
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН
2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018 оны 12 дугаар                                                                                             Төв
аймаг 
сарын 17-ны өдөр      Зуунмод сум

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар:

-Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын болон захиргааны үйл
ажиллагааны баримт бичгийн зүйл, заалтын хэрэгжилтийг хэрхэн зохион байгуулж,
хангаж буй талаар:

Тус газар нь 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.

Цагдаа, дотоодын цэргийн командлагчийн “Цагдаа, дотоодын цэргийн
байгууллагаас 2018 онд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт үр дүнг тооцох
баримт бичгийн жагсаалт батлах тухай” 2018 оны А/94 дүгээр тушаал, мөн оны 07
дугаар сарын 17-нд ирүүлсэн 5а/4312 дугаартай “Цагдаа, дотоодын цэргийн
байгууллагаас 2018 онд хяналтад авч, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэдээлэх,
хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх баримт бичгийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулсан
баримт бичгийг хариуцсан тасаг, хэлтэс, алба хаагчдад хуваарилан хэрэгжилтийг
ханган ажилласан. 

2018 онд тус цагдаагийн газарт цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын үйл
ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн актууд, үүрэг, даалгавар, хөтөлбөр, шийдвэр 185
ирүүлснийг холбогдох хэлтэс, тасаг, хэсгүүд, хариуцах алба хаагч нарт хуваарилан
хэрэгжилт, үр дүнг тооцон биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ дотоод
аудитын хэлтэс”-ээс хяналтад авагдсан 2018 онд хэрэгжүүлэх хууль тогтоомж, тогтоол
шийдвэрийг хариуцах алба хаагчдын хуваарийг гарган хөтөлбөр, төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг ханган ажилласан.

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, “Цагдаагийн байгууллагын хяналт
шинжилгээ, үнэлгээ хийх /код-110/ журам”-ыг баримтлан улирал бүр нэгтгэн дүгнэж,
хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгсөн дүнг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн
хурлаар 3 удаа хэлэлцүүлж, удаашралтай байгаа арга хэмжээнүүдийг эрчимжүүлэх
чиглэлээр хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга нарт хугацаатай үүрэг өгч, биелэлтийг тооцон
ажилласан. 



Төлөвлөгөөнд цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын хариуцан
хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 48 ажил, арга хэмжээ байгаагаас үр дүнтэй буюу 100 хувь
үнэлгээтэй 45, тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 70 үнэлгээтэй 2, тус цагдаагийн газраас
хэрэгжилт тооцохгүй 1, нийт 47 ажил, арга хэмжээний биелэлт 98 хувьтай байна. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хүрээнд хэрэгжиж буй “Эрүүл цагдаа”,
“Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр”, "Цагдаагийн алба хаагчийн
харилцааны соёлыг дээшлүүлэх" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр салбар
төлөвлөгөө гарган сургалт соён гэгээрүүлэх ажлыг алба хаагчдын оролцоонд
тулгуурлан шинэлэг арга хэлбэрээр зохион байгуулснаар “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн
хэрэгжилт 100 хувь, “Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт 95
хувь, "Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх" дэд хөтөлбөрийн
хэрэгжилт 95 хувьтай дүгнэгдсэн.

Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 303 дугаар тогтоол “Сэтгэцийн эрүүл
мэндийн үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах
үндэсний стратеги”, “Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр”, “Авлигатай тэмцэх үндэсний
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, арга хэмжээний нэг дэх үе шатны төлөвлөгөө
зэрэг хөтөлбөр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 

-Байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдаан тайлангийн хугацаанд хуралдсан
байдал, шийдвэрлэсэн асуудлын талаар:

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан
бэлтгүүлж 24  удаа хуралдаж, 291 асуудал хэлэлцсэнийг дотор нь ангилж
үзвэл: удирдлага зохион байгуулалтын асуудлаар 101, хүний нөөц шагналын талаар
147, дотоод хяналт шалгалтын талаар 43 асуудал хэлэлцэж, гарсан шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. 

Цагдаагийн газрын даргын “А”  тушаал 93 гарснаас “Ажлын хэсэг байгуулах
тухай” 38, “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 4, “Ажил
хүлээлцүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай” 7, “Судалгааны баг томилох тухай” 1, “Баг
тамирчдыг тэмцээнд оруулах тухай” 1, “Түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай” 2,
бусад 40 тушаал гарч, биелэлт, үр дүнд хяналт тавин ажиллаж байна

Цагдаагийн газрын даргын “Б” тушаал 195 гаргаснаас ажилд томилох 9,
сахилгын шийтгэл оногдуулах 17,  шилжүүлэн томилох 18, ажлаас чөлөөлж,
сургалтанд хамруулах тухай 11, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургалт зохион байгуулах 2,
цалингийн нэмэгдэл тооцож олгох тухай 48, ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай 4,
цалин нэмж, хасах тухай  12, сургагч алба хаагч томилох тухай  13, шагнах тухай 16,
чөлөө олгох тухай 1, ээлжийн амралт олгох тухай 5, сахилгын шийтгэлгүйд тооцох
тухай 1, цол олгох тухай 5, үр дүнгийн гэрээг дүгнэх 2 бусад асуудлаар  31 тушаалын
төсөл, 3291 албан тоот боловсруулж, удирдлагад хянуулж, Цагдаагийн газрын
даргаар батлуулсан 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



хуудас болон фейсбүүк хуудсанд мэдээ, мэдээлэл байршуулж, мэдээллийг сар тутам
шинэчлэн баяжуулан ажиллаж байна.

-Хүний нөөцийн бодлогын талаар: 

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.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/135 дугаар тушаалаар офицер
114, ахлагч 91, энгийн 3,  бүгд 208 орон тоотой батлагдсан. Одоогийн байдлаар
офицер  7, цагдаа 15 алба хаагчийн орон тоо дутуу. Алба хаагчдын хөдөлгөөний
талаарх нэгдсэн бүртгэлийг тухай бүр, бүрэлдэхүүний хөдөлгөөний тайланг хагас
жилээр үнэн зөв гаргаж, тогтоосон хугацаанд нь Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний
нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлсэн. Орон тооны нөхөн хангалт 89.4  хувьтай
байна.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар шинээр томилогдсон 7, дэвшин
томилогдсон 11, албан тушаал буурсан 1, хугацааны цол авсан 67, ЦЕГ болон бусад
алба, газар, хэлтсээс шагнагдсан 61, бусад газар хэлтсээс шилжиж ирсэн 7, шилжсэн
10, албан тушаал өөрчилсөн 21, хүүхэд асрах чөлөө авсан 1, чөлөөлөгдсөн 1, дэвшин
ажиллах нөөцөд орсон 18, цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт гарсан 12, 5 жилийн мөнгөн
урамшил авсан 17, Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар шинээр томилогдсон 10,
бусад газар хэлтсээс шилжиж ирсэн  3, шилжсэн 4, албан тушаал өөрчилсөн 35,
хугацааны цол авсан 18, шагнагдсан 10, офицер бүрэлдэхүүнд орсон 11, офицерын
нөөцөд авхуулах санал хүргүүлсэн 11 алба хаагчийн мэдээллийг тухай бүр хүний
нөөцийн санд оруулсан. 

Цагдаагийн газрын бүтэц, орон тоо, цалингийн зэрэглэлд өөрчлөлт оруулах
А/135 дугаар тушаалын дагуу Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийг 1 дарга, 2
мөрдөгч, 2 эрүүгийн мөрдөгч, 1 цагдаа жолоочийн орон тоотой баталсан.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/58 дугаар тушаалаар тус
Цагдаагийн газрын Эрдэнэ сум дахь Цагдаагийн хэсгийг тасаг болгон өөрчилж, 4
офицер, 2 ахлагчийн орон тоотой батлан тухайн орон тоонд томилогдох алба
хаагчдын саналыг Цагдаагийн газрын даргын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэн
материалыг хүргүүлж, тухайн албан тушаалд томилуулсан.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/212 дугаар тушаалаар тус
Цагдаагийн газрын Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах
байцаагчийн орон тоог Шуурхай удирдлагын тасгийн даргын орон тоонд шилжүүлж,
бүтэц, орон тоо, цалингийн зэрэглэлд өөрчлөлт орсон.  

Цагдаагийн газарт ажиллаж байгаа 80 ахлагчийн хувийн хэргийн баяжилтийг
хийж, “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код-935/-ыг хэрэгжүүлж
ажилласан.



Нийт алба хаагчтай холбоотой анкет, даргын тушаал, тодорхойлолт, өргөдөл,
гэрээ, тайлан, танилцуулга, албаны шалгалтын танилцуулга /дүн/ болон бусад
баяжилтыг тухай бүр хувийн хэрэгт хийж, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц,
сургалтын хэлтэст 1715 хуудас материал хүргүүлсэн.

2017 онд Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар халагдсан 1, чөлөөлөгдсөн 4,
цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт гарсан 2 ахлагчийн хувийн хэрэг материалыг архивын
үндсэн зааварт заасны дагуу цэгцэлж, архивын хадгаламжийн нэгж болгон
байгууллагын архивт шилжүүлсэн. 2018 онд бусад газар хэлтэст шилжсэн 4, дэвшсэн
11 алба хаагчийн хувийн хэргийн бүрдлийг хангаж, холбогдох газар хэлтэст
шилжүүлсэн. 

Алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан албаны сургалт, түүний үр дүнгийн
талаар: 

Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/01
дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2018-2019 онд
явуулах албаны сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр”, “Цагдаагийн газрын 2018 оны
албаны сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу алба хаагчдад албаны сургалтыг зохион
явуулсан.   

Цагдаагийн газрын 2018 оны албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 67
удаагийн сургалт зохион байгуулж үүнээс нэгдсэн сургалт 22, шинээр батлагдсан
хууль тогтоомжийн сургалт 13, бусад холбогдох хууль тогтоомжийн сургалт 7, алба
хаагчийг хөгжүүлэх сургалт 11, дадлагажуулах сургалт 3, бие бялдрын
бэлтгэлжилтийн сургалт 11 удаа, нийт 79 цагийн сургалтыг зохион байгуулж
давхардсан тоогоор 6856 алба хаагч хамрагдсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан
мэргэшүүлэх болон давтан сургалтад давхардсан тоогоор 122 алба хаагч буюу нийт
бүрэлдэхүүний 58,6 хувь нь хамрагдсан байна.  

Хууль сахиулах их сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн “Цагдаа-хууль
сахиулах ажил” мэргэжлийн бакалаврын сургалтад 9 алба хаагч, Цагдаагийн ерөнхий
газрын даргын 2018 оны Б/683, Б/677 тоот тушаалаар Хууль сахиулахын Их
сургуулийн Удирдлагын академийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн “Цагдаагийн
стратеги-тактик, удирдлага”, “Гэмт явдал судлал эрх зүй” магистрын сургалтад
эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч М.Баасанхүү, ахлах мөрдөгч, цагдаагийн
ахмад Г.Авир нар хамрагдсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны Б/04 тоот тушаалаар Цагдаа,
дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд “Ёс суртахуун-төлөвшил”-ийн сургалтад 12
алба хаагч хамрагдсан. 

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 2017, 2018 онд ажлын байрны сургагч
багшаар томилогдсон 13 алба хаагчийн шинээр томилогдсон алба хаагчдыг сурган,
дадлагажуулж байгаа ажлын явц байдлын мэдээллийг Цагдаагийн газрын даргын
зөвлөлийн хурлаар 2 удаа хэлэлцүүлж, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны
журам /код 944/ “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дасан зохицох”
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, ажлын байрны сургагч багш нарын үйл ажиллагааг
эрчимжүүлэх чиглэлээр үүрэг чиглэл өгсөн. 



Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын
хэлтэс, Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс, Эрүүгийн цагдаагийн алба, Тээврийн
цагдаагийн алба, Нийтийн хэв журам хамгаалах албанаас цагдаагийн төрөл,
мэргэжлийн чиглэлээр зохион явуулсан 12 удаагийн цахим сургалтад алба хаагч нар
хамрагдсан.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/10 тоот тушаалаар төвийн
бүсийн аймгуудын Цагдаагийн газар, хэлтсийн эрүүгийн мөрдөгч, хэсгийн төлөөлөгч
нарын бүсчилсэн сургалтыг 2018 оны 01 дүгээр сард зохион байгуулж нийт 37 алба
хаагчид шинээр батлагдсан хууль тогтоомжоор 6 цаг, бусад холбогдох хууль
тогтоомжоор 11 цаг, дадлагажуулах 1 цаг, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн чиглэлээр тус
бүр 1, нийт 19 удаагийн 1150 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, аймгийн прокурортой
хамтарсан сургалт, зөвлөгөөнийг 3 удаа, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх
чиглэлээр бүсчилсэн болон бүс нутгийн зөвлөгөөнийг 3 удаа төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, Дархан-Уул аймагт зохион байгуулсан
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төвөө” төвийн бүсийн зөвлөгөөнд холбогдох
алба хаагч нар оролцсон. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 02 тоот тушаалын
дагуу Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд “Гэмт хэрэг, зөрчлийн
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд инноваци нэвтрүүлэх нь” онол, практикийн хурлыг
зохион байгуулж 13 алба хаагч илтгэл хэлэлцүүлснээс Баянчандмань сум дахь
цагдаагийн хэсгийн зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч Х.Мөнх-Эрдэнэ тэргүүн байрыг
эзэлсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэрэг бүртгэх алба, аймгийн Гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх зөвлөлтэй хамтран “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын
эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж,
хэлэлцүүлэгт нийт 120 хүн хамрагдсан. 

Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс, Цагдаа,
дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан “Цагдаагийн алба
хаагч хүний эрхийг хангах нь” сэдэвт нийтлэлийн уралдаанд мөрдөгч, цагдаагийн
ахлах дэслэгч Э.Эрдэнэбилэг, Цагдаагийн ерөнхий газрын Сүлд чуулгаас зохион
байгуулсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын алба хаагчдын “Уран илтгэл”-ийн
тэмцээнд төлөвлөлт, зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн
хошууч Х.Цэндсүрэн нар оролцсон.

Нийслэлийн цагдаагийн газрын дэд дарга, Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын
даргын баталсан удирдамжийн дагуу Нийслэлийн цагдаагийн газрын “Сэтгэл
зүйчдийн баг” 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр тус газарт ажиллаж 89 алба
хаагчид сэтгэл зүйн үйлчилгээг үзүүлсэн. Алба хаагчдаас авсан сорилын дүнг
цагдаагийн газрын 3 дугаар улирлын сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнөөр бие
бүрэлдэхүүнд танилцуулж ажлаас халшрах хам шинж, харилцаа хандлагыг
сайжруулах чиглэлээр кейс өгөгдөл өгч багаар ажиллуулж ярилцлага зохион
байгуулсан. 

Монгол улсад Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх төслийн хүрээнд “Гэр
бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээлэл хүлээн авах ажиллагаа” сэдэвт сургалтад
Урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч М.Нансалмаа, Заамар



сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч М.Энхцэцэг, сэтгэл
зүйч, цагдаагийн дэслэгч Г.Цэрмаа нар хамрагдсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны Б/721 тоот тушаалаар Хууль
сахиулахын Их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн офицер албан тушаалын сургалтад
хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Г.Анхбаяр, Заамар сум дахь сум дундын
цагдаагийн хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн, цагдаагийн
дэслэгч Т.Чимэддулам, холбоо мэдээллийн инженер, дадлагажих ажилтан
А.Бямбадорж нар хамрагдсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/229 дүгээр тушаалаар мөрдөгч,
цагдаагийн ахмад Н.Бадамжунай Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Энхийг сахиулах
ажиллагаанд цагдаагийн чиг үүргээр оролцох алба хаагчдыг бэлтгэх сургалтад
хамрагдсан. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төв, Хэрэг бүртгэх албатай
хамтран “Хэрэг бүртгэх албаны алба хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт
модуль сургалт, “Шилдэг мөрдөгч-2018” тэмцээнд ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн
хошууч Ц.Нармандах, Нийтийн хэв журам хамгаалах албанаас зохион байгуулсан
улсын хэмжээний “Шилдэг хэсгийн байцаагч 2018” ажил мэргэжлийн аварга
шалгаруулах тэмцээнд хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч С.Цэдэндорж нар
оролцсон.   

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын 2018 оны 3 дугаар улирлын сургалт,
цугларалтыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу  2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ны
өдрөөс 16-ны өдөр зохион байгуулсан. Цугларалтаар “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч”
тэмцээнийг алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 26
сумын хэсгийн төлөөлөгч нарын дунд зохион байгуулж Баяндэлгэр сум дахь хэсгийн
төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Мөнгөнхүү тэргүүн байрыг эзэлсэн.

Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 2/359 албан бичгээр
ирүүлсэн мэдээлэл, үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу алба хаагчдын мэргэшлийн
түвшинг үнэлэх шалгалтад тэнцээгүй 28 алба хаагчаас шалгалт авах ажлын хэсгийг
Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны А/68 тоот тушаалаар байгуулж давтан шалгалтыг
авсан. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/91 дүгээр тушаалаар батлагдсан
“Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Монгол улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
эрүүл ахуйн тухай хууль, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 дүгээр тушаалын
хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан орон тооны бус хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал эрүүл, ахуй хариуцсан алба хаагч нарыг чадавхжуулах сургалтад
эрүүлжүүлэх саатуулах байрны эмч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Ариунтуяа, Цагдаа,
дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан цэргийн байнгын
тэтгэвэрт гарах алба хаагчдад зориулсан дасан зохицох сургалтад хэсгийн байцаагч,
цагдаагийн ахмад Д.Эрдэнэдалай, Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн
жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахмад Б.Жаргалан нар хамрагдсан. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж буй “Эрүүл
цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн мэргэжилтэн Б.Энхзул,



Ц.Ариунзаяа нарыг урьж “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль эрх зүйн
дүрэм, журам”, “Анхны тусламж” сэдвээр 2 цагийн, Улсын Их Хурлын даргын улс
төрийн бодлогын ахлах зөвлөх, Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч асан,
хууль зүйн ухааны доктор Б.Гүнбилэгийг урьж нийт бие бүрэлдэхүүнд “Үндсэн хуулийн
үзэл санаа” сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгуулсан. 

2018 оны 7 дугаар сард Цагдаагийн ерөнхий газар, Бүгд Найрамдах Солонгос
улсын Үндэсний цагдаагийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд Кибер
гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр сургагч багш бэлтгэх сургалтад эдийн засгийн ахлах
мөрдөгч, цагдаагийн хошууч П.Мөнхтулга хамрагдсан. 

Монгол Улсын Шадар сайд, Төв аймгийн Засаг дарга нарын байгуулсан үр
дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Гамшгаас хамгаалах иж
бүрэн сургууль” Төв аймгийн хэмжээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 11
дүгээр сарын 05-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахад цагдаагийн газрын даргын 2018
оны А/88 дугаар тушаалаар Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабын
бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн ангийг Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга,
цагдаагийн дэд хурандаа О.Батбаатараар ахлуулж, Шуурхай удирдлагын штабыг 9
хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж сургалт дадлагад хамрагдан “дүүрэн онц”
үнэлгээтэй дүгнэгдсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын А/130 тоот тушаалаар Цагдаа, дотоодын
цэргийн анги, байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын мэргэшлийн түвшинг
үнэлэх шалгалт, сургалт, Монгол улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Төрийн
албаны салбар зөвлөлийн хамтарсан Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/
хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ алба хаагчдын үйл
ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх шалгалтад тус газрын бие бүрэлдэхүүн бүрэн
хамрагдаж хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны Б/815 тоот тушаалаар Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улсын Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны Өвөр Монголын өөртөө засах
орны Хөх хотод зохион байгуулагдсан “Хар тамхитай тэмцэх” сэдэвт сургалтад
эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Г.Ганзориг хамрагдсан. 

“Иргэдийн хэрэглээний боловсролын төв” төрийн бус байгууллагаас сургагч
багш урьж “Ажлын байран дахь хоол зүйн зохистой хэрэглээ, эрүүл амьдралын зөв
дадал, зуршил” сэдвээр бие бүрэлдэхүүнд 1 цагийн, Төв аймгийн Улаанзагалмайн
хорооны бэлэн байдлын сургагч багш Б.Оюундэмбэрэл, Э.Золзаяа нар “Өрхийн
гамшгийн эрсдэл” сэдвээр төвийн бүрэлдэхүүнд 1 удаа 1 цагийн сургалт явуулж гарын
авлага тараасан. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагуудын хэмжээнд зохион байгуулагдсан
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аян 2018”, “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн
хүрээнд холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг урьж 3 удаа, 4 цагийн сургалтыг төвийн
бүрэлдэхүүнд зохион байгуулж давхардсан тоогоор 320 алба хаагч хамрагдсан. 

Цагдаагийн газраас 2018 оны эхний хагас жилд зохион явуулсан албаны
сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын явц, үр дүн, цаашид анхаарах асуудлын талаар
мэдээллийг даргын зөвлөлийн 12 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж албаны сургалтын
чанар үр дүнг сайжруулах талаар үүрэг өгч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 



-Алба хаагчдын нийгмийн асуудал, үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл, боломжийг хангах
чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний талаар: 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын албан тушаалын байранд 4 алба
хаагчийг, Цагдаагийн газрын нийтийн эзэмшлийн орон сууцанд 7 алба хаагчийг
оруулж нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж ажилласан. Алба хаагчдаас гарсан санал
хүсэлтийн дагуу 30 айлын орон сууц барих ажлыг зохион байгуулж газрын асуудлыг
нутгийн захиргааны байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэн улмаар Зуунмод сумын
Манзушир өргөө хороололд 30 айлын орон сууцыг барих барилгын ажлыг Ирксиб
Строй ХХК-аар гүйцэтгүүлэн ажиллаж байна. Барилгын ажил 12 дугаар сарын 10-ны
өдрийн байдлаар хучилтын ажил хийгдэж, гүйцэтгэл 70%-тай явагдаж байна.

Мөн Гэрлэх ёслолын ордонтой хамтран 36 алба хаагчийн хуримын үйл
ажиллагааг 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан. Гэрлэх ёслолын
ордноос алба хаагчдад дэмжлэг үзүүлэн, хуримын ёслолын үйлчилгээний үнийг
759000 төгрөгөөс 40 хувь хямдруулан, 455400 төгрөг болгосон. Хуримын ёслолыг
зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газар,
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас
хуримласан хосуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн. “Соната-7” фэйсбүүк группийн
хамт олон 36 ширхэг ижил тээврийн хэрэгслээр үйлчлэн дэмжлэг үзүүлэн хамтран
ажилласан. Хуримын ёслолтой холбогдуулан нийт алба хаагчдад сахилга, ёс зүйн
зөрчил гаргахгүй байх, найз нөхдөөрөө болон хамт олноор нийлж архи, согтууруулах
ундааны зүйл хэрэглэхгүй байх талаар  хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга нарт бичгээр
үүрэг өгч, үр дүнг тооцож ажилласнаар арга хэмжээний хүрээнд сахилга, ёс зүйн
зөрчил гаргасан алба хаагч байхгүй. 

Цагдаагийн алба хаагчдыг 2018 оны 06, 11 дүгээр саруудад аймгийн нэгдсэн
эмнэлэгт эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт, 6 алба хаагчийг нарийн
мэргэжлийн шинжилгээнд хамрүүлсэн. 

Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/70 дугаар
тушаалаар "Цагдаагийн газрын дотоод журамд өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг"-г 7
алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулж алба хаагчдын дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг
хийж, Цагдаагийн газрын даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулан хэлэлцүүлж,
Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/83 дугаар
тушаалаар "Цагдаагийн газрын дотоод журам"-г шинэчлэн баталсан.  Уг журамд  алба
хаагчид, тэдний гэр бүлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалах, нийгмийн асуудлыг
дэмжих, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр “7.6.Цагдаагийн газар нь
спорт хамтлагтай байна. Спорт хамтлаг нь алба хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх,
чийрэгжүүлэх, төрөл бүрийн спортын арга хэмжээнүүдийг хариуцаж ажиллана. Спорт
хамтлаг бүтэн жилд ажлаа алба хаагчдад болон Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн
хуралд тайлагнана.”, “7.7.Улсын чанартай тэмцээнд 1, 2, 3 дугаар байранд шалгарсан 
баг, тамирчин, дасгалжуулагчийг цалингийн 20 хүртэл хувиар, аймгийн чанартай
тэмцээнд 1, 2, 3-р байранд шалгарсан баг тамирчин, дасгалжуулагчийг цалингийн 10
хүртэл хувиар тус тус нэмж урамшуулж болно.”, “7.10.Жижүүрийн шуурхай
бүрэлдэхүүнд 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад хоногт 1 удаа халуун
хоол, цайгаар үйлчилнэ.”, “7.15. “Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын
хэмжээнд хэрэгжиж буй “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах, алба
хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор алба хаагч, ажилчдыг эрүүл мэндийн
даатгалд хамруулан, хагас жилд нэгээс доошгүй удаа эрүүл мэндийн урьдчилан
сэргийлэх үзлэгт хамруулна. Хэрэв алба хаагч хувийн зардлаараа өөрөө болон гэр
бүлийн гишүүн нь эмнэлгийн байгууллагад нарийн шинжилгээнд хамрагдах бол



тухайн алба хаагчид хагас жилд 1 удаа цалинтай 1 хоногийн чөлөө олгож болно” зэрэг
заалтуудыг нэмж тусгасан. 

Алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, сургалт соён
гэгээрүүлэх ажил зохион байгуулах, сурч хөгжих орчныг бүрдүүлэх, алба хаагчид,
тэдний гэр бүл, хүүхдүүдэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах
зорилгоор  “Бялдаржуулах танхим”, “Хөгжлийн өргөө”-г дотоод нөөц, бололцоогоо
ашиглан шинээр барьж ашиглалтад оруулсан нь алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв
боловсон өнгөрүүлэх, сурч хөгжих орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн үр дүнтэй ажил
болоод байна. 

Уг өргөөнд алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн гишүүдэд эрүүл мэндийн сургалтыг
тогтмол зохион байгуулж, хүүхдүүдийн дунд 2 ээлжээр шатар, зураг, англи хэл,
соробан сампингийн дугуйлан хичээллүүлж байна.

Алба хаагчдын ажиллах орчинг сайжруулах чиглэлээр цэвэрлэгээ үйлчилгээг
тогтмол хийж, Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар давхарт ус цэвэршүүлэгч аппаратыг
байрлуулж, алба хаагч бүрээс болон иргэдээс номын хандив авч “Номын сан”-г
шинээр байгуулсан

Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийхэд хөгжим тавих, алба
хаагчдад мэдээллийг түргэн шуурхай түгээх зорилгоор зарлан мэдээлэх системийг
Цагдаагийн газрын давхар болгонд байрлуулсанаар өдөрт 2 удаа нэгдсэн журмаар
хөгжим тавьж, алба хаагчид эрүүл мэндээ хамгаалах зорилгоор ажлын байрны дасгал
хөдөлгөөн хийх боломж бүрдсэн. 

Тус Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйчийн өрөөг алба хаагчдад эерэг уур амьсгал
төрүүлэхүйц байдлаар тохижуулж,  хаш чулуун ор, хөлний массаж, даралтын аппарат,
хүчилтөрөгчийн коктейль, халуун цай, кофегоор үйлчилж, сэтгэл зүйн хэрэгцээт
үйлчилгээг үзүүлж байна. 

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан энэ оны 05
дугаар сарын 25-ны өдөр алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн дунд “Автобустай аялал”-г
Зуунмод-Улаанбаатар-Баянчандмань-Зуунмод маршрутаар зохион байгуулсан ба уг
аялалд алба хаагчдын дунд уулын оргил булаалдах тэмцээн, хүүхдүүдийн дунд насны
ангилалаар гүйлт, дугуй, дүрс эвлүүлэх, шуудайтай үсрэлтийн тэмцээн багтаж,
түрүүлсэн хүүхдүүдэд дурсгалын зүйл, нийт хүүхдүүдэд бэлэг гардуулж, амьтны
хүрээлэн үзүүлсэн.

Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг
сайжруулах зорилгоор ямар ажил зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх, сэтгэл ханамжийн
байдал, алба хаагчдыг сахилгын зөрчил, дутагдал гаргуулахгүй байх зорилгоор
цагдаагийн газар, гэр бүлийн гишүүд хэрхэн хамтран ажиллах, алба хаагчид чөлөөт
цагаа гэр бүлтэйгээ зөв зохистой өнгөрүүлж чадаж буй эсэх, чөлөөт цагаа гэр
бүлтэйгээ хэрхэн өнгөрөөвөл зохистой, алба хаагчийн ажлын онцлог, ачааллыг гэр
бүлийн гишүүд ойлгож, зөвөөр хүлээн авч чаддаг эсэх талаар алба хаагчдын гэр
бүлийн хүмүүсээс санал асуулга авах “Аялах дэвтэр”-г хуваарийн дагуу хэлтэс,
тасгуудаар аялуулж, 89 гэр бүлийн хүнээс санал хүсэлт хүлээн авч нэгтгэн,
Цагдаагийн газрын даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулан хэлэлцүүлж, Захиргааны
удирдлагын тасгаас хариуг өгч байна.



“Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр тус цагдаагийн газрын алба
хаагчдаас 2018 онд 32 алба хаагч өвдөж эмчлүүлсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 8
нэгжээр буюу 20 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 100
хувьтай дүгнэгдсэн. 

Нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар уламжлан
шийдвэрлүүлсэн ажил, арга хэмжээ, төсөв хөрөнгө, зарцуулалт, үр дүнгийн талаар:

Төв аймгийн Лүн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын
газарт хөдөлгөөнт эргүүлд үүрэг гүйцэтгэх автомашин шаардлагатай талаар санал
хүсэлтийг 2 удаа хүргүүлж Лүн сум дахь Замын цагдаагийн хяналтын постонд
“Соната-6” маркийн автомашиныг хүлээлгэн өгсөн. 

Төв аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран тээврийн
хэрэгсэл түр саатуулах хашааг байгуулахаар 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр
санал хүргүүлж, 2018 оны 05 дугаар сард Төв чандмань дулааны газарт шилжүүлж
тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байрны асуудал шийдэгдсэн байна.

“Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах
ажлын хүрээнд сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг “Шалгах багаж”-аар хангах
асуудлыг шат дараатай хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, Баян-Өнжүүл, Борнуур
сумдын Засаг дарга нарт “САТ” багажны танилцуулгыг хүргүүлж тус тус 1 ширхэг
бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах төхөөрөмж авсан. 

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг даргад 2018 оны 02 дугаар сард Замын
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлгөөнт эргүүлд үүрэг гүйцэтгэх зориулалт
бүхий автомашин, сүүлийн үеийн хүчин чадал сайтай тээврийн хэрэгслийн улсын
дугаар, зөрчил илрүүлэх 2 ширхэг телекамер авах талаар санал хүргүүлж, “H.Avante
XD” маркийн, 20-34ТӨВ дугаартай тээврийн хэрэгсэл, теле камер зэргийг
шийдвэрлүүлэн Эрдэнэ сум дахь цагдаагийн тасагт ашиглаж байна.

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах зөвлөлөөс
Цагдаагийн газрын мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэгт 2018 оны 05 дугаар
сард 38.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий фургон маркийн автомашин, мөн зөвлөлөөс “Бүс
2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 2,0 сая төгрөгийг шийдвэрлэж өгсөн. 

Төв аймгийн Баянчандмань сумын Замын цагдаагийн постонд Цагдаагийн
ерөнхий газрын нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон 2 ширхэг хяналтын телекамерыг
байршуулсан. 

Зуунмод сумын 2 байршилд төмөр хашлага, хурд сааруулагч байршуулах
ажлыг аймгийн ГХУСАЗЗ-тэй хамтран 4,8 сая төгрөгөөр хийж байрлуулсан.
Өндөрдовын постны уулзварт 7 ширхэг замын гэрэл тавьсан. 

Зуунмод, Лүн, Баянчандмань, Эрдэнэ, Баян сум болон Дундговь чиглэлийн
авто зам дагуу дугаар, зөрчил илрүүлэгч бүхий камер, хурд хэмжигч төхөөрөмжийг
шийдвэрлүүлэх үнийн судалгаа, танилцуулгыг гаргаж аймгийн Засаг даргын
зөвлөлийн хуралд танилцуулан 2019 онд хэрэгжүүлэхээр шийдвэр гаргасан.



Цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон
төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа
болон бие даан хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хугацаа, үр дүнгийн талаар: 

Тус цагдаагийн газраас төрийн болон төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж
байгаа төсөл, хөтөлбөр байхгүй болно. 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга
хэмжээ:

“Авлигын эсрэг хууль”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг
зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”, “Авлигатай
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, Цагдаагийн ерөнхий газраас баталсан “Авлигатай тэмцэх
үндэсний хөтөлбөр”-ийн арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, алба хаагч,
иргэдэд сурталчилах, тодорхой ажил арга хэмжээ зохион байгуулах зорилгоор 2018
оны 04 сарын 01-ний өдрөөс “Авлигын эсрэг нэг сарын аян”-ыг алба хаагчдын дунд
зохион байгуулсан. 

Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материалыг
багуудын мэдээллийн самбар, Цагдаагийн газрын иргэний танхим, 1, 2 давхар, Замын
цагдаагийн тасагт байршуулж, алба хаагч, иргэдэд сурталчилан ажилласан.

Цагдаагийн ерөнхий газрын 126 дугаарын утсанд цагдаагийн алба хаагчтай
холбоотой гомдол гаргаж болох талаар сурталчилгааны хуудсыг Цагдаагийн газрын
иргэний танхим, фэйсбүүк хуудсанд байршуулсан.

“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн агуулгаар алба хаагчдын дунд
"АХА" тэмцээн зохион байгуулж, хөтөлбөрийг алба хаагч бүрт бүртгэлээр, төрийн
зарим байгууллагын алба хаагч нарт аяныг сурталчлах үед гарын авлагыг тарааж,
Цагдаагийн газрын фейсбүүк хуудсанд 4 удаа мэдээлэл байршуулж, иргэдэд
сурталчилсан.

Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн “Авлигын эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлэх төлөвлөгөө”-ний дагуу Цагдаагийн газраас салбар төлөвлөгөө
боловсруулан гаргаж, хэрэгжилтийг 90.6 хувьтай дүгнэгдсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газраас баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 1 дэх үе шатны төлөвлөгөөний биелэлт 89.1 хувьтай
дүгнэгдэж, Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн. 

Байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын
вэб сайт, фейсбүүк хуудсанд цаг үеийн шинжтэй мэдээ, мэдээллийг тогтмол тавьж,
иргэний танхимд Цагдаагийн газрын удирдлагуудаас иргэдийг хүлээн авч уулзах
цагийн хуваарь, санал хүсэлт хүлээн авах хайрцгийг шинэчлэн байршуулсан. 

Алба хаагчдад “Авлига ашиг сонирхолын зөрчилгүй ажиллах”, “Хүний нөөцийн
ил тод байдлыг хангах” чиглэлээр сургалтыг 2018 оны 09 сард Хүний нөөцийн
мэргэжилтэн зохион байгуулсан. 

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”-ийг нэгтгэн, 107 алба хаагчийн
хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргаж,
баталгааны хуудсыг Цагдаагийн ерөнхий газарт 2018 оны 02 сарын 16-ны өдөр
хүргүүлсэн байна. 2018 онд офицер албан тушаалд шинээр томилогдсон 7, дэвшин
томилогдсон 9, офицер бүрэлдэхүүнд орсон 7, бусад газар хэлтсээс шилжин ирсэн 7,
албан тушаал өөрчилсөн 16 алба хаагчаас 2017 оны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө
орлогын мэдүүлгийг 30 хоногийн хугацаанд бүрэн авч, санд оруулсан байна. 2017 оны
мэдүүлгээ шинэчлэн гаргасан 107, 30 хоногийн дотор мэдүүлсэн 51 алба хаагчийн
“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын
мэдүүлэг”-ийг нэгтгэн цахим санд оруулж, архивын баримт болгон хадгалж,
Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн байна.

Алба хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр зохион байгуулсан
ажил, арга хэмжээний талаар: 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан “Цагдаагийн алба хаагчийн
харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд тус цагдаагийн газраас
хийх ажлын салбар төлөвлөгөөг 19 заалттай гаргаж хэрэгжилт 95 хувьтай дүгнэгдсэн.

Алба хаагчдын харилцааны соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор "Дүрэмт хувцсыг
цэвэр үзэмжтэй дүрмийн дагуу өмсдөг алба хаагч", "Хамгийн цэрэгжилч, жагсаалч",
“Хамгийн эртэч”, “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг хамгийн их сурталчилсан”
6 алба хаагчийг тус тус шалгаруулж дурсамж хадгалуулсан.  Сахилга ёс зүйн
албанаас сахилгын зөрчил гаргасан 5 алба хаагчид офицерын манлайллыг
дээшлүүлж ажиллах талаар зөвлөмж гардуулсан.

Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01
дүгээр албан даалгавар, 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг
чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган
батлуулж, биелэлтийг улирал бүр тооцон ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтэст
хүргүүлсэн. Энэ онд дээрх албан даалгаврын биелэлт 96,4 хувьтай, тогтоолын
биелэлт 100 хувьтай тус тус дүгнэгдсэн. Албан даалгавар, тогтоол болон Цагдаагийн
алба хаагчийн Сахилгын дүрэм, Ёс зүйн дүрмийг алба хаагчдын сургалтын дэвтрийн
урд хийлгэн хэвлүүлсэн.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 06 дугаар
сарын 07-ны өдрийн 3/3533 тоот үүрэг, ажлын чиглэлийг бие бүрэлдэхүүнд
танилцуулж “Олон нийтийн цахим сүлжээ, мэдээллийн сувгуудад зөвшөөрөгдсөнөөс
бусад тохиолдолд цагдаагийн дүрэмт хувцастай зураг, санал сэтгэгдэл оруулахгүй,
ажлын цагаар хувийн асуудлаар цахим сүлжээнд орохгүй байх” талаар үүрэг, чиглэл
өгч баталгаа аван, хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажилласан. 

Төв аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Төрийн
албаны удирдах ажилтны ёс зүй, манлайлал” сэдэвт зөвлөгөөнд цагдаагийн газрын
удирдах албан тушаалтнууд хамрагдсан. Газар, хэлтэс, тасгийн дарга нар алба
хаагчдын ар гэрт 89 удаа зочлон, амьдрал ахуй нөхцөлтэй танилцаж, гэр бүлийн
гишүүдийн санал хүсэлтийг сонсох зорилгоор “Аялах дэвтэр”-ийг аялуулсан.  

Энэ онд алба хаагчдаас гаргасан зөрчлийн 23,8 хувь нь ажлын хариуцлага
алдсан, 38 хувь нь ЭХХША-ны журам зөрчсөн, 9,5 хувь нь албаны үнэмлэх
гээгдүүлсэн зөрчлүүд байна. Алба хаагчдаас гаргасан сахилгын зөрчилд Сахилга ёс
зүйн зөвлөлөөс дүн шинжилгээ хийн, хууль хэрэглэх чадварыг сайжруулах, харилцаа



хандлага, хувь хүний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, зөрчлийг бууруулах зорилгоор
аймгийн Прокурорын газартай хамтран 3 удаа зөвлөгөөн зохион байгуулж, их зохиолч
Д.Нацагдоржийн нэрэмжит шагналт яруу найрагч, түүх судлаач, төрийн түшээ
Б.Цэрэндоог урьж, алба хаагчдад ёс заншил, ёс суртахуун, уламжлалт “Сар шинэ”-ийн
баяр, нас нэмсний баяр болон эрт үеэс уламжлагдаж ирсэн бусад баярын уламжлал,
монгол хүн болж төрснөөрөө, монгол ёс заншлаараа омогших омогшлын талаар,
Налайх дүүргийн “Сайн номун” хийдийн доктор профессор С.Нэргүй “Ёс зүй” сэдвээр
тус тус яриа, таниулга хийлгэсэн. 

Цагдаагийн байгууллагын зорилго, уриа, алсын хараа, цагдаагийн алба
хаагчийн тангараг, “Цагдаагийн алба хаагчийн Сахилгын дүрэм”, Төв аймаг дахь
Цагдаагийн газраас 2018 онд зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг
алба хаагчдын нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар байрлуулсан.

Алба хаагчдын дунд зөрчилдөөн буй эсэх, хэрэв зөрчилдөөн үүсвэл арилгах
зорилгоор тус газраас “Танд хандъя” явуулын шилэн хайрцгийг алба хаагчдын
өрөөгөөр аялуулсан ба нийт 12 ширхэг санал, хүсэлт хайрцагт хийснийг нэгтгэн
Цагдаагийн газрын удирдлагад танилцуулж, шийдвэрлэсэн.

2018 онд Цагдаагийн газрын Сахилга, ёс зүйн зөвлөлөөс “Сахилга,
хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг бүсчилсэн байдлаар 5,  сахилга хариуцлагыг сайжруулах
хэлэлцүүлгийг 2 удаа, сахилгын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 6 удаа  тус
тус шинэлэг хэлбэрээр зохион явуулсан.

ЦЕГ-ын “Сүлд чуулга”-тай хамтран зохион байгуулсан “Үргэлж тантай хамтдаа”
өдөрлөгийг тохиолдуулан алба хаагчдын дунд “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын
дүрмийг хэн сайн мэдэх вэ?” сэдэвт тэмцээнийг зохион байгуулсан. Мөн 2018 оны 10
дугаар сарын 11-ний өдөр “Цагдаагийн албаны тухай хууль”, “Цагдаагийн алба
хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”-ээр асуултаа
бэлтгэн алба хаагчдын дунд “Алтан хонх” хөгжөөнт тэмцээнийг зохион байгуулсан.

Алба хаагчдын харилцаа, ажил албандаа хандах хандлага, соёл, ёс зүй,
сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны А/52
дугаар тушаалаар 7 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан
"Хариуцлага сахилгыг дээшлүүлье" сэдэвт 45 хоногийн аяныг 2018 оны 06 дугаар
сарын 11-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн хугацаанд зохион явуулсан. Аяны
хүрээнд ажлын хэсгээс 10 ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажилласан ба уг
аяныг зохион байгуулснаар алба хаагчдын харилцаа, ажил албандаа хандах
хандлага, соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлага сайжирсан.

Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолд тусгагдсан ажлын байранд согтууруулах
ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэхийг хориглох, холбогдох хууль тогтоомж, хэм
хэмжээний актад зааснаас бусад тохиолдолд согтууруулах ундаа, мансууруулах
бодис, галт болон хүйтэн зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх болон шатамхай бодис, хэрэгслийг
нэвтрүүлэх, хадгалах, хэрэглэх, ашиглахыг хориглосон  болон алба хаагчдын  ажлын
цаг ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор нүүр царайгаар цаг бүртгэдэг цаг бүртгэлийн
программ ашиглах заалтуудыг тус тус оруулсан.  

Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 



Цагдаагийн газар 2018 онд 2,8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч Цагдаагийн
газрын үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцлийг бүрдүүлж ажилласан. Үйл
ажиллагааны орлогоор 15,0 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 19,2 сая  төгрөг төвлөрүүлсэн.

Аймаг орон нутгийн төсөвт торгуулийн орлогоор 232,0  сая төгрөг төвлөрүүлсэн
байна. 2018 оны 03 дугаар улирлын санхүүгийн тайлан тэнцлийг хугацаанд нь гаргаж
Цагдаагийн ерөнхий газрын СААА-д нэгтгүүлсэн ба сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн
мэдээг Төрийн сангаар баталгаажуулан Цагдаагийн ерөнхий газрын СААА-д хүргүүлж
байна. Сангийн яамны Э-тайланд Цагдаагийн газрын санхүүгийн тайланг шивсэн.
Нийгмийн даатгалын цахим хуудсанд сар бүр, Татварын албаны цахим хуудсанд
улирлын өссөн дүнгээр алба хаагчдын цалин орлогыг хүн тус бүрээр мэдээлж
ажиллаж байна.

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах Цагдаагийн газрын төсөв,
санхүүгийн ил тод байдалтай иргэд олон нийтийг танилцах боломжийг бүрдүүлж
Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулбал зохих 129  мэдээллийг хугацаанд нь
мэдээлсэн. Аймгийн төрийн аудитын газраас шилэн дансны мэдээлэл байршуулж
байгаа байдалд аудит хийгдсэн ба зөрчил заагдаагүй. 

Оны эхэнд тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн төлөвлөгөөний
дагуу бараа материалыг бэлтгэн ажилласан ба худалдан авах ажиллагааны тайланг
аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт хянуулж нэгтгүүлсэн. 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэгт аймгийн хөрөнгө оруулалтаар авч
өгөхөөр шийдвэрлэгдсэн УАЗ фургон маркийн автомашиныг Төрийн болон орон
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль,
худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан 38,0
сая төгрөгийн өртөг бүхий автомашиныг хүлээн авсан. Мөн Цагдаагийн ерөнхий
газраас фургон маркийн автомашин 1-ийг олгосныг албан ажилдаа ашиглаж байна.

Цагдаагийн газрын 75 жилийн ой угтсан бүтээлч ажлын хүрээнд хийгдсэн
Хүндэтгэлийн өргөө, гадна талын гэрэлтүүлэг, дурсгалын цогцолборт хөшөө, үүдний
хэсгийн тохижилтонд 23,8  сая төгрөгийг зарцуулсан байна.

Монгол улсын Засгийн газрын 193 дугаар тогтоолын дагуу үл хөдлөх хөрөнгийн
дахин үнэлгээ хийгдэх болсонтой холбогдуулан хийх ажлыг төлөвлөгөөг гарган
Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан бэлтгэл ажлыг ханган хөрөнгийн үнэлгээг хийх
ажлыг эхлүүлсэн. Хөрөнгийн дансны ангилал солих ажлыг заавар, журмын дагуу
хийсэн. ЦЕГ-ын СААА-ны хөрөнгө, бараа материалын санд Цагдаагийн газрын үндсэн
хөрөнгө, бараа материалын ангилал, зэрэглэлийг хөрөнгө тус бүрээр хийж илгээн
нэгтгэлд хамрагдсан. 

Алба хаагч нэг бүртэй эд хөрөнгийн хариуцлагын гэрээг шинэчлэн байгуулсан. 
Аймгийн Орон нутгийн Өмчийн газарт актлах, шилжүүлэх хөрөнгийн асуудлыг
шийдвэрлүүлэхээр материалыг хүргүүлсэн ба ашиглалтын шаардлага хангахгүй
болсон 13,3 сая төгрөгний хангамжийн материалыг акталж данс бүртгэлээс хасах
асуудлыг  Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл, Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн
хурлаар оруулан шийдвэрлүүлж Цагдаагийн газрын даргын  А/74 тоот тушаалын дагуу
акталж устган данс бүртгэлээс хассан. Цагдаагийн газрын туслах аж ахуйн малчинтай
байгуулсан 2018 оны гэрээг дүгнэн, эргэлтийн сүргийн өсөлт, бууралтын талаар 
байгууллагын Малын тоо толгой бүрэн бүтэн байдал, зарцуулалтанд хяналт тавих



байнгын комиссийн гаргасан дүгнэлтийг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцүүлэн гэрээг нэг жилийн хугацаатай сунгаж ажилласан.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн дагуу цагдаагийн газрын
алба хаагчдын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийг тоолж тооцоог бодон дүнг
цагдаагийн газрын даргын зөвлөлитйн хурлаар хэлэлцүүлж ажилласан.

Алба хаагчдыг гэнэтийн ослын даатгал, автомашинуудыг тээврийн хэрэгслийн
даатгалд хамруулсан. Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг ханган
ажиллаж 4,6 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээг хийсэн байна.  

Зохион байгуулсан шинэлэг, ажил арга хэмжээ, түүний үр дүнгийн талаар:
Баянчандмань сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй
хамтран “Хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн зохион байгуулж
малчдад малаа засмал замд ойр бэлчээхгүй байх талаар яриа таниулга хийж, бод
малын хүзүүнд зүүх гэрэл ойлгогчтой 200 ширхэг хүзүүвч тарааж ажилласан.

Алба хаагчдыг бүсийн зохион байгуулалтад оруулан цагдаагийн газрын даргын
тушаалаар 4 бүс болгон хувааж хариуцсан бүсээр ажиллуулж байгаа нь алба хаагчдыг
 сум, орон нутгийн онцлогтой танилцуулсан, бусдаас суралцах нөхцөл боломжийг
бүрдүүлсэн, хамтач багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй шинэлэг ажил
болоод байна. Мөн шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомжийн талаар нэг мөр
ойлголттой болох, хууль хяналтын байгууллагын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах
зорилгоор аймгийн прокурорын газартай хамтарсан зөвлөгөөнийг сар бүр хийж  алба
хаагчдын шалгаж байгаа  эрүүгийн хэрэг, иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг
хариуцсан тасгийн дарга, ахлахууд, хяналтын прокурорын хамт танилцан үүрэг,
зааварчилга өгч тулгамдаж байгаа асуудлын талаар харилцан ярилцан шийдвэрлэж
байгаа нь хууль хяналтын байгууллагын ажлын уялдаа холбоог сайжруулсан үр
дүнтэй ажил болсон. 

Алба хаагчдад зөв хооллолтын дадал эзэмшүүлэх, тэдний эрүүл мэндийг
хамгаалах зорилгоор тус газрын цайны газарт 7 хоног бүрийн Баасан гарагийг "Зөв
хооллолтын өдөр" болгож, алба хаагчдад ажилчдын цайны газраас эрүүл мэндэд
тустай эрүүл хоолоор үйлчилж байна. 

Цагдаагийн газраас алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын
хүрээнд Гэрлэх ёслолын ордонтой хамтран 36 алба хаагчийн хуримын үйл
ажиллагааг 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж, Гэрлэх ёслолын
ордноос алба хаагчдад дэмжлэг үзүүлэн, хуримын ёслолын үйлчилгээний үнийг
759000 төгрөгөөс 40 хувь хямдруулан, 455400 төгрөг болгосон нь залуу гэр бүлийг
дэмжсэн, алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд томоохон түлхэц
болохуйц ажил болж, иргэд, олон нийтэд цахим сүлжээгээр цагдаагийн байгууллагын
үйл ажиллагааг сурталчилсан, шинэлэг арга хэмжээ болсон. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Сүлд чуулгатай хамтран “Үргэлж тантай хамтдаа”,
алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн хүмүүсийг хамруулж “Бүжиг”, “Цэвэр бичигтэн
тэмцээн” зэрэг соён гэгээрүүлэх өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулсан нь алба
хаагчдыг идэвхижүүлсэн, тэдний  гэр бүл, албан байгууллагуудын талархлыг
хүлээсэн, төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдэд цагдаагийн байгууллагын
үйл ажиллагааг сурталчилсан шинэлэг арга хэмжээ болсон.

Энэ онд алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 2 удаа
хамруулж, ахлагч бүрэлдэхүүнийг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт нарийн мэргэжлийн



шинжилгээ өгүүлснээс алба хаагчдын дийлэнх хувь нь бөөр, зүрх судасны өвчлөлтэй
байгаад дүгнэлт хийж 1 алба хаагчийг Хужирт рашаан сувилалд амраасан. 

“Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр тус цагдаагийн газрын алба
хаагчдаас 2018 онд 32 алба хаагч өвдөж эмчлүүлсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 8
нэгжээр буюу 20 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлснээр тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2018 онд 32 алба хаагч өвдөж
эмчлүүлсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 8 нэгжээр буюу 20 хувиар буурсан эерэг
үзүүлэлттэй байна.

“Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд “Тохилог ажлын
баяр” 45 хоногийн болзолт уралдааныг зарлаж шалгаруулсанаар алба хаагчид
өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоор албан өрөө тасалгаагаа бүрэн засварлаж, 
байгууллагын гадна, дотно тохижилтыг сайжруулсан. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит
үзлэгээр тус Цагдаагийн газар 2018 онд алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл,
байгууллагын тохижилт соёлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бүтээн байгуулалт, соёл
хүмүүжлийн ажлыг үлгэр жишээчээр сайн зохион байгуулсан байгууллагаар
шалгарсан. 

Бусад ажлын талаар:  

Цагдаагийн байгууллагын 97, Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын 75 жилийн ойг
угтаж Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны товч тайланг цагдаагийн
газрын вэб сайтад байршуулж, байгууллагын үйл ажиллагааны ололт, амжилтын
талаар аймгийн Төв, TBS телевизээр иргэд олон нийтэд сурталчилсан. 

Цагдаагийн газрын түүхт 75 жилийн ойг угтаж алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн
хүмүүст зориулсан “Хөгжлийн өргөө”-г барьж байгуулсан. Уг өргөөнд алба хаагчид,
тэдний гэр бүлийн гишүүдэд эрүүл мэндийн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж,
хүүхдүүдийн дунд 2 ээлжээр шатар, зураг, англи хэл, соробан сампингийн дугуйлан
хичээллүүлж байна.

Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газрын гаднах орчны гэрэлтүүлэг, үүдний
пасад, хашааг засварлаж, явган хүний замыг шинээр тавьсан. Мөрдөн байцаах тасаг
эд мөрийн баримтын өрөөнд дотор камер 4-ыг суурилуулж ахлах мөрдөгч хяналт
тавьж байна. Цагдаагийн газрын гадна талбайд ногоон бүс бий болгох эко орчин
бүрдүүлэх зорилгоор 200 мод тарьж, гадна талбайд зүлэг тарьж цэцэгжүүлсэн.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Сүлд чуулгатай хамтран “Үргэлж тантай хамтдаа”
соён гэгээрүүлэх өдөрлөгийг тус газрын 142 алба хаагч, Аймгийн эрүүл мэндийн
газрын 45 эмч, ажилтнууд, “Хүмүүн” цогцолбор сургуулийн 100, Зэвсэгт хүчний 016
дугаар бригадын 260, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 40, нийт 632
хүнийг хамруулан зохион байгуулсан. Өдөрлөгийн хүрээнд цагдаагийн 4 ахмад
ажилтанд талархал илэрхийлж, 2 алба хаагч, 5 гэр бүлийг алдаршуулж, 1
байгууллагын хамтын ажиллагааг сурталчлан, алба хаагчийн 18 хүүхдийг
алдаршуулж, 6 удаагийн урлагийн хэсэгчилсэн тоглолтыг үзүүлсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 2/359 албан бичгээр
ирүүлсэн мэдээлэл, үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу алба хаагчдын мэргэшлийн
түвшинг үнэлэх шалгалтад тэнцээгүй 28 алба хаагчаас шалгалт авах ажлын хэсгийг
Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны А/68 тоот тушаалаар байгуулж давтан шалгалтыг
авсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын А/130 тоот тушаалаар Цагдаа, дотоодын
цэргийн анги, байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын мэргэшлийн түвшинг



үнэлэх шалгалт, сургалт, Монгол улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Төрийн
албаны салбар зөвлөлийн хамтарсан Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/
хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ алба хаагчдын үйл
ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх шалгалтад тус газрын бие бүрэлдэхүүн бүрэн
хамрагдаж хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдсэн. 

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын 2018 оны 3 дугаар улирлын сургалт,
цугларалтын үеэр “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч” тэмцээнийг алба хаагчдын мэдлэг,
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 26 сумын хэсгийн төлөөлөгч нарын
дунд зохион байгуулж Баяндэлгэр сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах
дэслэгч Д.Мөнгөнхүү тэргүүн байрыг эзэлсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээллийн төвөөс зохион байгуулсан
“Миний ажил-Миний бахархал” гэрэл зургийн уралдааныг зохион байгуулж, алба
хаагчдаас ирүүлсэн 40 зургаар үзэсгэлэн гаргаж, шалгарсан 5 зургийг, мөн төвөөс
зохион байгуулсан “Цагдаагийн гэр бүл” уралдаант нэвтрүүлэгт Нийтийн хэв журам
хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Н.Доржбалжидын ээж С.Тунгалаг, ахлах
мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Н.Түвшинбатын хүү Т.Иш, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн
ахлах дэслэгч Д.Эрдэнэдалайн охин Э.Нандин-Эрдэнэ нарыг оролцуулж “Цагдаагийн
ээж”, “Цагдаа аав” 15 минутын видео бичлэг хийн уралдаанд хүргүүлсэн.  

Аймгийн Засаг даргын нэмэржит үзлэгт 2 удаа хамрагдаж тус цагдаагийн
газрын үндсэн үйл ажиллагаа, бодлогын баримт бичгийг хяналтад авсан байдал, гэмт
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, сургалт,
соён гэгээрүүлэх ажлын үр дүн, алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл, байгууллагын
тохижилтыг сайжруулах чиглэлээр хийсэн ажил, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг
шалгуулж 97,63 хувьтай буюу хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдсэн. 

Тус Цагдаагийн газраас “Архив, албан хэрэг” сэдэвт аяныг зохион байгуулж
Цагдаагийн ерөнхий газрын Төв архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн хуваарь,
баталгаажуулсан бүртгэлийн дагуу байгууллагын үйл ажиллагааны явцад бий болсон
2014 оны 54 ширхэг байнга хадгалах хадгаламжийн нэгж, 7 ширхэг боловсон хүчний
“Б” тушаалыг Төв архивт нөхөн бүрдүүлэлтээр хүлээлгэн өгч, 2019 онд нөхөн
бүрдүүлэлтээр шилжүүлэх 2015 оны байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийн
бүртгэлийг үйлдэн ЦЕГ-ын Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын хурлаар
хянуулж, баталгаажуулахаар Төв архивт хүргүүлсэн. Аяны хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 11
ажил, үйлчилгээг төлөвлөснөөс хэрэгжилт 100 хувьтай дүгнэгдсэн. 

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр: 

Тус тусгаас 2018 онд гүйцэтгэх ажлын шугамаар нийт 1069 мэдээ, мэдээлэл авч
шалгасан ба туслах хүчнээс 283 мэдээ мэдээлэл авсан. ГА-ын хэрэгт зайлшгүй хийж
гүйцэтгэх ажлыг нэг бүрчлэн тусган цагдаагийн газрын дарга 12, тасгийн дарга 28,
ахлах мөрдөгч нар 12 удаа алба хаагчдад зааварчилга өгч, ажил байдалтай
уялдуулан давхардсан тоогоор бичгээр 142 удаа үүрэг даалгавар, зааварчилга өгч
биелэлтийг нь хангуулж ажилласан байна.



Гэмт хэрэг илрүүлэх чиглэлээр: 2018 онд нийт 346 шилжүүлэх материалаар
1.401.439.000 төгрөгний хохиролтой, 350 холбогдогчтой, 321 гэмт хэрэг, цагдаагийн
байгууллагад бүртгэгдээгүй 25 үйлдлийг илрүүлсэнээс нөхөн илрүүлсэн 140, эрүүгийн
хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар шилжүүлсэн 145 хэрэг байна.

Хэрэг бүртгэлтийн чиглэлээр прокурор, бусад газар, хэлтсээс нийт 165
даалгаврыг авч мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлсэн. 

Иргэд байгууллага, аж ахуй нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 927 гомдол,
мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 526 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг
нээж, 399 гомдол, мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай
прокурорт шилүүлсэн. Шалгасан 927 гомдол мэдээллээс 712 буюу 76,8 хувийг 0-5
хоногт, 215 буюу 24,2 хувийг 6-аас дээш хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн. Бүртгэгдэх
үедээ яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 322 хэрэг бүртгэгдсэнээс
321 хэргийг илрүүлэн шалгаж байна. 

Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, эрүүгийн ахлах мөрдөгч, хэсгийн дарга
нараас эрүүгийн мөрдөгч, хэсгийн төлөөлөгч нарын шалгаж буй хэрэг бүртгэлтийн
хэрэгтэй танилцаж 62 хэрэгт даалгавар, зааварчилга бичиж хүргүүлсэн байна. Мөн
тасгийн даргын зүгээс хүн нас барсан хэргийн газрын үзлэгт 12 удаа оролцож
мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласан.  

Зөрчлийн тухай хуулиар иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжээс зөрчлийн
шинжтэй 394 өргөдөл, гомдол мэдээллийг хүлээн авч зөрчлийн хэрэг нээж
шалгаснаас хүлээн авахаас татгалзсан 132, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 13,
хялбаршуулсан журмаар 152 гомдол мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэсэн. 

Эрэн сурвалжлах ажлын чиглэлээр: Тус Цагдаагийн газрын алба хаагч нараас
2018 онд Эрэн сурвалжлах “ASAP” санд нийт 295 хүн, мал амьтан, эд зүйлийг зарлан
мэдээлж, урьд онд болон энэ оны зарласан 273 мэдээллийн эрэн сурвалжлалтыг
зогсоосон байна. Энэ оны эрэн сурвалжлах “АSAР” сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийн
явц байдал, зарлан мэдээлсэн хүн, мал амьтан, эд зүйлийг өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад 20 нэгжээр буюу 6,3 хувиар буурсан, олж тогтоож эрэн сурвалжлалт
зогсоосон хүн, мал амьтан, эд зүйлсийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 48
нэгжээр буюу 17,5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Маягтын
дугаар

Эрэн
сурвалжлалтын

төрөл

Жилд эрэн
сурвалжлалт

зарласан

жилд эрэн
сурвалжлалт

зогсоосон
Жилийн 
үлдэгдэл

5411 Алга болсон хүн АБХ - 23
ШДХ-43

АБХ-17
ШДХ-36

АБХ-6
ШДХ-7

5412 Оргодол Оргодол- 26
Сэрдэгдсэн 91

Оргодол 19
Сэрдэгдсэн 65

Оргодол 7
Сэрдэгдсэн 26

5417 Хэн болох нь
тогтоогдохгүй цогцос

2 2 0

5421 Галт зэвсэг, сум
хэрэгсэл.

5 2 3

5422 Бодис 0 0 0
5423 Тээврийн хэрэгсэл 11 5 6
5424 Түүх соёлын дурсгалт

болон үнэт зүйлс
0 0 0

5425 Мал, амьтан 26 19 7



5426 Эд зүйл 96 8 88
5427 Аман зургаар 1 0 1

Нийт санд оруулсан 295 мэдээллээс бүртгээгүй, хянагдаагүй, шаардлага
хангаагүй мэдээлэл байхгүй, алба хаагч нараас энэ онд болон өмнөх онд зөрчилтэй
оруулсан 4 мэдээллийг Эрэн сурвалжлах хэлтэст албан бичиг хүргүүлэн бүртгэлээс
хасуулж одоогоор эрэн сурвалжлах “ASAP” санд ямар нэгэн зөрчил байхгүй байна. 

2018 оны байдлаар иргэдээс оршин суугаа газраасаа алга болсон хүний талаар
23 гомдол, мэдээлэл ирүүлснийг хүлээн авч эрэн сурвалжлах санд зарлан мэдээлж,
17 иргэнийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон.

Эрэн сурвалжлах ажил, эрэн сурвалжлах сангийн ашиглалт бүрдүүлэлтийг
сайжруулах, эрэн сурвалжлагдаж байгаа этгээдүүдийг олж тогтоох ажлыг
эрчимжүүлэх чиглэлээр “Сар шинэ”, “Тэнэмэл”, “Тулгалт”, “Захирамж”, “Наадам”,
“Эрэл” хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг  хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион
байгуулан, оргодол 19, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 65, оршин суугаа газраасаа алга
болсон хүн 15, шүүхээс эрэн сурвалжлуулахаар даалгасан 36 хүнийг олж тогтоон эрэн
сурвалжлалтыг зогсоон, эрүүгийн хэргийг шийдвэрлүүлсэн байна.

Оршин суугаа газраасаа алга болсон хүн, хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос,
алдагдсан галт зэвсэгийг эрэн сурвалжилж олж тогтоох чиглэлээр Гүйцэтгэх ажлын
мөрдөн сурвалжлах хэрэг 9 нээн шалгаж, 3 хэрэгт эрэн сурвалжлагдаж байсан хүн,
галт зэвсгийг олж тогтоон Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль, зааварт заасан үндэслэлийн
дагуу хэргийг хаах саналтай эрүүгийн цагдаагийн албанд хүргүүлсэн. 

Мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар: Мал хулгайлах гэмт
хэргийн шинжтэй 206 гомдол мэдээлэл ирснийг зохих журмын дагуу хүлээн авч нийт
гомдол мэдээллийн 45,6 хувийг нь буюу 94-т хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн шалгаж,
үүнээс 27 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татаж, 51,4 хувийг буюу 106
гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж шийдвэрлэсэн. Өмнөх
онтой харьцуулж үзвэл мал хулгайлах гэмт хэрэг 27 нэгжээр буюу 32,7 хувиар
буурсан байна. 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд аймаг, орон нутгийн төр захиргааны
болон бусад байгууллага, хүмүүсийг татан оролцуулах зорилгоор Аймгийн иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран
“Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх олон талт хамтын ажиллагаа”
сэдэвт зөвлөгөөнийг 2018 оны 05 сарын 25-ны өдөр Зуунмод суманд зохион
байгуулсан. Зөвлөгөөнд хил залган оршдог Хэнтий, Говьсүмбэр, Дундговь,
Өвөрхангай, Булган, Сэлэнгэ аймгууд, Нийслэлийн Багануур, Багахангай, Налайх,
Хан-Уул, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй-Уул дүүргийн Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Цагдаагийн газар хэлтсийн дарга нар аймгийн 27 сумын
ИТХ-ын болоод Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар
зөвлөлийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч, хууль эрх зүйн ажилтан нарыг хамруулан нийт
168 төрийн албан хаагч, малчдын 2 бүлгийн ахлагч  давхардсан тоогоор 6 аймаг,
нийслэлийн 7 дүүрэг, 27 сумдаас 412 иргэн оролцсон.

Цагдаагийн ерөнхий газрын “Дуудлага” студи Төв аймагт ажиллах үеэр буюу
2018 оны 01 сарын 18-ны өдөр Мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал, урьдчилан
сэргийлэх чиглэлээр мэдээ, сэрэмжлүүлэг яриа 5 минут, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй
тэмцэх ажилд иргэд малчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх



зорилгоор ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, ЭЦА-ны Хулгайлах гэмт хэрэгтэй
тэмцэх хэлтэс зэрэг газруудтай хамтран “Соргог малчин” 10 минутын шторк, “Малын
хулгайгаас сэрэмжилье” 10 минутын зохиомжит нэвтрүүлгийг санаачлан хийж орон
даяар иргэдэд хүргэсэн. 

“Бүс-2018” нэгдсэн арга хэмжээг зохион явуулан аймгийн 27 сум болон
цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдыг 4 бүсэд хувааж ажиллах хуваарийг гаргаж,
хийж гүйцэтгэх ажлын удирдамж төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн ИТХ-ын дарга,
ГХУСАЗЗ-ийн дарга Ц.Энхбатаар батлуулан тус зөвлөлөөс арга хэмжээнд зарцуулах
шатахууны зардалд 2,1 сая төгрөгийн зардал гаргуулан бүс тус бүрт хийх ажлын
салбар төлөвлөгөө, маршрутыг гарган бүс хариуцсан дарга нар алба хаагчдыг
удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж орон нутагт 2018 оны 09 дүгээр сарын
24-нөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл, 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-нээс 25-ны
өдөр хүртэлх хоёр үе шаттай зохион явуулсан. Арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчид
аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж,
үйлдэгдэж буй эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргүүдийг нөхөн илрүүлэх, оргон
зайлсан сэжигтэн, яллагдагчийг олж баривчлах, гүйцэтгэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх,
шалгагдаж буй хэргүүдийг шийдвэрлэх чиглэлээр ажиллаж мал хулгайлах 48 гэмт
хэрэг илрүүлэн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан ба үүнээс 22 нь урьд өмнө
цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээгүй хэрэг байна. 

Шөнө орой, гэрэлтүүлэггүй замд замын хөдөлгөөнд оролцож буй жолооч нарт
зам дээр мал гарч ирж байгаа мэдээллийг шуурхай өгөх зорилгоор бод малын
хүзүүвч, нэмнээ, чөдөр зэрэгт цацруулагч байршуулах санааг цагдаагийн ахмад
Ч.Баяртогтох хэсгийн төлөөлөгчөөр ажиллаж байхдаа сэдэж ажил хэрэг болгон
хэрэгжүүлсэн. Цацруулагчтай хүзүүвч хэрэглэж хэвшснээр малчид шөнийн цагаар
цас, бороо, шуургатай үед мал сүргээ тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлэх, алдах, улмаар
бусдын эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулах, цаашилбал их
хэмжээний төлбөр, торгууль төлөх, хуулийн хариуцлага хүлээх зэрэг учирч болох
эрсдэлүүдээс бүрэн хамгаалах ач холбогдолтой юм. Энэхүү энгийн арга, сайн
туршлагын талаар Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн дарга, цагдаагийн
ахмад Ч.Баяртогтох “Цацруулагчтай хүзүүвчийг малд ашиглаж, эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлж байгаа арга туршлага” нэртэй гарын авлага хэвлүүлэн Оюуны өмчийн
газраас зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан байна.

Цагдаагийн ахмад Ч.Баяртогтохын анх санаачлан амьдралд хэрэгжүүлж,
нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн цацруулагчтай хүзүүвч хэмээх энгийн боловч маш
өндөр үр дүнтэй арга, туршлагыг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх тухай ажлын
чиглэлийг Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс,
ГХУСАЗЗ-өөс сумдад хүргүүлэн хэрэгжүүлж байна.

Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаар: Ерөнхийлөгчийн тамгын газар,
Мөрдөн байцаах албаны Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс, Төв
аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар,
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Тагнуулын газар, Нийгмийн
даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэс, Аудитын газар гэх зэрэг байгууллагуудын хамтын
ажиллагааг сайжруулан хамтарсан шалгалтын ажиллагааг 12 удаа зохион байгуулсан.

Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 



Тус тасгаас 2018 онд иргэд байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 430 өргөдөл,
гомдлыг хүлээн авч шалгаснаас хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 210, шууд эрүүгийн
хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 36, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан 157,
үлдэгдэл 39, харъяаллын дагуу 13 гомдол мэдээллийг шилжүүлж ажилласан.

Нийт 702 хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа
явуулснаас, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 376, мөрдөн байцаалтын хэрэг 326, шинээр хэрэг
бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 210, хэрэг бүртгэлтийн хэргээс эрүүгийн хэрэг үүсгэж
яллагдагчаар татсан 112, шууд мөрдөн байцаалтын дугаар авсан 36, шүүхэд
шилжүүлэх саналтай 265, хэрэгсэхгүй болгох саналтай 1, нэгтгэх саналтай 29,
харъяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай 25, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаах саналтай
286, түдгэлзүүлэх саналтай 4 хэрэг  зэргийг тус тус прокурорын газарт шилжүүлсэн.   

Мөрдөгчийн мэдэгдэл 265 хэрэгт бичиж хариуг хугацаанд нь авсан, гэмт
хэргийн улмаас нас барсан 198, гэмтсэн 204, гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллагад
2,390,262,253 төгрөгийн хохирол учирснаас 2,325,993,750 төгрөгийг нөхөн төлүүүлж
хохирол нөхөн төлүүлэлт 97,3 хувьтай, эд хөрөнгө хураах ял болон иргэний
нэхэмжлэлийг хангах зорилгоор 628,480,016 төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх
ажиллагааг явуулсан байна.

Тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч нар мөрдөгч нарын шалгаж буй 448 хэрэгтэй
уншиж танилцаж, 210 хэрэгт даалгавар, зааварчилгаа бичиж 23 хэргийн газрын үзлэгт
оролцож мэргэжлийн удирдлагаар хангаж багийн зохион байгуулалтанд оруулахаас
гадна ээдрээ төвөгтэй, ажиллагаа ихтэй болон бусад 76 хэрэгт ажлын хэсэг байгуулан
ажиллаа.

Төв аймгийн Прокурорын газартай хамтран сар болгон шийдвэрлэх хэргийн
график гарган аймгийн прокурор, цагдаагийн газрын даргаар батлуулан, графикийн
биелэлтэнд орлогч прокурор, тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч нараас байнгын хяналт
тавин, дараа сарын 5-ны дотор графикийн биелэлтийг тооцох, шийдвэрлэгдэхгүй
удааширч байгаа хэргүүдийг шийдвэрлэх зорилгоор мөрдөгч, прокуроруудын
хамтарсан зөвлөгөөнийг сар болгон хийж, алба хаагчдын ажлыг сайжруулах,
эрчимжүүлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласнаар хэргийн
шийдвэрлэлт 92,1 хувьтай байна. 

Мөн прокурор, шүүхээс буцсан хэргийн шалтгаан, нөхцлийн талаар аймгийн
прокурорын газраас 2 удаа сургалт, мэдээлэл зохион байгуулсан. 

Графикийн биелэлт, явц үр дүнгийн талаар тухайн сарын 28-ны дотор
Цагдаагийн газрын даргад илтгэх хуудсаар танилцуулж шийдвэрлэгдээгүй байгаа
хэргүүдийг шийдвэрлэх чиглэлээр хөдөө орон нутагт ажиллах бололцоо нөхцлөөр
хангуулан ажиллаж байна. 

“Бодис-2018” нэгдсэн арга хэмжээг 2018 оны 04 сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны
05 сарын 16-ны өдрийн хооронд зохион байгуулан ажилласан. 2018 оны 05 дугаар
сарын 15-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 06-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “БАЙГАЛИА
ХАМГААЛЪЯ” аяныг зохион байгуулж хугацаанд нь тайлагнасан.

Цагдаагийн газар, Прокурорын байгууллагатай хамтарсан “Хяналт
шийдвэрлэлт” аяныг 2018 оны 05 сарын 15-наас 2018 оны 06 сарын 25-ны хооронд
зохион байгуулсан. Мөн тасгийн хэмжээнд 2018 оны 08 сарын 15-наас 2018 оны 10
сарын 15-ны өдрийн хооронд “Шийдвэрлэлт-2018” нэгдсэн арга хэмжээ зохион
байгуулж үр дүнг тооцсон. 



2018  оны 09 сарын 17-ны өдрөөс 2018 оны 11 сарын 17-ны хооронд Улсын
хэмжээнд зохион явагдаж байгаа “Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт-2018” нэгдсэн
арга хэмжээний удирдамж төлөвлөгөөний хүрээнд Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын
дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
О.Батбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдан хийж гүйцэтгэх ажлын салбар
төлөвлөгөө гарган цагдаагийн газрын даргаар батлуулан, нийт алба хаагч нарт
танилцуулж, Төв аймгийн 27 сумыг 4 бүс болгон хувааж бүсийг хэлтэс, тасгийн дарга
нараар ахлуулан хариуцсан бүсүүдэд  эзэнгүй хэргүүдийг хувиарлан өгч, хариуцсан
бүсүүдэд 7-14 хоног томилон ажиллуулсан. Арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн
газарт ажиллагаанд шалгагдаж байсан  бүртгэгдэх  үедээ яллагдагчаар татагдвал
зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэрэг бүртгэлтийн шатанд шалгагдаж байсан 300
хэргээс 95 хэрэг, Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээгүй 30 хэрэг, нийт 125 хэргийг
илрүүлэн  нэгдсэн арга хэмжээний мэдээнд өгч, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа
явуулж,  мөрдөгч нар 113 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 142 хэргийг хаах
саналтай шилжүүлж, 7 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэж, нийт 262 хэргийг шалгаж
шийдвэрлэсэн байна.

Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: Энэ оны 01 дүгээр сард  зөрчлийн шинжтэй
53 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авснаас 24 зөрчлийн хэрэг нээж, 3 зөрчлийг
харъяаллын дагуу шилжүүлж, 17 зөрчлийн шинжгүй, зөрчлийн хэрэг нээхээс
татгалзаж, 8 зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, 44 гомдол, мэдээлэл
буюу 83 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэжээ. 

53 зөрчлийн хэрэг нээж, 36 холбогдогчтой 36 хэргийг прокурорт шилжүүлж,
зөрчлийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 1.200.000 мянган төгрөгийг
хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлтийн шатанд 980.000 мянган төгрөгийн хохирлыг
нөхөн төлүүлсэн. Зөрчил гаргасан 15 иргэнийг 1.520.000 мянган төгрөгөөр торгож, 22
иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчилах шийтгэл оногдуулсан.

Энэ оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж,
байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 260 гомдол мэдээллийг хүлээн авч
үүнээс 91 гомдол, мэдээлэл буюу 35 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс
татгалзаж, 2 гомдол мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 140 гомдол мэдээлэлд
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 25 гомдол, мэдээлэлд мөрдөн байцаалтын хэрэг
нээсэн, 2 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй, нийт шалгасан гомдол, мэдээллийн 90,4
хувийг хуулийн хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн.

238 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, 171
хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж, 55 хэрэг бүртгэлтийн хэргийг
хааж, 2 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлсэн, шүүхээс буцсан хэрэг байхгүй.

 173 мөрдөн байцаалтын хэрэг шалгаснаас 167 холбогдогчтой 167 хэргийг
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж, шүүхэд шилжүүлсэн. Үүнээс хугацаа
сунгасан мөрдөн байцаалтын хэрэг байхгүй. 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 237.485.0 мянган төгрөгийн хохирол
учирсанаас хэрэг бүртгэлийн шатанд 223,286,0 мянган төгрөгийн хохирлыг нөхөн
төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэлт 94  хувьтай байна.



Шуурхай удирдлагын албаны чиглэлээр: 

Цагдаагийн газар нь 2018 онд нийт 3359 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч
шалгаснаас гэмт хэргийн шинжтэй 1413 буюу 42,1 хувь, зөрчлийн шинжтэй 1946 буюу
57,9 хувийг шийдвэрлэсэн ба үүнээс гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй гомдол,
мэдээллийн 3303 буюу 99,0 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байна.  

Нийт гомдол, мэдээллийн 56 буюу 1,7 хувь нь шийдвэрлэгдээгүй буюу хуулийн
хугацаанд шалгагдаж байна. Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 1266 буюу
89,6 хувийг 0-5 хоногт, 117 буюу 8,3 хувийг 6 ба түүнээс дээш хоногт, захиргааны
зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 1658 буюу 85,2 хувийг 0-3 хоногт, 262 буюу
13,5 хувийг 4 ба түүнээс дээш хоногт тус тус шийдвэрлэсэн байна.

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2018 оны байдлаар 456
холбогдогчтой, 3,185,300,000 төгрөгний хохиролтой 818 гэмт хэрэг бүртгэгдэн
шалгагдсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад -1 хэргээр буюу 0,1 хувиар буурсан
байна.

Хөнгөн гэмт хэрэг 580 бүртгэгдсэн нь 60 нэгжээр буюу 10,3 хувиар, хэрэг
бүртгэлтийн гэмт хэрэг 653 бүртгэгдэж 133 нэгжээр буюу 20,4 хувиар, хүнд гэмт хэрэг
238 бүртгэгдэж 106 нэгжээр буюу 44,5 хувиар тус тус өссөн, мөрдөн байцаалтын гэмт
хэрэг 165 бүртгэгдэн өмнөх оны мөн үеийнхээс -134 нэгжээр буюу 44,8 хувиар буурсан
үзүүлэлттэй байна.

Гэмт хэрэгт 456 хүн шалгагдсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад -186
хүнээр буюу 29,0 хувиар буурсан бөгөөд үүний 40 буюу 8,8 хувийг эмэгтэй, 416 буюу
91,2 хувийг эрэгтэй хүн эзэлж байна. 

Хүйсийн харьцаанаас үзэхэд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад эмэгтэй 24,5
хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Гэмт хэргийн үйлдэгдсэн байдлаас үзэхэд согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 3,2
хувиар, бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 17,6 хувиар, хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 12,5
хувиар, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн гэмт хэрэг 80,0 хувиар, аймгийн төвд
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 11,8 хувиар тус тус өссөн боловч галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт
хэрэг 63,6 хувиар, эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 24,4 хувиар тус тус буурсан байна.

Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн гараг, цаг хугацаа газрын талаар авагдсан судалгаанаас
үзэхэд 2018 онд Төв аймгийн хэмжээнд Даваа гарагт 9,1 хувиар, Мягмар гарагт 18,6
хувиар, Пүрэв гарагт 17,4 хувиар, Баасан гарагт 5,3 хувиар, Бямба гарагт 9,5 хувиар
өссөн байхад Лхагва гарагт 25,2 хувиар, Ням гарагт 33,1 хувиар тус тус буурсан. Цаг
хугацааны хувьд 06-14 цагийн хооронд 27,8 хувиар, 14-19 цагийн хооронд 2,6 хувиар
өссөн, 19-22 цагийн хооронд 24,2 хувиар, 22-06 цагийн хооронд 5,5 хувиар тус тус
буурсан үзүүлэлтэй байна.

Гэмт хэргийн төрөл хүснэгтэд авагдсан судалгаанаас үзэхэд хүний амьд явах
эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, хүний эрүүл мэнд халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг,
хүний хувийн, улс төрийн эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг, хулгайлах гэмт хэрэг,
автотээврийн хэрэгсэл хулгайлах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэрэг, хөрөнгө завших гэмт
хэрэг, алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал
завших гэмт хэрэг, эдийн засгийн гэмт хэрэг, үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт
хэрэг, хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг, авлигын зэрэг гэмт



хэргүүд 4,0-100,0 хувиар өссөн, хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг
гэмт хэрэг, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, хувийн
өмчийг хулгайлах гэмт хэрэг, халаасны хулгайн гэмт хэрэг, галт зэвсэг хулгайлах гэмт
хэрэг, дээрэмдэх гэмт хэрэг, бусдын эд хөрөнгийг авахаар заналхийлэх гэмт хэрэг,
автотээврийн хэрэгслийг зөвшөөрөлгүй авч явах гэмт хэрэг, эд хөрөнгийг устгаж
гэмтээх гэмт хэрэг, бусдын эд хөрөнгийг устгах, гэмтээх, үрэгдүүлэх гэмт хэрэг, мал
хулгайлах гэмт хэрэг, олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт
хэрэг, нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг
гэмт хэрэг, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, хөдөлгөөний
аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгсэл ашиглалтын журмын эсрэг зэрэг гэмт хэргүүд
1,7-100,0 хувиар тус тус буурсан, хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт
хэрэг, цэргийн албаны эсрэг гэмт хэргүүд урьд оны мөн үетэй харьцуулахад ижил
түвшинд байна.

Тус аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн илрүүлэлт 45,0 хувь байгаа нь өмнөх
оны мөн үетэй харьцуулахад 1,5 хувиар өссөн. Улсын дундаж 34,4 хувьтай гарсан ба
Улсын дунджаас 10,6 хувиар өссөн дүнтэй гарсан байна.

Гэмт хэргийн улмаас 790 иргэн хохирч, үүнээс 125 хүн нас барж, 252 хүн
гэмтсэн. Үүнийг өмнөх онтой харьцуулахад нас барсан хүн 19 нэгжээр буюу 15,2
хувиар өсч, гэмтсэн хүн -56 нэгжээр буюу 18,2 хувиар буурсан байна.

Гэмт хэргийн улмаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 3 тэрбум 185 сая 300
мянган төгрөгийн эдийн хохирол учирснаас 2 тэрбум 259 сая 800 мянган төгрөгийг
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлснээр хохирол нөхөн
төлөлтийн хувь 70,9 хувьтай байна. Хохирол нөхөн төлөлтийн хувийг өмнөх оны мөн
үетэй харьцуулахад 8,9 хувиар өссөн байна.

Тус цагдаагийн газарт нийт 42121 захиргааны зөрчил бүртгэгдэн өмнөх оны мөн
үетэй харьцуулахад -2925 нэгжээр буюу 6,5 хувиар буурсан, 41950 зөрчилд 41167
иргэнийг 1 тэрбум 311 сая 227 мянган төгрөгөөр торгосон байна. Үүнээс:
 455 иргэнийг баривчилж, 
 328 иргэнийг торгож, эрх хасах шийтгэл ногдуулсан.


2018 онд Төв аймгийн хэмжээнд баривчлагдсан хүн 33,4 хувиар өсч, торгож, эрх
хассан 4,1 хувиар, захиргааны нийт зөрчил 4,1 хувиар тус тус буурсан байна.

Жижүүрийн шуурхай албаны чиглэлээр: Тайлангийн хугацаанд жижүүрийн
шуурхай албанд  гэмт хэргийн 923, зөрчлийн 1601, эрэн сурвалжлалтын 65, нөхөн
илрүүлэлтийн 25, нийт 2614 мэдээ мэдээлэл хүлээн авч цагдаагийн газрын дарга,
тасаг албадын дарга, ахлах нарыг мэдээ мэдээллээр ханган иргэд, аж ахуйн нэгж
байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг нэн даруй нэгдсэн сан болон дуудлагын
102 системд бүртгэж, хариуцсан алба хаагч албан тушаалтнаар шалгуулан хоногийн
нөхцөл байдлын мэдээнд тусган цагдаагийн газрын дарга болон эрх бүхий албан
тушаалтанд цаг тухайд нь танилцуулж, жижүүрийн бүрэлдэхүүн, хэсгийн байцаагч,
хэсгийн төлөөлөгч, эргүүлийн цагдаа болон хөдөлгөөнт эргүүлийг явуулан шалгуулж,
хяналт тавьж ажилласан.

Эрүүлжүүлэх баривчлах саатуулах байр, нийтийн хэв журам сахиулах эргүүл,
замын цагдаагийн эргүүл, шүүхийн байр, өндөр довын постонд үүрэг гүйцэтгэж байгаа
алба хаагч, хэсгийн байцаагч нартай 2 цаг тутамд утсаар болон станцаар холбогдож,
нөхцөл байдлын талаар мэдээг авч, үйл ажиллагаа, цаг ашиглалтад нь хяналт тавьж,



удирдлагаар хангаж, ажлын бүрэлдэхүүнийг түргэн шуурхай хэрэг учралын газарт
явуулж, улс аймгийн хэмжээнд зарлагдсан эрэн сурвалжлах 24 мэдээллийг хүлээн
авч, цаг тухай бүрт нь сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа, зохицуулагч нарт болон
Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс, Лүн, Баянчандмань сум дахь замын
цагдаагийн постуудад зарлан мэдээлж, өглөөний хоногийн нөхцөл байдлын мэдээ
танилцуулах ярианд алба хаагчдад зургаар болон бичгээр танилцуулж, ажилласан.
Цагдаагийн ерөнхий газрын шуурхай удирдлагын штабт 10:00 цагт хүн хүч, 19:00 цагт
шүүхийн мэдээ, гэмт хэргийн болон онцлог мэдээ мэдээллийг нэн дариу өгч,
мэдээллийн менежертэй 10:00, 14:00, 18:00, 22:00, 02:00, 05:00 тогтсон цаг хугацаанд
холбогдож мэдээлэл солилцон үүрэг чиглэл авч ажилласан. 

Цагдаагийн газрын 26 сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа, зохицуулагч нартай
өдөрт 3 удаа холбогдож, сумдын эрүүгийн болон, хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээг
авч, алба хаагч нарын хүсэлтээр нэгдсэн сүлжээнээс жолоочийн жолооны эрх,
тээврийн хэрэгслийн лавлагаа, иргэний бүртгэлийн мэдээллийг шалгаж алба хаагч
нарт мэдээллээр хангаж, цаг тухай бүрт нь дарга удирдлагуудад илтгэн танилцуулж
ажилласан. Зуунмод сумын төвөөр тэсэрч дэлбэрэх бодис тээвэрлэж явсан 85
тээврийн хэрэгслийг бүртгэн жижүүрийн автомашин болон хөдөлгөөнт эргүүлийн
автомашинуудаар хамгаалан гаргуулж, хяналт тавьж байна.

Зуунмод сумын төвд байрлах хяналтын камер, цагдаагийн газрын албан
тасалгааны болон гадна 22 хяналтын камер нийт 5 дэлгэцэнд тогтмол хяналт тавин
шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж болон бүтэц, зохион байгуулалт чиг үүрэгтэй
уялдуулан байгууллага, алба хаагчдын ажил үйлчилгээг иргэдэд ил тод, шуурхай,
хүртээмжтэй хүргэж, ард иргэдтэй соёлтой зөв боловсон харьцаж, хүндрэл чирэгдэл
учруулахгүйгээр ажиллаж байна.  

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах
чиглэлээр: 

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:  Гамшиг ослын үед
ажиллах цагдаагийн байгууллагын хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, хүн, хүчний
зураглал гаргаж Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, Онцгой байдлын газрын
даргаар зөвшөөрүүлсэн. 

Төв аймгийн Зуунмод, Баянцагаан, Жаргалант, Баян-Өнжүүл суманд малын гоц
халдварт шүлхий өвчний хорио цээрийн бүсэд дэглэм сахиулж 3-4 ээлжээр 34 алба
хаагч 36432 хүн/цагийн 18 тээврийн хэрэгсэлтэй үүрэг гүйцэтгэж, 30 өрхийн 354 үхэр,
5 бог устгахад хяналт тавьж ажилласан. Хорио цээрийн бүсэд оршин сууж байсан
11121 өрхийн 128300 толгой бог, 29000 толгой бод малд вакцинжуулалт хийхэд
хамтран ажилласан.

Гамшгаас хамгаалах сургалт төлөвлөгөөний дагуу Төв аймгийн Засаг даргын
дэргэдэх гамшгаас хамгаалан штабын нэгдсэн сургалт 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны
өдөр аймгийн нутагт нэгдсэн сургалт зохион байгуулагдаж газар хөдлөлт үүссэн үед
барилга байгууламжаас хэрхэн гарах, аюулгүй цэгт байрлах сургалтад цагдаагийн
газрын 45 алба хаагч хамрагдсан. Гамшгийн үед ажиллах бүлгүүдийн нэгдсэн сургалт
Мөнх-Алдрын талбайд зохион байгуулагдахад бүлгийн 12 алба хаагчтай сургалтад
хамрагдаж нуралт үүссэн үед онцгой байдлын алба хаагч нарын ажиллах нөхцөлийг
хангах дадлага сургалт хийсэн. 

Бүх нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэх өдөр, сумдын баяр наадам, аймгийн наадам,
спортын тэмцээний үеийн хамгаалалтын төлөвлөгөө, зураглал гаргаж Цагдаагийн



газрын даргаар батлуулж нийт 59 удаагийн арга хэмжээний үед 565 алба хаагч 164
тээврийн хэрэгсэл, 2841 тусгай хэрэгсэл, 77 станцтай 12713 хүн/цагийн үүрэг
гүйцэтгэж олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. Хамгаалалтын үед үйл
ажиллагааг зохион байгуулж байгаа байгууллага, иргэдтэй мэдээ мэдээлэл солилцож
нэгдсэн мэдээг Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газарт хүргүүлсэн.

Монгол Улсын Сонгуулийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн
Төв аймгийн зарим сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн болон дахин
сонгуулийн үед 50 хувийн ирц хүрээгүй Баянхангай сумын 1044, 1045, Баянчандмань
сумын 1055 дугаар хэсгийн хорооны аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн хэв журам
хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө, зураглал гаргаж
Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж ажилласан. Дахин сонгууль зохион байгуулсан 2
сумын 3 хэсгийн хорооны санал тоолох төхөөрөмж, саналын хуудсыг аймгийн
сонгуулийн хороонд 2018 оны 7 дугаар сарын 1-нээс 2-ны өдрүүдэд хүргэх үеийн
хамгаалалтад 2 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Төв аймгийн хэмжээнд Төрийн өндөр дээд зочин төлөөлөгчд айлчлах үед 240
алба хаагч 77 тээврийн хэрэгсэл, 822 тусгай хэрэгсэл, 84 станцтай 825 хүн/цагийн
үүрэг гүйцэтгэж зочид төлөөлөгчдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан.
Хамгаалалтын үед Төрийн тусгай хамгаалалт, Тагнуулын хэлтэс, аймгийн Засаг
даргын тамгын газартай мэдээлэл солилцож, нөхцөл байдлын мэдээг цаг тухайд нь
Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд хүргүүлж нэгдсэн илтгэх хуудсыг Нийтийн хэв
журам хамгаалах олон нийтийн байдлыг хангах албаны Олон нийтийн аюулгүй
байдлыг хангах газарт хүргүүлсэн.

Төв аймгийн Зуунмод сумын нутагт 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр Төв
аймгийн Ардчилсан намаас зохион байгуулсан “Монгол Улсын Ерөнхий сайд
У.Хүрэлсүхэд өгсөн шаардлагын хариу нэхэх” жагсаалын үед тус Цагдаагийн газраас
35 алба хаагч 4 тээврийн хэрэгсэл, 175 тусгай хэрэгсэлтэй 105 хүн/цагийн үүрэг
гүйцэтгэсэн. 

Төв аймгийн 6 сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн болон дахин
сонгуулийн 9 хэсгийн хороонд цагдаагийн 10 алба хаагч санал тоолох төхөөрөмж,
саналын хуудасны хамгаалалтад 864 хүн/цаг, сумдын нөхөн болон дахин сонгуулийн
өдөр буюу 2018 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр 9 хэсгийн хороонд 10 алба хаагч 135
хүн/цагийн  үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.

Галт зэвсгийн чиглэлээр:  Галт зэвсгийн тухай хуулийн 22.2 дахь заалтын
хүрээнд тус Цагдаагийн газарт тоологдвол зохих 933 галт зэвсгээс 804 иргэний галт
зэвсгийг нүд үзэн тоолж, 8 галт зэвсгийг бусад газар хэлтэст шилжүүлж, бусад газар
хэлтсээс 11 буу хүлээн авч, Галт зэвсэг шинээр авч үнэмлэх авах хүсэлт гаргасан 25
иргэнд холбогдох материалыг үндэслэн гэрчилгээ олгосон. Тооллогод хамрагдсан 804
галт зэвсгээс үрлэн сумтай 63, 6,4 мм хүртэлх сумтай 521, 6,5 мм дээш хүртэлх
сумтай 220 галт зэвсгийг тооллогод хамруулсан.

Албаны галт зэвсгийн чиглэлээр: Тус Цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд
“АКМ” маркийн галт зэвсэг 6 үүнээс зэвсгийн өрөө /нөөц/-нд 4, жижүүрийн шуурхай
албанд 1, Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст 1, засварт 1, нийт дансаар
7, Макаров “ПМ” маркийн галт зэвсэг 79 үүнээс зэвсгийн өрөө /нөөц/-нд 67,
Цагдаагийн газрын даргад 1, жижүүрийн шуурхай албанд 2, Заамар сум дахь сум
дундын цагдаагийн хэлтэст 4, засварт 5 Албаны “СВД” маркийн галт зэвсэг 1, СКС
маркийн галт зэвсэг 1, АПС маркийн буу 1, дохионы буу-2, “роliсе сор" 3, ҮJ маркийн



буу 5 ширхэг ашиглагдаж байна. Албаны нөөцийн галт зэвсэгт улирал бүрд
цэвэрлэгээ, үзлэгийг хагас, бүтэн жилээр галт зэвсгийн нэгдсэн тооллогыг Цагдаагийн
газрын даргын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг нүд үзэн тоолж дүнг Нийтийн хэв
журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах алба, Санхүү аж ахуйн
албанд хүргүүлсэн. Зэвсэг хадгалах өрөөний нууцлалыг хангаж хөдөлгөөн мэдрэгч,
утаа мэдрэгч, дүрс бичлэгийн камер, хамгаалалт бүхий сейф зэрэг технологиор
хангагдсан.

Нийтийн хэв журам хамгаалах эргүүл: 12:00-18:00, 18:00-00:00 цагийн хооронд
7 чиглэлд 6 цагдаа 5688 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, ахуйн хүрээний 890
дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, 396 хүнийг саатуулах байранд, 420 иргэнийг ар гэр
асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, 218 цагийн хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж, 96
цагийн албаны сургалтад хамрагдаж, гэмт хэргийн талаар 33 илтгэх хуудас бичиж,
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 24 удаагийн арга хэмжээ зохион
байгуулж, зөрчил гаргасан 22 иргэнийг 440,0 мянган төгрөгөөр торгох шийтгэл
оногдуулж ажилласан.  

Авто эргүүл: Зуунмод суманд 1650 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж. Төв
аймгийн Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын харуул
манаа 720, баар 923, хүнсний дэлгүүр 1159, шатахуун түгээх станц 584,  тээврийн
хэрэгсэл 56 шалгаж, ахуйн хүрээний 557 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, 164 иргэнийг
саатуулах байранд, 296 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, эргүүл
хамгаалалтад 48 удаагийн хамгаалалтад ажиллаж, гудамж талбай олон нийтийн
газарт хяналт тавьж, тэсэрч дэлбэрэх аюултай ачаа тээвэрлэж явсан 511 тээврийн
хэрэгслийг Зуунмод сумын нутгаар хамгаалан гаргаж ажилласан.  

Сумдын цагдаа нар: Аймгийн хэмжээнд 26 суманд 24 цагдаа 54 чиглэлд 22820
цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж 12307 аж ахуйн нэгж, байгууллагын харуул манаа,
529 баар цэнгээний газар, 14683 хүнсний дэлгүүр, 5208 шатахуун түгээх цэг, салбар,
31573 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 702 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, 517 иргэнийг ар
гэрт нь хүлээлгэн өгч, 231 иргэнийг хяналтдаа хонуулж, 142 удаагийн хамгаалалтад
648 цагийн үүрэг гүйцэтгэж, 5530 айл өрхөөр зочилж, гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх чиглэлээр 100 удаагийн арга хэмжээ зохион байгуулж, зөрчил гаргасан 752
иргэнийг 15,050,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулж ажилласан.

Төв аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 15 хэрэг
илрүүлж, 3 хэргийг таслан зогсоож, 10 эрэн сурвалжлагдаж байгаа этгээдийг олж
тогтоосон. 

Зуунмод сумын 6-н багт хэсгийн байцаагч нар 254 удаа 3215 хүн/цагийн
эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 52
арга хэмжээ зохион байгуулж, 13 аж ахуйн нэгж байгууллагыг гадаад дотоод
камержуулж, гэр бүлийн хүчирхийллийн 232 дуудлагад явж, 135 хүчирхийлэл үйлдсэн
этгээдийг, эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд хүлээлгэн өгч 86 иргэнийг албадан
саатуулж, 171 хүчирхийлэл үйлдсэн этгээдэд хяналт тавьж, 166  иргэнийг шүүхээр
баривчлуулж, архины албадан эмчилгээнд 4, сайн дурын эмчилгээнд 2 иргэнийг
явуулж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Төв аймгийн телевиз, цахим
хуудсаар 25 удаагийн урьдчилан сэргийлэх нэвтрүүлэг явуулж, 250 аж ахуйн нэгж
байгууллагад 396 мэдэгдэл өгсөн. Цагдаагийн ерөнхий газрын Патрол санд 475
иргэний мэдээллийг оруулсан. 



Саатуулах байрны чиглэлээр: Гудамж талбай, олон нийтийн газар болон гэр
орон, ахуйн хүрээндээ архидан согтуурч бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж,
жижгээр танхайрсан, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон,  өөрийгөө удирдан
биеэ авч явах чадваргүй болтлоо согтсон, шүүхээр  баривчлагдсан, албадан
саатуулагдсан нийт 1586 иргэнийг эрүүлжүүлэх саатуулах байранд хүлээн авснаас 
эрүүлжүүлэгдсэн 731, албадан саатуулсан 183, шүүхээр баривчлагдсан 506,  ар гэр
асран хамгаалагчид хүлээлгэн өгсөн 114  иргэнийг код  журмын дагуу биед болон
эрүүл мэндийн үзлэг хийж  хүлээн авч ажилласан.

Саатуулах байрны эмч нар саатуулах байранд баривчлах байрны үйл
ажиллагааны явцад 517 иргэнд эмнэлгийн анхны тусламжийг үзүүлж, ар гэр, асран
хамгаалагчид нь 114  иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан байна.

Эрүүлжүүлэгдсэн 731 иргэдээс төлбөр болох 3.033.650 төгрөг, хугацаа дууссан
494 хүмүүжигчээс төлбөрийн чадвартай 468 иргэний төлбөр 12.793.150  төлбөрийн
чадваргүй 26  иргэнийг багийн засаг даргын тодорхойлолтоор хааж нийт 15.826.800
төгрөгийг төрийн сангийн дансанд тушааж ажилласан. 

Шүүх, шүүчгийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Шүүхийн хамгаалалтын
цагдаа нар шүүх хурлын 1,2,3-р танхимуудад 12062 оролцогчтой Эрүүгийн хэргийн
1333, Иргэний хэргийн 1099, Захиргааны 152 шүүх хуралдааны журам сахиулж
ажилласан. Шүүх хуралдаан эхлэхээс 30 минутын өмнө шүүх хурлын танхимыг
шалган тэмдэглэл үйлдэж нарийн бичигт хүлээлгэн өгч, шүүх хурал даргалагчаас
тогтоосон болон зохих журмын дагуу шүүхийн журам сахиулан гэмт хэрэг, ноцтой
зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан. 

Төв аймгийн Жаргалант сумын соёлын төвд нээлттэй явагдсан шүүгдэгч
С.Дашдамбад холбогдох Эрүүгийн 1 шүүх хуралдаанд хамгаалалтын цагдаа журам
сахиулж шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг байдлыг хангаж ажилласан.

Төв аймгийн Лүн, Мөнгөнморьт, Баян суманд байрлах Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Хорих 403-р анги, Хорих 415-р анги, Хорих 417-р
ангид тус тус хянан магадлангийн 864 оролцогчтой эрүүгийн 114 шүүх хуралдаанд
журам сахиулж шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. 

Албадан ирүүлэх ажлын талаар: Төв аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн,
захиргааны  болон иргэний хэргийн шүүхээс хариуцагч, гэрч, хохирогч, шинжээч,
шүүгдэгч яллагдагч  нарыг албадан ирүүлэх  80   шүүгчийн захирамж, тогтоол хүлээн
авч, бүртгэл хөтлөн, хариуцсан алба хаагч нарыг томилон 78  албадан ирүүлэх
захирамжаар 96 хүнийг албадан ирүүлж шүүгчийн туслах нарт хүлээлгэн өгч
тэмдэглэл хөтөлж ажилласан. Одоо биелэгдээгүй, хугацаа болоогүй захирамж 1
байна.  

Эрэн сурвалжлалтын чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар: Тайлангийн
хугацаанд 35 эрэн сурвалжлах шүүгчийн шийдвэр хүлээн авч Шүүгчийн
шийдвэрүүдийг бүртгэл хөтлөн  хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэсгийн төлөөлөгч,
хэсгийн байцаагч нарт өгч, хугацаа зааж ажиллаж  байна. Эрэн сурвалжлах шүүгчийн
31 шийдвэрээр  36 иргэний оршин суугаа хаягийг тогтоож иргэний нэхэмжлэгчид
мэдэгдэж шүүхэд алба тоотоор мэдэгдэж ажилласан. Одоо биелэгдээгүй шүүгчийн
шийдвэр 4 байна. 



Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:

Төв аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдалд дүн
шинжилгээ хийх чиглэлээр судалгааны багийг томилон, хийх ажлын төлөвлөгөө
гарган сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт
хэрэг, захиргааны зөрчилд дүн шинжилгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээг
тодорхойлон ажилласан. Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр улсын хэмжээнд зохион байгуулсан 8, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нэгдсэн
арга хэмжээ 6, хэсэгчилсэн арга хэмжээг 32 удаа зохион явуулж үр дүнг тооцсон. 

Цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2018
онд 17 зорилт бүхий 53 ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 85 хувьтай
биелэгдсэн. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бүх нийтийн оролцоог
нэмэгдүүлэх чиглэлээр орон нутгийн төр захиргааны байгууллага, аймаг, сумын
ГХУСАЗЗ, Шүүх, прокурорын байгууллагатай хамтран “Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх ажилд хууль хяналтын байгууллагуудын оролцоо сайжруулах нь” нэгдсэн
зөвлөгөөн, “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь” зүүн сумдын бүсийн зөвлөгөөн,
“Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх олон талт арга хэмжээ” бүс нутгийн
 зөвлөгөөн зэрэг 3 удаагийн зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгуулсан. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоо, хамтын
ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр “Нийтийн эргүүл”, “Иргэдийн сайн дурын эргүүл”-д
байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг татан оролцуулж хамтран ажилласан.
Сургуулийн орчинд хүүхдийг зам тээврийн осол болон учирч болзошгүй эрсдлээс
урьдчилан сэргийлэх, сургуулийн орчинд аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр эцэг
эхийн эргүүлийг тогтмол ажиллуулж байна.  Нийтийн эргүүлд 326, сайн дурын эргүүлд
150, урамшилтай эргүүлд 22 иргэн ажилласан.

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх
чиглэлээр “Архидалтын эсрэг-Төв аймаг” хөтөлбөр, Согтууруулах ундааны тусгай
зөвшөөрөл олгох Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, Согтууруулах ундаагаар
худалдаа үйлчилгээ эрхлэх Засаг даргын а/340 тоот захирамж зэрэг эрх зүйн акуудын
хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Архидан согтуурахтай тэмцэх, архины хор
холбогдолыг иргэд олон нийтэд сурталчлах чиглэлээр “Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн
арга хэмжээг зохион явуулж 2500 гаруй иргэнд яриа таниулга хийж, 1200 ширхэг
гарын авалга, зөвлөмж бэлтгэн тарааж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 8 удаагийн
мэдээ мэдээллийг хүргэж, 12 төрлийн видео шторкийг орон нутгийн телевизээр
тодорхой давтамжтайгаар иргэдэд хүргэж, аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Зуунмод
сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран архины хамааралтай 58 иргэнд сургалт
мэдээлэл хийж, 23 иргэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, 8 иргэнийг вакумжуулсан
сургалтанд, 16 иргэнийг эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэгт хамруулж, 2 иргэнийг түр
ажлын байраар хангаж хамтран ажилласан. 

Архидан согтуурч зөрчил гаргасан 264 иргэнд холбогдох хууль тогтоомжоор
мэдээлэл өгч, архины хор холбогдолыг таниулах чиглэлээр зөвлөмж, анхааруулгыг
хүргэсэн. Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/340 тоот захирамжаар долоо хоног
бүрийн Лхагва гарагт архи, согтууруулах ундаагаар үйлчлэхгүй захирамж гаргуулан
худалдаа, үйлчилгээний цэгүүдэд ажиллаж байгаа 452 ажилтан, эрхлэгч нарт
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулиар яриа таниулга
хийж 800 шг зурагт хуудасыг хэрэглэгчийн буланд байрлуулсан. 2018 онд согтуугаар
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 125 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 4 нэгжээр буюу 3,2



хувиар өссөн, эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоо 718 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 13,9
хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар,  Дэлхийн зөн төв орон нутгийн
хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Хөгжлийн төлөөх гэр бүл” чуулганыг  Зуунмод сумын
6 багийн зорилтод эрсдэлт бүлгийн гэрээр айлчлах хөтөлбөрт хамрагддаг 80 өрхийн
195 иргэнийг хамруулан, зохион байгуулсан. Чуулганд оролцогчдод “Аз жаргалтай гэр
бүлийн нууц”, “Хүүхэд бол гэр бүлийн аз жаргал”, "Аз жаргалыг хулгайлагч гэр бүлийн
хүчирхийлэл, түүний хор уршиг", "Эхнэр, нөхөр хүний ялгаатай байдал ба түүнийг нь
хүлээн зөвшөөрөх", "Аз жаргалын түлхүүр харилцаа ба хөдөлмөрийн үнэ цэнэ",
"Алсын хараанд хөтлөгдсөн гэр бүл" сэдвүүдээр сургалт зохион явуулсан. Мөн Гэр
бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай  хамтран   “Үе тэнгийнхний нөлөөлөл”
сургагч багшийн сургалт, “Бидний бахарлах” өсвөр үеийнхний уулзалт зөвлөгөөн,
“Хүүхдийн оролцоо” чуулга уулзалт, “Иргэний адгай өргөх ёслол” зэрэг арга
хэмжээнүүдийг хамтран зохион байгуулсан.

Ерөнхий боловсролын 30 сургууль Эцэг эхийн эргүүлийн “School рoliсе” тогтмол
чанартай үр дүнтэй зохион байгуулах талаар аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/499
тоот Захирамж хэрэгжилтийг хангах  “Хичээлийн шинэ жил” нэгдсэн арга хэмжээний
хүрээнд хүүхдийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эрхийг хангах
чигэллээр гурвалсан гэрээ байгуулж хамтран ажиллаж байна. Сургуулийн орчинд
“School police”, “Нийтийн эргүүл”-д 1800 гаруй эцэг эх, баг, ажилчид хамтран
ажилласан. 

Сургалт зөвлөгөөн, уулзалт, өдөрлөг зохион байгуулсан талаар: Гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр
орон нутгийн төр захиргааны байгууллага, аймаг, сумын ГХУСАЗЗ, Шүүх, прокурорын
байгууллагатай хамтран “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хууль хяналтын
байгууллагуудын оролцоо сайжруулах нь” нэгдсэн зөвлөгөөн, “Мал хулгайлах гэмт
хэрэгтэй тэмцэх нь” зүүн сумдын бүсийн зөвлөгөөн, “Мал хулгайлах гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх олон талт арга хэмжээ” бүс нутгийн  зөвлөгөөн зэрэг 3 удаагийн
зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгуулсан. Тухайлбал: Аймгийн ГХУСАЗЗ, Хууль эрх
зүйн хэлтэс, Шүүх, прокурортой хамтран Лүн суманд Зүүн бүсийн 13 сумын  багийн
дарга нар, хэсгийн төлөөлөгч, мал эмнэлэг үржлийн тасгийн ажилтан, малчдын
бүлгийн төлөөлөл оролцуулсан “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан
сэргийлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт” сэдвээр нээлттэй хэлэлцүүлэг, мөн Баянчандмань
суманд хил залгаа хойд бүсийн 6 сумдын удирдлага, малчдын төлөөлөл оролцуулсан
мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг орон нутагт хэрхэн зохион байгуулах
талаар хэлэлцүүлэг, Зуунмод суманд “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх олон талт хамтын ажиллагаа” сэдэвт бүс нутгийн нэгдсэн зөвөлгөөнийг
аймгийн ИТХ, ГХУСАЗЗ, аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэстэй тус тус хамтран
зохион байгуулж дээрх хэлэлцүүлэг зөвөлгөөнүүдэд давхардсан тоогоор 6 аймаг,
нийслэлийн 7 дүүрэг, аймгийн 27 сумдаас 412  иргэн оролцсон. Мөн Хустайн
байгалийн цогцолборт газартай хамтран хил залгаа 3 сумын малчдын зөвлөгөөнийг
зохион байгуулж зөвлөгөөнд сумдын ИТХ-ын дарга, байгаль орчны байцаагч, малчин
иргэд хамтрагдаж мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр санал бодлоо солилцов.

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх,
хууль тогтоомжийг иргэдэд мэдээллэх, сурталчлах,  хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх,
иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах зорилгоор “Хуулийн хэрэгжилт”, “Гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэхэд бүх нийтийн оролцоо”, хуулийн байгууллагуудын “Нээлттэй
өдөрлөг” зэрэг нийт 8 удаагийн  өдөрлөгийг сум, багийн хэмжээнд зохион байгуулсан.



Өдөрлөгт  төрийн болон төрийн бус байгууллага, Ерөнхий боловсролын сургууль,
Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв зэрэг 56 байгууллагын 6500 гаруй ажилтан
албан хаагч оюутан, сурагч, иргэд  хамрагдсан.  Өдөрлөгийн үеэр аймаг орон нутгийн
эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч
хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар, мөн цагдаагийн газрын төсөв санхүү,
шилэн дансны хэрэгжилтийн талаар тус тус мэдээлэл хүргэж цагдаагийн байгуллагын
үйл ажиллагааг сурталчилж, иргэдэд цагдаагийн алба хаагчдын урлагийн тоглотыг
хүргэж, хууль эрх зүй, танин мэдэхүйн чиглэлээр “АХА” болон спортын уралдаант
тэмцээнүүдийг зохион явуулав. 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан талаар: Орон
нутгийн  ТВS, ТӨВ телевиз,  Аймгийн Засаг даргын хэвлэл мэдээллийн албатай
хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган иргэд олон нийтэд гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл, сурталчилгааг хүргэж ажиллаа.  

Цагдаагийн Ерөнхий газрын Хэвэл мэдээллийн төвтэй хамтран “Амрыг эръе”
нэвтрүүлгээр 3 удаа оролцож аймаг орон нутгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал,
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар мэдээ,
мэдээллийг хүргэсэн.

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран Зөрчлийн хууль
болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалын чиглэлээр 5 төрлийн видео шторкийг
бэлтгэж  иргэдэд сурталчилсан. Цагдаагийн ерөнхий газраас  гаргасан видео шторк,
контент, анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг орон нутгийн телевизээр болон байгууллагын
цахим хаягт байршуулж сурталчилсан. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр байгууллагын вейбсайт болон
цахим хаягаар 96, байгууллагын болон алба хаагчын үйл ажиллагааг сурталчлах
чиглэлээр 41, хууль сурталчлах чиглэлээр 22 удаагийн мэдээ мэдээллийг гаргасан.
Мөн орон нутгийн телевизээр “Гүүр”, “Индэр”, “Шөний дуран”, “Хуулийн цаг” зэрэг
нэвтрүүлэгүүдэд оролцож цаг үеийн шинжтэй мэдээ, мэдээллүүдийг бэлтгэн хүргэсэн.

Хөдөлгөөний өюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
Тайлант хугацаанд тус тасаг нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг

гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гудамж замын хяналт
шалгалтаар 64546 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 45583 зөрчил илрүүлж, Монгол улсын
Зөрчлийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 7.3.1, 7.5 дахь заалтуудыг зөрчиж
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 615
жолоочийг илрүүлэн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж ажилласан байна.

Захиргааны зөрчлийн шийдвэрлэлтийн талаар: Согтууруулах ундааны зүйл
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 489 жолоочийн
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилээр хасаж, хуульд заасны дагуу 400 нэгжтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй согтууруулах
ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон
126 иргэнийг сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэврээр
баривчилуулж, Цагдаагийн ерөнхий газрын туслах тоо бүртгэлийн санд мэдээллийг
бүртгэсэн. Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох хууль
тогтоомж зөрчсөн нийт 44968 жолоочийг 1,397,097,500 төгрөгөөр торгосон. 



Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай удирдлагын төвийн 102 дугаарын
утсанд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн зам тээврийн ослын 316 гомдол,
мэдээлэл, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-202/-ын дагуу
хүлээн авснаас захиргааны арга хэмжээ авсан зөрчлийн шинжтэй 237 шалгаж,  79
гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэх саналтай шилжүүлж ажилласан байна.
Осол хэргийн улмаас 45 хүн нас барж, 154  хүн гэмтсэн нь урд оны мөн үеийнхээс
буурсан үзүүлэлттэй байна.  

2018 онд бүртгэгдсэн зам тээврийн осол, хэрэг болон ЗЦТ-аас илрүүлсэн
зөрчлийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан үзүүлэлт:

№
Харь-цу
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хугацаа

Осол, хэргийн судалгаа Захиргааны зөрчлийн судалгаа
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457 95 55 372 45555 44932 1.464.491.000 501 122

2
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316 79 45 154 45583 44968 1,397,097,500 489 126

3 Íýãæ 141 16 10 218 28 36 67,393,500 12 4
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0,6 %
өссөн

0,8 %
өссөн

-4,6 %
буурсан

-2,3 %
буурсан

3,2 %
өссөн

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дайран өнгөрч байгааа улсын чанартай
хатуу хучилттай авто замуудын зам тээврийн осол, хэрэг ихээр гардаг хар цэгүүд
дээрх авто замын нөхцөл байдлыг үндэслэн, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын
нөхцөл байдал, осол, хэрэг, зөрчлийн гаралтанд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр
тасгийн алба хаагч нар хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Замын цагдаагийн
тасгаас зохион байгуулсан “Согтуу 1”, “Хамгаалах бүс”, “Тээш”, “Хамгаалах бүс,
дагалдах хэрэгсэл”, “Хүнд даацын автомашин ачаа тээвэрлэлт”, “Техникийн бүрэн
бүтэн байдал”, “Хяналт шалгалт”, “Мотоцикл, хамгаалах малгай”, “Мотоцикл”, “Согтуу”
сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр”, “Сэрэмжилье, нэгдье”,
“Ачааны автомашины бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээвэрлэлт”, “Мотоциклийн бүртгэл”
сэдэвт нэгдсэн арга хэмжээ, Цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтэс,
Цагдаагийн газар хамтран зохион байгуулж байгаа “Хуулиа мөрдье 21”, “Бяцхан
зорчигч” аяны хүрээнд тус тус ажилласан байна.

Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Иргэдэд зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийг
сурталчилан таниулах, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд
tuv.police.gov.mn. “Төв цагдаагийн газар“, “Орон нутгийн замын цагдаа” гэсэн 
facebook хаягаараа дамжуулан зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх,
замын зохион байгуулалтын чиглэлээр хийсэн ажил, цаг агаарын нөхцөл байдал,
хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар тогтмол олон
нийтэд мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг 81 нийтэлж, Зуунмод сумын “Зуунмод TBS“, “Төв
телевиз” -ээр 7 хоног бүр Монгол улсын Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний
дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан таниулж теле
хэлбэрээр сургалт  зохион байгуулж,  олон нийтийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, зам
тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтэд сэрэмжлүүлэг



мэдээ 26, хууль тогтоомж сурталчилан таниулах чиглэлээр 6 нэвтрүүлэг бэлтгэн
хүргэж ажилласан.

Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар:
Тус цагдаагийн хэлтэс нь Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 оны  06 дугаар сарын
30-ны өдрийн А/135 тоот тушаалын 18 дугаар хавсралтаар офицер 29, цагдаа 28,
энгийн 1 орон тоотойгоор батлагдсан бөгөөд нийт 58 алба хаагчтай байхаас одоогийн
байдлаар мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 2, цагдаа жолооч 1, эргүүлийн цагдаа 1,
мөрдөгч 1 нийт 5 орон тоо дутуу, орон тооны нөхөн хангалт 91.3 хувьтай байна. 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр хийсэн ажил: Тус Цагдаагийн хэлтсийн
Мөрдөн байцаах хэсэг нь 2018 онд гэмт хэргийн шинжтэй 79 гомдол, мэдээлэл хүлээн
авч шалгаснаас 56-д хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн, 22-д хэрэг бүртгэлтийн хэрэг
нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлэн, 1 өргөдлийг бусад байдлаар
шийдвэрлэж одоо гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлгүй гомдол, мэдээллийн
шийдвэрлэлт 100 хувьтай байна. Шийдвэрлэсэн нийт өргөдөл материалаас 73 буюу
92.4 хувийг 5 хоногт шийдвэрлэсэн.

Нийт шалгасан 153 хэргээс 112 холбогдогчтой 90 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх
саналтай, 54 холбогдогчтой 49 хэргийг хаах саналтай прокурорт тус тус санал
хүргүүлж, 1 холбогдогчтой 3 хэргийг харъяаллаар шилжүүлэн, 2 холбогдогчтой 1
хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн бүгд 168 холбогдогчтой 140 хэрэг буюу 91.5 хувийг
шийдвэрлэсэн байна. Одоо 9 холбогдогчтой 10 хэргийн үлдэгдэлтэй хугацаа сунгасан
хэрэг 5 байна. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжид 406.6 сая төгрөгийн
хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 289.4 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн
төлүүлж, 88.7 сая төгрөгийн хөрөнгө битүүмжлэн хамгаалсан ба хохирол нөхөн
төлүүлэлт 71.1 хувьтай байна. 

2018 онд 3 хүнд цагдан хорих таслан таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч
шалгасан ба одоогоор цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдан шалгагдаж
байгаа хүн байхгүй. Шийдсэн хэргээс шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт
хүргүүлсэн 90 хэргийн 90 буюу 100 хувьд гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг
арилгуулахаар мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж, хариу авч ажилласан. 

Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Сэрэмжилье
нэгдье” нэгдсэн арга хэмжээ,  “Нийтийн эргүүл” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “Сар шинэ”,
“Квадрат”, “Бодис”, “Байгалиа хамгаалъя”, “Эко-2018”,
“Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд мөрдөгч
нар идэвхтэй ажилласан. 

Мөрдөгч нарын ажил байдалтай танилцан тэдний гар дээр шалгагдаж байгаа
эрүүгийн хэрэг, гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн хугацаанд хяналт тавьж 42
зааварчилга 6 даалгавар бичиж хүргүүлэн хуулийн хугацаанд шалгаж шийдвэрлэх
талаар үүрэг өгч биелэлтийг тооцон ажиллаа.

Эрүүгийн цагдаагийн хэсгийн алба хаагч нар нь  2018 онд гүйцэтгэх ажлын
шугамаар нийт 292 мэдээлэл авч шалгасан ба туслах хүчнээс 88 мэдээ, мэдээлэл
авсанаас албаны харилцаатай хүнээс 65, туслагчаас 23 мэдээ, мэдээлэл,
төлөөлөгчийн илтгэх хуудсаар 204 мэдээлэл олж шалган мэдээллийг шалгаж



тодруулахад 153, мөрдөн сурвалжлах хэрэгт 14, хэрэг бүртгэлтийн дугаартай хэрэгт
88, эрэн сурвалжлах ажилд 37-г ашигласан байна. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: Нийтийн хэв журам хамгаалах
хэсгийн алба хаагчид 2018 онд нийтдээ 13987 хүн цагийн үүрэг гүйцэтгэж, гэмт хэрэг
зөрчлийн шинжтэй 835 удаагийн дуудлаганд очиж, шаардлагатай арга хэмжээг авч
ажилласан байна.

Гудамж талбай олон нийтийн газар архи, согтууруулах ундааны зүйл ууж
хэрэглэж биеэ авч явах чадваргүй явсан 446 иргэнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь
хүлээлгэн өгч, зөрчил гаргасан 801 иргэнийг Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрт хүлээлгэн
өгч 6 цагаар түр саатуулах арга  хэмжээ авч холбогдох алба хаагчдад шилжүүлэн
өгсөн байна. Зөрчлийн тухай хууль зөрчсөн 19 иргэний зөрчлийг шалгаж, Төв аймгийн
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулах арга
хэмжээ авахуулсан байна. Мөн хуулиар харьяалуулсан 74 зөрчлийн шинжтэй гомдол
мэдээллийг хүлээн авч, шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах
чиглэлээр сумдын баяр наадам, шинэ жилийн баяр болон бусад тэмдэглэлт ойн
баяруудын хамгаалалтад 1554 удаагийн хамгаалалт, гэмт хэргийн газрын
хамгаалалтанд 378 удаа хамгаалалт хийсэн. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах
чиглэлээр нийт 11872 тээврийн хэрэгсэл шалгаж,  зөрчил гаргасан 554 иргэнийг
20,395,000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ тооцож, замын хөдөлгөөнд оролцож байсан
жолооч болон зорчигчдод Замын хөдөлгөөний дүрэм, Зөрчлийн тухай хуулиудаар
яриа таниулга хийж ажилласан.  

Гурав: Дүгнэлт:

Тус Цагдаагийн газар нь Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд
дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын удирдах ажилтны сургалт,
зөвлөгөөний үеэр өгсөн үүрэг, “Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас “Цагдаагийн
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийж өгсөн
зөвлөмж”,  Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг
чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын
“Сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай” 01 тоот албан даалгавар, Засгийн газрын
2018 оны “Төрийн алба хаагчийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай” 258 дугаар
тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Алба хаагчдын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах ажлын хүрээнд газар, хэлтэс,
тасгийн дарга нар алба хаагчдын ар гэрт 89 удаа зочлон, амьдрал ахуй нөхцөлтэй
танилцаж, гэр бүлийн гишүүдийн санал хүсэлтийг сонсох зорилгоор “Аялах
дэвтэр”-ийг аялуулсан.  Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга дэг журмыг
чангатгах талаар цагдаагийн газрын дарга, удирдлагаас тухай бүр бичгээр болон
амаар үүрэг, чиглэл өгч биелэлтийг тооцон ажиллаж байгаа ба 2018 онд 21 алба
хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 26 нэгжээр буюу
55,3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар
тогтоолын дагуу явагдсан шалгалтад тус газар нь хамрагдаж үлгэр жишээ "Сахилгын



зөвлөл"-тэй газраар шалгарч бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай
туршлага солилцохоор болсон.

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 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар гэмт хэргийн
улмаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 3 тэр бум 479,8 сая төгрөгийн эдийн
хохирол учирснаас 2 тэр бум 158,3 сая төгрөгийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын
шатанд нөхөн төлүүлснээр хохирол нөхөн төлөлтийн хувь 70,9 хувьтай, гэмт хэргийн
илрүүлэлт 45 хувьтай байна.

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын
хүрээнд Цагдаагийн газарт “Хөгжлийн өргөө” сургалтын танхим, Манзушир өргөө
хороололд 30 айлын орон сууц барьж, 36 алба хаагчийн хуримын арга хэмжээ,
Цагдаагийн ерөнхий газрын Сүлд чуулгатай хамтран “Үргэлж тантай хамтдаа” соён
гэгээрүүлэх өдөрлөг, “Бижиг”, “Явган аялал”, ”Эрүүл аргаар турах уралдаан” зэрэг
соён гэгээрүүлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан нь хамт олныг идэвхжүүлсэн,
ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн, ар гэрийхний талархалыг хүлээсэн арга хэмжээ
болоод байна. 

Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор 2018 онд
“Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”-г зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн батлуулж, 1
хэлтэс, 5 тасаг, 2 хэсгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж зөрчил дутагдлыг
дотооддоо илрүүлж газар дээр нь засуулсан нь зөрчлийг бага дээр нь илрүүлсэн,
байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангасан үр дүнтэй ажил болсон. 

Алба хаагчдын ажлын байранд сурах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, багаар
ажиллах чадвар, бие биеэсээ суралцах, хөгжих нөхцөл боломжийг бүдрүүлж
ажилласнаар 2018 онд Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион
байгуулсан мэргэшүүлэх болон давтан сургалтад 122 алба хаагч буюу нийт бие
бүрэлдэхүүний 58,6 хувь, цагдаагийн газраас зохион байгуулсан 67 удаагийн 
сургалтад давхардсан тоогоор 6856 алба хаагч хамрагдсан.

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын хэмжээнд “Цагдаа, дотоодын
цэргийн байгууллагуудын соёлыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр”, “Эрүүл цагдаа”
хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулсны үр дүнд алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл
сайжирч, өвчлөл буурсан эерэг үзүүлэлтэй байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын “Хүч” спорт хорооноос Цагдаа, дотоодын цэргийн
анги, байгууллагын дунд зохион байгуулсан спортын арга хэмжээнд тус газрын баг
тамирчдыг амжилттай зохион байгуулан оролцуулж орон нутгийн цагдаагийн газар
хэлтсүүдээс 388 оноогоор дэд байранд шалгарч Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар
шагнагдсан үр дүнтэй байна. 

Дөрөв. Санал

1. Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын хэмжээнд “Цагдаа, дотоодын
цэргийн байгууллагуудын соёлыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр”, “Эрүүл цагдаа”



хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулсны үр дүнд алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл
сайжирч, өвчлөл буурсан тул дээрхи хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн зохион явуулах
2. Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг
чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын
“Сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай” 01 тоот албан даалгавар, Засгийн газрын
2018 оны “Төрийн алба хаагчийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай” 258 дугаар
тогтоолын хэрэгжилтийг хангах
3. Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, албанд хандах хандлагыг
нэмэгдүүлэх, алба хаагчдыг чадавхижуулах чиглэлээр сургалт, соён гэгээрүүлэх
ажлыг алба хаагчдын оролцоонд тулгуурлан зохион байгуулах

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, 
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Б.ГАНЗОРИГ


