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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, хойшлуулшгүй 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. 

2017 оны хагас жилийн байдлаар тус Цагдаагийн газраас “Цагдаагийн 
байгууллагад ухаалаг төрийн зарчмыг нэвтрүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх, арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт”-ийг 83 хувьтай, “Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 
оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг хэрэгжилт”-ийг 81,8 хувьтай, “Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн тайлан”-г 94,4 хувьтай, Монгол улсын их 
хурлын байнгын хорооны 2014 оны “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 8-р тогтоолын 
1-10 дугаар заалтын биелэлтийг 88 хувьтай, “Цагдаагийн байгууллагад 2017 онд 
хэрэгжүүлэх эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны дэд төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг 88 
хувьтай, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 97 дугаар зарлигийн дагуу “Нээлттэй 
хаалганы өдөр” арга хэмжээ зохион байгуулсан тайланг тус тус гаргаж хүргүүлээд 
байна.  

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 
бэлтгүүлж 8 удаа хуралдаж, удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр 34, Хүний 
нөөцийн чиглэлээр 33, Дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр 20 асуудал тус тус 
хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, 
шийдвэрийн биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан.  

Цагдаагийн газрын даргын “А”  тушаал 39 гарснаас Ажлын хэсгүүд  байгуулах 
тухай-14, Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай-2, Зардал гаргах 
тухай-5, 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-4, түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай 1,бусад 10 
тушаал гарч, биелэлт, үр дүнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 Цагдаагийн газрын даргын “Б” тушаал 82 төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 
7, сахилгын шийтгэл оногдуулах 19,  шилжүүлэн томилох 5,  ажлаас чөлөөлж, 
сургалтанд хамруулах тухай 3, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 1, 
цалингийн нэмэгдэл тооцож олгох тухай 18, ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 4, 
цалин нэмж, хасах тухай 8, цалин нэмэгдэл тогтоох тухай 6, сургагч алба хаагч 
томилох тухай-2,  алба хаагчдад ээлжийн амралт олгох тухай 2, бусад асуудлаар 7 
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. 

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

Хүний нөөцийн нөхөн хангалтаа Хууль сахиулах их сургуулийн Цагдаагийн 
сургууль  төгссөн сонсогчид болон Цагдаагийн байгууллагын сул орон тоог нөхөх 
мэргэшлийн шалгалтанд орж тэнцэж, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ннөөцийн 
жагсаалтанд багтсан иргэдийг зохих сургалтын төвд сургалтанд хамруулсны дараа 
онооны дэс дарааллаар судалж, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын 
хэлтэст санал хүргүүлэн сул орон тоонд томилж байна. 

Тус Цагдаагийн газар нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Цагдаагийн 
байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг ханган, хүний нөөцийн 
төлөвлөлт, бодлогыг хэрэгжүүлэх, алба хаагчийг судлах, томилох, чөлөөлөх, цол 
олгох, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, тэтгэвэр тэтгэмж олгох, 
алба хаагчдын хувийн хэргийн баяжилт бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалтыг хангах, 
хүний нөөцийн цахим санд 206 алба хаагчдын мэдээллийг санд шинэчлэн оруулах 
зэргээр хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж хууль, журам, зааврыг мөрдөн ажиллаж 
байна. 

Дээрх ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын сул орон тооны жагсаалтыг гаргаж 
Цагдаагийн ерөнхий газар болон Цагдаагийн газрын веб сайтад байрлуулах, сумдын 
хэсгийн төлөөлөгч, замын цагдаагийн байцаагч нар, Зуунмод сумын 6 багийн хэсгийн 
байцаагчид цагдаагийн албанд ажиллахад заагдсан шалгуур үзүүлэлт хангаж 
цагдаагийн албанд ажиллах хүсэлт гаргасан иргэдийг мэдээллээр хангах тухай 
чиглэл өгч, сул орон тооны зарыг  аймгийн “ТВS” олон нийтийн телевиз, Хөдөлмөрийн 
хэлтэст  зарлан иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж байна. 

http://www.police.gov.mn/
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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 /холбоо, мэдээллийн инженер /, цагдаа 1 /эргүүлийн цагдаа /дутуу  орон 
тооны нөхөн хангалт 99 хувьтай байна. 

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 хэлтэст ахлах зохицуулагчаар, б/231 дүгээр 
тушаалаар Баянгол дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтсийн цагдаа зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батааг Лүн сум дахь зохицуулагчаар дэвшүүлж, Эрүүгийн 
цагдаагийн албаны Зохион байгуулалттай тэмцэх хэлтсийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч М.Чулуунбаатарыг Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэгт эрүүгийн 
төлөөлөгчөөр, б/257 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахмад Э.Дашцэрэнг Эрдэнэ сум 
дахь цагдаагийн хэсгийн даргаар, цагдаагийн хошууч Э.Энхмөрийг Дэлгэрхаан сум 
дахь төлөөлөгчөөр, цагдаагийн дэслэгч Л.Баянмягмарыг Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэсэгт эрүүгийн төлөөлөгчөөр тус тус томилогдсон. Цагдаагийн ахлах ахлагч 
Н.Мөнхбатыг зохицуулагчаар дэвшүүлэн томилж, “цагдаагийн дэслэгч”т цол олгосон. 

Шилжилт, хөдөлгөөн:  Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны б/80 
дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах дэслэгч Н.Гүррагчаа Тусгай ажиллагааны газарт 
холбооны инженерээр , б/115 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Ө.Алтантөгс Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст зохицуулагчаар тус тус 
шилжин томилогдсон. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/171 дүгээр тушаалаар 
Лүн сум дахь зохицуулагч, цагдаагийн хошууч Р.Мөнхбаясгаланг Нийслэлийн замын 
хөдөлгөөний хяналтын газарт гэрээт зохицуулагчаар, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэсгийн эрүүгийн төлөөлөгчөөр, цагдаагийн ахлах дэслэгч  Х.Даваадондогийг 
б/231 дүгээр тушаалаар Мөрдөн байцаах албанд тус тус шилжүүлэн томилсон 

Тэтгэвэр, тэтгэмж: Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны б/22 дугаар 
тушаалаар санхтехникч 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 ахлаг С.Дугарбатыг 
Баянцагаан сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Соронзонбатыг 
Алтанбулаг сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн ахлагч Т.Доржпаламыг Цээл сум дахь 
цагдаагаар, цагдаагийн ахлагч Б.Тэгшболдыг эргүүлийн цагдаагаар, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Т.Ууганбаярыг Борнуур сум дахь Цагдаагаар, цагдаагийн ахлах ахлагч Л.Ган-
эрдэнийг эргүүлийн цагдаагаар, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Эрдэнэбатыг харуулын 
цагдаагаар, б/66 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч Л.Ган-эрдэнийг 



Мөнгөнморьт сум дахь цагдаагаар, цагдаагийн ахлагч С.Нямдоржийг эргүүлийн 
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 Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн 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, Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн 
58 дугаар зөвшөөрлөөр цагдаагийн дэд ахлагч Г.Баатарыг мөн хэлтэст цагдаа 
жолоочоор, Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн 68 дугаар зөвшөөрлөөр цагдаагийн дэд 
ахлагч Б.Анхбуянг Баянжаргалан сум дахь цагдаагаар, Хүний нөөц, сургалтын 
хэлтсийн 75 дугаар зөвшөөрлөөр  цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Отгонбаяр, Д.Эрдэнэбат 
нарыг эргүүлийн цагдаагаар, Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн 12 дугаар зөвшөөрлөөр 
Б.Болор-эрдэнийг Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст бичээч нярав 
энгийнээр, ажлын байрны зорилго, зорилтоо хангалтгүй биелүүлж, албан тушаал 
буурсан цагдаагийн дэд ахлагч Н.Нямбаярыг эргүүлийн цагдаагаар тус тус шинээр 
томилсон. 

Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн үйлчлэгчээр Д.Мөнхцэцэгийг 
томилсон. 

Албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/232 
дугаар тушаалаар холбоо, мэдээллийн инженер, цагдаагийн дэслэгч Б.Бат-эрдэнийг 
албанаас чөлөөлсөн. Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн үйлчлэгч 
Л.Пагма-орломыг хүсэлтээр нь чөлөөлсөн. 

Төв аймгийн 2016 оны “Хөдөлмөрийн аварга” ажилтнаар эрүүгийн ахлах 
төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Г.Ганзориг, “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, Төрийн дээд 
шагнал “Цэргийн хүндэт медаль”-аар Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн 
хошууч Ө.Амаржаргал нар тус тус  шагнагдсан. 

Аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй 5 жил ажилласан цагдаагийн ахлах 
Т.Мөнхбат, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батбаяр нарт Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын б/175 дугаар тушаалаар 30 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний урамшил 
олгохоор шийдвэрлэсэн. 

Цагдаагийн албаны тухай шинэ хууль батлагдсантай холбогдуулан цагдаа 
зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Энхбаатарт сургагч ахлагч цолыг “Цагдаа 
таны төлөө” ахлагч бүрэлдэхүүний 4 дэх удаагийн уулзалт зөвлөгөөний үеэр 
гардуулсан. Мөн цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Ууганбаярыг Нийтийн хэв журам 
хамгаалах газрын даргын 2017 оны б/33 дугаар тушаалаар “Баярын бичиг-ээр 
шагнасан. 



Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/238 дугаар тушаалаар онц хүнд гэмт 
хэргийг илрүүлсэн цагдаагийн дэслэгч Ч.Тулгыг “Цагдаагийн гавъяа” тэмдгээр 
шагнасан. 

Сумын засаг дарга, Цагдаагийн газрын дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарын 
гурвалсан гэрээний сумын хүлээх үүрэгт Цагдаагийн алба хаагчийн ажилд дэмжлэг 
үзүүлж иргэдийн өргөдөл, гомдол, эрүүгийн хэрэг шалгаж шийдвэрлэх үйл 
ажиллагаанд сар бүр 50-100 литр шатахууныг олгож, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн заалтыг тусгуулснаар сумдын Засаг дарга нар 
гэрээний үүргээ биелүүлэн сар бүр хэсгийн төлөөлөгч нарын үйл ажиллагаанд 
тодорхой хэмжээний шатахууныг байнга олгож байна. 

Тус цагдаагийн газраас “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам 
“Соѐл, соѐн гэгээрүүлэх ажил”  /код 940/-д заасны дагуу 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 24 заалттай 
гарган батлуулж хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

Соѐн гэгээрүүлэх чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 
дагуу эхний хагас жилийн байдлаар 13 ажил төлөвлөснөөс бүрэн хэрэгжсэн 10, огт 
хэрэгжээгүй 2, хэрэгжиж байгаа 1 ажил, арга хэмжээ байна.   

Албаны сургалт, соѐн гэгээрүүлэх чиглэлээр 2017 оны эхний хагас жилд зохион 
явуулсан ажлын мэдээллийг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 8 дугаар хурлаар 
хэлэлцүүлж цаашид анхаарах асуудлын талаар үүрэг чиглэл өгсөн.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, үйл ажиллагааны тайланг 
иргэдэд мэдээллэх, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө 
өгөх, цагдаа иргэдийн хамтын ажилалгааг сайжруулах, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдээлэл сургалт, сурталчилгааг хүргэх зорилгоор тус аймгийн 9 суманд 
“Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаа. Арга хэмжээний 
үеэр цагдаагийн газраас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын тайланг тавьж,  120 
гаруй иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, өдөрлөгийн үеэр цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажилалгаанд ашиглагддаг техник, тусгай хэрэгслийн үзүүлэн гаргаж иргэдэд 
сурталчилж, 12 төрлийн 5000 ширхэг гарын авлага, тараах материалыг иргэдэд 
тарааж, иргэдийн дунд АХА болон сагсан бөмбөгийн тэмцээнүүдийг зохион явуулж, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвх санаачлагатай ажилласан 13 иргэнийг 
сум, багийн ГХУСАЗЗ-тэй хамтран шагнаж урамшуулж, цагдаагийн алба хаагчдын 
урлагийн тоглолтыг иргэдэд хүргэсэн. Сум багийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан 
Нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээг сумын ЗДТГ, ГХУСАЗЗ-тэй хамтран зохион 
байгуулж ажиллав.   

  Мөн Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран хууль хяналтын байгууллагуудын хамтарсан “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга 
хэмжээг тус аймгийн Батсүмбэр суманд зохион байгуулав. Энэ үеэр аймгийн сум 
дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхтэй хамтран Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор Нээлттэй шүүх хурлыг зохион байгуулсан. “Нээлттэй хаалганы 
өдөр” арга хэмжээг тухай бүр нь орон нутгийн телевизээр сурталчилж ажиллав.  



УИХ-аас шинэчлэн баталсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 
Прокурорын тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиудаар аймгийн 
Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран 5 өдрийн 40 цагийн 
сургалтыг зохион байгуулсан ба сургалтанд хэлтэс, тасаг, хэсгийн 101 алба хаагч 
хамрагдсан. Сургалтанд оролцсон алба хаагчдад 130 ширхэг эмхтгэл тараасан. 

 
Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс “Цагдаагийн байгууллага 

алба хаагчийн эрх зүйн орчныг шинэчилж, сургалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх” 
Зорилтын хүрээнд Монгол Улсын Их хурлаар Цагдаагийн албаны тухай хууль 2017 
оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр батлагдсанаар 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны 
өдөр Цагдаагийн хэлтсийн нийт алба хаагч нар “Цагдаагийн албаны тухай шинчилсэн 
найруулга эх бичвэрийг хүлээн авах, “Тангараг” өргөх ѐслолын ажиллагаанд оролцож, 
Улсын Их хурлаас батлан гаргасан Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 
Эрүүгийн хууль, Цагдаагийн албаны тухай шинэчлэгдэн батлагдсан хуулиар 15 удаа 
30 цагийн сургалтыг  давхардсан тоогоор 62 алба хаагч нарт орж албаны тухай 
хуулийг тойргийн 7 сум болон Хайлааст багийн иргэдэд сурталчилсан.  

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулах талаар аймаг орон нутгийн 
удирдлагуудад санал хүргүүлсэн боловч одоогоор шийдвэрлэгдээгүй байна.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, төрийн болон төрийн 
бус байгууллагын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх чиглэлээр 119 төрийн 
байгууллага, төрийн бус байгууллага 12, аж ахуйн нэгж 30, малчдын бүлэг 28, 
хөршийн холбоо 54, өсвөрийн цагдаагийн бүлэг 25, хамтарсан баг 64, сургуулийн 
эргүүл 60, нийт 1977 хүнд заавар, зөвлөмж өгч яриа таниулга хийж, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг шалган зөвлөгөө өгсөн. 
Аймгийн Засаг даргын нэмэржит үзлэгээр 27 сумын ГХУСАЗЗ-ын үйл ажиллагааг 
баталсан удирдамжийн дагуу шалган зааварчилах ажлыг зохион байгуулсан.  

Цагдаагийн газрын алба хаагч нарт Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
шинэчлэн батлагдсан хуулийн Цагдаагийн алба хаагчийн хүлээх үүрэг, дуудлага 
мэдээлэл хүлээн авч шалгах, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуультай 
холбоотой нэмэлт өөрчлөлт орсон бусад хуулиуд, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт 
хэргийг шалган шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал, Хууль зүйн сайд, улсын Ерөнхий 
прокурорын баталсан Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх, үнэлэх аргачлал, гэр бүлийн 
хохирогчид эрх, үүргийг нь танилцуулсан “Тусламжийн хуудас” зэрэг сэдвүүдээр 
сургалт 5 удаа, гарын авлага 2, зааварчилгаа 3, зөвлөмж 2 удаа бичсэн.  

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-ийг сурталчлах чиглэлээр 
Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран Баянхангай, 
Баянчандмань, Батсүмбэр, Жаргалант, Зуунмод сумдын төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын 1476 албан хаагч, 2738 иргэдэд , Ерөнхий боловсролын дунд 
сургуулийн 6-12 ангийн 3227 сурагч, Мэргэжил сургалт  үйлдвэрлэлийн төвийн 516  
суралцагч, 346 багш, сурган хүмүүжүүлэгч, ажилчдад  сургалт зохион байгуулан, гэр 
бүлийн хүчирхийллийн үед хаана хэрхэн, хэнд хандах талаар, гэр бүл дэх 
харилцааны соѐл, хүүхдийн хүмүүжилд гэр бүлийн хүчирхийлэл хэрхэн нөлөөлөх 
сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
шинэчлэн батлагдсан хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан Хамтарсан багийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтыг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран  сумдын нийгмийн бодлогын 27 
мэргэжилтэнд сургалт зохион байгуулсан.  



Аймаг орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулийг сурталчилан Төв аймгийн олон нийтийн ТВS олон нийтийн 
телевизийн “Ярилцъя” асуулт хариултын нэвтрүүлгээр Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулийг сурталчилан ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газрын даргад 2017 оны эхний хагас жилд 67 өргөдөл, гомдол 
ирсэн. Үүнийг задлаж үзвэл ажил өөрчилж, шилжихийг хүссэн 12, захиргааны чөлөө 
хүссэн 27, тэтгэвэр, тэтгэмж, орон сууц хүссэн 7, ажилд орох, суралцахыг хүссэн 7, 
ажилд дахин орохыг хүссэн 3, бусад 11 өргөдөл гомдол ирсэнээс 100% хариу өгч 
шийдвэрлэсэн байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр “Урамшилт эргүүл”, “Нийтийн эргүүл” арга хэмжээнүүдийг зохион явуулсан. 
Тухайлбал: Сар шинийн баярын үеэр аймгийн бүх шатны байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн ажилтан, албан хаагчид, иргэдийг орлцуулан “Нийтийн эргүүл” 1 сарын аяныг 
зохион байгуулж арга хэмжээний хүрээнд 150 гаруй байгууллага аж ахуйн нэгжийн 
530 гаруй ажилтан албан хаагч нийтийн эргүүлд ажилласан. 

Мөн  иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачлагын бүлэг, холбоо болох “Хөршийн 
холбоо”, “Малчдын бүлэг”-г шалгаруулах журмыг Аймгийн ГХУСАЗЗ, ИТХ-аар 
батлуулан хэрэгжилтийг хангуулахад анхаарч ажиллаж байна. 

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

Тус Цагдаагийн газар нь 2017 оны эхний 5 дугаар сарын байдлаар иргэд 
байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй нийт 2210 
гомдол мэдээлэл хүлээн авсаны 789 буюу 35.7 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 935 
буюу 42,3 хувь захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн 
шинжтэй 789 өргөдөл гомдол мэдээллийн 560 буюу 70,9 хувийг 0-5 хоногт, 229 буюу 
29 хувийг 6-19 хоногт шалган 20 ба түүнээс дээш хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн 
гомдол мэдээлэл байхгүй ба өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 94 хувьтай байна. Мөн 
ирсэн гомдол мэдээллийн 5 буюу 0,6 хувийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 18 буюу 
2,2 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 хагас жилийн байдлаар 1 тэрбум 882 сая 100 төгрөгний 
хохиролтой, 284 холбогдогчтой, эрүүгийн 339 хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулбал 19 хэргээр буюу 5,9 хувиар өссөн, гэмт хэргийн илрүүлэлт 51,8 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 1 
тэрбум 569 сая 900 мянган   төгрөг буюу 83,4 хувийг нөхөн төлүүлж, 768 сая 100 
мянган төгрөгний хөрөнгийг битүүмжилсэн. 



Нийт 25417 захиргааны зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 17669 нэгжээр буюу 
дахин буюу 3,3 дахин өссөн. Баривчилсан 138, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх 
хассан 273 байна.  

Тус аймаг дахь Цагдаагийн газар нь иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 
ирүүлсэн гэмт хэргийн болон захиргааны зөрчлийн шинжтэй мэдээ мэдээллийг газар 
нутгийн байршил харгалзалгүйгээр шуурхай хүлээн авч, мэдээллийн нэгдсэн санд цаг 
тухай бүр нь шивж, алба хаагч нарыг хуулийн анхны хугацаанд шийдвэрлүүлэх тал 
дээр анхаарч Лхагва, Баасан гарагуудад алба хаагч нарын гар дээр шалгагдаж байгаа 
эрүүгийн хэрэг, гомдол мэдээлэл, зөрчлийн шийдвэрлэлтийг зааварт заагдсан 
хугацаанд нь оруулуулж, 7 хоног бүрийн даваа гарагт эрүүгийн болон хэв журмын 
талаарх мэдээлэлд нэгдсэн санд алдаатай болон дутуу мөн буруу шивсэн алба хаагч 
нарын нэрсийг хэргийн дугаарынх нь хамт гаргаж, тухайн 7 хоногт гаргасан алдаа 
дутагдалын талаар нь мэдэгдэж, удаа дараа алдаа дутагдал гаргасан алба хаагч 
нарын цагдаагийн газрын даргын хурлаар оруулах, мөн ажлын үр дүнд оруулан 
тооцож, тасаг хэсгийн дарга нарт нь цагдаагийн газрын даргын нэр дээр “үүрэг, ажлын 
чиглэл” өгч хариуг нь авч давхар хариуцлага тооцон Улсын статистик мэдээг үнэн зөв 
гаргахад онцгой анхаарч ажиллаж байна         

Төв аймгийн Эрдэнэ, Баян, Баяндэлгэр сумдын нутгаар дайран өнгөрдөг улсын 
чанартай хатуу хучилттай зам дагуу нутагладаг малчдын мал шөнийн цагаар машинд 
дайрагдаж үхэх, улмаар жолооч зорчигчид эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, амь насаараа 
хохирох явдал ихээр гарч байгаад дүгнэлт хийж  дээрх сумдын нутагт зам дагуу 
нутагладаг малчдын бод малд гэрэл ойдог хүзүүвч, өвлийн цагт нэмнээнд 
цацруулагчтай болгосноор мал авто машинд дайрагдах явдал буурч зам тээврийн 
осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чухал ач холбогдолтой ажил болсон. 

 

ХОЁР. ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН 
НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр 

 

Тус тасгийн алба хаагчид 2017 оны эхний хагас жилд нийт 190 шилжүүлэх 
материалаар 568.450.000 төгрөгний хохиролтой, 196 холбогдогчтой, 190 гэмт хэрэг 
үйлдлийг илрүүлсэнээс нөхөн илрүүлсэн 43, эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар 
шилжүүлсэн 147 байна 

Гэмт хэрэг илрүүлэх чиглэлээр хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн даалгавар 77-г 
хүлээн авч даалгаварт заагдсан ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн хариуг өгч 
ажилласан.  

Тус Цагдаагийн газрын алба хаагч нараас 2017 оны хагас жилийн байдлаар  
“ÀSAP”  нийт 186  мэдээллийг зарлан мэдээлж, урьд онд болон энэ оны зарласан 145 
хүн, мал, эд зүйлийн мэдээллийн эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон. 

 6.2 Энэ оны эрэн сурвалжлах “АSAР” сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийн явц 
байдал  зарлан мэдээлсэн хүн, мал, эд зүйлийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 



15 нэгжээр буюу 7,5 % /хувь/-иар, олж тогтоож эрэн сурвалжлалт зогсоосон хүн, мал, 
эд зүйлсыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 28 нэгжээр буюу 16,2 нэгжээр тус 
тус буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 

2017 оны 01-р сарын 01-нээс 

2017 оны 06-р сарын 18 хүртэл 

2016 оны 01-р сарын 01-ээс 

2016 оны 06-р сарын 18 хүртэл 

Зарлан 
мэдээлсэн 
тоо 

 

Зогсоосон 

 

Үлдэгдэл 

Гүйцэтгэл 
хувь 

Зарлан 
мэдээлсэн 
тоо 

 

Зогсоосон 

 

Үлдэгдэл 

Гүйцэтгэл 
хувь 

186 145 41  77,9 % 201 173 28 86 % 

6.3 2017 оны эхний хасаг жилийн байдлаар иргэдээс оршин суугаа газраасаа 
алга болсон хүний талаар 5 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг хүлээн авч эрэн сурвалжлах 
санд зарлан мэдээлж 3 хүнийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоон ажиллаж 
байна.   

Нийт санд оруулсан 186 мэдээллээс бүртгээгүй, хянагдаагүй, шаардлага хангаагүй 
мэдээлэл байхгүй, одоогоор эрэн сурвалжлах “ASAP” санд ямар нэгэн зөрчил байхгүй 
байна.   

6.4  Тус цагдаагийн газрын эрүүгийн төлөөлөгч нараас эрэн сурвалжлалтын 
чиглэлээр гүйцэтгэх ажлын 58 мэдээ мэдээлэл авч санд оруулан шалган 
баримтжуулан оргодол 8, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 42, оршин суугаа газраасаа 
алга болсон хүн 1, 15 хүнийг  тус тус олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон.  

6.5 Гүйцэтгэх ажлын “Гөрөөчин” тусгайлсан нэртэй мөрдөн сурвалжлах хэрэг 
шинээр нээж баримтжуулж,  Цагдаагийн байгууллагын гүйцэтгэх ажлын зааврын 
49.1.1-д зааснаар “Гөрөөчин”, “Толь”, “Тусгал”,  49.1.2-д зааснаар “Налайх”, “Баг” 
тусгайлсан нэртэй мөрдөн сурвалжлах хэргүүдийг хааж одоо  32 мөрдөн сурвалжлах 
хэрэг ажиллагаанд байна.  

“ASAP” сангийн ашиглалт бүрдүүлэлтийг сайжруулах, алба хаагч нарын мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр тайлангийн хугацаанд 2 удаа сургалт орж,  алба 
хаагч нараас Эрэн сурвалжлах “Asap” санд урьд онуудад зөрчилтэй оруулсан 38 
мэдээллийг сангаас шүүж зөрчлийг засуулж сангаас хасалт хийлгэхээр, гэмт хэргийн 
замаар алдагдаагүй 13 галт зэвсэгийн мэдээллийг сангаас хасуулж сангийн зөрчлийг 
арилгаж одоо Эрэн сурвалжлах санд ямар нэгэн зөрчил байхгүй байна.   

Эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх, эрэн сурвалжлах ажлын үр нөлөөг 
дээшлүүлэх хөдөө сумдад ажиллаж байгаа хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт 
мэдээллийг хурдан шуурхай хүргэх зорилгоор “Төв ЦГ эрэн сурвалжлалт” нэртэй 
facebookхаяг нээн ажиллуулж байна.  

Цагдаагийн газарт 2017 он гарсаар мал хулгайлах гэмт хэргийн шинжтэй 143 
гомдол мэдээлэл ирснийг зохих журмын дагуу хүлээн авч 44 хувийг нь буюу 62 
эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн яллагдагчаар татагдвал 
зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 48 хэргээс 28 хэргийг илрүүлэн мал хулгайлах гэмт 
хэргийн илрүүлэлт 58.3 хувьтай байна.  



Цагдаагийн газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, мал хулгайлах гэмт 
хэргийн гаралтыг бууруулах, илрүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор аймгийн 27 сумыг 4 
бүс болгон хувааж шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулахын зэрэгцээ  хил залгаа 
аймаг, дүүргийн цагдаагийн алба хаагч нартай хамтран ажиллаж бүлэг, зохион 
байгуулалттайгаар, аймаг, сум дамжин мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлддэг 3 бүлэг, 13 
этгээдүүдийг илрүүлэн баривчилж, хэргийг шалгаж шийдвэрлэсэн бөгөөд үүний 
зэрэгцээ аймгийн хэмжээнд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
гаралтыг бууруулах зорилгоор малчдын бүлгийг зохион байгуулан гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэхэд анхаарч Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол улсын хуулийн дагуу яриа 
таниулгыг давхардсан тоогоор 163 удаа 17500 орчим иргэд, малчдад хийж, аймгийн 
хэмжээнд мал хамгаалах малчдын 32 бүлэгт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч, гэмт 
хэрэг илрүүлэх, гэмт хэргийн мэдээлэл авах, хамтран эргүүл шалгалтыг хийх зэргээр 
зохион байгуулсан. 

2017 онд шинээр Цагдаагийн байгууллагын ГА-ын туслагч 2-ийг элсүүлж, 
албаны харилцаатай хүн 2-ийг шинээр элсүүлж, одоо ГА-ын 3 туслагчтай, АХХ-5-тай 
хамтран ажиллаж ГА-ын шугамаар мэдээ, мэдээлэл авч ажиллаж байна. 

ГА-ын шугамаар авагдсан хүнд, онц хүнд гэмт хэргийн мэдээллүүдэд “Үйлдвэр” 
“Төсөл” “Кемп” тусгайлсан  Мөрдөн тагнах хэрэг нээж баримтжуулан шалгаж “Кемп” 
МТХ-г дайчлан эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар харъяаллын дагуу Мөрдөн 
байцаах албанд шилжүүлж ажилласан. 

Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, 
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Тагнуулын газар, Нийгмийн 
даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэс гэх зэрэг байгууллагуудын хамтын ажиллагааг 
сайжруулан  хамтарсан шалгалтын ажиллагааг 3 удаа зохион байгуулсан. 

Эхний хагас жилийн байдлаар ГА-ын шугамаар нийт 42 мэдээ, мэдээлэл авч 
баримтжуулан шалгаж ажилласаны үр дүнд 8 холбогдогчтой, 67,900,000 төгрөгийн 
хохиролтой,  хэрэг илрүүлж харъяаллын дагуу Мөрдөн байцаах албанд шилжүүлсэн. 

Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх 5 дугаар хэлтсээс ирүүлсэн 09 тоот “Химийн хортой болон 
аюултай бодис”-ын талаар хийж гүйцэтгэх ажлын зааварчлагыг Төв аймгийн 27 сумын 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж Цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулан зааварчлагын дагуу хийх ажлыг үр дүнтэй хийж гүйцэтгэн 
хариуг хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

 

Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр 

 

2017 оны хагас жилд иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 
370 өргөдөл гомдлыг хүлээн авснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан 213, эрүүгийн 
хэрэг үүсгэхийг татгалзах санал гаргаж шийдвэрлэсэн 114, харъяаллын дагуу 
шилжүүлж болон нэгтгэсэн 24, нийт гомдол мэдээллийнхээ 94.8% шийдвэрлэсэн. 
Одоо ажиллагаанд 19  гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 



 Эрүүгийн 392 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан ба эрүүгийн 
хэргийн шийдвэрлэлтийг авч үзвэл эрүүгийн 123 хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 
121 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 31 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлсэн, 
нэгтгэсэн 17 хэрэг, түдгэлзүүлсэн 38 хэрэг нийт 330 хэрэг буюу 84.1 хувийг 
шийдвэрлэсэн байна.  

 Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллагад учирсан 1 тэрбум 714 сая 563 мянган 
төгрөгний хохирлоос 1 тэрбум 491 сая 273  мянган төгрөгийг нөхөн төлүүлж, 732 сая 
450 мянган төгрөгний эд хөрөнгийг битүүмжлэх ажиллагааг явуулсан нь хохирол 
барагдуулалт 86,9 хувьтай байна.  

Түдгэлзүүлсэн хэргийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулах зорилгоор “Хяналт 
шийдвэрлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт 58 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 59 
хэргийг сэргээн шалгаж 13 хэргийг нөхөн илрүүлсэн ба өмнөх оноос 12 нэгжээр буюу 
48%-иар буурсан үр дүнтэй байна. 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 
түдгэлзүүлсэн хэргийн тоо өмнөх оноос 13.6 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 сэжигтэнээр 
тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 77 хэргээс 52 хэрэг буюу 67.5 хувийг 
илрүүлсэн нь өнгөрсөн онтой  харьцуулахад 11.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 

Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр 

 

2017 оны хагас жилд  иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 
541 өргөдөл гомдлыг хүлээн авснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан 145, эрүүгийн 
хэрэг үүсгэхийг татгалзах санал гаргаж шийдвэрлэсэн 396, харъяаллын дагуу 
шилжүүлж болон нэгтгэсэн 16, нийт гомдол мэдээллийнхээ 73.9% шийдвэрлэсэн. 
Одоо ажиллагаанд 40  гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 

 Эрүүгийн 145 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан ба эрүүгийн 
хэргийн шийдвэрлэлтийг авч үзвэл эрүүгийн 81 хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 
20 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 5 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлсэн, 
нэгтгэсэн 2 хэрэг, түдгэлзүүлсэн 17 хэрэг нийт 125 хэрэг буюу  86.2 хувийг 
шийдвэрлэсэн байна.  

 Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллагад учирсан 302.8 сая төгрөгний 
хохирлоос 222.5 сая төгрөгийг нөхөн төлүүлж, 25 сая төгрөгний эд хөрөнгийг 
битүүмжлэх ажиллагааг явуулсан нь хохирол барагдуулалт 73.5 хувьтай байна.  



Түдгэлзүүлсэн хэргийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулах зорилгоор “Хяналт 
шийдвэрлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт 18 хэргийг сэргээн 
шийдвэрлээд байна.  

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 
түдгэлзүүлсэн хэргийн тоо өмнөх оноос 13.6 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. 

  

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 

Тус Цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг нь тасгийн дарга 1, ахлах 
зохицуулагч 3, зохицуулагч 14, цагдаа зохицуулагч 17, нийт 35 байхаас /ээлжийн 
амралттай зохицуулагч 3, цагдаа зохицуулагч 6/ 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.  

Тайлант хугацаанд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 
осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гудамж замын хяналт шалгалтаар 
135,435 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 25,420 зөрчил илрүүлж, МУ-ын Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1, 27.3 дах 
заалтуудыг зөрчиж согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 367 жолоочийг илрүүлэн тээврийн хэрэгслийг саатуулж ажилласан байна. 

Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож 
хөдөлгөөнд оролцсон 275 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06 сараас 2 
жилээр хасаж , хуульд заасны дагуу нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
хоѐр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрхгүй үедээ согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн 
хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 71 иргэнийг сум дундын сум дундын 
эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэвэрээр баривчилуулж, 21 иргэний 
зөрчилд хөөн хэлэлцэх хугацааг түр зогсоож ЦЕГ-ын 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 86 иргэнийг шийтгэврээр 9.180.000 
төгрөгөөр бэлнээр, бэлэн бусаар нийт 23,540 жолоочийг 770,227,200 төгрөгөөр 
торгож, нийт 23,626 жолоочийг 779,407,200 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 124 
жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, түр саатуулагдсан тээврийн хэрэгслийн 
эзэмшигчдээс түр саатуулах хашааны хураамж 782,000 төгрөгийг цагдаагийн газрын 
төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлж ажилласан байна.  

Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай удирдлагын төвийн 102 дугаарын 
утсанд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн зам тээврийн ослын 204 гомдол, 
мэдээлэл, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код-202-ын дагуу хүлээн 
авснаас дуудлага буцаагдсан 25, захиргааны арга хэмжээ авсан 45, газар дээр нь 
зохицуулсан 40, бусад 5 хүлээн авч зохицуулагч нар шийдвэрлэж, шуурхай ажлын 



хэсгийн бүрэлдэхүүний хамт зам тээврийн осол, хэргийн шинжтэй 89 гомдол 
мэдээлэлд ослын газрын үзлэг хэмжилт хийж, нийт 89 гомдол мэдээллийг хэрэг 
бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нар шалгаж 29 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэх 
саналтай шилжүүлж, 49 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 
саналтай шилжүүлж, 2 гомдол мэдээллийг 480,000 төгрөгөөр торгож тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06-2 жил хүртлэх хугацаагаар эрх хасч, үлдэгдэл 9 гомдол, 
мэдээллийг холбогдох алба хаагч нар хуулийн хугацаанд нь шалгаж байна. 

Осол хэргийн улмаас нас барсан 15, гэмтсэн 116, иргэд, аж ахуй нэгж 
байгууллагад 301,245,000 төгрөгийн хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын шатанд 211,145,000 төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж ажиллаа.   

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын нөхцөл байдал, осол, хэрэг, зөрчлийн 
гаралтанд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр тасгийн алба хаагч нар хариуцсан 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэмжээнд “Сар шинэ”, “Согтуу 1,2”, “Хамгаалах бүс”, 
“Оргодол”, “Хулгай”, “Тээш”, “Хурд”, “Гэрэл гэрэлтүүлэг хэрэгсэл”, “Тээврийн 
хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал MNS:4598:2011 стандартын хэрэгжилт”, “Хяналт”, 
“Ачааны автомашин”, “Согтуу-3”, “Мотоцикль”, “Тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж”, 
“Ачааны автомашин 2, “Хулгайн тээвэр, даатгал” сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээ 
зохион байгуулж ажилласан.  

Төв аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Авто 
тээврийн газар, ТВС телевиз, Албан журамын даатгагчдын холбоо зэрэг 
байгууллагтай  хамтран “ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД ХАРИУЦЛАГТАЙ, СОЁЛТОЙ 
ОРОЛЦОЦГООЁ” сэдэвт 01 сарын аян 2017 оны 03 дугаар сарын 15-наас 2017 оны 
04 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл зохион явуулж, аяны хугацаанд зам тээврийн 
хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж зохион байгуулсанаар зам 
тээврийн осол 2,8 хувь, зам тээврийн ослын улмаас нас баралтыг 2 дахин бууруулж, 
Монгол улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчсөн зөрчил 44.7 
хувь, торгосон хүний тоо 83.1 хувь, торгуулийн дүн 78.9 хувь, согтууруулах ундааны 
зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 3.7 хувиар тус тус өссөн 
байна.  

 Төв аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран 2017.05.18-ны өдөр жил бүр сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн нэгдсэн сургалтын үед Замын цагдаагийн 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Ө.Амаржаргал “Зам тээврийн осол, хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгуулж 
ажилласан байна. 

  Мөн Зуунмод сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах 
зөвлөл, Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага 
хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдрөөс “Хурдаа хасч амь насаа аваръя” 
сэдэвт 07 хоногийн аяныг тус тус зохион байгуулж ажилласан. 

Иргэдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй аюулгүй байдлын тухай хууль 
тогтоомжийг сурталчилан таниулах чиглэлээр Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах ажлын хүрээнд tuv.police.gov.mn. “ Төв аймгийн Замын цагдаагийн тасаг “, 
“Орон нутгын замын цагдаагийн хэсэг” гэсэн facebook хаягаараа дамжуулан зам 
тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, замын зохион байгуулалтын чиглэлээр 
хийсэн ажил, цаг агаарын нөхцөл байдал, хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион 
байгуулсан арга хэмжээний талаар тогтмол олон нийтэд мэдээлэл 45, сэрэмжлүүлэг 



21 нийтлэж, Зуунмод сумын “TBS3, “Нутаг-21 телевиз”-ээр 7 хоног бүр Монгол улсын 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм болон 
холбогдох хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан таниулж теле хэлбэрээр 
сургалт зохион байгуулж,  олон нийтийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, зам тээврийн 
хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтэд сэрэмжлүүлэг мэдээ 12, 
хууль тогтоомж сурталчилан таниулах чиглэлээр 2 нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж 
ажилласан. 

2017 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр Замын цагдаагийн тасгийн Зуунмод 
суман дахь алба хаагч нар аймгийн “ТВС” телевизтэй хамтран “Шөнийн дуран” гэх 
нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж цагдаа зохицуулагч нараар Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хуулиар жолооч нарт анхааруулах яриа таниулга хийж, нэвтрүүлгийн 
үеэр согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон зөрчил гарган саатуулагдсан 2 иргэнээс 
яриа авч жолооч нарт анхааруулж ажилласан. 

Төв аймгийн Зуунмод Сумын 6 сургууль, 7 цэцэрлэгийн эцэг, эх багш нарт 2017 
оны 02 дугаар сарын 02-ний өдөр “Хүүхдийг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх” сэдвээр сургалт зохион байгуулж нийт 245 хүүхэд, 22 багш, 56 эцэг эхийг 
хамруулж ажилласан. 

Монголын үндэсний телевизийн “Дуулга” нэвтрүүлэгт 2017 оны 03 дугаар сарын 
12-ний өдөр зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч Э.Болдмандах хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд сүүлийн 02 сард гарсан зам тээврийн осол, хэргийн талаарх 
мэдээллийг өгч ажилласан. 

Төв аймгийн аварга шалгаруулах “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой 2017” 
сэдэвт тэмцээнийг Зуунмод сумын төвд 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион 
байгуулж нийт 48 хүүхэд, 12 багш, 84 эцэг эхчүүдийг хамруулан оролцуулж 1-р 
байранд Баянчандмань сумын Одод цэцэрлэг, 2-р байранд Зуунмод сумын 
Бумбардай цэцэрлэг, 3-р байранд Лүн сумын Цомирлог цэцэрлэгүүд тус тус орсон 
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.  

          Нийслэлийн Багахангай дүүрэг болон Төв аймгийн Сэргэлэн, Эрдэнэ сумдын 
нутагт иргэд 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн өглөөний нарыг харах арга 
хэмжээний үед замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ЗЦТ-ийн 16 алба хаагч 
хөдөлгөөнт эргүүлийн 2 автомашин, хэт богино долгионы суурин станц 2, гар станц 11 
зэрэг хүн хүч техник хэрэгсэлтэйгээр батлагдсан төлөвлөгөө удирдамжын дагуу 
хамгаалалт зохион байгуулж ажиллаж 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 
ашиглан 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 зөрчил 
дутагдал гаргалгүй үүрэг гүйцэтгэсэн. 

         Монгол улсын ерөнхий сайд 2017 оны 02-дугаар сарын 19-нөөс 21-ний хооронд, 
Улаанбаатар- 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 3 зөрчил дутагдал 
гаргалгүй үүрэг гүйцэтгэсэн. 

          “Дүнжингарав хурд 2017” Хурдан морьны хамгаалалтанд Замын цагдаагийн 
тасгийн дарга, ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 3, цагдаа зохицуулагч 9 нийт 14 алба 
хаагч 3 тээврийн хэрэгсэл, суурин станц 2, гар станц 9 зэрэг техник хэрэгсэлтэйгээр 
нийт 13 цагийн үүрэг гүйцэтгэж зөрчил дутагдал гаргалгүй ажилласан. 



Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболд Төв аймгийн Хөшигтийн хөндийн 
нисэх  онгоцны буудал, Төв аймгийн цагдаагийн газар,Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 
Зуунмод сумын “Хүмүүн” сургууль, Төв аймгийн засаг даргын тамгийн газар, зэрэг 
байгууллагын  үйл ажиллагаатай танилцах, Ард иргэдтэй уулзалт, ярилцлага хийх 
үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтанд тасгийн дарга, 
ахлах зохицуулагч 2, зохицуулагч 3, цагдаа зохицуулагч 6 нийт 12 алба хаагч, 3 
тээврийн хэрэгсэл ашиглан, гар станц 12, суурин станц 2 зэрэг техник хэрэгсэлтэйгээр 
нийт 12 цагийн үүрэг гүйцэтгэж  зөрчил дутагдал гаргалгүй ажилласан. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 2017 оны 03-р 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 ашиглан, гар станц 3, суурин станц 1 зэрэг 
техник хэрэгсэлтэй нийт 6 цагийн үүрэг гүйцэтгэж зөрчил дутагдал гаргалгүй 
ажилласан. 

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболд 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 
өдөр Төв аймгийн Зуунмод, Сэргэлэн сум, Төв аймгийн монгол ардын намын хороо, 
Оѐдлын үйлдвэр зэрэг байгууллагын  үйл ажиллагаатай танилцах, Ард иргэдтэй 
уулзалт, ярилцлага хийх үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
хамгаалалтанд ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 2, цагдаа зохицуулагч 6 нийт 9 алба 
хаагч, 3 тээврийн хэрэгсэл ашиглан, гар станц 12, суурин станц 2 зэрэг техник 
хэрэгсэлтэйгээр нийт 7 цагийн үүрэг гүйцэтгэж  зөрчил дутагдал гаргалгүй ажилласан. 

ЦЕГ-аас 2017 ны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион явуулсан Цагдаагийн 
хүрээний марш тактикийн аварга шалгаруулах тэмцээний үеийн замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтанд ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 2, цагдаа 
зохицуулагч 3 нийт 6 алба хаагч, 2 тээврийн хэрэгсэл ашиглан, гар станц 3 зэрэг 
техник хэрэгсэлтэйгээр нийт 6 цагийн үүрэг гүйцэтгэж зөрчил дутагдал гаргалгүй 
ажилласан. 

  Төв аймгийн Зуунмод сумын иргэд 07 хоног болгоны лхагва гарагт нарны 
алхалт хийх үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтанд 
тасгийн дарга 1, ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 3, цагдаа зохицуулагч 4 нийт 9 
алба хаагч, 2 тээврийн хэрэгсэл ашиглан, гар станц 5, суурин станц 2 зэрэг техник 
хэрэгсэлтэйгээр нийт 3 өдөр, 6 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

Монгол улсын ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 2017 оны 04 дүгээр сарны 28-ны 
өдөр Улаанбаатар хотоос Сэлэнгэ аймаг явах, буцах үеийн замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтанд ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 2, цагдаа 
зохицуулагч 3 нийт 6 алба хаагч, 2 тээврийн хэрэгсэл ашиглан, гар станц 3 зэрэг 
техник хэрэгсэлтэйгээр нийт 7 цагийн үүрэг гүйцэтгэж зөрчил дутагдал гаргалгүй 
ажилласан. 

Төв аймгийн аварга шалгаруулах дугуйн нээлттэй тэмцээн 2017 оны 05 дугаар 
сарын 06-ний өдөр Төв аймгийн Зуунмод сум Налайхын чиглэлийн замд зохион 
явуулах үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтанд 
зохицуулагч 1, цагдаа зохицуулагч 3, автомашин 1, гар станц 4 зэрэг техник хэрэгсэл 
ашиглан нийт 6 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

Улсын их хурлын дарга, М.Энхболд Төв аймгийн Сэргэлэн суманд /Өгөөмөр ам/ 
ажиллах үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтанд тасгийн 
дарга 1, ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 3, цагдаа зохицуулагч 3 нийт 8 алба хаагч, 



2 тээврийн хэрэгсэл, гар станц 8, суурин станц 1 зэрэг техник хэрэгсэл ашиглан нийт 
12 цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

Ерөнхийлөгчийн сонгуулд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Х.Баттулга 2017 оны 
05 дугаар сарын 19, 20 ний өдрүүдэд Төв аймгийн Жаргалант суманд ажиллах, 
Сэлэнгэ аймаг орох буцах үеийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
хамгаалалтанд газрын дарга, тасгийн дарга 1, ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 3, 
цагдаа зохицуулагч 4, хэсгийн төлөөлөгч 2, сумын цагдаа 2 нийт 14 алба хаагч, 4 
тээврийн хэрэгсэл, гар станц 5, суурин станц 1 зэрэг техник хэрэгсэл ашиглан нийт 16 
цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах ажлын мэдээ 

 

Нийтийн хэв журам хамгаалах эргүүл 10:00-16:00, 16:00-00:00 цагийн хооронд 2 

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

болон төрийн бус өмчийн 1685 байгууллагын харуул хамгаалалт, 1587 хүнсний 

дэлгүүр, 80 Баар, 554 шатахуун түгээх цэг салбар, 850 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 

ахуйн хүрээний 85 дуудлаганд явж, 78 хүнийг саатуулах байранд, 98 иргэнийг ар гэр 

асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, 85 иргэнийг 750,000 төгрөгөөр торгож 

ажилласан.  

Хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин  Зуунмод сумын 6-н багийн нутаг дэвсгэрт 

эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн, 102 аж ахуй нэгж байгууллагын харуул хамгаалалт, 55 

баар цэнгээний газар, 28 Шатахуун түгээх станц, 75 хүнсний дэлгүүр шалгаж, ахуйн 

хүрээний 55 дуудлаганд очиж 45 иргэнийг саатуулах байранд, 10 иргэнийг ар гэр 

асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн.   

Хэсгийн байцаагч нар Зуунмод сумын 6-н багт үүрэг гүйцэтгэж  гэмт хэргийн 

шинжтэй 87 гомдол мэдээлэл шалгаж 47 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 

татгалзах саналтай аймгийн прокурорын газарт шилжүүлж, 19-н гомдол мэдээлэлд 

эрүүгийн хэрэг үүсгэн ажиллагаанд шалгаж байна.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Зуунмод сумын үйл ажиллагаа 

явуулдаг 913 аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манаа, 50 баар, 767 хүнсний 

дэлгүүр, 36 ресторан, 67 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, 85 аж ахуйн нэгж 

байгууллагад 58 албан мэдэгдэл өгч 55 албан мэдэгдэлийн хариуг авч, 1100 санамж 

сэрэмжлүүлэг тарааж, 875 айл өрхөөр орж 317 удаа 1089 иргэнд ухуулга яриа 

таниулга хийсэн.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 307-д заагы дагуу 3 

илтгэх хуудас бичсэн. Зөрчил гаргасан 46 иргэнийг 230,000 төгрөгөөр, шийтгэврээр 31 

иргэнийг 100,500 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулсан. Хэсгийн байцаагч нар “Туслах 



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

гүйцэтгэсэн.   

Сумдын цагдаа нараас 26-н чиглэлд 57-н алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж Төрийн 

болон төрийн бус  аж ахуйн нэгж байгууллын харуул манаа, 856 хүнсний дэлгүүр, 150 

баар, 310 шатахуун түгээх цэг салбар, 1504 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, ахуйн 

хүрээний  дуудлаганд явж 150 иргэнийг хяналтандаа хонуулж  иргэнд зөвөлгөө өгч 

газар дээр нь зохицуулж 384 иргэнийг 8250144 төгрөгөөр торгож ажилласан.  

Тайлангийн хугацаанд жижүүрийн шуурхай албанд  гэмт хэргийн 591, зөрчлийн 
1574 нийт 2165, эрэн сурвалжлалтын-34, нөхөн илрүүлэлтийн-6 мэдээ мэдээлэл 
хүлээн авч Цагдаагийн газрын дарга, тасаг албадын дарга ахлахуудыг мэдээ 
мэдээллээр ханган иргэд ААН байгууллагаас ирүүлсэн гомдол мэдээллийг нэн дариу 
нэгдсэн санд бүртгэж хариуцсан алба хаагч албан тушаалтнаар шалгуулан хоногийн 
нөхцөл байдлын мэдээнд тусган Цагдаагийн газрын дарга болон эрх бүхий албан 
тушаалтанд цаг тухайд нь танилцуулж, жижүүрийн бүрэлдэхүүн, хэсгийн байцаагч, 
хэсгийн төлөөлөгч, эргүүлийн цагдаа болон хөдөлгөөнт эргүүлийг явуулан шалгуулж, 
хяналт тавьж ажилласан. 

            Саатуулах байр эргүүл, жижүүрийн үйл ажиллагаанд   тогтмол хяналт тавин 
удирдлагаар ханган ажлын хэсгийг түргэн шуурхай хэрэг учралын газарт явуулж  улс 
аймгийн хэмжээнд зарлагдсан эрэн сурвалжлах мэдээ 24 хүлээн авч цаг тухай бүр 
түргэн шуурхай зарлан мэдээлж ажилласан.ЦЕГ-н ШУШтабт 10:00 цагт хүн хүч, хорио 
цээрийн мэдээ,19:00 цагт шүүхийн мэдээ, онц хүнд гэмт хэрэг болон онцлог 
мэдээлэл, сонгуультай холбоотой мэдээ мэдээллийг нэн дариу өгч, Мэдээллийн 
менежертэй 10:00,14:00,18:00, 22:00, 02:00, 05:00 тогтсон хугацаанд холбогдож 
мэдээлэл солилцон үүрэг чиглэл авч ажилласан.Эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
алба хаагчдыг удирдлагаар ханган ажиллаж албаны бэлэн байдлыг тогтмол шалган 
цаг ашиглалтанд хяналт тавьж ажилласан.  

 Цагдаагийн газрын харьяа 26 сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нартай 
холбогдож сумдын эрүү болон, хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээг тогтмол хүлээн 
авч, Нэгдсэн сүлжээнээс 45-н жолоочийн жолооны эрх, тээврийн хэрэгсэлийн 
лавлагаа 20, иргэний бүртгэл 22 шалгаж алба хаагч нарт мэдээллээр хангаж, цаг 
тухай бүрд нь дарга удирдлагуудад илтгэн танилцуулж ажилласан.ЗМС-н төвөөр 
тэсэрч дэлбэрэх бодис тээвэрлэж явсан 936 тээврийн хэрэгслийг бүртгэн жижүүрийн 
жолоож болон хөдөлгөөнт эргүүлийн жолоочоор хамгаалан гаргуулж хяналт тавьж 
ажилласан. 

Тус цагдаагийн газрын саатуулах байр нь 2016 оны жилийн эцэнд  байрны 
дарга эмч 1 , эмч 3, цагдаа 4 орон тоотойгоор ажил үүрэг гүйцэтгэсэн болно. 
Саатуулах байрны дарга эмч цагдаагийн хошууч Д. Үзмээ 86 удаа 24 цагаар 2064 
цагийн үүрэг, 29 удаа 8 цагаар 232 цагийн үүрэг ,Ёс журмын эргүүлийг 1 удаа хийж, 
цагдаагийн дэслэгч эмч Б. Ариунтуяа 98 удаа 24 цагаар 2352 цагийн үүрэг, 
цагдаагийн дэслэгч эмч В. Баярболд 101  удаа 24 цагаар 2424 цагийн үүрэг , 
цагдаагийн дэслэгч Э.Азжаргал 55 удаа 24 цагаар 1320 цагийн жижүүрийн үүрэг  
гүйцэтгэв. 

Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа цагдаагийн а/а Г. Төгөлдөр 86  удаа 24 
цагаар 2064 цагийн үүрэг,   а/а Н.Ганзориг 56 удаа 24 цагаар 1344 цагийн үүрэг  ,д/а 
Б.Батжаргал 49 удаа 24 цагаар 1176 цагийн үүрэг а/а Д.Өлзийбаянмөнх 47 удаа 24 



цагаар 1128 цагийн жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж 2016.02.28-2016.05.08-ныг хүртэл мөн 
2016.09.20-2016.11.29-ны өдөр хүртэл тус тус сургуулийн чөлөөтэй байсан,д/а 
У.Оргил 30 удаа 24 цагаар 720 цагийн үүрэг,д/а Ч.Батбаатар 7 удаа 168 цагийн 
үүрэг,д/а Г.Төрболд 2 удаа 24 цагаар 48 цагийн жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэв. 

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 1-р улиралд  гэмт хэрэг зөрчилд орж болзошгүй 18 
хүүхэд бүртгэлд  байсан  багэмт хэрэг, зөрчилд холбогдон шинээр бүртгэгдсэн5 
хүүхэд, насанд хүрч хасагдсан 4, засарч хүмүүжсэн 2 одоо нийт  17 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 3 хүүхдийг бүртгэл судалгаанд хамруулан 1 хүүхэд 
насанд хүрч хасагдаж одоо 2 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 гадаарх 
соѐл хүмүүжлийн ажилд оролцуулж хүмүүжил төлөвшилийн талаарх тодорхойлолтыг 
авч, хувийн хэргийн баяжилтыг хянан ажиллаж дээрх хүүхдүүд дахин гэмт хэрэг, 
зөрчилд холбогдоогүй байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 06 сарын 15-ны байдлаар  насанд хүрээгүй 
хүмүүсээс үйлдэгдсэн  4 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн 8 нэгжээр буюу 
3дахин  буурсан. Хэргийн өнгөөр нь авч үзвэл: 

1. Иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг-2 Үүнээс малын хулгай-1 

2. ИЭМЭЧЭ гэмт хэрэг -1 

3. Танхайн гэмт хэрэг-1 бүртгэгдсэн.  

Гэмт хэрэгт 6 хүүхэд холбогдсон.Насны байдлаар нь авч үзвэл 14-16 насны3, 16-18 
насны 3 хүүхэд холбогдсон.  

Эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлт: эрүүгийн 2 хэрэг шүүхэд шилжин хүмүүжлийн 
чанартай албадлагын арга хэмжээ авч, 1 хэрэг хэрэгсэхгүй болж, 1 хэрэг 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 21 хүүхэд хохирсон нь өмнөх оны мөн үеэс 3 нэгжээр буюу 
16.6 хувиар өссөн, 6 буюу 28,5 хувь нь хөнгөн буюу хүндэвтэр гэмтсэн, 10 буюу 47,6 
хувь нь нас барсан үүнээс Авто ослоор нас барсан 3, золгүй учралаар нас барсан 7 
бусад төрлийн хэргийн хохирогч 5 буюу 23,8 хувийг эзэлж байна. 

Төв аймгийн Цагдаагийн газарт 2017 оны эхний хагас жилд гэр бүлийн 
хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэргийн болон захиргааны зөрчлийн шинжтэй 
нийт 121 дуудлага мэдээллийг хүлээн авсанаас гэмт хэргийн шинжтэй 19 гомдол 
мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн өмнөх оны мөн үеэс 9,5 хувиар буурсан, 
захиргааны зөрчлийн шинжтэй 102 дуудлага мэдээллийн холбогдогч 41 иргэнийг 
эрүүлжүүлэн/ хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнө/ , Захиргааны журмаар221шүүгчийн 



захирамжаар 61 иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчилан шийдвэрлэсэн 
байна. 

Эхний хагас жилийн байдлаар насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “РС цахим тоглоом”, “Төгсөлт”, “Хүүхэд хамгаалал” 
зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан үр дүнг тооцон 
ажилласан байна.  

Төв аймгийн олон нийтийн ТВS, Төв телевиз, FM 93.6 радиогоор газ, 
мансууруулах төрлийн бодисын хор уршиг, цахим орчинд тархсан Цэнхэр халим 
тоглоомын сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 3 
удаа мэдээ, мэдээлэл бэлтгэн хүргүүлсэн. Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 9-
12 ангийн 570 сурагч, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 170 суралцагч, төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын 170 ажилтан алба хаагч нарт сургалт сурталчилгаа 
зохион байгуулсан байна. 

Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 7-12 ангийн 12 бүлгийн 437 сурагчдад 
ГХУС-лэх, хар тамхи мансууруулах төрлийн бодисын талаар сургалт зохион 
байгуулсан. 

 Хараа хяналт сул хичээл тасалж РС цахим тоглоом тоглодог 5, ахуйн 
хэрэглээний газ үнэртэж байсан 4 хүүхдийг илрүүлэн эрүүл мэндийн үзлэг 
шинжилгээнд хамруулан 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 зөвлөсөн.  

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон Батсүмбэр, Борнуур, 
Баянчандмань  сумдын 3 хүүхдэд Дэлхий зөн төв орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй 
хамтран сэтгэл зүйчээр зөвлөгөө өгүүлэн, хувцас, хичээлийн хэрэгсэлээр хангуулсан 
байна.  

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. 

 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 гэрийн 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 4 мэдээллийн дагуу Гэр 
бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран кейс нээн тэмдэглэл хөтлөн 
нөхцөл байдлыг үнэлэн 108 дугаарын төв рүү хариуг хүргүүлсэн байна. 



Эхний хагас жилийн байдлаар Зуунмод, Борнуур, Жаргалант, Баянхангай, 
Батсүмбэр, Баянчандмань зэрэг сумдын Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 
сурагчдад Хар тамхи, мансууруулах төрлийн хорт бодисын хор уршиг, Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрх, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, 
Цахим тоглоом, Кибер гэмт хэрэг, Эрүүгийн хууль, хариуцлага хүлээлгэх насны 
хязгаар, Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд анхаарах асуудал сэдвүүдээр 1746 төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын ажилтан албан хаагч, иргэдэд, Ерөнхий боловсролын  
дунд сургуулийн 458 багш, ажилчид, 1681 сурагчид Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 
төвийн 652 суралцагч нарт 17 удаагийн сургалт, 6 хэлэлцүүлэг, 7 өдөрлөг зохион 
байгуулсан байна.  

Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн 2419 
төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан албан хаагч, иргэдэд, Ерөнхий 
боловсролын  дунд сургуулийн 658 багш, ажилчид, 1681 сурагчдад Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг сурталчлах чиглэлээр сургалт зохион 
байгууллаа. 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”сурталчлах ажлын 
төлөвлөгөө,“Хүчирхийлэлгүй цагаан сар” нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулав. 

 “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх шинэчлэн батлагдсан хууль”-ийг 
сурталчлах төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж  сумдын нийгмийн бодлогын 27 
мэргэжилтэн, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 7 ажилтан, Баянхангай, 
Баянчандмань, Зуунмод сумдынтөрийн 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  хохирогч12, гэмт хэрэг 
үйлдэн эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байгаа 8 иргэнд зөвлөгөө өгсөн. 

 Цагдаагийн газрын алба хаагч нарт Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
шинэчлэн батлагдсан хуулийн Цагдаагийн алба хаагчийн хүлээх үүрэг, дуудлага 
мэдээлэл хүлээн авч шалгах, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуультай 
холбоотой нэмэлт өөрчлөлт орсон бусад хуулиуд, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт 
хэргийг шалган шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал, Хууль зүйн сайд, улсын Ерөнхий 
прокурорын баталсан Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх, үнэлэх аргачлал, гэр бүлийн 
хохирогчид эрх, үүргийг нь танилцуулсан “Тусламжийн хуудас” зэрэг сэдвүүдээр 
сургалт 5 удаа, гарын авлага2, зааварчилгаа 3, зөвлөмж 2 удаа бичин  дотоод 
удирдлагын системд байрлуулсан.   

Зуунмод, Жаргалант, Заамар зэрэг  сумын 47 өрхийн 74 иргэнд вакумжуулсан 
сургалт, ганцаарчилсан зөвлөгөөг 41 гэр бүлд өгч дээрх сургалтанд хамрагдсан 18 
иргэд дахин гэр бүлдээ айдас түгшүүр төрүүлэхгүй амар тайван амьдарч байна. Мөн 
аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөлийн 
санхүүжилтээр Улаанбаатар хотын Сэтгэц наркологийн төвийн архины сайн дурын 
эмчилгээнд 7 эмэгтэйг хамруулан 2 хүнийг ажлын байраар хангахад холбон зуучилсан 
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 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  албан 
мэдэгдэл өгсөн 

 Ажлын байрандаа архидан согтуурсан зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг 
арилгуулахаар 1 байгууллагын дарга эрхлэгчийн нэр дээр хугацаатай албан мэдэгдэл 
өгсөн.  

           Аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан талаар  

         Согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийг бууруулах,саармагжуулах зорилгоор 
дор дурдсан байгуулага аж ахуйн нэгж, иргэдэд сургалт зохион байгуулсан.  

          Зуунмод сумын 6-н 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.  

Төв аймгийн 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 
хаагчидын дунд Монгол улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиар АХА 
тэмцээн зохион байгуулсан.  



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

 
Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 15 арга хэмжээ буюу “Сар шинэ” нэгдсэн арга 
хэмжээ “Хулгай”, “Хальтиргаа”, “Хүүхдийн эрх”, “Хүчирхийлэл”, “Эргүүл”, “Ломбард”, 
“Судалгаа хяналт”, “Гарал үүсэл”, “Урьдчилан сэргийлэлт 1,2”, “Тусгай зөвшөөрөл”, 
“Нинжа”, “Эмзэг цэг”, “Тамхины хяналт” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион 
явууллаа. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Заамар сумын Хайлааст багт 
эргүүлийн 2 чиглэлд 4 алба хаагч 14.00-20.00, 20.00-02.00 цагийн хооронд үүрэг 
гүйцэтгэж согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгжүүдийн 
цагийн хуваарь, гудамж талбай, гэр орондоо архидан согтуурдаг, бүлэг бөөгнөрөл 
үүсгэдэг айл өрхүүдийг хяналтанд авч ажиллаж байна. Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, цагдаагийн ажил 
үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Лүн, Эрдэнэсант, Заамар сумын 
Хайлааст багийн туулын гүүрэнд 24 цагийн цагдаагийн хяналтын постууд байнгын үйл 
ажиллагаатай ажиллаж байна.   

 

Олон нийтийн 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  
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.  

МУ-ын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан А/40,113 тоот тушаал “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах журам, Яллагдагчийг хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх, эрэн 
сурвалжлах ажиллагаа явуулах журам”-уудыг мөрдлөг болгон ажлаа долоо хоног, 
сараар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Тайлангийн хугацаанд Давж заалдах шатны эрүү, иргэний шүүх, эрүү, иргэн, 
захиргааны хэргийн шүүх хурлын тов, харуул цагдаа нарын харуулын хуваарь, 7 
хоногт хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, дараа долоо хоногт хийж гүйцэтгэх ажлын 
төлөвлөгөөг гаргаж  Баасан гараг болгон гаргаж Цагдаагийн газрын даргад 
танилцуулж хэвшсэн. Хэсгийн дарга шүүхийн байранд харуулд гарч үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа алба хаагч нарын үйл ажиллагааг өдөр тутам шалгаж, албаны бичиг баримтын 
эмх цэгц, бүрдүүлэлтэнд хяналт тавьж ажиллаа.  

 

Шүүхийн хамгаалалтын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ө.Энхбаатар, 

нэмэгдлээр харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч А.Ерболат, цагдаагийн дэд 

ахлагч З.Мөнхмандах, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Зоригтбаяр, цагдаагийн ахлах 

ахлагч Л.Ган-Эрдэнэ нар шүүх хурлын 1,2,3-р  танхимуудад Эрүүгийн-242, Иргэний-

247, Захиргааны-13, Давж заалдах шатны эрүүгийн-33, Иргэний-11, хянан 



магадлангийн 7 шүүх хурал зарлагдсанаас 3653 оролцогчтой нийт Эрүүгийн хэргийн-

242, Иргэний хэргийн-209, Захиргааны хэргийн-13, Давж заалдах шатны эрүүгийн-33, 

иргэний шүүх хурал-11, Хянан магадлангийн-7  шүүх хуралдааны журам сахиулж 

ажилласан. Шүүх хуралдаан эхлэхээс  30 минутын өмнө шүүх хурлын танхимыг 

шалган тэмдэглэл үйлдэж нарийн бичигт хүлээлгэн өгч, шүүх хурал даргалагчаас 

тогтоосон болон зохих журмын дагуу шүүхийн журам сахиулан гэмт хэрэг, ноцтой 

зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан ба ямар нэгэн зөрчил гараагүй 

болно. 

 

Мөн эрүүгийн шүүх хуралд яллагдагч, шүүгдэгчээр оролцож буй этгээдийг 

хүлээн авч тэмдэглэн үзлэг нэгжлэгийг хийж, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн 

эсэхийг шалгахад архи согтууруулах ундаа хэрэглэсэн 8 зөрчил илрүүлж, согтуурал 

хэмжигч багажаар тогтоож, шүүгч нарт нь танилцуулж, шүүх хуралдааныг хойшлуулах 

арга хэмжээ авч, шүүх хуралд оролцоход биечлэн хяналт тавьж ажилласан.  

2017.04.10 өдөр Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар 
зүйлийн 96.2.5, 254 дүгээр зүйлийн 254.1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэгт холбогдсон 
шүүгдэгч Д.Батнасан, Б.Батням, Л.Отгонхүү, Т.Кунанбай нарт холбогдох эрүүгийн 
хэргийг Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий 
шүүгч Ц.Отгонжаргал даргалж, шүүгч Ж.Мөнхтуяа, Ю.Энхмаа нарын 
бүрэлдэхүүнтэйгээр улсын яллагч Н.Батбямба, шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч 
И.Отгонсүрэн, Ц.Хүрэлбаатар, Б.Батмөнх, иргэдийн төлөөлөгч Х.Билэгжаргал нарыг 
оролцуулан  Төв аймгийн Батсүмбэр сумын соѐлын төвд нээлттэй хянан хэлэлцэж 
шийдвэрлэв. 

Тайлангийн хугацаанд нийт  20  эрэн сурвалжлах шийдвэр хүлээн авч, ASAP 

санд оруулан, сар бүр шүүхийн тамгын газарт /Журмын 4.20, 5.2- дахь заалт/ 

мэдээгээ хүргүүлж ажилласан байна. 

Шүүгчийн шийдвэрүүдийг бүртгэл хөтлөн  хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэсгийн 

төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт өгч, хугацаа зааж ажиллаж байна. 16 шүүхийн 

шийдвэрээр 16 хүнийг эрэн сурвалжилж  оршин суугаа хаягийг тогтоож шүүхэд албан 

бичгээр хүргүүлсэн.  Одоо биелэгдээгүй нийт-10 шүүгчийн шийдвэр байна. 

 

ГУРАВ. АЛБА ХААГЧДЫН АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГА, 

САХИЛГА ЁС ЗҮЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

2017 онд Цагдаагийн газрын “Сахилга ѐс зүйн зөвлөл”-өөс 2017 оны 01 сарын 
12-ний өдрийн A/03 тоот тушаалаар “Сахилга ѐс зүйн зөрчилгүй хамт олон” 
шалгаруулах аяны удирдамж төлөвлөгөөг батлуулан 8 шалгуур үзүүлэлтээр хагас 
жил болон жилийн эцсээр үр дүнг тооцохоор ажиллаж байна. Аяны хүрээнд ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүн 2 удаа хуралдаж, аяны хэрэгжилтийн талаар ярилцаж, дүгнэх 
хуваарийг баталсан. 



Төв аймаг дахь цагдаагийн газраас 2017 оны 1 дүгээр улирлын “Сахилга 
хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг 2017 оны 04 сарын 04-ний өдөр тус цагдаагийн газрын 
хурлын танхимд 78 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулсан. 

 Тус цагдаагийн газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн дарга, 
цагдаагийн хурандаа Г. Эрхэмбаяр алба хаагчдад 2017 оны 01 дүгээр улирлын 
сахилга ѐс зүйн байдлын талаарх мэдээлэл хийж, тасаг хамт олноо ажлын үр дүнгээр 
хошуучлан ажиллаж байгаа 5 алба хаагч нийт бие бүрэлдэхүүнд сахилга, ѐс зүйн 
зөрчилгүй ажиллах талаар зөвлөмж өгсөн. 

 Сэтгэл зүйч, цагдаагийн дэслэгч О. Ану алба хаагчдын сахилга, ѐс зүйн зөрчил 
гаргасан алба хаагчидтай ярилцлага зохион байгуулж, гаргасан зөрчлийн талаар кейс 
ажиллуулж, зөвлөгөө өгсөн. Сахилгын зөвлөгөөний үр дүнд цаашид хэрхэн ажиллах 
талаар уриалга гаргасан.   

Тус Цагдаагийн газраас  2017 оны эхний хагас жилийн “Сахилга хариуцлагын 
зөвлөгөөн”-ийг 2017 оны 06 сарын 07-ний өдөр тус цагдаагийн газрын хурлын 
танхимд 83 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй зохион байгууллаа. 

Тус Цагдаагийн газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Х. Цэндсүрэн алба хаагчдад эхний хагас жилийн 
сахилга ѐс зүйн байдлын талаархи мэдээлэл хийж, сахилгын зөрчил гаргасан алба 
хаагчдад сахилга, ѐс зүйн зөрчилгүй ажиллах талаар зөвлөмж өгсөн. 

Зэвсэгт хүчний 016-р бригадын сэтгэл зүйч, ахлах дэслэгч Ц. Ганбат нийт бие 
бүрэлдэхүүнд “Стрессийн менежмент” сэдвээр сургалт мэдээллийг хийж, алба 
хаагчдын стресс бухимдлыг тайлах сэтгэл зүйн трэйнинг хийж ажилласан. 

Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөний үеэр алба хаагчдаас гаргаж байгаа 
сахилгын зөрчлүүдийн шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлоход 100% хувь хүний 
буруутай үйл ажиллагаатай холбоотой байна. Алба хаагчдын албанд хандах 
хандлагыг сайжруулах, хариуцлагатай, албандаа хүндэтгэлтэй хандахад чиглэлээр 
уриалга гаргасныг бие бүрэлдэхүүн дэмжсэн. 

Мөн сахилгын зөрчил давтан гаргасан алба хаагч нар хамт олны өмнө алдаа 
дутагдлаа ярилцаж, дахин зөрчил дутагдалгүй ажиллах талаар амлалт өгсөн. 

Алба хаагчдад Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын “Сахилга хариуцлагыг 
дээшлүүлэх” 01 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх, албандаа хүндэтгэлтэй хандаж, 
шударгаар ажиллахыг үүрэг болгосон . 

Алба хаагчдын дунд “Цагдаагийн газрын алба хаагчдын сахилга хариуцлага, 
тулгамдаж байгаа асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр 2017 оны 05 сарын 17-ны 
өдөр хэлэлцүүлэг, ярилцлага хийж, хувь хүний сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, 
алдаа дутагдалгүй албан үүргээ гүйцэтгэх талаар багаар ажиллуулж алба хаагчдын 
санал хүсэлтийг удирдах алба хаагчдад танилцуулж шийдвэрлүүлсэн  нь алба 
хаагчдыг идэвхижүүлсэн ажлуудын нэг болсон. Үүнд: 

1. Алба хаагч бүр долоо хоногийн Даваа гарагт албаны цагаан цамц, Баасан гараг 
бүр цэнхэр цамц өмсөх, бусад өдрүүдэд өөрийн ажлын онцлогт тохирсон ажил 
хэрэгч хувцаслах 



2. Долоо хоногийн ажлын эхний өдөр Даваа гараг бүрийг эерэг байдлаар 
эхлүүлэх зорилгоор “Төрийн дуулал” эгшиглүүлж, хөгжилтэй бичлэгүүдийг 
үзүүлэх 

3. Ажлын өдрүүдэд бүтээмжийг дээшлүүлэх, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг түргэн 
шуурхай болгох үүднээс 7 хоногийн ажлын үр дүн, хийгдэх ажлуудыг Даваа, 
Баасан гарагуудад дүгнэж ярилцдаг байх, бусад өдрүүдэд хоногийн нөхцөл 
байдлын мэдээтэй алба хаагчид танилцаад ажилдаа шилжих  

4. Нийтийг хамарсан уралдаан тэмцээн, ажлаас гадуурхи үйл ажиллагаа, урлаг 
спортын наадамд нийт бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулах 

5. Алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүд ажил орлоготой байгаа эсэхэд судалгаа 
явуулж, анхаарах, ажлын байраар хангах, Улаанбаатар хотоос ажилдаа ирдэг 
алба хаагчдыг тогтвор суурьшилтэй ажиллуулахын тулд албаны орон сууцаар 
хангах тал дээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах гэх саналууд гарсан ба  
удирдлагын багаас алба хаагчдын санал бодлыг сонсож, хүлээн авч 
шийдвэрлэн ажиллаж байна. 

 
Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс алба хаагч нарт архи, 

согтууруулах ундааны хор уршгийн талаар сургалт мэдээлэл хийж, Цагдаагийн алба 
хаагчийн сахилгын дүрмийг мөрдөх, баяр ѐслол болон амралтын үеэр хэсэг бүлгээрээ 
нийлж архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхгүй байх, согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх талаар анхааруулж,  баталгаа 
гаргуулан нийт алба хаагч нарт сахилга, хариуцлага дээшлүүлэх, соѐлч боловсон 
харьцааг төлөвшүүлэх зорилгоор 12 санамжтай “Алба хаагчийн сахилга ѐс зүйн 
талон”-ыг олгосон ба дүрэмт хувцасны зөрчил гаргасан 2 алба хаагчийн талонд 
анхааруулж, нийт алба хаагчдаар “Сахилга ѐс зүйн зөрчилгүй хамт олон болох” 
талаар баталгаа гаргуулан авч ажилласнаар тус хэлтсийн ахлагч бүрэлдэхүүнээс 
архидан согтуурсан, бусадтай зүй бус харьцсан, цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын 
дүрэм зөрчсөн зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч байхгүй, цагдаагийн алба 
хаагчийн харилцааны соѐл, ажилд хандах хандлагыг сайжруулах, багаар ажиллах 
чадварыг нэмэгдүүлэх, бие даан сурах чадварыг дээшлүүлэхэд анхааран сургалт, 
соѐн гэгээрүүлэх ажлыг зохион явуулж байна.  

 

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

 

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



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

2017 оны хагас жилийн байдлаар байдлаар  16 офицер, 6 ахлагч нийт 22 алба 
хаагч сахилга ѐс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд албан 
тушаалын байдлаар авч үзвэл хэсэг,тасгийн дарга 1, эрүү, эдийн засгийн төлөөлөгч-2, 
мөрдөн байцаагч-5, хэсгийн төлөөлөгч-4, хэсгийн байцаагч-1, хэв журмын офицер-1, 
хэв журмын цагдаа-4, бусад-2, зөрчлөөр нь авч  Цагдаагийн алба хаагчийн соѐл, ѐс 
зүй зөрчсөн 3,  хэрэг материал дутуу шалгасан 4, үнэмлэх энгэрийн тэмдэг 
үрэгдүүлсэн 4,  хууль ѐс,хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн 2, ажлын хариуцлага алдсан 4, 
бусад 5, үүнээс сахилгын шийтгэлийг байгууллагын даргын тушаалаар 22 алба хаагч 
хүлээсэн байна. Дээрх 22 зөрчлийн 14 буюу 63,6 хувийг байгууллагын дотоод 
хяналтаар илрүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс /2016 оны эхний хагас жилд 27 зөрчил 
гарсны 19  буюу 70,3 хувийг дотоод хяналтаар илрүүлсэн / 6,7 хувиар буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдын тоо өмнөх оны 
мөн үеэс 5 нэгжээр буурсан сайшаалтай боловч дотоод хяналтаар илрүүлсэн зөрчил 
мөн буурсан нь анхаарах асуудлын нэг болно. 

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, цагдаагийн хошууч Н.Доржбалжид, С.Батсайхан, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Х.Даваадондог нарт иргэдээс талархал ирсэн. 

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт 
Аймгийн прокурорын газраас 15 алба хаагчийн зөрчилд 5 шаардлага ирсэн ба 
шаардлагад дурьдсан зөрчлийг Цагдаагийн газрын зөвлөлийн хурлаар авч хэлэлцэн 
гэм буруутай алба хаагч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна.  

Энэ нь өмнөх оны мөн үед 2 прокурорын шаардлагад 7 алба хаагч зөрчил 
заагдаж байсан бөгөөд прокурорын шаардлагын тоо 60% , зөрчил заагдсан алба 
хаагчдын тоо 50%-иар өссөн үзүүлэлттэй байгаад дүгнэлт хийх Прокурорын 
шаардлагад зөрчил заагдсан алба хаагч нэг бүрээр гаргасан зөрчлийнх нь талаар 
сургалтын материал бэлдүүлэн бусад алба хаагч нарт сургалт оруулж, гаргасан 
зөрчлийн талаар тасгийн даргын зүгээс зөвлөмж хүргүүлж ажиллаж байгаа ба улирал 
бүр Мөрдөн байцаах газрын Үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтэст Прокурорын 
шаардлагын мөрөөр хийсэн ажлын мэдээг хүргүүлэн ажиллаж байгаа болно. 

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 11 удаа 18 цаг, мэргэжлийн ур чадварын болон дадлагажуулах сургалт 8 
удаа 16 цаг, мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалт 24 удаа 36 цаг, бие бялдрын 
бэлтгэлжилтийн сургалт 8 удаа 16 цаг,  сургагч багш тасгийн даргаас дээш албан 



тушаалтны хичээл заасан байдал 5 удаа 8 цаг, нийт 56 удаагийн сургалтыг тус тус 
зохион байгуулсан.  

Сургалт явуулахад Цагдаагийн төрөл, мэргэжлийн албад, төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, эрдэмтэн, судлаачдыг оролцуулж, алба хаагчдад цаг үеийн шинэ 
мэдлэг, мэдээлэл хүргэж ажилласан.   

Бие бүрэлдэхүүнд Бичээч, архивч Б.Ганчимэг “Архивын нэгж бүрдүүлэлт” 
сэдвээр 2 цагийн, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч Д.Эрдэнэцэцэг 
“ХАСХОМ бүрдүүлэх” сэдвээр 30 минутын сургалтыг зохион байгуулсан. Мөрдөн 
байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Б.Цэрэндовдон “Хүний биед үзлэг хийх аргачлал” 
сэдвээр 30 минутын, ГБХЭГХУС ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Н.Нарантуяа “Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-иар 1 цаг 30 минутын сургалтыг тус тус 
зохион байгуулж ажилласан. 

Төв аймгийн ИТХ-ын Ажлын албаны ажилтан Б.Баярмагнай "Монгол улсын 
үндсэн хуулиуд ба 1992 оны шинэ үндсэн хуулийн үзэл баримтлал" сэдвээ, ХЭҮК-ийн 
Төв аймаг дахь салбарын ахлах мэргэжилтэн У.Чойжилсүрэн "Хүний эрхийн үндсэн 
ойлголт, хүний эрхэнд суурилсан хандлага" сэдвээр 2 цагийн, Аймгийн ГХУССЗ –өөс 
Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Дэлхийн зөн олон улсын 
байгууллагын төв орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран 5 сарын 25,26-нд 
сумдын ГХУСАЗЗ, Хууль эрх зүйн ажилтан, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, хэсгийн 
төлөөлөгч, эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч нарт хамтарсан багийг чадавхижуулах 
нэгдсэн сургалтыг зохион байгууллаа. 

ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтсээс цагдаагийн дэд хурандаа Д.Түвшинтөр “Цагдаагийн 
албаны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслөөр 1 цагийн, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Г.Бадамхатан, , цагдаагийн дэслэгч Д.Гантогтох “Мөр судлал”, мөртэй 
ажиллах үе шат, хэргийн газрын үзлэг хийхэд анхаарах зарим асуудал сэдвээр 1 цаг 
30 минутын, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Амаржамц, цагдаагийн хошууч Б.Бат-Эрдэнэ 
нар “Албаны шалгалт явуулах, ЦЕГ-ын дотоод хяналтын чиглэлээр 1 цагийн, ЦЕГ-ын 
Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газрын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч 
Б.Баяндүүрэн “Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сангийн ашиглалт, анхаарах 
асуудал” сэдвээр,  Хүний эрхийн үндэсний комиссоос Ц.Чойжилсүрэн “Хүний эрхийн 
талаар үндсэн ойлголт, хүний эрхэнд суурилсан хандлага” сэдвээр 2 цагийн, УЕПГ-ын 
прокурор Б.Очирмаа “Танхайрах гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал” сэдвээр, Зэвсэгт 
хүчний 016-р бригадын сэтгэл зүйч, ахлах дэслэгч Ц.Ганбатыг урьж нийт бие 
бүрэлдэхүүний дунд “Стрессийн менежмент” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг тус тус 
зохион явуулсан.  

Соѐн гэгээрүүлэх чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 
дагуу эхний хагас жилийн байдлаар 13 ажил төлөвлөснөөс бүрэн хэрэгжсэн 10, огт 
хэрэгжээгүй 2, хэрэгжиж байгаа 1 ажил, арга хэмжээ байна.   

Албаны сургалт, соѐн гэгээрүүлэх чиглэлээр 2017 оны эхний хагас жилд зохион 
явуулсан ажлын мэдээллийг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 8 дугаар хурлаар 
хэлэлцүүлж цаашид анхаарах асуудлын талаар үүрэг чиглэл өгсөн.  

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.  

 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.  

ОУ-ын “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан цагдаагийн газрын 
төвийн алба хаагчдын хүүхдүүдийг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн “Аз жаргалтай гэр 
бүл” гар зургийн уралдаан, “Ээжтэйгээ хамтдаа”, “Унадаг дугуй”, “Хөгжөөнт тоглоом” 
зэрэг тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан ба уг арга хэмжээнд алба хаагчдын 90 хүүхэд 
хамрагдсан.  

Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны А/25 тоот тушаалаар цагдаагийн газрын  
“Эцэг, эхийн зөвлөл”-ийг байгуулж алба хаагчдын ар гэр, нийгмийн асуудал, хүүхдийн 
хүмүүжлийг сайжруулах чиглэлээр тодорхой ажил, арга хэмжээнүүдийг зохион 
байгуулан ажиллаж байна.  



Төв аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Урлагийн 
наадам”-д цагдаагийн газрын алба хаагчид идэвхитэй оролцож гоцлол дууны төрөлд 
Цээл сум дахь цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч М.Төгсбаяр, хоршил дууны төрөлд 
зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч Э.Болдмандах, цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Батжаргал нар шалгарч гранпри шагнал хүртсэн.  

“Замын хөдөлгөөний цагаан толгой-2017” тэмцээнийг аймгийн хэмжээнд 
сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн дунд 7 бүсэд 2 үе шаттайгаар зохион байгуулж 
150 гаруй бага насны хүүхдүүд хамрагдсан.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, үйл ажиллагааны 
тайланг иргэдэд мэдээллэх, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, хууль эрх зүйн 
зөвлөгөө өгөх, цагдаа иргэдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл сургалт, сурталчилгааг хүргэх зорилгоор тус аймгийн 
9 суманд “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулсан. Арга хэмжээний 
үеэр цагдаагийн газраас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын тайланг тавьж,  120 
гаруй иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, өдөрлөгийн үеэр цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажилалгаанд ашиглагддаг техник, тусгай хэрэгслийн үзүүлэн гаргаж иргэдэд 
сурталчлан 12 төрлийн 5000 ширхэг гарын авлага, тараах материалыг тарааж, 
иргэдийн дунд АХА болон сагсан бөмбөгийн тэмцээнүүдийг зохион явуулсан.   

Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны А/35 тоот тушаалаар цагдаагийн газрын 
вэб сайтыг ажиллуулах ажлын хэсэг, вэб сайт ажиллуулах журмыг баталж цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлах ажлыг эрчимжүүлэх 
чиглэлээр үүрэг, чиглэл өгсөн байна.   

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар цагдаагийн байгууллагаас зохион 
байгуулсан 35 ажил, арга хэмжээний талаархи мэдээллийг цагдаагийн газрын вэб 
сайт, 38 ажил, арга хэмжээний мэдээллийг www.tuv.police.gov.mn хуудсанд 
байршуулж үйл ажиллагааг сурталчилсан байна.  

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар соѐл, гоо зүйн хүмүүжил, мэдлэгийг 
дээшлүүлэх талаар 3 удаа, соѐл урлагийн арга хэмжээг 2 удаа, биеийн тамир, 
спортын арга хэмжээг 17 удаа, ахмад ажилтан, алдар цуутай хүмүүстэй уулзах, 
гавъяаг нь мөнхжүүлэх, туршлага судлах арга хэмжээг 2 удаа, Музей, түүх дурсгалын 
газруудыг үзүүлэх арга хэмжээг 2 удаа, хэлэлцүүлэг, ярилцлага 10 удаа зохион 
байгуулсан. Зохион байгуулж байгаа ажил, арга хэмжээнд алба хаагчид, тэдний гэр 
бүлийн хүмүүсийг бүрэн хамруулж ажиллаж байна.  

 
Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс Соѐн гэгээрүүлэх ажлын 

хүрээнд алба хаагчийн дунд “Монгол ѐс заншил”, “Би хэн бэ”, “АХА”, “Нөхөрсөг 
буухиа” зэрэг тэмцээнүүдийг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулсан. 

 
Төв аймгийн цэрэгжсэн байгууллагуудын дунд зохион байгууллагддаг “Марш 

тактик-2017” тэмцээн, “Танин мэдэхүйн” сургалт, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Гэмт 
хэрэг”, “Зөрчил” гэж юу вэ? сургалт зохион байгуулах, “Олон нийт Цагдаагийн хамтын 
ажиллагаа”-г сайжруулахийн тулд ААНБ дунд “буухиа” зэрэг тэмцээн уралдааныг 
зохион байгууллаа. 

 

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


Цагдаагийн хэлтсийн нэрэмжит “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг Цагдаагийн газар, 
хэлсийн нийт алба хаагчдыг хамруулан аймгийн спорт цогцолборт амжилттай зохион 
байгуулсан, Мөн Хайлааст багийн нэрэмжит “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын хүч спорт хорооноос зохион байгуулсан чөлөөт бөхийн тэмцээнд тус 
тус баг тамирчдыг оролцуулж, алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэхэд онцгой 
анхаарч ажиллаа. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн  ТВS, ТӨВ телевиз, 
FM96,3-тай   тогтмол хамтарч ажиллаж байна. Мөн Монголын үндэсний олон нийтийн 
телевиз,   нутаг-21, “Өлзий”, “Молор”, “ТВ-5”, “25-р суваг” телевиз,  Цагдаагийн 
Ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн алба болон Аймгийн ЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн 
албатай хамтран  нийт 114 мэдээ, мэдээллийг хүргэсэн.  

Мөн Аймгийн ТВS телевизтэй хамтран  Орон байрны хулгай, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, Зам тээврийн осол хэрэгтэй холбогдолтой видео шторкийг бэлтгэн 
иргэд олон нийтэд тодорхой давтамжтайгаар хүрэж ажилласан.  

Аймгийн ТВS  телевизтэй хамтран 7 хоног бүрийн Лхагва гаригт цагдаагийн 
мэдээллийн цагаар аймаг орон нутгийн эргүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээллүүдийг тогтмол хүргэж хэвшээд 
байна.  

Зам тээврийн осол гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төв аймгийн 
Зуунмод суманд “Шөнийн дуран” гэх 15 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэн Төв аймгийн TDS 
телевиз болон Нутаг 21, Сүлд, Өлзий, TV-5, TV-9, Эх орон зэрэг телевизүүдээр 
гаргасан. 

Тус Цагдаагийн газраас 114 алба хаагч 2016 оны хувийн ашиг сонирхол, 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянаж, хүлээн авсан. 2017 оны 06 сарын байдлаар их 
хэмжээний өөрчлөлт мэдүүлсэн 1, шилжин томилогдсон 2 алба хаагч мэдүүлгээ 
шинээр гаргаж, мэдүүлснийг хянаж бүртгэсэн болно. 

2017 оны 2-р сард Авлига, ашиг сонирхолоын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр төвийн офицер бүрэлдэхүүнд 1 удаа сургалт зохион байгуулсан. Цаашид 
энэ сэдэвт сургалтыг хэсгийн төлөөлөгч, хэв журмын цагдаа нарын цугларалтын үед 
болон Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын дунд 3-р 
улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр Цагдаагийн байгууллагын 
алба хаагчдын өрөөний хаягжилтыг шинэчилж, алба хаагчдын албан тушаал, цол, 
утасны дугаарыг шинэчлэн байрлуулсан. Байгууллагын 1 давхарт иргэдэд зориулж 
хүний нөөцийн ил тод байдал, санхүүгийн ил тод байдал, байгуллагын ил тод байдлыг 
харуулсан мэдээллүүдийг тогтмол байршуулж байна.. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
талаар 2017 оны 1-р улиралд төвийн алба хаагчдын дунд сургалт зохион байгуулсан. 
Байгууллагын ил тод байдлын талаарх алба хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг 
2017 оны 06 сард авч дүнг нэгтгэн, хэрэгжүүлэх боломжит арга хэмжээг хэрхэн авах 
тухай саналыг Цагдаагийн газрын даргад танилцуулсан. 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ѐс 
зүй, авлига, хээл хахууль, хүнд суртал, байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой гомдол, хууль тогтоомж зөрчсөн тухай мэдээллийг Цагдаагийн ерөнхий 
газрын 126 дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар хүлээн авч буй талаар алба хаагчдад 
2017 оны 04 сарын 04-ний өдөр зохион байгуулсан “1-р улиралын сахилга 



хариуцлагын зөвлөгөөн”-ий үеэр, иргэдэд 2017 оны 03 сарын 28-ны өдөр Зуунмод 
сумын “Мөнх алдар”-ын талбайд зохион байгуулсан нээлттэй хаалганы үеэр тус тус 
мэдээлэл өгч ажилласан. 

Цагдаагийн ерөнхий газраас Авлигагаас урьдчилан сэргийлэх салбар 
төлөвлөгөө батлагдаагүй бөгөөд байгууллагын хэмжээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын 
126 дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар алба хаагчидтай холбоотой өргөдөл, гомдлыг 
хүлээн авч буй талаар мэдээл, Цагдаагийн газрын вэб хуудсанд баннер байршуулсан. 
Мөн алба хаагчдад 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. 

 

ДӨРӨВ. САНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР 

 

Цагдаагийн газар нь эхний хагас жилийн байдлаар улсын төсвөөс 1,0 тэрбум 
төгрөгийн татаас санхүүжилт авч Цагдаагийн газрын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн 
хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үүргээ хэвийн 
гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлж ажилласан. Санхүү, бүртгэлийн үйл ажиллагаанд 
Төсвийн тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль заавар журмыг мөрдлөг 
болгон  хууль, тогтоомжийн хүрээнд ажиллаж байна. 

Туслах үйл ажиллагааны орлогоор 7500,0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 7474,4 
мянган төгрөг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 99,7%-тай биелүүлсэн. Аймгийн хүү, 
торгуулийн 100140000985 тоот дансанд 121,0 сая төгрөгийг оруулсан байна.  

Батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагааг төлөвлөн явуулж төсөв хөрөнгийг 
зүй зохистой зориулалтын дагуу зарцуулан ажиллаж хэмнэх боломжтой зардлуудыг 
хэмнэн хүрэлцэхгүй байгаа зардлыг бүлэг дотроо санхүүжүүлэх замаар өр авлага 
үүсгэхгүй ажилласан. 

Цагдаагийн газрын сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, өр авлагын 
мэдээ, 2017 оны 01 дүгээр улирлын тайланг хугацаанд нь гарган ЦЕГ-ын СААА-д 
хүргүүлсэн.  

Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, нийгмийн даатгалын хэлтсээс зохион 
байгуулсан сургалт, зөвлөлгөөнд хамрагдаж  сургалтаар орсон хичээл, гарын 
авлагаар алба хаагчдад мэдээлэл хийж  ажилласан. 

Орон нутгийн дэмжлэгээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 
хулгайн гэмт хэрэг зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн 
цахим бүртгэлийн хэсэгт 2,5 сая төгрөгөөр хяналтын камер байршуулж хүлээлгэн өгч 
ажилласан.  

Мөн аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс 
замын хяналт шалгалтаар ажиллах 1,5 сая төгрөгийн шатахууны зардлыг 
шийдвэрлэж өгсөнөөр Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчид аймгийн хэвтээ босоо 
тэнхлэгийн дагуу байрлах замд хөдөлгөөнт эргүүл, шалгалтаар ажиллан малын 
хулгай болон байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэн ажилласан. 

ЦЕГ-аас Алтанбулаг сум дахь хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ыг засварлах 
7,8 сая төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлэсний дагуу Цагдаагийн газрын даргын 2017 



оны 05 дугаар сарын 01-ний А/28 тоот тушаалаар засварын ажлыг гүйцэтгэх аж ахуйн 
нэгжийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг байгуулан Туул констракшн ХХК-ийг 
сонгон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, худалдан авах ажиллагааны 
журмын дагуу шууд гэрээ байгуулан засварын ажлыг хийлгэж хүлээн авсан.  

Цагдаагийн газрын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг иргэд олон нийтэд ил тод 
байлгах зорилгоор Шилэн дансны нэгдсэн системд хандах өөрийн нэр, нууц үгээр 
нэвтэрч мэдээллийг тогтмол заасан хугацаанд оруулж байна. Цагдаагийн газрын 
цахим хуудсанд  "Шилэн данс" нэртэй цэс үүсгэн төсөв санхүүтэй холбоотой 
мэдээллийг оруулж иргэд, олон нийтийг Цагдаагийн газрын төсөв санхүүгийн үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээллийг авах нөхцөл боломжоор хангасан.  

Цагдаагийн газраас сум орон нутагт зохион байгуулсан ”Нээлттэй хаалганы 
өдөр”-ийн арга хэмжээний үеэр төсвийн гүйцэтгэл, худалдан авалт зэрэг төсөв 
хөрөнгөтэй холбоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичмэлээр болон 
хүснэгтэн хэлбэрээр гаргаж мэдээлж ажилласан байна.  

Засгийн газрын  нь шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартын дагуу мэдээллийг оруулж ажиллахын зэрэгцээ өөрчлөлт орсон 
тухай бүр өмнөх мэдээллийг цахим хуудасны архивт хадгалан, архивын санд нэвтрэх, 
татаж авах, хэвлэх боломжийг хангаж “Шилэн данс”-ны тухай хууль, Засгийн газрын 
29 дүгээр тогтоолд нийцүүлэн ажилласан байна. Шилэн дансны нэгдсэн цахим 
хуудсанд  байршуулсан мэдээллээ улирал бүр дараа сарын 15-ны дотор цахимаар 
илгээж тайлагнаж ажилласан. Улирал бүр Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 
хуралд “Шилэн данс”-ны цахим хуудсанд мэдээлэл оруулж байгаа мэдээллийг санхүү, 
бүртгэл хариуцсан алба хаагчид тавьж хэлэлцүүлж ажилласан. Одоогийн байдлаар 
төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагаатай холбогдолтой шилэн дансны цахим 
хуудсанд тавигдвал зохих 64 мэдээ, мэдээллийг оруулаад байна. 

 

ТАВ: АЛБА ХААГЧ, АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ 
ХАНГАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

Цагдаагийн газар алба хаагчдын ажлын байрны тав тухыг хангах, ажлын 
байрны стандартад нийцүүлэх зорилгоор төлөвлөлт зохион байгуулалтын алба 
хаагчдын 3 ажил албаны  өрөөг засварлан ажилласнаар алба хаагчдын ажлын 
бүтээмж нэмэгдсэн эерэг үзүүлэлт гарсан. Мөн сэтгэл зүйчийн өрөөний шийдлийг 
өөрчлөн засварласнаар алба хаагчдыг сэтгэл зүйчид хандах хандлага нэмэгдсэн 
байна.  

Албаны бэлтгэжилт, алба хаагчдын бие баялдарыг сайжруулах, чөлөөт цагийг 
зөв боловсон өнгөрүүлэх чиглэлээр удирдлагын зүгээс санаачлан бялдаржуулах 
төвийг барих санаачлага гарсныг хамт олны хурлаар хэлэлцүүлсэн нь бие 
бүрэлдэхүүний зүгээс дэмжлэг авч  өөрсдийн дотоод нөөц бололцоо, хамт олны 
тусламжаар барих шийдвэр гарч барилгын ажлыг эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 
дотоод заслын ажлыг тасаг, албад хуваарилан авч тохижуулж байна. 

Тус Цагдаагийн газар нь залуу гэр бүлийг дэмжих, орон сууцжуулах бодлогыг 
хэрэгжүүлэн ажилласнаар Зуунмод сумын Манзушир өргөө 1000 айлын орон сууцанд 



6 алба хаагчийг хамруулан орон сууцны 8 хувийн хүүтэй зээл олгуулах ажлыг зохион 
байгуулж ажилласан.  

Зуунмод сумын “Хуульчдын хотхон”-д байрлах Цагдаагийн газрын 8 айлын 
орон сууцны газрыг  аймгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа инженерийг шугам 
сүлжээний их засварын ажилд хамруулан өргөтгөл хийлгэн барилга баригдахад 
саадгүй болгон бэлтгэсэн зэрэг ажлуудыг эхний хагас жилийн байдлаар хийсэн байна. 

Төв аймгийн Засаг даргын захирамжаар зохион байгуулж байгаа “Нарны 
алхалт”-д  Цагдаагийн газрын алба хаагчид хамт олноороо идэвхтэй хамрагдан долоо 
хоног бүрийн Лхагва гарагийн 06 цагаас эхлэн 40 минутийн турш алхаж хөдөлгөөний 
дутагдлаас сэргийлж байна. 

Алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах ажлыг байгуулагын хэмжээнд 
хэрэгжүүлэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн үзлэг оношлогоо, шинжилгээнд 2017 онд 1 
удаа хамруулсан. Элэгний “С” вирусээс хамгаалах вакцины 3 дахь тунг 40 алба 
хаагчид хийлгэн,  

“Элэг бүтэн Монголчууд” аяны хүрээнд Зуунмод суманд болсон эрүүл мэндийн 
байгуулагуудын нээлттэй хаалганы өдрөөр Улаанбаатар хотын болон аймгийн өрхийн 
эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг оношлогоонд 20 алба 
хаагчийг хамруулж ажилласан байна. 

                    Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 сарын 25-ны өдөр баталсан 
Цагдаагийн байгууллагын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах талаар 2017 онд хийж 
гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн, Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын 
даргын 2016 оны 10 сарын 27-ны өдрийн А/45 тоот тушаалаар Цагдаагийн газрын 
Дотоод аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулан, 
салбар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 

       Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах орон тооны 
бус ажлын хэсгээс 2017 онд 7 хэсэг бүхий 50 төрлийн ажил зохион байгуулахаар 
төлөвлөгөө гарган цагдаагийн газрын даргаар батлуулан ажиллаж байна.  

Төв аймаг дахь Тагнуулын хэлтсээс ирүүлсэн тусгай зөвшөөрлийг үндэслэн, 
Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 05 сарын 03-ны өдрийн Б/49 тоот тушаалаар тус 
цагдаагийн газрын нууцын ажилтнаар Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч 
Г.Ганзоригийг, нууцын бичээчээр эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Х.Даваадондог нарыг томилон нууцын баталгаа гаргуулан ажиллаж байна. 

       Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 04 сарын 03-ны өдрийн 
баталсан Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын харъяа хэлтэс, тасаг, хэсэг болон алба 
хаагч нарын 2017 оны 1 улирлын ажлыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион явуулж, 
үр дүнг тооцон ажилласан. 

Орон тооны бус ажлын хэсгээс Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын алба 
хаагчдын албаны нууц хадгалалт, хамгаалалтыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа 
талаарх шалгалтыг 2017 оны 03 сарын 24-ний 02-09 цагийн хооронд Цагдаагийн 
газрын даргын баталсан “Маш нууц” төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулан, зөрчил 
заагдсан алба хаагч бүрээр зөрчлийг засуулан ажилласан.  



Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг аюулгүй үйл ажиллагаа явуулах, эрсдэлгүй 
ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор 2017 оны 04 дүгээр сард “Монгол 
даатгал” ХХК-ний гэнэтийн ослын даатгалд бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулсан.  

Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
3 алба хаагч албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад гэмт хэргийн хохирогч болж, учирсан 
хохиролоо даатгалын компани болон холбогдох этгээдүүдээр бүрэн барагдуулж 
авсан. Иргэдээс цагдаагийн алба хаагчийг гүтгэсэн үйлдэл одоогоор бүртгэгдээгүй 
байна. 

 

ЗУРГАА: ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТАЛААР 

 

Тасгийн дарга нараар ахлуулсан ажлын хэсгүүдийг томилж, байгууллагын үйл 
ажиллагааг шалгуулж, хяналт шинжилгээ хийн дүнг Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлөөр хэлэлцэн илэрсэн алдаа, зөрчлүүдийг засуулах, хугацаатай үүрэг өгч 
биелэлтийг хангуулан ажиллаа. 

Төв аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэг шалгалт 2017 оны 04-р сард өдрийн 
хооронд Зуунмод сумын төсөвт байгууллагуудыг шалгах удирдамж төлөвлөгөөний 
дагуу шалгасан бөгөөд тус Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ 
хийхэд “Хангалтай” сайн үнэлгээтэй шалгагдсан.  

Цагдаагийн газрын санхүүгийн 2016 оны жилийн санхүүгийн тайланд Төв 
аймгийн Аудитын газраас аудит хийгээд зөрчилгүй санал, дүгнэлт ирүүлсэн байна. 

Цагдаагийн газар нь 2017 онд байгууллагын эрсдэлийн менежментийн 
төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөний дагуу эрсдэл өндөртэй гарсан заалтыг бууруулах 
ажлыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Эрсдэдийн менеежмэнтийн төлөвлөгөөний дагуу хариуцсан алба хаагчид 
салбар төлөвлөгөө гарган ажил арга хэмжээнүүдийн дагуу тодорхой ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэлээ. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөд хөрөнгө, хүний нөөц, алба хаагчийн 
ажлын хариуцлага , сахилга ѐс зүй , ажиллах орчин нөхцөл, гэмт хэргийн илрүүлэлт, 
алба хаагчдын эрүүл мэнд, байгууллагын аюулгүй байдал, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажил зэрэг 10 чиглэлээр эрсдэлийг бууруулах ажил арга хэмжээ 
зохиоѐнорр эхний хасаг жилийн байдлаар эрсэдлийг дүгнэж үзэхэд үзүүлэлт 0,5 
хувиар буурсан байна.  

Цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгслийн 
судалгааг гаргаж ЦЕГ-ын СААА-д жагсаалтаар хүргүүлсэн бөгөөд ЦЕГ-аас 2017 оны 
цагдаагийн газрын тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн хариуцлагын даатгалыг Ард 
даатгал ХХК-д даатгуулсан. 

Алба хаагч бүрийн даатгалын талаарх мэдээллийг гарган ЦЕГ-ын СААА-д 
жагсаалтаар хүргүүлж алба хаагчдыг нэгдсэн журмаар Монгол даатгал ХХК-д 
гэнэтийн ослын даатгалд даатгуулах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. 

Цагдаагийн газрын хэлтэс, тасгуудад явуулах дотоод хяналт, шалгалтын 
хуваарийг гарган шалгалтыг 1 хэлтэс, 5 тасаг, 5 хэсэгт хэлтэс, тасгийн дарга, 



ахлахуудыг хуваарилан 2 удаа зохион явуулсан. Хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга нарт 
ажил эрчимжүүлэх чиглэлээр цагдаагийн газрын даргын 8 хугацаатай үүрэг, ажлын 
чиглэл өгч биелэлтийг тооцсон.  

Цагдаагийн газрын дотоод аюулгүй байдлыг хангах ажлыг сайжруулах 
чиглэлээр төлөвлөгөөт бус шалгалтыг 1 удаа зохион байгуулсан. Шалгалтаар алба 
хаагчдын албаны бэлэн байдал хангалтгүй, 7 алба хаагч тасалсан, өрөөний хаалга, 
цонх сейф лацдаагүй, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нар шалгаж байгаа хэрэг 
материалаа цоожтой сейфэнд хадгалаагүй, жижүүрийн шуурхай бүрэлдэхүүн хэрэг 
учралын газарт хугацаа алдаж очдог зэрэг нийтлэг зөрчил дутагдал байсныг илрүүлж, 
зөрчлийг засуулах чиглэлээр ажил зохион байгуулж байна.  

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 
бэлтгүүлж Дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр 20 асуудал тус тус хэлэлцэж шийдвэр 
гаргасан ба зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлт үр 
дүнг тооцон ажилласан. Зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хурал болсны 
маргааш өглөөний яриан дээр нийт бие бүрэлдэхүүнд мэдээллээр танилцуулж байна. 

Мөн ЦЕГ-ын Дотоод хяналт аюулгүй байдлын газраас байгууллага, алба 
хаагчийн аюулгүй байдлын чиглэлээр сургалтыг оруулсан.  

УИХ-аас шинэчлэн баталсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 
Прокурорын тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиудаар аймгийн 
Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран 5 өдрийн 40 цагийн 
сургалтыг зохион байгуулсан ба сургалтанд хэлтэс, тасаг, хэсгийн 101 алба хаагч 
хамрагдсан. Сургалтанд оролцсон алба хаагчдад 130 ширхэг эмхтгэл тараасан. 

ДОЛОО: ДҮГНЭЛТ 

Тус Цагдаагийн газар нь Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн, Улсын их хурал, 
Засгийн газрын хөтөлбөр, зарлиг, тогтоол, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн хэрэгжилтийг зохих түвшинд ханган 
биелүүлж байгаа бөгөөд цаашид амжилтаа бататгах, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
болон Цагдаагийн газрын зорилт, төлөвлөгөөний биелэлтийг бүрэн хангахад 
чиглэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэн ажиллана. 

Батлагдсан орон тооны нөхөх хангалтыг бүрэн гүйцэтгэх, соѐл, соѐн 
гэрээрүүлэх, сургалтыг чадваржуулах, шинээр батлагдан гарсан хуулиудыг 
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон талт ажлыг чанаржуулах, гэмт хэрэг, зөрчлийн 
илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулахад анхаарч ажиллах болно.  

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар гэмт хэргийн илрүүлэлт 51,8 хувьтай 
байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал гэмт хэргийн илрүүлэлт 0,2 хувиар 
өссөн байна. Нийт 25417 захиргааны зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 17669 
нэгжээр буюу дахин буюу 3,3 дахин өссөн. Баривчилсан 138, тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрх хассан 273 байна. Дээрх тоон үзүүлэлтээс харахад гэмт хэргийн 
илрүүлэлтийг өмнөх оны мөн үеэс ахиулж, зөрчил илрүүлэлтийг 3 дахих их байгаа нь 
нь гудамж талбайд тавих хянадтыг сайжруулж ажилласны үр дүн юм.  Мөн Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 
хэргийн тоо өмнөх оноос 13.6 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. 



Төв аймгийн хэмжээнд 2017 оны 06 сарын 15-ны байдлаар  насанд хүрээгүй 
хүмүүсээс үйлдэгдсэн  4 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн 8 нэгжээр буюу 3 
дахин  буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь насанд хүрээгүй хүүхдийн гэмт хэргээс 
урьчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээг оновчтой зөв зохион байгуулсан нь харагдаж 
байна.  

Хөдөлгөөний аюулгүй , осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж ажилласны үр дүнд 
Монгол улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 
27.1, 27.3 дах заалтуудыг зөрчиж согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 367 жолоочийг илрүүлэн тээврийн хэрэгслийг 
саатуулсан. “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 нийт 23,626 жолоочийг 
779,407,200 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 124 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг 
түр саатуулж, түр саатуулагдсан тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчдээс түр саатуулах 
хашааны хураамж 782,000 төгрөгийг Цагдаагийн газрын Төрийн сангийн дансанд 
төвлөрүүлж ажилласнаар өмнөх оны мөн үеэс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох зөрчил болон торгууль нөхөн төлүүлэлт өссөн. Мөн зам тээврийн осол, гэмт 
хэргийн гаралт буурсан.  

Алба хаагчдын дунд “Цагдаагийн газрын алба хаагчдын сахилга хариуцлага, 
тулгамдаж байгаа асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр 2017 оны 05 сарын 17-ны 
өдөр хэлэлцүүлэг, ярилцлага хийж, хувь хүний сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, 
алдаа дутагдалгүй албан үүргээ гүйцэтгэх талаар багаар ажиллуулж алба хаагчдын 
санал хүсэлтийг удирдах алба хаагчдад танилцуулж, удирдлага болон алба хаагчдын 
хооронд нь холбож, эерэг уур амьсгал бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой арга 
хэмжээ болсон. Сахилгын зөрчил гаргаж, арга хэмжээ авагдсан алба хаагчид өмнөх 
оноос 5 нэгжээр буурсан боловч давтан зөрчил гаргасан алба хаагчид улсын 
хэмжээнд 3-р орох хэмжээний тоон үзүүлэлттэй байгаа нь анхаарах асуудлын нэг 
болоод байна. Тасгийн дарга, ахлах байцаагч нарт давтан зөрчил гаргаж байгаа алба 
хаагч нартайгаа ажиллах талаар Цагдаагийн газрын даргын үүргийг өгч, биелэлт үр 
дүнг 2017 оны 07 сард тооцохоор ажиллаж байна.  

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг 2017 оны 01 
дүгээр улиралд хэлэлцэн батлуулж, хурлаар алба нэгж бүрийн ажил, арга хэмжээ, 
хэрэгжиж буй хөтбөрүүдийн явц, үр дүнг хэлэлцэх болсноор тодорхой бодитой ажил 
арга хэмжээнүүд зохиогдож, үр дүнтэй ажиллаж байна.  

2017 онд сургалт соѐн гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор олон арга 
хэмжээ зохион байгуулж, байгууллага алба хаагчдын үйл ажиллагааг сурталчилж 
ажиллаа. Тухайлбал 2017 оны 03 сард Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах 
өдрийг тохиолдуулан “Ээжүүддээ хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ”, аймаг орон нутгийн 
хэмжээнд “Хууль хяналтын болон тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын 
эмэгтэйчүүдийн анхдугаар зөвлөгөөн”, “Дээлтэй монгол”, хуулийн байгууллагуудын 
дунд “Спортын цогцолбор тэмцээн” гэх мэт болно. 

Алба хаагчдыг авлига, ашиг сонирлыг зөрчлөөс ангид байлгахын тулд тодорхой 
сургалтуудыг хэсэгчилэн зохион байгуулж, иргэдэд энэ талаар сурталчилан ажиллаж 
байгууллагын цахим хуудсанд энэ талаарх мэдээллийг байршуулан ажиллаж байна. 



Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор 2017 онд 
“Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”-г зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн батлуулж, 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан шалгалтыг 2017 оны 05 сард зохион байгуулсан. Шалгалтын 
мөрөөр ажил сайжруулах үүргүүдийг хэлтэст, тасаг, хэсгийн дарга нарт өгсөн. 

Алба хаагчдад чиглэсэн сургалтын үйл ажиллагааг онцгой анхаарч, хэлтэс, 
тасаг бүрээс сургагч, алба хаагч бэлтгэж, сургалтыг хүртээмжтэй, чанартай явуулах 
чиглэлээр ажиллаж байна. Мөн алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, албаны бэлтгэл хийх  зорилгоор байгуллагын удирдлагын зүгээс 
бялдаржуулах төвийг барих санаачлага гарсныг хамт олны хураал хэлэлцэн дэмжиж, 
барилгын ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна. 2017 оны сүүлийн хасас жилд дараах 
ажлуудыг хийнэ.  

Үүнд:  

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. Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл болон эрүүгийн хэргийн 
шийдвэрлэлт, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
чиглэлээр гарч буй осол хэргийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх оновчтой арга 
хэмжээ авч ажиллах 

 4. Байгууллага алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангахад анхаарч Дотоод 
аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. 

5. Албаны бэлэн байдал, хуульч шуурхай ажиллагааг хангаж, цагдаагийн ажил 
үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх. 

6. 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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