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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. 

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/36 дугаар “Жагсаалт батлах 

тухай” тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт үр дүнг тооцох баримт бичгийн жагсаалт”-ын дагуу 
Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын их хурал, Засгийн газрын тогтоолоор баталсан 
хөтөлбөр, тогтоол, холбогдох хууль эрх зүйн актууд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, 
Тэргүүн, дэд дарга нараас өгсөн үүрэг, албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган 
биелэлт, үр дүнг улирал, хагас, бүтэн жилээр тайлагнан харьяа албадад хүргүүлэн 
ажилласан.  

 
Тайлангийн хугацаанд Засгийн газрын 2009 оны 143 тоот тогтоолоор батлагдсан 

“Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт-ийн хэрэгжилт 100 хувь, 2013 оны 320 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын дипломат албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, 
эзэмших, хадгалах журмын 7.1 дэх заалтын хэрэгжилт 100 хувь, “Гэрч хохирогчийг 
хамгаалах туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт 87,5 хувь, Монгол 
улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс Цагдаагийн ерөнхий газрын хооронд байгуулсан 
“Хамтран ажиллах санамж бичиг”-ийн хэрэгжилт 95 хувь,  Цагдаагийн ерөнхий газрын 
2017 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилт 98,3 хувь, Цагдаагийн 
байгууллагад 2017 онд хэрэгжүүлэх эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны дэд 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь, Цагдаагийн байгууллагад ухаалаг төрийн зарчмыг 
нэвтрүүлэх чиглэлээр 2017 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт 91 хувь, 
Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
98,6 хувь, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 тоот албан даалгаврын 
хэрэгжилт 95,8 хувь, Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд 
тусгагдсан цагдаагийн байгууллагад холбогдох заалтын хэрэгжилт 90 хувьтай 
хэрэгжсэн байна.  

 
Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, тушаалын тоо: 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 
бэлтгүүлж 24 удаа хуралдаж, удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр 104, Хүний 
нөөцийн чиглэлээр 86, Дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр 66 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. 

.  
Цагдаагийн газрын даргын “А”  тушаал 70 гарснаас Ажлын хэсгүүд  байгуулах 

тухай-31, Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай-3, Зардал гаргах 
тухай-4, Тангараг өргүүлэх тухай-2, Сар шинэ-2017 нэгдсэн арга хэмжээ зохион 
байгуулах тухай 2, Судалгааны баг томилох тухай-1, тэмцээнд оролцох баг тамирчдыг 
тэмцээнд оруулах тухай-2, түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай 3, бусад 22 тушаал гарч, 
биелэлт, үр дүнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 
 Цагдаагийн газрын даргын “Б” тушаал 186 төлөвлөж гаргаснаас ажилд томилох 
13, сахилгын шийтгэл оногдуулах 41,  шилжүүлэн томилох 11,  ажлаас чөлөөлж, 
сургалтад хамруулах тухай 6, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 2, 
цалингийн нэмэгдэл тооцож олгох тухай 36, ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 12, 
цалин нэмж, хасах тухай 12, цалин нэмэгдэл тогтоох тухай 9, сургагч алба хаагч 
томилох тухай-7,  алба хаагчдад ээлжийн амралт олгох тухай 5, бусад асуудлаар 32 
тушаал гаргаж биелэлтэд нь хяналт тавьж хэрэгжүүлэв.  
 

Хүний нөөцийн талаар: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын А/135 дугаар 
тушаалаар офицер 114, ахлагч 91, энгийн 3,  бүгд 208 орон тоотой батлагдсан. 
Одоогийн байдлаар офицер 13 /холбоо, мэдээллийн инженер, жижүүрийн офицер 2, 
ахлах хэрэг бүртгэгч, хэсгийн байцаагч,  Саатуулах байрны дарга эмч, зохицуулагч-3,  
Баянцагаан сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, ЗСДСДЦХ-т эрүүгийн мөрдөгч, мөрдөгч, 
Сүмбэр сум дахь хэсгийн төлөөлөгч /, ахлагч 7 /нярав, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 
жижүүрийн цагдаа, эргүүлийн цагдаа-2, ЗСДСДЦХ-т эргүүлийн цагдаа-2, нярав-бичээч, 
/ нөхөн хангалт 90 хувьтай байна. Алба хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг 
хагас, бүтэн жилээр гаргаж, тогтоосон хугацаанд нь Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний 
нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлсэн. 

 
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. 



 
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,  Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар тогтоолоор нөөцөд орсон С.Мөнхбатыг б/421 дүгээр 
тушаалаар Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны дадлагажигч эмчээр,  мөн тушаалаар 
цагдаагийн ахлах ахлагч Ч.Энхдалайг Жаргалант сум дахь зохицуулагчаар “цагдаагийн 
дэслэгч” цол олгож тус тус томилсон байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/489 
дүгээр тушаалаар зөрчлийн тоо бүртгэгч, цагдаагийн ахлагч Э.Ундармааг ЗСДСДЦХ-
ийн гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
мэргэжилтнээр томилж, “цагдаагийн дэслэгч” цол олгосон. Цагдаагийн дэслэгч 
З.Амартүвшинг Борнуур сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, цагдаагийн ахмад 
Ц.Намбарыг ЗСДСДЦХ-т хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагчаар  б/489 дүгээр 
тушаалаар, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны 13 дугаар тогтоолоор нөөцийн 
жагсаалтад бүртгэгдсэн Г.Цэрмааг сэтгэл зүйчээр 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 , б/421 дүгээр тушаалаар цагдаагийн дэслэгч Б.Хонгорзулыг Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах хэлтэст аюулгүй байдал, хамгаалалтын тасгийн эрүүгийн 
мөрдөгчөөр, б/489 дүгээр тушаалаар цагдаагийн ахмад Д.Хүрэлбаатарыг Баянзүрх 
дүүрэг дэх Цагдаагийн 3-р хэлтэст эрүүгийн мөрдөгчөөр, б/516 дугаар тушаалаар 
цагдаагийн дэслэгч О.Ануг Нийслэлийн цагдаагийн газрын Түр хамгаалах байрны 
сэтгэл зүйчээр, б/ 532 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахмад Э.Хишигтогтохыг Налайх 
дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст зохицуулагчаар, б/538 дугаар тушаалаар цагдаагийн 
дэслэгч М.Сонинбатыг Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 3-р хэлтэст эрүүгийн 
мөрдөгчөөр, б/550 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах дэслэгч В.Баярыг Сүхбаатар 



дүүрэг дэх Цагдаагийн 1-р хэлтэст эргүүлийн офицероор, б/586 дугаар тушаалаар 
цагдаагийн хошууч Ж.Батжаргалыг Хэрэг бүртгэх албанд ахлах мэргэжилтнээр тус тус 
шилжүүлэн томилсон.  

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

тушаалаар сантехникч Б.Гүндоржтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, 
тэтгэвэрт гаргасан. Цагдаагийн ахмад Б.Даваадоржийг б/485 , цагдаагийн хошууч 
Д.Үзмээг б/505, цагдаагийн ахмад Д.Ариунболдыг б/540,  цагдаагийн хошууч 
Б.Энхбаяр, цагдаагийн ахмад Д.Ганболд, Э.Батцэнгэл нарыг б/582 дугаар тушаалаар 
Цагдаагийн газрын даргын б/142,143 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч 
М.Батаа, Д.Эрдэнэбат нарыг тус тус Цэргийн алба хаасны 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, цагдаагийн ахлагч 
Б.Идэрхадыг ЗСДСДЦХ-ийн эргүүлийн цагдаагаар , б/150 дугаар тушаалаар 
цагдаагийн дэд ахлагч Т.Чимэддуламыг ЗСДСДЦХ-т нярав бичээчээр, ахлах ахлагч 
У.Анандыг Лүн сум дахь цагдаа зохицуулагчаар, дэд ахлагч Д.Мөнгөнхүүг Борнуур сум 
дахь цагдаагаар, ахлах ахлагч Т.Ууганбаярыг Мөрдөн байцаах тасгийн цагдаагаар, дэд 
ахлагч Б.Алтансүхийг Баян-өнжүүл сум дахь цагдаагаар, дэд ахлагч Г.Гантулгыг Бүрэн 
сум дахь цагдаагаар, б/155 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд ахлагч Т.Чимэддуламыг 
зөрчлийн тоо бүртгэгчээр, ахлах ахлагч С.Дугарбатыг Баян сум дахь цагдаагаар, 
ахлагч П.Цогтоог Эрдэнэ сум дахь цагдаагаар, дэд ахлагч Г.Баянжаргалыг Дэлгэрхаан 
сум дахь цагдаагаар, дэд ахлагч Б.Лхагва-очирыг Баянцагаан сум дахь цагдаагаар , 
б/177 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд ахлагч Н.Нямбаярыг мэдээлэл хүлээн авагч, 
жижүүрийн цагдаагаар тус тус 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, Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн 108 дугаар зөвшөөрлөөр 
цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Отгонбаярыг Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн 1-р хэлтсийн,  
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, 182 дугаар 
зөвшөөрлөөр б/134 дүгээр тушаалаар Д.Мөнгөнхүүг Бүрэн сум дахь цагдаагаар,  191 
дүгээр тушаалаар Г.Гантулгыг Баян-өнжүүл сум дахь цагдаагаар, 111 дүгээр 
зөвшөөрлөөр цагдаагийн дэд ахлагч Д.Зоригтыг эргүүлийн цагдаагаар, 226 дугаар 
зөвшөөрлөөр Б.Түмэн-өлзийг харуулын цагдаагаар тус тус шинээр томилсон. Заамар 
сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн үйлчлэгчээр Д.Мөнхцэцэг, сантехникчээр 
Д.Тэгшжаргалыг тус тус томилсон 

 
Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын ойг тохиолдуулах Цагдаагийн дэд 

ахлагч Ө.Энхбаатар, А.Ерболат, Г.Анхбаяр, Н.Сүхбаатар нарт “Цагдаагийн ахлагч” 
цол, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Алтансүх, Б.Мөнхзул, О.Сэргэлэнбаяр, М.Энхцэцэг, 
С.Ядамсүрэн нард “цагдаагийн ахлагч” цол тус тус олгосон. 

 
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. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын б/406 дугаар тушаалаар цагдаагийн 
дэслэгч В.Баярболд, б/584 дүгээр тушаалаар цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Эрдэнэ, 
цагдаагийн дэслэгч Ж.Чинзориг нарыг хүсэлтээр нь чөлөөлсөн.  

 
Бүрэн сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлагч Т.Мөнхбат, дэд ахлагч Г.Төрболд, 

ахлагч Б.Идэрхад нарыг б/118, 151, 157 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай 
хуулийн 24.1.3 дах хэсэгт зааснаар Цагдаагийн албанаас чөлөөлсөн. Цагдаагийн 
газрын даргын б/121 дүгээр тушаалаар Б.Болор-Эрдэнэтэй байгуулсан хөдөлмөрийн 
гэрээг ажилтны санаачилгаар цуцалсан. Цагдаагийн газрын даргын б/156 дугаар 
тушаалаар цагдаагийн дэд ахлагч М.Баасанжаргалд хүүхэд асрах чөлөө олгосон. 21 
хоног ажил тасалсан цагдаагийн ахлагч Ц.Батсайханыг Цагдаагийн албаны тухай 
хуулийн 81.4.5 дахь хэсгийг баримтлан албанаас б/170 дугаар тушаалаар халсан. 

 
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.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн алдар тэмдэг”-ээр эрүүгийн ахлах 

мөрдөгч, цагдаагийн хошууч М.Баасанхүү, “Цагдаагийн гавьяа” тэмдгээр Аргалант сум 
дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Х.Ганбатыг, цагдаагийн дэслэгч Ч.Тулгыг, 
“Хүндэт жуух”-аар цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Мөнхбаяр, “Спортын алдар” тэмдгээр 
цагдаагийн хошууч Г.Ганзориг нарыг б/448 дугаар тушаалаар тус тус шагнасан.  

 
Бүгд Найрамдах улс тунхагласан өдрийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа амжилт 

гарган ажилласан алба хаагчдад б/555 дугаар тушаалаар цагдаагийн ахмад цолоор 
Д.Эрдэнэдалай, цагдаагийн ахлах дэслэгч цолоор Б.Жаргал, Л.Содбаяр, 
Д.Цэрэнчимэд, Ө.Эрдэнэбаяр, Г.Булгантогтох, цагдаагийн дэслэгч цолоор 
Б.Баттүвшин нарыг шагнасан. б/552 дугаар “Цагдаагийн гавьяа” тэмдгээр цагдаагийн 
ахмад Н.Түвшинбат, “Хүндэт жуух”-аар цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Болдбаатар, 
“Баярын бичиг”-ээр цагдаагийн хошууч Ж.Батмөнх, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
С.Эрдэнэбилэг, цагдаагийн дэслэгч Х.Мөнх-эрдэнэ, цагдаагийн ахлах ахлагч Ц.Ганбат 
нарыг тус тус шагнасан. “Илрүүлэлт-оргодол” нэгдсэн арга хэмжээний үед үр дүнтэй 
ажилласан Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Ганзоригийг б/569 
дүгээр тушаалаар сарын үндсэн цалинг 50 хувь нэмж шагнасан байна. 

 
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. 

 
 Алба хаагчдаас 2017 оны эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасан цагдаагийн хошууч 
Ж.Батмөнх, цагдаагийн ахмад Б.Элбэгманлай, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Дэлгэрханд, цагдаагийн дэслэгч Д.Эрдэнэцэцэг, О.Тэмүүжин, ахлах ахлагч 
Б.Соронзонбат, Б.Алтанхуяг, дэд ахлагч М.Төгсбаяр нарыг Цагдаагийн газрын 
хөдөлмөрийн аварга болгож, 14 алба хаагчийг Цагдаагийн газрын “Баярын бичиг”-ээр 
тус тус шагнасан байна.   
 
 Цагдаагийн газар нь олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 
хөгжүүлэх, цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй болгож, өргөдөл 
гомдлыг хүлээн авах, барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгоход орчин үеийн 
мэдээллийн технологийг ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэхэд 
анхаарч Цагдаагийн ерөнхий газрын www.police.gov.mn, www.tuv.police.gov.mn цахим 
хуудаснуудад мэдээ, мэдээлэл байршуулж, мэдээллийг сар тутам шинэчлэн 
баяжуулан ажиллаж байна. 

 



Байгууллагын үйл ажиллагаа, түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан 
ажил, арга хэмжээ:  

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 14.1.2, 14.2 дахь хэсэг, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/89 дүгээр тушаалын 
хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад цагдаагийн 
байгууллагын тайлан тавих журам”-ын дагуу 2016 он, 2017 оны эхний хагас жилд хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг сум, орон нутгийн иргэдэд тавьсан. Тайлангийн хуралд 27 
сумын 2723 иргэн хамрагдаж, 251 иргэнээр “Цагдаагийн байгууллагын өнөө, маргааш” 
сэдэвт санал асуулгын хуудсыг бөглүүлэн нэгтгэж дүнг ЦЕГ-ын Төлөвлөлт, зохион 
байгуулалтын хэлтэст хүргүүлсэн. Цагдаагийн алба хаагчдын үйл ажиллагаа, сум орон 
нутагт үйлдэгдсэн хулгайн гэмт хэрэг болон зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, цагдаагийн байрны халаалт, тогны зардалтай холбоотой 38 иргэнээс санал, 
хүсэлт гаргасныг хүлээн авч хариуг газар дээр нь өгч, 28 иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө 
өгсөн.  

  
Цагдаагийн албаны тухай хуульд тусгагдсан “Олон нийтэд түшиглэсэн 

цагдаагийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, өнөөгийн нөхцөл байдал”-ын талаар Төв 
аймаг дахь “Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ-аас Зуунмод сумын 6 баг, 
Батсүмбэр, Борнуур, Жаргалант, Баянчандмань сумдын хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн 
байцаагч нарын иргэдэд тайлан тавьсан байдалд мониторинг хийлгэсэн.  

 
Мөн Нээлттэй нийгэм форумаас зохион байгуулсан Цагдаагийн байгууллагын 

үйл ажиллагаанд хэрэглэгч болон цагдаагийн алба хаагчид, хамтрагч бусад 
байгууллагын сэтгэл ханамж, аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн 
томилгоо, үйл ажиллагаа, цагдаагийн байгууллага олон нийтэд ажлаа тайлагнасан 
байдалд Ажил олгогч эздийн бизнес холбоо, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, 
Өмгөөлөгчдийн холбоо, Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн холбоо, Бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн холбоо зэрэг 5 байгууллагын төлөөлөл мониторинг хийсэн.  

 
Алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрын 

бэлтгэлжилтийг хангах “Бялдаржуулах танхим”, Сэргэлэн сумын Өндөр дов 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 болсон.  

 
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 байна.    

 
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.  

 



Аймаг орон нутгаас Цагдаагийн газрын “Б” байранд хүчирхийллээс хамгаалах 
“Түр хамгаалах” байрыг шинээр байгуулахаар шийдвэрлэн  засварын 6,7 сая төгрөгийн 
хөрөнгийг шийдвэрлэн өгснөөр “Дөрвөн лхагва ХХК”-аар  засварыг хийлгэн ашиглалтад 
хүлээн авсан. 

 
Цагдаагийн газрын Б байранд гэрч, хохирогчийг хамгаалах байрыг шинээр 

байгуулахаар аймгийн Засаг даргын тамгын газарт хүсэлт тавьж 6,772,650 /зургаан сая 
долоон зуун далан хоёр мянга зургаан зуун тавин төгрөг/-ийг шийдвэрлүүлэн байрны 
засварын ажлыг хийж дуусгасан.  

 
Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд хийсэн ажил, арга хэмжээ:  
Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст мэдүүлэг авах өрөөг шинээр 

байгуулах 7,9 сая төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлэж өгч “Сан межик” ХХК-аар засварын 
ажлыг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулан материалыг ЦЕГ-ын СААА-д хүргүүлсэн.  

 
Шинэчлэн батлагдсан хууль мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбоотой эрүүгийн мөрдөгч, 

хэсгийн төлөөлөгч нарын гар дээр шалгагдаж байгаа гэмт хэргийн болон захиргааны 
зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл, хэрэг бүртгэлтийн болон зөрчлийн хэргийн тоо 
өсөж алба хаагч нарын ажлын ачаалал ихсэж гомдол мэдээлэл, хэргийн хугацаа алдах, 
процессын зөрчил гаргах зэргээр прокурорын шаардлага авах зөрчил ихсэж, хэргийн 
шийдвэрлэлт буурсан.  Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн прокурорын газартай хамтран 
цагдаагийн газрын 4 бүсийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагч нарыг 7 хоног бүрийн 
Баасан гаригт бүсээр нь цуглуулж тулгамдаж байгаа асуудал, шийдвэрлэх хэргүүдийн 
графикийг гарган хамтарсан зөвлөгөөнийг сар бүр хийж байна. Зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулснаар алба хаагчдын шалгаж байгаа гэмт хэргийн болон захиргааны зөрчлийн 
шинжтэй гомдол, мэдээлэлтэй хариуцсан прокурор, тасгийн дарга, ахлахууд нэг 
бүрчлэн танилцаж зааварчилга, зөвлөгөө өгч хэргийн шийдвэрлэлтийг ахиулах ач 
холбогдолтой арга хэмжээ болж байна.   

 
Монголын Хуульчдын холбооны төв аймаг дахь салбарын тэргүүн 

Б.Баярмагнайтай хамтарч орон нутгийн TBS телевизийн хуулийн цаг нэвтрүүлгээр 
Зөрчлийн тухай хуулиар иргэд, олон нийтэд 4 удаа мэдээлэл хийсэн.  

 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар тасгийн дарга, 

ахлах байцаагч нарыг хуваарилан 8 цагийн, Гэр бүлийн тухай хууль, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар 3 цагийн, нийт 11 цагийн сургалтыг зохион 
байгуулж давхардсан тоогоор 980 алба хаагч хамрагдсан. 

 
Монгол Улсын Их хурлаас 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 хууль”-аар 
зохион байгуулсан бүсчилсэн сургалтад 101 алба хаагчийг хамруулж сургалтын гарын 
авлага, эмхэтгэл тараасан байна.  

 
Мөрдөн байцаалтын чиглэлээр Улсын ерөнхий прокурорын сургалтын багш, 

хууль зүйн ухааны доктор Б.Өнөрмаа 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 
1 өдрийн сургалт зохион байгуулсан. 

 
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 байгуулсан.  

 
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.  

 
Хүний эрхийн үндэсний комиссын Төв аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 

Ц.Чойжилсүрэн “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, “Хүний эрхэд суурилсан хандлага”, 
“Ажлын байрны дарамт” сэдвээр бие бүрэлдэхүүнд 2 удаа 4 цагийн сургалт явуулж 
ярилцлага хийсэн. 

 
Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тухай: Гэр 

бүлийн хүчирхийллийн Хамтарсан багийн болон ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүдийг 
чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж, сургалтад сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг 
дарга, Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Боловсролын 
нийгмийн ажилтан, хууль эрх зүйн мэргэжилтэн, цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч, 
байцаагч нийт 27 сумын 172 хамтарсан багийн гишүүн хамрагдсан.  

 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн эрхийг хангах чиглэлээр аймгийн Засаг 

даргын 2017 оны А/ 450 дугаартай захирамжийг үндэслэн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газар, Дэлхийн зөн төв орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран 
Цагдаагийн газрыг түшиглэн Түр хамгаалах байрны өрөөг тохижуулахад шаардлагатай 
тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслийн зардалд 9.000.000 төгрөгийг “Дэлхийн Зөн-Төв” 
ОНХХ-ийн дэмжлэгээр, байрны засварын үйл ажиллагаанд шаардагдах 6.772.650 
төгрөгийг Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн төсөл хөтөлбөрийн оролцооны  зардлаас 
санхүүжүүлэн нэг ээлждээ 6 иргэн хүлээн авах хүчин чадалтай хамгаалах байрыг 
засварлаж ашиглалтад оруулсан.  

 
Аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, шүүх, прокурор, өмгөөллийн холбоотой хамтарч 

Жаргалант, Заамар, Батсүмбэр сумдад “Нээлттэй хаалганы өдөр”, “Нээлттэй шүүх 
хурал”-ыг зохион байгуулсан. Мөн “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бүх 
нийтийн оролцоо” сэдэвт хуулийн байгууллагуудын “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг Лүн, 
Эрдэнэ, Зуунмод суманд зохион явуулсан.   

 
ЦЕГ-ын Гадаад харилцааны хэлтэстэй хамтран БНХАУ-ын Өвөр монголын 

өөртөө засах орны Эрээн хотын цагдаагийн газрын зочид төлөөлөгчдийг хүлээн авч 
хамтран ажиллах талаар санал солилцсон. 

 
Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс, Угтаалцайдам сумын ИТХ, 

прокурорын газраас хамтран гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
“Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа” сэдэвт хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулсан. Зөвлөгөөнд Баянхангай, Заамар, Өндөрширээт, Цээл, Лүн, Угтаалцайдам 
сум болон хил залгаа аймаг, сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа, сумдын ИТХ-ын 
төлөөлөгч болон иргэд оролцсон. 

 
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 хасаж амь насаа аваръя” сэдэвт 07 
хоногийн аяныг зохион байгуулсан.  

 
Байгууллагын удирдлагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 

талаар: Тус Цагдаагийн газрын даргад 2017 онд 144 өргөдөл, гомдол ирсэн. Үүнийг 
задалж үзвэл ажил өөрчилж, шилжихийг хүссэн 40, захиргааны чөлөө хүссэн 60, 
тэтгэвэр, тэтгэмж, орон сууц хүссэн 10, ажилд орох, суралцахыг хүссэн 11, тусламж, 
урамшуулал хүссэн 5, суралцах хүсэлт гаргасан 5, бусад 13 өргөдөл, гомдол ирснээс 
100% хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.  

 
Нэвтрүүлсэн шинэлэг ажил, арга хэмжээ: Тус Цагдаагийн газрын алба 

хаагчдаас 2017 онд 9 шинэ санал санаачилга гаргасныг бүртгэн үр дүнг тооцон 
ажилласан. 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”, Цагдаагийн байгууллагын ахлагчийн өдрийг 
тохиолдуулан “Цагдаагийн газрын ахлагч бүрэлдэхүүн болон цэргийн байнгын 
тэтгэвэрт гарсан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ”-г тус тус зохион 
байгуулсан.  

 
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. 

 
Баянчандмань сумын Замын цагдаагийн хэсэг, сумын гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх зөвлөлтэй хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-ээс 3-р ангийн 
сурагчдын цүнхэнд гэрэл ойлгогч нааж насанд хүрээгүй хүмүүсийг зам тээврийн осол, 
хэргээс урьдчилан сэргийлж ажиллаж байна.  

 
Баян-Өнжүүл сумын хэсгийн төлөөлөгч, сургуулийн нийгмийн ажилтантай 

хамтран сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн ангиудад “Зөрчлийн талон” гарган 
зөрчил, дутагдал гаргасан тоогоор талонд сануулж зөрчилгүй хамт олон шалгаруулах 
аян зохион байгуулж байна. 

 
Шинэчлэн батлагдсан хууль мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбоотой эрүүгийн мөрдөгч, 

хэсгийн төлөөлөгч нарын гар дээр шалгагдаж байгаа гэмт хэргийн болон захиргааны 
зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл, хэрэг бүртгэлтийн болон зөрчлийн хэргийн тоо 
өсөж алба хаагч нарын ажлын ачаалал ихсэж гомдол мэдээлэл, хэргийн хугацаа алдах, 
процессын зөрчил гаргах зэргээр прокурорын шаардлага авах зөрчил ихсэж, хэргийн 
шийдвэрлэлт буурсан.  Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн прокурорын газартай хамтран 
цагдаагийн газрын 4 бүсийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагч нарыг 7 хоног бүрийн 
Баасан гаригт бүсээр нь цуглуулж тулгамдаж байгаа асуудал, шийдвэрлэх хэргүүдийн 
графикийг гарган хамтарсан зөвлөгөөнийг сар бүр хийж байна. Зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулснаар алба хаагчдын шалгаж байгаа гэмт хэргийн болон захиргааны зөрчлийн 
шинжтэй гомдол, мэдээлэлтэй хариуцсан прокурор, тасгийн дарга, ахлахууд нэг 



бүрчлэн танилцаж зааварчилга, зөвлөгөө өгч хэргийн шийдвэрлэлтийг ахиулах ач 
холбогдолтой арга хэмжээ болж байна.   

 
Судалгаа, дүн шинжилгээ хийсэн ажлын талаар: Цагдаагийн албаны тухай 

хуульд тусгагдсан “Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
өнөөгийн нөхцөл байдал”-ын талаар Төв аймаг дахь “Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн 
холбоо” ТББ-аас Зуунмод сумын 6 баг, Батсүмбэр, Борнуур, Жаргалант, Баянчандмань 
сумдын хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарын иргэдэд тайлан тавьсан байдалд 
мониторинг хийлгэсэн.  

 
Мөн Нээлттэй нийгэм форумаас зохион байгуулсан Цагдаагийн байгууллагын 

үйл ажиллагаанд хэрэглэгч болон цагдаагийн алба хаагчид, хамтрагч бусад 
байгууллагын сэтгэл ханамж, аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн 
томилгоо, үйл ажиллагаа, цагдаагийн байгууллага олон нийтэд ажлаа тайлагнасан 
байдалд Ажил олгогч эздийн бизнес холбоо, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, 
Өмгөөлөгчдийн холбоо, Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн холбоо, Бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн холбоо зэрэг 5 байгууллагын төлөөлөл мониторинг хийсэн.  

 
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 11 дүгээр сарын байдлаар иргэд 

байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй нийт 3641 гомдол 
мэдээлэл хүлээн авсны 1746 буюу 48.0 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 1895 буюу 52.0 
хувь захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 
1746 өргөдөл гомдол мэдээллийн 1395 буюу 79.9 хувийг 0-5 хоногт, 338 буюу 19,4 
хувийг 6 ба түүнээс дээш хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн хугацаа хэтрүүлэн шалгасан 
гомдол мэдээлэл байхгүй ба өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 99.3 хувьтай байна. Мөн 
ирсэн гомдол мэдээллийн 823 буюу 47.1 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 908 буюу 
52.0 хувийг хэрэг нээхээс татгалзаж, 2 буюу 0.1 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 11 дүгээр сард 3 тэрбум 479 сая 800 мянган төгрөгийн 

хохиролтой, 642 холбогдогчтой, эрүүгийн 819 хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулбал 33 хэргээр буюу 4.2 хувиар өссөн, гэмт хэргийн илрүүлэлт 43.5 хувьтай 
байна. 

 
Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад учирсан хохирлын 2 

тэрбум 158 сая 300 мянган төгрөг буюу 62.0 хувийг хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын 
шатанд нөхөн төлүүлж, 959 сая 700,0 мянган төгрөгийн хөрөнгийг битүүмжилсэн. 

 
Нийт 45046 захиргааны зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 21411 нэгжээр буюу  

47,5 хувиар өссөн. Баривчилсан 303, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хассан 342 
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 Мягмар, 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         

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 
Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

51 ажил арга хэмжээ, аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс баталсан 23 ажил арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр тус цагдаагийн газраас жил, улирлаар ажлаа төлөвлөн биелэлт 
үр дүнг улирал, хагас, бүтэн жилээр тооцон  ажиллаа. Цагдаагийн байгууллагаас 2017 
онд хэрэгжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлт 83,1 хувьтай дүгнэгдсэн байна. Мөн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
явц байдал, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлөөр 
1 удаа оруулж хэлэлцүүлж үүрэг чиглэл авч ажиллаа.  Цагдаагийн байгууллагаас 2017 
онд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 88.4 хувтай 
хэрэгжсэн  байна.  
 

Иргэд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Иргэдийн амар тайван 
амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр 2015 онд аймаг орон нутгийн төсвөөс 
санхүүжүүлж аймгийн төвийн 27 цэгт хяналтын камертай болгосон. Хөдөө орон нутагт 
Мөнгөнморьт, Баянчандмань сумдын сум хөгжүүлэх сангаас санхүүжүүлж сум орон 
нутгаа хяналтын камертай болгоод байна. 2017 онд Цагдаагийн Ерөнхий газраас 
жишиг камертай аймаг болох төслийн хүрээнд Зуунмод сумыг бүрэн камержуулах 
чиглэлээр 45 цэгт 60 орчим камер байрлуулахаар ЦЕГ-ын Холбоо мэдээллийн төвөөс 
эхний шатны судалгааны ажиллагаануудыг хийсэн. Аймгийн төвийн 3,5,6-р багуудын 
гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгө оруулалтаар 111,274,837 төгрөгийн өртөг бүхий гэрэлтүүлгийг 
нэмэгдүүлж ашиглалтад оруулсан.  Одоо ашиглагдаж байгаа гэрэлтүүлгүүдийн хэвийн 
үйл ажиллагааг хангах цаашид гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлэх, чанаржуулах 
чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.  

 
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн орчинд хулгайн гэмт хэрэг ихээр гарч 

эмнэлгээр үйлчлүүлэгч нараас эд зүйл, бэлэн мөнгө алдах тохиолдол цагдаагийн 
байгууллагад тогтмол бүртгэгдэж байсан. Энэ чиглэлээр аймаг орон нутгийн 
удирдлагуудад танилцуулснаар ГХУСАЗЗ-өөс 2017 оны 03 дугаар тогтоолоор  
2,500,000 төгрөгийн төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлж камерын хяналттай  болсон нь 
тухайн орчинд үйлдэгдэх хулгайн гэмт хэрэг таслан зогсоогдож, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд үр дүнгээ өгч байна.   

 



Тус аймгийн нутаг дэвсгэр дээр амралт, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг  аж ахуйн нэгжүүдийг бүрэн камержуулж теле камерын хяналт, 
гудамж замын гэрэлтүүлгийг тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж ажилласнаар гудамж 
талбайд үйлдэгдэх гэмт хэрэг 11 сарын байдлаар 29,2 хувиар буурсан байна. 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн идэвх оролцоог өрнүүлэх 

зорилгоор  “Хөршийн холбоо”, “Малчдын бүлэг”-ийг  мэргэжлийн удирдлагаар хангах, 
хамтын ажиллагааг сайжруулахад анхаарч ажиллаж байна.  Тухайлбал  Зуунмод 
сумын 6-н багийн иргэдийн дунд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бүх нийтийн 
оролцоо” 45 хоногийн аяныг зохион явуулж аяны хүрээнд багуудад “Аялах дэвтэр, 
дарцаг”-ийг аялуулсан нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх төрөл бүрийн ажил арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан, иргэдийн идэвх санаачлалыг өрнүүлсэн үр дүнтэй 
ажил болсон. Аяны хүрээнд иргэдийн сайн дурын болон урамшилтай эргүүлд 54 иргэн 
хамтран ажиллаж, 22 хөршийн холбоо шинээр байгуулагдсан байна. Иргэдийн сайн 
дурын бүлэг, хөршийн холбоо байгуулахын ач холбогдлын талаар 800 гаруй иргэнд 
яриа таниулга хийж, гарын авлага зөвлөмж тараасан. Аймгийн Хууль эрх зүйн 
хэлтэстэй хамтран  малчдын бүлгүүдийн үйл ажиллагаа, хамтын ажиллагааг 
сайжруулах чиглэлээр 27 сумын  багийн дарга нарт сургалт, мэдээлэл зохион 
байгуулсан.   

 
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 27 суманд 32 удаагийн 
“Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулав. Арга хэмжээний үеэр 
цагдаагийн газраас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын тайланг тавьж, цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа техник хэрэгслийн үзүүлэн гаргаж, 
иргэдэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 15000 ширхэг гарын авлага, 
зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг тарааж, иргэдийн дунд төрөл бүрийн /АХА, сагсан бөмбөг, гар 
бөмбөг, гар зургийн болон зохион бичлэг/ тэмцээнүүдийг зохион явуулж, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвх санаачилгатай ажилласан 14 иргэнийг сум, багийн 
ГХУСАЗЗ-тэй хамтран шагнаж урамшуулж, цагдаагийн алба хаагчдын урлагийн 
тоглолтыг иргэдэд хүргэж ажиллаа.  
 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх 
чиглэлээр Дэлхийн гэр бүлийн өдрөөр “Аз жаргалтай-Гэр бүл” арга хэмжээний хүрээнд 
зорилтот бүлгийн эцэг эхчүүдэд Гэр бүлийн тухай ойлголт, гэр бүлийн харилцаанд 
гардаг зөрчил бэрхшээлүүд, тэдгээрийн шалтгаан, даван туулахад анхаарах зүйлс, 
сайн нөхөр, сайн эхнэрийн шинж, гэр бүлээ жаргалтай байлгахын тулд юуг анхаарах, 
гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд  хэрхэн нөлөөлөх талаар  мөн 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль” сурталчлах нэгдсэн арга хэмжээ, 
“Хүчирхийлэлгүй цагаан сар” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “Хайрла хамгаал” аян 
зэргүүдийг зохион байгуулан төрийн болон төрийн бус байгууллагын 5419 ажилтан 
албан хаагч, иргэдэд, Ерөнхий боловсролын  дунд сургуулийн 658 багш, ажилчид, 5681 
сурагчид Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 652 суралцагч нарт сургалт 
сурталчилгаа зохион байгуулан ажилласан байна.  

 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн Хамтарсан багийн болон ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүдийг 

чадавхжуулах сургалтад сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Эрүүл мэндийн төвийн 
эрхлэгч, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Боловсролын нийгмийн ажилтан, хууль эрх 



зүйн мэргэжилтэн, цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч нийт 27 сумын 172 
хамтарсан багийн гишүүн хамрагдсан.  

 
2017 оны 10 сард 27 сумын 28 нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Ерөнхий 

боловсролын дунд сургууль, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 33 нийгмийн 
ажилтан нарт сургалт  семинарыг зохион байгуулан кейс дээр ажиллуулан дадлага 
эзэмшүүлсэн.  

 
Түр хамгаалах байр ашиглалтад орохоос өмнө аймгийн хэмжээнд 4 хохирогчийг 

Нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа Түр хамгаалах байранд, Хүчирхийллийн эсрэг 
үндэсний төвд  3 иргэн 7-30 хоногийн хугацаагаар байрлуулан мөн Цагдаагийн газрын 
дэргэдэх Түр хамгаалах байранд 3 хохирогчийг хүлээн авч үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 

 
Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж хохирохоос урьдчилан 

сэргийлэн Цагдаагийн газар, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын төв орон нутгийн 
хөгжлийн хөтөлбөр, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “РС 
цахим тоглоом”, “Төгсөлт”, “Хүүхэд хамгаалал”, “Зуслан”, “Хичээлийн шинэ жил-Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулан үр дүнг тооцон нэгдсэн шалгалтыг 18 удаа зохион явуулж  үр дүнг тооцон 
ажилласан байна. 

 
  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 зэрэг сэдвүүдээр  Ерөнхий боловсролын  дунд 
сургуулийн 658 багш, ажилчид, 5681 сурагчид Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 
652 суралцагч нарт 17 удаагийн сургалт, 6 хэлэлцүүлэг, 7 өдөрлөг зохион байгуулснаар 
хүүхдээс үйлдэгдсэн гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үеэс 22,2 хувиар буурсан байна.  
 

Тус аймагт School-police арга хэмжээ 4 дэх жилдээ хэрэгжиж сургуулийн орчинд 
насанд хүрээгүй хүмүүс гэмт хэрэг, зөрчилд өртөх, зам тээврийн осол гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлж, эцэг, эхийн эргүүл ажиллаж эхэлснээр тайлангийн хугацаанд 
сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчилд өртсөн хүүхэд бүртгэгдээгүй байна. 

 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Аймгийн 

хэмжээнд 2005 оноос хойш 147 малчдын бүлэг байгуулагдсан тоо мэдээ байдаг боловч 
2017 оны 10 сард авсан судалгаагаар бүртгэлтэй 42 малчдын бүлэг байгаагаас жигд 
биш үйл ажиллагаа явуулж байгаа.  Одоогийн байдлаар Аргалант суманд 3, 
Баянчандмань суманд 4, Баян суманд 4, Алтанбулаг суманд 2, Баянхангай суманд 1, 
Лүн суманд 2, Өндөрширээт суманд 1, Цээл суманд 2, Мөнгөнморьт суманд 2, Архуст 
суманд 3 нийт 24 бүлэг  байна. Орон нутагт малчдын бүлэг ажиллуулахад төсөв 
санхүүгийн хүндрэл байнга тохиолддог, ямар нэгэн урамшуулал байдаггүй, сум орон 
нутгаас дэмжиж туслах, удирдлагаар хангах явдал хангалтгүй байгаагаас гадна 
байгаль цаг уурын өөрчлөлт, ган зудын байдал отор нүүдэл хийх зэрэг олон хүчин 
зүйлсийн нөлөөгөөр дээрх бүлгүүд нь үр дүнтэй, тогтвортой ажиллаж  чадахгүй байна. 

  
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа малчдын бүлгүүдээс аймгийн 

ГХУСАЗЗ-өөс жил бүр 3 бүлгийг шалгаруулан 150,0-300,0 мянган төгрөгөөр шагнаж 
урамшуулдаг. Энэ онд Аргалант, Лүн, Баянчандмань, Цээл сумдаас 5 малчдын бүлгийн 
материалыг хүлээн авч аймгийн ГХУСХЗЗ-д хүргүүлээд байна.  

 



Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 11 сарын байдлаар нийт 35000 ширхэг гарал 
үүслийн гэрчилгээг 27 сумын мал эмнэлэг үйлчилгээний 80 нэгжид бүртгэлтэйгээр 
олгож малын шилжилт хөдөлгөөн, түүхий эд бүтээгдэхүүнд хяналт тавин ажиллаж 
байна. Тус цагдаагийн газар нь аймгийн холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай 
хамтран Лүн сум дахь мал эмнэлэг хорио цээрийн хяналтын байнгын пост болон бусад 
шаардлагатай газруудад гаргасан хяналтын постуудад алба хаагчдыг ажиллуулан 
малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд 
бүтээгдэхүүн тээвэрлэн явж байсан 5462 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж амьд 
мал 132314 толгой, арьс шир, түүхий эд 336097 ширхэг, ноос ноолуур 1512 тонн, сүү 
сүүн бүтээгдэхүүн 85,2 тонн, мах, махан бүтээгдэхүүн 3366 тонн-д үзлэг шалгалт хийж 
гарал үүслийг тодорхойлон 314 зөрчлийг илрүүлэн цагдаагийн алба хаагчдын зүгээс 
зөрчил гаргасан 5 иргэнийг 250,000 төгрөгөөр торгож ажилласан байна.  Цаашид 
одоогийн олгож байгаа “Мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээ”-г хүнсний 
аюулгүй байдал талаасаа ашиглаж мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох зорилгоор “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу  өөр төрлийн гарал үүслийн гэрчилгээг 
сум, багийн Засаг дарга өгдөг байхаар холбогдох газарт нь уламжлан саналыг 
хүргүүлээд байна. 

 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “ Shсool police“, 

“Оюутан цагдаа”, “Урамшилт эргүүл”, “Нийтийн эргүүл”  арга хэмжээнүүдийг аймаг, 
сумдын Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан. Иргэдийн аюулгүй 
амар тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан зорилгоор Аймгийн Засаг 
даргын 2017 оны А/66 тоот захирамжаар “Нийтийн эргүүл” нэг сарын аяныг зохион 
байгуулж 27 сумын хэмжээнд 150 гаруй байгууллага аж ахуйн нэгжийн 530 гаруй 
ажилтан албан хаагч, иргэд 130 цаг нийтийн эргүүлд ажилласан байна. 

 
Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажил:  
“Архидалтын эсрэг-Төв аймаг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран архины хамааралтай 10 иргэнийг Сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сайн дурын өдрийн эмчилгээ, сургалтад хамруулсан. 
Зуунмод, Жаргалант, Заамар сумдын архины хамааралтай 74 иргэнийг вакумжуулсан 
сургалтад хамруулж 41 иргэнд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгсөн байна.   

 
   Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 5 удаагийн нэгдсэн хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулсан. Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар,  
Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналт, Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс зэрэг 
байгууллагуудтай хамтран согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 186 
аж ахуйн нэгжийг аттестатчилалд хамруулснаас 42 аж ахуйн нэгж нь стандартын 
шаардлага хангаагүй гэж үнэлэгдсэн байна.  Мөн Аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтэс, 
Мэргэжлийн хяналтын албатай хамтран “Тусгай зөвшөөрөл” ,”Хяналт”  хэсэгчилсэн 
арга хэмжээг зохион байгуулсан. Улсын их хурлын сонгуулийн үеэр архи согтууруулах 
ундаагаар худалдаа үйлчилгээ явуулахыг түр хориглосон аймгийн Засаг даргын А/358, 
А/400 тоот захирамж гаргуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан.  

 
Аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран архины 

хамааралтай 46 иргэнд “Архины хор уршиг”, “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сургалтыг зохион 
байгуулж, Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 06 тоот тогтоолоор Дэлхийн Зөн олон улсын 
байгууллагатай хамтран архины хамааралтай иргэдийн дунд “Сэтгэлийн хаттай гэр 
бүл” төслийн хүрээнд сэтгэл зүйн сургалтад хамруулж Ар жанчивлан рашаан сувиллын 
газартай хамтран сургалтад хамрагдсан 14 иргэнийг 3 хоног  ганцаарчилсан  сургалтад 
хамруулсан.  



 
Зуунмод сумын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран “Спирт биш спорт” 5 төрөлт тэмцээн нийт 

29 удаагийн сургалт, өдөрлөг, уулзалт, уралдаан тэмцээн зохион явуулж 2500 гаруй 
иргэн хамрагдаж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 36 удаагийн мэдээ мэдээллийг иргэд 
хүргэж ажилласан зэрэг иргэд олон нийтэд чиглэсэн сургалт, сурталчилгаа, хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулснаар аймгийн хэмжээнд эхний 11-н сарын байдлаар  
согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэрэг 93 нэгжээр буюу 43,5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 
байна.  

 
Архины хамааралтай  болон архаг архичдын судалгааг гаргаж тэдгээр иргэдэд 

чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг хүргэхэд төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна.  Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн 
мэдээллийн санд эрүүлжүүлэгдсэн болон архаг архичин 782 иргэнийг бүртгэгдэж,  Шүүх 
шинжилгээний албаны гарын хээний папилон санд оруулсан байна. 2017 оны эхний 11 
сарын байдлаар 834 иргэн эрүүлжүүлэгдэж, 303 иргэн шүүхээр 7-9 хоног баривчлагдаж, 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 342 жолоочийн эрхийг хасаж шийдвэрлэсэн 
байна.  Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр судалгаа, 
бүртгэлд тулгуурлан цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлаа тодорхойлж ажиллаж байна. 
Тухайлбал сар, улирал бүр аймаг орон нутгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцөлийн судлан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг  
оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулахад анхаарч ажиллаж ирлээ. 2017 оны эхний 11 
сарын байдлаар согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 43,5 хувиар, эрүүлжүүлэгдсэн хүний 
тоо 14,6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.    
 

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

НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр 
 

Тус тасгийн алба хаагчид 2017 онд нийт 210  шилжүүлэх материалаар 
802,375,000 төгрөгийн хохиролтой, 196 холбогдогчтой, 362 гэмт хэрэг үйлдлийг 
илрүүлснээс нөхөн илрүүлсэн 89, эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар шилжүүлсэн 
246 хэрэг байна 

Гэмт хэрэг илрүүлэх чиглэлээр 2017 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс өмнө Хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгаас хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн даалгавар 77-г 
хүлээн авч даалгаварт заагдсан ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн хариуг өгч 
ажилласан.  

Иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 1391 гомдол 
мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 484 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг болон хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээж, 553 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзах саналтай прокурорт шилүүлсэн, өмнөх онд үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь 
тогтоогдоогүй 156 түдгэлзүүлсэн хэргийг сэргээн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн 
шалгалтын ажиллагааг явуулж 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. 
Бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн этгээд нь тогтоогдоогүй 322 хэрэг бүртгэгдсэнээс 157 хэргийг 
илрүүлэн шалгаж  байна.  

Монгол Улсын Их хурлаас шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн болон зөрчлийн 
хуулийг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдсөнтэй холбогдуулан тус 
тасаг нь хэрэг бүртгэх эрх бүхий  тасгийн дарга, 1 мөрдөгч 4, хэсгийн дарга 3, мөрдөгч 



7, эдийн засгийн мөрдөгч 2, хэсгийн төлөөлөгч 26, жижүүрийн офицер 4  нийт  54 эрх 
бүхий алба хаагч нарыг мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж байна. 

Эрүүгийн цагдаагийн  тасгийн дарга болон ахлах эрүүгийн мөрдөгч, хэсгийн 
дарга нараас  эрүүгийн 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 38 удаа  оролцож 
мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласан.  

Шинээр батлагдсан зөрчлийн тухай хуулиар 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 гомдол мэдээллийг шийдвэрлэсэн. 

 
Тус Цагдаагийн газарт 2017 оны эхний 11 сарын байдлаар мал хулгайлах гэмт 

хэргийн шинжтэй 146 гомдол мэдээлэл ирснийг зохих журмын дагуу хүлээн авч 40 
хувийг нь буюу 50 эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн, 
яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 47 хэргийн 20 хэргийг илрүүлэн 
мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт 42,6  хувьтай байна. 

 
Үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй мал хулгайлах гэмт хэргүүдийн 

судалгааг гарган, нөхөн илрүүлэх чиглэлээр хил залгаа Нийслэлийн Багахангай, 
Налайх, Багануур дүүрэг, Дундговь, Говьсүмбэр, Хэнтий аймгууд, Мөрдөн байцаах 
газрын ХГХМХ-тэй тогтмол мэдээлэл солилцож хамтран ажиллахын зэрэгцээ 
хамтарсан зөвлөгөөнийг 2017 оны 09 сард Угтаалцайдам сум болон Багануур дүүрэгт 
зохион байгуулсан. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр “Бүс”, “Цохилт”, 
“Хаалт”, “Боолт” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээг зохион ажилласны үр дүнд эзэн холбогдогч 
нь тогтоогдоогүй байсан 55  хэргийг нөхөн илрүүлж, энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэж 
байсан 4 бүлгийг дайчлан шалгаж байна. 

 
Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 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 6 удаа зохион байгуулсан. 

 
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 зүйлсийг 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 хугацаанд Цагдаагийн газраас Эрэн сурвалжлах “АSAP” санд нийт 324 
хүн, мал амьтан, эд зүйлийг зарлан мэдээлж, урьд онд болон энэ оны зарласан 231 
хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийн эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон байна. 
 
 Энэ оны эрэн сурвалжлах “АSAР” сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийн явц байдал  
зарлан мэдээлсэн хүн, мал, эд зүйлийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 60 
нэгжээр буюу 18,5% /хувь/-аар, олж тогтоож эрэн сурвалжлалт зогсоосон хүн, мал, эд 
зүйлсийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 354 нэгжээр буюу 2,5 дахин тус тус 
буурсан үзүүлэлттэй байна. 
 

2017 оны 01-р сарын 01-нээс 
2017 оны 12-р сарын 25 хүртэл

2016 оны 01-р сарын 01-ээс 
2016 оны 12-р сарын 25 хүртэл
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Зогсоосон 

 
Үлдэгдэл 

Гүйцэтгэл 
хувь 

Зарлан 
мэдээлсэн 

тоо 

 
Зогсоосон 

 
Үлдэгдэл

Гүйцэтгэл 
хувь 

324 231 93 71,2 % 384 585 0 100 % 

 
2017 оны байдлаар оршин суугаа газраасаа алга болсон хүний талаар нийт 10 

өргөдөл, гомдол, мэдээлэл иргэдээс ирүүлснийг зохих журмын дагуу хүлээн авч эрэн 
сурвалжлах ажлыг зохион байгуулан 8 хүнийг олж тогтоон  эрэн сурвалжлалтыг 
зогсоосон.   

 
Тайлангийн хугацаанд “АSАР” санд зарласан болон эрэн сурвалжлалт зогсоосон 

мэдээллүүдийг төрлөөр нь харуулбал:  
Үүнд: 
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5426 �� ���� 90 18 72 
5427 ���� ������� 3 3 0 

 
Тус цагдаагийн газрын алба хаагч нараас Эрэн сурвалжлах санд зарласан нийт 

324 мэдээллээс хянагдаагүй, бүртгээгүй,  шаардлага хангаагүй мэдээлэл байхгүй 
байна. Одоо санд ямар нэгэн зөрчил байхгүй байна. 

 
Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа цахим тоглоомын газар, интернет кафенуудын  үйл ажиллагаанд 
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос гаргасан “Цахим тоглоомын газрын үйл 
ажиллагааг  зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт тавин  шалгалтыг хийж 
ажиллаа.                                                                                                        

 
Төв аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Гэр бүл, 

хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн газар хамтран 27 сумын Хүүхэд 
хамгааллын хамтарсан багийн 197 гишүүдэд цахим гэмт хэрэг,  өсвөр үеийн 
хүүхдүүдийн хүмүүжил төлөвшилд сөргөөр нөлөөлж байгаа “Цэнхэр халим” нэртэй 
сошиал тоглоом, интернет орчны зохистой хэрэглээ сэдэвт сургалт зохион байгуулж, 
27 сумдын хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч нарт Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 30 
тоот албан даалгавраар цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, “Цэнхэр халим” 
тоглоомын хор уршгийн талаар эцэг, эх, асран хамгаалагч, багш, сурган хүмүүжүүлэгч 
нарт сургалт, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулж ажиллахыг зөвлөсөн. 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор “Бүс” нэгдсэн 

арга хэмжээг  аймгийн 27 сумыг 4 бүс болгон хувааж   цахим гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг иргэдэд хүргэн сумдад “Нээлттэй өдөрлөг” 
арга хэмжээг зохион байгуулж иргэд, хөдөлмөрчидтэй уулзалт хийж, нийт 2500 гаруй 
иргэнд цахим гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх  талаар видео шторк,  мэдээлэл, 
сургалт сурталчилгааг хүргэж 280 гаруй айл өрхөөр орж мэдээ, мэдээллийг хүргэж, 4 
төрлийн гарын авлага сэрэмжлүүлэг 3000 ширхгийг иргэдэд  тарааж  ажилласан.   

 

                     
 
Төв аймгийн олон нийтийн “ТВS”, “Төв” телевиз “FM 93.6” радиогоор цахим 

орчинд тархсан “Цэнхэр халим” тоглоомын сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, цахим гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх 4 төрлийн видео шторк явуулж. цахим гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 8 удаа мэдээ, мэдээлэл бэлтгэн хүргүүлсэн.  

 
Төв аймгийн Цагдаагийн газрын фэйсбүүк хуудсаар иргэдэд цахим гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх видео шторк, сэрэмжлүүлгийг тарааж хүргэсэн. 
 
Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 9-12 ангийн 1500 сурагч, мэргэжил 

сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 500 суралцагч, төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
450 ажилтан алба хаагч нарт сургалт сурталчилгаа зохион явуулсан. 



 

             
 
Хар тамхи болон мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эмийн эргэлтэд хяналт тавих 

чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд Сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгтэй 930 өвчтөн 
сэтгэцийн  хяналтад байдаг ба тэдгээрээс Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм 
хэрэглэгч 269 өвчтөний бүртгэлтэй байдгаас 2017 онд 157 хүн мансууруулах болон 
сэтгэцэд нөлөөт эм бичүүлэн авсан байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 68 тоот 
тушаалаар батлагдсан МУ-ын хүн амын эмчилгээнд хэрэглэх мансууруулах болон 
сэтгэцэд нөлөөт эмийн жагсаалтад орсон эмийг худалдан борлуулдаг иргэн, аж ахуй 
нэгжүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг шинэчлэн гаргах, тусгай зөвшөөрөл болон эм барих 
зөвшөөрөлтэй эсэхийг шалган тогтоох, дээрх эмийг хууль бусаар зарж борлуулсан 
үйлдлийг баримтжуулах, судалгаа дүн шинжилгээ хийх зорилгоор “Эмийн сан” 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион явуулсан. 

 
          “Устгал-2017” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж Батсүмбэр, Борнуур, 
Жаргалант, Сүмбэр  сумдад хар тамхины ургамлын төрөл болох хогийн олс /каннабис/-
ын тархцыг тогтоон дээрх ургамлыг устгах арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллаа. 
 

Түүх соёлын дурсгалт зүйлс хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд 10047 километр замын маршруттай 27 сумын 440 түүх 
соёлын дурсгалт газар буюу шинээр илрүүлсэн 3 дурсгалт газрыг нэмээд нийт 443 
газар тоологдохоос одоогийн байдлаар 27 сумын 385 дурсгалт газрын 4669 ширхэг 
дурсгалыг бүртгэлтэйгээс ард иргэд шүтдэг “Ээж хайрхан”, “Аглагийн хийд”,  “Батхаан” 
уул”, Угтаалцайдам, Цээл, Жаргалант сумын хилийн зааг газарт “Хүүлээ хаан” уул, 
Баян-Өнжүүл сумын нутагт “Зоргол хайрхан”, Баяндэлгэр сумын нутагт “Баяндэлгэр 
уул”, “Шөвх  уул” Жаргалант суманд “Өгөөмөр уул”, Аргалант суманд “Аргал уул”, Лүн 
суманд “Хангай уул”, “Хүүхдийн овоо”, Цээл суманд “Өгөөмөр уул”, “Балган сонсголон”, 
Баянцагаан суманд “Зогсоол хайрхан” зэрэг уул овог тахин шүтэж байна. 

 
Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Төв 

аймагт тэсэрч дэлбэрэх бодис тэсэлгээний хэрэгсэл, үйлдвэрлэх, импортлох, худалдан 
борлуулдаг, Сэргэлэн сумын дөрөвдүгээр зөрлөг гэх газарт “Эм Би Икс Би” ХХК-нь 
тусгай зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа нь тогтмолжоогүй байна. 9 суманд 11 
аж ахуйн нэгж байгууллага улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг. 2017 онд тэсэрч 
дэлбэрэх бодис хэрэглэсэн 1 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Үүнд: Төв аймгийн Борнуур сумын 
Бичигт багийн “Харганы ам” гэх газарт байрлах “Гүн-билэгт” ХХК-ний ашиглалтын 
лицензтэй талбайд  2017 оны 04 сарын 01-ээс 04 сарын 16-ны хооронд Зохион 
байгуулалттай бүлэг этгээдүүд хууль бусаар тэсэрч дэлбэрэх бодис, мөнгөн ус ашиглан 
алт олборлосон үйлдлийг баримтжуулан шалгаж, хэргийг Энхбаатарын Түвшинтөр 
/РД:НЙ85062518/-нь БНХАУ-ын иргэн Миао Чангуо, Миао Дангвей нар нь үйлдсэн 
болох нь тогтоогдсон. 

 



  Олон нийтийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажлын хүрээнд Төв аймгийн хэмжээнд 2017 онд 5 удаагийн цуглаан, 1 
удаагийн тайван жагсаал, 18 удаагийн олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, үүнээс 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуультай холбоотой 5 удаагийн уулзалт 
тус тус зохион байгуулагдсан.  
 

Зохион байгуулагдсан дээрх арга хэмжээнүүдэд 18840 орчим иргэд оролцсон ба 
арга хэмжээнүүд бүгд зөвшөөрөлтэй, тодорхой хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион 
байгуулагдсан байна. Зорилгоор нь авч үзвэл улс төрийн зорилготой 5 удаагийн 
цуглаан, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн лиценз олгосон тогтоолыг эсэргүүцсэн 1 
удаагийн тайван жагсаал, олон нийтийг хамарсан 18 удаагийн нийтийг хамарсан арга 
хэмжээ зохион байгуулагдсан. 

 
Төв аймгийн хэмжээнд Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй улс төрийн 4 нам, үүнд 

“МАН”, “АН”, “МАХН”, “ХҮН”-ууд тус бүр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Аймгийн 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 41 мандаттай ба “МАН”, “АН”, “ХҮН” намуудын төлөөлөл 
аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд суудалтай, үүнээс МАН-35, АН-5, ХҮН-1 
суудалтай байна. 

 
Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр 

 
2017 онд иргэд байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 506 өргөдөл, гомдлыг 

хүлээн авч шалгаснаас хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 257, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 
яллагдагчаар татсан 54, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан 166, харьяаллын 
дагуу шилжүүлсэн 24, нийт 503 буюу 99,4 хувийг шийдвэрлэсэн. Одоо ажиллагаанд 3 
гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй, нийт 257 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг шалгаснаас хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг хаасан 70, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 187 хэрэг 
байна.  

 
2017 онд хэрэг бүртгэлтийн 257, мөрдөн шалгах 713 хэрэг нийт 970 хэрэгт хэрэг 

бүртгэлт, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 324 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай прокурорт шилжүүлсэн, 204 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 70 хэргийг 
хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай, 64 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн, 54 хэргийг 
харьяаллын дагуу шилжүүлж, 2002 оны Эрүүгийн хуулиар 34 хэргийг түдгэлзүүлж, нийт 
мөрдөн шалгах ажиллагааны 592 хэрэг буюу 83 хувийг шийдвэрлэсэн байна.  

 
Гэмт хэргийн улмаас иргэд,  байгууллагад 2.327.615.538 /хоёр тэрбум гурван 

зуун хорин долоон сая зургаан зуун арван таван мянга таван зуун гучин найм/ төгрөгийн 
хохирол учирснаас 2.116.538.701 /хоёр тэрбум нэг зуун арван зургаан сая таван зуун 
гучин найман мянга долоон зуун нэг/ төгрөгийг нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн төлүүлэлт 
91 хувь болж урьд оноос 6,9 хувиар өссөн байна. Эд хөрөнгө хураах ял болон иргэний 
нэхэмжлэлийг хангах зорилгоор 998.625.025 /есөн зуун ерэн найман сая зургаан зуун 
хорин таван мянга хорин тав/ төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх ажиллагааг явуулсан 
нь урьд оноос 22,4 хувиар өссөн байна 

 
Тасгийн дарга мөрдөгч нарын шалгаж буй 713 хэрэгтэй танилцаж, 241 хэрэгт 

даалгавар, зааварчилгаа бичиж 48 хэргийн газрын үзлэгт оролцож мэргэжлийн 
удирдлагаар хангаж багийн зохион байгуулалтад оруулахаас гадна ээдрээ түвэгтэй, 
олон холбогдогчтой, эзэнгүй болон бусад 54 хэрэгт ажлын хэсгийг ахлан ажилласан 
байна 
 



Төв аймгийн Прокурорын газартай хамтран сар болгон шийдвэрлэх хэргийн 
график гарган аймгийн  прокурор, цагдаагийн газрын даргаар батлуулан, графикийн 
биелэлтэд орлогч прокурор, тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч  нараас  байнгын хяналт 
тавин,  дараа сарын 5-ний дотор графикийн биелэлтийг тооцох, шийдвэрлэгдэхгүй 
удааширч байгаа хэргүүдийг шийдвэрлэх зорилгоор мөрдөгч, прокуроруудын 
хамтарсан зөвлөгөөнийг сар болгон хийж, алба хаагчдын ажлыг сайжруулах, 
эрчимжүүлэх чиглэлээр Төв аймгийн прокурор, Цагдаагийн газрын Мөрдөн байцаах 
тасаг хамтран “Хяналт-Шийдвэрлэлт 2017” 60 хоногийн аян, “Шинэ оноо үлдэгдэл 
хэрэггүй угтъя” 25 хоногийн аян, Төв аймгийн 27 сумдыг 4 бүс, баг болгон хувааж бусад 
тасгийн албадын хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр “Бүс-2017” хэсэгчилсэн 
арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласнаар хэргийн шийдвэрлэлт 83 хувьтай байна.  
  

2017 онд Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар 819 гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага, 
мэдээлэл хүлээн авснаас 114 дуудлага буюу 14% нь аймгийн төвд, 86% нь бусад 
сумдад буюу 18 км-ээс 220 км зайтай сумдад үйлдэгдэж мөрдөгч нар хөдөө, орон нутаг, 
алслагдсан газар мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. 

 
Эд мөрийн баримтын өрөөний ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах 

чиглэлээр Цагдаагийн газрын даргын өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу эд мөрийн баримт 
хадгалах өрөөг авто гражийн хажуу хэсэгт хийх болсонтой холбогдуулан Мөрдөн 
байцаах тасгийн алба хаагч нар өөрсдийн дотоод нөөц бололцоог ашиглан  24 метр 
квадрат бүхий, эд мөрийн баримт тавих 4 метрийн урттай 3 тавиур бүхий “Эд мөрийн 
баримт” хадгалах өрөөг шинээр барьж ашиглалтад оруулан эд мөрийн баримт 
хадгалах өрөөнд 2017 оны 2 дахь удаагийн тооллогыг 2017 оны 09 сарын 10-ны өдөр 
явуулж, эд мөрийн баримтыг өрөөг нүүлгэн шилжүүлсэн. 

 
Түдгэлзүүлсэн хэргийн талаарх мэдээллийг алба хаагч нарт хүргэх зорилгоор 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд түдгэлзүүлсэн хэргүүдэд авагдсан мэдээ, мэдээлэл, 
бэхжүүлсэн ул мөрийг багтаасан дэлгэрэнгүй судалгааг “Бяцхан ном” хэлбэрээр 
хэвлүүлэн тараан өгсөн ба уг номд  түдгэлзүүлсэн хэрэгт хийгдэх ажиллагаа, зарим 
хэргийн газарт үзлэг хийх, үзлэгийн тэмдэглэл бичих зөвлөмж зэргийг тусгасан. 
Сүүлийн 3 жил уг номыг хийж алба хаагчдыг мэдээллээр хангаж байна 

 
Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр 

 
Цагдаагийн байгууллагын бүтэц орон тоо шинэчлэн батлагдсанаар Хэрэг бүртгэх 

тасгийн дарга 1, ахлах хэрэг бүртгэгч 1, сумдын хэсгийн төлөөлөгч 26, замын 
цагдаагийн зохицуулагч 12,  жижүүрийн шуурхай албаны зохицуулагч 4, Заамар сум 
дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн шуурхай албаны зохицуулагч 4, нийт  
47 эрх бүхий алба хаагч ажилласан. 

 
 2017 оны 11 дүгээр сарын байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 

ирүүлсэн зөрчлийн шинжтэй 548 өргөдөл, гомдол мэдээллийг хүлээн авч үүнээс 73 
зөрчлийн хэрэг нээж, 28 зөрчлийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 218 зөрчлийн шинжгүй, 
2 зөрчлийн хуульд заасан хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсөн, 170 өргөдөл, гомдол 
мэдээллийг зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 66 зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар 
шийдвэрлэж, 9 зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй. Нийт хүлээн авсан 
зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 94.3 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шалгаж 
шийдвэрлэсэн. 

 
73 холбогдогчтой 73 зөрчлийн хэрэг нээж, 59 холбогдогчтой 59 хэргийг прокурорт 

шилжүүлсэн, 3 зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгохоор прокурорт шилжүүлж, 



холбогдогч тогтоогдоогүй 8 зөрчлийн эзэнгүй хэргээс 3 хэргийг нөхөн илрүүлж, одоо 
ажиллагаанд 11 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. 

 
 Зөрчлийн улмаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 2560000 мянган төгрөгийн 

хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлийн шатанд 1940000 мянган төгрөгийн хохирлыг нөхөн 
төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэлт 85.7 хувьтай байна. 
 

Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр: 
 

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 2017 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр ажлын 
хэсэг байгуулж Төв аймгийн Зуунмод сумын автозамын хөдөлгөөний дараалал тогтоох 
хөдөлгөөн зохицуулах тэмдэг, тэмдэглэгээ, замын зорчих хэсгийн эвдрэл гэмтлийн 
судалгааг гаргаж шинээр нэмж байрлуулах тэмдэг, тэмдэглэгээ, эвдрэл гэмтлийн  
саналыг хүргүүлэн төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлэн, Зуунмод сумын төв, Баруун 
Зуунмод багийн 3.5км авто зам, Баянхошуу багийн 2.5км авто замын гүйцэтгэгчээр 
ажиллаж байгаа “Төв АЗЗА ТӨХК”, “Ялгуусан ХХК”-ын ажилчдад хууль, нийгмийн дэг 
журам сахиулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, тэдгээрийн аюулгүй 
байдлыг хангах талаар заавар зөвлөгөө өгч, хэрэгжүүлж буй ажилд нь хяналт тавьж 
замыг хүлээн авч ажилласан. 

 
Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр аймгийн Засаг дарга, 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд 2017 оны 05 дугаар сард Улаанбаатар-Дундговь 
чиглэлийн улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын чиглэлд, Сэргэлэн сумын нутаг 
Өндөр дов гэх газарт хатуу хучилттай 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 
21-ны өдөр ашиглалтад оруулж, нээлтийн үйл ажиллагаанд Цагдаагийн ерөнхий 
газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Ө.Энхтөр, дэд дарга, цагдаагийн хурандаа 
М.Лувсандорж, Замын цагдаагийн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Даваазул, 
цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга, цагдаагийн хурандаа 
Н.Ганбадрал болон бусад хүмүүс оролцсон. 

 
Төсвийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.1, Монгол Улсын Засаг захиргаа, 

нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.е, 29.2 
дахь заалтуудыг үндэслэн, аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/537 тоот захирамжийн 
дагуу “Татвар” сэдэвт 2 сарын аяныг 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс зохион 
байгуулж, арга хэмжээний хүрээнд Монгол улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчиж 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулиар бэлэн бус 
торгуулийн төхөөрөмжөөр арга хэмжээ авагдаад торгуулиа төлөөгүй хөдөлгөөнд 
оролцож байгаа 1168 жолоочийг 53,142,350 /тавин гурван сая нэг зуун дөчин хоёр 
мянга гурван зуун тавь/  сая төгрөгийн торгуулийг  Төрийн сангийн 100140000985 тоот 
дансанд төвлөрүүлэн нөхөн төлүүлсэн байна.  

 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын нөхцөл байдал, түүнд үндэслэсэн ажил, 

арга хэмжээ: Тайлант хугацаанд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 
осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гудамж замын хяналт шалгалтаар 
212645 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 44932 зөрчил илрүүлж, МУ-ын Зөрчлийн тухай 
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.7.3.1, 7.5 дах заалтуудыг зөрчиж согтууруулах ундааны 
зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 644 жолоочийг илрүүлэн тээврийн 
хэрэгслийг саатуулж ажилласан байна. 

 



Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож 
хөдөлгөөнд оролцсон 501 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилээр 
хасаж, хуульд заасны дагуу 400 нэгжээр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй 
үедээ согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож 
хөдөлгөөнд оролцсон 122 иргэнийг сум дундын сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан 
шатны шүүхийн шийтгэврээр баривчлуулж, 21 иргэний зөрчилд хөөн хэлэлцэх хугацааг 
түр зогсоож ЦЕГ-ын туслах тоо бүртгэлийн санд мэдээллийг бүртгэж ажилласан.  

 
           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 9180000 
төгрөгөөр, бэлэн бусаар нийт 44580 жолоочийг 1464491000 төгрөгөөр торгож, нийт 
44666 жолоочийг 1473671000 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 15!81 жолоочийн 
тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, түр саатуулагдсан тээврийн хэрэгслийн 
эзэмшигчдээс түр саатуулах хашааны хураамж 1214000 төгрөгийг  төрийн сангийн 
дансанд төвлөрүүлж ажилласан байна. 
 

Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай удирдлагын төвийн 102 дугаарын утсанд 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн зам тээврийн ослын 457 гомдол, 
мэдээлэл, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-202/-ын дагуу хүлээн 
авснаас захиргааны зөрчлийн шинжтэй арга хэмжээ авсан 207 дуудлага мэдээллийг 
зохицуулагч нар шийдвэрлэж, шуурхай ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний хамт зам 
тээврийн осол, хэргийн шинжтэй 250 гомдол мэдээлэлд ослын газрын үзлэг хэмжилт 
хийж, нийт 250 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэгч, мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нар 
шалгаж 95 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэх саналтай шилжүүлж, 140 гомдол 
мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай шилжүүлж, 2 гомдол 
мэдээллийг 480,000 төгрөгөөр торгож тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06-2 жил 
хүртэлх хугацаагаар эрх хасаж, үлдэгдэл 13 гомдол, мэдээллийг холбогдох алба хаагч 
нар хуулийн хугацаанд нь шалгаж байна. 

 
  Осол хэргийн улмаас нас барсан 51, гэмтсэн 360, иргэд, аж ахуй нэгж 
байгууллагад 1214245000 төгрөгийн хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын шатанд 817245000 төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж ажиллаа.   
 

Төв аймагт 2017 онд бүртгэгдсэн зам тээврийн осол, хэрэг болон  
ЗЦТ-аас илрүүлсэн зөрчлийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан үзүүлэлт 
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2016 �� 

437 98 54 299 46.245 20292 759.792.000 686 112 
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2017 �í 

457 95 51 360 44.932 44580 1.464.491.000 501 143 
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Íýãæ +20 -3 -3 +61 -1313 +24.288 704.699.000 -185 +31 
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48.1% ºññºí 
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Аймгийн 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”, “Мотоцикл”, “Тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж”, “Ачааны 
автомашин 2, “Хулгайн тээвэр, Баяр наадам”, “Хөдөлгөөний ачаалал”, “Тээш”, “Хурд”, 
“Мотоцикл 2”, “Согтуу-3, 4”, “Хамгаалах малгай 1, 2”, “Тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж” 
сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “ОРОН НУТГИЙН ЗАМ-ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СОЁЛ”, 
“ОЮУТАН ТЭЭВЭР 2” сэдэвт нэгдсэн арга хэмжээ, “ТАТВАР” сэдэвт 2 сарын аян 
зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажилласан. 

 
Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Төв аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг зохицуулах зөвлөл, Авто тээврийн газар, “ТВS” телевиз, Албан журмын 
даатгагчдын холбоо зэрэг байгууллагатай  хамтран “ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД 
ХАРИУЦЛАГАТАЙ, СОЁЛТОЙ ОРОЛЦОЦГООЁ” сэдэвт нэг сарын аяныг 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 байгуулснаар 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. 

 
 Төсвийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.1, Монгол Улсын Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.е, 29.2 
дахь заалтуудыг үндэслэн, 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр дугаар А/537 тоот Төв 
аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу “Татвар” сэдэвт 2 сарын аяныг 2017 оны 09 
дүгээр сарын 18-ны өдрөөс тус тус зохион байгуулж ажилласан. 
 

Иргэдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг 
сурталчлан таниулах чиглэлээр Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын 
хүрээнд “tuv.police.gov.mn.”, “Төв аймгийн Замын цагдаагийн тасаг“, “Орон нутгийн 
замын цагдаа” гэсэн facebook хаягаар 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 374, сэрэмжлүүлэг 411-г иргэд, олон нийтэд хүргэсэн 
байна.   
 

Төв аймгийн Зуунмод Сумын 6 сургууль, 7 цэцэрлэгийн эцэг, эх багш нарт 
“Хүүхдийг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр сургалт зохион 
байгуулж нийт 245 хүүхэд, 22 багш, 56 эцэг эхийг хамруулж 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 Цоморлог цэцэрлэгүүд тус тус орсон байна. 

 
Замын зохион байгуулалтын чиглэлээр: Төв аймгийн хэмжээнд замын нөхцөл 

байдал хүндэрсэн, замд эвдрэл үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулж албан 



байгууллага аж ахуй нэгж, иргэнд нийт 25 албан мэдэгдэл хүргүүлж 16 хариу авч 
ажилласан. 

 
Зуунмод сумын төвийн гудамж замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, асахгүй байгаа 

гэрлүүдийг засварлан асааж хэвийн ажиллагаанд оруулах талаар анхаарч эвдрэлтэй 
гэрлүүдийн тоо судалгааг гарган тухай бүр  Хот тохижуулах газарт хүргүүлэн 
шаардлага тавьж ажилласнаар, Зуунмод сумын төвийн гудамж замын 2145 гэрлээс 
асахгүй байсан 21 гэрлийн 11 гэрлийг засварлуулан асаалгаж гудамж замын 
гэрэлтүүлэг 97% хувьтай байна.   

 
Одоогийн байдлаар Зуунмод сумын Нэгдсэн эмнэлгийн баруун 4 замын уулзвар, 

Солонго төвийн уулзварын гэрэл дохио, Хуучин Музейн 3 замын уулзварын гэрэл дохио 
хэвийн ажиллаж байгаа. Уулзвар гарц дээр шинээр гэрэл дохио тавигдаагүй. 

 
Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дайран өнгөрч байгаа улсын чанартай 

хатуу хучилттай авто замуудын зам тээврийн осол, хэрэг ихээр гардаг хар цэгүүд дээрх 
авто замын нөхцөл байдлыг 2017 оны 05 дугаар сард Замын цагдаагийн албаны техник 
замын хяналтын хэлтэс, Зам тээврийн яам, Зам тээвэр хөгжлийн төв, Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газар, Авто зам арчлалтын “АЗЗА” ТӨХК-ний  инженер техникийн 
ажилчидтай хамтран судалж зөрчлийг арилгах зорилгоор хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулж, шинээр нэмж байршуулах тэмдэг, тэмдэглэл, хаалт хашлага, солих 
шаардлагатай буруу байрлуулсан хуучирч муудсан тэмдэг, тэмдэглэл, замын нөхцөл 
байдалд тохируулан жолооч нарыг амраах зогсоол, мэдээлэх самбар зэргийн 
судалгааг гарган ажилласан. 

 
Улаанбаатар-Мандалговь, Зуунмод-Налайх чиглэлийн улсын чанартай авто 

замуудаар том оврын авто машинууд даац хэтрүүлсэн ачаатайгаар тээвэр хийж 
байгаад хяналт тавих зорилгоор “Төв авто замын засвар, арчлалт”  төрийн өмчит 
хувьцаат компанитай хамтран зөөврийн пүү ашиглан хяналт шалгалт явуулж нийт 1478 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж 104 зөрчил илрүүлж зөрчил гаргасан 104 жолоочийг 
8,457,000 төгрөгөөр торгож, анхааруулга санамж сэрэмжлүүлэг нийт 86 тараан 
ажилласан байна. 

 
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 хяналт тавьж, 
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. 

 
Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны чиглэлээр 

 
Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг нь 

тасгийн дарга-1, ахлах байцаагч-2, хэсгийн байцаагч-5, эргүүлийн цагдаа-5, түр 
саатуулах байранд эмч-3, саатуулах байрны жижүүр цагдаа-3, сумдын цагдаа-19 нийт 
38 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн. Бие бүрэлдэхүүн цагийн хуваарийн дагуу үүрэг 
гүйцэтгэж, Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай бүрэлдэхүүнд үүрэг гүйцэтгэх алба 
хаагч нарын томилгоог хийж, батлуулан хяналт тавьж ажилласан байна.   



 
Тасгийн алба хаагчид, хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч, сумдын цагдаа нийт 

148 алба хаагчдад зааварчилгаа хүргүүлж, сахилгын зөрчил гаргахгүй байх баталгаа 
43 алба хаагчаас авч ажилласан. 
  

Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний чиглэлээр: “Туслах Малчин” 
“Судалгаа хяналт”, “Камерын хяналт”, “Сэрэмжлүүлэг”, “Гэрэлтүүлэг”, “Хяналт”, “Гэмт 
хэрэг зөрчилгүй баг”, “Зөрчил илрүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд хэсгийн 
байцаагч, сумдын хэсгийн цагдаа нарыг бүрэн хамруулж гудамж талбай олон нийтийн 
газар эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж 4580 аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манааг, 2500 
хүнсний дэлгүүр, 1200 шатахуун түгээх цэг салбар, 8630 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 
зөрчил арилгуулах 105 мэдэгдэл өгч тухай бүрд нь хариуг нь авч ажилласан байна.    

 
“Шинэ жил”, “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Зуунмод сумын нутагт 

252 алба хаагч 21 хоног 2688 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж 450 хүнсний дэлгүүр, 
250 аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манаа, 150 баар цэнгээний газар, 870 тээврийн 
хэрэгсэл шалгаж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж ажилласан.   

 
Төв аймгийн нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 46 шатахуун түгээх цэг 

салбарын судалгааг гаргаж Нийтийн хэв журам хамгаалах албанд хүргүүлж, аюулгүй 
байдлаа хангаж хамтран ажиллаж 46 мэдэгдэл өгч, камерын хяналтгүй, харуул 
хамгаалалтын албагүй аж ахуйн нэгж, иргэнд зөрчил засуулах мэдэгдэл өгч ажилласан. 
Шатахуун түгээх цэг салбарыг эргүүлийн чиглэлд оруулж аюулгүй байдлыг нь хангаж 
ажилласан.   

 
  “Цагаан сар-2017” үзэсгэлэн худалдаа Төв аймгийн төв Дүнжингарав цогцолборт 
хэв журмын болон замын хөдөлгөөний хамгаалалтыг зохион байгуулж 31 алба хаагч 
248 цаг ажиллаж гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил бүртгэгдээгүй байна. 
 
 Төв аймаг дахь цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Бүс” арга хэмжээний 
хүрээнд тасгийн алба хаагчид хариуцсан бүсэд ажиллаж 3 хэрэг илрүүлж 578 иргэнд 
яриа таниулга хийж 192 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, ахуйн хүрээний 23 дуудлага 
мэдээлэл хүлээн авч зөрчил гаргасан 23 иргэнийг 1050000 төгрөгөөр торгох шийтгэл 
ногдуулж ажилласан. 
 
 “Зэвсэг-2017” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус Цагдаагийн газарт бүртгэлтэй 
935 галт зэвсгээс 661 галт зэвсгийг тоолж, нэгдсэн санд давхардаж орсон 5 галт 
зэвсгийг бүртгэл хяналтын төв рүү тоот хүргүүлж сангаас хасуулж, бусад газар хэлтэс 
рүү 8 буу шилжүүлж, шинээр галт зэвсгийн үнэмлэх авах хүсэлт гаргасан 2 иргэнд 
үнэмлэх олгож, бусад газар хэлтсээс 1 галт зэвсэг хүлээн авч одоо 925 буу бүртгэлтэй, 
тоологдвол зохих галт зэвсгийн 70,6% нь тооллогод хамрагдсан байна.  
 
 Цагдаагийн Ерөнхий Газарын Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын дарга, 
цагдаагийн хурандаа Б.Ганзоригоос илрүүлсэн үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу тооллогод 
хамрагдаагүй галт зэвсгийг нөхөн тоолох ажлыг 45 хоногийн хугацаатай зохион 
байгуулж 94 галт зэвсгийн тооллогод хамруулж ажилласан.  
 

Хамгаалалтын чиглэлээр: 
2017 оны 3 дугаар сарын 02-ний өдөр Төв аймгийн Баян-Өнжүүл суманд зохион 

байгуулагдсан дээд 3 насны хурдан морины уралдааны хамгаалалтад 13 алба хаагч, 3 
тээрийн хэрэгсэлтэй 150 цагийн,  



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

Төв аймгийн нутагт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн 
хамгаалалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 22-28-ний хооронд зохион байгуулж  105 алба 
хаагч 12600 цаг, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дахин сонгуулийн хамгаалалтыг 2017 
оны 07 дугаар сарын 05-08-ний өдрийн хооронд зохион байгуулж 105 алба хаагч 10800 
цагийн,  

Тулгар төрийн 2226 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 811, ардын хувьсгалын 
96 жилийн ойн баяр наадмын хамгаалалт, Төв аймаг байгуулагдсаны 94 жилийн ойн 
байр наадмын хамгаалалтад 75 алба хаагч 1800 цагийн хамгаалалтын үүрэг 
гүйцэтгэсэн байна. 

  
Төв аймгийн нутагт Чиглэл 1, 2, 3, 4, 5-р чиглэл сонгуулийн сурталчилгаа, хувийн 

ажил, ёслол хүндэтгэлийн ажлын чиглэлээр 35 цаг ажиллахад 115 алба хаагч 
ажилласан. Төв аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан 86 удаагийн олон нийтийг 
хамарсан арга хэмжээний хүрээнд 970 алба хаагч 989 хүн/цаг үүрэг гүйцэтгэсэн арга 
хэмжээний мэдээллийн Цагдаагийн ерөнхий газрын нэгдсэн санд шивж оруулсан.   

 
 Тэгш ой давхацсан Төв аймгийн Аргалант, Баянхангай, Жаргалант, Сүмбэр 
сумдын баяр наадмын хамгаалалтад нэмэгдлээр 35 алба хаагч 4 тээврийн хэрэгсэлтэй 
үүрэг гүйцэтгэж хэв журмын болон замын хамгаалалт зохион байгуулж 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 Сэргэлэн 
сумын 4-р баг Номуун далай гэдэг газарт Сэргэлэн сумын засаг даргын тамгын газраас 
4, Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч 1, цагдаагийн алба хаагч 25 хамтарсан 
ариутгал, устгалын пост, 275 үхэр, 12 толгой ямаа, 25 толгой хонь устгалд оруулсан. 
Сэргэлэн сумын Засаг даргын 2017 оны 9 дүгээр сарын 28-ний өдрийн А/496 дугаар 
захирамжаар хорио цээрийн дэглэм цуцлагдсан.  

 
Хорио цээрийн бүсэд ороогүй боловч ус бэлчээр нэг Хан-Уул дүүргийн 14 хороо 

Шувуу гэдэг газарт нутаглаж байсан Баянцогт сумын иргэн У.Чулуунбатын 78 тооны 
үхэр, 700 тооны бог, 85 тооны адуутай 2017 оны 08 дугаар сарын 05-ний өдөр Эрдэнэ 
сумруу нүүж Эрдэнэ сумын 3-р баг Цуурай гэдэг газарт нутгалсан 2017 оны 8 сарын  11-
ний өдөр 78 тооны үхэрт шүлхий өвчний шинж тэмдэг илэрч Э сумын Засаг даргын 
А/253 тоот захирамжаар Засаг даргын тамгын газрын 4 ажилтан, цагдаагийн 2 алба 
хаагчтай 2 пост гарч 1344 цагийн үүрэг гүйцэтгэж,  12 тооны үхэр устгалд оруулж 2017 
оны 09 дүгээр сарын 08-ний өдрийн А/305 дугаар захирамжаар хорио цээрийн бүсийг 
буулгасан.  

 
Алтанбулаг сумын Сүжгийн ар гэдэг газар иргэн Бат-Өлзийгийн малд шүлхий 

өвчний шинж 2017 оны 8 дугаар сар 23-ны өдөр илэрч сумын засаг даргын А/128 тоот 
захирамжаар хорио цээрийн бүс тогтоож Засаг даргын тамгийн газраас 16 алба хаагч, 
цагдаагийн 2 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж, 375 устгалд оруулсан.  

 
Алтанбулаг сумын  Алтан-Овоо гэдэг газарт Тус сумын иргэн Сэнжээ гэдэг хүний 

47 тооны үхрээ Сүжиг гэдэг газраас шөнийн цагаар нууцаар тууж Эрдэнэ сумын нутагт 
Баруун суухийн адаг гэдэг газарт очоод шүлхий өвчин илэрч Тус сумын Засаг даргын 
2017 оны 09 дүгээр сарын 28-ний өдрийн А/144 тоот захирамжаар хорио цээрийн бүс 



тогтоож 4 алба хаагч 864 хүн цагийн үүрэг гүйцэтгэж, 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны 
өдрөөс 111 үхэр, 10 хонь, 1 ямаа устгалд оруулсан. 

 
 Төв аймгийн Баянжаргалан сумын 3-р багийн нутаг Халзангийн энгэр гэдэг газар 

Говьсүмбэр аймгийн харъяат Цэрэнпунцаг гэдэг айлын хонинд гоц халдарт цэцэг өвчин 
2017 оны 03-р сарын 07-ний өдөр илэрч сумын Засаг даргын А/34 тоот захирамж, 800 
толгой хонинд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж,  230 толгой хонь устгаж, Цагдаагийн 
газраас 4 алба хаагч 3168 хүн/ цагийн үүрэг гүйцэтгэж, хохио цээрийн бүст нэвтэрсэн 
54 тээврийн хэрэгслийн хорио цээрийн бүсээс гаргаж ариутгал халдваргүйжүүлэлт 
хийж, 44 иргэнд яриа таниулга хийж, А/52 тоот захирамжаар 2017 оны 04-р сарын 04-
ний хорто цээрийн дэглэм буусан.  
          

Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр хийсэн ажил: Төв аймгийн нутаг 
дэвсгэрийг 85 эргүүлийн чиглэлд оруулж, бэлэн мөнгө ихээр төвлөрдөг цэг, усан сан, 
уурын зуух, эмнэлэг, сургуулийн орчин, гудамж талбай олон нийтийн газарт сумдын 19 
алба хаагч, эргүүлийн 6 алба хаагч эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж гудамж талбай олон 
нийтийн газарт үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. Эргүүлийн чиглэлийг  Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Pmanaj санд өдөр бүр тогтмол шивж, жижүүрийн шуурхай албаны алба хаагч 
нар дуудлага мэдээллийг цаг тухайд нь нэгдсэн санд шивж ажилласан.  

 
Нийтийн хэв журам сахиулах эргүүл 13:00-19:00, 19:00-01:00 цагийн хооронд 2 

чиглэлд 10 цагдаа ажиллаж, 5434 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, Зуунмод суманд 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус өмчийн 4580 байгууллагын 
харуул хамгаалалт, 3580 хүнсний дэлгүүр, 540 Баар, 1250 шатахуун түгээх цэг салбар, 
2500 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, ахуйн хүрээний 580 дуудлагад явж, 300 хүнийг 
саатуулах байранд, 280 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, 238 
иргэнийг 1,260,000 төгрөгөөр торгож ажилласан.  

 
Хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин  Зуунмод сумын 6-н багийн нутаг дэвсгэрт 

1192 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн,  аж ахуй нэгж байгууллагын харуул хамгаалалт, 
250 баар цэнгээний газар, 150 Шатахуун түгээх цэг салбар, 350 хүнсний дэлгүүр 
шалгаж, ахуйн хүрээний 310 дуудлагад очиж 153 иргэнийг саатуулах байранд, 69 
иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, зөрчил гаргасан 14 хүнийг 70,000 
төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулж ажилласан.   

 
Хэсгийн байцаагч нар Зуунмод сумын 6-н багт 116 удаа 19850 цагийн эргүүлийн  

үүрэг гүйцэтгэж  гэмт хэргийн шинжтэй 523 гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй гомдол 
мэдээлэл шалгаж 57 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 111 гомдол мэдээллийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай аймгийн прокурорын газарт шилжүүлж, 31 
гомдол мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 114 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн 
хэрэг нээж, 210 гомдол мэдээллийг зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай  
ажилласан.   

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 121 арга хэмжээ зохион байгуулж, 

Судалгаа хяналтын санд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэж болзошгүй 107 иргэний мэдээллийг 
оруулж, 225 зөрчил засуулах мэдэгдэл, шаардлага бичиж,  205 албан мэдэгдлийн 
хариуг авч, 5000 санамж сэрэмжлүүлэг тарааж, ASAP санд бүртгэгдсэн оршин суугаа 
газраасаа сураггүй алба болсон, шүүхээс даалгасан 37 иргэнийг, 7 эд зүйл, 3 мал эрэн 
сурвалжилж олж тогтоож, гэр бүлийн хүчирхийллийн 68 дуудлагад явж 62 
хүчирхийлэгчийг саатуулах байранд хүлээлгэн өгч, 1 хохирогчийг хохирогч хамгааллын 
байранд хүлээлгэн өгч, 1 хүчирхийлэл үйлдэгчийг шүүхээр оруулж эрх хязгаарлах арга 
хэмжээ авхуулсан. Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 5 хараа хяналтгүй хүүхдийг ар гэр 



асран хамгаалагч, хүүхэд хамгааллын байгууллагад хүлээлгэн өгч, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл үйлдсэн, гудамж талбай олон нийтийн газарт жижгээр танхайрсан 103 Сум 
дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр 7-30 хоногоор баривчлуулж ажилласан. 
  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 307.5.2/-т заасны дагуу 
235 илтгэх хуудас бичсэн. Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн 31 иргэнд захиргааны 
хяналт тавьж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 41 удаа хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр сургалт сурталчилгаа хийж, зөрчил гаргасан 181 иргэнийг 905000 төгрөгөөр, 
шийтгэврээр 109 иргэнийг 4,468,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулсан.  

 
Сумдын цагдаа нараас 26-н чиглэлд 25-н алба хаагч 25058 цагийн эргүүлийн 

үүрэг гүйцэтгэж  8850 төрийн болон төрийн бус  аж ахуйн нэгж байгууллын харуул 
манаа, 6980 хүнсний дэлгүүр, 580 баар, 1850 шатахуун түгээх цэг салбар, 3500 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж, ахуйн хүрээний 127 дуудлагад явж 150 иргэнийг хяналтдаа 
хонуулж, 336 хүнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, 583 цагийн хэв 
журмын хамгаалалт, 120 цагийн хэргийн газрын хамгаалалтад ажилласан.  

 
Гудамж талбай олон нийтийн газарт жижгээр танхайрсан, тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 1107 иргэнийг зөрчлийн 
тухай хууль, захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар 25,706,250 төгрөгөөр торгох 
шийтгэл ногдуулж ажилласан.    
  

Саатуулах байранд хийсэн ажлын талаар: Тус цагдаагийн газрын саатуулах 
байранд гудамж талбай, олон нийтийн газар болон гэр орон, ахуйн хүрээндээ архидан 
согтуурч бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан, жижгээр танхайрсан, 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, өөрийгөө удирдан биеэ авч явах чадваргүй 
болтлоо согтсон, шүүхээр  баривчлагдсан,   албадан саатуулагдсан нийт 1366 хүнийг 
эрүүлжүүлэх саатуулах байрандаа хүлээн авснаас  эрүүлжүүлэгдсэн 897, албадан 
саатуулсан 114 шүүхээр баривчлагдсан 355  иргэнийг Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмын дагуу биед болон эрүүл мэндийн үзлэг хийж  хүлээн авч 
ажилласан. 

 
Саатуулах байрны эмч нар саатуулах байранд баривчлах байрны үйл 

ажиллагааны явцад 15 иргэнд эмнэлгийн анхны тусламжийг үзүүлж, ар гэр, асран 
хамгаалагчид нь  21  иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан байна. Согтуугаар 
саатуулагдсан 897 иргэдээс төлбөр болох 3,722,550 төгрөг, хугацаа дууссан  
хүмүүжигчийн төлбөр 10,624,200  төгрөгийг төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн.  

 
Журам сахиулсан алба хаагчдын ажлын талаар: Тайлангийн хугацаанд шүүх 

хурлын 1,2,3-р танхимуудад 2017 онд  хуяглан хүргэлтээр 288 шүүгдэгч, яллагдагчийг 
шүүхээс цагдан хорих байр, цагдан хорих байрнаас шүүхэд хуяглан хүргэх үед болон 
12099 оролцогчтой  эрүүгийн хэргийн 678, иргэний 620, захиргааны 54, Хянан 
магадлангийн-714, нүүдэллэн ажилласан-2 нийт 2068 шүүх хурал 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.  

 
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн, Захиргааны  болон иргэний хэргийн 

шүүхээс хариуцагч, гэрч, хохирогч, шинжээч  шүүгдэгч нарыг албадан ирүүлэх  нийт-65 
шүүгчийн захирамж, тогтоол хүлээн авч, бүртгэлд хөтлөн, хариуцсан алба хаагч нарыг 
томилон, албадан ирүүлэх шүүгчийн 64 захирамж, шүүхийн тогтоолоор нийт 78 
хариуцагч, гэрч, хохирогч нарыг  албадан ирүүлж  шүүгчийн туслахад хүлээлгэн өгч,  
одоо  биелэгдээгүй  захирамж,  шүүхийн тогтоол 1 байна.  

 
2017 онд нийт  43 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. 30 шүүхийн шийдвэрээр 37 хүнийг эрэн сурвалжилж  оршин суугаа хаягийг 
тогтоож шүүхэд албан бичгээр хүргүүлсэн.  Одоо АСАП санд эрэн сурвалжлалт 
зарлагдсан биелэгдээгүй нийт-16 шүүгчийн шийдвэр байна. 

 
ГУРАВ: САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ 

БОЛОН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ТАЛААР  
 
Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээ, түүний үр дүн: ЦЕГ-ын даргын 2017 оны “Сахилга хариуцлагыг 
дээшлүүлэх” 01 тоот албан даалгавар, Монгол улсын Засгийн газрын “Сахилга, 
хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр тус Цагдаагийн газраас хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган баталж, 
бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж алба хаагчдад албан даалгаврыг хэрэгжүүлж сахилга 
баттай, хариуцлагатай ажиллах талаар үүрэг, чиглэл өгч, өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байна.  

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

тооны бус зөвлөл”-ийг байгуулж  ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх 
чиглэлээр хэлтэс, тасгийн дарга нарт 1 үүрэг, алба хаагчдад 2 үүрэг, 1 зөвлөмж 
хүргүүлж, биелэлт үр дүнг тооцсон.  

 
Цагдаагийн газрын “Сахилга ёс зүйн зөвлөл”-өөс 2017 оны A/03 тоот тушаалаар 

“Сахилга ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон” шалгаруулах аяны удирдамж төлөвлөгөөг 
батлуулан 8 шалгуур үзүүлэлтээр хэлтэс, тасгуудын сахилга, хариуцлагын байдлыг 
дүгнэхэд 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. 
Сахилга, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргаагүй Захиргааны удирдлагын тасгийн алба 
хаагчдыг БНХАУ-ын Эрээн хотод 4 хоног аялуулсан.  

 
Цагдаагийн газраас улирал бүр “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг зохион 

байгуулж, алба хаагчдын сахилга ёс зүйн байдалд дүгнэлт өгч алдаа дутагдал гаргасан 
алба хаагч нэг бүрээр алдаа оноог хэлэлцэхийн зэрэгцээ хариуцсан ажилдаа амжилт 
гаргасан, сахилга баттай сайн ажиллаж байгаа алба хаагчдыг мөн хамт олны өмнө 
сайшааж ажлын ололт амжилтыг танилцуулж туршлага судлуулж сайшааж байна.  

Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг улирал бүр зохион байгуулж шат шатны 
дарга, ахлахын манлайллыг дээшлүүлж ажилласнаар 2017 онд 47 алба хаагч сахилгын 



арга хэмжээ авагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 14 нэгжээр буюу 5,3 хувиар буурсан,  
зөрчлийн 26 буюу 55,3 хувийг байгууллагын дотоод хяналтаар илрүүлсэн эерэг 
үзүүлэлттэй байна.  

 
Зэвсэгт хүчний 016-р бригадын сэтгэл зүйч, ахлах дэслэгч Ц.Ганбатыг урьж нийт 

бие бүрэлдэхүүнд “Стрессийн менежмент” сэдвээр сургалт хийлгэж, алба хаагчдын 
стресс бухимдлыг тайлах сэтгэл зүйн трэйнинг хийж ажилласан. 

 
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 идэвхжүүлсэн ажлуудын нэг болсон.  

 
Цагдаагийн газрын даргын өгсөн үүргийн дагуу Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 

дарга 12, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн дарга 15, Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн дарга Замын цагдаагийн тасгийн дарга, ахлах 11, сэтгэл зүйч 2, нийт  
40 алба хаагчдын ар гэрийнхэнтэй тус тус уулзаж, алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх, ахуй амьдралыг судалж ажилласан. 

 
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 14 алба хаагчийг хамруулсан. 

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

/өсөлт, бууралт/ 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 онд  29 офицер, 18 ахлагч нийт 47 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-6, хэсгийн төлөөлөгч-9, 
хэсгийн байцаагч-1, хэв журмын офицер-1, хэв журмын цагдаа-11, бусад-8, зөрчлөөр 
нь авч үзвэл Цагдаагийн алба хаагчийн соёл, ёс зүй зөрчсөн 13,  үнэмлэх энгэрийн 
тэмдэг үрэгдүүлсэн 4,  хууль ёс, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн 10, ажлын хариуцлага 
алдсан 13, бусад 19, үүнээс сахилгын шийтгэлийг байгууллагын даргын тушаалаар 47 
алба хаагч хүлээсэн байна. Дээрх 47 зөрчлийн 26 буюу 55,3 хувийг байгууллагын 
дотоод хяналтаар илрүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс /2016 онд 61 зөрчил гарсны 37 
буюу 60,6 хувийг дотоод хяналтаар илрүүлсэн / 5,3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
Сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдын тоо өмнөх оны мөн үеэс 14 нэгжээр 
буурсан, дотоод хяналтаар илрүүлсэн зөрчил буурсан байна. 

 
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. 

 
2017 онд Мөрдөн байцаах тасагт Аймгийн прокурорын газраас давхардсан 

тоогоор 24 алба хаагчийн зөрчилд 11 прокурорын шаардлагад ирсэн ба шаардлагад 
дурдсан зөрчлийг Цагдаагийн газрын зөвлөлийн хурлаар авч хэлэлцэн буруутай алба 
хаагч нарт Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар хариуцлага тооцон ажиллаж байна.  
Мөн зөрчил гаргасан нийт алба хаагч нараар эссэ бичүүлж, POWER POINT програм 
дээр сургалт бэлтгүүлэн Мөрдөн шалгах эрх бүхий алба хаагч нар болон нийт бие 
бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулж ажиллаж 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 175 зааварчилгааг бичиж хүргүүлэн 
биелэлтийг илтгэх хуудсаар авсан.  

 
2017 онд 12 удаа прокурорын байгууллагатай хамтарсан зөвлөгөөн хийж 

зөвлөгөөнөөр прокурор, шүүхээс буцсан хэргүүд болон ээдрээ түвэгтэй, олон 
үйлдэлтэй хэргийн хугацаа сунгагдан шалгагдаж байгаа эрүүгийн хэрэг тус бүрийг 
хэлэлцэн хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвшилцөж тухайн хэргүүдэд тасгийн дарга, ахлах 
мөрдөгч нараас 195 зааварчилгаа бичиж хүргүүлэн биелэлтийг тооцон ажиллаж байгаа 
ба зөвлөгөөний үеэр шүүхээс буцсан хэргийн талаарх шалтгаан нөхцөл, 2017 оны 07 
сарын 01-ны өдрөөс дагаж мөрдөгдөж байгаа Эрүүгийн хууль болон Улсын ерөнхий 
прокурорын шинэчлэн найруулсан аргачилсан зааврын талаар сургалт зохион 
байгуулж мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нарт мэдээлэл хүргүүлж ажилласан. 

 
Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр дотооддоо зохион 

байгуулсан сургалт: Цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн б/58 
дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын сургалтын хөтөлбөр /2016-
2019/, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Сургалтын бодлого 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх” /код 118/-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор байгууллагын 
сургалтын бодлого, чиглэлийг тодорхойлон алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх зорилт тавин, тус газраас “Албаны сургалтын төлөвлөгөө”-г 3 хэсэг, 52 
заалттай гарган батлуулж хэрэгжилт 85 хувьтай байна.   

 
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу дотооддоо  “Байгууллагын дотоод аюулгүй 

байдлыг хангах”, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”, “Цагдаагийн албаны 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”, “Хүний биед үзлэг хийх аргачлал, “Мөр судлал, 
мөртэй ажиллах үе шат”, “Хэргийн газрын үзлэг хийхэд анхаарах зарим асуудал”, 
“Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн байдал”, “Бие хүний харилцааны соёл, 
хандлага, төлөвшил”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах”, “Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх”, “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, “Хүний эрхэд 
суурилсан хандлага”, “Архи согтууруулах ундааны хор уршиг, урьдчилан сэргийлэх нь” 
“Цагдаагийн алба хаагчийн гадаад үзэмж, биеэ авч явах байдал”, “Хүүхэд хамгаалах 
тухай хууль”, “Сонгуулийн тухай хууль”, “Эрчүүдийн эрүүл мэндэд тулгамдаж байга 
асуудал”, “Жагсаал цуглаан зохион байгуулах үеэр анхаарах асуудал”, “Цагдаагийн 
байгууллагын мэдээллийн сангийн ашиглалт, анхаарах асуудал”, “Танхайрах гэмт 
хэргийн зүйлчлэлийн асуудал”, “Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл”, “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, “Нотлох баримт”, “Монгол улсад бүртгэгдсэн гэмт 
хэргийн тоо бүртгэл /код-701/”, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийн хэргийг хянан 



шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль, Монгол улсад хилээр нэвтэрч байгаа иргэдэд олгодог виз, гадаадын иргэдтэй 
холбоотой зөрчил шалгах арга зүй, Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Ажлын 
байрны дарамт, ХДХВ-ын сайн дурын зөвлөгөө, шинжилгээ сэдвүүдээр 65 удаагийн 
сургалтыг зохион байгуулсан байна.  

 
  Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/51 тоот 
тушаалаар сургалтын баг байгуулж алба хаагчдыг сургаж дадлагажуулах, хөгжүүлэх, 
мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай дамжуулах чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч үр дүнг 
тооцон ажиллаж байна.  
 
  Цагдаагийн ерөнхий газар, Сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан сургагч 
багшийн сургалтад Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн хурандаа 
Г.Эрхэмбаяр, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Н.Нарантуяа, мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч С.Эрдэнэбилэг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн 
хошууч А.Зандан, Хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч,цагдаагийн ахмад 
А.Учрахбаяр нар хамрагдсан байна.   
 

Тус Цагдаагийн газар, хэлтсийн алба хаагч нараас Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Сургалтын төвийн давтан болон мэргэшүүлэх модулийн сургалтад 95, Хууль 
сахиулахын их сургуулийн  бакалаврын эчнээ ангид 20, магистрт 1, ахисан шатны 
боловсролын сургуулийн гадаад хэлний сургалтад 1 алба  хаагчийг тус тус хамруулсан. 
Цагдаагийн ерөнхий газрын мэргэшүүлэх болон давтан сургалтад бие бүрэлдэхүүний 
63,9 хувь нь хамрагдсан байна.  

 
  ЦЕГ-ын Сургалтын төв болон бусад газраас зохион байгуулагдсан сургалтад 
хамрагдаж байгаа алба хаагч нараар “Сахилга хариуцлагын баталгаа” гаргуулан 
сургалтаас ирээд харьяа тасаг албадын алба хаагч нарт заагдсан хичээлээр сургалт 
оруулж байна.    
 
  Цагдаагийн газрын ахлагч нарын 4 дүгээр улирлын сургалт, зөвлөгөөний үеэр 
ахлагч бүрэлдэхүүнээр сургагч ахлагч М.Энхбаатар Цагдаагийн газрын “Ахлагчийн 
зөвлөл”-ийг байгуулж ажиллах журмыг хэлэлцүүлсэн. Ахлагчийн зөвлөлийг 
байгуулснаар алба хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, ёс зүйг дээшлүүлэх, ахлагч 
бүрэлдэхүүний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тэдний дуу хоолойг удирдлагын 
түвшинд хүргэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон талын ач 
холбогдолтой ажил болоод байна.  
 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар тасгийн дарга, 
ахлах байцаагч нарыг хуваарилан 8 цагийн, Гэр бүлийн тухай хууль, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар 3 цагийн, нийт 11 цагийн сургалтыг зохион 
байгуулж давхардсан тоогоор 980 алба хаагч хамрагдсан. 

 
Мөрдөн байцаалтын чиглэлээр Улсын ерөнхий прокурорын сургалтын багш, 

хууль зүйн ухааны доктор Б.Өнөрмаа 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 
1 өдрийн сургалт зохион байгуулсан. 

 
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 байгуулсан.  

 
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. Хүний эрхийн үндэсний комиссын Төв аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 
Ц.Чойжилсүрэн “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, “Хүний эрхэд суурилсан хандлага”, 
“Ажлын байрны дарамт” сэдвээр бие бүрэлдэхүүнд 2 удаа 4 цагийн сургалт явуулж 
ярилцлага хийсэн. 

 
2016 он, 2017 оны эхний хагас жилийн ажлын үр дүнгээр D,F үнэлэгдсэн 11 алба 

хаагчийг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж, ажил сайжруулах 
чиглэлээр хугацаатай үүрэг өгч биелэлтийг тооцож ажилласан. 

 
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 14 алба хаагчийг хамруулсан. 

 
Эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн хошууч М.Баасанхүү БНХАУ-ын Өвөрмонголын 

өөртөө засах орны Нийтийг аюулаас хамгаалах тэнхимээс Хөх хот дахь Өвөрмонголын 
цагдаагийн ерөнхий дээд сургуульд “Мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх” сэдэвт сургалт, эдийн засгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Билгүүн 
ОХУ-ын Нижнии Новгород хотын дотоод явдлын яамны академид “Эдийн засгийн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх” чиглэлийн сургалтад тус тус хамрагдсан.  

 
 Албаны сургалтын чанар, үр дүнг ахиулах, үнэлэх зорилгоор заагдсан сэдвийн 

хүрээнд 2, 4 дүгээр улиралд алба хаагчдаас А,Б вариантаар тестээр 2 удаа шалгалт 
авч, шалгалтад хангалтгүй үнэлгээ авсан алба хаагчдаар хичээлийг дахин судлуулж 
мэдлэгийг бататгах шалгалтыг авсан.  

Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн хууль, 
Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар Монголын Хуульчдын холбооны Төв аймаг 
дахь салбарын гишүүн, өмгөөлөгч Б.Баярмагнайтай хамтран алба хаагчдын дунд хууль 
эрх зүй, танин мэдэхүйн Центавр тэмцээн зохион байгуулсан.  

 
Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулагдсан сургалт, уулзалт, 

хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнд алба хаагчдыг хамруулсан байдал:  
Монгол Улсын Их хурлаас 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 хууль”-аар 
зохион байгуулсан бүсчилсэн сургалтад 101 алба хаагчийг хамруулж сургалтын гарын 
авлага, эмхэтгэл тараасан байна.  

 
Улс орон даяар зохион байгуулагдсан Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай хэлэлцүүлэгт 2 алба хаагчийг оролцуулсан.  
 
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 зөвлөгөөнийг тус Цагдаагийн газраас санаачлан амжилттай зохион 
байгуулсан.  

 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Марш тактикийн аварга тасаг шалгаруулах” 

тэмцээнд цагдаагийн газраас 2 баг тамирчид амжилттай оролцсон.   
 
Монгол улсад шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдад Төв аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны мэргэжилтэн 
Б.Баярмагнай “Монгол улсын Үндсэн хуулиуд ба 1992 оны Үндсэн хуулийн үзэл 
баримтлал” сэдвээр сургалт орж алба хаагчдын дунд хууль эрх зүй, танин мэдэхүйн 
АХА тэмцээн, Төв аймгийн “Зөв залуус” төрийн бус байгууллагаас зохион явуулсан 
“Архинд биш амьдралд дурлая” нэг сарын аянд тус цагдаагийн газрын алба хаагчид 
нэгдэж нийт бүрэлдэхүүний дунд АХА тэмцээнийг тус тус зохион байгуулсан.  

 
Аймгийн хууль, хяналтын 8 байгууллагын бүх ажилтан, алба хаагчдыг 

хуваарилан спортын 8 төрөлт тэмцээнийг 2017 оны 4 дүгээр сард зохион байгуулсан 
ба Цагдаагийн газрын баг тамирчид медалийн тоогоор тэргүүлж шилжин явах цомоор 
шагнагдсан.  

 
Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Алтан намар” арга 

хэмжээнд тус Цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай оролцож, “Олс таталт”-ын 
төрөлд тэргүүн байр эзэлсэн.  

 
Төв аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/297 тоот захирамжаар батлагдсан 

“Нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр” арга хэмжээний хүрээнд 2017 оны 04-р сарын 12-ны 
өдрөөс 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хооронд нийт бие бүрэлдэхүүн Долоо хоног 
бүрийн  Лхагва гарагт өглөөний 06 цагаас “Нарны алхалт”-нд 2,5 км замд алхсан нь 
алба хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдал, өвчлөлөөс сэргийлсэн арга хэмжээ болсон 

 
Төв аймаг дахь цагдаагийн газар, Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн 

хэлтэс, Угтаалцайдам сумын ИТХ, прокурорын газраас хамтран гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа” сэдэвт 
хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд Баянхангай, Заамар, 
Өндөрширээт, Цээл, Лүн, Угтаалцайдам сум болон хил залгаа аймаг, сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа, сумдын ИТХ-ын төлөөлөгч болон иргэд оролцсон. 

 
Зохион байгуулсан соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээ: Тус цагдаагийн газраас 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил”  /код 
940/-ын алба хаагчдын оюун санаа, сэтгэхүйг хөгжүүлэх, эрх зүйн мэдлэг, мэргэжлийн 
ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх үзэл, соёл сахилга ёс зүйг 
төлөвшүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, албаны онцлогоос үүссэн сөрөг нөлөө, сэтгэл зүйн 
алжаал, ажил амьдралын бухимдлыг тайлах зорилгоор “Соён гэгээрүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө”-г 24 заалттай гарган батлуулж хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажилласнаас 
бүрэн хэрэгжсэн 21, огт хэрэгжээгүй 3, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 87,5 хувьтай байна.  

 
Албаны сургалт, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 2017 онд зохион явуулсан ажлын 

мэдээллийг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 8, 23 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж 
цаашид анхаарах асуудлын талаар үүрэг чиглэл өгсөн.  

 
Тус Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2017 онд 9 шинэ санал санаачилга 

гаргасныг бүртгэн үр дүнг тооцон ажилласан. 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”, Монголын цагдаагийн 
ахлагчийн өдрийг тохиолдуулан “Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын ахлагч 
бүрэлдэхүүнд болон 2017 онд цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан алба хаагчдад 
хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ”-үүдийг зохион байгуулалтын өндөр түвшинд явуулж 
үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг МҮОНТ, ТҮ9, ТҮ5, Өлзий, Төв, TBS олон нийтийн 
телевизүүдээр сурталчлан ажилласан байна.  

 
Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан цагдаагийн газрын эрэгтэй 

алба хаагчдад Монгол улсын дархан мэргэн Олон улсын хэмжээний мастер Холхорын 
Оюунчимэг нум сум харвах арга, монгол ёс заншлын талаар мэдээлэл хийж, уулзалт 
ярилцлага зохион байгуулсан.  

 
Зуунмод хотын Засаг даргын тамгын газрын даргаар ажиллаж байсан ахмад 

ажилтан Д.Жагарзэсэмийг урьж “Төрийн алба хаагчийн ёс зүй” сэдвээр алба хаагчдад 
мэдээлэл, ярилцлага хийсэн.  

 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүч спорт хорооноос 2017 онд зохион явуулсан 17 

төрлийн спортын цогцолбор тэмцээнд тус цагдаагийн газрын баг тамирчид амжилттай 
оролцож 21 аймгаас тэргүүн байр эзэлж “Шилжин явах цом”, Өргөмжлөлөөр 
шагнагдсан. 

 
Цагдаагийн газар, хэлтэс, тасаг, албадын дунд зохион байгуулах спортын 7 

төрлийн тэмцээнийг дотооддоо зохион байгуулсан ба төрлөөр нь авч үзвэл: Гар 
бөмбөг, Үндэсний бөх, Ширээний теннис, Хөл бөмбөг, Сагсан бөмбөг зэрэг тэмцээн, 
уралдаан зохион байгуулагдаж 13 оноогоор НХЖХТ 1-р байр, 12 оноогоор ЭЦТ 2-р 
байр, 11 оноогоор ЗЦТ 3-р байранд тус тус шалгарсан байна.  

 
Цагдаагийн газрын ахлагч нарын санаачилгаар тус газарт “Ахлагчийн зөвлөл”-

ийг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, ажиллах журмыг баталсан нь ахлагч 
бүрэлдэхүүнийг сургаж дадлагажуулах, хөгжүүлэх, тэдний нийгмийн асуудал, ар гэрийг 
дэмжих, тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой 
арга хэмжээ болоод байна.  
   

Алба хаагчдын албаны бэлтгэл хийх, бие бялдрын цогц дасгал хийх, чөлөөт 
цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх газар байхгүй байсан тул нийт бие бүрэлдэхүүний 
хурлаар хамт олны хуримтлал, байгууллагын дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан 
бялдаржуулах, фитнесс төв барихаар  шийдвэрлэн барилгын ажлыг тасаг албад 
хуваарилан авч засвар, үйлчилгээ хийж ашиглалтад оруулсан. Уг бялдаржуулах төвд 
тасаг, хэсгийн алба хаагчдыг хуваарилан чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах дасгалыг 
хийлгэснээр алба хаагчид чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөл боломжоор 
хангагдаад байна.  

 
Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Хэсгийн байцаагч 2017” тэмцээнийг Төв 

аймагт 2 дахь удаагаа зохион байгуулсан ба тус газрын хэсгийн байцаагч, цагдаагийн 
дэслэгч С.Цэдэндорж 3-р байр эзэлсэн. Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаанд 
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Ө.Энхтөр оролцсон бөгөөд 
Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт баригдсан 24 цагийн замын хяналтын 
постын нээлтийн үйл ажиллагааг давхар зохион байгуулж ажилласан. 

 



Тус цагдаагийн газраас хэлтэс, тасгуудын дунд “Сахилга ёс зүйн зөрчилгүй хамт 
олон шалгаруулах аян”-ыг зарлаж дүгнэн үр дүнг тооцож 1-р байранд шалгарсан ЗЦТ-
ийн алба хаагчдыг ОХУ-ын Буриад улсад Байгаль нуурт аялах эрхээр, Захиргааны 
удирдлагын тасгийн алба хаагчдыг БНХАУ-ын Эрээн хотод аялах эрхээр шагнасан. 
2017 оны 8-р сард Захиргааны удирдлагын тасгийн 13 алба хаагчийг ЦЕГ-ын Гадаад 
харилцааны хэлтсээс цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу 
зөвшөөрөл авч БНХАУ-ын Эрээн хотод аялуулсан.  

 
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.  

 
Монголын цагдаагийн ахлагчийн өдрийг тохиолдуулан “Төв аймаг дахь 

Цагдаагийн газрын ахлагч бүрэлдэхүүнд болон 2017 онд цэргийн байнгын тэтгэвэрт 
гарсан алба хаагчдад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ”-г зохион явуулсан нь ахлагч 
бүрэлдэхүүний дуу хоолой, шийдвэрлэх асуудлыг удирдлагын түвшинд хүргэсэн, 
цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан алба хаагчдыг бие бүрэлдэхүүнтэй уулзуулж ахмад, 
залуу үеийн залгамж холбоог хангасан, тэдний санал сэтгэгдлийг сонссон үр дүнтэй 
ажил, арга хэмжээ болсон.  

 
Тус Цагдаагийн газрын ЭЦТ-аас санаачлан сум, орон нутагт үүрэг гүйцэтгэж 

байгаа алба хаагчдад цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, тэдний 
санал, хүсэлтийг хүлээн авах зорилгоор “Аялах дэвтэр”-ийг аялуулж байна.  

 
Төв аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Урлагийн 

наадам”-д цагдаагийн газрын алба хаагчид идэвхтэй 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 гран-при шагнал хүртсэн.  

 
2017 онд цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулсан 65 ажил, арга хэмжээний 

талаарх мэдээллийг цагдаагийн газрын вэб сайт, 60 ажил, арга хэмжээний мэдээллийг 
www.tuv.police.gov.mn хуудсанд байршуулж үйл ажиллагааг сурталчилсан байна.  

 
2017 онд соёл, гоо зүйн хүмүүжил, мэдлэгийг дээшлүүлэх талаар 6 удаа, соёл 

урлагийн арга хэмжээг 5 удаа, биеийн тамир, спортын арга хэмжээг 25 удаа, ахмад 
ажилтан, алдар цуутай хүмүүстэй уулзах, гавьяаг нь мөнхжүүлэх, туршлага судлах 
арга хэмжээг 4 удаа, Музей, түүх дурсгалын газруудыг үзүүлэх арга хэмжээг 4 удаа, 
хэлэлцүүлэг, ярилцлага 18 удаа зохион байгуулсан. Зохион байгуулж байгаа ажил, 
арга хэмжээнд алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн хүмүүсийг бүрэн хамруулж ажиллаж 
байна.  

 
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан байдал:  
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэвтрүүлэг 10, мэдээ 116, 

ярилцлага 16,  мэдээллийн сайтаар ярилцлага 8, мэдээ 16, FM радиогоор ярилцлага 



22, мэдээ 16 удаа,  Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр 
телевизээр нэвтрүүлэг 7, мэдээ 14, ярилцлага 8, мэдээллийн сайтаар ярилцлага 8, 
мэдээ 54, FM радиогоор ярилцлага 10, мэдээ 18, Цагдаагийн алба хаагчийн үйл 
ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр телевизийн нэвтрүүлэг 6, мэдээ 12, ярилцлага 8, 
мэдээллийн сайтаар ярилцлага 8, мэдээ 16, FM радиогоор ярилцлага 7, мэдээ 12 тус 
тус бэлтгэн хүргэсэн. Тухайлбал: Орон нутгийн TBS болон ТӨВ телевизээр “Цагдаагийн 
мэдээллийн цаг” хөтөлбөрөөр 7 хоног бүрийн Даваа, Мягмар гаригуудад эрүү, хэв 
журмын нөхцөл байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээллийг  тогтмол 
хүргэж ажилласан.  

 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр Цагдаагийн 

газраас санаачлан зохион байгуулсан “Хууль хяналтын байгууллагуудын 
эмэгтэйчүүдийн анхдугаар зөвлөгөөн”, “Цагдаагийн алба хаагчид ээжүүддээ хүндэтгэл 
үзүүлэх арга хэмжээ”, “Дээлтэй монгол өдөрлөг”, “Хэсгийн байцаагч -2017”,  Цагдаагийн 
газраас зохион байгуулагдсан “Нээлттэй хаалганы өдөр”, Хил залгаа аймаг сумдын 
хамтарсан 2 удаагийн зөвлөгөөн зэрэг арга хэмжээнүүдийг орон нутгийн телевизээр 
болон аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран 
Монголын Үндэсний телевиз, ТВ-5, Нутаг-21, Өлзий телевизүүдээр сурталчлан 
ажиллав. Мөн Цагдаагийн газрын 2017 оны жилийн эцсийн тайлангийн хурлыг аймаг, 
сумын удирдлагууд болон иргэд, хөдөлмөрчдийг оролцуулан зохион байгуулж орон 
нутгийн ТВS телевизээр сурталчилсан.    

 
Цагдаагийн газраас аймаг орон нутгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 

байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын 
талаар Цагдаагийн Ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээллийн төвийн “Амрыг эрье” 
нэвтрүүлгээр сурталчилж ажилласан.  

 
Цагдаагийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан хуулийн 

их бичвэрийг хүлээн авах арга хэмжээг зохион байгуулж  орон нутгийн телевизээр 
сурталчилж ажилласан.  

 
Цагдаагийн алба хаагчийн үйл ажиллагааг сурталчлах, алдаршуулах чиглэлээр:  

Цагдаагийн Ерөнхий газраас зохион байгуулсан “Хэсгийн байцаагч-2017” тэмцээнд 
амжилттай оролцсон тус цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч 
Д.Цэдэндорж, Шилдэг нохойн төлөөлөгчийн тэмцээнд амжилттай оролцсон туслах 
төлөөлөгч, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Отгонбаяр нарыг орон нутгийн ТӨВ телевизийн 
“Зочны цаг” нэвтрүүлэгт оролцуулж  албаны үйл ажиллагаа, онцлог, тэмцээн 
уралдааны талаар мэдээлэл хийж сурталчилсан.  

 
Мөн ТВS телевизийн “Хөгжилтэй өдөр” 3 удаагийн нэвтрүүлэгт цагдаагийн ахмад 

М.Нансалмаа, зохицуулагч цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Болдмандах, цагдаа 
зохицуулагч Э.Сүхбаатар  нар оролцсон.  
 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран Баян 
сум дахь цагдаагийн хэсгээс авч хэрэгжүүлж байгаа ажил, тус суманд малын хулгай, 
зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, “School police” арга хэмжээ хэрхэн 
хэрэгжиж байгаа, түүний үр дүнгийн талаар нэвтрүүлэг бэлтгэн орон нутгийн телевиз 
болон Нутаг-21, Өлзий телевизээр сурталчилж ажилласан байна.  

 
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

хэмжээний талаар, түүний үр дүн:  



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 мэдээлэл, Цагдаагийн газрын вэб хуудсанд баннер 
байршуулсан. Мөн алба хаагчдад 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. 

 
Тус Цагдаагийн газар 2017 оны 09 сарын 18-ны өдрийн 51/01-3552 дугаар албан 

бичгээр Авлигатай тэмцэх газар сургалт зохион байгуулах хүсэлт тавьсны үр дүнд 2017 
оны 2017 оны 10 сарын 05-ны өдөр Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, 
соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах ажилтан, комиссар Л.Батбаяр "Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг таниулах нь" сэдвээр тус Цагдаагийн газрын алба хаагчдад 2 цагийн 
сургалт зохион байгуулсан.  

 
Авлигатай холбоотой мэдээллийг хүлээн авах албан тушаалтны нэрс, харилцах 

утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг гаргаж Цагдаагийн газрын 
жижүүрийн мэдээллийн самбар дээр байрлуулсан ба мобиком-95189102, юнитель-
88283102, жи-мобайл-98500201, скайтел-91899102 дугаарын утсаар болон санал 
хүсэлтийн хайрцгаар хүлээн авч, газар хэлтэс, тасаг албадын дарга нар иргэдээс 
ирүүлсэн гомдол мэдээллийг хүлээн авч, шуурхай шалгаж шийдвэрлэн хариу өгч 
ажиллаж байна.  

 
Тус Цагдаагийн газрын “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 

болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг”, “Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 
этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг”, “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-үүдийг нэгтгэх ажил үүргийг 
хариуцан ажиллаж, 114 алба хаагчийн “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг”-ийг нэгтгэн цахим санд оруулж, архивын 
баримт болгон хадгалсан. 

 
Шинээр албан тушаалд томилогдсон 14 алба хаагчаас хувийн ашиг сонирхлын 

мэдүүлгийг авч, их хэмжээний өөрчлөлт мэдүүлсэн 1 алба хаагчийн мэдүүлгийг авч 
ажилласан.  

  
ДӨРӨВ. САНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР 

 
Байгууллагын санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар хийсэн ажил, арга 

хэмжээ: Цагдаагийн газар нь эхний хагас жилийн байдлаар улсын төсвөөс 2,8 тэрбум 
төгрөгийн татаас санхүүжилт авч Цагдаагийн газрын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн 
хэв журам сахиулах, 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 15,0 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 17,0 сая 
төгрөг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 113,3%-тай биелүүлсэн. Аймгийн хүү, 
торгуулийн 100140000985 тоот дансанд 520,0 сая төгрөгийг оруулсан байна.  

 
Батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагааг төлөвлөн явуулж төсөв хөрөнгийг 

зүй зохистой зориулалтын дагуу зарцуулан ажиллаж хэмнэх боломжтой зардлуудыг 
хэмнэн, төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах саналаа өгснөөр хүрэлцэхгүй байгаа 
зардлыг санхүүжүүлэн өр авлага үүсгэхгүй ажилласан. 

 
Цагдаагийн газрын сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, өр авлагын 

мэдээ, улирлын тайланг хугацаанд нь гарган 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 
өгснөөр 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. Аймаг орон нутгаас 
малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 2,0 сая төгрөгийн шатахууныг олгож 
хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох ажилд дэмжлэг үзүүлсэн. 

 
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. Заамар 
сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст мэдүүлэг авах өрөөг шинээр байгуулах 7,9 
сая төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлэж өгч “Сан межик” ХХК-аар засварын ажлыг 
гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулан материалыг ЦЕГ-ын СААА-д хүргүүлсэн.  

 
Аймаг орон нутгаас Цагдаагийн газрын “Б” байранд хүчирхийллээс хамгаалах 

“Түр хамгаалах” байрыг шинээр байгуулахаар шийдвэрлэн  засварын 6,7 сая төгрөгийн 
хөрөнгийг шийдвэрлэн өгснөөр “Дөрвөн лхагва ХХК”-аар  засварыг хийлгэн ашиглалтад 
хүлээн авсан. 

 
Шилэн дансны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

хэжмээ: Цагдаагийн газрын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг иргэд олон нийтэд ил тод 
байлгах зорилгоор шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулбал зохих 
мэдээллийг “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох тухай” журмын дагуу PDF файл, хавсалтаар бүрэн мэдээлж 
ажилласан. Цахим орчинд шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд хэрхэн хандалт хийж 
мэдээ, мэдээлэлтэй танилцах талаар төвийн болон сум орон нутгийн нийт бие 
бүрэлдэхүүнд 6 удаа сургалт орсон. Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан 



мэдээлэлтэй танилцахаар 100 орчим хүн хандалт хийсэн 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.  

 
Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээ, мэдээлэл байршуулж байгаа талаарх 

мэдээллийг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралд 2 удаа оруулж хэлэлцүүлэн 
цаашид анхаарах ажлын үүрэг чиглэлийг авч ажилласан.  

 
Шилэн дансанд тавигдсан мэдээлэлд 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 140 мэдээ, мэдээллийг оруулаад байна. 

 
ТАВ: АЛБА ХААГЧ, АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ 

ХАНГАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл байдал, нийгмийн асуудлыг дээшлүүлэх 
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 бялдрыг сайжруулах, чөлөөт цагийг зөв 

боловсон өнгөрүүлэх чиглэлээр удирдлагын зүгээс санаачлан “Бялдаржуулах төв”-
ийг барих санаачилга гарсныг хамт олны хурлаар хэлэлцүүлсэн нь бие бүрэлдэхүүний 
зүгээс дэмжлэг авч  өөрсдийн дотоод нөөц бололцоо, хамт олны тусламжаар барих 
шийдвэр гарч барилгын ажлыг дуусган, тоног төхөөрөмж байрлуулах, тохижуулах 
ажлыг албад хуваарилан авч хийж 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.  

 
Манзушир өргөө 1000 айлын орон сууцны дэргэд цагдаагийн алба хаагчдын 30 

айлын орон сууцыг барихаар төлөвлөн, аймгийн удирдлагаас газрын асуудлыг 
шийдвэрлэж өгсөн бөгөөд  нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан захиалгыг авсан. Орон 
сууцыг 2018 оны 3 дугаар сараас эхлэн барихаар төлөвлөөд байна.  

 
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 хийсэн. 

 
Туслах аж ахуйн малаас “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасны дагуу алба 

хаагчдад болон ар гэрт нь 13 хонийг олгож тусламж үзүүлсэн. Хамт олны хуримтлалаас 
2017 онд 36 алба хаагчид 4,0 сая төгрөгийг алба хаагчид тусламж болгон өгсөн байна. 
Хэсгийн төлөөлөгч  нарыг аймгийн төвд албан ажлаар ирэх үедээ байрладаг “Б” 
байранд тасаг, албад хуваарийн дагуу тохижилт хийж засварласан байна. 

 
Цагдаагийн газар нь алба хаагч, ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Хамт олны сан” байгуулж, хамт олны хурлаар журмаа 
хэлэлцэн баталсан.  

 
2017 онд эрүүл мэндийн улмаас эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн 9 алба хаагчид 

360,0 мянган төгрөг, ар гэрт нь гачигдал тохиолдсон 8 алба хаагчид 1400,0 мянган 
төгрөг, шинээр хүүхэдтэй болсон 12 алба хаагчид 1200,0 мянган төгрөг, цэргийн 
байнгын тэтгэвэрт гарсан 1 алба хаагчид 200,0, улс, аймгийн чанартай спортын 9 
уралдаан, тэмцээнд 695,0 мянган төгрөг, шинээр байранд орсон 6 алба хаагчид 900,0 
мянган төгрөг, Монгол цэргийн баяр, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт 781,0 
мянган төгрөгийг зарцуулж алба хаагчдад туслалцаа үзүүлсэн байна.  

 
Эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ: 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 минутын турш алхаж хөдөлгөөний 
дутагдлаас сэргийлж, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх чиглэлийн ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан. 

 
Алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах ажлыг байгууллагын хэмжээнд 

хэрэгжүүлэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн үзлэг оношилгоо, 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 

байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдрөөр Улаанбаатар хотын болон аймгийн өрхийн 
эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг оношилгоонд 20 алба 
хаагчийг хамруулж ажилласан байна.  

 
Цагдаагийн байгууллагын ахлагч нарын өдрийг тохиолдуулан сумдын цагдаа 

нар болон ахлагч бүрэлдэхүүний нэгдсэн ургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. 
Сургалт зөвлөгөөний үеэр 51 ахлагчийг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн оношилгоо, 
шинжилгээ үзлэгт хамруулж ажилласан.  

 
Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил арга 

хэмжээ: 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 байгуулж, 
орон тооны бус ажлын хэсгээс 2017 онд 7 хэсэг бүхий 50 төрлийн ажил зохион 
байгуулахаар төлөвлөн ажиллаа. Орон тооны бус ажлын хэсгээс 2017 онд улирал бүр 
хийсэн ажлын танилцуулга, авч хэрэгжүүлсэн ажил, хойшид хийж гүйцэтгэх ажлын 



талаар нийт 4 удаагийн хурлыг зохион байгуулсан ба 2017 оны эхний хагас жилд хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, зохион явуулсан ажил арга хэмжээний 
талаар сонсголыг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж, зөвлөлийн 
хурлаас Орон тооны бус ажлын хэсгийн эхний хагас жилд хийсэн ажлыг 82,5 
хувьтайгаар дүгнэсэн. 

 
Орон тооны бус ажлын хэсгээс Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын алба хаагчдын 

албаны нууц хадгалалт, хамгаалалтыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаархи 
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. Мөн орон тооны бус ажлын хэсгээс 
конторын алба хаагч болон орон нутагт үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагч нарт 8 заалт 
бүхий Зөвлөмж боловсруулан, өрөө болгонд байршуулан ажиллаа. 

 
Зарим өрөөнүүдийн цонх хаалганд дохиолол тавихаар шаардлагатай бараа, 

материалын үнийн судалгааг хийж Цагдаагийн газрын даргад танилцуулсан.  
 

ЗУРГАА: ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТАЛААР 
 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн байдал /код-110/:  
Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны А/59 тоот тушаалаар цагдаагийн газрын үйл 

ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх орон тооны бус ажлын 
хэсгийг байгуулж Цагдаагийн газрын 2017 онд хүрэх түвшнийг тодорхойлж 2016 оны 
үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр хэрэгжүүлэх ажил, арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр дүгнэн үр дүн, цаашид 
анхаарах асуудлын талаар Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн.  

 
Цагдаагийн газрын 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөний 

биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж удаашралтай байгаа 9 арга хэмжээнүүдийг 
эрчимжүүлэх, бодит ажил болгох чиглэлээр хэлтэс, тасгийн дарга нарт үүрэг, ажлын 
чиглэл өгч биелэлтийг тооцон ажилласан.  

 
Төв аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэг шалгалт 2017 оны 04, 11 дүгээр сард 

Зуунмод сумын төсөвт байгууллагуудын дунд тусгай удирдамж төлөвлөгөөний дагуу 
явагдсан бөгөөд тус Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийхэд 
94,7 хувь буюу “Хангалттай” сайн үнэлгээтэй шалгагдсан.  

 
Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын талаар:  
Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны А/57 тоот тушаалаар “Эрсдэлийг 

тодорхойлох орон тооны бус зөвлөл”-ийг байгуулж Цагдаагийн газрын 2017 оны 
эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөг гарган эрсдэлийн санг хөтлөн ажиллаж байна. 
Тайлангийн хугацаанд орон тооны бус ажлын хэсэг 2 удаа хуралдаж эрсдэлийг 
бууруулах, ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр алба хаагчдад 2 удаа 
зөвлөмж өгсөн.  

 
Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр 

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

 
Хяналт, шалгалт, албаны шалгалтын 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. 

 
Цагдаагийн газрын дотоод хяналт шалгалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу 1 

хэлтэс, 5 тасаг, 2 хэсгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт явуулсан. 
Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, ажил эрчимжүүлэх чиглэлээр Заамар сум 
дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст 1 үүрэг өгч, албаны бэлэн байдал, хангаагүй ажил 
тасалсан Баянчандмань сум дахь зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Б.Үнэнбаяр, иргэдээс 
ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг бүртгэлд оруулж шалгаагүй ахлах зохицуулагч, 
цагдаагийн ахмад Г.Мягмархишиг нарт цагдаагийн газрын даргын тушаалаар сануулах 
сахилгын шийтгэл ногдуулж, хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч С.Батсайханд 
хариуцсан алба хаагч нартаа тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлээр үүрэг өгсөн.  

 
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 
хяналт, шалгалт хийгдээд Санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах хуудсаар шалгуулан 94 
оноо буюу бага эрсдэлтэй гэж дүгнэгдсэн байна. 2017 оны 12 дугаар сараас Цагдаагийн 
газрын 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аймгийн Төрийн аудитын газраас 
завсрын аудит хийгдэж байна.  

 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2015, 2016 оны тайланд Цагдаагийн 

ерөнхий газрын Хяналт шалгалт үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс шалгалт хийж 
зөрчилгүй шалгагдсан 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 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 байгуулсан.  

 
 Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 

бэлтгүүлж Дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр 66 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 онд 106 алба хаагчид холбогдуулан 46 албаны шалгалтын дугаар олгон 

албаны шалгалт явуулснаас нотлогдоогүй 27, хугацаатай үүрэг, даалгавар өгсөн 10, 
цалин бууруулсан 54, сануулсан 9 байна. Зөрчилд холбогдсон алба хаагчдын 90 нь 
офицер, 16 нь ахлагч бүрэлдэхүүн байна.  

 
ДОЛОО: ДҮГНЭЛТ 

 
Тус Цагдаагийн газар нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/36 дугаар 

“Жагсаалт батлах тухай” тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн 
байгууллагаас 2017 онд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт үр дүнг тооцох 
баримт бичгийн жагсаалт”-ын дагуу Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын их хурал, 
Засгийн газрын тогтоолоор баталсан хөтөлбөр, тогтоол, холбогдох хууль эрх зүйн 
актууд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн, дэд дарга нараас өгсөн үүрэг, албан 
даалгаврын хэрэгжилтийг ханган биелэлт, үр дүнг улирал, хагас, бүтэн жилээр 
тайлагнан харьяа албадад хүргүүлэн ажилласан.  

 
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 ажиллаж байна.   

 
 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр цаг 
үеийн нөхцөл байдал, нутаг дэвсгэрийн онцлогт тохируулан гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгаа, эргүүл хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж тодорхой 
төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулснаар 2017 оны эхний 11 сарын байдлаар хүнийг санаатай алах 
50 хувь, бусдыг амиа хорлоход хүргэх 53,1 хувь, иргэдийн эрүүл мэнд, эрх чөлөөний 
эсрэг гэмт хэрэг 12,3 хувь, булаалт 100 хувь, танхайрах 40,7 хувь, тээврийн хэрэгсэл 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 9,2 хувь, согтуугаар 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 43,5 хувь, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 29,2 хувиар тус 
тус буурсан байна.  
 
 Хүнийг болгоомжгүй алах 66,7 хувь, хүчиндэх 33,3 хувь, дээрэмдэх 16,7 хувь, 
залилан мэхлэх гэмт хэрэг 15,8 хувь, байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг 45,9 
хувиар тус тус өссөн байгаад дүгнэлт хийж тухайн гэмт хэргийн гаралт, шалтгаан 
нөхцөлийг судлан сум, орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран тодорхой 
ажил арга хэмжээг зохион байгуулахад анхаарч байна.  

 
Тус аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн илрүүлэлт эхний 11 дүгээр сарын байдлаар 

43,5 хувь байгаа нь улсын дунджаас 9,8 хувиар өндөр гарсан байна 
 
Алба хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байлгахын тулд 

тодорхой сургалтуудыг хэсэгчлэн зохион байгуулж ажилласнаар тайлангийн хугацаанд 
тус Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан алба 
хаагч байхгүй байна.   

 
Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор 2017 онд “Дотоод 

хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”-г зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн батлуулж, 1 хэлтэс, 5 
тасаг, 2 хэсгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт явуулснаар алба хаагчдын 



бүртгэл судалгаа, өдөр тутмын ажлын тэмдэглэлийн дэвтэр, сургалтын дэвтрийг 
жигдэлж албаны нууцлалыг хангуулж зөрчил дутагдлыг дотооддоо илрүүлж газар дээр 
нь засуулсан үр дүнтэй ажил болсон.  

 
Цагдаагийн газрын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус ажлын 

хэсгээс 7 хэсэг бүхий ажлыг ажлын хэсгийн гишүүн болгонд хуваарилан өгч чиглэл тус 
бүрд ажлын хавтас нээж аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хийх ажлын салбар 
төлөвлөгөөг гарган биелэлтийг улирал бүр тооцож цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн хуралд оруулж үр дүнг тооцон ажиллаж байгаа нь улсын хэмжээнд жишиг 
болохуйц үр дүнтэй ажил, арга хэмжээ болоод байна.  

 
Алба хаагчдад чиглэсэн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу 

зохион байгуулж алба хаагчдыг бүрэн хамруулж ажилласнаар Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан мэргэшүүлэх сургалтад 95, бусад 
төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулсан 18 удаагийн сургалтад 900 
давхардсан тоогоор алба хаагч, цагдаагийн газраас зохион байгуулсан сургалтад алба 
хаагчдын 90 хувь хамрагдсан ба Цагдаагийн ерөнхий газрын мэргэшүүлэх болон 
давтан сургалтад бие бүрэлдэхүүний 63,9 хувь нь хамрагдсан байна.  

 
Цагдаагийн алба хаагчдаас гаргасан шинэ санал санаачилгыг хүлээн авч 

ажилласнаар цагдаагийн байгууллага, алба хаагчдын үйл ажиллагааг иргэд олон 
нийтэд сурталчилсан, алба хаагчдыг хөгжүүлж, багаар ажиллах чадварыг 
нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй ажил болсон. Тухайлбал: Тус цагдаагийн газрын алба 
хаагчдаас санаачлан явуулсан “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”, Цагдаагийн 
байгууллагын ахлагчийн өдрийг тохиолдуулан “Цагдаагийн газрын ахлагч бүрэлдэхүүн 
болон цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ”-
нүүд зохион байгуулалтын өндөр түвшинд явагдаж иргэдийн талархлыг хүлээсэн арга 
хэмжээнүүд болсон байна.  

 
2017 онд сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчийн тоо 47 байгаа нь өмнөх оны 

мөн үеэс 14 нэгжээр буюу 5,6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь сайшаалтай хэдий 
ч 106 алба хаагчид холбогдуулан 46 албаны шалгалт явуулснаас холбогдсон алба 
хаагчдаас офицер бүрэлдэхүүн 90 байгаа нь анхаарал хандуулах асуудлын нэг болоод 
байна.  

 
Тайлангийн хугацаанд алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 

бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах “Бялдаржуулах танхим”, Сэргэлэн сумын Өндөр 
дов 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 болсон.  

 
Сумдад ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагчийн ахуйн амьдралыг 

сайжруулах зорилгоор “Кобан” болзолт уралдааныг тусгай удирдамж төлөвлөгөөний 
дагуу зохион явуулж үр дүнг тооцоход 27 сумын цагдаагийн байр /кобан/-д 30,0 гаран 
сая төгрөгийн урсгал засварын ажил хийгдсэн ба зарим сумдад 2018 оны төсөвтөө 
цагдаагийн байрыг бүрэн засварлах талаар сум, орон нутгийн төсөвтөө тусгасан нь 
цагдаагийн алба хаагчдын ажиллах, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулсан үр дүнтэй 
ажил болсон байна.  



Цагдаагийн газрын ахлагч бүрэлдэхүүний 60 хувийг эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамруулсан ба дийлэнх хувь нь таргалалт, зүрх судас, бөөр, элэгний үйл ажиллагаатай 
холбоотой өвчлөлүүд их байгаад дүгнэлт хийж цаашид эмчилгээ шаардлагатай байгаа 
алба хаагчдыг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхээр төлөвлөөд байна.  

 
Алба хаагчдын биеийн жингийн индексийг тодорхойлж хэт таргалалттай алба 

хаагчдын дунд хөдөлгөөн эрүүл мэнд, зөв хоололт, стресээс үүдэх өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ.  

 
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 байна.    

 
Цаашид анхаарах асуудал, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:  
1. Цагдаагийн байгууллагаас 2018 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. 

 
 
 
 
 ТАЙЛАН БИЧСЭН: ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ДАРГА,  

ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА    Г.ЭРХЭМБАЯР 
 

 
ТАНИЛЦСАН: ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА,  
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА    Б.ГАНЗОРИГ 


