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НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 
 

Тус газар нь 2017 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 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 3 удаа хуралдаж, удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр 15, Хүний 
нөөцийн чиглэлээр 10, Дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр 8 асуудал тус тус 
хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, 
шийдвэрийн биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын даргын “Б” тушаал 34 төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 

1, сахилгын шийтгэл оногдуулах 8, шилжүүлэн томилох 2, ажлаас чөлөөлж, 
сургалтанд хамруулах тухай 2, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 1, 
цалингийн нэмэгдэл тооцож олгох тухай 6, ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 4, 
цалин нэмж, хасах тухай 4, цалин нэмэгдэл тогтоох тухай 2, сургагч алба хаагч 
томилох тухай-1, бусад асуудлаар 3 тушаал гаргаж биелэлтэнд нь хяналт тавьж 
хэрэгжүүлэв.  

 
Цагдаагийн газрын даргын “А”  тушаал 21 гарснаас Ажлын хэсгүүд  байгуулах 

тухай-9, Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай-1, Зардал гаргах 
тухай-1, Тангараг өргүүлэх тухай-1, Сар шинэ-2017 нэгдсэн арга хэмжээ зохион 
байгуулах тухай 1, Судалгааны баг томилох тухай-1, Тэмцээнд оролцох баг 
тамирчдыг тэмцээнд оруулах тухай-2, бусад 5 тушаал гарч, биелэлт, үр дүнд хяналт 
тавин ажиллаж байна.  

 



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

 
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, сонгон 
шалгалтанд 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. Одоо офицер 113, ахлагч 92,  энгийн 3, бүгд 208 алба хаагчтай болсноос 
офицер 1 /мөрдөн байцаагч/, ахлагч 4 /эргүүлийн цагдаа-2, Баянжаргалан сум дахь 
цагдаа-1, Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст цагдаа жолооч-1 /дутуу  
орон тооны нөхөн хангалт 97,5 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 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: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 

оны б/80 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэслэгч Б.Бат-эрдэнэ тус Цагдаагийн газарт 
холбооны инженерээр, б/115 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахмад Б.Мөнх-Учрал 
Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн элтэст ахлах зохицуулагчаар тус тус 
томилогдсон. 

 
Шилжилт, хөдөлгөөн:  Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны б/80 

дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах дэслэгч Н.Гүррагчаа Тусгай ажиллагааны газарт 
, б/115 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах дэслэгч Ө.Алтантөгс Баянгол дүүрэг дэх 
Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст зохицуулагчаар тус тус шилжин томилогдсон. 

 
Тэтгэвэр, тэтгэмж: Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны б/22 дугаар 

тушаалаар сантехникч Б.Гүндоржтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, 
тэтгэвэрт гаргасан. 

 
Ахлагч бүрэлдэхүүний томилгоо, байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн: 

Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны б/05 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч 
С.Дугарбатыг Цээл сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн дэд ахлагч М.Төгсбаярыг 
Угтаалцайдам сум дахь цагдаагаар,  б/16 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд ахлагч 
З.Мөнхмандахыг харуулын цагдаагаар, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Дугарбатыг 
Баянцагаан сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Соронзонбатыг 
Алтанбулаг сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн ахлагч Т.Доржпаламыг Цээл сум дахь 
цагдаагаар тус тус шилжүүлэн томилсон.  

 
Цагдаагийн газрын даргын б/06 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд ахлагч 

А.Ариунгэрэлийг Хамгаалалтын нэгдүгээр газрын мэдэлд, б/12 дугаар тушаалаар 
цагдаагийн ахлагч Д.Зулбадрахыг  Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 
мэдэлд, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Балдан-очирыг Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн 
газрын мэдэлд, цагдаагийн дэд ахлагч А.Энхгэрэлийг Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 
2-р хэлтсийн мэдэлд тус тус шилжүүлэн томилсон. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 оны 24 дүгээр зөвшөөрлөөр Төрийн албаны 

салбар зөвлөлийн нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Ч.Буянхишигийг бичиг хэргийн 
эрхлэгч энгийнээр, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 06 тоот тушаалаар 
цагдаагийн дэд ахлагч М.Бадралтыг Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст 
эргүүлийн цагдаагаар, ажлын байрны зорилго, зорилтоо хангалтгүй биелүүлж, албан 
тушаал буурсан цагдаагийн дэд ахлагч Н.Нямбаярыг эргүүлийн цагдаагаар тус тус 
шинээр томилсон. 

 
Албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн: 2017 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар 

албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн алба хаагч байхгүй болно. 
 
Шагнал урамшил: Төв аймгийн 2016 оны “Хөдөлмөрийн аварга” ажилтаар 

эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Г.Ганзориг, аймгийн Засаг даргын 
“Хүндэт тэмдэг”-ээр Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, 
цагдаагийн ахмад М.Нансалмаа, Зуунмод сумын “Хүндэт жуух”-аар Хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч Д.Эрдэнэцэцэг, дуудлагын цагдаа, цагдаагийн дэд 
ахлагч Т.Чимэддулам нар тус тус шагнагдсан.  

Төрийн дээд шагнал “Цэргийн хүндэт медаль”-аар Замын цагдаагийн тасгийн 
дарга, цагдаагийн хошууч Ө.Амаржаргал шагнагдсан. 

 



 
ГУРАВ. АЛБА ХААГЧДЫН АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГА,  

САХИЛГА ЁС ЗҮЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшил, ур 

чадварын түвшин, ѐс зүйд тавигдах шаардлага, хариуцлагыг дээшлүүлж, ажлын 
байрны зорилго, зорилтыг хангах, Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, 
Засгийн газрын бодлого шийдвэрийг сурталчлах, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, 
цагдаагийн алба хаагчийн ѐс зүйн хэм хэмжээг төлөвшүүлэхэд анхаарч ажиллаа. 

 
2016 оны сахилга ѐс зүйн зөрчлийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, зөрчлийг 

бууруулах чиглэлээр тасаг хэсгийн дунд “Сахилга ѐс зүйн зөрчилгүй хамт олон” болох 
болзолт аяныг зохион байгуулан, аяныг дүгнэх алба хаагчдын хуваарийг батлуулан, 
биелэлт үр дүнг тооцон 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.  

 
2017 оны 1-р улирлын байдлаар  8 офицер, 3 ахлагч нийт 11 алба хаагч 

сахилга ѐс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд албан тушаалын 
байдлаар авч үзвэл тасгийн дарга 1, мөрдөн байцаагч-3, хэсгийн төлөөлөгч-2, хэсгийн 
байцаагч-1, хэв журмын офицер-1, хэв журмын цагдаа-2, бусад-1, зөрчлөөр нь авч  
Цагдаагийн алба хаагчийн соѐл, ѐс зүй зөрчсөн 3,  хэрэг материал дутуу шалгасан 2, 
үнэмлэх энгэрийн тэмдэг үрэгдүүлсэн 4, бусад 2, үүнээс сахилгын шийтгэлийг 
байгууллагын даргын тушаалаар 11 алба хаагч хүлээсэн байна. Дээрх 11 зөрчлийн 7 
буюу 63,6 хувийг байгууллагын дотоод хяналтаар илрүүлсэн. 

 
 Сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдын тоо өмнөх оны мөн үеэс 2 

нэгжээр буурсан байна. 
 
Хэлтэс, тасаг албадаас 25 алба хаагчийн гэр бүлтэй уулзалт ярилцлага хийж, 

ахуй амьдралыг нь судалж гэр бүлийн зөвлөгөө авахыг хүссэн 1 алба хаагчийн гэр 
бүлд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгсөн. 

 
Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх, хууль, 

эрх зүйн мэдлэгийг сайжруулах, мэдээлэл солилцох чиглэлээр аймгийн прокурорын 
газар, шүүх шинжилгээний албатай хамтарсан зөвлөгөөнийг 2 удаа зохион 
байгуулсан.  

 
Хэлтэс, тасгийн дарга нарт алба хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, албаны бэлэн 

байдлыг хангах, сахилга ѐс зүйн зөрчил дутагдалгүй ажиллах чиглэлээр Цагдаагийн 
газрын албан даалгавар 1, үүрэг ажлын чиглэл 18-ыг өгч үр дүнг тооцон ажиллаж 
байна. 

 
Цагдаагийн алба хаагчдын үйл ажиллагаа, харилцаа, иргэдийн сэтгэл ханамж, 

цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор Сүмбэр, Борнуур, 
Жаргалант, Батсүмбэр сумын 132 иргэдээс 3 асуултаар санал асуулга авч дүнг 
үндэслэн сумдын хэсгийн төлөөлөгч, зохицуулагч, цагдаа зохицуулагч нарын 



хариуцлага, сахилга ѐс зүйг дээшлүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 

 
Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг мөрдөх, иргэдтэй ѐсолж 

хүндэтгэлтэй харилцах талаар хэлтэс, тасгийн дарга, ахлахуудаас алба хаагчдад 
анхааруулж зааварчлага, зөвлөмж өгч ажилласнаар Засгийн газрын 1111 мэдээллийн 
төвд Алтанбулаг сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Ц.Анхбаяр, цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Соронзонбат, зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч 
Э.Болдмандах, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Сүхбаатар, Д.Пүрэв-очир нарт иргэдээс 
талархал илэрхийлсэн байна. 

 
ДӨРӨВ. СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Соѐн гэгээрүүлэх ажил”  

/код 939/-ын алба хаагчдын оюун санаа, сэтгэхүйг хөгжүүлэх, эрх зүйн мэдлэг, 
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх үзэл, соѐл 
сахилга ѐс зүйг төлөвшүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж, албаны онцлогоос үүссэн сөрөг 
нөлөө, сэтгэл зүйн алжаал, ажил амьдралын бухимдлыг тайлах зорилгоор “Соѐн 
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 5, Хууль 
сахиулахын их сургуулийн  бакалаврын эчнээ ангид 18, магистарт 3, ахисан шатны 
боловсролын сургуулийн гадаад хэлний сургалтанд 1 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 2 удаа 4 цаг, мэргэжлийн ур чадварын болон дадлагажуулах сургалт 1 удаа 
1 цаг, мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалт 13 удаа 20 цаг, бие бялдрын 
бэлтгэжилтийн сургалт 2 удаа 3 цаг, нийт 18 удаагийн сургалтыг тус тус зохион 
байгуулсан.  

 
Бие бүрэлдэхүүнд ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн 

дэд хурандаа Түвшинтөр “Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”, 
ЦЕГ-ын Дотоод хяналт аюулгүй байдлын газрын Аюулгүй байдлын хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Амаржамц “Албаны шалгалт явуулахад 
анхаарах асуудал”, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга ѐс зүйн байдал”, Нийслэлийн 
цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх хэлтсийн ахлах байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Бадамхатан “Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид 
үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ, дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, шийдвэрлэх ажиллагаа”, 
ЦЕГ-ын Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газрын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн 
хошууч Баяндүүрэн “Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сангийн ашиглалт, 
анхаарах асуудал”, “Дуудлага мэдэллийн бүртгэлийн систем”, Шүүх шинжилгээний 
хүрээлэнгийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Гантогтох, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч А.Амгаланболд нар “Мөр судлал”, “Мөртэй ажиллах үе шат”, “Хэргийн 
газрын үзлэг хийхэд анхаарах зарим асуудал” сэдвүүдээр тус тус сургалт орсон.  

 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар тасгийн дарга, 

алба хаагч нарыг хуваарилан бие бүрэлдэхүүнд 5 цагийн сургалтыг зохион явууллаа.  
 
 Сэтгэл зүйч, цагдаагийн дэслэгч О.Ану ЦЕГ-ын сургалтын төвөөс 2017 оны 01-

р сарын 23-ны өдрөөс 27-ны өдрийн хооронд зохион явуулсан “Цагдаагийн алба 
хаагчийн сэтгэл зүй” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан.  

 
Баянчандмань, Лүн сум дахь замын цагдаагийн хэсэг, Заамар сум дахь сум 

дундын цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдад “Ажлын байрны стресс, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх аргууд”, “Ажилтны бүтээмжийг хэрхэн дээшлүүлэх вэ” 
сэдвүүдээр хичээл сургалтыг зохион байгуулж, хамт олны нэгдэл нягтралыг 
сайжруулах дасгалыг хийлгэсэн. 

 
Ахлагч бие бүрэлдэхүүний сургалт зөвлөгөөний үеэр “Монголын эрчүүдэд 

тулгамдаж буй өнөөгийн асуудлууд” сэдвээр сургалт мэдээллийг зохион байгуулж, 
хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх трэйнинг хийж ажилласан. 

 
Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, зохицуулагч, ахлагч бүрэлдэхүүний нэгдсэн 

цугларалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж ажлын ололт амжилт, алдаа дутагдлыг 
ярилцан цаашид хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээг тодорхойлон ажиллаж байна. 
Цугларалт, зөвлөгөөний үеэр нийт бие бүрэлдэхүүнд “Солонго” цогцолборт шинээр 
гарсан "Ааваа" монголын уран сайхны кино үзүүлэн Цагдаагийн газрын аварга 
шалгаруулах гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн тэмцээнүүдийг зохион явуулсан.  

 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит хууль, хүчний байгууллагуудын дунд зохион 

явуулсан “Марш тактикийн аварга шалгаруулах тасаг” тэмцээнд тус Цагдаагийн 
газраас 2 баг амжилттай оролцсон.  

 
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. 

 
Тус Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2017 оны 1-р улиралд 3 шинэ санал 

санаачлага гаргасныг бүртгэн тасгийн дарга, ахлах байцаагч нарт ажил хариуцуулан 
Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж хэрэгжилт, үр дүнг 
тооцон ажилласан. Тухайлбал: Алба хаагчдыг хөгжүүлэх, багаар ажиллах чадварыг 
сайжруулах, албаны үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор сар шинийн баярыг угтаж 
“Дээлтэй Монгол өдөрлөг”, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 
угтаж “Цагдаагийн газрын ээжүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ”, аймаг, орон 
нутгийн хэмжээнд анх удаа “Хууль хяналтын болон тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын эмэгтэйчүүдийн анхдугаар зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулсан. 
Зөвлөгөөнд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс, Шүүх, Прокурор, 
Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Шүүх 
шинжилгээний алба, Зэвсэгт хүчний 016-р бригад, Цэргийн штаб, Тагнуулын хэлтэс 
зэрэг 10 байгууллагын 100 эмэгтэй алба хаагчид оролцож Монгол улсын Соѐлын 
гавъяат зүтгэлтэн, зохиолч яруу найрагч Ц.Хулан, Олон улсын эрх зүйч П.Анужин, 
Монгол улсын гавъяат хуульч, доктор Монголын анхны эмэгтэй хурандаа 
Р.Оюунбадам нар урилгаар оролцож “Өнөөгийн нийгэм дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо”, 
“Шинэ эрины шинэ хандлага”, “Хууль хяналтын байгууллагад ажиллаж буй 
эмэгтэйчүүдийн эрх үүрэг, цаашид анхаарах асуудал” сэдвээр илтгэл тавьсан.  
 

ЦЕГ-ын дарга, цагдаагийн хурандаа Ө.Энхтөр, Захиргаа удирдлагын газрын 
дарга, цагдаагийн хурандаа П.Оростогоо нар 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 
Төв аймаг дахь Цагдаагийн газарт ажиллаж Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай 
танилцан,  бие бүрэлдэхүүнтэй уулзаж Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгаар алба хаагчдад мэдээлэл хийсэн.  

 
Цагдаагийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан 2017 

оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр Зуунмод сумын Мөнх Алдарын талбайд “Цагдаагийн 
албаны тухай хууль”-ийн эх бичвэрийг хүлээн авах, тангараг өргөх ѐслолын арга 
хэмжээг зохион байгуулж 172 алба хаагч шинээр тангараг өргөсөн.  

 
Цагдаагийн байгууллагын 2017 оны самбо бөхийн аварга шалгаруулах 

тэмцээнд тус газрын 11 алба хаагч 8 жинд өрсөлдөж 4 алба хаагч шагналт 5-р 
байранд шалгарч холбооны инженер, цагдаагийн дэслэгч Б.Бат-Эрдэнэ -100 кг-д 
хүрэл медаль хүртэж багийн нийлбэр дүнгээр 23 байгууллагаас 9-р байранд орсон 
амжилт үзүүлсэн.  

 
Дархан-уул аймагт зохион байгуулсан төвийн бүсийн аварга шалгаруулах 

“Сагсан бөмбөг”, “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд алба хаагч нар амжилттай оролцож 
эмэгтэй баг тамирчид “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд мөнгөн медаль, эрэгтэй баг 
тамирчид хүрэл медаль эзэлж багийн амжилтаар 3-р байранд орсон.  
 

ТАВ. САНХҮҮ, АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Тус Цагдаагийн газар нь 1 дүгээр улирлын байдлаар улсын төсвөөс 668,8 сая 
төгрөгийн санхүүжилт авч цагдаагийн газрын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв 
журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргээ хэвийн 
гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлж ажилласан.  

 



Саатуулах байр, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах журмын хашааны орлогын 
төлөвлөгөө 3078,1 мянган төгрөг буюу гүйцэтгэл 82%-тай байна. Торгуулийн 
тасалбар, шийтгэврийн хуудасны орлогыг аймгийн Төрийн сан дахь 100140000985 
тоот дансанд төвлөрүүлсэн.  

 
Төсөв хөрөнгийг хэмнэлттэй, бүх талын үйл ажиллагаанд хүртээмжтэй, 

доголдол үүсгэхгүй ажиллах талаар анхаарч хэмнэлттэй байгаа зардлыг хүрэлцэхгүй 
байгаа зардалд шилжүүлэх замаар өр төлбөр үүсгэхгүй ажиллаж  байгаа боловч 
цалингийн сан хүрэлцэхгүй байгаа тул цалингийн, тогтмол зардал гэрэл цахилгааны 
зардлын өртэй байна. 

 
 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, Цагдаагийн газрын төсөв 

хөрөнгийн ил тод байдлыг иргэд олон нийтэд нээлттэй байлгах зорилгоор “Шилэн 
данс”-ны цахим хуудсанд мэдээлбэл зохих мэдээллийг бүрэн мэдээлж ажилласан.  

 
Татвар, нийгмийн даатгалын тайланг алба хаагч, ажилтан нэг бүрээр холбогдох 

газруудын цахим хуудсанд шивж оруулан баталгаажуулсан.  
 
Саатуулах байр, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах журмын хашааны төлбөрийн 

тооцоог тухай бүр шалгаж баталгаажуулан төлбөр төлөлтөнд хяналт тавьж 
ажилласан. Торгуулийн тасалбар, шийтгэврийн хуудасны зарцуулалтанд бүртгэлээр 
хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг засуулан ажиллаж байна.  

 
2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланд аймгийн Аудитын газраас 

аудит хийж зөрчилгүй санал дүгнэлт өгсөн байна.  
 
Дүнжингаравын хурд хурдан морины уралдаанд ажилласан алба хаагчдын 

хоол, шатахууны зардлын төсөв тооцоог гарган Хамгаалалтын газарт хүргүүлэн 
олгосон зардлыг хамгаалалтанд ажилласан алба хаагч бүрт тарааж олгосон.  

 
Цагдаагийн газраас зохион явуулсан арга хэмжээнүүдэд зохион байгуулалтын 

хүрээнд хариуцсан ажлуудыг бүрэн хийж гүйцэтгэсэн.  
 

ЗУРГАА: 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, Мягмар гарагуудад танилцуулан 
хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

 
Тус Цагдаагийн газар нь 2017 оны эхний 3 дугаар сарын байдлаар иргэд 

байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй нийт 1258 
гомдол мэдээлэл хүлээн авсаны 398 буюу 31,6 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 521 
буюу 41,4 хувь захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн 
шинжтэй 398 өргөдөл гомдол мэдээллийн 280 буюу 70,4 хувийг 0-5 хоногт, 118 буюу 
29,6 хувийг 6-19 хоногт шалган 20 ба түүнээс дээш хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн 
гомдол мэдээлэл байхгүй ба өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 94,0 хувьтай байна. Мөн 
ирсэн гомдол мэдээллийн 38 буюу 0,8 хувийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 10 буюу 
2,5 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. 

 
2017 оны эхний 3 дугаар сард 736,000,0 /долоон зуун гучин зургаан/ төгрөгний 

хохиролтой, 155 холбогдогчтой, эрүүгийн 188 хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулбал 4 хэргээр буюу 2,1 хувиар өссөн, гэмт хэргийн илрүүлэлт 56,5 хувьтай 
байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал гэмт хэргийн илрүүлэлт 5,1 хувиар 
өссөн байна. 

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

551,900,000 /таван зуун тавин нэгэн сая есөн зуун мянган/ төгрөг буюу 75,0 хувийг 
нөхөн төлүүлж, 101,300,000 /нэг зуун нэгэн сая гурван зуун мянган/ төгрөгний 
хөрөнгийг битүүмжилсэн. 

 
Нийт 15949 захиргааны зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 11064 нэгжээр буюу 

3,3 дахин өссөн. Баривчилсан 36, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хассан 155 байна.  
 

ДОЛОО: ЭРҮҮГИЙН АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Тус тасгийн алба хаагчид 2017 оны 1 дүгээр улиралд гүйцэтгэх ажлын 
шугамаар гэмт хэргийн шинжтэй нийт 269 мэдээ мэдээлэл авч баримтжуулан 85 
холбогдогчтой, 87 гэмт хэрэг үйлдлийг илрүүлсэнээс нөхөн илрүүлсэн 22, Эрүүгийн 
хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар 65 байна.  

 
Гэмт хэрэг илрүүлэх чиглэлээр Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгаас ирүүлсэн 

хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн 36 даалгавар хүлээн авч биелэлтийг 100% 
гүйцэтгэн хариуг хугацаанд өгч ажилласан байна.  

 
Тайлангийн хугацаанд тус Цагдаагийн газрын алба хаагч нараас эрэн 

сурвалжлах “ÀSAP” санд нийт 76 хүн, мал амьтан эд зүйлийн мэдээллийг зарлан 
мэдээлж, урьд онд болон энэ оны зарласан 60 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 
34 нэгжээр буюу 30,9 % /хувь/-иар буурсан, олж тогтоож эрэн сурвалжлалт зогсоосон 
хүн, мал, эд зүйлсыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 62 нэгжээр тус тус 
буурсан үзүүлэлтэй байгаа ба энэ нь өнгөрсөн оны мөн үед “Тулгалт” нэгдсэн арга 
хэмжээ явагдсантай холбоотой байна.  

 
Тасгийн алба хаагч нараас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан 

оргодол 12, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 23, хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос 1, 
оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон хүн 1, шүүхээс эрэн сурвалжлуулахаар 
даалгасан 12 хүнийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоон эрүүгийн хэргийг 
шийдвэрлүүлсэн.  

 
“ASAP” сангийн ашиглалт бү рдү ү лэлтийг сайжруулах, алба хаагч нарын 

мэдлэг чадварыг дээшлү ү лэх чиглэлээр тайлангийн хугацаанд 1 удаа сургалт орж,  
алба хаагч нараас Эрэн сурвалжлах “ASAP” санд урьд онуудад зөрчилтэй оруулсан 



38 мэдээллийг сангаас шүүж зөрчлийг засуулж сангаас хасалт хийлгэж, гэмт хэргийн 
замаар алдагдаагүй 13 галт зэвсэгийн мэдээллийг сангаас хасуулахаар Эрэн 
сурвалжлах хэлтэст хүсэлт хүргүүлэн сангийн зөрчлийг арилгаж одоо Эрэн 
сурвалжлах санд ямар нэгэн зөрчил байхгүй байна.   
 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2011.04.26-ны өдрийн А/01 тоот албан 
даалгаврын дагуу тус Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг, 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаг, Мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгээс гэмт хэрэг илрүүлэх, эрэн сурвалжлах 
чиглэлээр хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцаагчийн даалгавар 36 хүлээн авч даалгаварт 
заагдсан ажиллагааг хийж гүйцэтгэн хариуг нь хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

 
Эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх, эрэн сурвалжлах ажлын үр нөлөөг 

дээшлүүлэх хөдөө сумдад ажиллаж байгаа хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт 
мэдээллийг хурдан шуурхай хүргэх зорилгоор “Төв Цагдаагийн газар эрэн 
сурвалжлалт” нэртэй facebook хаяг нээн ажиллуулж байна.  

  
НАЙМ. МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

          
Цагдаагийн газарт 2017 оны 03 сарын 28-ний байдлаар иргэд байгууллагаас 

мал хулгайлах гэмт хэргийн шинжтэй 62 гомдол мэдээлэл ирсэнийг зохих журмын 
дагуу хүлээн авч 56,4 хувийг нь буюу 35 эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, бүртгэгдэх 
үедээ сэжигтэн яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь 
тогтоогдоогүй 32 хэргийн 22 хэргийг илрүүлэн мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт 
68,7  хувьтай, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулхад мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралт 
18-аас 35 болж 17 нэгжээр буюу 48,5 хувиар өсч илрүүлэлт 46,7 хувиас 68,7 болж 22 
хувиар өссөн байна. 

 
Мал хулгайлах гэмт хэрэг ихээр үйлдэгдэх хандлагатай байгаа газар орон, цаг 

хугацааг нарийвчлан судалж гэмт хэрэг үйлдэгдэх магадлал бүхий гараг, газарт 
гэнэтийн эргүүл шалгалт, отолт зохион байгуулж энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, урьд өмнө үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байгаа хэргүүдийг 
илрүүлэх чиглэлээр шаардлагатай ажиллагаануудыг хийж, гэрч хохирогч нартай 
уулзаж мэдээ мэдээлэл цуглуулж шалгах зорилгоор “Дов” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 
УБ хот Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай зам дагуу зохион байгуулсан.  

 
Тус Цагдаагийн газраас мал хулгайлах гэмт хэргийг  илрүүлэх, урьдчилан 

сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор “Хулгай-илрүүлэлт”, “Тандалт”, “Бүс”, “Дов” зэрэг 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион хил залгаа Нийслэлийн 
Цагдаагийн газар, Багануур дүүрэг, Говьсүмбэр, Дундговь, Сэлэнгэ аймгийн Мандал 
сум дахь Сум дундын цагдаагийн хэлтэс зэрэг цагдаагийн байгууллагын алба 
хаагчидтай мэдээ мэдээлэл солилцон хамтран ажиллаж байна. “Бүс” арга хэмжээний 
үеэр цагдаагийн газрын алба хаагчдыг 8 бүсэд хуваан тус бүрт 3-4 сум хариуцуулан 
хариуцсан бүсийн сумдад мал маллан амьдарч буй хөдөөний малчин айл өрхүүдээр 
сум тус бүрт 2-3 хэсэг болон явж нийт 2500 айл өрхөөр орж санал асуулгын хуудсаар 
санал хүсэлтийг нь авч цагдаагийн газрын шаардлагатай утасны жагсаалт бүхий 
сэрэмжлүүлэг, гарын авлага бүхий хэвлэмэл хуудас 2500 ширхэгийг тарааж 
ажилласан нь иргэд малчдаас цагдаагийн байгууллагад аливаа мэдээ мэдээлэл 
хүргэх боломж олгосон ач холбогдолтой ажил болсон. Аймгийн хэмжээнд хулгайн 
гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй иргэдийн нэгдсэн судалгааг 3 төрлөөр гаргаж хяналтыг 
тавьж ажиллаж байна. Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт хулгайн гэмт хэргийг 
илрүүлэх, хяналт тавих чиглэлээр 1 зааварчилга хүргүүлсэн. 



 
2016 оны 11, 12 дугаар саруудад Төв аймгийн  Аргалант, Баянчандмань, 

Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур сумдын нутгаас удаа дараагийн үйлдлээр иргэдийн мал 
буудагдан нядлагдаж, хулгайлагдсан гэмт хэрэг тус Цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн ба 
уг хэргүүдийг  ТОЗ-8 маркийн галт зэвсэг, 57-70 УНН, 97-90 УНЦ улсын дугаартай 
Хюндай старикс маркийн тээврийн хэрэгслүүд ашиглан Б.Одонбямба, Р.Энхмядаг, 
Б.Азжаргал, Б.Энхжаргал, О.Мөнхбаатар нар нь бүлэглэн үйлдэж байсан болохыг 
илрүүлэн эрүүгийн хэрэг үүсгэн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж шалгаснаар 
2017 он гарсаар дээрх сумдын нутагт дахин энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгдээгүй 
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 ажиллаж байна. 

 
Гэмт хэрэг үйлдээд хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтааас оргон зайлсан болон 

гэмт хэрэгт сэрдэгдэн улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байсан 2 этгээдийг олж 
дайчлан баривчилж, урьд өмнө бүртгэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан 
8 хэргийг нөхөн илрүүлж ажилласан байна. 
 

ЁС: ХЭРЭГ БҮРТГЭХ, МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

2017 оны 1-р улиралд тус тасаг нь иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт 
хэргийн шинжтэй 414 өргөдөл гомдлыг хүлээн авснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
шалгасан 179, эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг татгалзах санал гаргаж шийдвэрлэсэн 165, 
харъяаллын дагуу шилжүүлж болон нэгтгэсэн 40, нийт гомдол мэдээллийнхээ 91,7% 
шийдвэрлэсэн. Одоо ажиллагаанд 30  гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 
 
 Эрүүгийн 292 хэрэгт Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан 
ба эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлтийг авч үзвэл эрүүгийн 108 хэрэгт яллах дүгнэлт 
үйлдүүлэхээр, 72 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 10 хэргийг харъяаллын дагуу 
шилжүүлсэн, нэгтгэсэн 17 хэрэг, түдгэлзүүлсэн 26 хэрэг нийт 197 хэрэг буюу 67,2 
хувийг шийдвэрлэсэн байна.  
 
 Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллагад учирсан 774 сая 327 мянган 
төгрөгний хохирлоос 612 сая 844 мянган төгрөгийг нөхөн төлүүлж, 106 сая 800 мянган 
төгрөгний эд хөрөнгийг битүүмжлэх ажиллагааг явуулсан нь хохирол барагдуулалт 
79,1 хувьтай байна.  
 

Түдгэлзүүлсэн хэргийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулах зорилгоор “Хяналт 
шийдвэрлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт 23 хэргийг сэргээн 
шийдвэрлээд байна. Түдгэлзүүлсэн хэрэгт 2017 онд хийх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, 
түдгэлзүүлсэн хэргийн судалгааг өврийн ном /бяцхан ном/  хэлбэрээр гаргаж нийт 
алба хаагч нарт тарааж мэдээ мэдээллээр хангаж ажилласнаар түдгэлзүүлсэн 56 
хэргийг сэргээн шалгаж 19 хэргийг нөхөн илрүүлсэн ба өмнөх оноос 9 нэгжээр буюу 
47,4%-иар буурсан 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 эзэнгүй хэрэг болон өргөдөл гомдлыг Эрүүгийн тасгийн даргын хамт танилцаж 
чиглэл өгч биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. Бүртгэгдэх үедээ сэжигтэнтээр 
тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 62 хэргээс 34 хэрэг буюу 54,8 хувийг 
илрүүлсэн нь өнгөрсөн онтой  харьцуулахад 3,4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 
АРАВ: ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

 ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Тус тасаг нь тасгийн дарга 1, ахлах зохицуулагч 3, зохицуулагч 14, цагдаа 
зохицуулагч 17, нийт 35 байхаас /ээлжийн амралттай зохицуулагч 2, цагдаа 
зохицуулагч 1/ 32 алба хаагчтай, хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин 4, согтуурал 
шалгах драгер багаж 4, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн эсэхийг тандагч багаж 
25, хурд хэмжигч 2, бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж 35, гав 15, цахилгаан бороохой 
10, нулимс асгаруулагч 15, богино долгионы суурин станц 3, гар станц 12 зэрэг техник 
хэрэгсэлтэйгээр ажилласан байна.  

 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гудамж замын хяналт шалгалтаар 65527 тээврийн 
хэрэгсэл шалгаж 18763 зөрчил илрүүлж, Монгол улсын “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1, 27.3 дахь заалтуудыг зөрчиж 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 216 
жолоочийг илрүүлэн тээврийн хэрэгслийг саатуулж ажилласан байна. 

 
Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож 

хөдөлгөөнд оролцсон 177 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06 сараас 
02 жилээр хасаж, хуульд заасны дагуу нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
хоѐр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрхгүй, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 18 иргэнийг сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан 
шатны шүүхийн шийтгэврээр баривчилуулж, 21 иргэний зөрчлийг материалжуулан 
хөөн хэлэлцэх хугацааг зогсоож Цагдаагийн ерөнхий газрын туслах тоо бүртгэлийн 
санд мэдээллийг бүртгэж ажиллаа.  

 
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Замын хөдөлгөөний 

дүрэм” холбогдох хууль, тогтоомж зөрчсөн эрхийн үнэмлэхгүй болон ангилал бус 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон болон бусад заалт зөрчсөн 46 иргэнийг шийтгэврээр 
5083200 төгрөгөөр бэлнээр, бэлэн бусаар нийт 15808 жолоочийг 514454400 төгрөгөөр 
торгож, нийт 15584 жолоочийг 519537600 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 49 
жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, түр саатуулагдсан тээврийн хэрэгслийн 
эзэмшигчдээс түр саатуулах хашааны хураамж 214000 төгрөгийг Төв аймгийн Төрийн 
сангийн дансанд төвлөрүүлж ажилласан байна. 

  
Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албаны 102 дугаарын утсанд иргэн, аж 

ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн зам тээврийн ослын 117 гомдол, мэдээлэл, 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код-202/-ын дагуу хүлээн 
авснаас дуудлага буцаагдсан 16, захиргааны арга хэмжээ авсан 18, газар дээр нь 
зохицуулсан 35, бусад 5 хүлээн авч зохицуулагч нар шийдвэрлэж, шуурхай ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүний хамт зам тээврийн осол, хэргийн шинжтэй 43 гомдол 
мэдээлэлд ослын газрын үзлэг хэмжилт хийж, нийт 43 гомдол мэдээллийг хэрэг 
бүртгэгч мөрдөн байцаагч нар шалгаж, 14 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэх 



саналтай шилжүүлж, 22 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 
саналтай шилжүүлж, 1 гомдол мэдээллийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасч, 
480000 төгрөгөөр торгож, үлдэгдэл 6 гомдол, мэдээллийг холбогдох алба хаагч нар 
хуулийн хугацаанд нь шалгаж байна.  

 
Осол хэргийн улмаас 12 хүн нас барж, 49 хүн гэмтэж, иргэд, аж ахуй нэгж 

байгууллагад 152,461,000 төгрөгийн хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын шатанд 84,.211.000 төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж ажиллаа. 

 
Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хариуцсан нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд “Сар шинэ”, “Согтуу”, “Хурд”, “Гэрэл гэрэлтүүлэг хэрэгсэл”, 
“Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал MNS:4598:2011 стандартын хэрэгжилт”, 
“Хяналт”, зэрэг сэдэвт нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, зам тээврийн хэрэг, 
ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн ГХУСАЗЗ-тэй 
хамтран “Замын хөдөлгөөнд хариуцлагатай, соѐлтой оролцоцгооѐ” аяны хүрээнд  
2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн тус тус зохион байгуулж үр дүнг 
тооцож ажиллажээ. 

  
Төв аймгийн Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан сумын Засаг дарга, 

иргэдийн төлөөлөгч нартай Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 
Ө.Амаржаргал бүсийн алба хаагч нарын хамт 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр 
биечлэн очиж уулзалт зохион байгуулж, сум орон нутгийн хэмжээнд зам тээврийн 
хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 онд хамтарч зохион явуулах ажил 
арга хэмжээний талаар ярилцан тодорхой шийдэлд хүрч, Цагдаагийн газрын 2016 онд 
хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан мэдээг иргэдэд тайлагнаж, урлагын тоглолт үзүүлж, 
санамж 214, гарын авлага 189 иргэдэд тараасан.  

 
Төв аймгийн Зуунмод сумын 6 сургууль, 7 цэцэрлэгийн эцэг, эх багш нарт 2017 

оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр “Хүүхдийг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, нийт 245 хүүхэд, 22 багш, 56 эцэг эхийг 
оролцуулсан. 

 
Төв аймгийн Жаргалант, Батсүмбэр сумдад сургуулийн өмнөх насны хүүхэд 

багачуудыг замын хөдөлгөөнд зөв дадал хэвшилтэй оролцуулах замын хөдөлгөөний 
анхан шатны мэдлэг олгох “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой-2017” тэмцээнийг 
зохион байгуулж ажилласан байна. 

 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд “WWW.stop.mn, 

tuv.police.gov.mn.”, “Төв аймгийн Замын цагдаагийн тасаг“, “Орон нутгийн замын 
цагдаагийн хэсэг” facebook хаягаараа дамжуулан зам тээврийн осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, замын зохион байгуулалтын чиглэлээр хийсэн ажил, цаг 
агаарын нөхцөл байдал, хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан арга хэмжээний 
талаар олон нийтэд мэдээлэл 66, сэрэмжлүүлэг 56 нийтлэж, Зуунмод сумын “TBS“, 
“Нутаг-21 телевиз”-ээр 7 хоног бүр Монгол улсын “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль”, “Замын хөдөлгөөний дүрэм” болон холбогдох хууль 
тогтоомжийг олон нийтэд сурталчилан теле хэлбэрээр сургалт зохион байгуулж,  олон 
нийтийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр олон нийтэд сэрэмжлүүлэг 547, санамж 321 тарааж ажилласан. 

 
Төв аймгийн хэмжээнд орших хатуу хучилттай замын арчлалтыг сайжруулах 

талаар анхаарч зам засвар арчлалтын “Төв АЗЗА” ТӨК, “УБ АЗЗА” ТӨК, “Эрдэнэсант 
АЗЗА” ТӨК зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж замын цас мөсийг тухай бүр 



арилгуулж, цаг агаар муудаж зам даваа хаагдсан үеэр Сэргэлэн сумын Ногоон довын 
даваа, Хоолтын даваа, Солом хөтөл, Зуунмод сумын гудамж замд шуурхай ажлын 
хэсэг байгуулж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.  

 
Зуунмод сумын төвийн гудамж замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, асахгүй 

байгаа гэрлүүдийг засварлан асааж хэвийн ажиллагаанд оруулах талаар анхаарч 
эвдрэлтэй гэрлүүдийн тоо судалгааг гарган тухай бүр Төв аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар “Төв шинэчлэл” улсын үйлдвэрийн газарт хүргүүлэн шаардлага тавьж 
ажилласнаар Зуунмод сумын төвийн гудамж замын 2145 гэрлээс асахгүй байсан 42 
гэрлийн, 25 гэрлийг засварлан асаалгаж гудамж замын гэрэлтүүлэг 97% хувьтай 
байна.   

 
Төв аймгийн Зуунмод, Лүн, сумын мэргэжил хяналтын чиглэлээр үйл 

ажиллагааг эрхэлдэг 3 алба хаагч авто дамжаануудаас элсэлт авсан тухай захирлын 
тушаалын дагуу замын хөдөлгөөний хууль дүрэм, авто дром, хотын жолооны 
шалгалтуудыг журмын дагуу авч, шалгалт авсан тухай тэмдэглэл, хүснэгтэн мэдээг  
хүргүүлж ажиллаж байна. Үүнд: 

Үндсэн “В” ангилалд- 18 
- Үндсэн “ВС” - 0 
- “А” ангилалд-  0 
-“М” ангилалд-  9 
-“В-ВС” ангилалд - 18 
-“ВС-ВСД” ангилалд-0 
-“ВС-ВСЕ” ангилалд-9 иргэдийн шалгалтуудыг тус тус авч холбогдох 

материалыг Лиценцийн төвд албан бичгээр хүргүүлсэн. 
 
Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх сэргээх 22, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 

жолоодсон 68 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06 сараас 02 жилийн 
хугацаагаар хасаж, 42 иргэнд лавлагаа гарган өгч, шинжээчийн дүгнэлт гаргуулахаар 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас ирүүлсэн 12 эрүүгийн хэргийн материалыг 
хүлээн авч, шинжээчийн дангаар болон бүрэлдэхүүнтэй дүгнэлтийг хуулийн 
хугацаанд  холбогдох нотлох баримтуудыг үндэслэн үйлдэж, зам тээврийн ослын 
шалтгаан нөхцлийг тогтоож ажилласан байна. 

 
Нийслэлийн Багахангай дүүрэг болон Төв аймгийн Сэргэлэн, Эрдэнэ сумдын 

нутагт иргэд 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн “Өглөөний нар”-ыг харах арга 
хэмжээний үед замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж Замын цагдаагийн 
тасгийн 16 алба хаагч, хөдөлгөөнт эргүүлийн 2 автомашин, хэт богино долгионы 
суурин станц 2, гар станц 11 зэрэг хүн хүч, техник хэрэгсэлтэйгээр батлагдсан 
төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу хамгаалалт зохион байгуулж, хамгаалалтын болон 
баярын өдрүүдэд зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажилласан байна.  

 
 Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 2017 оны 01 дүгээр сарын 28-ны 

өдөр Төв аймгийн Баянчандмань, Борнуур сумдад ажиллах үеийн замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх 
хамгаалалтанд Цагдаагийн газрын дарга, Замын цагдаагийн тасгийн дарга, хэсгийн 
дарга 1, ахлах зохицуулагч 1, хэсгийн төлөөлөгч 2, зохицуулагч 3, цагдаа зохицуулагч 
4, сумын цагдаа 2 нийт 15 алба хаагч 3 тээврийн хэрэгсэл, суурин станц 2,  гар станц 
6 техник хэрэгсэлтэй, нийт 31 алба хаагч 248 цаг зөрчил дутагдал гаргалгүй үүрэг 
гүйцэтгэсэн. 

 



Улсын Их хурлын дарга М.Энхболд 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Төв 
аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт ирж, буцах үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх хамгаалалтанд 
Цагдаагийн газрын дарга, Замын цагдаагийн тасгийн дарга, Хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч 1, цагдаа зохицуулагч 1, сумын цагдаа 1, цагдаа 
жолооч 2, нийт 8 алба хаагч 3 тээврийн хэрэгсэл, суурин станц 2, гар станц 3 техник 
хэрэгсэлтэйгээр, Монгол улсын Ерөнхий сайд 2017 оны 02-дугаар сарын 19-21-ний 
хооронд Улаанбаатар хотоос Дархан-уул, Орхон аймаг явах, буцах үеийн замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан 
сэргийлэх хамгаалалтанд, ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 3, цагдаа зохицуулагч 4, 
нийт 8 алба хаагч, 2 тээврийн хэрэгсэл, суурин станц 1, гар станц хүн хүч, техник 
хэрэгсэлтэйгээр,  Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 2017 оны 03 сарын 25-
ний өдөр Өвөрхангай аймгаас Улаанбаатар хот буцах үеийн замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтанд зохицуулагч 4, цагдаа зохицуулагч 3, сумын 
цагдаа 1, нийт 8 алба хаагч, 1 тээврийн хэрэгсэл, гар станц 3, суурин станц 1 техник 
хэрэгсэлтэйгээр зөрчил дутагдал гаргалгүй тус тус үүрэг гүйцэтгэсэн. 

 
АРВАН НЭГ. НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН 

 АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Тус тасаг 2017 оны 01 дүгээр улиралд тасгийн дарга-1, ахлах байцаагч-3, 
хэсгийн байцаагч-6, эргүүлийн цагдаа-4, жижүүрийн ахлах офицер-1, жижүүрийн 
офицер-3, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа-4, түр саатуулах байранд эмч-4, саатуулах 
байрны жижүүр цагдаа-4, сумдын цагдаа-16 нийт 42 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн. Бие 
бүрэлдэхүүн цагийн хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж, Цагдаагийн газрын жижүүрийн 
шуурхай бүрэлдэхүүнд үүрэг гүйцэтгэх алба хаагч нарын томилгоог хийж, батлуулан 
хяналт тавьж ажилласан.   
 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах газар, Олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах газар, Төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтэс, гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс ирүүлсэн хугацаатай 14 бичгийн хариуг хугацаанд нь 
хүргүүлсэн.  
 

Зуунмод сум, сумдын эргүүлийн чиглэлийг Цагдаагийн ерөнхий газрын Pmanaj 
санд өдөр бүр тогтмол шивж, цагдаа нартай утсаар холбогдож зөрчлийн илрүүлэлт 
ахиулах үүрэг чиглэл өгсөн байна.  
 

“Туслах Малчин” “Судалгаа хяналт” “Камерын хяналт” “Сэрэмжлүүлэг” 
“Гэрэлтүүлэг” “Хяналт” “Гэмт хэрэг зөрчилгүй баг” “Зөрчил илрүүлэлт” хэсэгчилсэн 
арга хэмжээний хүрээнд хэсгийн байцаагч, сумдын хэсгийн цагдаа нарыг бүрэн 
хамтруулж ажилласан.  
 

Цагдаагийн газрын ахлагч бүрэлдэхүүний 2017 оны 1 дүгээр улирлын 
цугларалтыг зохион байгуулж, нийт 81 алба хаагч хамрагдахаас 4 алба хаагч ээлжийн 
амралттай буюу хөдөө орон нутагт үүрэг гүйцэтгэж, нийт 77 алба хаагч бүрэн 
хамрагдсан.  
  

Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар, Тагнуулын 
хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөнд тодотгол хийж Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанд 
хүргүүлсэн.   
 



Гамшиг осол, газар хөдлөлт үүссэн үед аюулын бүсээс гарах, анхны тусламж 
үзүүлэх, бэлэн байдал шалгах сургалт 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион 
байгуулагдаж Цагдаагийн газраас Хэв журам сахиулах бүлийн 32 алба хаагч бэлэн 
хамрагдсан.  
 

2017 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр Төв аймгийн Баян-Өнжүүл суманд зохион 
байгуулагдсан дээд 3 насны хурдан морины уралдааны хамгаалалтанд 13 алба хаагч, 
3 тээрийн хэрэгсэлтэй 150 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  
 

Дүнжингаравын хурд-2017 хурдан морины уралдаан Төв аймгийн Аргалант 
сумын нутаг Цагаан хөтөлд зохион байгуулагдахад Тус Цагдаагийн газраас 50 алба 
хаагч 13 тээврийн хэрэгсэлтэй 700 цагийн хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  
  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын дарга, 
цагдаагийн хурандаа Б.Ганзоригоос илрүүлсэн үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу Тус 
цагдаагийн газраас иргэний зориулалттай галт зэвсэг нөхөн тоолох ажлын 45 
хоногийн хугацаатай зохион байгуулж тооллогод хамрагдаагүй 94 галт зэвсгийн нөхөн 
тоолж ажилласан байна.  

            

Нийтийн хэв журам хамгаалах эргүүл 1000-1600, 1600-0000 цагийн хооронд 2 

чиглэлд 12 цагдаа ажиллаж, Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн 

болон төрийн бус 848 байгууллагын харуул хамгаалалт, 788 хүнсний дэлгүүр, 40 

Баар, 237 шатахуун түгээх цэг салбар, 505 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, ахуйн хүрээний 

16 дуудлагад явж, 8 хүнийг саатуулах байранд, 8 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид 

нь хүлээлгэн өгч, 44 иргэнийг 220,000 төгрөгөөр торгож ажиллажээ.  

 

Хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин Зуунмод сумын 6 багийн нутаг дэвсгэрт 

эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн, 54 аж ахуй нэгж байгууллагын харуул хамгаалалт, 25 баар 

цэнгээний газар, 9 шатахуун түгээх станц, 35 хүнсний дэлгүүр шалгаж, ахуйн хүрээний 

8 дуудлаганд очиж 5 иргэнийг саатуулах байранд, 3 иргэнийг ар гэр асран 

хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн.   

 

Хэсгийн байцаагч нар Зуунмод сумын 6 багт үүрэг гүйцэтгэж гэмт хэргийн 

шинжтэй 14 гомдол мэдээлэл шалгаж 8 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 

татгалзах саналтай аймгийн прокурорын газарт шилжүүлж, 6 гомдол мэдээлэлд 

эрүүгийн хэрэг үүсгэн ажиллагаанд шалгаж байна.  

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Зуунмод сумын үйл ажиллагаа 

явуулдаг 45 аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манаа, 4 баар, 210 хүнсний дэлгүүр, 

5 ресторан, 3 шатахуун түгээх цэг салбаыг шалгасан. Судалгаа хяналтын санд гэмт 

хэрэг, зөрчил үйлдэж болзошгүй 2, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 1, 

гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг 1, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож болзошгүй насанд 

хүрээгүй 3, бусад 5 этгээдийг оруулж, 38 аж ахуйн нэгж байгууллагад 38 албан 

мэдэгдэл өгч 25 албан мэдэгдэлийн хариуг авч, 500 санамж сэрэмжлүүлэг тарааж, 

225 айл өрхөөр орж 15 удаа 125 иргэнд ухуулга яриа таниулга хийсэн.  

 



“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код 307/-д заасны дагуу 3 

илтгэх хуудас бичсэн. Зөрчил гаргасан 1 иргэнийг 15,000 төгрөгөөр, шийтгэврээр 25 

иргэнийг 125,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулсан. Хэсгийн байцаагч нар “Туслах 

малчин”, “Сар шинэ” нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд үүрэг 

гүйцэтгэсэн.   

 

Сумдын цагдаа нараас 26 чиглэлд, 33 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж төрийн болон 

төрийн бус  аж ахуйн нэгж байгууллын харуул манаа, 168 хүнсний дэлгүүр, 49 баар, 

31 шатахуун түгээх цэг салбар, 60 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, ахуйн хүрээний  

дуудлаганд явж 21 иргэнийг хяналтанд авч, иргэнд зөвөлгөө өгч газар дээр нь 

зохицуулж, 64 иргэнийг 1,375,024 төгрөгөөр торгож ажилласан.  

                  

Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт, Цагдаагийн алба хаагчийн ѐс 

зүйн дүрэм. албан үүрэгтэй холбоотой тушаал зааврыг мөрдлөг болгон тасгийн дарга 

болон удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, ямар нэг 

зөрчилгүй дутагдалгүй ажиллаа.  

 

Жижүүрийн шуурхай албаны үйл ажиллагааны талаар. 

 

        Жижүүрийн шуурхай албанд гэмт хэргийн шинжтэй 253, зөрчлийн 453, эрэн 

сурвалжлалтын 44, зогсоосон 88, нөхөн илрүүлэлтийн 19, нийт 787 мэдээ мэдээлэл 

хүлээн авч нэгдсэн санд бүртгэж холбогдох алба хаагчдад түргэн шуурхай мэдэгдэж 

ажлын хэсгийг удирдан ажиллуулсан. Зуунмод сумын нутгаар тэсэрч дэлбэрэх бодис 

тээвэрлэж явсан 370 тээврийн хэрэгслийг хамгаалан гаргаж, аюулгүй байдлыг ханган 

ажиллаа.  

 

Хэсгийн байцаагч болон хөдөлгөөнт эргүүл, хэв журам сахиулах эргүүл, замын 

цагдаагийн эргүүлийн чиглэл, Саатуулах байрны үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт 

тавьж удирдлагаар ханган үүрэг чиглэл өгч, Жижүүрийн албанд суурилуулсан 

хяналтын камерт тогтмол хяналт тавьж, Цагдаагийн газраар үйлчлүүлж байгаа 

иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж, бүртгэл хөтлөн овор ихтэй эд зүйл авч яваа 

иргэдийн ачаа тээшид үзлэг хийн нэвтрүүлж, алба хаагчдын өрөө тасалгааны 

нууцлалыг шалган  албаны аюулгүй байдлаа ханган ажиллаа. Цагдаагийн газрын 

авто гараж, буудал, журмын хашаанд тогтмол хяналт тавьж, албаны тээврийн 

хэрэгслийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтанд онцгой анхаарч тэмдэглэл хөтлөн 

ажиллаж байна. 

 

  Сумдад гарсан малын гоц халдварт өвчний хамгаалалтанд ажиллаж байгаа 

алба хаагчдын талаарх мэдээ, шүүхийн мэдээг тогтмол авч, Шуурхай удирдлагын 

штабт мэдэгдэж ажиллаа. Жижүүрийн шуурхай албанд хөтлөгдөвөл зохих 13 төрлийн 

бичиг баримтын бүрдлийг хангуулан шинээр санд тулгалт хийж, үүрэг даалгаврын 

бүртгэл гарган үр дүнг тооцон ажиллаа.  

 

Саатуулах байрны үйл ажиллагааны талаар. 



Саатуулах байр нь 2017 оны 1-р улиралд Саатуулах байрны дарга эмч 1, эмч 3, 
цагдаа 4 орон тоотойгоор ажил үүрэг гүйцэтгэсэн болно.  

 
Төв аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 

шийтгэврээр  7-30 хоногийн хугацаагаар Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 
дагуу нийт 39 хүн баривчлагдаж зохих хууль тогтоомжийн дагуу саатуулах байранд 
хүлээн авч хоногийг эдлүүлж, захиргааны журмаар албадан саатуулагдсан 16 
иргэнийг хариуцсан байцаагч эрх бүхий албан тушаалтанд нь цаг тухайд нь мэдэгдэж 
хүлээлгэн өгч, шалган шийдвэрлүүлж ажилласан. 

 
Саатуулах байрны эмч нар саатуулах байранд баривчлах байрны үйл 

ажиллагааны явцад 21 иргэнд эмнэлгийн анхны тусламжыг үзүүлж, ар гэр, асран 
хамгаалагчид нь 66  иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан байна. 

 
Согтуугаар саатуулагдсан 242 иргэдээс төлбөр болох 1004300 төгрөг, 

Захиргааны журмаар баривчлагдсан 29 иргэдийн хоногийн төлбөр болох 1138700 
төгрөгийг төрийн сангийн 140012001 дансанд тушаасан. 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 

-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Камерын хяналт”, “Туслах 

малчин”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Сэрэмжлүүлэг”, “Ломбард”, “Зөрчил илрүүлэлт”, 

“Айл өрх”, “Авто засварын газар”, “Гэрэлтүүлэг” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг 

зохион явуулав.  

 

-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 250 гаруй иргэнд яриа таниулга 

хийж,  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  төрлийн 3500 ширхэг гарын 

авлага хэвлүүлж иргэдэд тарааж, гудамж талбай, олон нийтийн газарт байрлуулсан.  

 

-Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд хүргэх, 2016 оны үйл 

ажиллагааны тайланг иргэдэд сурталчлах, мэдээллэх, иргэдийн санал хүсэлтийг 

хүлээн авах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, цагдаа, иргэдийн хамтын ажиллагааг 

сайжруулах зорилгоор Архуст, Эрдэнэ, Баяндэлгэр сумдад өдрүүдэд “Нээлттэй 

хаалга”-ны өдөр арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаа. Арга хэмжээний үеэр 

хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ажил үйлчилгээний талаар санал асуулгын хуудсаар 

172 иргэнээс санал авч ажиллав. Мөн сум орон нутгийн удирдлагуудтай уулзаж санал 

хүсэлтийг авч, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ажил үйлчилгээнд дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлж, шаардлагатай техник, тусгай хэрэгслийг шийдвэрлэж хамтран ажиллах 

талаар уулзаж ярилцав. Өдөрлөгт оролцсон иргэдэд цагдаагийн газрын алба 

хаагчдын урлагийн тоглолтыг хүргэв.  

 

-Зуунмод сумын 2,3-р багийн Иргэдийн нийтийн хуралд Цагдаагийн газраас 

болон хэсгийн байцаагчаас 2016 онд хийсэн ажлын тайланг тавьж, гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээллийг хүргэсэн.  

 

-Сэргэлэн суманд зохион байгуулагдсан “Ажилтай орлоготой иргэн” урианы 

жилийн нээлтийн үеэр Цагдаагийн газраас 2016 онд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан, 



тус сум суманд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж, 

иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авсан.  

 

-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн телевизээр 

эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр 54 удаагийн мэдээ, мэдээлэл, сэрэмжлүүлгийг тодорхой давтамжтайгаар 

хүргэв. Цагдаагийн газраас зохион байгуулагдсан тайлангийн хурлын үйл ажиллагаа, 

“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээ, “Дээлтэй монгол” өдөрлөг, “Цагдаагийн алба 

хаагчдаас “Ээжүүддээ хүндэтгэл үзүүлэх” арга хэмжээ, “Тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 

байгууллагуудын эмэгтэйчүүдийн анхдугаар зөвлөгөөн” зэрэг цагдаагийн газраас 

зохион байгуулагдсан  арга хэмжээнүүдийг Монголын үндэсний олон нийтийн 

телевиз,   “Нутаг-21”, “Өлзий”, “Молор”, “ТВ-5”, “25-р суваг” телевиз, орон нутгийн 

“ТВS” телевиз, Цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн алба, Цагдаагийн 

газрын цахим хаягаар болон Төв аймгийн засаг даргын тамгын газрын хэвлэл 

мэдээллийн албанд хүргүүлж иргэд олон нийтэд сурталчилсан.  Төв аймгийн “FM 

96.3” радиогийн “Ярилцах цаг”, Төв аймгийн “ТВS” телевизээр “Шөнийн дуран” 

нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж, орон байрны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

сэрэмжлүүлэг бүхий видео шторкийг тодорхой давтамжтайгаар хүргэв. Мөн Төв 

аймгийн Хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран Баян сумын ГХУСАЗЗ, цагдаагийн 

хэсгээс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын 

талаар “Өлзий” телевизээр сурталчлан ажиллаа. 

 

-Гэмт хэргийн гаралт өссөн 11 сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

зохицуулах зөвлөлд ажлын чиглэл, зөвлөмж хүргүүлсэн.  

 

-Төв аймгийн Засаг дарга, Хууль зүйн хэлтэст Олон нийтийн цагдаагийн 

ажилтаны тоо, урамшуулал, шаардлагатай төсөв хөрөнгийг саналыг 

шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн.  

 

-Төв аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг хяналтын 

камержуулах шаардлагатай төсөв хөрөнгийн саналыг хүргүүлж 2,500,000 төгрөгний 

төсвийг шийдвэрлүүлсэн.  

 

Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, ирүүлэх, ЭБШХ-ийн 205 дугаар зүйлд заасан 

үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг нөхөн илрүүлэх, оргон зайлсан сэжигтэн, 

яллагдагчийг олж баривчлах зорилгоор “Сар шинэ-2017” нэгдсэн арга хэмжээг Төв 

аймгийн нутаг дэвсгэр дээр 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2017 оны 03 

дугаар сарын 02-ны өдөр хүртэл хугацаанд зохион явуулсан.  

 

Арга хэмжээний хүрээнд Иргэдийн аюулгүй амар тайван байдлыг хангах, гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан зорилгоор аймгийн бүх шатны байгууллага, аж ахуйн 

нэгжийн ажилтан, албан хаагчид, иргэдийг оролцуулан “Нийтийн эргүүл” 1 сарын 

аяныг 2017 оны 02 сарын 06-ны өдрөөс 03 сарын 06-ны өдөр хүртэл, мөн 



байгууллага, баг бүр сар шинийн баярын үеэр хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон 

ажиллуулах талаар Төв аймгийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны 

өдрийн А/66 тоот захирамж гарсан.  Арга хэмжээний хүрээнд Төв аймгийн 27 сумын 

хэмжээнд 150 гаруй байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 530 гаруй ажилтан албан хаагч, 

иргэд 130 цаг нийтийн эргүүлд ажиллав. Тухайлбал: Төв аймгийн Засаг даргын 

захирамжийг үндэслэн  Зуунмод сумын Засаг даргын 2017 оны 02 сарын 08-ны 

өдрийн 05/118 тоот захирамжаар 24 байгууллагыг хуваарьт оруулан, батлагдсан 

хуваарийн дагуу байгууллага тус бүрээс 3-5 ажилтан эргүүлд гарч хамтран 

ажилласан. Мөн иргэдийн сайн дурын эргүүлд хэсгийн ахлагч 28 иргэн, цагдаагийн 

албан хаагчидтай хамтран 150 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  

Нийтийн эргүүл” сарын аян болон хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр 27 сумын ГХУСАЗЗ-д албан бичиг, зөвлөмж 

хүргүүлсэн.   

 

-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн харуул 

хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр 154 байгууллага, аж ахуй нэгжид 

хугацаатай албан мэдэгдэл хүргүүлж үр дүнг тооцон ажиллав.  

 

-Захиргааны хяналтанд шинээр шүүхээр тэнсэн харгалзсан 28, ял хойшлогдсон 

6, хорих газраас хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан 6 ялтынг бүртгэл судалгаанд авч, 

хяналтын хувийн хэрэг нээж, цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн мэдээллийн санд 

оруулж, хяналтын хугацаа дууссан 8 ялтны хувийн хэргийг хааж, 7 ялтны материалыг 

харъяаллын дагуу шилжүүлж, 5 ялтны ялыг өөрчлүүлэх санал, 37 ялтанд хийлийн 

хориг тавиулах саналыг аймгийн прокурорт тус тус хүргүүлж ажиллаа. Хэсгийн 

төлөөлөгч нарт захиргааны хяналтын хувийн хэрэгт заагдсан зөрчил дутагдлыг 

засуулах чиглэлээр зааварчилга хүргүүлсэн. Одоо захиргааны хяналтанд 120 ялтанд 

хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нар захиргааны хяналт тогтоож ажиллаж байна. 

Захиргааны хяналтын 1, 2-р сарын мэдээг гаргаж НХЖХГ-т хүргүүлсэн.  

 

Цагдаагийн албаны тухай хуульд заасны дагуу Олон нийтийн цагдаагийн 

ажилтан ажиллуулах талаар 2017 онд Зуунмод, Батсүмбэр, Жаргалант, Заамар, 

Эрдэнэсант, Эрдэнэ зэрэг сумдад Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулах 

талаар Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо, урамшуулал, шаардлагатай төсөв 

хөрөнгийн саналыг Төв аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, ГХУСАЗЗ, Иргэний 

зөвлөлд хүргүүлсэн боловч одоогийн байдлаар шийдвэрлэгдээгүй байна. 

   

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

 

 Монгол улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд ажиллаж, 
Цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 онд  дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэх, 
Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, мөн 
тэдгээрийн үйлдсэн гэмт хэргийг илрүүлэх тэдний эсрэг үйлдсэн гэмт хэргийг 
илрүүлэх, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна.  
 



 Төв аймгийн хэмжээнд 2016 онд гэмт хэрэг зөрчилд орж болзошгүй 21 хүүхэд 
бүртгэлд  байсан ба гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдон шинээр бүртгэгдсэн 10 хүүхэд, 
насанд хүрч хасагдсан 7, засарч хүмүүжсэн 6 одоо нийт 18 хүүхдийг бүртгэл 
судалгаанд хамруулан хууль эрх зүйн болон зөвлөгөөг хүүхэд болон эцэг, эх асран 
хамгаалагч нарт нь өгч хяналт тавин ажиллаж байна. Хорихоос өөр төрлийн ял  
шийтгэлтэй насанд хүрээгүй 4 хүүхдийг бүртгэл судалгаанд хамруулан 1 хүүхэд 
насанд хүрч хасагдаж одоо 3 хүүхдэд хууль эрх зүйн зөвөлгөө өгч, эцэг, эх, асран 
хамгаалагч нарт нь байнгын хараа хяналт тавин ажиллах талаар үүрэг, баталгаа 
гаргуулан, сургуулийн нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт хичээлээс гадуурх 
соѐл хүмүүжлийн ажилд оролцуулж хүмүүжил төлөвшилийн талаарх тодорхойлолтыг 
авч, хувийн хэргийн баяжилтыг хянан ажиллаж дээрх хүүхдүүд дахин гэмт хэрэг, 
зөрчилд холбогдоогүй байна. 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 410 тоот тогтоолоор батлагдсан “Цахим 
тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
холбогдох хууль тогтоомж, журмыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаад хяналт тавих 
зорилгоор чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын хамтарсан шалгалтыг зохион байгуулж, 
илэрсэн зөрчлийг арилгах, хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцох, насанд хүрээгүй 
хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  Цагдаагийн газар, Онцгой 
байдлын газар, Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын ажлын албатай хамтран РС цахим тоглоомын 4 газар, интернетийн үйлчилгээ 
эрхэлдэг 2 газруудад үзлэг шалгалт хийж галын аюулгүй байдлын дүгнэлт түр 
гаргуулсан 1 газарт гэрчилгээ олгуулахаар үнэт цаасны хураамжийг төлүүлэн ариун 
цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангалтгүй 2 газарт албан мэдэгдэл өгч, РС цахим 
тоглоом тоглож байгаа 24 хүүхдүүдэд яриа таниулга хийж, Ерөнхий боловсролын 
дунд сургуулийн 7-12 ангийн 12 бүлгийн 437 сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, хар тамхи мансууруулах төрлийн бодисын талаар сургалт зохион 
байгуулсан. 

 
 Хараа хяналт сул хичээл тасалдаг 5 хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагч, анги 
удирдсан багш, нийгмийн ажилтан нартай хамтран зөвлөгөөн хийж байнгын хараа 
хяналт тавин, хичээлээс гадуурх сонгох хичээл, спортын дугуйланд хамруулах талаар 
зөвлөв. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон Батсүмбэр сумын 14 настай, Г-д 
Дэлхий зөн төв орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран сэтгэл зүйчээр зөвлөгөө 
өгүүлэн, хувцас, хичээлийн хэрэгслээр хангуулсан байна. Сурагчдын 2, 3-р ээлжийн 
амралт эхэлж байгаатай холбогдуулан  чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, эцэг, 
эх нарт нь хараа хяналт тавих талаар орон нутгийн “ТВS” телевизэд мэдээлэл хийсэн. 
 

Хүмүүн цогцолбор бага сургуулийн 5 ангийн 210 сурагчдад Замын хөдөлгөөнд 
зөв соѐлтой оролцох, хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 2 гаргүй мөртлөө 
амжилтанд хүрсэн Жессика Кокс охины талаарх баримтат богино хэмжээний кино 
зургийг үзүүлсэн.  

 
Баянхангай суманд Монгол-Өрх нийгэмлэгийн тэргүүн, сэтгэл зүйч 

Ө.Баасанбат, сэтгэл зүйч, цагдаагийн дэслэгч О.Ану нар 9, 11 ангийн сурагчдад 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, хүн байхын утга учир, сэтгэл засалын сорил дасгалуудыг 
ажиллаж тухайн гэмт хэрэг үйлдсэн 2 хүүхдийн найз нөхөд болон хүүхдүүдийн санал 
хүсэлтийн дагуу 9 сурагчдад ганцаарчилсан зөвлөгөөг  өгүүлсэн. 

 
Ахуйн хэрэглээний газ үнэртсэн Зуунмод сумын “Хүмүүн цогцолбор”  дунд 

болон ахлах сургуулийн 4 сурагчийг илрүүлэн эцэг эх асран хамгаалагч нартай 
уулзаж байнгын хараа хяналтанд байлгах нэгдсэн эмнэлэгийн сэтгэц мэдрэл, 



наркологийн эмчид үзүүлэн мансуурлын зэргийг тогтоолгохоор Шүүх шинжилгээний 
үндсэний хүрээлэн рүү цусны дээжийг шинжилгээнд хүргүүлсэн.  

 
 Хараа хяналт сул гадуур тэнэж сэлгүүцдэг Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 
төвийн 1 дамжааны Зуунмод, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант сумдын харъяат 3 эмэгтэй 
суралцагч, анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтан нартай уулзаж эрх зүйн зөвлөгөө 
өгч, Дэлгэрхаан сумаас 1 суралцагчийн ар гэрийнхнийг дуудуулан суралцагчийг 7 
хоногийн хугацаагаар хараа хяналтанд нь байлгаж дахин хичээл сургуульд нь 
хамруулахаар болсон. 
 

Эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байгаа насанд хүрээгүй 6 холбогдогчид эрх зүйн 
зөвлөгөө өгч эцэг, эх, асран хамгаалагчийн нарыг байнгын хараа хяналт тавих талаар 
үүрэг чиглэл өгсөн.  

 
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах 108 дугаарын утсанд ирсэн Баян-Өнжүүл сумын 

иргэн А гэгч нь өөрийн охин 9 сартай, эрэгтэй Б-г гэрээсээ авч яваад хоол тэжээлийн 
дутагдалд оруулан тураалтай мөн төлөвлөгөөт вакцинуудыг хийлгээгүй байна гэх 
гомдлын дагуу аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар дээр дуудуудлан 
уулзаж кейс нээн тэмдэглэл хөтлөн нөхцөл байдлыг үнэлэн 108 дугаарын төв рүү 
хариуг хүргүүлсэн. 

 
Борнуур суманд сургуулийн 73 багш, ажилчин нарт 2016 онд насанд хүрээгүй 

хүмүүс, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр хийсэн ажлын талаарх мэдээлэл, багшийн ѐс зүй, харилцаа хандлагын 
талаар харилцан ярилцав.  

 
Эцэг эхийн хараа хяналт сул Борнуур сумын Ерөнхий боловсролын дунд 

сургуулийн 8 анийн сурагч 1, 12 ангийн 4 нартай ганцаарчлан уулзаж хууль эрх зүй, 
сэтгэл зүйн чин сэтгэлийн ярилцлага өрнүүлэн дахин гадуур тэнэхгүй, хичээлээ 
таслахгүй байх талаар баталгаа бичүүлэн авсан. Мөн анги удирдсан багш, нийгмийн 
ажилтан нарт сурагчдад байнгын хараа хяналт тавих сурагчдын ар гэрээр орж эцэг, 
эх, асран хамгаалагч нартай уулзаж байх талаар  зөвлөж үүрэг чиглэл өгсөн.  

 
Тус сургуулийн 7-12 ангийн 435 сурагчдад Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх 

насны хязгаар, Цахим тоглоом, Хар тамхи, мансууруулах бодисын хор уршиг, 2 гаргүй 
мөртлөө амжилтанд хүрсэн Жесика Кок гэдэг охины тухай баримтат пресентацийг 
үзүүлсэн. 

 
Дотуур байрны 118 сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

яриа таниулага хийж, байрны тасаг бүрээр орж сурагчдын санал хүсэлтийг сонсож 
сургуулийн удирдлагын багт сурагчдын санал хүсэлт 3 өдөр ажилласан талаарх 
мэдээллийг хийсэн.  

 
Баянчандмань суманд: Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 1,2 дамжааны 

357 суралцагч нарт Тамхины хор уршиг, Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх насны 
хязгаар, Цахим тоглоом, Хар тамхи, мансууруулах бодисын хор уршгийн талаар 
сургалт зохион байгуулан Жаргалант сумын харьяат 1, Улаанбаатар хотын харьяат 2 
суралцагч ганцаарчлан зөвлөгөө авсан. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 32 
багш ажилчдад насанд хүрээгүй хүмүүс, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, 
шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлын талаарх мэдээлэл, 
багшийн ѐс зүй, харилцаа хандлагын талаар харилцан ярилцаж байрны багш, засал 
чимэглэлийн багш нарын асуусан асуултанд хариулт өгч ажилсан.  



 
Төв аймгийн сумдын Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 7-12 ангийн 435 

сурагчдад Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх насны хязгаар, Хар тамхи, мансууруулах 
бодисын хор уршиг, Цахим тоглоомын ач холбогдол, хэтрүүлэн тогловол донтох, 
хичээл сургуульдаа анхаарахгүй хүмүүжлийн доголдолтой болох талаар харилцан 
ярилцаж сургуулийн сургалтын менежер анги удирдсан багш нарын асуусан 
асуултанд хариулт өгч сургуулийн 21 багш нарт Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр яриа таниулга хийж ажилсанг илтгэн танилцуулж байна. 

 
2017 оны 1-р улиралд “Амралт-гэр бүл”, “РС цахим тоглоом”, “Хүчирхийлэлгүй 

гэр бүл” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд МСҮТ-ийн 357 суралцагч, Ерөнхий 
боловсролын дунд сургуулийн 5 ангийн 210, Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 
7-12 ангийн 1229 сурагчдад Эрүүгийн хуулийн хариуцлага хүлээлгэх насны хязгаар, 
Цахим тоглоомын хэрэглээ, Хар тамхи мансууруулах бодисын хор уршиг сэдвээр, 
Зуунмод сумын 4, “Хүмүүн цогцолбор” бага сургууль, Баянчандмань, Борнуур сумдын 
204 багш, ажилчдад Насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, шалтгаан 
нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажил, багшийн ѐс зүй харилцааны 
соѐлын талаар яриа таниулга хийж ажилласан байна.  
 

Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн  “Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль” сурталчлах ажлын төлөвлөгөө, 
“Хүчирхийлэлгүй цагаан сар” нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион 
байгуулав. 

 
“Хүчирхийлэлгүй цагаан сар” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд 27 сумын 

хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч нарт удирдамж төлөвлөгөөг хүргүүлэн, Ерөнхий 
боловсролын дунд сургуулийн захирал, эрхлэгч нарт насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийх, баярын 
амралтын өдрүүдээр байгууллага дээрээ хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах 
талаар  албан мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

 
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх шинэчлэн батлагдсан хуулийг сурталчилах 
төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж  сумдын нийгмийн бодлогын 27 мэргэжилтэн, Гэр 
бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 7 ажилтан, Баянхангай, Баянчандмань, 
Зуунмод сумдын төрийн болон төрийн бус байгууллагын 476 албан хаагч, 316  
иргэдэд яриа таниулга хийж, аймгийн олон нийтийн “ТВS” олон нийтийн телевизийн 
“Ярилцъя” асуулт хариултын нэвтрүүлэгт орж хууль сурталчилан ажилласан байна. 
 

Саатуулах байранд ахуйн хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэн 
баривчлагдсан 18, саатуулагдсан 26 иргэнд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулиар яриа таниулга хийсэн. Гэр бүлийн хүчирхийллийн  хохирогч 7, гэмт хэрэг 
үйлдэн эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байгаа 5 иргэнд зөвлөгөө өгсөн. 

 
 Хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
шинэчилэн батлагдсан хуулийн Цагдаагийн алба хаагчийн хүлээх үүрэг, дуудлага 
мэдээлэл хүлээн авч шалгах эрх бүхий алба хаагч нар зориулан Зөвлөмж бичин 
дотоод удирдлагын системд байрлуулсан.  
 
 Цагдаагийн газрын вэб сайтад Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулинд заасан 
гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан зогсооход Цагдаагийн алба хаагчийн 
хүлээх үүрэг, урьдчилан сэргийлэх гарын авлага, боршуур байрлуулсан. 
 



 Ахлагч бүрэлдэхүүний сургалтаар 84 алба хаагчдад Гэр бүлийн хүчирхийллийн 
дуудлага мэдээлэл хүлээн авах үед хэрхэн ажиллах талаарх сургалт зохион 
байгуулсан. 
 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай шинэчилэн батлагдсан хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор гарсан Хууль зүйн сайд, улсын ерөнхий прокурорын 
баталсан Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх, үнэлэх аргачлал, хуульд заасан цагдаагийн 
алба хаагчийн хүлээх үүргээр Цагдаагийн газрын 78 алба хаагч нарт сургалт зохион 
байгуулан бичгээр Зааварчилга бичин хүргүүлсэн. 

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэн эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байгаа 2 

холбогдогч, 3 хохирогчид хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаагч 
нараар 6 иргэнд аюулын зэргийн үнэлгээ хийлгэсэн байна.  
.      

Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр хийсэн ажил 
 

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газраас архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх, согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах 
чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг хэрэгжүүлж ажиллах, 
архидалт гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл болж байгаа талаар иргэд олон нийтэд 
мэдээлэл хүргэх, архины хор холбогдлыг сурталчлах, сургалт сурталчилгаа 
явуулахад үйл ажиллагаа чиглүүлэн ажиллаа. 
          
              Тус Цагдаагийн газар нь 2017 оны эхний 2 сарын байдлаар  иргэд аж ахуйн 
нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн  146 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 16,4 
хувь буюу 24 хэрэг согтуугаар үйлдэгдсэн байна. Уг гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 9 нэгжээр буюу 7,9 хувиар буурсан байна. Монгол улсын Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиар  5 зөрчил илэрүүлэн 1 иргэн 1 байгуулагыг 50,000 
төгрөгөөр, Монгол улсын Тамхины хяналтын тухай хуулиар 6 зөрчил илэрүүлж, 4 
иргэнийг 200,000 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авсан. 
 
              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 68 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 2 удаа зааварчилгаа, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар хэсгийн төлөөлөгч, сумдын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх  ажлыг зохицуулах дэд зөвлөлийн дарга нарт 3 удаа,  ажлын 
байрандаа архидан согтуурсан зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 1 
байгууллагын дарга эрхлэгчийн нэр дээр хугацаатай албан мэдэгдэл өгсөн.   
 
         Согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийг бууруулах,саармагжуулах зорилгоор 
дор дурдсан байгуулага аж ахуйн нэгж, иргэдэд сургалт зохион байгуулсан.  
 
          Зуунмод сумын 6 багийн иргэдийн нийтийн хуралд цагдаагийн газраас архидан 
согтуурахтай тэмцэх урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж буй ажлын танилцуулга, 
согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийсэн.   
 



         “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд төрийн 3 байгууллагын 150 алба 
хаагчдад архидан согтуурахтай тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
яриа таниулга хийж 310 ширхэг материал тараасан.  
 

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.  

 
Сар шинэ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 

жолоодохгүй байх талаар анхааруулга сэрэмжлүүлэг бэлтгэж 50 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. 
 

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 хийсэн.  

 
Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг 4 иргэний ар гэрт хууль зүйн 

зөвлөгөө өгсөн. Зөв залуус төрийн бус байгуулагатай хамтран Цагдаагийн газрын 
нийт 42 алба хаагчдын дунд Монгол улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хуулиар АХА тэмцээн зохион байгуулсан. 
 

Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөлгүй тамхи насанд хүрээгүй хүнд 
худалдсан Баянчандмань сумын Өлзийт  хүнсний дэлгүүрийг илэрүүлсэн Тамхины 
хяналтын тухай хуулиар 50,000 төгрөгөөр торгосон. Мөн насанд хүрээгүй хүнд 
согтууруулах ундаагаар үйлчилсэн  Зуунмод сумын 1-р баг Тэнгис баар караокены 
ажилтан Энхтуяаг ЗХТХ-иар 8,000 төгрөгөөр торгосон Зуунмод сумын архинд 
хамааралтай 14 иргэнд архины хор хөнөөлийн талаар яриа таниулга хийж ажилласан 
байна. 

 
          Сум орон нутагт согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, 
архины хор уршгийн талаар иргэдэд хэрхэн мэдээлэл хийх талаар сумдын хэсгийн 
дарга ,хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт 3 удаа сэрэмжлүүлэг өгсөн.Мөн 
тамхины хяналтын тухай хуулиар 4 зөрчил илэрүүлэн 200,000 төгрөгөөр торгуулийн 
арга хэмжээ авсан. 
 
           Согтууруулах ундааны тусгай зөвшөөрөл шинчлэгдэж байгаатай холбогдуулан 
23 аж ахуй нэгж байгуулагын тусгай зөвшөөрөл олгох тодорхойлолт гаргаж, 24 аж 
ахуй нэгжийн судалгааг дахин гаргаж объектын судалгаанд баяжилт хийсэн. 
 
         Иргэний зөвлөлөөс ирсэн гомдлын дагуу Төв аймгийн Зуунмод сумын 6-р багт 
үйл ажиллагаа явуулдаг Морьт хангай ХХК-ий үйл ажиллагааг шалгаж, 17 ширхэг 
Морьтон архийг түр хураан авч, татварын албанд тоот бичиж онцгой албан татварын 
тэмдэгтийг шалгуулан, иргэний зөвлөлд хариуг албан тоотоор хүргүүлсэн. 
 
          Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Архидан согтуурахын хор уршиг, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 180 гаруй иргэнд яриа таниулга хийж, Төв аймгийн Зуунмод 



нутаг дэсгэрт согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг 22 аж ахуй нэгжийн судалгааг 
гаргаж объектын судалгаанд баяжилт хийсэн. 
        

Төв аймаг Зуунмод сумын 1-р багт үйл ажиллагаа явуулдаг Дүнжингарав 
худалдааны төвд Цагаан сар-2017 үзэсгэлэн худалдааны үеэр гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчлан сэргийлэх чиглэлээр эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчлан сэргийлэх зорилгоор Сэрэмжлүүлэг-15, Анхааруулга-15-ыг нүдэнд ил 
харагдах газар нааж, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчлан сэргийлэх яриа таниулгыг 25 
иргэнд хийж ажиллажээ.          
 

2017.02.01-02-ний өдрүүдэд Төв аймгийн Баянчандмань, Лүн, Заамар Хайлааст 
3-р багт согтууруулах ундаа худалдан борлуулж, үйл ажиллагаа явуулдаг 46 хүнсний 
дэлгүүр, 4- баар караоке аж ахуй нэгжийн  цаг ашиглалт болон хяналтын камерын 
ажиллагаа, хаалга цонхны аюулгүй байдал, согтууруулах ундааны худалдаа 
үйлчилгээнд нь хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг засуулах зорилгоор 16 ширхэг албан 
мэдэгдэл,тарааж ажиллав.чанарын шаардлага хангахгүй,хямд үнэтэй согтууруулах 
ундаагаар үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх талаар яриа таниулга хийж ажилласан байна. 
 

АРВАН ХОЁР. ШҮҮХ, ШҮҮГЧИЙН АЮУЛГҮЙ 
 БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 
Тус цагдаагийн газрын Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь 

хэсгийн дарга-1, хамгаалалтын цагдаа-1, харуул цагдаа-4, нийт 6 алба хаагчийн 
бүрэлдхүүнтэй ажиллаж байна. 

 
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 2492 иргэний бичиг баримтыг 
шалгаж нэвтрүүлсэн байна. 

 
Шүүх хурлын 1, 2, 3-р танхимуудад Эрүүгийн-142, Иргэний-159, Захиргааны-8, 

Давж заалдах шатны эрүүгийн-17, иргэний-7, хянан магадлангийн 7 шүүх хурал 
зарлагдсанаас 2080 оролцогчтой нийт эрүүгийн хэргийн-142, иргэний хэргийн-127, 
захиргааны хэргийн-8, давж заалдах шатны эрүүгийн-17, иргэний шүүх хурал-7, хянан 
магадлагийн-7  шүүх хуралдааны журам сахиулж ажиллаа.  

 
1. Тэнсэн харгалзах ялаар шийтгэгдсэн этгээд-49 
2. Шүүх хурал хойшлогдсон-84 
3. Хэрэгсэхгүй болгосон-15 
4. Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн-25 
5. Ял хойшлуулсан-2 
6. Баривчлах ялаар шийтгэгдсэн этгээд-11 
7. Мөрдөн байцаалтанд буцсан-6 
8. Цагдан хоригдсон этгээд-15 
9. Хорих ялаар шийтгэгдсэн этгээд-10 

 
Төв аймгийн Шийдвэр гүйцэтгэх албаны Цагдан хорих байрнаас 33  

шүүгдэгчийг хүлээн авч биед нь үзлэг хийж, тэмдэглэл үйлдэж, шүүхэд хуяглан хүргэж 
шүүх хуралдаанд оролцуулан буцааж 28 шүүгдэгч, 21 ялтныг Цагдан хорих байранд 
хүлээлгэн өгч хуяглан хүргэсэн.  

 



Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн, Захиргааны болон иргэний хэргийн 
шүүхээс хариуцагч, гэрч, хохирогч, шүүгдэгч нарыг албадан ирүүлэх шүүгчийн 
захирамжийг биелүүлсэн. 

 
Мөрдөн байцаах газрын Эрэн сурвалжлах хэлтсээс 13, Төв аймгийн шүүхээс-

22, бусад шүүхээс-2 хариуцагчийг эрэн сурвалжлах, нийт-36 шүүгчийн шийдвэрүүдийг 
хүлээн авч, “ASAP” санд эрэн сурвалжлалт зарлан, бүртгэлд хөтлөн хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт гарт нь болон хөдөө сумдад 
сүлжээгээр өгч, хугацаа зааж ажиллаж байна. Одоогоор 29 шүүхийн шийдвэрээр 31 
хүнийг эрэн сурвалжилж олж тогтоон шүүгчийн туслахуудад хүлээлгэн өгч ажилласан 
ба Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагч 
нартай хамтран эрэн сурвалжлагдаж байгаа этгээдүүдийг олж тогтоох зорилгоор 2 
удаа арга хэмжээ зохион байгуулж ажилласан ба одоо эрэн сурвалжлах ажиллагаа 
явуулж байгаа биелэгдээгүй 7 шүүгчийн шийдвэр байна.  

 
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, соѐн 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 ѐс зүйн зөрчил дутагдалгүй,  авлигалд өртөхгүй 
хамт олон байж улс, аймгийн тэргүүний байгууллага болно. 
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