
 
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 

2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ТАЙЛАН 

 
 

2017 оны 9 дүгээр                                                                                             Төв аймаг  
сарын 25-ны өдөр         Зуунмод сум 
 
 

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 түвэгтэй 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 3 дугаар улиралд Төв аймгийн Засаг дарга, цагдаагийн газрын дарга 

нарын байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн явц байдалд дүн шинжилгээ хийж 
удаашралтай байгаа 9 ажил арга хэмжээг эрчимжүүлэх чиглэлээр хэлтэс, тасгийн 
дарга нарт бичгээр үүрэг өгч, хэрэгжих боломжгүй 1 ажил арга хэмжээг үр дүнгийн 
гэрээнээс хасуулах талаар аймгийн Засаг даргад албан бичиг хүргүүлсэн.  

 
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан 

ажил, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнг гарган 2018 онд тус Цагдаагийн газраас тусгах 
саналыг гарган хүргүүлсэн.  

 
Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 

бэлтгүүлж 13 удаа хуралдаж, удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр 63, Хүний 
нөөцийн чиглэлээр 47, Дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр 32 асуудал тус тус 
хэлэлцэж шийдвэр гаргасан ба зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, 
шийдвэрийн биелэлтийг хагас жил, улирлаар тооцон ажилласан.  

 
Цагдаагийн газрын даргын “А”  тушаал 57 гарснаас Ажлын хэсгүүд  байгуулах 

тухай-28, Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай-3, Зардал гаргах 
тухай-2, Тангараг өргүүлэх тухай-2, Сар шинэ-2017 нэгдсэн арга хэмжээ зохион 
байгуулах тухай 1, Судалгааны баг томилох тухай-1, тэмцээнд оролцох баг тамирчдыг 



тэмцээнд оруулах тухай-2, түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай 2,бусад 16 тушаал гарч, 
биелэлт, үр дүнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 
 Цагдаагийн газрын даргын “Б” тушаал 125 төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 
9, сахилгын шийтгэл оногдуулах 29,  шилжүүлэн томилох 7,  ажлаас чөлөөлж, 
сургалтад хамруулах тухай 6, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 2, 
цалингийн нэмэгдэл тооцож олгох тухай 28, ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 11, 
цалин нэмж, хасах тухай 9, цалин нэмэгдэл тогтоох тухай 6, сургагч алба хаагч томилох 
тухай-3,  алба хаагчдад ээлжийн амралт олгох тухай 5, бусад асуудлаар 10 тушаал 
гаргаж биелэлтэд 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 шалгалтад орж тэнцэж, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нөөцийн 
жагсаалтад багтсан иргэдийг сургалтад хамруулсны дараа онооны дэс дарааллаар 
судалж, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст санал хүргүүлэн 
сул орон тоонд томилж 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” болон “Төв” олон нийтийн телевизүүдийн 
мэдээллийн хөтөлбөр болон зарын цагаар мэдээлж, аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст  
зарлан иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж байна. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын А/135 дугаар тушаалаар офицер 114, ахлагч 

91, энгийн 3,  бүгд 208 орон тоотой батлагдсан. Одоогийн байдлаар Офицер 4 /холбоо, 
мэдээллийн инженер, ЗСДСДЦХ-т Хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, гэр 
бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, 
эрүүлжүүлэх саатуулах байрны эмч/, ахлагч 3 /ЗСДСДЦХ-т эргүүлийн цагдаа, нярав-
бичээч, Бүрэн сум дахь цагдаа, / нөхөн хангалт 96,5  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.Баттүвшинг 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 томилсон. 
Цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Мөнхбатыг зохицуулагчаар дэвшүүлэн томилж, “цагдаагийн 
дэслэгч” цол олгосон, б/311 дүгээр тушаалаар цагдаагийн хошууч А.Занданг Нийтийн 
хэв журам хамгаалах тасгийн даргаар, цагдаагийн дэд хурандаа М.Батбаатарыг Хэрэг 
бүртгэх тасгийн даргаар, б/388 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд хурандаа 
Ж.Үүрийнцолмонг Замын цагдаагийн тасгийн даргаар тус тус томилсон байна.  

  
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, б/268 дугаар эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн 
хошууч Ганбаатарын Ариунбаатарыг Сүлд чуулгад Уран сайхны удирдаачаар, б/311 
дүгээр тушаалаар цагдаагийн дэд хурандаа Т.Лхагвасүрэнг Тусгай хамгаалалтын 
хэлтсийн хамгаалалтын тасгийн даргаар,  б/388 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд 
хурандаа Ө.Амаржаргалыг Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст Замын цагдаагийн 
тасгийн даргаар тус тус шилжүүлэн томилсон, цагдаа 

 
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 ерөнхий газрын Хүний нөөц, 
сургалтын хэлтсийн 71 дүгээр зөвшөөрлөөр цагдаагийн ахлах ахлагч У.Анандыг 
Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт эргүүлийн цагдаагаар 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. 

 
Цагдаагийн дэд ахлагч Ө.Энхбаатар, А.Ерболат, Г.Анхбаяр, Н.Сүхбаатар нарт 

“Цагдаагийн ахлагч” цол олгож Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 
үйлчлэгчээр Д.Мөнхцэцэг, сантехникчээр Д.Тэгшжаргалыг тус тус 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. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 
оны б/331 дүгээр тушаалаар цагдаагийн ахмад Б.Бямбацэцэгт хүүхэд асрах чөлөө 
олгосон. 

 
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, Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/177 дугаар тушаалаар 
цагдаагийн хошууч Я.Гантөрийг “Хүндэт жуух” бичгээр, б/266 дугаар тушаалаар 
эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахмад Г.Ариунбаатарыг хугацааны өмнө “цагдаагийн 
хошууч” цолоор, б/289 дүгээр тушаалаар тус Цагдаагийн газрын өндөр настан 
цагдаагийн хошууч Ц.Жаргалыг “Цагдаагийн гавьяа” тэмдгээр, цагдаа зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Ганболдыг “Хүндэт жуух”-аар, Ахлах мөрдөн байцаагч, 
цагдаагийн ахмад Н.Түвшинбатыг “Баярын бичиг”-ээр тус тус шагнасан. Мөн б/291, 320 
дугаар тушаалаар “цагдаагийн дэд хурандаа” цол цагдаагийн хошууч Ю.Чулуунбаатар, 
Ө.Амаржаргал, Б.Цэрэндаваа, М.Батбаатар нарт, “Цагдаагийн хошууч” цол цагдаагийн 
ахмад Н.Дашдаваа, Э.Дашцэрэн нарт , “Цагдаагийн ахмад” цол цагдаагийн ахлах 
дэслэгч М.Чулуунбаатар, Э.Хишигтогтох нарт, “Цагдаагийн ахлах дэслэгч” цол 
цагдаагийн дэслэгч Б.Нацагдорж, Б.Сувд-эрдэнэ, С.Эрдэнэбилэг, Б.Дэлгэрханд, 
Ш.Анхбаяр, Э.Болдмандах нарт  тус тус олгосон.  



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, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Наранбаатар, М.Эрболд, 
Э.Мөнхтулга, Б.Эрдэнэ нарт б/332 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 байна. 
 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, үйл ажиллагааны тайланг 

иргэдэд мэдээлэх, 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 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 
ажиллагаанд 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 санаачилгатай 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.  

 
Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулах талаар аймаг орон нутгийн 

удирдлагуудад санал хүргүүлсэн боловч одоогоор шийдвэрлэгдээгүй байна.  
 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
 
Цагдаагийн ерөнхий газар болон бусад албадаас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу 6 

нэгдсэн арга хэмжээ, аймаг орон нутгийн хэмжээнд 6, хэсэгчилсэн арга хэмжээ 14 
/”Туслах малчин”, “Амралт гэр бүл”, “Эмийн сан”, “Дов”, “Эргүүл”, “Нийтийн эргүүл”, 
“Сэрэмжлүүлэг”, “Тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж”, “Тээврийн хэрэгслийн эвдрэл 
гэмтэл”, “Гудамж”, “Хамгаалах бүс”, “Хурд”, “Хамгаалах бүс” дагалдах хэрэгсэл”/, 
нэгдсэн шалгалтыг 81 удаа байгуулж үр дүнг тооцон ажилласан. 

 
 



 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 133 сургалт, мэдээлэл, уулзалт 

ярилцлага 62, өдөрлөг 29,  уралдаан тэмцээн 14 нийт 238 арга хэмжээ зохион явуулсан 
байна.  

 
Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 6847, хувиараа 

хөдөлмөр эрхэлдэг 3602, малчин 3590, оюутан /давхардсан тоогоор/ 2092, сурагч 7780, 
ажилгүй 2727, нийт 866 байгууллага аж ахуйн нэгжийн 26638 иргэнд гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх  сургалт, сурталчилгаа, ухуулга яриа хийсэн байна. Ухуулга 
сурталчилгаанд 886 байгууллага, аж ахуйн нэгжээс төрийн байгууллага 296, төрийн бус 
байгууллага 146, аж ахуйн нэгж 166, Коллеж, МСҮТ 23, Ерөнхий боловсролын сургууль 
164, цэцэрлэг 71 хамрагдсан байна.  
 

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг аргуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 247 мэдэгдэл  бичиж, 191 хариу авч, 139 мэдэгдлийн хэрэгжилтийг 
газар дээр нь шалгаж  үр дүнг тооцон ажилласан.  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулиар 9 иргэнийг 424000 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан.  

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, төрийн болон төрийн бус 

байгууллагын хамтын ажиллагаа идэвхжүүлэх чиглэлээр төрийн байгууллага 119, 
төрийн бус байгууллага 12, аж ахуйн нэгж 30, малчдын бүлэг 28, хөршийн холбоо 54, 
өсвөрийн цагдаагийн бүлэг 25, хамтарсан баг 64, сургуулийн эргүүл 30, нийт 1067 
гишүүнд  заавар, зөвлөмж өгч яриа таниулга хийж, 103 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг шалган зааварчлан  зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 
“Архигүй амьдралын төлөө” уулзалт хэлэлцүүлгийг аймгийн Нийгмийн халамж 

үйлчилгээний хэлтэс, Зуунмод сумын ГХУСАЗЗ, Улаан загалмайн хороотой хамтран 
зохион байгуулж архины хамааралтай иргэдэд чиглэсэн сургалт, уулзалт, хэлэлцүүлэг, 
дунд ангийн сурагчдын дунд “Аз жаргалтай гэр бүл” гар зургийн уралдааны зохион 
байгуулав.  

 
Төв аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж гэмт хэрэг, зөрчил 

үйлдсэн болон үйлдэж болзошгүй 243 иргэнийг судалгаа хяналтын санд бүртгэн 
Хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарын субъектийн судалгаанд авч хяналт тавин 
ажиллаж байна. 2017 оны 9 сарын 20-ны байдлаар “Тусламжийн хуудас”-ыг 135 иргэнд 
өгч хохирогчийн эрхийг хангах чиглэлээр 3 төрлийн гарын авлага, хүчирхийлэлд өртсөн 
тохиолдолд хаана, хэнд хэрхэн хандах, нийгмийн халамж үйлчилгээний газарт холбон 
зуучлах үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. 
  

Аймгийн Хуульчдын холбоотой хамтран өсвөр насны хүмүүсийг хулгайлах, 
дээрэмдэх, хүчиндэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрхээ хамгаалуулах мэдлэг 
олгох сургалтыг Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 12 ангийн 350 сурагч, 
Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 2,3 дамжааны 150 суралцагч нарт зохион 
байгуулан, харилцан ярилцсан байна. 

 
Тус Цагдаагийн газраас 2017-2018 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай 

холбогдуулан Төв аймгийн хэмжээнд насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг, зөрчилд 
өртөж хохирохоос  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  “School- pоlice” арга хэмжээг 4 дэх 
жилдээ зохион байгуулсан. Гэмт хэрэг зөрчилгүй сургууль, анги хамт олон болох, эцэг 
эх, сургуулийн захиргаа, багш нарын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 
Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн, Засаг дарга Ж.Батжаргал захирамж гарган 
1-5 дугаар ангид сурдаг хүүхэдтэй ажилтан албан хаагчдадаа хүүхдээ сургуульд хүргэж 



өгч,  авахад зориулж 30 хүртэл минутын цалинтай чөлөө олгох захирамж гарган 
Цагдаагийн газар, Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн  газар хамтран үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

 
“Зуслан” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус аймгийн нутаг дэвсгэр Эрдэнэ 

суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Хайрын билэг-2”, Аргалант суманд “Чухаг”, Батсүмбэр 
суманд “Цоглог”, “Цагаан нуга”, “Мөрөөдөл”, “Скаут” зэрэг 6 зуслангийн захирал, 
менежер, багш нар болох 42 ажилтан алба хаагч нартай уулзалт хийн, хүүхдийг гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж  өгсөн. Зусланд амарч байгаа 333 
амрагч хүүхдэд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хүүхдийн эрх, Хүүхэд 
хамгааллын тухай, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Тамхины хяналтын тухай 
хуулиар сургалт сурталчилгаа хийж хүүхдүүдтэй амралтын газрын үйл ажиллагаатай 
холбоотой санал хүсэлт авч нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулан, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 150 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг хэвлүүлж тараасан байна.  
 

Тус Цагдаагийн газарт 2017 оны 9 дүгээр сарын 01-ний байдлаар гэр бүлийн 
хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэргийн болон захиргааны зөрчлийн шинжтэй 
нийт 121 дуудлага мэдээллийг хүлээн авснаас гэмт хэргийн шинжтэй 27 гомдол 
мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 9,5 хувиар буурсан, 
захиргааны зөрчлийн шинжтэй 102 дуудлага мэдээллийн холбогдогч 94 иргэнийг 
эрүүлжүүлэн  шүүгчийн захирамжаар 55 иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлан 
шийдвэрлэсэн байна. 
 

Гэр бүлдээ хүчирхийлэл үйлддэг, архинд донтох өвчтэй 7 эмэгтэйг аймгийн Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөлийн санхүүжилтээр 
Улаанбаатар хот дахь Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн наркологийн тасагт 
хордлого тайлах, сэтгэл заслын цогц эмчилгээнд  хамруулан, ажил хөдөлмөр 
эрхэлдэггүй 2 эмэгтэйг төрийн байгууллагад үйлчилгээний ажилтан, Эрүүл идэвхтэй 
амьдрал клуб, Дэлхийн зөн төв орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран 
хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлийг өөрчлөх сургалтыг 3 сумын 48 иргэнд, Цагдаагийн 
газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд Шүүгчийн захирамжаар 7-30 хоногийн 
хугацаатай баривчлагдсан 72 иргэнд сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулсан байна. 
 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, ДЗОУБ-ын Төв 
ОНХХ-тэй хамтран “Хамтарсан баг”-ийн гишүүдийг чадваржуулах сургалтыг Зуунмод 
суманд зохион байгуулан, сумдын хамтарсан багийн гишүүд болох ИХТ-ын дарга, Засаг 
дарга, Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, хууль эрх зүйн 
ажилтан, боловсролын нийгмийн ажилтан, хэсгийн төлөөлөгч зэрэг 199 албан 
тушаалтан хамрагдаж, сургалтыг үндэсний сургагч багш Б.Жавзанхүү, Б.Мөнхжаргал, 
П.Цэвээн нар удирдан чиглүүлж ажилласан. Сургалтаар “Хүүхэд гэр бүлийн чиглэлээр 
олон улс, үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй хууль тогтоомж, дүрэм, журам”, “Хамтарсан 
багийн хууль эрх зүйн орчин”, “Хамтарсан багийн ажиллах журам”, “Эрсдэлт нөхцөлд 
байгаа хүүхэд, түүнийг таньж мэдэх” зэрэг онолын мэдлэг олгож, сум бүр өөрийн нэг 
тулгамдсан, шийдвэрлэж чадаагүй байгаа кейс дээр ажиллаж шаардлагатай зөвлөмж, 
зөвлөгөөг авч ажилласан. Хүүхдийн эрх зөрчигдөх, гэр бүлийн хүчирхийллийн 
хохирогчид тусламж үзүүлэх чиглэлээр аймгийн хэмжээнд 27 суманд Хамтарсан баг 
ажиллаж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, нийгмийн халамж үйлчилгээний байгууллагад 
холбон зуучлах ажлыг хийж  хэвшсэн байна. 

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай шинэчлэн батлагдсан хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах, хүчирхийллийг бусад зөрчлөөс зөв ялгах, шалгаж шийдвэрлэх 
талаар Улсын ерөнхий прокурорын газар, Хууль сахиулах их сургууль, нийслэлийн 



Цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн алба хаагч, багш, мэргэжилтэн нар 
3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 124 алба хаагч хамрагдсан байна. 

 
Монгол улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн П.Оюунчимэг 2017 оны 

09 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд Төв аймагт ажиллах үед хүний эрхийн нээлттэй 
өдөрлөг зохион байгуулж өдөрлөгийн үеэр хууль хяналтын байгууллагын ажилтан, 
албан хаагчдын төлөөлөлд “Эрүүдэн шүүхээс ангид байх” сэдвээр 1 өдрийн сургалт 
зохион байгуулж, сургалтад хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн 10 алба хаагч 
хамрагдсан.  

 
Арга хэмжээний хүрээнд Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын А/185 тушаалаар 

батлагдсан “Саатуулах байрны дэглэм, журам”, ЦЕГ-ын даргын А/39 тушаалаар 
батлагдсан “Захиргааны журмаар албадан саатуулах журам /код-623/”, А/40 тушаалаар 
батлагдсан “Албадан эрүүлжүүлэх журам /код-630/”-ийн хэрэгжилт, эрүүлжүүлэх 
саатуулах, баривчлах байрны үйл ажиллагааг танилцуулж хүний эрхийг ханган 
ажиллах талаар үүрэг чиглэл авсан.  

 
Төв аймаг дахь Цагдаагийн газарт 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ноос 22-ны 

өдрүүдэд төв орон нутгийн Цагдаагийн газар, хэлтсийн ажил мэргэжлийн аварга алба 
хаагч шалгаруулах “Хэсгийн байцаагч-2017” тэмцээн зохион байгуулагдаж “Эссэ 
бичлэг”, “Компьютерийн мэдлэг”, “Бие бялдар”, “Уран жолоодлого”, “Галт зэвсэгтэй 
харилцах чадвар”, “Гадаад хэл” төрөл тус бүрт 38 алба хаагч оролцож 1 дүгээр байрыг 
Чингэлтэй дүүрэг дах цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн 
дэслэгч Б.Батболд, 2 дугаар байрыг Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газрын хэсгийн 
байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Г.Хатанбаатар, 3 дугаар байрыг Төв аймаг дахь 
цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч С.Цэдэндорж тус тус эзэлсэн. 

 
Тус Цагдаагийн газрын даргад 2017 оны эхний 3 дугаар улиралд 88 өргөдөл, 

гомдол ирсэн. Үүнийг задалж үзвэл ажил өөрчилж, шилжихийг хүссэн 5, захиргааны 
чөлөө хүссэн 31, тэтгэвэр, тэтгэмж, орон сууц хүссэн 6, ажилд орох, суралцахыг хүссэн 
3, ажилд эргэн орохыг хүссэн 5, бусад 28 өргөдөл, гомдол ирснээс 100% хариуг өгч 
шийдвэрлэсэн 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 09 дүгээр сарын байдлаар иргэд 

байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй нийт 2707 гомдол 
мэдээлэл хүлээн авсны 1319 буюу 48.7 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 1388 буюу 51.3 
хувь захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 
1319 өргөдөл гомдол мэдээллийн 945 буюу 71.6 хувийг 0-5 хоногт, 327 буюу 12,1 хувийг 
6 ба түүнээс дээш хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн хугацаа хэтрүүлэн шалгасан гомдол 
мэдээлэл байхгүй ба өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 97.2 хувьтай байна. Мөн ирсэн 
гомдол мэдээллийн 545 буюу 41.3 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 723 буюу 55.5 
хувийг хэрэг нээхээс татгалзаж, 4 буюу 0.3 хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлэн 
шийдвэрлэсэн байна. Алба хаагч нараас гэмт хэргийн болон захиргааны зөрчлийн 
шинжтэй мэдээллийг нэгдсэн санд шивж оруулсан мэдээлэлтэй тухай бүр нь танилцан 
хянаж буруу, дутуу шивж оруулсан зөрчлийг цаг тухай бүрд нь засуулж 



шийдвэрлэлтийн маягтыг бичүүлж архивын нэгж бүрдүүлэн гэмт хэрэг, захиргааны 
зөрчлийн нэгдсэн санд бүртгэн баталгаажуулах ажлыг тогтмолжуулан ажиллаж байна. 

 
2017 оны эхний 08 дугаар сард 2 тэрбум 615 сая 500 мянган төгрөгийн 

хохиролтой, 395 холбогдогчтой, эрүүгийн 608 хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулбал 22 хэргээр буюу 3.8 хувиар өссөн, гэмт хэргийн илрүүлэлт 32.5 хувьтай 
байна. 

 
Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад учирсан хохирлын 1 

тэрбум 796 сая 600.0 мянган төгрөг буюу 68.7 хувийг хэрэг бүртгэлт мөрдөн 
байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, 825 сая 900,0 мянган төгрөгийн хөрөнгийг 
битүүмжилсэн. 

 
Нийт 33107 захиргааны зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 18546 нэгжээр буюу  

2,3 дахин өссөн. Баривчилсан 159, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хассан 181 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 оруулж, 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 дутагдлын 
талаар нь мэдэгдэж, удаа дараа алдаа дутагдал гаргасан алба хаагч нарыг цагдаагийн 
газрын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулах, ажлын үр дүнгээр цалинг хасаж, 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         

 
Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр Төв аймгийн Засаг 

дарга, иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд Улаанбаатар-Дундговь чиглэлийн улсын 
чанартай хатуу хучилттай авто замын чиглэлд, Сэргэлэн сумын нутаг Өндөр дов гэх 
газарт засмал зам дагасан хяналт шалгалт явуулах зориулалт бүхий байнгын 24 цагийн 
хяналт шалгалтын пост бариулах талаар танилцуулга хүргүүлж 40,000,000 төгрөгийн 
төсөв хөрөнгө шийдвэрлүүлж 2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр ашиглалтад 
оруулаад 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. 

 
Төв аймгийн Баян, Угтаалцайдам сумдад хил залгаа аймаг, сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч, ИТХ-ын дарга нарын хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулж зөвлөгөөнд 
оролцогчдоос гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх нь, 
малын хулгай, зам тээврийн осол хэргийг бууруулах чиглэлээр хэлэлцүүлэг явуулж 
санал бодлоо солилцов.  



 
ХОЁР. ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН 

НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр 
 

Тус тасгийн алба хаагчид 3 дугаар улирлын байдлаар ГА-ын шугамаар нийт 828 
мэдээ, мэдээлэл олсноос 226 мэдээ, мэдээллийг гүйцэтгэх ажлын туслах хүчнээс авч 
Эрүүгийн цагдаагийн албаны ТТБ-ийн санд шивж оруулан 743.725.000 төгрөгийн 
хохиролтой, 242 холбогдогчтой, 237 гэмт үйлдлийг илрүүлснээс яллагдагчаар 
татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй байсан 60 гэмт хэргийг нөхөн илрүүлж, нууц 
далд аргаар үйлдэгдсэн 176 хэргийг илрүүлэн харьяалах албадад эрүүгийн хэрэг 
үүсгүүлэн шалгуулахаар шилжүүлэн ажилласан байна.    

 
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. 

 
Эрүүгийн цагдаагийн албаны дарга, бусад албадын дарга нараас ирүүлсэн 

албан даалгаврын биелэлтийг цаг хугацаанд гарган хүргүүлж ажилласан.  
 
2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 93 мал хулгайлах гэмт хэрэг 

бүртгэгдсэнээс бүртгэгдэх үедээ яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 
80 гэмт хэрэг гарч бүртгэгдсэний 38 гэмт хэргийг илрүүлэн ажилласан ба гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 40.0%-тай байна.  

 
Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 2016 оны мөн үед нийт 55 гэмт хэрэг гарч 

бүртгэгдэж байсан нь мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралт 38 нэгжээр буюу 40.8%-иар 
өссөн, гэмт хэргийн илрүүлэлт 40.6%-тай байсан илрүүлэлт 0.6 хувиар буурсан 
үзүүлэлттэй байна.   

 
Тус тасаг нь Ч.Байндаа, Ч.Амарсанаа, А.Нэргүй нарын этгээдүүд нь бүлэглэн Төв 

аймгийн Алтанбулаг, Баянхангай, Сэргэлэн, Баян-Өнжүүл сумдын нутгаас 15 удаагийн 
үйлдлээр иргэдийн 23 тооны бод малыг тээврийн хэрэгсэл ашиглан хулгайлсан, 
З.Амарзаяа, Н.Батнасан, Т.Давааням нарын этгээдүүд нь бүлэглэн 7599УНИ улсын 
дугаартай хар өнгийн “Rexton” маркийн тээврийн хэрэгслээр Төв аймгийн Сэргэлэн 
сумын нутгаас мал хулгайлсан, Х.Отгонбаатар, Б.Мөнхдалай, Ч.Батцэнгэл, Б.Батбаяр 
нарын этгээд нь бүлэглэн Төв аймгийн Аргалант сумын нутгаас иргэдийн 8 бод малын 
хулгайлан нядалсан хэргийг илрүүлэн шалгалтын ажиллагааг хийж байна.   

 
Тус Цагдаагийн газраас аймгийн 27 сумдыг 4 бүс болгон хувааж алба хаагчдыг 

хуваарилан багаар ажиллуулж албадын хамтын ажиллагааг сайжруулахын зэрэгцээ 
хариуцсан сумдад үйлдэгдсэн гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр цаг алдалгүй бүсийн 
алба хаагч нарыг томилон ажиллуулж байна.  

 
Тайлангийн хугацаанд тус тасгийн алба хаагч нараас эрэн сурвалжлах “АSAP” 

санд нийт 35 хүн, мал амьтан эд зүйлийн мэдээллийг зарлан мэдээлж, урьд онд болон 
энэ оны зарласан 17 хүн, мал, эд зүйлийн мэдээллийн эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон  
байна.   

 



 Эрэн сурвалжлах “АSAР” сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийн явц байдал  зарлан 
мэдээлсэн хүн, мал, эд зүйлийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 39 нэгжээр буюу 
52 хувиар, олж тогтоож эрэн сурвалжлалт зогсоосон хүн, мал, эд зүйлсыг өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулахад 34 нэгжээр 76,7 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. 
 

2017 оны 07-р сарын 01-нээс 
2017 оны 09-р сарын 22 хүртэл

2016 оны 07-р сарын 01-ээс 
2016 оны 09-р сарын 22 хүртэл

Зарлан 
мэдээлсэн 

тоо 

 
Зогсоосон 

 
Үлдэгдэл 

Гүйцэтгэл 
хувь 

Зарлан 
мэдээлсэн 

тоо

 
Зогсоосон 

 
Үлдэгдэл

Гүйцэтгэл 
хувь 

35 17 18 48,5% 74 51 23 69%
 

Эрэн сурвалжилсан хүн, мал, эд зүйлийг олж тогтоосон талаар: 
 

2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар иргэдээс оршин суугаа газраасаа алга 
болсон хүний талаар 3 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг хүлээн авч эрэн сурвалжлах санд 
зарлан мэдээлж 2 иргэнийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоон ажиллаж байна.   

 
Тайлангийн хугацаанд “АSАР” санд зарласан болон эрэн сурвалжлалт зогсоосон 

мэдээллүүдийг төрлөөр нь харуулбал:  
 

Маягтийн 
дугаар 

Эрэн 
сурвалжлалтын 

төрөл 

Улиралд эрэн 
сурвалжлалт 

зарласан 

Улиралд эрэн 
сурвалжлалт 

зогсоосон 

Улирлын 
үлдэгдэл 

5411 Алга болсон хүн АБХ - 2 
ШДХ- 4

АБХ-2 
ШДХ-1 

АБХ-0 
ШДХ-3

5412 Оргодол Оргодол-2 
Сэрдэгдсэн 10

Оргодол 1  
Сэрдэгдсэн 3 

Оргодол 1  
Сэрдэгдсэн 7

5417 Хэн болох нь 
тогтоогдохгүй цогцос

0 0 0 

5421 Галт зэвсэг, сум 
хэрэгслэл.

0 0 0 

5422 Бодис 0 0 0
5423 Тээврийн хэрэгслэл 3 0 3
5424 Түүх соёлын дурсгалт 

болон үнэт зүйлс 
0 0 0 

5425 Мал,амьтан 5 1 4
5426 Эд зүйл 7 1 6
5427 Аман зургаар 1 1 0

 
Нийт санд оруулсан 35 мэдээллээс бүртгээгүй, хянагдаагүй, шаардлага 

хангаагүй мэдээлэл байхгүй, одоогоор эрэн сурвалжлах “ASAP” санд ямар нэгэн 
зөрчил байхгүй байна.  

 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /Гүйцэтгэх ажил явуулах код 

307/-ын 307.05.2-т заасны дагуу алба хаагч нараас илтгэх хуудас авч авч үр дүнг сар 
бүр цагдаагийн газрын зөвлөлийн хурлаар оруулан шийдвэрлэж байна. 2017 оны 09 
сарын байдлаар нийт 346 илтгэх хуудас авснаас 17 илтгэх хуудас нь батлагдан 
шалгагдсан байна. 
 

Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр 
 

2017 оны 3 дугаар улиралд  тус тасаг нь иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт 
хэргийн шинжтэй 492 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгасан нь өмнөх оны мөн үеэс 



175 нэгж буюу  26,2 хувиар буурсан, 309 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг болон хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээж, 144 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзах саналтай, 29 гомдол мэдээллийг бусад байдлаар шийдвэрлэж одоо тус 
тасагт 10 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 

 
Шалгасан 492 гомдол мэдээллээс 333 буюу 67,6 хувийг 0-5 хоногт,  149 буюу 

30,2 хувийг 6-аас дээш  хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн бөгөөд хуулийн анхны хугацаанд 
шалгаж шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын тоо урьд оныхоос 6,4 хувиар буурсан байна. 

 
Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн болон бусад газраас харьяаллын дагуу шилжиж ирсэн 

түдгэлзүүлснээс болон хэрэгсэхгүй болгосноос сэргээсэн эрүүгийн 563 хэрэгт мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явуулсан нь 2016 онд мөрдөн байцаалт явуулсан хэргээс 66 
хэргээр буюу 10 хувиар буурсан,  215 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 156 хэрэг 
бүртгэлтийн хэргийг хаах болон хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 44 хэргийг харьяаллын 
дагуу шилжүүлж, 36 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн, 42 хэргийг түдгэлзүүлэх саналтай 
шийдвэрлэж, одоо тус тасагт 70 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа нь үлдэгдэл хэргийн тоо 
урьд онынхоос 1 хэргээр өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 
 Гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад 2,067,0 сая  төгрөгийн 

хохирол учирснаас 1,719,1 сая төгрөгийн хохирлыг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн 
төлүүлж, хохирол нөхөн төлөлт 83,1 хувьтай байгаа нь өмнөх оноос 3,2 хувиар буурсан 
байна. 

 
Бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн этгээд  нь тогтоогдоогүй 322 хэрэг бүртгэгдсэнээс 57 

хэргийг  буюу 17,7 хувийг илрүүлэн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан нь 
илрүүлэлт  урьд оныхоос 49,8 хувиар буурсан байна. Мөн урьд онуудад үйлдэгдээд  
яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 12 
хэргийг  нөхөн илрүүлсэн байна.  

 
Мөрдөн байцаах тасгийн дарга болон ахлах мөрдөгч  нар мөрдөгч  нарын шалгаж 

буй эрүүгийн хэрэг нэг бүртэй танилцаж 162 хэрэгт даалгавар, зааварчилгаа бичиж 
хүргүүлсэн байна. Мөн тасгийн даргын зүгээс  хүний амь нас хохирсон болон онц хүнд 
хэргийн  газрын үзлэгт 8 удаа  оролцож мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, нэг мөрдөн 
байцаагчид 2-3 сум хариуцуулан ажиллаж байна. 

 
Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр 

 
Монгол Улсын Их хурлаас шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн болон зөрчлийн 

хуулийг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдсөнтэй холбогдуулан тус 
тасаг нь тасгийн дарга, 1 ахлах хэрэг бүртгэгч 1 орон тоотойгоос гадна зөрчил шалгах 
54 эрх бүхий алба хаагч нарыг мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж байна. 

 
 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс 

зөрчлийн шинжтэй 389 өргөдөл гомдол мэдээллийг хүлээн авснаас зөрчлийн хэрэг 
нээж шалгасан 63, хүлээн авахаас татгалзсан 132, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 13, 
хялбаршуулсан журмаар шалгасан 152, нийт гомдол мэдээллийн 89.2 хувийг 
шийдвэрлэсэн. Одоо ажиллагаанд 29 зөрчлийн гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй 
байна. 

 
 Зөрчлийн 63 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан ба зөрчлийн хэргийн 
шийдвэрлэлтийг авч үзвэл 152 зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, зөрчил 



үйлдсэн эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 3 зөрчил ажиллагаанд шалгагдаж байна. 
Нийт 152 зөрчил буюу  39.0 хувийг шийдвэрлэжээ.  
 
 Зөрчил гаргасан 28035 иргэнийг 905.5 сая төгрөгөөр торгосон. Үүнд: Торгуулийн 
хуудсаар 27760 зөрчилд 742400.2 мянган төгрөгийн торгууль, шийтгэврээр 768 зөрчилд 
275 иргэнийг 165119.0 мянган төгрөгөөр торгож, 176 иргэнийг баривчилж, 317 иргэнд 
торгож эрх хасах шийтгэл ногдуулсан. 
 
 Төв аймгийн хэмжээнд зөрчил 3 дахин өссөний улмаас зөрчил үйлдсэн хүний тоо 
3.1 дахин, торгуулийн хэмжээ 2.3 дахин баривчлагдсан хүн 2.7 дахин нэмэгдэж, торгож 
эрх хасах шийтгэл 13.1 хувиар буурсан байна. 
 
 Шинэчлэн батлагдсан Зөрлийн тухай хууль болон зөрчил шалган шийдвэрлэх 
тухай хууль бусад холбогдох эрхийн актуудыг судлах зорилгоор Хэрэг бүртгэх тасгаас 
дараах сургалтуудыг зохион байгууллаа. 
 

Аймгийн хяналтын прокурор Г.Энхбат, өмгөөлөгч Б.Баярмагнай нар 2017 оны 07 
дугаар сарын 29-ны өдөр Зөрчлийн тухай хууль болон зөрчил шалган шийдвэрлэх 
тухай хуулиар зөрчил шалгах  25 эрх бүхий алба хаагч нарт 1 удаа 2 цагийн сургалтыг 
зохион байгуулж, мөн 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр аймгийн прокурорын газарт 
мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих хяналтын аргачилсан заавраар аймгийн хяналтын 
прокурор, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах эрх бүхий алба хаагчдыг  хамруулж 2 удаа 4 
цагийн сургалтыг тус тус зохион байгуулсан.  
  

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 
 

Тус тасаг нь тасгийн дарга 1, ахлах зохицуулагч 3, зохицуулагч 14, цагдаа 
зохицуулагч 17 нийт 35 орон тоотойгоос /ээлжийн амралттай зохицуулагч 9/ 26 алба 
хаагчтай, хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин 4, согтуурал шалгах драйгерь 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.  

 
Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд “Тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэл, 

гэрэлтүүлэх хэрэгсэл”, “Согтуу 3”, “Мотоцикл 1, 2”, “Хамгаалах малгай 1, 2”, сэдэвт 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний соёл”, “Оюутан тээвэр 2”, 
“Улсын дугаар” сэдэвт нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажилласан 
байна. 

 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гудамж замын хяналт шалгалтаар 69415  тээврийн 
хэрэгсэл шалгаж 9108 зөрчил илрүүлж, МУ-ын Зөрчлийн тухай хуулийн 7.3.1, 7.5 дахь 
заалтуудыг зөрчиж согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 215 жолоочийг илрүүлэн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж ажилласан 
байна. 

 
Захиргааны зөрчлийн шийдвэрлэлтийн талаар: Согтууруулах ундааны зүйл 

хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 196 жолоочийн 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилээр хасаж, хуульд заасны дагуу 400,000 
мянган төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй үедээ согтууруулах 
ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 19 



иргэнийг Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэврээр 
баривчлуулж, ЦЕГ-ын туслах тоо бүртгэлийн санд мэдээллийг бүртгэж ажиллаа.  

 
Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох хууль тогтоомж 

зөрчсөн  эрхийн үнэмлэхгүй болон ангилал бус тээврийн хэрэгсэл жолоодсон нийт 9108 
жолоочийг 323,720,000 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 32 жолоочийн тээврийн 
хэрэгслийг түр саатуулж ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай удирдлагын төвийн 102 дугаарын утсанд 

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн зам тээврийн ослын 155 гомдол, 
мэдээлэл, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 202/-ын дагуу хүлээн 
авч, шуурхай ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний хамт зам тээврийн осол, хэргийн шинжтэй 
155 гомдол мэдээлэлд ослын газрын үзлэг хэмжилт хийж холбогдох алба хаагч нар 
хуулийн хугацаанд нь шалгаж шийдсэн байна. Осол хэргийн улмаас 155 хүн гэмтэж, 19 
хүн нас барсан байна.  

 
2017 оны 3 дугаар улиралд бүртгэгдсэн зам тээврийн осол, хэрэг болон ЗЦТ-

аас илрүүлсэн зөрчлийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан үзүүлэлт: 
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Улаанбаатар-Говьсүмбэрийн А0101, Улаанбаатар-Дундговийн А0201, 

Улаанбаатар–Өвөрхангайн А0301,  Улаанбаатар - Дарханы А0401, Улаанбаатар–
Хэнтийн А0501 чиглэлийн замуудад ЗЦТ-ийн 162 алба хаагчид давхардсан тоогоор 
хөдөлгөөнт эргүүлийн 4 автомашин ашиглан 27 удаа хөдөлгөөнт эргүүлээр үүрэг 
гүйцэтгэж ажилласан байна.  

 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын Төв аймгийн Замын 

цагдаагийн тасаг, “Орон нутгийн замын цагдаагийн хэсэг” facebook хаягаараа 
дамжуулан зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, замын зохион 
байгуулалтын чиглэлээр хийсэн ажил, цаг агаарын нөхцөл байдал, хариуцсан нутаг 
дэвсгэрт зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар олон нийтэд мэдээлэл 56, 
сэрэмжлүүлэг 64-ыг бэлтгэн нийтэлж, Зуунмод сумын “Зуунмод TBS“, “Нутаг-21 



телевиз”-ээр 7 хоног бүр Монгол улсын Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний 
дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан таниулж теле 
хэлбэрээр сургалт 5-ийг зохион байгуулж,  олон нийтийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, 
зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтэд сэрэмжлүүлэг 
238, санамж 128 тарааж сурталчилж ажилласан. 

 
Хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 оны 

06 дугаар сарын 01-ний өдөр Төв аймгийн Зуунмод сумын 06-09 насны, 10-13 насны 
хүүхдүүдийн дунд дугуйн уралдаан зохион байгуулж шагналт байранд шалгаруулж 
хүүхэд бүрт гарын бэлэг гардуулж ажилласан.Төв аймгийн Зуунмод сумын төв, Мөнх-
Алдрын талбайд 2017 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр “ОРОН НУТГИЙН ЗАМ-
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СОЁЛ”, сэдэвт нэгдсэн арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагааг орон 
нутгын “ТВS”, “ТӨВ” телевизүүдтэй хамтран ард иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч 
зохион байгуулж сурталчилж ажилласан. 

 
Төв аймгийн Зуунмод, Баянчандмань сумын хатуу хучилттай засмал замыг Төв 

АЗЗА” ТӨК, Баянчандмань “АЗЗА” ТӨК байгууллагатай хамтран эвдрэл гэмтэл үүссэн 
хэсэгт нөхөөс хийж хүлээн авч гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа ажилчдад хууль 
сахиулах, тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хангах талаар заавар зөвлөгөө өгч, хэрэгжүүлж 
буй ажилд нь хяналт тавьж хүлээн авч ажилласан. 

 
Мөн Зуунмод сумын төв, Баруун Зуунмод багийн 3.5км авто зам,ийн ажилчдад 

хууль, нийгмийн дэг журам сахиулах, тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хангах талаар 
заавар зөвлөгөө өгч, хэрэгжүүлж буй ажилд нь хяналт тавьж ажиллаж байна. 

 
Мөн Зуунмод сумын төв, Баруун Зуунмод багийн 3.5км авто зам, Баянхошуу 

багийн 2.5км авто замыг хүлээн авч нийт 108 тэмдэг тэмдэглэл, 54 гарц, 8 хурд 
сааруулагч байршуулж ажилласан. 

 
Улаанбаатар хотоос Дундговь аймаг чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 

тэмдэг тэмдэглэлийг сэргээх, шинээр нэмж байрлуулах зорилгоор нийт 126 тэмдэг 
байрлуулж ажилласан байна. 

 
“Зуунмод TBS” орон нутгийн телевизтэй хамтран 2017 оны 08 дугаар сарын 30-

ны өдөр “Мотоцикл 2” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд нэвтрүүлэг бэлтгэн, ард 
иргэдэд хүргэж, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санамж 56 ширхэг тарааж ажилласан 
байна. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны чиглэлээр 
 

Тус тасаг нь тасгийн дарга-1, ахлах байцаагч-1, хэсгийн байцаагч-4, Шүүх, 
шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагч-1, хамгаалалтын 
цагдаа-1, харуул цагдаа-4, эргүүлийн цагдаа-6, түр саатуулах байранд эмч-3, 
саатуулах байрны жижүүр цагдаа-3, сумдын цагдаа-16 нийт 40 алба хаагч үүрэг 
гүйцэтгэн ажилласан байна.   

 
Нийтийн хэв журам хамгаалах эргүүл 18:00-00:00 цагийн хооронд 1 чиглэлд 6 

цагдаа ажиллаж, Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн 
бус өмчийн 848 байгууллагын харуул хамгаалалт, 788 хүнсний дэлгүүр, 40 баар, 237 
шатахуун түгээх цэг салбар, 505 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, ахуйн хүрээний 65 
дуудлаганд явж, 41 хүнийг саатуулах байранд, 15 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид 
нь хүлээлгэн өгч ажилласан.  

 



Зуунмод сумын 6-н багийн нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөнт эргүүл үүрэг гүйцэтгэн 54 
аж ахуй нэгж байгууллагын харуул хамгаалалт, 25 баар цэнгээний газар, 9 шатахуун 
түгээх станц, 35 хүнсний дэлгүүр шалгаж, ахуйн хүрээний 8 дуудлаганд очиж 5 иргэнийг 
саатуулах байранд, 3 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн байна.   

 
Хэсгийн байцаагч нар Зуунмод сумын 6-н багт үүрэг гүйцэтгэж  зөрчлийн 

шинжтэй  55 дуудлага мэдээлэл шалгаж, 15 иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар 
баривчлуулж зөрчил гаргасан 6 иргэнийг зөрчлийн тухай хуулиар 400,000 мянган 
төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулж ажилласан.  

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Зуунмод суманд үйл ажиллагаа 

явуулдаг 45 аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манаа, 32 баар, 210 хүнсний дэлгүүр, 
5 ресторан, 25 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 ажилласан.  

 
Сумдын цагдаа нараас 45-н чиглэлд 16-н алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж төрийн 

болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн харуул манаа, 168 хүнсний дэлгүүр, 
49 баар, 31 шатахуун түгээх цэг салбар, 60 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, ахуйн хүрээний  
дуудлаганд явж 21 иргэнийг хяналтандаа хонуулж зөвөлгөө өгч газар дээр нь 
зохицуулж 9 иргэнийг 215000 төгрөгөөр торгож ажилласан.  

 
Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 4-р баг “Бөхөг” гэдэг газарт 2017 оны 7 сарын 22-

ний өдөр иргэн Отгонбаатарын үхэрт малын гоц халдварт шүлхий өвчин илэрч тус 
сумын Засаг даргын А/337 тоот захирамжаар хорио цээрийн хамгаалалтанд 24 алба 
хаагч 5 ээлжээр 4464 хүн цагийн үүрэг гүйцэтгэж, хорио цээрийн бүсэд нэвтэрхийг 
завдсан 86 тээврийн хэрэгсэл 105 иргэнийг буцаан явуулж, анхааруулга сэрэмжлүүлэг 
өгсөн.  

 
Эрдэнэ сумын Чулуут 3 багийн нутаг Цуурхай гэдэг газарт 2017 оны 8 сарын  11-

ний Баянцогт сумын иргэн У.Чулуунбат 78 тооны үхэрт шүлхий өвчний шинж тэмдэг 
илэрч тус сумын Засаг даргын А/253 тоот захирамжаар 2 пост гарч 4 алба хаагч 1200 
цагийн үүрэг гүйцэтгэж хорио цээрийн бүсэд нэвтрэхээр явсан 35 тээрийн хэрэгсэл 59 
иргэнийг буцааж, 78 анхааруулга сэрэмжлүүлэг өгч ажилласан.   

 
Тус тасгийн Баян сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлагч П.Цогтоо нь 2017 оны 07 

дугаар сарын 24-ний өдөр тус суманд оршин суух В.Өнөрзулаас гаргасан гэмт хэрэг, 
зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээллийг гэр бүлийн маргаан тул аймгийн шүүхэд ханд, 
гэмтэл авсан бол Төв аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албанд очиж үзүүл би 
шийдвэрлэхгүй гэх шалтгаанаар хүлээн аваагүй, дуудлага мэдээллийн мөрөөр 
тодорхой ажил зохион байгуулаагүй, дуудлага мэдээллийг хүлээн авч тэмдэглэл 
хөтлөөгүй, тэмдэглэлд гарын үсэг зураагүй “Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам” /код 202/-ыг зөрчиж Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 09 
дүгээр сарын 05-ны өдрийн Б/115 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлагч цолыг нэг шат 
бууруулах сахилгын шийтгэл хүлээсэн байна.  

 
Илрүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар: 
 
-Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт Араб улсын иргэн эдлэг шонхор 1, 84 тагтаа 

хууль бусаар барьж тээвэрлэн явсаныг цагдаагийн ахлах ахлагч А.Ерболот, 
 



-Төв аймгийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 2017 оны 07 дугаар сарын 
19-ний өдөр оргодлоор зарлагдсан Дамбын Мөнхсүмбэрийг Эрээн нуур гэх газраас 
цагдаагийн ахлах ахлагч Л.Ган-Эрдэнэ,   

 
-Төв аймгийн Аргалант сумын 2 багийн нутаг Хөшөөт гэдэг газарт иргэн Бат-

Эрдэний өвөлжөөний саравчинд 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр 15 цагийн 
орчим 7 настай Э хүчиндүүлсэн хэрэгт сэрдэгсэн этгээд ASAP сангийн 
540004617000220 дугаарт зарлагдсан Ариунтуулийн Гантөмөр /РД:МК95050533/-ыг 
цагдаагийан ахлах ахлагч Э.Жаргалсайхан Сэргэлэн сумын нутгаас эрэн сурвалжилж 
олж тогтоон мөрдөн байцаах тасагт хүлээлгэн өгсөн 

 
Гудамж талбай, олон нийтийн газар болон гэр орон, ахуйн хүрээндээ архидан 

согтуурч, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж, жижгээр танхайрсан, согтуугаар 
тээврийн хэрэгслэл жолоодсон, өөрийгөө удирдан биеэ авч явах чадваргүй болтлоо 
согтсон баривчлагдсан 41, Захиргааны журмаар албадан саатуулагдсан 4 
эрүүлжүүлэгдсэн 50 иргэнийг код журмийн дагуу биед болон эрүүл мэндийн үзлэг хийж 
нийт 95 иргэдийг эрүүлжүүлэх саатуулах баривчлах байранд хүлээн авч ажилласан. 

 
Саатуулах байрны эмч нар саатуулах байранд баривчлах байрны үйл 

ажиллагааны явцад 6 иргэнд эмнэлгийн анхны тусламжийг үзүүлж, ар гэр, асран 
хамгаалагчид нь 7 иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан байна. 

 
Согтуугаар саатуулагдсан 50 иргэдээс төлбөр болох 157500 төгрөг , Захиргааны 

журмаар баривчлагдсан 41 иргэдийн хоногийн төлбөр болох 511800 төгрөгийг төрийн 
сангийн 140012001 дансанд тушаасан. 

 
2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар шүүх хурлын 1,2,3-р танхимуудад 

Эрүүгийн-41, Иргэний-63 шүүх хурал зарлагдсанаас 413 оролцогчтой нийт Эрүүгийн 
хэргийн-41, Иргэний хэргийн-63, шүүх хуралдааны журам сахиулж ажилласан байна.  

 
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 тайлангийн хугацаанд ямар нэгэн зөрчил гараагүй 
болно. 

 
Аймгийн ШШГА-ны Цагдан хорих байрнаас 4 шүүгдэгчийг хүлээн авч биед нь 

үзлэг хийж, тэмдэглэл үйлдэж, шүүхэд хуяглан хүргэж шүүх хуралдаанд оролцуулан 
буцааж 1 шүүгдэгч, 2 ялтан Цагдан хорих байранд хүлээлгэн өгч хуяглан хүргэж 
ажилласан байна.  

 
Тайлангийн хугацаанд Төв аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн, захиргааны болон 

иргэний хэргийн шүүхээс хариуцагч, гэрч, хохирогч, шүүгдэгч нарыг албадан ирүүлэх 7 
шүүгчийн захирамж хүлээн авч, бүртгэлд хөтлөн, хариуцсан алба хаагч нарыг томилон 
6 албадан ирүүлэх захирамжаар 13 хүнийг албадан ирүүлж шүүгчийн туслахад 
хүлээлгэн өгч ажилласан. одоо биелэгдээгүй захирамж 1 байна. 

 
ГУРАВ. АЛБА ХААГЧДЫН АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГА, 

САХИЛГА ЁС ЗҮЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 



“Сахилга ёс зүйн орон тооны бус зөвлөл”-өөс  ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг 
дээшлүүлэх чиглэлээр хэлтэс, тасгийн дарга нарт 1 үүрэг, алба хаагчдад 2 үүрэг, 1 
зөвлөмж хүргүүлж, биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан. 

2017 онд Цагдаагийн газрын “Сахилга ёс зүйн зөвлөл”-өөс 2017 оны 01 сарын 
12-ний өдрийн A/03 тоот тушаалаар “Сахилга ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон” 
шалгаруулах аяны удирдамж төлөвлөгөөг батлуулан 8 шалгуур үзүүлэлтээр хагас 
жилийн байдлаар нэгтгэхэд Замын цагдаагийн тасаг 937, Захиргааны удирдлагын тасаг 
922, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг 915, Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс 
915, Мөрдөн байцаах тасаг 903, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг 833 оноотой 
дүгнэгдсэн байна. Аяны хүрээнд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2 удаа хуралдаж, аяны 
хэрэгжилтийн талаар ярилцаж, дүгнэх хуваарийг баталсан. 

Сахилга, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргаагүй Захиргааны удирдлагын тасгийн 
алба хаагчдыг БНХАУ-ын Эрээн хотод 4 хоног аялуулсан.  

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

Алба хаагчдын дунд “Цагдаагийн газрын алба хаагчдын сахилга хариуцлага, 
тулгамдаж байгаа асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр хэлэлцүүлэг, сургалтыг 
зохион байгуулж ажилласнаар 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар 21 офицер, 11 алба 
хаагч сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж, зөрчлийн тоо өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
8 нэгжээр буюу 20 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаанаар “Алба хаагчдын 
сахилга хариуцлага, эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр зохион 
байгуулж байгаа ажил, анхаарах асуудал”-ын талаар хариуцсан тасгийн ахлах 
байцаагч нар сонсгол мэдээлэл оруулж сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, алба 
хаагчдын эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг хамгаалах чиглэлээр тодорхой ажил зохион 
байгуулах үүрэг чиглэлийг өгсөн.  

 
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 ёслол 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, соёлч боловсон 
харьцааг төлөвшүүлэх зорилгоор 12 санамжтай “Алба хаагчийн сахилга ёс зүйн 
талон”-ыг олгон ажиллаж байна.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны “Ёс зүйн төлбөртэй сургалтын 

хөтөлбөр баталж, төлбөрийн жишиг хэмжээг тогтоох тухай” А/99 дүгээр тушаалын дагуу 
“Ёс суртахуун-төлөвшил”-ийн сургалтад 4 /Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажил 
хариуцсан эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Н.Доржбалжид,  хэсгийн 
байцаагч, цагдаагийн ахмад Ш.Отгончулуун, мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Ууганбаатар, 
ЗСДСДЦХ-ийн жижүүрийн офицер, цагдаагийн дэслэгч Б.Пүрэвням/ алба хаагчийг 
хамруулсан. 

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



Цагдаагийн газрын алба хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшил, ур 
чадварын түвшин, ёс зүйд тавигдах шаардлага, хариуцлагыг дээшлүүлж, ажлын 
байрны зорилго, зорилтыг хангах, Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, 
шинэчлэлийн Засгийн газрын бодлого шийдвэрийг сурталчлах, үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэх, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг төлөвшүүлэх талаар олон 
төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохиож дутагдал гаргасан алба хаагч нэг бүртэй 
хариуцлага тооцон ажиллаж, дарга 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 эхний 9 сарын байдлаар  байдлаар  21 офицер, 11 ахлагч нийт 32 алба 
хаагч сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд албан 
тушаалын байдлаар авч үзвэл хэсэг,тасгийн дарга 3, эрүү, эдийн засгийн төлөөлөгч-3, 
мөрдөн байцаагч-5, хэсгийн төлөөлөгч-5, хэсгийн байцаагч-1, хэв журмын офицер-2, 
хэв журмын цагдаа-9, бусад-2, зөрчлөөр нь авч үзвэл Цагдаагийн алба хаагчийн соёл, 
ёс зүй зөрчсөн 5,  хэрэг материал дутуу шалгасан 4, үнэмлэх энгэрийн тэмдэг 
үрэгдүүлсэн 4,  хууль ёс,хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн 3, ажлын хариуцлага алдсан 4, 
бусад 12, үүнээс сахилгын шийтгэлийг байгууллагын даргын тушаалаар 31 алба хаагч 
хүлээсэн байна. Дээрх 32 зөрчлийн 19 буюу 59.3 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 8 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, эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Н.Чулуунбаатар нарт иргэдээс талархал ирсэн. 

 
Тус Цагдаагийн газарт 2017 оны эхний 09-н сарын байдлаар  аймгийн 

прокурорын газраас нийт 15 шаардлага ирсэн байх ба прокурорын шаардлага авсан 
алба хаагч нарыг өөрсдийн гаргасан зөрчилд дурдагдсан сэдвээр сургалтыг тухай бүрт 
танилцуулга бэлтгэж нийт алба хаагч нарт мэдээлэл хийж байна. 

 
Мөрдөгч нар эрүүгийн хэргийг прокурорт шилжүүлэхдээ эрүүгийн хэргийг 

шалгахад нотолбол зохих асуудлыг тогтоосон 18 заалт бүхий картыг хөтөлж, уг картад 
тасгийн дарга, хяналтын прокурор хянаж, хавтаст хэрэгт авагдсан зөрчлийг арилган 
ажиллаж байна. 



 
Шүүх, прокуророос буцсан хэрэгт шүүгчийн захирамж, прокурорын даалгаврын 

заалтыг хангах чиглэлээр “Прокурорын даалгаврын биелэлтийг тооцох дэвтэр” гаргаж, 
эрүүгийн хэргийг прокурорт шилжүүлэхдээ хэрэгт хяналт тавьж байгаа прокурорт 
даалгаврын заалт бүрэн хангагдсан эсэх талаар танилцуулж, даалгаврын заалт 
биелэгдсэн бол гарын үсэг зуруулж хэвшсэн. 

 
Мөрдөн байцаалтын чиглэлээр Улсын ерөнхий прокурорын сургалтын багш, 

хууль зүйн ухааны доктор Б.Өнөрмаагаар нийт мөрдөгч нарт сургалт зохион байгуулж 
ажилласан ба шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хууль 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний 
өдрөөс дагаж мөрдөгдсөнтэй холбогдуулан “Прокурорын аргачилсан заавар” сэдвээр 
нийт эрүүгийн мөрдөгч, мөрдөгч, хяналтын прокуроруудад аймгийн прокурорын газраас 
1 өдрийн сургалт зохион байгуулсан. 

 
Долоо хоног бүрийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв гаригт эрүүгийн мөрдөгч, мөрдөгч 

нарын гар дээр шалгаж байгаа өргөдөл, гомдол, эрүүгийн хэрэг, эзэн холбогдогч нь 
тогтоогдоогүй хэргийн талаар тасгийн дарга, эрүүгийн ахлах мөрдөгч, ахлах мөрдөгч 
нар шалгаж Цагдаагийн газрын даргад танилцуулан ажиллаж байгаа ба 
календарчилсан төлөвлөгөөг алба хаагч нараар тогтмол бичүүлж биелэлт үр дүнг 
тооцон ажиллаж байна. 

 
Мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нарын гар дээр шалгаж байгаа олон үйлдэлтэй, 

ээдрээ түвэгтэй, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэрэгт тасгийн дарга, эрүүгийн ахлах 
мөрдөгч, ахлах мөрдөгч нарын зүгээс нийт 136 зааварчилгааг бичиж хүргүүлэн 
биелэлтийг илтгэх хуудсаар авсан.  

 
2017-2018 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийг хийж тасаг, албадын дунд “Хөл 

бөмбөгийн аварга” тасаг шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулсан.  

Тус Цагдаагийн газраас 114 алба хаагч 2016 оны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг хянаж, хүлээн авсан. 2017 оны 09 сарын байдлаар их хэмжээний 
өөрчлөлт мэдүүлсэн 1, шилжин томилогдсон 4 алба хаагч мэдүүлгээ шинээр гаргаж, 
мэдүүлснийг хянаж бүртгэсэн болно. 

2017 оны 2-р сард Авлига, ашиг сонирхлын 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 4-р улиралд 
зохион байгуулахаар төлөвлөн Авлигатай тэмцэх ерөнхий газарт сургалт зохион 
байгуулж, хамтран ажиллах албан бичиг хүргүүлээд 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, байгууллагын 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 3 дугаар улирлын дүнг нэгтгэн, хэрэгжүүлэх боломжит арга хэмжээг хэрхэн 
авах тухай саналыг Цагдаагийн газрын даргад танилцуулсан. 



Авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс 
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 улирлын 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 Авлигаас 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. 

 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн 

ерөнхий газраас 2017 оны 07-р сард “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нэг дэх үе шатны төлөвлөгөө” батлагдан ирсэнтэй 
холбогдуулан тус Цагдаагийн газарт хамааралтай заалтуудыг тусгасан төлөвлөгөөг 
гаргаж, цагдаагийн газрын даргаар батлуулан ажиллаж байна. Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлуудыг зохион байгуулах талаар холбогдох 
байгууллагуудтай хамтрах ажлыг эрчимжүүлж байна. 

  
ДӨРӨВ. САНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР 

 
Цагдаагийн газар нь 2017 оны 3-р улирлын байдлаар улсын төсвөөс 1,6 тэрбум 

төгрөгийн татаас санхүүжилт авч Цагдаагийн газрын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв 
журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үүргээ хэвийн 
гүйцэтгэх нөхцөлийг 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 11250,0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 

11727,0 мянган төгрөг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 104%-тай биелүүлсэн. 
Аймгийн хүү, торгуулийн 100140000985 тоот дансанд 165,0 сая төгрөгийн торгуулийн 
орлогыг төвлөрүүлсэн 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 ажиллаж байгаа боловч цалин, шимтгэлийн батлагдсан төсөв хүрэхгүй 79,0 
сая төгрөгийн өр төлбөртэй байгааг Санхүү, хангамжийн газарт шийдвэрлүүлэхээр 
албан тоот, тооцооллыг хүргүүлсэн. 

 
Цагдаагийн газрын сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, өр авлагын 

мэдээ, 2018 оны төсөв, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийг гаргаж хугацаанд нь ЦЕГ-
ын СААА-д хүргүүлсэн.  

 
Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, нийгмийн даатгалын хэлтсээс зохион 

байгуулсан сургалт, зөвлөгөөнд 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 эмнэлгийн 
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.  

 
Дундговь чиглэлийн хатуу хучилттай замд замын цагдаагийн пост барих 40,0 сая 

төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Замын цагдаагийн пост барих ажлыг Өгөөмөр-Уул ХХК-аар 
барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлэн ашиглалтад хүлээн авч үйл ажиллагааг 
эхлүүлээд байна. Хяналтын постны нээлтийн арга хэмжээнд ЦЕГ-ын дарга, 
удирдлагууд хүрэлцэн ирж оролцсон.  

 
“Хэсгийн байцаагч-2017” ажил мэргэжлийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Төв 

аймгийн Зуунмод суманд зохион явуулсантай холбогдуулан Цагдаагийн газрын даргын 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан, төлөвлөгөө гарган ажиллаж тэмцээнд оролцох 
тамирчид, шүүгч нарыг хүлээн авч тэмцээнийг саадгүй, цаг хугацаанд нь явуулах 
бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан.  

 
Хэсгийн төлөөлөгч нарын аймгийн төвд ажлаар ирэхдээ байрладаг амралтын 

байр буюу Цагдаагийн газрын “Б” байрыг Цагдаагийн газрын тасаг, албад хуваарилан 
авч өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан засвар үйлчилгээг хийж тохижуулан шинээр 
хөнжил, цагаан хэрэглэл тус бүр 30 ширхэгийг авч шинэчилсэн.  

 
Мөн байранд 6,7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гэр бүлийн хүчирхийлэлд 

өртсөн иргэдийг  байрлуулах  2 өрөө байрыг засварлан тохижуулж “Түр хамгаалах 
байр”-ыг шинээр ашиглалтад оруулсан.  

 
Цагдаагийн газрын орчныг тохижуулан нэгдэлтийн талбайн хавтанг сольж 

жигдлэн өнгө үзэмжийг сайжруулсан ба нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Цагдаагийн 
газрын хажуугийн явган хүний зам эвдэрч иргэд явганаар зорчиход хүндрэлтэй байсан 
тул  нийтийн эзэмшлийн замыг сольж хавтан суурилуулсан.  

 
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. 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 96 мэдээ, 
мэдээллийг оруулаад байна. 

 
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.  

 
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 бэлтгэлжилт, алба хаагчдын бие бялдрыг сайжруулах, чөлөөт цагийг зөв 

боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор “Бялдаржуулах төв”-ийг өөрсдийн дотоод нөөц 
бололцоо, хамт олны тусламжаар барьж цэвэр, бохир дулааны шугам сүлжээнд холбон 
үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд бэлэн болгоод 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 
байгуулсан. 

 
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.  

 
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 байгууллагын 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 Төв аймагчууд” аяны хүрээнд Зуунмод суманд болсон эрүүл 
мэндийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдрөөр Улаанбаатар хотын болон 
аймгийн өрхийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг 
оношилгоонд 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 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 харьяа хэлтэс, тасаг, хэсэг болон алба 
хаагч нарын 2017 оны 1 улирлын ажлыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион явуулж, үр 
дүнг тооцон 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 

 
Тус цагдаагийн газрын хэлтэс, тасгуудад дотоод хяналт шалгалт явуулах 

төлөвлөгөө, хуваарийг гарган батлуулж тасгийн дарга нараар ахлуулсан ажлын 
хэсгүүдийг томилж, байгууллагын үйл ажиллагаа, хөтөлбөр төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 
бүртгэл судалгааг 2 удаа шалгуулж, хяналт шинжилгээ хийн дүнг Цагдаагийн газрын 
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн илэрсэн алдаа, зөрчлүүдийг засуулах, хугацаатай 
үүрэг өгч биелэлтийг хангуулан ажиллаа. 

 
Төв аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэг шалгалт 2017 оны 04-р сард Зуунмод 

сумын төсөвт байгууллагуудын дунд тусгай удирдамж төлөвлөгөөний дагуу явагдсан 
бөгөөд тус Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийхэд “Хангалтай” 
сайн үнэлгээтэй шалгагдсан.  

 
Цагдаагийн газрын 2016 оны жилийн санхүүгийн тайланд Төв аймгийн Аудитын 

газраас аудит хийгээд зөрчилгүй санал, дүгнэлт ирүүлсний зэрэгцээ аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд 2015-2016 онуудын баримтад 

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.  

 



хяналт, шалгалт хийгдээд Санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах хуудсаар шалгуулан 94 
оноо буюу бага эрсдэлтэй гэж дүгнэгдсэн байна. 

 
Цагдаагийн газар нь 2017 онд байгууллагын эрсдэлийн менежментийн 

төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөний дагуу эрсдэл өндөртэй гарсан заалтыг бууруулах 
ажлыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 
Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр 

хийсэн ажлын биелэлтийг эхний хагас жилээр тооцож Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.  

 
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 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.  
 
2017 оны эхний 9-н сарын байдлаар 75 алба хаагчид холбогдуулан 31 албаны 

шалгалтын дугаар олгон албаны шалгалт явуулснаас нотлогдоогүй 12, хугацаатай 
үүрэг, даалгавар өгсөн 10, цалин бууруулсан 39, сануулсан 7 байна. Зөрчилд 
холбогдсон алба хаагчдын 61 нь офицер, 14 нь ахлагч бүрэлдэхүүн байна.  

 
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, соён гэгээрүүлэх ажил, 
сургалтыг чанаржуулах, шинээр батлагдан гарсан хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 
олон талт ажлыг зохион байгуулах, гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг 
ахиулахад анхаарч ажиллах болно.  
 
 2017 оны эхний 8-н сарын байдлаар согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг – 30,3 
хувь, аймгийн төвд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 18,5 хувь, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 
12,9 хувь, хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 56,2 хувь, эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 42,9 
хувиар тус тус буурсан боловч бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 6,2 хувь, галт зэвсэг 
хэрэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 60,0 хувь, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 21,2 хувь, 
олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 6,9 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Бусдыг амиа хорлоход хүргэх, бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх, мал хулгайлах, 
бусдыг болгоомжгүй алах, хүчиндэх, байгаль хамгаалах журмын эсрэг зэрэг гэмт 
хэргүүд 20,0-48,3 хувиар өссөн, хүнийг санаатай алах, бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, 
бусдын бие мах бодид гэмтэл учруулах, залилах, танхайрах, тээврийн хэрэгсэл 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг зэрэг хэргүүд 5,2-50,0 хувиар 
тус тус буурсан байна. 

 
Тус аймгийн хэмжээнд бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцох этгээд нь 

тогтоогдоогүй гэмт хэргийн илрүүлэлт хуучин өссөн дүнгээр 32,5 хувь байгаа нь өмнөх 
оны мөн үеэс буурсан мэт харагдаж байгаа боловч тухайн сарын илрүүлэлт 14,9 
хувьтай гарсныг урьд оны мөн үетэй харьцуулах боломжгүй юм. Улсын дундаж хуучин 
өссөн дүнгээр 38,3 хувь, тухайн сард 10,3 хувьтай гарсан байна. 

 
Алба хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байлгахын тулд 

тодорхой сургалтуудыг хэсэгчлэн зохион байгуулж, иргэдэд энэ талаар сурталчлан 
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. Заамар сум дахь сум 
дундын цагдаагийн хэлтэст 2017 оны 09 дүгээр сарын 28,29-ний өдрүүдэд дотоод 
хяналт шалгалтыг  явуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

 
Алба хаагчдад чиглэсэн сургалтын үйл ажиллагааг онцгой анхаарч, хэлтэс, тасаг 

бүрээс сургагч, алба хаагч бэлтгэж сургалтыг хүртээмжтэй, чанартай явуулах 
чиглэлээр ажиллаж байна.  

 
Тайлангийн хугацаанд алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 

бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах “Бялдаржуулах танхим”, Сэргэлэн сумын 
Өндөрдов гэх газар Замын хяналтын 24 цагийн пост, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын 
амрах байр, буудлын засварын ажлыг хийж ашиглалтад оруулсан нь алба хаагчдын 
ажлын идэвх, санаачилга, багаар ажиллах чадвар, албанд хандах хандлагыг 
нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй ажил боллоо.  

 
Хэлтэс, тасаг, албадын хамтын ажиллагааг уялдуулах, алба хаагчдын багаар 

ажиллах чадварыг нэмэгдүүлж шинээр томилогдсон залуу алба хаагчдад олон жил 
ажиллаж байгаа туршлагатай алба хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага 
эзэмшүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнийг 4 бүсэд хувааж 



алба хаагчдыг хуваарилагдсан сум, орон нутагт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийг 
илрүүлэх, таслан зогсоох, хяналт шалгалт, сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулахаар 
ажиллуулж байгаа нь тэднийг мэргэшсэн цагдаагийн алба хаагч болгон бэлтгэхэд 
бодит үр дүнтэй ажил болж байна гэж дүгнэж 2017 оны 4 дүгээр улиралд дараах арга 
хэмжээг зохион байгуулж ажиллахаар төлөвлөж байна.   

 
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, соён гэгээрүүлэх ажлын чанар, үр дүн, 
хууль хэрэглэх чадварыг 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 ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй,  авлигад өртөхгүй хамт 
олон байж улс, аймгийн тэргүүний байгууллага болно. 
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