргоо хийж, алдааг засварлан ажилласан байна. 

 
Цагдаагийн газрын аналог болон IP утасны хэвийн ажиллагааг хангаж 

жижүүрийн дуудлага мэдээлэл хүлээж авах 7027102 дугаарын утасны дуу хураагч 
програмтай компьютерын хэвийн ажиллагааг хангаж хяналт тавиж ажиллаж байна.  

 
ДОЛОО. ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
Цагдаагийн газар, хэлтэс болон Зуунмод сумын камеруудын хэвийн ажиллагааг 

хангаж Цагдаагийн ерөнхий газраас Архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн 
санхүүжилтээр тус Цагдаагийн газрын саатуулах байранд 9.385.244 төгрөгийн өртөг 
бүхий теле хяналтын камерын системийг шинэчлэх ажилд шаардагдах тоног 
төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслүүдийг хүлээн авч хуучин ашиглагдаж байсан Analog 
камеруудыг салган шинээр кабель татаж, Rack суурилуулж, NVR, тог баригч 
байрлуулж, саатуулах байранд дотор 8 ширхэг, гадна 1 ширхэг /эмч нарын өрөө 1ш, 
жижүүрийн өрөө 1ш, коридорт 1ш, саатуулах өрөө 1ш, эрүүлжүүлэх 2 өрөөнд 2ш, 
эрэгтэй саатуулах өрөө1ш, эмэгтэй саатуулах өрөө1ш, хүмүүжигч нарын өрөөнд 1ш / 
камер суурилуулж хяналтыг цагдаагийн газрын жижүүр болон саатуулах байрны 
жижүүрийн өрөөнд зэрэг хянах боломжтой болгох VGA expender төхөөрөмжийг 
худалдан авч холбосон байна.  

 
Зуунмод сумын гудамж талбайн хяналтын 3 камер тэжээлийн блок шатсан, 2 

камер switch шатсан, 2 камер лед гэрэл шатсан, 3 камер UPS шатсан, 8 удаа шилэн 
кабель, 12 удаа цахилгаан тэжээлийн гэмтлийг засварлуулан ажилласан байна. 

 
Дотоод удирдлагын системээр 695 бичиг хүлээн авч, 422 бичиг явуулсан ба 

цахим шуудангаар 114 бичиг хүлээн авч, 83 бичиг явуулсан. Веб сайт болон                 
Facebook-д 142 мэдээ, мэдээлэл оруулан баяжилт хийж ажилласан байна.  
 

ЕС. ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТ БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ,  
ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР: 

 
ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТ БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ,  

ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР: 
 

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 онд иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гэмт 

хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй нийт 5901 гомдол мэдээлэл хүлээн авсаны 2268 буюу 
38,4  хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 2703 буюу 45,8 хувь захиргааны зөрчлийн шинжтэй 
гомдол мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 2268 өргөдөл гомдол мэдээллийн 1550 
буюу 68,3 хувийг 0-5 хоногт, 718 буюу 31,7 хувийг 6-19 хоногт шалган 20 ба түүнээс 
дээш хоногт шийдвэрлэсэн гомдол мэдээлэл байхгүй ба өргөдөл гомдлын 



шийдвэрлэлт 99,9 хувьтай байна. Мөн ирсэн гомдол мэдээллийн 42 буюу 1,9 хувийг 
харъяаллын дагуу шилжүүлж, 65 буюу 2,9 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 онд 3,547,400,0 /гурван тэр бум таван зуун дөчин долоон сая дөрвөн зуун 

мянган/ төгрөгний хохиролтой, 817 холбогдогчтой, эрүүгийн 812 хэрэг гарсан нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 51 хэргээр буюу 5,9 хувиар буурч, гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 63,7 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 0,2 хувиар өссөн байна. 

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

3,134,300,0 /гурван тэр бум нэг зуун гучин дөрвөн сая гурван зуун мянган/ төгрөг буюу 
88,4 хувийг нөхөн төлүүлж, 694,100,0 /зургаан зуун ерөн дөрвөн сая нэг зуун мянган/ 
төгрөгний хөрөнгийг битүүмжлсэн. 

 
Нийт 28266 Захиргааны зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 5233 нэгжээр буюу 

22,7 хувиар өссөн. 27431 зөрчлийг 1.075.427,3 тэр бум төгрөгийн арга хэмжээ авч, 
торгуулийн хуудсаар 26458 зөрчил, шийтгэврээр 1808 зөрчил, баривчилсан 101, 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хассан 733 байна.  

 
Захиргааны зөрчлийг 14 хоногт 2694 буюу 99,6 хувь, 15-28 хоногт 9 буюу 0,33 

шийдвэрлэсэн ба 29-с дээш хоногт хугацаа хэтрэн шийдвэрлэсэн зөрчил байхгүй.  
 
Торгуулийн хуудсаар 26458 иргэнийг 746.514,8 сая төгрөгөөр, шийтгэврийн 

хуудсаар 1808 иргэнийг 328,912,5 сая төгрөгөөр тус тус торгосон байна.   
 

АРАВ. ЭРҮҮГИЙН АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Тус тасгийн алба хаагчид 2016 онд гүйцэтгэх ажлын шугамаар гэмт хэргийн 
шинжтэй нийт 968 мэдээ мэдээлэл авч баримтжуулан шалгаж 912 сая 682.000 
төгрөгний хохиролтой, 286 холбогдогчтой, 331 гэмт хэрэг үйлдлийг илрүүлсэнээс нөхөн 
илрүүлсэн 103, Эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар 204, хэрэг үйлдэл 24 байна. 
Нийт илрүүлсэн гэмт хэргээс түдгэлзүүлсэн 98, эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 204 хэрэг 
байна. 

 
Гэмт хэрэг илрүүлэх чиглэлээр Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгаас ирүүлсэн 

хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн  257 даалгавар хүлээн авч биелэлтийг 100% 
гүйцэтгэн хариуг хугацаанд өгч ажилласан байна.  

 
Тайлангийн хугацаанд тус Цагдаагийн газрын алба хаагч нараас эрэн 

сурвалжлах “ÀSAP” санд нийт  374 хүн, мал амьтан эд зүйлийн мэдээллийг зарлан 
мэдээлж, урьд онд болон энэ оны зарласан 352 хүн, мал амьтан, 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 90 
нэгжээр буюу 31,7 % /хувь/-иар өссөн, олж тогтоож эрэн сурвалжлалт зогсоосон хүн, 



мал, эд зүйлсыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 127 нэгжээр буюу  56,4 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 
Тасгийн алба хаагч нараас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан 

оргодол 14, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 61, хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос 1, 
оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон хүн 18, шүүхээс эрэн сурвалжлуулахаар 
даалгасан 21 хүнийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоон эрүүгийн хэргийг 
шийдвэрлүүлсэн.  

 
  “ASAP” сангийн ашиглалт бүрдүүлэлтийг сайжруулах, алба хаагч нарын мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр тайлангийн хугацаанд 5 удаа сургалт орж, алба хаагч 
нараас эрэн сурвалжлах санд урьд онуудад болон энэ онд зөрчилтэй оруулсан 97 
мэдээллийн зөрчлийг арилгаж сангаас хасалт хийлгэж ажилласан.       

 
АРВАН НЭГ. МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

          
Цагдаагийн газарт энэ онд мал хулгайлах гэмт хэргийн шинжтэй 213 гомдол 

мэдээлэл ирсэнийг зохих журмын дагуу хүлээн авч 34,7 хувийг нь буюу 74 эрүүгийн 
хэрэг үүсгэн шалгаж бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь 
тогтоогдоогүй 64 хэргийн 29 хэргийг илрүүлэн мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт 
45.3  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 хэргийг шийдвэрлэсэн. 

 
Гэмт хэрэг үйлдээд хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтааас оргон зайлсан болон 

гэмт хэрэгт сэрдэгдэн улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байсан 5 этгээдийг олж 
дайчлан баривчилж, урьд өмнө бүртгэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан 6 
хэргийг нөхөн илрүүлж ажилласан байна. 
 

АРВАН ХОЁР. ХЭРЭГ БҮРТГЭХ, МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

2016 онд тус тасаг нь иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 
2178 өргөдөл гомдлыг хүлээн авснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан 747, эрүүгийн 
хэрэг үүсгэхийг татгалзах санал гаргаж шийдвэрлэсэн 1318, харъяаллын дагуу 
шилжүүлж 38, нэгтгэсэн 63, нийт гомдол мэдээллийнхээ 97.7% шийдвэрлэсэн. Одоо 
ажиллагаанд 50  гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 
 
 Эрүүгийн 1087 хэрэгт Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан 
ба эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлтийг авч үзвэл эрүүгийн 458 хэрэгт яллах дүгнэлт 
үйлдүүлэхээр, 352 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 14 хэргийг харъяаллын дагуу 
шилжүүлсэн, нэгтгэсэн 98 хэрэг,  нийт 908 хэрэг буюу 83.5 хувийг шийдвэрлэсэн байна.  
 
 Гэмт хэргийн улмаас иргэд,  байгууллагад учирсан 4605.7 сая төгрөгний 
хохирлоос 3799.1 сая төгрөгийг нөхөн төлүүлж, 230,1 сая төгрөгний эд хөрөнгийг 
битүүмжлэх ажиллагааг явуулсан нь хохирол барагдуулалт 82.5 хувьтай байна.  



 
Түдгэлзүүлсэн хэргийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулах зорилгоор Аймгийн 

прокурор, Цагдаагийн газрын даргын хамтарсан 01 тоот албан даалгавар, 
Түдгэлзүүлсэн хэрэгт 2016 онд хийх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, түдгэлзүүлсэн хэргийн 
судалгааг өврийн ном /бяцхан ном/  хэлбэрээр гаргаж нийт алба хаагч нарт тарааж 
мэдээ мэдээллээр хангаж ажилласнаар түдгэлзүүлсэн 173 хэргийг сэргээн шалгаж 63 
хэргийг нөхөн илрүүлсэн ба өмнөх оноос 25 нэгжээр буюу 41%-иар өссөн үр дүнтэй 
байна. 
 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 
түдгэлзүүлсэн хэргийн тоо өмнөх оноос 23.8 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. 

Бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй гэмт 
хэргийг илрүүлэх чиглэлээр 7 хоног бүрийн Пүрэв гаригт алба хаагч нарын шалгаж 
байгаа хэрэг өргөдөл гомдлыг Эрүүгийн тасгийн даргын хамт танилцаж чиглэл өгч 
биелэлтийг тооцохоос гадна цагдаагийн газрын хэмжээнд 14-30 хоногийн хугацаатай 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж суурин пост 2, хөдөлгөөнт 
пост 5  болон гэнэтийн эргүүл хяналт шалгалтыг явуулж ажилласнаар 11 бүлэг 
этгээдүүдийг үйлдэл дээр нь эд мөрийн баримтын хамтаар баривчилан бүртгэгдэх 
үедээ сэжигтэнтээр тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 164 хэргээс 104 хэрэг 
буюу 63.8 хувийг илрүүлсэн нь өнгөрсөн онтой  харьцуулахад 0.2 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна. 

 
АРВАН ГУРАВ. ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

 ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Тайлангийн хугацаанд замын цагдаагийн тасаг гудамж замын хяналт 
шалгалтаар   157,084,000 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 80,591 зөрчил илрүүлж ажилласан 
байна. 

 
Зөрчил шийдвэрлэлтийн талаар: Монгол улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-1, 3-р заалтыг зөрчиж согтууруулах 
ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон явсан 813 жолоочийг 
илрүүлж 695 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06 сараас 2 жилээр хасаж, 
торгууль ноогдуулан, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй тээврийн хэрэгсэл согтуугаар 
жолоодсон 118 жолоочийн зөрчлийг материалжуулан хөөн хэлцэх хугацааг зогсоож, 
337 иргэнийг шийтгэврээр 31.039,600 төгрөгийн, “POLICE READER” багажаар бэлэн 
бусаар 21,000 жолоочийг 762.615.400 төгрөгийн торгууль ноогдуулж зөрчил гаргасан 
310 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, түр саатуулагдсан тээврийн 
хэрэгслийн эзэмшигчдээс түр саатуулах хашааны хураамж  2.285.000 төгрөгийг 
аймгийн төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлж мэдээллийн нэгдсэн сангийн туслах тоо 
бүртгэлийн санд бүртгэж ажилласан байна. 

 
Цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй 

байдал ашиглалтын журмын эсрэг осол, хэргийн 448 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, 98 
гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 350 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн 
хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай шийдвэрлэж прокурорын хяналтанд шилжүүлж 
ажилласан байна.  

 
Зам тээврийн ослын улмаас 55 хүн нас барж, 294 хүн гэмтэж, иргэд, аж ахуй нэгж 

байгууллагад 407,032,000 төгрийг хохирол учирсанаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын шатанд 331.832.000 төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж ажилласан.   

 



 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 Цагдаагийн ерөнхий газар, Замын цагдаагийн албаны даргын 
баталсан “Сар-Шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 2016 оны 01 сарын 11 өдрөөс 
2016 оны 02 сарын 11 өдөр хүртэлх хугацаанд  “Хальтиргаа гулгаа-1”, “Сар шинэ”, 
“Нийтийн тээвэр”, “Замын хяналт”, “Согтуу”, “Согтуу-1”, “Бүрэн бус техник-1” зэрэг 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, Замын цагдаагийн албаны дарга, цагдаагийн 
хурандаа Ү.Зоригтбаатарын 2016 оны 04 сарын 25 өдрийн 2/207 дугаар “ Цагдаагийн 
байгууллагын түүхт 95 жилийн ой, Замын цагдаагийн алба үүсч байгуулагдсны 80 
жилийн ойг угтсан ажлын хүрээнд “ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СОЁЛ – БИДНИЙ ОРОЛЦОО”, 
“ОСОЛГҮЙ ЖОЛООЧ–ЖАРГАЛТАЙ ГЭР БҮЛ”  сэдэвт аяны хүрээнд Зуунмод, Сэргэлэн, 
Баян, Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Аргалант, Баянхангай, Лүн, Өндөрширээт, 
Эрдэнэсант, Заамар, Эрдэнэ зэрэг сумдад “Хамгаалах бүс“, “Хамгаалах малгай“, 
“Бичиг баримт эж бүрдэл“, “Гэрэл гэрэлтүүлэх хэрэгсэл“, “Хүн ба ачаа”, “Мотоцикль”   
“Согтуу 2”, “Хөдөлгөөний соёл”, “Хяналт шалгалт мотоцикль -2,3”  зэрэг нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ, 2016 оны 3, 4-р улиралд зам тээврийн осол, хэргийг 
бууруулах зорилгоор “Хамгаалах бүс2”,  “Хамгаалах малгай 2“ , “ Бичиг баримт эж 
бүрдэл 2“ , “ Гэрэл гэрэлтүүлэх хэрэгсэл 2”, “Хүн ба ачаа 2”, “Мотоцикль3”, “Согтуу-3”, 
“Хөдөлгөөний соёл”, “Хяналт шалгалт мотоцикль-2,3”, “ Хөдөлгөөнт эргүүл”, “ Тусгай 
дуут гэрэл дохио“, “Ургац- 2016”, “Оюутан тээвэр”, “Илрүүлэлт оргодол” “Галт зэвсэг” 
зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, үр дүнг тооцож 
ажилласан байна. 

 
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 хэмжээнүүдийн талаар, “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”, дүрэм, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
талаар Зуунмод сумын “TBS” телевизээр 7 хоног бүр мэдээлж,  сургалт сурталчилгаа 
зохион байгуулан “ТВS” телевиз, Монгол туургатан театрын уран бүтээлч нартай 
хамтарч 2016 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан 
сэргийлэх талаар зохиомж нэвтрүүлэг хийж  телевизээр олон нийтэд мэдээлж  
ажилласан байна. 

 
2016 оны 4-р сарын 15-ний өдөр Төв аймгийн Цагдаагийн газрын сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч нарт зам тээврийн осол хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр, 2016 
оны 4-р сарын 26-ний өдөр хэсгийн цагдаа нарт тээврийн хэрэгслийг шалгах болон 
замын хөдөлгөөний биет зохицуулалтын талаар 1 цагийн сургалт зохион байгуулж  
ажилласан.  

 
Төв аймгийн Зуунмод сумын төвд “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр” 

буюу Эх үрсийн баярын өдрийг тохиолдуулан хүүхэд багачуудыг замын хөдөлгөөнд зөв 
дадал хэвшилтэй оролцуулах, хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга соёлыг дээшлүүлэх, 
замын хөдөлгөөний дүрмийн анхан шатны мэдлэг олгох  хүүхдийг зам тээврийн осол 
хэрэгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор замын хөдөлгөөний дүрмийн талаар 
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яриа таниулга хийж, Мөнх-Алдарын талбай болон Музейн 3 замын уулзвараас Солонго 
цогцолборын уулзвар хүртэл төв замыг 08 цагаас 18 цаг хүртэл замын хөдөлгөөнийг 
бүрэн хааж  автомашингүй өдрийг зохион байгуулж, 6-8, 9-11 насны ангилалд “Унадаг 
дугуйн” тэмцээнийг   зохион байгуулж 45 хүүхэд 2 насны ангилалд хурд хүч авхаалж 
самбаагаа сорьж уралдсан байна. 1-3 байранд шалгарсан хүүхдүүдэд медаль, 
өргөмжлөл, бэлэг дурсгалын зүйлээр шагнаж урамшуулан  арга хэмжээний талаар Төв 
аймаг дахь Цагдаагийн газрын “Facebook” хуудсанд нийтэлж олон нийтэд мэдээлж 
ажилласан байна.   

 
Зуунмод, Баянчандмань сумын засаг даргын тамгын газар, Дэлхийн зөн олон 

улсын байгууллагатай хамтран “Хүүхдийн нүдээр замын хөдөлгөөн” сэдвээр Зуунмод, 
Баянчандмань сумдын Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, дунд ангийн сурагчдын 
дунд зохион байгуулж 162 хүүхэд амжиллтай оролцож оролцсон бүх хүүхдэд Дэлхийн 
зөн олон улсын байгууллагын гарын бэлэг өгч ажилласан. 

 
“School- pоlice” арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлснээр сургуулийн орчинд үйлдэгдэх 

гэмт хэрэг, хүүхдийн эрх зөрчигдөх асуудал буурсан дүнтэй байна. Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн 518 оюутан, Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 9-12 ангийн 
12467 сурагчдад  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиар  2 цагийн 
сургалтыг 62 удаа зохион байгуулж ажилласан байна.  

 
Монгол Улсын Төвийн болон говийн бүсийн “Уран зохицуулагч-2016” тэмцээнийг 

2016 оны 06-р сарын 08-ны өдөр Төв аймгийн Зуунмод сумын төвд зохион байгуулж 
орон нутгийн “ТВS” телевизээр олон нийтэд мэдээлж ажилласан байна. 

 
Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Алтанбулаг сум сумдын ард 

иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай 
хуулиар сургалт орж тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хамгаалах бүс болон 
хамгаалалтын малгай хэрэглэх, хурдаа тохируулж замын хөдөлгөөнд оролцох талаар 
сургалт орж 450 иргэн иргэн хамрагдсан байна. 

 
2016 оны 9-р сарын 24-ний өдөр Төв аймгийн Цагдаагийн газрын сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч нарт зам тээврийн осол хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
хичээл сургалт зохион байгуулж,  бэлэн бусаар торгох “САТ” багаж 10 ширхэгийг хатуу 
хучилттай засмал замтай ойр байрлах сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт тараан өгч 
ажилласан байна. 

 
Төв аймгийн хэмжээнд осол, гэмтэлд өртөгсдөд үзүүлэх яаралтай тусламжийг 

сайжруулах зорилгоор Зуунмод сумын төвд нийтийн тээврийн /такси/  болон хот 
хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг 110 жолооч нарт анхан шатны  
тусламж үзүүлэх 1 цагийн сургалтыг Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн 
нартай хамтран зохион байгуулж, хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хөдөлгөөнд 
оролцож буй тээврийн хэрэгслийн  жолооч нарын эмийн сан, галын хор, ослын 
зогсолтын тэмдэг зэрэг иж бүрдлийг шалгаж илэрсэн зөрчилд Монгол улсын Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтыг баримтлан арга 
хэмжээ тооцон зөрчлийг арилгуулан ажиллаж байна.  

 
2016 онд Цагдаагийн байгууллага, замын цагдаагийн тасгийн ажил үйлчилгээг 

иргэдэд сурталчлах зорилгоор тус аймгийн 27 суманд “Нээлттэй хаалганы өдөр”, 
Цагдаагийн байгууллагын түүхт 95 жилийн ой, замын цагдаагийн албаны 80 жилийн ойг 
угтан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, Цагдаагийн төрөл албадын ажил 
үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах, мэдээлэх ажлын хүрээнд Нээлттэй хаалганы өдөр” 



арга хэмжээг 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Төв аймгийн Зуунмод сумын “Мөнх-
Алдар”-ын талбайд, Монгол улсын Засгийн  газрын “100 хоног” арга хэмжээг 
тохиолдуулан Зуунмод сумын төвд зохион байгуулсан “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-
ийн арга хэмжээнд оролцож Цагдаагийн албаны тухай хууль болон цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бусад хууль, тогтоомжоор /Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль/ 
5850  иргэн, Ерөнхий боловсролын сургууль, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 
нийт 3627 оюутан сурагчдад яриа таниулга хийж 3500 ширхэг гарын авлага, 
анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг тараан, орон нутгийн телевизээр  зам тээврийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэх  8 төрлийн шторкийг өдөр бүр 2 удаагийн давтамжтайгаар 30 
хоногийн хугацаанд олон нийтэд мэдээлж сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан байна.  

Арга хэмжээний үед тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулж, хугацаа нь 
дууссан 6 иргэний эрхийг сэргээх шалгалтыг авч, иргэдэд үйлчилгээ үзүүлсэн. 

 
  Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг олгох, хөдөлгөөнд соёлтой оролцох 
дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой-2016” тэмцээнийг 
зохион явуулсан ба тэмцээнд Зуунмод сумын Дэгдээхий, Сувилгаа чийрэгжүүлэлтийн, 
Бүжинхэн цогцолбор, Ирээдүй, Унагалдайн андууд, Бумбардай зэрэг 9 цэцэрлэгийн 
108   хүүхэд, 18 багш, 18 эцэг, эхийн зөвлөлийн гишүүд оролцсон байна. 
 

 “Ногоон гэрэл цагаан шугам- 2016” тэмцээнд 3 сургуулийн 36 сурагч, 3 багш 
оролцож 5-р сургуулийн баг тэргүүн байрыг,  “Хүмүүн” бага сургуулийн баг дэд байрыг 
эзэлсэн байна. 

 
 “Зам тээврийн осолд өртсөн” иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэх дэлхий нийтийн өдөрт 

зориулан Онцгой байдлын газар, яаралтай тусламжийн төв, албан журмын даатгалын 
холбоо, аймгийн улаан загалмайн нийгэмлэгтэй хамтран ард иргэдэд санамж 
сэрэмжлүүлэг өгөх зорилгоор дээрхи байгууллагуудын тээврийн хэрэгсэл, зам 
тээврийн осолд өртсөн тээврийн хэрэгсэл,  гэмтсэн иргэдийн цувааг Зуунмод сумын 
төвд, анхны тусламж үзүүлэх хичээл сургалтыг иргэдийн дунд зохион байгуулж 
ажиллаа.  

 
Төв аймгийн Засаг даргын 2016 оны захирамжийн дагуу  хариуцсан нутаг 

дэвсгэрт  замын хөдөлгөөнд оролцож буй  тээврийн хэрэгслүүдэд Монгол улсын “Авто 
тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS4598:2011 
стандартын  шаардлагын хэрэгжилтэнд хяналт тавих,  хангуулах зорилгоор   Авто 
тээврийн байгууллагын ажилтан нартай хамтран эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж 
стандартыг зөрчсөн зөрчилд арга хэмжээ тооцож хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх 
талаар арга хэмжээ авч ажиллаж байна.  
  

          АРВАН ДӨРӨВ. НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН 
 АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, тэргүүн комиссар Р.Чингисийн 2016 оны 06 

дугаар сарын 23-ны өдрийн Б/330 дугаар тушаалын дагуу Цагдаагийн газар, Заамар 
сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн бие бүрэлдэхүүнийг Улсын Их Хурлын 
болон аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн үед иргэд,олон нийтийн 
амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 0900 цагаас 2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны 
өдрийн 1800 цаг хүртэлх хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нэгдүгээр зэрэглэлд 
шилжүүлэн ажиллаж,Улсын Их хурлын сонгуулийн 28, 29, 30-р тойргуудын 86 санал 



авах байранд 93 алба хаагч 24 цагаар, зөөврийн хайрцгаар 84 хэсгийн хорооноос 96 
явуулын хайрцгаар 1023 иргэний саналыг авах үед 84 алба хаагч хэв журмын 
хамгаалалтанд, хяналт шалгалтаар 10, жижүүрийн үндсэн болон нэмэгдэл 
бүрэлдэхүүнд 24, саатуулах байранд 6, бэлэн байдалд 60 алба хаагч тус тус ажилласан 
байна. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, тэргүүн комиссар Р.Чингисийн 2016 оны 10 

дугаар сарын 14-ний өдрийн Б/559 дүгээр тушаалын дагуу Цагдаагийн газар, Заамар 
сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн бие бүрэлдэхүүнийг сум, дүүргийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн үед иргэд,олон нийтийн амгалан тайван байдлыг 
хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2016 оны 10 сарын 18-ны 
өдрийн 0900 цагаас 2016 оны 10 сарын 20-ны өдрийн 1800 цаг хүртэлх хугацаанд 
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нэгдүгээр зэрэглэлд шилжүүлэн ажиллаж,  Сум, 
дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 98 санал авах байранд 105 алба 
хаагч 24 цагаар, зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар 98 хэсгийн хорооноос 1023 иргэний 
саналыг авах үед 56 алба хаагч хэв журмын хамгаалалтанд, хяналт шалгалтаар 6, 
жижүүрийн үндсэн болон нэмэгдэл бүрэлдэхүүнд 24, шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг 
хамгаалах хэсэгт 4, саатуулах байранд 6, бэлэн байдалд 60 алба хаагч тус тус 
ажилласан байна.  

 
2016 оны 10-р сарын 29-ны өдөр Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 

явуулсан 98 хэсгийн хороодоос Баяндэлгэр сумын 1038, Баянхангай 1045, Бүрэн сумын 
1064, Заамар сумын 1076, Сүмбэр сумын 1088, Угтаалцайдам сумын 1096-р 
сонгуулийн санал авах хэсгүүдэд дахин сонгуулийг явуулах үед, санал авах байрны 
хамгаалалтанд 12 алба хаагч, санал авах төхөөрөмж, хуудас, битүүмжилсэн хайрцагны 
хамгаалалтанд 3 алба хаагч ажилласан байна. 

 
Нийтийн хэв журам хамгаалах эргүүлд 27 сумын нутаг дэвсгэрт эргүүлийн 9855 

/давхардсан тоогоор/  чиглэлд 19710 /давхардсан тоогоор/ цагдаа үүрэг гүйцэтгэж, 
Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус 1358-н 
байгууллагын харуул хамгаалалт, хүнсний дэлгүүр 2587, баар 894 шалгаж,  ахуйн 
хүрээний 120 дуудлагыг шалгаж, 857 хүнийг саатуулах байранд, 124 иргэнийг ар гэр 
асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, зөрчил гаргасан 185 иргэнийг 925,000 төгрөгөөр 
торгосон.  

 
Хэсгийн байцаагч нар гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл 220-ийг хүлээн 

авч, эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 43, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай-151, 
харъяаллын дагуу шилжүүлсэн 7, нийтийн хэв журам сахиулах эргүүлд 924 удаа/ 7504 
цагийн үүрэг гүйцэтгэж, давхардсан тоогоор 2774 аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгаж, 
үүнээс хүнсний дэлгүүр 4348. баар 350, Шатахуун түгээх станц 375, Тээврийн хэрэгсэл 
371, шалгасан хүн 671. дуудлаганд очиж ажилласан 206. саатуулах байранд хүлээлгэн 
өгсөн иргэн 147, айл өрхөер орж санал хүсэлтийг авч, нэрийн хуудас тараан ажилласан 
671, ХӨТЯШ иргэнд хяналт тавьсан 22, Ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн 
иргэн 151, Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр захиргааны журмаар баривчлуулсан 
иргэн 64, Архины албадан эмчилгээн явуулсан иргэн 1, илрүүлсэн хэрэг 19, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тараасан санамж сэрэмжлүүлэг 3404, 
хамгаалалтанд ажилласан хүн, цаг 154/ 4296, торгуулийн тасалбараар 525 иргэнийг 
2,616,000 төгрөгөөр торгож, ЗХАБТХ-ийн 27,1 дахь заалт зөрчсөн 15 жолоочийн 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 6-2 жил хүртлэх хугацаагаар хасч, шийтгэвэрээр 
457 иргэнийг 16,372,000 төгрөгөөр торгож, эрэн сурвалжилан олж тогтоосон 38 
иргэнийг шүүх болон ар гэрт нь хүлээлгэн өгч ажилласан байна. 

 



Хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин 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, Тэсэрч дэлбэрэх аюултай ачаа тээвэрлэж явсан 64 тээврийн 
хэрэгсэлийн зуунмод сумын нутгаар хамгаалан гаргаж, ар гэртээ, гудамж талбай олон 
нийтийн газарт жижгээр танхайрсан  43 дуудлаганд явж 33 иргэнийг саатуулах байранд, 
28-н 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.   

 
 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 байна. 
 

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг “Хөшгийн хөндий” Улаанбаатар хотын шинэ 
Олон улсын нисэх буудал барих төслийн талбайд төслийн удирдлагаас ирүүлсэн 
хүсэлт, Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу 2016 оны 05 сарын 
05-ны өдрөөс 10 сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд цагдаагийн постыг 1 алба 
хаагчтайгаар 24 цагаар ажиллуулж, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчил илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр ажиллуулсан байна. 

 
ЖИЖҮҮРИЙН АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
Жижүүрийн шуурхай албанд гэмт хэргийн шинжтэй 576, зөрчлийн 936, эрэн 

сурвалжлалтын 36, нөхөн илрүүлэлтийн 5, нийт 1553 мэдээ мэдээлэл хүлээн авч, 
шуурхай шалгаж, жижүүрийн бүрэлдэхүүнийг удирдаж ажилласан байна.  

 
Зуунмод сумын нутгаар тэсэрч дэлбэрэх бодис тээвэрлэж явсан  1176 тээврийн 

хэрэгслийн аюулгүй байдлыг ханган хамгаалалтанд авч ажилласан байна.   
 
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 түргэн шуурхай зохион явууллаа. 

 
Тайлангийн хугацаанд жижүүрийн албанд суурилуулсан хяналтын камерт 

тогтмол хяналт тавьж, үйлдэгдсэн 8 гэмт хэргийн, 23 зөрчлийг таслан зогсоож, 38 удаа 
бичлэг шүүж, хуулбарлаж өгсөн байна. 

 
СААТУУЛАХ БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
Согтуугаар гудамж талбай, олон нийтийн газар болон гэр, ахуйн хүрээнд  

танхайрсан, эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгслэл жолоодсон 978   
баривчлагдсан 102, захиргааны журмаар албадан саатуулагдсан 166  иргэнийг зохих 
журмын дагуу эрүүл мэндийн үзлэг хийж хүлээн авч ажилласан байна.  



 
Саатуулагдсан иргэдээс 4,112,650 төгрөгийн, баривчлагдсан иргэдээс 3,167,000 

төгрөгийн хураамжийг авч Төрийн санд төвлөрүүлсэн байна. 
 
Төв аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэврээр 

7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлагдсан 102  иргэнийг хүлээн авч биеэр ялыг 
эдлүүлжээ.  

Саатуулагдсан 78 иргэнд эмнэлгийн анхны тусламжийг үзүүлж, ар гэр, асран 
хамгаалагчид нь 66  иргэнийг хүлээлгэн өгсөн байна. 

 
 Өөрсдийн нөөц бололцоогоор саатуулах байрны дээвэр, гадна тал, өрөө 
тасалгааны ханыг бүрэн засварлаж ажилласан байна.  

 
АРВАН ТАВ. ШҮҮХ, ШҮҮГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 
Шүүхийн байранд харуулын цагдаа 24 цагаар ажиллаж, шүүхийн байрны эргэн 

тойрон хамгаалалтын бүсэд үзлэг, шалгалт хийж, архивын өрөө, серверийн өрөөний 
лацыг шалгаж,  хүлээлцэж, шүүхийн байранд нэвтэрсэн 3151 иргэний бичиг баримтыг 
шалгаж нэвтрүүлсэн байна. 

 
Цагдаагийн газрын жижүүрийн тээврийн хэрэгслээр Цагдан хорих байрнаас 44 

шүүгдэгчийг хүлээн авч тэмдэглэл үйлдэж биед нь үзлэг хийж шүүхэд хуяглан хүргэж 
шүүх хуралдаанд оролцуулан буцааж  33 шүүгдэгч, 23 ялтныг  Цагдан хорих байранд 
хүлээлгэн өгч ажилласан байна..  

 
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн, Захиргааны  болон иргэний 

хэргийн шүүхээс хариуцагч, гэрч, хохирогч, шүүгдэгч нарыг албадан ирүүлэх 29 
шүүгчийн захирамж, тогтоол  хүлээн авч, бүртгэлд хөтлөн, хариуцсан алба хаагч нарыг 
томилон нийт 24 албадан ирүүлэх захирамж, тогтоолоор 39  хохирогч, гэрч, хариуцагч 
нарыг  албадан ирүүлж  шүүгчийн туслахад хүлээлгэн өгсөн байна.  

 
Мөрдөн байцаах газрын Эрэн сурвалжлах хэлтсээс 13, Төв аймгийн шүүх болон 

бусад шүүхээс 8 хариуцагчийг эрэн сурвалжлах 24 шүүгчийн шийдвэрүүдийг хүлээн 
авч, бүртгэлд хөтлөн  хариуцсан хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт гарт нь 
болон хөдөө сумдад сүлжээгээр өгч, хугацаа заан ажиллаж байна.  

 
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, 
Улсын мөрдөн байцаах газраас ирүүлсэн 2016 оны 08-р сарын 18-ны 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. 

 
АРВАН ЗУРГАА. ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ, ГЭМТ ХЭРГЭЭС 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Цагдаагийн газрын судалгааны багаас Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж 
байгаа гэмт хэргийн нөхцөл байдалд сар бүр судалгаа дүгнэлт хийж, цаашид гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулахад санал, дүгнэлт гаргаж үйл 
ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

 
Үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдалд хийсэн судалгаа, дүгнэлтийг 

гаргаж, Цагдаагийн Ерөнхий газрын мэдээлэл судалгааны төв болон Төв аймгийн Засаг 
дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад хүргүүлж нөхцөл байдлаа танилцуулж 
үүрэг, чиглэл авч ажиллаа.  

 
Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, үүнээс иргэдийн өмчийн хулгай, малын хулгай, 

ИЭМЭЧЭГХ, Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, Зам тээврийн осол, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлээс үүдэлтэй гэмт хэрэг, насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, 
согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэргүүдэд сүүлийн 
3 жилийн харьцуулсан судалгааг гаргаж, дээрх төрлийн гэмт хэргийг бууруулах 
урьдчилан сэргийлэхэд тодорхой ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжилт, үр дүнг тооцон 
ажиллаж байна.  

 
Төв аймгийн 27 сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах                                                                 

зөвлөлийн дарга нарт хуурайшилтын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан ой, тал 
хээрийн  түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр уг зөвлөмжийг хүргүүлж 
хариуг бичгээр авсан байна. 

 
Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд 

өртөхөөс сэргийлэх талаар хариуцсан сум, орон нутагт зохион байгуулж байгаа ажлыг 
эрчимжүүлэх талаар ажлын чиглэл өгч хариуг тооцон авсан байна. 

 
Судалгааны багаас  27 сумын эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд судалгаа, 

дүгнэлт хийж сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөл, хэсгийн 
төлөөлөгч нарт тус бүр 1  удаагийн зөвлөмж, ажлын чиглэл хүргүүлсэн байна.  

 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиож 

буй ажлын явц байдал, үр дүнгийн талаарх тайлан, мэдээллийг Төв  аймгийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж,  шаардлагатай асуудлын талаар санал тавьж 
шийдвэрлүүлсэн. Тухайлбал: “Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт 
хэрэг, захиргааны зөрчлийн нөхцөл байдал, цаашид анхаарах асуудал”, “Мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт, 
Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “Архидалтын эсрэг-
Төв аймаг” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг 
бууруулах зорилгоор “Эрчимжүүлэлт” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж,  аймгийн  
Засаг даргын 04-ны А/614 тоот захирамжаар аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгосон нийт 566 цэг салбарт 2016 оны 11 дүгээр 
сарын 14-нөөс 18-ны өдрүүдэд аттестачилал явуулж дүнг Төв аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлөөр тус тус хэлэлцүүлэв. 

 



Цагдаагийн газрын судалгааны багаас  аймаг орон нутгийн хэмжээнд үйлдэгдэж 
байгаа гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилд судалгаа дүгнэлт хийж, гэмт хэрэг, зөрчил 
үйлдэгдэж байгаа газар нутаг, орон зай, цаг хугацаа, шалтгаан нөхцлийг судлан 
тогтоож хэв журам сахиулах болон хөдөлгөөнт эргүүл, замын цагдаагийн эргүүлийг  цаг 
үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 
Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт “Зочид буудал”, “Баар саун”, “Бүс-Хяналт” “РС цахим 

тоглоом”, “Архидалтын эсрэг хамтдаа”, “РС цахим тоглоом” зэрэг нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг  зохион байгуулж 494 аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд үзлэг 
шалгалт зохион байгуулан зөрчил дутагдал бүрт хугацаатай албан мэдэгдэл хүргүүлэн 
үр дүнг тооцсон байна.  

 
 “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 360 гаруй иргэнд яриа таниулга хийж, 1300 ширхэг анхааруулга, 
сэрэмжлүүлэг тарааж, 120 байгууллагын 1200  ажилтан алба хаагч, иргэдийг “Нийт 
эргүүл” арга хэмжээнд  хамруулж, орон нутгийн телевизээр 2 удаагийн “Шөнийн эргүүл” 
нэвтрүүлэгийг бэлтгэн хүргэж, 18 удаагийн сэрэмжлүүлэг мэдээг хүргэж, алба хаагчдыг 
24 цагийн эргүүл шалгалтанд ажиллуулснаар сар шинийн баярын үеэр ноцтой гэмт 
хэрэг, зөрчил үйлдэгдээгүй байна. “Илрүүлэлт-Оргодол” нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд шүүхээс даалгаж эрэн сурвалжлагдаж байсан 6, улсын хэмжээнд эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 20, үүнээс ЭБШХ-ийн 205.1.2-т зааснаар эрэн сурвалжлагдаж 
байсан 3, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 13, бусад газраас эрэн сурвалжлагдаж байсан 
оргодол 2, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 2 этгээдийг тус тус олж барвчилсан байна.  “Хулгай” 
нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд  27 сумын 8 бүс болгон алба хаагчдыг хуваарилан 
хариуцсан сум, багийн хэмжээнд хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр хяналт, шалгалт, сургалт сурталчилгааг хүргэж, иргэдээс гэмт хэргийн 
талаарх мэдээ мэдээллийг цуглуулах, хамтарсан эргүүл шалгалтыг зохион байгуулан 
ажиллаа. Тухайлбал 27 сумын ЗДТГ, ГХУСАЗЗ-тэй хамтран эргүүл шалгалтыг зохион 
байгуулж, “Хөршийн холбоо”, “Малчдын бүлэг” зэрэг иргэдийн сайн дурын бүлэг 
холбоотой хамтран ажилласан зэрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан 
үр дүнтэй зохион байгуулснаар эхний 11 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 
үйлдэгдсэн өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 84 нэгжээр буюу 22,6 хувиар хувиар, үүнээс 
бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг 70 нэгжээр буюу 22,6 хувиар, үүнээс малын 
хулгайн гэмт хэрэг 75 нэгжээр буюу 50,3  хувиар тус тус буурсан байна.    
 
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 228,  архидан согтуурахтай тэмцэх 
чиглэлээр 36, гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах чиглэлээр 256, 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын чиглэлээр 82   нийт 602 хугацаатай албан 
мэдэгдэл хүргүүлж 518 буюу 86  хувьд нь хариу авч хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажиллаа. 
Албан мэдэгдэл хүргүүлснээр байгууллага, аж ахуйн нэгжийн харуул хамгаалалт 
сайжирч, шинээр 154 байгууллага, аж ахуйн нэгж хяналтын камертай, 126 аж ахуйн 
нэгж хаалга цонхны найдвартай байдлыг хангаж, галын аюулгүй байдлыг хангасан 78 
байгууллага байна. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр албан мэдэгдэл 
хүргүүлж хэрэгжилт, үр дүнг тооцсоноор бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг 23,6 
хувиар, үүнээс байгууллагын өмчийн хулгай 8,5 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй 
байна.  
   
 “Банкны аюулгүй байдал” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, 27 сумын нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж,“ХААН” банкны 27, “Төрийн” банкны 27, “Хас” банкны 
1, “Капитал” банкны 1 нийт 56 салбар тус тус хяналт шалгалтанд хамрагдсан байна. 
 



 Банкны 56 салбарын 395 ажилтанд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэх үед яаралтай 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, мөн хуурамч мөнгөн тэмдэгтийн талаар сургалт мэдээлэл 
явуулж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөмж тарааж, хамгаалалтын 
15 ажилтанд сургалт мэдээлэл явуулж галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх, бие 
хамгаалах ур чадварыг шалгаж, банкны салбаруудад шаардлагатай үед холбоо барих 
байгууллагуудын утасны дугаарыг  тараан  байрлуулж, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 56, зөрчил арилгуулах чиглэлээр 35 банкны салбарт хугацаатай 
албан мэдэгдэл хүргүүлсэн.  

 “Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын газар” нэгдсэн арга хэмжээг Төв аймгийн 
нутаг дэвсгэрт 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 2016 оны 02 дугаар сарын 04-
ний хооронд зохион байгуулж амралт, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулдаг 
“Чандмань булаг”, “Дугана хад”, “Салхитын андууд”, “Шилийн булаг”, “Элстэй”, “Талын 
сондор”, “Хаан жимс”, “Их дөт”, “Өртөө, Жалам”, “Их өргөө” гэх мэт 24 амралт, аялал 
жуулчлалын газрууд хамрагдсан байна. Холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчилах 
чиглэлээр 86 иргэнд яриа, таниулга хийж ажилласан байна.  

 
Төв аймгийн хэмжээнд 2 цахим тоглоомын газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

ба уг тоглоомын газрууд нь “Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом”-ын үйл ажиллагаа 
явуулдаггүй. Хяналт шалгалтаар дээрх чиглэлээр  зөрчил, дутагдал илрээгүй болно. 

 
 2016 онд 128 ялтанд захиргааны хяналт тогтоож ажилласнаас хугацаа дуусч 
хяналтыг зогсоосон 16, харъяаллын дагуу шилжүүлсэн 14, бусад шалтгаанаар 2 ялтны 
хяналтыг зогсоосон байна. Захиргааны хяналтыг сайжруулах, биелэлтийг хангуулах 
чиглэлээр “Захиргааны хяналт” 45 хоногийн аян, “Хувийн хэргийн бүрдүүлэлт” нэгдсэн 
арга хэмжээг зохион явуулж үр дүнг тооцон ажиллав. Захиргааны хяналтанд байгаа 
этгээдүүдээс захиргааны зөрчил гаргасан 2 ялтны ялыг өөрчлүүлэх саналыг аймгийн 
прокурорт хүргүүлсэн байна. 
 

Захиргааны хяналт тогтоох чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомж, бусад эрх зүйн 
акт, журам заавраар хэсгийн төлөөлөгч нарын нэгдсэн цугларалтын үеэр хяналтын 
прокурортой хамтран 2 удаа сургалт мэдээлэл хийсэн. Захиргааны хяналтыг 
сайжруулах чиглэлээр хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт ЦГ-ын даргын үүрэг 
ажлын чиглэл 1 удаа,  тасгийн дарга, ахлах байцаагчаас 18 удаа зааварчилга хүргүүлж 
хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажилласан байна.  

 
Хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нар сар бүр хяналтанд байгаа ялтантай 

уулзаж ярилцаж хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, дахин гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилд 
холбогдохгүй байх талаар хэлж анхааруулж, баталгаа гаргуулж, хувийн хэргийн 
бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллаж байна. Захиргааны хяналтыг сайжруулах чиглэлээр 
аймгийн прокурорын газраас 2 удаагийн нэгдсэн шалгалтыг зохион байгуулж үр дүнг 
тооцсон байна.  

 
Төв аймгийн Зуунмод сумын “ТВS” телевизтэй хамтарч “Ард түмний индэр”, 

“Гүүр” шууд нэвтрүүлэгт 2 удаа оролцож, аймаг орон нутгийн хэмжээнд үйлдэгдэж 
байгаа гэмт хэргийн нөхцөл байдал, урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээллүүдийг хүргэж, 
эфирийн шууд утсаар иргэдийн асуултанд хариулт өгч ажилласан байна. 

 
Монголын үндэсний телевизийн “Дуулага” стүдид цагдаагийн газраас авч 

хэрэгжүүлж байгаа ажлын үр дүн, эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын талаар 
2 удаа  мэдээ мэдээлэл хүргэсэн.  Төв аймгийн “ТВS” телевиз, Монгол туурагтан 
театрын уран бүтээлч нартай хамтарч зам тээврийн хэрэг, ослоос урдчилан сэргийлэх 
талаар зохиомжит нэвтрүүлэг хийж иргэд олон нийтэд хүргэсэн. Мөн Монголын 



үндэсний телевизийн “Эрх зүйн хөтөч” нэвтрүүлэгт аймгийн прокурорын газартай 
хамтран оролцсон.  

 
 Орон нутгийн телевизтэй хамтран аймаг орон нутгийн эрүүгийн болон хэв 
журмын нөхцөл байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 123 удаагийн 
мэдээ, мэдээллийг хүргэж, тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 8 төрлийн видео шторкуудыг тодорхой давтамжтайгаар хүргэсэн 
байна.  
 Орон байрны хулгай, Зам тээврийн осол, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр видео шторк бэлтгэн иргэдэд хүргэсэн байна. 
 
 Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэд олон нийтэд сурталчилах 
чиглэлээр 27 суманд “Нээлттэй өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулав. Өдөрлөгийн үеэр 
Төв аймаг, сумдын эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал, цагдаагийн газраас гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны тайланг тавьж, цагдаагийн 
байгууллагад ашиглагдаж байгаа техник, тусгай хэрэгсэлийн үзүүлэн гаргах, 
цагдаагийн алба хаагчдын урлагийн тоглолт, иргэдийн дунд төрөл бүрийн тэмцээн, 
соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаа. Тухайлбал: Цагдаагийн 
байгууллагын түүхт 95 жилийн ойг угтан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, 
Цагдаагийн төрөл албадын ажил үйлчилгээг ирэгдэд сурталчлах, мэдээллэх, Олон 
нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Амар тайван амьдарлын 
төлөө хамтдаа уриатайгаар “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа-Нээлттэй 
хаалганы өдөр” арга хэмжээг 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Төв аймгийн 
Зуунмод сумын “Мөнх-Алдар”-ын талбайд зохион байгууллаа. Өдөрлөгт Аймаг , сумын 
удирдлагууд, Хууль зүйн хэлтэс, Шүүх, прокурор, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, 
Шүүх шинжилгээний алба, Иргэний зөвлөл, нийт 150 гаруй иргэд оролцлоо.  Сум орон 
нутагт зохион байгуулагдсан “Нээлттэй өдөр” арга хэмжээний үеэр цагдаагийн 
байгууллагын ажил үйлчилгээг сурталчлах, мэдээллэх, иргэдийн санал хүсэлтийг 
хүлээн авах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх зэрэг ажил үйлчилгээгээ иргэдэд түргэн 
шуурхай хүргэх ажлуудыг зохион байгуулав. Мөн Шүүхийн байгууллагын түүхт  90 
жилийн ойг угтсан хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн өдөрлөгийн үеэр Цагдаагийн 
газраас “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааны өдөр”-ийг хамтран зохион 
байгуулсан. 
 
 Цагдаагийн Ерөнхий газрын Олон нийт цагдаагийн төвтэй хамтран Батсүмбэр 
суманд “Нээлттэй өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулж 350 иргэнд цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ 
мэдээллийг хүргэж,  8000 гаруй гарын авлага, анхааруулга, сэрэмжлүүлэг тарааж, 1500 
иргэнээс цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээний талаар сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авч үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаа. 
 
 “Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийг сурталчлах, иргэд олон 
нийтийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эрсдлээс өөрийгөө болон бусдыг 
хамгаалах чадвар, дадал, гэмт хэрэг, зөрчлийг үл тэвчих нийгмийн ухамсар, хандлагыг 
төлөвшүүлэх сэдвүүдээр 18  удаагийн сургалтанд 1500 гаруй иргэн оролцсон байна.  
 

Иргэд аж  ахуйн нэгж байгууллагын хамтын ажиллагааны ач холбогдлыг  
сурталчлах зорилгоор “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд-Иргэн таны оролцоо” 
өдөрлөг “Сайн хөрш”, “Хөршийн холбоо”,“Замын хөдөлгөөн ба хүүхэд”, “Shcool police”, 
“Архи тамхигүй ирээдүй”, “Хөдөлгөөн-эрүүл мэнд”  зэрэг арга хэмжээнүүдийг иргэд, 
олон нийтийн оролцоотойгоор амжилттай, үр дүнтэй  зохион байгуулсан.  Тухайлбал 



аймгийн төвд зохион байгуулагдсан “Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа” 
уриатайгаар зохион байгуулагдсан “Нийтийн эргүүл” арга хэмжээнд идэвх 
санаачлагатай ажилласан  Зуунмод сумын “Бүжинхэн цогцолбор” цэцэрлэгий 
“Өргөмжлөл” мөнгөн шагналаар шагнав. Өдөрлөгийн үеэр Зуунмод сумын “Бүжинхэн”, 
“Дэгдээхий” цэцэрлэгийн хүүхэд багачуудын урлагийн тоглолт, “Ногоон гэрэл-цагаан 
шугам” тэмцээний шилдэг үзүүлбэрүүдийг иргэдэд сурталчлав. Мөн Төв аймгийн 
Шүүхийн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойг угтан хуулийн байгууллагуудын 
өдөрлөгийн үеэр “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааны өдөр” арга хэмжээг 
хамтран зохион байгуулсан байна.  

 
 

АРВАН ДОЛОО. ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС  
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 
 2016 онд  насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэгдсэн  18  гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь 
өмнөх оны мөн 9 нэгжээр буюу 33,3 хувиар буурсан. Хэргийн өнгөөр нь авч үзвэл: 
Иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг-7, ББМБГУ гэмт хэрэг-6, булаах гэмт хэрэг-1, 
дээрэмдэх гэмт хэрэг-1, залилан мэхлэх гэмт хэрэг-1, ТХХАББАЖЭ гэмт хэрэг-1, бусад 
төрлийн гэмт хэрэг -1 бүртгэгдсэн байна.  
 
 Эрүүгийн 2 хэрэг шүүхэд шилжин хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлээр 2 хүүхэд 
захиргааны хяналтанд, эрүүгийн 15 хэрэг нь прокурор, шүүхийн шатанд хэрэгсэхгүй 
болсон, 1 хэрэг одоо ажиллагаанд шалгагдаж байна.  
 

Үйлдэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд  Эцэг эх, 
асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нар нь хараа хяналт тавиагүй, чөлөөт цагаа зөв 
боловсон өнгөрүүлээгүй, сургууль олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион 
байгуулахдаа хариуцлагатай жижүүр багш ажиллуулаагүй зэрэг нь гэмт хэрэг гарахад 
нөлөөлсөн байна. 

 
 Гэмт хэргийн улмаас 45 хүүхэд хохирсон түүний 21 буюу 46,6 хувь нь хөнгөн буюу 
хүндэвтэр гэмтсэн, 15 буюу 33,3 хувь нь нас барсан, бусад төрлийн хэргийн хохирогч 5 
буюу 11,1 хувийг эзэлж байна  
 
 Хэргийн өнгөөр нь авч үзвэл: ИЭМЭЧЭГХ-9, ТХХАБАЖЭГХ хохирогч-10, хүн 
амины гэмт хэргийн хохирогч болсон-1, золгүй байдлаар амь насаа алдсан 10, 
Хүчингийн гэмт хэргийн-6, танхайн гэмт хэрэг-2, бусад төрлийн гэмт хэргийн хохирогч 
болсон 7 хүүхэд байна.  
 
 Нийт 17,280,0 төгрөгний хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
шатанд 16,880,0 төгрөгийг нөхөн төлүүлсэн хохирол төлүүлэлт 97,6 хувьтай байна.   
  
 Насанд хүрээгүй хүмүүс, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр “Архи тамхигүй ирээдүй”, “Төгсөлт”, “Аз жаргалтай гэр бүл”, “Хүүхдийн 
хөдөлмөр”, “Элсэлтийн ерөнхий шалгалт-Хуваарь”, “РС цахим тоглоом”, “Эргүүл 
шалгалт”, “Судалгаа хяналт”, “Хуулиа дээдлэе”, “Шинэ жил”, “Ногоон гэрэл-цагаан 
шугам” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан Мэргэжил 
сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудын 1-4 ангийн 1600 
сурагч, 6-12 ангийн 11572 сурагч, суралцагч нарт сургалт зохион байгуулсан байна. 
Мөн эцэг эх асран хамгаалагч нарын хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд  оролцоог 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр 1476 төрийн болон төрийн бус байгууллага алба хаагч, иргэдэд 
сургалт зохион байгуулсан. 



 
 Хүүхдийн зөвлөлийн тэргүүн Засаг дарга Ж.Батжаргалд 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 удирдлага нарт 
1-5 ангийн сурагчдыг сургуульд нь хүргэж өгөх, тарах үеэр хүүхдээ сургуулиас нь авах 
цалинтай чөлөөг олгох, мөн хичээлийн жилд эцэг, эх бүрийг сургуулийн орчинд эргүүлд 
ажиллуулах захирамж гаргуулан тайланг улирал бүр авч явц үр дүнг тооцон ажиллаж 
байна.  
 
 Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар “School-police” арга хэмжээний явц, үр 
дүнгийн талаар танилцуулга, мэдээлэл хийсэн. 
 
 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 
байгуулжээ. 
 
 Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг зөрчил, Гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөрчлийг арилгуулахаар 25 албан мэдэгдэл, 6 
зааварчилга, 8 ажлын чиглэл зөвлөмж  хүргүүлэн хариуг хугацаанд авч үр дүнг тооцсон 
байна. 
 
 Монгол улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 13 дугаар 
зүйлийн 13.2.7 дахь хэсэгт заасан “Эцэг эх, асран хамгаалагч, бүх шатны боловсролын 
байгууллагын холбогдох албан тушаалтан 10 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах 
хүнгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх” заалт, замын хөдөлгөөнд 
оролцохдоо цацруулагчтай ханцуйвч хэрэглэхийгмөрдүүлэхээр аймгийн хэмжээний 
ЕБС-ийн удирдлагуудад зөвөлмж хүргүүлсэн.Зуунмод сумын Ерөнхий боловсролын 
дунд сургуулийн 1-5 ангийн сурагчид цацруулагч ханцуйвч хэрэглэн замын хөдөлгөөнд 
оролцож эхэлсэн байна. 
  

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй 282 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, 242  
иргэнийг саатуулах байранд хүлээлгэн өгч, 46  иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар 
баривчлуулан, 196 иргэнийг 1,855,0 төгрөгөөр торгосон. Гэмт хэргийн шинжтэй гэр 
бүлийн хүчирхийллийн 40 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн нь урьд оны мөн 
үеэс 7 нэгжээр буюу 14,9 хувиар буурч  энэ нь нийт гэмт хэргийн 5,8 хувийг эзэлж, 
үүнээс 33 хэргийг яллах дүгнэлтээр, 1 хэргийг ЭБШХ-ийн 25,1 дүгээр зүйлд зааснаар 
эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, одоо хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаанд 6 хэрэг шалгагдаж байна. Нийт 11,655,0 төгрөгний хохирол 
учирсанаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 10,655,0 төгрөгийг нөхөн 
төлүүлсэн хохирол төлүүлэлт 91,0 хувьтай байна. 

 
 “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх цагдаагийн байгууллагын хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд сумдын төрийн болон төрийн бус байгууллагын 5428 иргэдэд сурталчилж, 
хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт хөтөлбөрийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохион байгуулах талаар зааварчилга хүргүүлэн ажилласан  байна. Дэлхийн гэр 
бүлийн өдрөөр айл гэр бүл хүчирхийллээс ангид амар тайван амьдрах уриалга гаргаж 



аймгийн олон нийтийн ТВS телевиз, Төв таймс 10 хоногийн хэвлэлээр сурталчилсан. 
Зуунмод сумын төвд “Аюулгүй амар тайван аз жаргалтай гэр бүлийн төлөө” гэр бүлийн 
хүчирхийллийг таслан зогсоох хүчирхийллийн талаар хэнд хаана хандахыг зөвлөсөн  
зурагт самбарыг байрлуулсан. 
 
 Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн Төв аймаг дахь салбартай хамтран 
“Хүчирхийлэлд үгүй гэж хэлье” 16 хоногийн аяныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, Ерөнхий боловсролын дунд сургууль, Мэргэжил 
сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч 7825 иргэдийн дунд “Цагаан туузтаны аяныг 
өрнүүлэн сургалт сурталчилгаа зохион байгуулан орон нутгийн олон нийтийн ТВS 
телевизээр нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.   Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Нийтийн хэв журам хамгаалах албанаас ирүүлсэн ажлын чиглэл, үүргийн дагуу 
Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албатай хамтран 27 сумын хэсгийн 
төлөөлөгч, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга нарт Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн “Эрсдэлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ”-г хийх сумдын нийгмийн 
бодлогын ажилтан нарт Гэр бүлийн хүчирхийллийн үед хамтарсан баг хэрхэн ажиллах, 
гишүүдийн үүрэг оролцоо сэдвээр сургалт зохион байгуулсан байна. 
 
 Цагдаагийн газраас архидан согтуурч гэр бүлдээ хүчирхийлэл үйлддэг Зуунмод 
сумын 1-р багийн иргэн П-ийн эрхийг хязгаарлах хүсэлтийг иргэний хэргийн анхан 
шатны шүүхэд хүргүүлж, Цагдаагийн байгууллагаас нэхэмжлэгчээр оролцож шүүгчийн 
захирамжаар зан үйлд нөлөөлөх албадан болон сайн дурын сургалтанд хамрагдах 
талаар захирамж гарсан. Мөн Сүмбэр суманд гэр бүлдээ хүчирхийлэл үйлддэг иргэн 
Н-ын сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдлыг сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн 
дүгнэлтийг  үндэслэн Улаанбаатар хот дахь Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 
2-р тасагт тусгай хяналтанд эмчилгээнд хамруулсан.  
 
 Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон 2 иргэн насанд хүрээгүй 3 хүүхдийг 
Улаанбаатар хотын Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн хамгаалах байранд  14 
хоногоос 3 сарын хугацаатай  хамгаалалтандбайрлуулсан. Гэр бүлийн хүчирхийллийн 
хохирогч болсон 24 иргэнд нөхцөл байдлын үнэлгээг хамтарсан багаар нь хийлгүүлэн 
ниймгийн халамж үйлчилгээнд холбон зуучилсан.  
 
 “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх цагдаагийн байгууллагын хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд “Бүс” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 27 сумын төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын иргэдэд сурталчилж, хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт 
хөтөлбөрийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах талаар 
зааварчилга бичин хүргүүлэн ажиллаж байна. Дэлхийн гэр бүлийн өдрөөр айл гэр бүл 
хүчирхийллээс ангид амар тайван амьдрах уриалга гаргаж аймгийн олон нийтийн ТВS 
телевиз, Төв таймс 10 хоногийн хэвлэлээр сурталчилсан. Зуунмод сумын төвд 
“Аюулгүй амар тайван аз жаргалтай гэр бүлийн төлөө” гэр бүлийн хүчирхийллийг 
таслан зогсоох хүчирхийллийн талаар хэнд хаана хандахыг зөвлөсөн  зурагт самбарыг 
байрлуулсан.   
 
 Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын төв орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, Гэр 
бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран Жаргалант сумын Тал булаг баг 
дээр согтууруулах хэтрүүлэн хэрэглэж гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг 12 иргэнгэр 
бүлд нь чиглэсэн сургалтыг Гэр бүл судлаач, сэтгэл зүйч Ч.Уламбаяртай хамтран 
зохион байгуулсан. Борнуур, Батсүмбэр, Баян, Баянжаргалан, Архуст сумын 
согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг 51  иргэдтэй 
уулзан баталгаа аван “Архи тайван бус байдал” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан 
байна. 



 
 Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Хууль зүйн яамнаас өгөгдсөн үүргийн дагуу тус 
Цагдаагийн газрын даргын А/48 тушаалаар мөрдөн байцаагч 1, хэрэг бүртгэх эрхтэй 2 
нийт 3 эмэгтэй алба хаагчаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл, эрүүгийн хэргийг шалгуулах, А/54 тоот тушаалаар Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр орон 
тооны бус  хамтарсан багийг ажиллуулан гишүүдэд чиг үүргийн дагуу ажил хувиарлан 
ажиллуулж байна. 
 
 Насанд хүрээгүй хүмүүс, Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр албан мэдэгдэл 22, зааварчилга 6, зөвлөмж 5 
хүргүүлэн ажилласан байна. 
 

АРВАН НАЙМ. АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР  
ХИЙСЭН АЖИЛ: 

    
Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт  согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ 

үзүүлдэг аж ахуйн нэгж, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг иргэдийн 
судалгааг  шинэчлэн гаргах зорилгоор хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт албан 
даалгавар зааварчилга хүргүүлж объект, субъектын судалгаанд баяжилт хийн 
ажиллаж байна. 

 
2016 онд нийт гэмт хэргийн 27,1 хувь буюу 214 хэрэг согтуугаар үйлдэгдсэн 

байна. Уг гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад  43 нэгжээр буюу 20.0 хувиар 
өссөн байна. Монгол улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиар  29 зөрчил 
илрүүлэн 28 иргэн, 1 байгууллагыг 1,225,000 төгрөгөөр, Монгол улсын Тамхины 
хяналтын тухай хуулиар 26 зөрчил илрүүлж, 26 иргэнийг 1,300,000 төгрөгөөр 
торгуулийн арга хэмжээ авч, нэмэгдэл хэлбэрээр 18 литр архи, 57 литр пиво хураан 
авч устгалд оруулсан байна. 

 
          Согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг бууруулах, архины хор уршиг болон 
согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн хор уршгийн талаар эрүүлжүүлэх баривчлах 
байранд эрүүлжүүлэгдсэн болон баривчлагдсан, саатуулагдсан иргэдэд давхардсан 
тоогоор 98 иргэдэд яриа таниулга сургалт орсон.  
 

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 3 удаа зааварчилгаа, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар хэсгийн төлөөлөгч, сумдын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх  ажлыг зохицуулах дэд зөвлөлийн дарга нарт 3 удаа  албан 
мэдэгдэл, ажлын чиглэл өгсөн байна. . 

 
 Ажлын байрандаа архидан согтуурсан зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг 
арилгуулахаар 3 байгууллагын дарга эрхлэгчийн нэр дээр хугацаатай албан мэдэгдэл 
өгч хариуг авсан байна.  
 

Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллага, Зуунмод сумын гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэдэг 30 иргэнийг гэр бүл, хүүхдүүдийнх нь хамтаар “Эрүүл баяр хөөртэй гэр бүл” 
сургалтанд хамруулж тэдний өрхийн орлогыг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор зорилтот бүлэг 
болгон ажиллаж байна.   

 



Зуунмод сумын багуудын Иргэдийн нийтийн хуралд цагдаагийн газраас архидан 
согтуурахтай тэмцэх урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж буй ажлын танилцуулга, 
согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийсэн.  
Монголын АА нийгэмлэгтэй хамтран Зуунмод суманд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэдэг 28 иргэнд сургалт зохион байгуулсан. Цаашид Зуунмод суманд АА 
нийгэмлэгийн салбарыг ажиллуулахаар төлөвлөж байна.  

 
“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд төрийн 12 байгууллагын 850 алба 

хаагчдад архидан согтуурахтай тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
яриа таниулга хийж 310 ширхэг тараах материал тараан ажилласан байна.  

 
Хэсгийн төлөөлөгч нарт Сар шинэ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан 

нутаг дэвсгэртээ архидан согтуурахтай тэмцэх, согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт 
хэргийг бууруулах чиглэлээр ажлын чиглэл, сургалтын материал тараах материалыг 
хүргүүлж дүнг нэгтгэсэн.  Зуунмод сумын 5 дугаар багийн нэр бүхий 15 иргэнд Сумын 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, багийн засаг дарга нартай 
хамтран  яриа таниулга хийн зөвлөгөө өгсөн. Сар шинэ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх талаар анхааруулга сэрэмжлүүлэг 
бэлтгэж 350 жолоочид тараасан. Зуунмод сумын багын засаг дарга нар, хөршийн 
холбоодтой хамтран Сар шинэ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хэсэг бүлгээрээ 
архидан согтуурдаг 14 иргэнийг эргүүлийн хяналтанд аван гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийн, баталгаа авч ажилласан байна.  

 
Архи тамхигүй ирээдүй аяны хүрээнд Баян Баянжаргалан, Архуст, Мөнгөнморьт, 

Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Баянчандмань, Аргалант, Баянцогт, Батсүмбэр, Борнуур, 
Жаргалант, Сүмбэр, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Зуунмод, Цээл, Угтаал, 
Өндөрширээт, Лүн, Баянхангай, Заамар  сумдад “Архи тамхигүй ирээдүй” өдөрлөг 
уулзалтыг Прокуорорын газартай хамтран зохион байгуулж төрийн байгууллагын 
ажилтан болон 850 иргэдэд Согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн хор уршиг, Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 1080 сурагчдад Архины хор уршгийн талаар яриа таниулга 
хийсэн. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Архи тамхигүй ирээдүй” гар 
зургийн уралдааныг зарлаж шалгарсан сурагчдад сумын гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс шагнаж урамшуулсан байна.  

 
Баян, Баянжаргалан, Архуст сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг  

Аймгийн прокрорын газартай хамтран шалгаж, дэд зөвлөлийн дарга нарт сургалт 
зохион байгуулж, иргэдэд Архины хор уршгийн талаар сургалт зохион байгуулсан. 
Эргүүл хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд Зуунмод сумын 1-р багийн согтууруулах 
ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 42 аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагааг шалган 42 иргэнд яриа таниулга хийн баталгаа авч ажилласан. 
Жаргалант суманд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж гэр бүлийн хүчирхийлэл 
үйлддэг 18 иргэнийг Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагатай хамтран гэр бүлийн 
хамтаар сургалт зохион байгуулсан. Заамар, Угтаал, Цээл, Баянхангай, Лүн, 
Өндөрширээт, Эрдэнэсант   сумдын ерөнхий боловсролын сургууль,мэргэжил сургалт 
үйлдвэрийн төвийн  224 сурагчдад  “Архи тамхигүй ирээдүй” уулзалт, зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулж “Архи, тамхины хор хөнөөл”, “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх нь” сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан байна.  

 
Согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг буурулах, архины хор уршгийн талаар 

саатуулах байранд ирсэн 85 иргэнд яриа таниулга хийж, сургалт зохион байгуулсан. 
Ардын хувсгалын 95 жилийн ой, Тулгар төр байгуулагдсаны 2220, Их Монгол улс 
байгуулагдсаны 810 жилийн ойн баяр наадмын өдрүүдэд архидан согтуурахтай тэмцэх 



чиглэлээр хэсгийн төлөөлөгч, сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг 
зохицуулах дэд зөвлөлийн дарга нарт зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 

 
Зуунмод сумын 1,5 дугаар багийн согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж хэсэг 

бүлгээрээ архидан согтуурдаг 12 өрх гэрээр багийн засаг дарга, зохион байгуулагч, 
хэсгийн ахлагч, хэсгийн байцаагч нарын хамтаар зочилж гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийн 2 иргэний газар эзэмших асуудлыг багийн 
Засаг даргад уламжлан шийдвэр гаргуулсан байна.   

 
Архи тамхигүй ирээдүй аяны хүрээнд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 

46 иргэнийг аймгийн эрүүл мэндийн газар, өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт, 2 иргэнийг хордлого тайлах эмчилгээнд хамруулсан 
байна. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 24 иргэний ар гэрт хууль зүйн 
зөвлөгөө өгч ажилласан байна.   

 
Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон 

Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Аймаг сумын 
тамгын газрын хуулийн мэргэжилтэнтэй хамтран “Шалгалт”, “Архи тамхигүй ирээдүй”, 
“Тамхины хяналт”, “Мэдэгдэл”, “Согтуу”, зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулж  566 цэг салбарт хяналт тавьж ажилласан.  Шалгалтаар Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн холбогдох заалт зөрсөн  23 зөрчлийг илрүүлж 23 
иргэнийг 515 мянган төгрөгөөр торгож, 2 дэлгүүр, 4 баар зоогийн газрын согтууруулах 
ундаа худалдан борлуулах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулах 
саналтай материалыг аймгийн засаг даргын тамгын газарт хүргүүлсэн байна. Тамхины 
хяналтын тухай хууль зөрчсөн 17 зөрчлийг илрүүлж 17 иргэнийг 850 мянган төгрөгөөр 
торгосон байна.   

 
Баян, Баянжаргалан, Архуст, сумын төв, болон багуудад согтууруулах ундаа 

худалдан борлуулж, үйл ажиллагаа явуулдаг 25 хүнсний дэлгүүр, 5 тамхи худалдаалах 
цэгийн цаг ашиглалт болон хяналтын камерын ажиллагаа, хаалга цонхны аюулгүй 
байдал, согтууруулах ундааны худалдаа үйлчилгээнд нь хяналт тавьж, илэрсэн 
зөрчлийг засуулах зорилгоор 14 ширхэг албан мэдэгдэл,тарааж, 23-н хүнсний 
дэлгүүрийн худалдагч нарт яриа таниулга хийж ажилласан.  

 
Согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 

566 цэг салбарт наадам хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд албан мэдэгдэл өгч 102 
аж ахуйн нэгжийн эздээс холбогдох хууль тогтоомж зөрчихгүй байх талаар баталгаа 
авсан байна. 

 
Төв аймгийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/614 тоот 

захирамжийн дагуу сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн ажлыг 
шалган зааварчлах, мөн аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдан борлуулж, 
үйлчилдэг аж ахуй нэгжийг шалгаж аттетасчлал арга хэмжээнд хэмжээнд 536 аж ахуй 
нэгж хамрагдсан байна.  
           

АРВАН ЕС: ЗААМАР СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСЭЭС  
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЛААР: 

 
АЛБАНЫ СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 
2015-2016 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 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 7 хоног бүрийн “Бямба” 
гаригт “Шижир алт” сургуулийн спорт зааланд чөлөөт тоглолт, “Даваа”, “Баасан” гаригт 
албаны сургалтын цагаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хууль тогтоомж, эрх зүйн 
актуудаар алба хаагчдад хичээл сургалтыг зохион байгууллаа. 

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх байцаагч, 

цагдаагийн ахмад Б.Бямбацэцэг, зохицуулагч цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
А.Гантулга, Б.Энхтөгс, Мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, цагдаагийн ахлагч Б.Хашчулуун, 
Эрдэнэсант сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Түвшинжаргал нар Хууль 
сахиулахын их сургуулийн бакалаврын, эдийн засгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Сувд-Эрдэнэ Үндэсний тагнуулын академид магистрантурт суралцаж, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын “Гадаад улсад суралцуулах тухай” Б/534 тоот тушаалаар Хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Доржтайван Бүгд 
Найрамдах Хятад Ард Улсын Хөх хотод удирдах ажилтаны 14 хоногийн сургалтанд, 
ЦЕГ-ын сургалтын төвийн давтан болон мэргэшүүлэх сургалтанд 19 алба хаагч тус тус 
хамрагдаж, шинээр ажилд томилогдсон 8 алба хаагчид Цагдаагийн газрын даргын 
тушаалаар алба хаагчдыг албанд сургаж дадлагажуулах, мэргэжил ур чадвар, ёс зүйн 
шаардлагыг хариуцан ажиллах халамжлан хүмүүжүүлэгч томилон ажиллуулж байна. 

 
2016 оны байдлаар Цагдаагийн хэлтсээс алба хаагчдын мэдвэл зохих хууль 

тогтоомжийн сургалтыг 29 удаа 50 цаг, эзэмшсэн байвал зохих ур чадварын сургалтыг 
3 удаа 6 цаг, дадлагажуулах сургалтыг 5 удаа 11 цаг, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн 
түвшинг хангах чиглэлээр 6 удаа 9 цаг, нийт 43 удаа 76 цагийн сургалтыг батлагдсан 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион явуулж, үүнд давхардсан тоогоор 721 алба 
хаагчийг хамруулан хэсэг, албад 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 байгуулав. 
 

Алба хаагчдын дунд алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 
монголын уламжлалт тоглоом наадгай, монгол ёс заншлыг судлуулах, хамтын 
ажиллагааг сайжруулах зорилгоор “Монгол ёс, заншил-2016” тэмцээнийг зохион 
байгуулж монгол ёс заншилтай холбоотой асуулт, шагай шүүрэх тэмцээн, алаг мэлхий 
өрөх гэсэн төрөлтэй явуулж, алба хаагчдын танин мэдэхүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх 
зорилгоор “Агшин” тэмцээнийг зохион явуулсан ба “Дэлхийн түүх” номоос асуулт 
бэлтгэн оруулсан нь алба хаагдчын мэдлэгийг тэлсэн сайшаалтай арга хэмжээ болж 
алба хаагчдын авхаалж, самбаа, сэтгэн бодох чадварыг сорьсон “Бид чадна” хөгжөөнт 
тэмцээн, эх хэлний мэдлэг бичиг үсгийн чадварыг сайжруулах зорилгоор “Үсэглэлийн 
хаан” тэмцээн, алба хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдалаас урьдчилан сэргийлэх, хурдыг 
сорих зорилгоор “ 1 минут 10000” тэмцээн зэрэг гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхээс гадна Цагдаагийн газар, 
хэлтсээс зохион явуулсан уралдаан тэмцээн, соён гэгээрүүлэх ажилд идэвхтэй 
оролцсон байна.  

 
 Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас албан тушаалтанд хандан ирүүлсэн нийт 76 
өргөдөл хүлээн авснаас албан тушаал өөрчлөх 5, ажлаас халагдах 2, бусад 69, энэ оны 
11 сарын байдлаар 648 албан бичиг хүлээн авч, хугацаатай 300, хугацаагүй 185 албан 



бичигт бүртгэл хяналтын карт хөтөлж, 135 албан бичигт хариу өгч, 150 албан бичгийг 
цагдаагийн газрын бичиг хэрэгт нэгтгүүлэхээр хүргүүлж, хугацаа болоогүй 15 албан 
бичиг, явуулсан албан тоот 191, танилцуулга 5, албан томилолт 48, Цагдаагийн 
хэлтсийн даргын тушаал 13, зааварчилга 4, Цагдаагийн хэлтсийн даргын үүрэг, 
даалгавар 33-д тус тус дугаар олгосон байна.  
 

 ХЭРЭГ БҮРТГЭХ, МӨРДӨН БАЙЦААХ ХЭСГИЙН  
АЖЛЫН ТАЛААР: 

 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль Эрүүгийн хууль, Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журам, Улсын дээд шүүх, Улсын Ерөнхий прокурорын газар, Цагдаагийн 
ерөнхий газар, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар болон бусад дээд шатны дарга, удирдлагаас 
ирүүлсэн үүрэг даалгавар, зааварчилга зэрэг эрх зүйн баримт бичгүүдийг удирдлага 
болгон ажиллаа. Тус хэсэг нь батлагдсан орон тоогоор хэсгийн дарга 1, ахлах мөрдөн 
байцаагч 1, мөрдөн байцаагч 2 орон тоотой ажиллахаас одоо тасгийн дарга 1, ахлах 
мөрдөн байцаагч 1, мөрдөн байцаагч 2 орон тоотойгоор ажиллаж байна.  

 
2016 оны 11 дугаар сарын байдлаар нийт 515 өргөдөл материал хүлээн авч 

шалгаснаас 154 эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 352 эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 
прокурорт шилжүүлэн, 5 өргөдлийг бусад байдлаар шийдвэрлэж, шийдвэрлэсэн нийт 
өргөдөл материалын 85,7 хувийг 5 хоногт шийдвэрлэж, нийт шалгасан 153 хэргээс нууц 
далд аргаар үйлдэгдсэн эзэнгүй хэрэг 33 байсны 33 хэргийг илрүүлэн, хэргийн 
илрүүлэлт 84.6 хувьтай байна. Одоо энэ оны эзэнгүй 6 хэрэг байна.  
 
 151 холбогдогчтой 153 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсанаас 77 
холбогдогчтой 53 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 24 холбогдогчтой 34, хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгуулахаар прокурорт тус тус санал хүргүүлж, 35 холбогдогчтой 39 
хэргийг нэгтгэн бүгд 136 холбогдогчтой 126 хэрэг буюу 82.0 хувийг хуулийн анхны 
хугацаанд шийдвэрлэж, гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжид 
учруулсан 935.0 сая төгрөгийн хохирлоос мөрдөн байцаалтын шатанд 966.0 сая 
төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж  254.5 сая төгрөгийн хөрөнгө битүүмжлэн 
хамгаалсан ба хохирол нөхөн төлүүлэлт 100 хувьтай байна.  
 
 Оны эхэнд яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 67, сэжигтэн 
яллагдагч оргон зайлсан 1, шаардлагатай гэрч, хохирогч байхгүй үндэслэлээр 0 хэрэг, 
энэ онд шинээр 8 хэргийг түдгэлзүүлсэн, гэмт хэргийн илрүүлэлт, оргодол барих, 
түдгэлзүүлсэн хэргийн шийдвэрлэлтийг ахиулах зорилгоор зохион явуулсан нэгдсэн 
болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд  эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 
үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 59 хэргийг сэргээн шийдвэрлэж, одоо 16 түдгэлзүүлсэн 
хэргийн үлдэгдэлтэй, түдгэлзүүсэн хэргийн шийдвэрлэлт 88 хувь, мөрдөн байцаагч 
нараас таслан сэргийлэх арга хэмжээ буруу хэрэглэж сэжигтэн, яллагдагч оргуулж 
алдсан зөрчил гараагүй, шийдсэн хэргээс яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт санал 
хүргүүлсэн 53 хэргийн 45 буюу 84.9 хувьд гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг 
арилгуулахаар мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл бичиж, хариу авсан.  
  
 Эрүүгийн цагдаагийн алба нь Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 1, эдийн засгийн 
төлөөлөгч 1, эрүүгийн төлөөлөгч 1, харъяа сумдад 7 хэсгийн төлөөлөгчийн орон 
тоотойгоор ажиллаж байна.  

 
Гүйцэтгэх ажлын шугамаар нийт 217 мэдээ мэдээлэл авч шалган 

баримтжуулснаас нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 95 холбогдогчтой, 72 хэрэг үйлдлийг 
хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт болон бусад цагдаагийн газар хэлтэст эрүүгийн 



хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар шилжүүлсэн ба урьд онд үйлдэгдсэн болон эзэн 
холбогдогч нь тогтоогдоогүй 41 гэмт хэргийг нөхөн илрүүлж, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн 
байцаагчийн даалгавар 8  хүлээн авч даалгаварт заагдсан ажиллагаануудыг хийж 
гүйцэтгэн хариуг хугацаанд нь өгч, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан 
3 оргодол этгээдийг дайчлан баривчилан, бүртгэхдэх үедээ сэжигтэй этгээд нь 
тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 59 хэргийг сэргээж шийдвэрлэж, Улсын 
хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Сар-Шинэ”, “Илрүүлэлт-Оргодол”, “Эрчимжүүлэлт”, 
”Шийдвэрлэлт”, “Илрүүлэлт”, “Бүс-2016” “Галт зэвсэг”  нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцож, тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр харъяа сумдын нутаг дэвсгэрт “Шийдвэрлэлт”, “Тэсрэх бодис”, “Оргодол”, 
”Уурхай” “Уринш” “Сар шинэ”, “Согтуу”, “Хулгай”, “Сургууль аюулгүй орчин”, “Хяналт”, 
“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”, “Бүс”, зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллаа.  

  
НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ХЭСГИЙН 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЛААР: 
 
Тус хэсэг нь хэсгийн дарга 1, хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч 1, олон 

нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагч 1, хүүхдийн байцаагч 1, жижүүрийн 
офицер 4, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 4, эргүүлийн цагдаа 4, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал хариуцсан ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 5, цагдаа зохицуулагч 6, сумдын 
цагдаа 7, нийт 14 офицер, 21 цагдаагийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажил үүргээ гүйцэтгэж 
байна. 

 
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 1572 гомдол, мэдээлэл хүлээн авснаас 

гэмт хэргийн шинжтэй 515 гомдол мэдээлэл  шийдвэрлэсэн. Үүнээс эрүүгийн хэрэг 
үүсгэсэн 154 буюу 29.9 хувь, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 352 буюу 
68.35 хувь, 9 буюу 1.74 хувийг нэгтгэн шалгаж, шалгаж шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн 
шинжтэй гомдол, мэдээллийн 297 буюу 57.7 хувийг 5 хоногт, 218 буюу 42.33 хувийг 6-
19 хоногт, захиргааны зөрчлийн шинжтэй нийт 929 гомдол, мэдээлэл хүлээн авснаас 
331 буюу 35.63 хувийг шийтгэврээр, 329 буюу 35.41 хувийг торгуулийн хуудсаар торгож, 
7 хүнийг буюу 0.75 хувийг баривчлуулж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 205 
жолоочийг буюу 22.06 хувийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06 сараас 24 сарын 
хугацаагаар хасаж, зөрчлийг хянан шалгах ажиллагаа явуулаагүй үндэслэлээр 
шийдвэрлэсэн 54 буюу 5.81 хувь, хөөн хэлэлцэх хугацаа зогсоосон, дууссан 52 буюу 
5.59 хувь, газар дээр нь очиж зохицуулсан 6, Зөвлөгөө өгсөн 23, дуудлага худал байсан 
73, саатуулах байранд шилжүүлсэн 16, харъяллын дагуу шилжүүлсэн 7, бусад 7 
дуудлага, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шалгаж шийдвэрлэлээ. 

 
2016 онд хэсгийн бие бүрэлдэхүүний дунд зохиох сургалт, хүмүүжлийн ажлын 

төлөвлөгөөг гарган хэлтсийн даргаар батлуулан хуваарийн  дагуу сургалт, соён 
гэгээрүүлэх ажлыг зохион явуулж биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж, нийтийн хэв журам 
хамгаалах хэсгийн 33 алба хаагчтай төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулан 
ажил үүргийн хуваарьт нь тухайн албан тушаалтан ямар хууль тогтоомж, журам 
зааврыг мөрдөж ажиллахыг нэг бүрчлэн тусгаж, ажлын байрны тодорхойлолт, үр 
дүнгийн гэрээ зэргийг шинэчлэн байгуулж, ЦЕГ-ын даргын 2009 оны 45 дугаар 
тушаалын дагуу алба хаагчдын хийж гүйцэтгэсэн ажлыг өдөр тутам дүгнэж, сар, 
улирлын тайланг хүснэгтийн дагуу гарган Нийтийн Хэв Журам Хамгаалах газарт болон 
Төв аймгийн Цагдаагийн газрын Нийтийн Хэв журам хамгаалах тасагт цаг хугацаанд 
нь хүргүүлэн ажиллаа. 
 



Тайлангийн хугацаанд хэсгийн алба хаагчидтай нэг бүрчлэн уулзаж, санаа 
бодлыг нь сонсож, алдаа дутагдлыг нь тухай бүр засуулж, сургалт, соён гэгээрүүлэх 
ажлыг тасралтгүй зохион  явуулж, бусдын гаргасан алдааг давтаж гаргахгүй байх 
идэвх, санаачилгыг дэмжиж ажилласнаар зөрчил гаргаж сахилгын арга хэмжээ 
авагдсан алба хаагч байхгүй.  
 

Шуурхай удирдлагын албаны алба хаагчид 2016 оны 12-р сарын 20-ны байдлаар 
114 өргөдөл, гомдолд хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсанаас 17 гомдол мэдээлэлд 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 95 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 
саналтайгаар, 1 өргөдөл гомдлыг харъяаллаар, 1 хэргийг Булган аймгийн цагдаагийн 
газарт, 1 хэргийг мөрдөн байцаах албанд шилжүүлж, 17 эрүүгийн хэрэгт хэрэг 
бүртгэлтийн ажиллагаа явуулан шийдвэрлэж, гэмт хэргийн улмаас аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдэд учирсан хохирлыг хэрэг бүртгэлтийн шатанд 100 хувь нөхөн 
төлүүлсэн байна. 

 
Захиргааны зөрчил гаргасан 528 иргэнийг холбогдох хууль тогтоомжинд 

заагдсны дагуу 27676600 төгрөгөөр торгож, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэхь заалтыг зөрчсөн 32 иргэний эрхийг хасаж,  
мөн хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2, 25 дугаар зүйлийн 25.6, 21 дүгээр зүйлийн 21.1-д 
заасны дагуу 57 иргэнийг шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулах арга 
хэмжээ авч мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа нар 196 иргэнийг 1525600  төгрөгийн 
торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан. 

 
 Нөхцөл байдлын мэдээг Цагдаагийн хэлтсийн  даргад 68  удаа, гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх хэсгийн даргад 44 удаа,  хэсэг албадын дарга нарт 52 удаа танилцуулан 
нийтийн хэв журмын болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах эргүүлд гарч үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нарт аюулгүй ажиллагааны зааварчлагыг өдөр бүр 
танилцуулж гарын үсэг зуруулж хэвшсэн. 

 
Жижүүрийн шуурхай албаны алба хаагчид улсын хэмжээнд зохион 

байгуулагдсан “Сар шинэ” “Шинэ жил” “Согтуу” “Шийдвэрлэлт” “Хамтын зүтгэл” 
“Тулгалт” “Архидалт” “Эрчимжүүлэлт” “Цагийн хуваарь” “Архи тамхигүй ирээдүй” 
“Хальтиргаа” “Эргүүл шалгалт” “Хулгай” “Тусгай зөвшөөрөл” “Галт зэвсэг-2016” 
“Бүртгэл 1, 2” Түрээс”, Арал дугаар” Квадратын систем” зэрэг арга хэмжээнүүдийн 
хүрээнд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу оролцож үр дүнг тооцож, нийт бие 
бүрэлдэхүүний албаны бэлэн байдлын түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор түргэн 
цугларалтын схем зураг, алба хаагчдын  гэрийн хаяг, гар утасны жагсаалтыг 4 удаа 
шинэчлэн тодотгож, жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчид цагдаагийн 
хэлтсийн алба хаагчдын хэвийн үйл ажиллагаа, дотоод  аюулгүй байдлыг ханган бие 
бүрэлдэхүүний сахилга, ёс зүй, байгууллагын дотоод дэг журмыг сахиулж, жижүүрийн 
шуурхай албанд хөтлөгдвөл зохих бичиг баримтыг холбогдох журмын дагуу хөтөлж 
хэвшүүлсэн. 
 

ЦААШИД ТАВИХ ЗОРИЛТ. 
 

1. Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж, 
алба хаагчдын хууль эрхийн мэдлэг, сахилга, дэг журмыг сайжруулахад онцгой 
анхаарч, энэ ажилд хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга, ахлах ажилтнуудын шат дараалсан 
хариуцлагыг өндөржүүлэх, дарга ахлахуудын манлайллыг дээшлүүлэх. 

 
 2. Алба хаагчдын дунд зохиох сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын 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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