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ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН  
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ДОРНОД ÀÉÌÀГ ДÀХЬ  ÖÀГДÀÀГÈÉН ГÀЗРÛН  

2018 ÎÍÛ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ  ЖÈЛÈÉН ЭÖСÈÉН 

ТÀÉЛÀН  

 

 

2018 îíû 12 дугаар  

ñàðûí 17-íû ºäºð                Чойбалсан õîò 

 

Öàãäààãèéí ãàçàð 2018 îíд Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг 

õýðýãæ¿¿ëýõ, ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ àæëûí àðãà áàðèëûã 

áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, á¿ðýëäýõ¿¿íèé ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã äýýøë¿¿ëýõ òýäíèé äóíä çîõèîõ 

ñóðãàëò ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýõ àæèë, àëáà õààã÷äûí íèéãìèéí àñóóäàë, àæëûí áàéðíû 

òîõèæèëòûã ñàéæðóóëàõ, òàñàã àëáàä, àëáà õààã÷ á¿ðèéí àæëûí á¿òýýë÷ ÷àíàð, ¿ð ä¿íã 

ºíãºðñºí îíûõîîñ àõèóëàõ çîðèëò òàâèí àæèëëàà.  

 

НЭГ. УДÈРДЛÀГÀ, ЗОХÈОН БÀÉГУУЛÀЛТÛН ТÀЛÀÀР 

 

Öàãäààãèéí ãàçðààñ Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷, Óëñûí Èõ õóðàë, Çàñãèéí ãàçàð, 

Õóóëü ç¿é äîòîîä õýðãèéí ñàéä áîëîí àéìãèéí Èðãýäèéí õóðàë, Çàñàã äàðãà íàðààñ ãàðãàñàí 

öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé øèéäâýð, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 

äýâø¿¿ëñýí çîðèëò, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí ºãñºí ¿¿ðýã, øèéäâýðèéã àëáà 

õààã÷äàä ñóäëóóëàõ, òàéëáàðëàí òàíèóëàõ, áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèéã øèíý ìýäýý ìýäýýëëýýð 

ханган тэдний мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд үйл ажиллагаагаа 

÷èãë¿¿ëýí ìýðãýæëèéí óäèðäëàãààð õàíãàí àæèëëàæ áàéíà.  

 Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãà, àëáà õààã÷èéí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºãäºõ øèíýýð ãàðñàí 

áîëîí õ¿÷èí òºãºëäºð ìºðäºãäºæ áàéãàà õóóëü òîãòîîìæ, õîëáîãäîõ áóñàä ýðõèéí àêò, 

àëáàí òóøààëòíààñ ãàðãàñàí øèéäâýð, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí òóøààë, çààâàð, 

æóðàì çýðýã àëáà õààã÷äûí çààâàë ìýäýæ áàéâàë çîõèõ  øààðäëàãàòàé ìýäýý ìýäýýëëèéã 

шуурхай хүргэж байх ажлыг Захиргааны удирдлагын тасгийн даргын ажлын байрны 

òîäîðõîéëîëò, ¿ð ä¿íãèéí ãýðýýíä òóñãàí õàðèóöóóëæ áèåëýëò ¿ð ä¿íã íü òîîöîí àæèëëàà. 

Цагдаагийн газрын биå бүрэлдэхүүнд долоо хоног бүрийн мягмар гаригт дотоод 

журмын дагуу цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, 

òóøààë øèéäâýð, õîëáîãäîõ ýðõèéí àêòóóä, áàéãóóëëàãûí áîäëîãî ÷èãëýë, öàã ¿åèéí àæëûí 

òàëààð òîãòìîë ìýäýýëæ, àëáàä, àëáà õààã÷äûí ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé, 

íýí øààðäëàãàòàé çàðèì áè÷èã áàðèìòûã õóâèëæ îëøðóóëàí òàðààæ, õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð 

¿¿ðýã ÷èãëýë ºã÷ áàéíà. Ýíý õóãàöààíä 35 óäàà 1 öàãààð òàíèëöóóëãà, ìýäýýëýë õèéæýý. 

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä õîëáîãäîëòîé õóóëü, çàðëèã, òîãòîîë, 

òóøààë, øèéäâýð áîëîí Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí òóøààë, æóðàì, çààâàð çýðãèéã 

ñèñòåì÷ëýí ìýäýýëëèéí ñàí á¿ðä¿¿ëæ äîòîîä ñ¿ëæýýãýýð àëáà õààã÷äàä øóóðõàé õ¿ðãýõ 

àæëûã õîëáîîíû èíæåíåðèéí àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîíä òóñãàí áèåëýëò ¿ð ä¿íã íü 

òîîöîí àæèëëàæ áàéíà. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газраас оны эхэнд гаргаж 

ирүүлсэн “2018 онд биåлэлт, үр дүнг тооцох албан баримт бичгийн жагсаалт”-ûí äàãóó 

“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 

åрөнхий газрын даргын “Сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай” 01 тоот албан даалгавар, 

258 дугаар тогтоол, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөө, боловсруулан ажиллав. 
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 Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны а/127 дугаар тушаалаар баталсан 

“Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр, “Эрүүл цагдаа” 

хөтөлбөр, Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын удирдах ажилтны сургалт зөвлөгөөний 

үåд Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын өгсөн үүрэг, Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 

удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөний үåд хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын өгсөн өгсөн 

үүрэг, ”Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд тусгагдсан цагдаа, дотоодын цэргийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарах заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, 

“Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх” дэд хөтөлбөр, “Эрх зүйн 

сургалт сурталчилгааны дэд хөтөлбөр”, “Байгууллагын соёлыг дээшлүүлэх хөтөлбөр”, 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ дотоод аудит хийж, 

өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Цагдаагийн åрөнхий газрын 2018 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний биåлэлт, цаг үåийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан төв орон 

нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн алба хаагч нарт Цагдаагийн åрөнхий газрын 

удирдлагаас өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлүүд, Захиргааны удирдлагын газрын даргын төв, 

орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүдэд албан бичгээр тус тус өгсөн үүргүүд, тушаал 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биåлэлт үр дүнг Цагдаагийн байгууллагын 

үйл ажиллагааны журмын “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх журам /код 110/”-ын дагуу хяналт шинжилгээ хийн, үнэлгээ өгч  биåлэлтийг 

улирлаар гаргаж тогтоосон хугацаанд холбогдох албадуудад хүргүүллээ. 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2018 оны 08 дугаар 

сарын 31-ний өдрийн 255 дугаар тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу Засгийн газрын 

2017 оны “Сахилга, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, “Төрийн 

албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 258 

дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу зохион 

байгуулж нэгдсэн дүн, танилцуулга, биåлэлт, үр дүнг Цагдаагийн åрөнхий газрын дэд 

бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргад танилцуулж ажиллаа.  

 

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 2018 îíä äýâø¿¿ëñýí çîðèëò, үйл ажиллагааны 

òºëºâëºãººíä òºâ, îðîí íóòãèéí öàãäààãèéí ãàçàð, õýëòñýýñ õèéæ ã¿éöýòãýõýýð çààãäñàí 48 

çààëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ, ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ àæëûí àðãà 

áàðèëûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, á¿ðýëäýõ¿¿íèé ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã äýýøë¿¿ëýõ òýäíèé äóíä 

çîõèîõ ñóðãàëò ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýõ àæèë, àëáà õààã÷äûí íèéãìèéí àñóóäàë, àæëûí áàéðíû 

òîõèæèëòûã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû æóðìûí 

“Цагдаагийн байгууллагын ажлыг төлөвлөх журам”-ûí /êîä 108/ äàãóó 6 á¿ëýã 48 çààëò 

á¿õèé öàãäààãèéí ãàçðûí á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ àæëûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí 

õýðýãæ¿¿ëæ, ÿâö, ¿ð ä¿íã óëèðàë á¿ð ãàçðûí äàðãûí çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëö¿¿ëýí 

¿íýëãýý ä¿ãíýëò ºã÷ öààøèä àâàõ àðãà õýìæýýíèé ÷èãëýëýý òîäîðõîéëîí àæèëëàñíààð 

òºëºâëºãººíèé 97.8 õóâèéã á¿ðýí õèéæ ã¿éöýòãýýä áàéíà. 

 

Ñóìäàä àæèëëàæ áàéãàà õýñãèéí òºëººëºã÷, öàãäàà íàðûí àæèëëàõ àìüäðàõ 

нөхцлийг бүрдүүлэх, сумын удирдлагын дэмжлэг туслалцааг авах зорилгоор 2018 оны 

эхэнд àéìãèéí çàñàã äàðãààð áàòëóóëñàí ñóìûí çàñàã äàðãà, õýñãèéí òºëººëºã÷ öàãäààãèéí 

газрын хамтарсан “Гурвалсан гэрээ”-г байгуулан сар бүр дүгнэж, Монгол Улсын Цагдаагийн 

албаны тухай хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.3-т заасан заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах, 

“Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга нь нийтийн хэв журам хамгаалах чиг үүргийг 

хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тодорхой нутаг дэвсгэр хариуцсан  цагдаагийн 

байгууллага, алба хаагчийг орон байр, хүнс, тээвэр, холбооны хэрэгслээр хангах, 

томилогдсон алба хаагч, түүний гэр бүлийн гишүүдэд дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээнд 

шаардагдах зардлыг орон нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлж болно гэсэн” заалтын хүрээнд 

Баяндун, Матад сумдын Засаг дарга, Иргэдийн Òөлөөлөгчдийн Õóðàë ãýðýýíä õ¿ëýýñýí 
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¿¿ðãèéí äàãóó õýñãèéí òºëººëºã÷, öàãäàà íàðûíõàà ¿éë àæèëëàãààíä бусад сумдаас илүү 

дэмжлэг  òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëñýí áàéíà. 

Цагдаагийн газрын удирдлага нь тасгийн дарга нартай стандарт бүхий үлгэрчилсэн 

загварын дагуу 2018 оны төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг байгуулж, нийт 

удирдлагуудад төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандарт, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд 

сахих, цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүй, хариуцлагыг албаны хэмжээнд 

өндөржүүлж, цагдаагийн байгууллагын 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтыг биåлүүлэн 

ажиллахыг үүрэг болгож, үр дүнг бүтэн жилээр дүгнэхээр хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга, төсвийн шууд захирагчаас аймгийн цагдаагийн 

газрын дарга нартай 2017 онд байгуулсан “Төрийн алба хаагчийн үр дүнгийн гэрээ”-г 

журмын дагуу дүгнүүлж, Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Т.Ганзориг нь 

тус цагдаагийн газрын даргаар 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдрийн ЦЕГ-ын даргын 

б/376 дугаар тушаалаар Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын даргаар томилогдож, 

Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга, Төсвийн шууд захирагчтай 2018 оны 06 дугаар сарын 11-

ний өдрөөс эхлэн Төсвийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны 

зөвлөлийн 2012 оны 134 дугаар тогтоолын дагуу 2018 онд Цагдаагийн åрөнхий газрын 

дарга, төсвийн шууд захирагчаас 29, тусгай захиалгат 17, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх 3 

зорилт бүхий “Мåнåжåрийн үр дүнгийн гэрээ”-г байгуулан хэрэгжүүлж ажиллав. 

 

Мөн аймгийн Зàñàã äàðãàòàé íèéò 46, òóñãàé çàõèàëãàò 11, ìýäëýã ÷àäâàðàà 

дээшлүүлэх 2 зорилт бүхий “Мåнåжåрийн үр дүнгийн гэрээ”-ã áàéãóóëàí õýðýãæ¿¿ëæ, Òºðèéí 

албаны зөвлөлийн 134 дүгээр тогтоол, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны а/246 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Алба хаагчийн ажлыг үнэлэх журам“ /код 111”/ -ûí äàãóó 

алба хаагчидтай “Төрийн алба хаагчийн үр дүнгийн гэрээ” байгуулж тогтоосон хугацаанд 

биåлэлт үр дүнг нь тооцож ажиллав. 

 

Цагдаагийн газрын дарга, тасгийн дарга нар энэ онд төрийн алба хаагчийн үр 

дүнгийн гэрээ байгуулбал зохих 182 алба хаагчтай, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа 

үйлчлэгч-3, сантåхникч-1, мужаан-1 нийт 5 иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулав. 

Цагдаагийн газрын удирдлага Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны а/246 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Алба хаагчийн ажлыг үнэлэх журам“ /код 111”/ -ын дагуу алба 

хаагчидтай “Төрийн алба хаагчийн үр дүнгийн гэрээ” байгуулж тогтоосон хугацаанд биåлэлт 

үр дүнг нь тооцлоо. Нэгжийн дарга нараас алба хаагч нартай 2018 оны үр дүнгийн гэрээ, 

ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээний биåлэлтийг тооцож цагдаагийн газрын даргын 

зөвлөлийн 38 дугаар хурлаар хэлэлцэв. 

Дүгнэгдсэн алба хаагчдын 14 буюу 7,9 хувь нь “А” /Маш сайн/, 64 буюу 36,1 хувь нь 

“В” /Сайн/, 92 буюу 51,9 хувь нь “С” /Хангалттай/, 4 буюу 2,2 хувь нь “D” /Дутагдалтай/ 

үнэлгээ авлаа. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан 5 алба хаагчаас 5 алба хаагч “Хангалттай” 

дүгнэгдлээ. 

Алба хаагчдын хийж гүйцэтгэсэн ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлж дүгнэх, 

ачааллыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах 

үндсэн үүрэг бүхий албадын алба хаагчдын “Ажил дүгнэх үзүүлэлт”-ийг аймаг орны 

эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд тохируулан шинээр боловсруулж  газрын 

даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж батлав. 

 

Энэ хугацаанд тасаг албаа сайн зохион байгуулан ажилласан 5 тасгийн даргын 

цалинг 10-20 хувиар нэмж, гэрээний заалт биåлүүлээгүй, тайлан мэдээгээ хугацаандаа 

өгөөгүй 2 албаны даргын цалинг 10-20 хувиар хасав. Ажлын үр дүнгээр бусдыгаа 
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хошуучлан ажилласан 52 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хувиар нэмж, 36 алба 

хаагчийн цалинг 5-20 хувиар тус тус хасжээ.  

 

Төрийн алба хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшнийг үнэлэх 

журмын дагуу “А” үнэлгээ авсан алба хаагчдыг албан тушаал дэвшүүлэх саналыг эрх бүхий 

байгууллагад гаргах, сарын үндсэн цалингийн 40 хувьтай тэнцэх урамшуулал олгох, “В” 

үнэлгээ авсан алба хаагчдыг зохих шатны сургалтад хамруулах, сарын үндсэн цалингийн 

30 хувьтай тэнцэх урамшуулал олгох, “С” үнэлгээ авсан алба хаагчдыг одоогийн албан 

тушаалд нь хэвээр ажиллуулах, “D” үнэлгээ авсан алба хаагчдад хугацаатай үүрэг 

даалгавар өгч, дутагдаж буй мэдлэг чадвар олгох сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв. 

 

А.Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, тушаалын тоо:  

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 2018 îíä äýâø¿¿ëñýí çîðèëò, á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ 

òºëºâëºãººíä òºâ, îðîí íóòãèéí öàãäààãèéí ãàçàð, õýëòñýýñ õèéæ ã¿éöýòãýõýýð çààãäñàí 48 

çààëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ, ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ àæëûí àðãà 

áàðèëûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, á¿ðýëäýõ¿¿íèé ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã äýýøë¿¿ëýõ òýäíèé äóíä 

çîõèîõ ñóðãàëò ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýõ àæèë, àëáà õààã÷äûí íèéãìèéí àñóóäàë, àæëûí áàéðíû 

òîõèæèëòûã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû æóðìûí 

“Цагдаагийн байгууллагын ажлыг төлөвлөх журам”-ûí /êîä 108/ äàãóó 6 á¿ëýã 48 çààëò 

á¿õèé öàãäààãèéí ãàçðûí á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ àæëûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí 

õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. 

Õóóëü ç¿é äîòîîä õýðãèéí ñàéä, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãà íàðûí ºãñºí ¿¿ðýã, 

Цагдаагийн åрөнхий газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын хэлтсээс Цагдаагийн газрын 

2017 îíû ¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò øèíæèëãýý õèéæ, ºãñºí ñàíàë çºâëºìæèéã õýðýãæ¿¿ëýõ 

çîðèëãîîð ãàçðûí íýãäñýí áîëîí òàñàã, àëáàäûí ÷èãëýëýýð ñàëáàð òºëºâëºãºº ãàðãàí 

àæèëëàà. Цагдаагийн газрын удирдлага алба хаагчдын мэдлэг áîëîâñðîë, óõàìñðûã 

äýýøë¿¿ëæ, àæèë ¿¿ðãýý õýâèéí ã¿éöýòãýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ, àëáàäûí õàìòûí àæèëëàãààã 

ñàéæðóóëæ öàãäàà îëîí íèéòèéí õàìòûí àæèëëàãààã äýýøë¿¿ëýõýä ºäºð òóòìûí ¿éë 

àæèëëàãààãàà ÷èãë¿¿ëýí óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëëýý. 

 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан 

áýëòã¿¿ëæ äîëîî õîíîã á¿ðèéí ìÿãìàð ãàðèãò 37 óäàà õóðàëäàæ,181 àñóóäàë õýëýëöñýíèéã 

äîòîð íü àíãèëæ ¿çâýë: òîìèëîõ àñóóäëààð 25, øàãíàæ óðàìøóóëàõ 32, àëáàíû øàëãàëò, 

ñàõèëãà õàðèóöëàãûí òàëààð 28, àæëûí õýñýã áàéãóóëàõ òàëààð 51, òàñàã àëáàäûí ñàðûí 

àæèë ä¿ãíýõ òàëààð 12, õóãàöààòàé ¿¿ðýã äààëãàâðûí áèåëýëòèéã àâ÷ õýëýëöýõ òàëààð 15, 

òîîëëîãî øàëãàëòûí àæëûí òàëààð 4, áóñàä 15 àñóóäàë õýëýëöýæ øèéäâýð ãàðãàñàí áà 

çºâëºëèéí õóðëààñ 7 àëáà õààã÷èä õóãàöààòàé ¿¿ðýã äààëãàâàð ºã÷, òîãòîîñîí õóãàöààíä 

áèåëýëò ¿ð ä¿íã òîîöñîí áàéíà.  

  

Öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí 222 òóøààë òºëºâëºæ ãàðãàñíààñ àæèëä òîìèëîõ 9, 

ñàõèëãûí øèéòãýë îíîãäóóëàõ 21, àæëûí õýñýã òîìèëîõ 51, øèëæ¿¿ëýí òîìèëîõ 21, ñàðûí 

ажлын үр дүнгийн тухай 11, зардал гаргах тухай 20, болзолт уралдаан зарлах тухай 4, 

ажлаас чөлөөлсөн 7, суралцуулах 4, цагдаагийн бага цол олгосон 20, бусад асуудлаар 54 

òóøààë ãàðãàæ áèåëýëòýíä íü õÿíàëò òàâüæ õýðýãæ¿¿ëýâ.  

 

Àéìàã îðîí íóòãèéí õýìæýýíä ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ, 

ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëæ, ¿ð ä¿íòýé çîõèîí áàéãóóëàõ, àëáà 

õààã÷äûí àæëûí õàðèóöëàãà, ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã äýýøë¿¿ëýõ, òýäíèé àæèëëàõ íºõöºë 

áîëîëöîîã ñàéæðóулах зорилгоор Сахилга ёс зүйн дэд зөвлөлийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 

06-ны өдрийн А/76 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулж, “Сахилга ёс зүйн албаны 
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ажиллах журам”, “¨с журмын эргүүлийн ажиллах журам, “Алба хаагчдын ажил дүгнэх 

үзүүлэлт” зэргийг боловсруулаí ãàçðûí äàðãûí òóøààëààð áàòëàí ìºðäºæ áàéíà. 

Öàãäààãèéí ãàçðûí óäèðäëàãààñ àëáàäûí ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëæ, îðøèæ áóé 

àëäàà äóòàãäëûã çàñ÷ àðèëãàõ, îðîí íóòãèéí öàãäààãèéí òàñàã, õýñãèéí äàðãà, õýñãèéí 

òºëººëºã÷, öàãäàà íàðûí àæëûí õàðèóöëàãà ñàõèëãûã äýýøë¿¿ëýõ, ìàë õóëãàéëàõ ãýìò 

õýðýãòýé òýìöýõ, áîëçîøã¿é õóóëü áóñ ¿éë àæèëëàãààíààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÷èãëýëýýð 

ãàçðûí äàðãûí “Албан даалгавар” 3-ийг áè÷èæ áèåëýëò ¿ð ä¿íã íü òîîöîæ áàéíà. 

 

Албадын дарга нарын манлайлал, бүтээлч ажиллагаа, алба хаагчдын сахилга ёс 

зүй, цагдаач шуурхай ажиллагааг хангаагүй, шат дараалсан шаардлага, хяналт сул байгаа 

байдлыг юуны түрүүнд сайжруулах удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлж байна.  

Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар сонсгол мэдээлэл хэлэлцэх хуваарийн дагуу 

цагдаагийн газрын төвийн 3 алба, орон нутгийн 3 тасаг, хэсгийн дарга нарын “Алба 

хаагчдын ажлын хариуцлага сахилга ёс зүйн байдал, цаашид анхаарах асуудал” сэдэвт 

сонсголыг хэлэлцэж, тасаг албадын дарга нараас энэ талаар зохиож байгаа ажлын явц үр 

дүнг шалган зааварчилж эрчимжүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгөв.  

Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах сэдвээр 

бүрэлдэхүүнд 24 удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 22 алба хаагчтай ганцаарчлан 

уулзаж зөвлөгөө өгч, 14 алба хаагчийг хурал зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж, 15 алба хаагчид 

хугацаатай үүрэг өгч, гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдахгүй, архи авлигатай холбоотой 

зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар цагдаагийн газрын дарга болон тасгийн дарга 

нараас нийт биå бүрэлдэхүүнд 52 удаа албан даалгавар, хугацаатай үүрэг, зааварчилга, 

зөвлөмж өгч, 28 алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж ярилцан зөвлөгөө өгч, санал 

хүсэлтийг нь сонсов.  

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний 

дагуу “Зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар зохион байгуулж 

байгаа ажлын үр дүн”, “Эрэн сурвалжлах ажлын чанар үр дүн АСАР сангийн үйл ажиллагаа, 

цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”,“Жижүүрийн албаны үйл ажиллагаа, үйлчилгээний 

стандартыг хэвшүүлэх, иргэдэд хүнд суртал чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай үйлчлэх талаар 

зохион байгуулж байгаа ажлын үр дүн”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл, энэ чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, цаашид авах арга хэмжээ” зэрэг сэдвүүдээр тасаг, албадын дарга, 

ахлахууд сонсгол бэлтгэж даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв. Дээрх сонсгол 

мэдээллийг хэлэлцээд, цаашид албаны үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, ажил 

сайжруулах чиглэлээр 8-15 төрлийн үүргийг газрын удирдлагаас хурлын тэмдэглэлээр өгч 

биåлэлт, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

 

Аймгийн төв Чойбалсан хотын хотын захирагч, Хэрлэн сумын Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хуралд “Машинт эргүүлийн ажиллах журам”-ын төсөл, “Нийтийн эргүүл 

ажиллах журам”-ын төслүүдийг гарган хүргүүлж батлууллаа. Ингэснээр аймгийн хэмжээнд 

баяр ёслол, тэмдэглэлт үйл явдал, нийтийг хамарсан арга хэмжээний үåд орон нутгийн 

засаг даргын захирамжаар болон аж ахуй нэгж, байгууллагын даргын тушаалаар 

байгууллага бүр хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийг томилон цагдаагийн байгууллагатай 

тогтмол хамтран ажиллаж Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөө нэмэгдсэн үр 

дүнтэй ажил болоод байна.  

Цагдаагийн газраас санаачлан аймаг орон нутгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл 

байдалд дүгнэлт хийж аймгийн Засаг даргын зөвлөл, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

тэргүүлэгчдийн хурал, Бодлогын хорооны хуралд 2018 оны 9,10,11 дүгээр саруудад сонсгол 

тавьж хэлэлцүүлэв.  

Мөн тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас 
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оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг 2018-2020 хүртэл хугацаанд эрчимжүүлэх тухай”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангаж ажиллан иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тухай”, “Архигүй Дорнодчуудын 

төлөө” дэд хөтөлбөрүүдийг санаачлан боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж 

эхлээд байна.  

 

Б.Хүний нөөцийн талаар: Öàãäààãèéí ãàçàð íü öàãäàà îëîí íèéòèéí õàìòûí 

àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ, àëáà õààã÷äûí ýðõ ç¿éí áàòàëãààã õàíãàõ, àæëûí òààòàé 

îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ ìýäëýã áîëîâñðîë óõàìñðàà äýýøë¿¿ëýõ áîëîìæîîð õàíãàõ, õ¿í òºâòýé 

öàãäààãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òîãòîëöîîã áèé áîëãîõ, èë òîä íýýëòòýé áàéæ ºðãºäºë ãîìäëûã 

õ¿ëýýí àâàõ áàðàãäóóëàõ àæëûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ, îð÷èí ¿åèéí ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã 

àøèãëàí èðãýäýä ìýäýý, ìýäýýëëèéã øóóðõàé õ¿ðãýæ áàéãóóëëàãûí íýð õ¿íäèéã 

äýýøë¿¿ëýõýä ºäºð òóòàì àíõààð÷ àæèëëàäàã.  

 

Цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” вåб сайтад 2018 оны 04 дүгээр улирлын 

байдлаар нийт 117 шинэ мэдээлэл, “Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар”, фåйсбүүк хуудсанд 

103 мэдээ, мэдээлэл тавьж, 1300 мэдээг share-н, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн 

дансны шинэчилсэн хувилбар, эрүү хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээлэл, бусад төрлийн 

мэдээллийн баяжилтыг тухай бүр сайтад байршуулж ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын Тэргүүн дэд даргаас өгсөн үүргийн дагуу “Дорнод аймаг 

дахь цагдаагийн газар” фåйсбүүк хуудсанд, 4513 гаруй иргэд олон нийтийг нэгдэхийг урьж, 

шинэчлэн батлагдсан хууль эрхзүйн чиглэлээр мэдээ мэдээллийг сурталчлан ажиллаж 

байна.  

Цагдаагийн байгууллагад ажилд орохоор хүсэлт гаргасан иргэдийг Цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх /код 900/ 

журам”, “Хүний нөөцийг судлах, ажилд томилох /код 901/ журам”-ын дагуу сонгон 

шалгаруулалт зарлаж цагдаагийн байгууллагад ажилд орох хүсэлт гаргасан 22 иргэнийг 

бүртгэснээс шаардлага шалгуур хангасан 18 иргэний матåриалыг Цагдаагийн åрөнхий 

газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлэн сонгон шалгаруулалтад хамруулж 

ажиллав.  Тус цагдаагийн газрын www.Dornod.police.gov.mn цахим хуудасны “Мэдээллийн 

ил тод байдал” цэсийн үйл ажиллагаа гэсэн дэд цэсэд цагдаагийн газрын  2018 оны 1,2,3-р 

улирал, жилийн эцсийн тайланг байршуулж ажилласан болно.  

Мөн цагдаагийн газраас зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн, соён гэгээрүүлэх 

ажил, тэмцээн уралдаан, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, зохион 

байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, хяналт шалгалтын талаарх мэдээ 

мэдээллийг тухай бүр Захиргааны удирдлагын тасгийн даргаар хянуулан газрын цахим 

хуудас болон нүр хуудсанд байршуулж ажилласан байна. 

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/135 

дугаар òóøààëààð áàòëàãäñàí áàéâàë çîõèõ 187 àëáà õààã÷ààñ îäîîãèéí áàéäëààð áýëýí 

182 àëáà õààã÷ àæèëëàæ áàéãààãèéí 167 ýðýãòýé, 15 ýìýãòýé, 93 áóþó 51,9 õóâü íü îôèöåð, 

85 áóþó 46,7 õóâü íü àõëàã÷, 5 áóþó 2,7 õóâü íü ýíãèéí ãýðýýò àæèë÷èä áàéíà. Àëáà 

õààã÷äûã íàñíû áàéäëààð íü àíãèëæ ¿çâýë 21-25 íàñòàé 24, 26-30 íàñòàé 62, 31-35 íàñòàé 

46, 36-40 íàñòàé 25, 41-45 íàñòàé 20, 46-50 настай 4, 51-55 настай 1, боловсролын 

áàéäëààð íü àнгилж үзвэл: дээд боловсролтой 139 /үүнээс магистр 11/, бүрэн дунд 

боловсролтой 53 /үүнээс тусгай дунд 4/ алба хаагч, цагдаагийн байгууллагад ажилласан 

æèëýýð íü àíãèëæ ¿çâýë 1 æèë õ¿ðòýë 10, 1-5 æèë àæèëëàñàí 57, 6-7 æèë àæèëëàñàí 37, 8-10 

æèë àæèëëàñàí 28, 11-15 æèë àæèëëàñàí 21, 16-20 æèë àæèëëàñàí 19, 21-25 æèë àæèëëàñàí 

7, 26-ààñ äýýø æèë àæèëëàñàí 3 àëáà õààã÷ áàéíà. Îäîîãîîð 5 /àõëàã÷-4, түдгэлзүүлсэн 

офицåр-1/ àëáà õààã÷èéí îðîí òîî äóòóó áàéãàà áîëíî.  
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Öàãäààãèéí ãàçàð íü ¿éë àæèëëàãààãàà èðãýäýä øóóðõàé õ¿ðãýõ, èë òîä áàéëãàõ, 

îðîëöîã÷ á¿ðèéã èæèë òýãø ìýäýýëëýýð õàíãàõ, àñóóäëûã øóäàðãààð øèéäâýðëýõ çîðèëãîîð 

öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàä îðæ àæèëëàõààð õ¿ñýëòýý ãàðãàñàí èðãýäèéã ñóäëàõ, øàëãàðóóëàõ, 

òîìèëîõ, àëáàí òóøààë äýâø¿¿ëýõ, ãàäààä, äîòîîäîä ñóðàëöóóëàõ, øàãíàõ, óðàìøóóëàõ 

çýðýã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîãäîëòîé ýðõ ç¿éí àêòóóäûã áàéãóóëëàãûí 

âýá õóóäñàíä áàéðøóóëñíààð èðãýä õ¿ññýí ¿åäýý øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã ÷ºëººòýé àâàõ 

áîëîìæòîé áîëëîî. 

 

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàä îðîõîîð õ¿ñýëò ãàðãàñàí èðãýäèéã Öàãäààãèéí 

байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх” /код 900/, 

“Хүний нөөцийг судлах, ажилд томилох” /код 901/-ûí äàãóó ýð¿¿ë ìýíä, áèå áÿëäàð, ìýäëýã 

áîëîâñðîë, ìýðãýæëèéí ò¿âøèí, àõóé àìüäðàë, àìüæèðãààíû ò¿âøèí, ÿë øèéòãýëèéí 

байдлыг тогтоох зорилгоор судалгааны ажлыг чанартай явуулахад анхаарч  “Цагдаагийн 

байгууллагад  ажилд орохыг хүссэн иргэний тухай мэдээлэл”, “Эрүүл мэндийн үзлэг”, “Биå 

áÿëäðûí øàëãàëò àвсан тэмдэглэл”, “Биåчилсэн судалгаа хийсэн хүүхдийн болон хэсгийн 

байцаагчийн дүгнэлт“ зэргийн загварыг боловсруулах, ой тогтоолт, сэтгэн бодох, гадаад 

õýë, êîìïüþòåðèéí ìýäëýãèéí ò¿âøèíã òîãòîîõ ñîðèë, òåñò¿¿äèéí íýð òºðëèéã îëøðóóëæ 

ñóäëàãäàæ áóé èðãýíèé áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, àæëûí áàéðíû îíöëîã çýðãýýñ õàìààðàí 

ñîíãîæ àøèãëàõ, ìýðãýæëèéí ñýòãýë ç¿é÷ýýð ñýòãýë ç¿éí ä¿ãíýëò ãàðãóóëàõ çýðãýýð 

óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýý àâ÷ àæèëëàâ.  

 

Цагдаагийн газар нь сул орон тоо гарсан даруйд Төрийн албаны òóõàé õóóëèéí äàãóó 

îäîî àæèëëàæ áàéãàà àëáà õààã÷äààñ àæëûí ¿ð ä¿í, ìýðãýøëèéí ò¿âøèíãýýð íü ñîíãîí 

øàëãàðóóëæ òîìèëîõ, öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàõ õ¿ñýëòýý ãàðãàí æóðìûí äàãóó 

ñóäëàãäàæ, íººöºä á¿ðòãýãäñýí èðãýäèéí õóâèéí õýðýã, ìàòåðèàëûã Öàãäààãèéí åðºíõèé 

газрын Хүний нөөц сургалтын хэлтэст хүргүүлж “Цагдаа дотоодын цэргийн албан тушаалд 

анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ûí äàãóó øàëãàëòàíä îðóóëæ òýíöñýí 

èðãýäèéã çºâøººðëèéí äàãóó òîìèëîõ çýðãýýð õ¿íèé íººöèéí íºõºí õàíãàëòûã õèéæ áàéíà. 

Энэ улиралд дээрх журмын дагуу судлагдсан 19 èðãýíèéã ìýðãýøëèéí øàëãàëòàíä 

оруулсанаас 15 иргэн тэнцэж цагдаагийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалтад хамрагдаж 

байна. 

Тус цагдаагийн газраас Дорнод аймагт “ЗОХИОМЖ” дээд сургуулийн эчнээ эрх зүйн 

анги 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс хичээллэж тухайн сургалтад 15 алба хаагчийг 

хамруулж, суралцах нөхцөл бололцоогоор ханган ажилласан.   

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны Б/130 дугаар тушаалаар Хууль 

сахиулахын их сургуулийн Удирдлагын сургуульд “Цагдаагийн байгууллагын стратåги-

тактик” мэргэшлээр болон бусад чиглэлээр 2018-2019 оны хичээлийн жилд докторын 

сургалтад 1, магистрын сургалтад 1, “Цагдаа-хууль сахиулах ажил” хөтөлбөрийн эчнээ 2,5-

5,5 жилийн сургалтад нэр бүхий 12 алба хаагч тус тус ñóðàëöàæ áàéíà. 

 

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Цагдаагийн байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй 

ажилласан хамт олны дунд нэр хүндтэй, ажлын дадлага, чадвар, туршлагатай, албаны 

мэдлэг чадвар сайтай нэр бүхий алба хаагчдын гаргасан санал хүсэлт, боловсрол 

мэргэжлийн түвшин, дадлага, туршлагыг харгалзан Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журам /код-909/-д заасан болзол шаардлагыг хангасан алба хаагчдыг 

байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн тасаг, хэсгийн даргаар дэвшин 

томилогдсон 2, ахлах албан тушаалд 2, цэргийн алба хаасны тэтгэвэр, тэтгэмж 

тогтоолгосон 4, халагдсан 1, чөлөөлөгдсөн 2 тус тус байгаа ба офицåрын албан тушаал 

/ажлын байр/-д томилсон 7, ажлын байр өөрчлөгдсөн 16, шинээр томилогдсон 18, шилжиж 

ирсэн 3, шилжсэн 9 алба хаагч тус тус байна. 
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Öàãäààãèéí газар нь жил бүр алба хаагчдын “Төрийн алба хаагчийн үр дүнгийн 

гэрээ”-ã ä¿ãíýæ ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿í, ìýðãýøëèéí ò¿âøèí, ñàõèëãà ¸ñ ç¿éí áàéäëûã 

харгалзан “А” буюу “Маш сайн” үнэлгээ авсан алба хаагчдыг албан тушаал дэвшүүлэх буюу 

ýíý òóõàé ñàíàëûã Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí Õ¿íèé íººö ñóðãàëòûí õýëòýñò õ¿ðã¿¿ëæ 

íººöºä á¿ðòãýäýã.   

 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Албан тушаал дэвшүүлэх” код  

909-д заасны дагуу 3 алба хаагчийг офицåрын бүрэлдэхүүнд, 5 алба хаагчийг ахлахын, 4 

алба хаагчийг тасаг, хэсгийн даргын, 2 алба хаагчийг газар, хэлтсийн даргын нөөцөд авах 

алба хаагчдын судалгааг тус тус гаргаж холбогдох газарт хүргүүлээд байна. 

 

Òîìèëîëò:  

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдрийн Б/376 

дугаар тушаалаар Цагдаагийн дэд хурандаа Т.Ганзоригийг Дорнод аймаг дахь цагдаагийн 

газрын даргаар, цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Баатарсүрэнг мөн даргын 

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдрийн Б/631 дугаар тушаалаар Матад сум дахь 

цагдаагийн хэсгийн зохицуулагчаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Ч.Анхбаяр мөн 

даргын 2017 оны 12 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Б/652 жижүүрийн офицåроор, мөрдөн 

байцаах тасгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Баасанжавыг мөн даргын 2018 оны 01 

дүгээр сарын 17-ны өдрийн Б/40 дүгээр тушаалаар мөрдөгчөөр,  

Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч, архивч, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Тулгыг мөн даргын 

2018 оны 02- дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/77 дугаар тушаалаар жижүүрийн офицåроор, 

цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Одгэрэлийг мөн даргын 2018 оны 07 

дугаар сарын 30-ны өдрийн Б/545 дугаар тушаалаар зохицуулагчаар, эргүүлийн цагдаа, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Батдоржийг мөн даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ны 

өдрийн Б/713 дугаар тушаалаар Халхгол сум дахь цагдаагийн хэсгийн хэсгийн 

төлөөлөгчөөр, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаагийн дэд ахлагч Б.Мөнхсүхийг мөн даргын 

2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн Б/715 дугаар тушаалаар хүний нөөцийн 

мэргэжилтнээр, Мөн даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн Б/438 дугаар 

тушаалаар Хууль сахиулах их сургуулийн өдрийн ангийг суралцаж төгссөн Д.Алтангэрэл, 

Э.Өлзийбадрах нарыг эрүүгийн мөрдөгчөөр, П.Жигмэдсүрэнг хэсгийн байцаагчаар тус тус 

томилогдсон байна. 

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын дэд даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Б/03 

дугаар тушаалаар У.Амгаланбаатарыг Монгол банкны гэрээт цагдаагаар, Б.Баярхүүг 

эргүүлийн цагдаагаар, Х.Цогбаярыг хамгаалалтын цагдаагаар, Ц.Золбаярыг цагдаа-

жолоочоор, Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/07 

дугаар тушаалаар Ч.Чинзоригийг Дашбалбар сумын хэсгийн цагдаагаар, мөн даргын 2018 

оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/08 дугаар тушаалаар Э.Болормааг бичиг хэргийн 

эрхлэгч, бичээч, архивчаар, мөн өдрийн Б/09 дугаар тушаалаар цагдаагийн дэд ахлагч 

С.Лхагватөмөрийг Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн цагдаагаар, мөн даргын 2018 оны 04 

дүгээр сарын 30-ны өдрийн Б/21 дугаар тушаалаар П.Хүрэлчулууныг Монгол банкны гэрээт 

цагдаагаар, 

 

Мөн даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/29 дүгээр тушаалаар 

М.Адъяасүрэнг эргүүлийн цагдаагаар, Цагдаагийн åрөнхий газрын дэд даргын 2018 оны 05 

дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/05 дугаар тушаалаар эргүүлийн цагдаагаар, цагдаагийн 

газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/61 дүгээр тушаалаар 

Б.Ядамжавыг Чулуунхороот сумын хэсгийн цагдаагаар, мөн даргын 2018 оны 07 дугаар 

сарын 16-ны өдрийн Б/64 дүгээр тушаалаар Н.Өнөрхүүг Халхгол сумын цагдаагийн хэсгийн 

цагдаагаар, мөн даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн Б/107 дугаар тушаалаар 
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Ж.Ганбаатарыг Цагаан-Овоо сумын хэсгийн цагдаагаар, мөн өдрийн Б/108 дугаар 

тушаалаар Г.Баттөмөрийг эргүүлийн цагдаагаар тус тус томилж ажиллуулж байна. 

 

Øèëæèëò õºäºëãººí:  

Цагдаагийн åрөнхий газрын тушаалаар газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 

Л.Ариунбатыг Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн даргаар, мөрдөгч, цагдаагийн 

ахлах дэслэгч М.Мөнх-Эрдэнийг БЗД-ийн 1 дүгээр хэлтэст мөрдөгчөөр, хэсгийн төлөөлөгч 

цагдаагийн ахлах дэслэгч С.Мөнгөнбаганыг Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст хэсгийн 

байцаагчаар, эдийн засгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Н.Энхсайханыг 

Нийслэлийн СХД-ийн 2 дугаар хэлтэст хэсгийн байцаагчаар, хэсгийн төлөөлөгч цагдаагийн 

ахлах дэслэгч Х.Хадбаатарыг БЗД-ийн 1 дүгээр хэлтэст мөрдөгчөөр, эрүүлжүүлэх 

саатуулах байрны цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Эрдэнэчулууныг БЗД-ийн 2 дугаар 

хэлтэст эрүүлжүүлэх байрны цагдаагаар, Халхгол сум дахь цагдаагийн хэсгийн цагдаа, 

цагдаагийн дэд ахлагч Э.Жаргалсайханыг Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст 

эргүүлийн цагдаагаар, Чулуунхороот сумын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 

Д.Ганбаатарыг Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст цагдаа-жолоочоор, Зохицуулагч, 

цагдаагийн ахмад Б.Ууганбаатарыг Сүхбаатар аймаг дахь цагдаагийн газарт ахлах 

зохицуулагчаар, бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч, архивч, цагдаагийн дэд ахлагч 

Э.Болормааг Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст бичиг хэргийн эрхлэгчээр, хүний 

нөөцийн мэргэжилтэн цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Одхүүг Нийслэлийн цагдаагийн газарт 

хүний нөөцийн мэргэжилтнээр тус тус шилжин томилогдсон байна. 

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/212 

дугаар Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад Шуурхай удирдлагын тасаг 

байгуулах, албан тушаал, орон тоо, цол, цалингийн зэрэглэлийг батлах тухай тушаалаар 

Мөрдөн байцаах тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Н.Ууганбаярыг тасгийн 

даргаар, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн жижүүрийн ахлах офицåр, цагдаагийн хошууч 

Э.Энхтүвшин, жижүүрийн офицåр, цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Баяржаргал, цагдаагийн 

дэслэгч Ч.Анхбаяр, Б.Тулга, мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад 

Г.Болортуяа, холбоо мэдээллийн инжåнåр, цагдаагийн ахмад В.Болормаа, Цагдаагийн 

газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Б/84 дугаар тушаалаар Эрүүгийн 

цагдаагийн тасгийн мэдээлэл хүлээн авагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Сэргэлэн-Од, 

цагдаагийн дэд ахлагч Б.Мөнхсүх, О.Мөнх-Эрдэнэ, М.Мөнхтулга, зөрчлийн тоо бүртгэгч 

цагдаагийн дэд ахлагч Б.Ядамжав нарыг ажлаас чөлөөлж томиллоо. 

 

Áàéãóóëëàãûí äîòîîä øèëæèëò õºäºëãººí: 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/93 

дугаар тушаалаар эрүүгийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн ахмад К.Ганхуягийг Баян-Уул сум 

дахь цагдаагийн хэсгийн даргаар, мөн даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 

Б/629 дугаар тушаалаар Мөрдөн байцаах тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч 

Н.Ууганбаярыг Шуурхай удирдлагын тасгийн даргаар, мөн даргын 2018 оны 05 дугаар 

сарын 16-ны өдрийн Б/318 дугаар тушаалаар эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 

Б.Эрдэнэхөлөгийг эрүүгийн ахлах мөрдөгчөөр, мөн даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-

ны өдрийн Б/612 дугаар тушаалаар зохицуулагч цагдаагийн ахмад Э.Энхтүвшинийг 

жижүүрийн ахлах офицåроор тус тус дэвшин томилогдлоо. 

 

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 

Т.Бямбасүрэнг Булган сумын дахь цагдаагаар, Булган сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

С.Соронзонболдыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт эргүүлийн цагдаагаар, 

Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Т.Батааг Мөрдөн 

байцаах тасгийн цагдаагаар, Баяндун сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Б.Энхбатыг 
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Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны цагдаагаар, мэдээлэл хүлээн авагч, жижүүрийн цагдаа, 

цагдаагийн дэд ахлагч С.Лхагватөмөрийг эргүүлийн цагдаагаар, Мөрдөн байцаах тасгийн 

цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Болормааг Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч, архивчаар, 

эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Мөнхсүхийг мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн 

цагдаагаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Болорбаярыг Эрүүлжүүлэх саатуулах 

байрны цагдаагаар, Халхгол сум дахь цагдаагийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

Н.Өнөрхүүг хамгаалалтын цагдаагаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ц.Жаргал-

Эрдэнийг Халхгол сумын цагдаагийн хэсгийн цагдаагаар, хамгаалалтын цагдаа, цагдаагийн 

дэд ахлагч Х.Цогбаярыг Чулуунхороот сумын цагдаагаар, зөрчлийн тоо бүртгэгч, 

цагдаагийн дэд ахлагч Б.Эрзоригийг эргүүлийн цагдаагаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн 

дэд ахлагч Б.Ядамжавыг зөрчлийн тоо бүртгэгчээр, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

С.Соронзонболдыг цагдаа-зохицуулагчаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 

М.Адъяасүрэнг эрүүлжүүлэх саатуулах байрны цагдаагаар, хамгаалалтын цагдаа, 

цагдаагийн ахлагч Б.Анхбаярыг нохой хөтлөгчөөр, эрүүгийн цагдаагийн тасгийн цагдаа, 

цагдаагийн дэд ахлагч С.Лхагватөмөрийг эргүүлийн цагдаагаар, эргүүлийн цагдаа, 

цагдаагийн дэд ахлагч Б.Баярхүүг бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч, архивчаар, Чулуунхороот 

сумын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Х.Цогбаярыг эргүүлийн цагдаагаар, Баянтүмэн сумын 

хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Нямбаярыг Хөлөнбуйр сумын хэсгийн 

цагдаагаар, Гэрээт цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч П.Хүрэлчулууныг Чулуунхороот сумын 

хэсгийн цагдаагаар, Цагаан-Овоо сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Наранхүүг 

Баянтүмэн сумын хэсгийн цагдаагаар, Хөлөнбуйр сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

Б.Санчирыг Монгол банкны гэрээт цагдаагаар тус тус ажлын байр /албан тушаал/-ыг 

өөрчилж шилжүүлэн томиллоо.  

 

Øàãíàë óðàìøèë: 

Èðãýäýä ÷èðýãäýë ó÷ðóóëæ, ýðõ àøãèéã íü õºíäºæ õîõèðîîñîí àëáà õààã÷ á¿ðòýé 

õàðèóöëàãà òîîöîæ, àëáà õààã÷èéã àëáàí òóøààë äýâø¿¿ëýõ, òºðèéí áîëîí áàéãóóëëàãûí 

øàãíàëààð øàãíóóëàõ ñàíàë ãàðãàõ, øàãíàõ, öàãäààãèéí öîë îëãîõ àñóóäëûã õýëýëöýõýä 

òóõàéí àëáà õààã÷ õ¿íèé ýðõ çºð÷èæ èðãýäèéã ÷èðýãä¿¿ëæ õ¿íä ñóðòàë  ãàðãàæ ãîìäîîæ 

áàéñàí ýñýõèéã øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò áîëãîæ, àëáà õààã÷äûí àæëûí ¿ð ä¿íã öàã òóõàéä íü 

¿íýëæ ä¿ãíýí, òýäíèéã øàãíàæ óðàìøóóëàõ àñóóäëûã äýìæèæ àæèëëàà. 

 

Цагдаагийн байгууллагад гэмт хэрэг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, 

нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үүргээ эрэлхэг зориг, 

авхаалж самбаа гарган нэр төртэй биåлүүлсэн, эрхэлсэн ажилдаа онцгой гавьяа 

байгуулсан, тогтвортой идэвх зүтгэлтэй ажилласан байдал, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

ажлын онцгой амжилт гаргасан эсхүл дангаараа болон хамтран гүйцэтгэсэн ажил нь 

практик амьдралд нэвтэрч үр дүнгээ өгсөн цагдаагийн алба хаагчдыг тасаг, хэсгийн хамт 

олны санал, дүгнэлтийг үндэслэн Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны /код-925/ 

“Шагнаж, урамшуулах тухай” журмын баримтлан ажиллаа. 

 

Энэ онд õàìò îëíîîñ Хууль дотоод хэргийн яамны “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 

1, “Цагдаагийн алдар” тэмдгээр 2, “Хүндэт жуух” бичгээр 3, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí 

“Цагдаагийн гавьяа” тэмдгээр 2, “Хүндэт жуух бичиг“-ээр 6, Эрүүгийн цагдаагийн газрын 

“Баярын бичиг”-ээр 2, цагдаагийн газрын “Өргөмжлөл”-өөр 8, “Баярын бичиг”-ээр 26, 

аймгийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр 4, Хэрлэн сумын засаг даргын өргөмжлөлөөр 4 алба хаагч 

øàãíàãäàâ.  

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн дэд хурандаа цолоор 1, 

цагдаагийн хошууч цолоор 2, цагдаагийн ахмад цолоор 3, цагдаагийн ахлах дэслэгч 

цолоор 5, шинээр офицåрын бүрэлдэхүүнд оруулж цагдаагийн дэслэгч цолоор 7, 
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цагдаагийн газрын даргын тушаалаар цагдаагийн ахлах ахлагч цолоор 7, цагдаагийн 

ахлагч цолоор 4, шинээр цагдаагийн бүрэлдэхүүнд оруулж цагдаагийн дэд ахлагч цолоор 

14 алба хаагч тус тус шагнагдлаа. 

В.Байгууллагын үйл ажиллагаа, түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээ:  

Цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1.6, 15.2 

дахь хэсэг, Хууль Зүй, Дотоод Хэргийн Сайдын 2017 оны А/133 дугаар тушаалаар баталсан 

"Иргэний зөвлөлийн дүрэм"-ийн 8.1.7-д "Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага 

нь тухайн жилийн үйл ажиллагааны тайланг иргэний зөвлөл, оршин суугчдад тайлагнах" 

заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг иргэдэд тавих арга 

хэмжээ"-г 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

хурлын их танхимд зохион байгууллаа. Энэ үåэр цагдаагийн газраас хийж гүйцэтгэсэн ажил. 

тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар 

явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаа, алба хаагчдын сахилга ёс зүйн байдлын талаар 

иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, сонирхсон асуултад нь хариу өгсөн юм. Уг арга хэмжээнд 

оролцсон 250 иргэдэд Цагдаагийн газраас 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа тайлагналаа.  

Мөн хөдөө орон нутагт сумдад алба хаагчид цагдаагийн газрын болон сумын хэсгийн 

төлөөлөгчийн тайланг 25 удаа 2800 орчим иргэдэд тавьж тэдний санаа бодлыг сонсож 

гаргасан шүүмжлэлийн мөрөөр тодорхой ажил зохион үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Хурлын үåэр иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийг хүлээн авч, 6 санал, 24 асуултад 

хариулт өгч ажилласан юм. 

Иргэний зөвлөлийн дарга болон гишүүд 2018 оны 09, 10 дугаар сард аймгийн бүх 

сумдаар явж, орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа цагдаагийн алба хаагчийн ахуй 

нөхцөлтэй танилцан, ажил үүргийн гүйцэтгэл, сахилга ёс зүйн байдалд дүн шинжилгээ хийж, 

нутгийн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, санал асуулгыг авч ажилласны үр дүнд 

аймгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 9 дүгээр 

хуралдаанд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих зорилгоор 

“Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулахад орон 

нутгийн өөрөө удирдах болон төрийн байгууллагын зүгээс дэмжих, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх” тухай 3 бүлэг 18 заалт бүхий тогтоолын төсөл хэлэлцүүлж 

төлөөлөгчдийн 100%-ийн саналаар батлууллаа.  

Ингэснээр аймаг орон нутгийг хөгжүүлэх Нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэл, 

аймгийн нэгдсэн төсөвт цагдаагийн байгууллагад шаардлагатай тåхник хэрэгсэл, алба 

хаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөл бололцоог сайжруулахад жил бүр хөрөнгө санхүүгийн 

чиглэлээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх бодит боломж бий боллоо. 

 

Цагдаагийн газрын удирдлагаас Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх 

цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих үүрэг бүхий 

иргэний зөвлөлтэй уулзалт зөвлөгөөнийг 2018 оны 10 дугаар сард зохион байгуулж 2018 

оны эхний 3 дугаар улирлын байдлаар эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал, цагдаагийн 

байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг танилцуулж, гадна зөвлөлөөс 2018 оны 

04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1/01 тоотоор өгсөн зөвлөмжийн биåлэлт үр дүнг танилцуулж 

ажиллав. Зөвлөгөөнөөс “Иргэдийн нийтийн хурал дээр гарсан санал, шүүмжлэлийн мөрөөр 

ажил зохиох цаашид хийх ажлын чиглэл” бичгээр ирүүлснийг хүлээн авч, Цагдаагийн 

газраас 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан тавих үåэр иргэдээс гаргасан санал, 

зөвлөмжийн дагуу тусгай заалт бүхий 3 бүлэг 15 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган ажиллав. 

 

Дээрх зөвлөмжөөр Хэрлэн сумын 1-р багт байрлах нэр бүхий дэлгүүр шөнийн цагаар 

архи согтууруулах ундааны зүйл зарж борлуулж байх гэх асуудалд цагдаагийн газраас 

хяналтыг тогтмол тавьж зөрчил гаргасан тухайн дэлгүүрийн үйл ажиллагааг цуцлуулах 
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саналыг холбогдох газарт уламжлан, үр дүнгийн танилцуулгыг албан бичгээр хүргүүлж 

ажиллаа. 

 

Цагдаагийн газар нь 2018 онд Иргэний зөвлөлд хийж гүйцэтгэж байгаа ажил, алба 

хаагчдын ажиллаж, амьдрах ахуй нөхцөл, авах арга хэмжээний талаар тухай бүр 

танилцуулж хамтран ажилласны үр дүнд 2019 оны аймгийн нэгдсэн төсөвт цагдаагийн 

газарт шаардлагатай хөдөлгөөнт эргүүлийн 3 автомашин, сумдад ажиллах 10 олон нийтийн 

цагдаагийн зардал, Чойбалсан хотын 2,3 дугаар багийн кобан барилгын засвар, гудамж 

талбайн камåрын засварын төсөв, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд шаардлагатай 

зардал зэрэг 200 гаруй сая төгрөгийн төсвийг иргэний зөвлөлийн тусламж дэмжлэгтэйгээр 

санал оруулж батлуулж ажиллаа. 

 

Öàãäààãèéí ãàçðûí àëáà õààã÷äûã èðãýäýä õ¿íä ñóðòàë ÷èðýãäýëã¿é ò¿ðãýí øóóðõàé, 

õàðèëöààíû ºíäºð ñî¸ëòîé ¿éë÷ëýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð ãàçðûí ¿¿äíèé èðãýäýä 

үйлчлэх өрөөнд ”Санал хүсэлтийн дэвтэр”, “Санал авах хайрцаг” зэргийг байрлуулан 

цагдаагийн алба хаагчийн хүнд суртал, авлигал хээл хахуулийн талаарх мэдээллийг хүлээн 

àâàõ óòàñíû äóãààð á¿õèé çóðàãò õóóäñûã èðãýäèéí í¿äýíä õàðàãäàõóéö ãàçàðò áàéðëóóëëàà. 

Ãýìò õýðýã, çºð÷èë ãàðñàí äàðóéä öàãäààãèéí ãàçðûí æèæ¿¿ðèéí øóóðõàé 

á¿ðýëäýõ¿¿íèéã äóóäëàãàä î÷ñîí õóãàöàà, àæëûí ¿ð ä¿í, ãàðãàñàí ñàíàë õ¿ñýëòèéí òàëààðõ 

асуулга бүхий “Дуудлага үнэлгээний хуудас”-ûã äóóäëàãà ºãñºí èðãýíýýð áºãë¿¿ëæ, èðãýäèéí 

ºãñºí ñàíàëûã õàðãàëçàí àæëûí õýñýãò ¿íýëãýý ºã÷ àæèëëàæ áàéãàà íü öàãäààãèéí 

¿éë÷èëãýýã èðãýäýä ò¿ðãýí øóóðõàé, õ¿ðãýõ, àëáà õààã÷äûí àëáàíû øóóðõàé áýëýí áàéäëûã 

ñàéæðóóëàõàä çîõèõ ¿ð ä¿íãýý ºã÷ áàéíà. 

 

Г. Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тухай:  

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéìãèéí õýâ æóðàì õàìãààëàõ, 

óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿íäñýí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõäýý ýíý ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã 

õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãàòàé õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ, ¿ð ä¿íã àõèóëàõ çîðèëãîîð 

àéìãèéí Ø¿¿õ, Ïðîêóðîðûí ãàçàð, Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàð, Òàòâàðûí õýëòýñ, Àóäèòûí 

газар, Тагнуулын хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс, Тээвэр зохицуулалтын алба 

çýðýã ãàçðóóäòàé îíû ýõýíä õàìòàðñàí çºâëºãººí õèéæ, 2018 îíä õèéæ ã¿éöýòãýõ àæëûí 

òºëºâëºãºº ãàðãàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. 

Àéìãèéí Èðãýäèéí õóðëûí òýðã¿¿ëýã÷äèéн дарга, Засаг дарга, Чойбалсан õîòûí 

çàõèðàã÷ íàðò Öàãäààãèéí ãàçðààñ àéìãèéí õýìæýýíä 7 õîíîãò ãàðñàí ãýìò õýðýã, 

çàõèðãààíû çºð÷ëèéí ìýäýýëýë, öàãäààãèéí ãàçðààñ çîõèîí áàéãóóëñàí àæèë äàðààãèéí 7 

õîíîãò õèéõ àæëûí òàíèëöóóëàõ ìýäýý 12 óäàà áè÷èæ, õàðèóöñàí íóòàã äýâñãýðèéí ýð¿¿ãèéí 

áîëîí õýâ æóðìûí íºõцөл байдлын мэдээллийг Дорнод àéìãààñ Óëñûí Èõ õóðàëä 

ñîíãîãäñîí íýð á¿õèé 2 ãèø¿¿íä 2 óäàà õ¿ðã¿¿ëýâ. 

 

Нийтийг хамарсан баяр ёслол, тэмдэглэлт өдрүүд, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, эрх 

зүйн зөрчлийн гаралт өсөж, эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал хүндэрсэн үåд орон 

нутгийн төр захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллагын алба хаагчдыг хэв журам сахиулах 

нийтийн эргүүлд цагдаагийн алба хаагчдын удирдлага дор ажиллуулдаг.  

 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 

2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд 

иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр 9 төрлийн ажил, арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөн тусгуулж 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   

Үүнд: Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай 

тэмцэхэд бүх нийтийн анхаарлыг хандуулж, оролцоог нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг 
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сурталчлах зорилготой хөдөөгийн 13 сумдыг хамарсан “Спиртийг биш спортыг” сэдэвт  

волåйболын лигийн тэмцээнийг 2 дугаар сард амжилттай зохион байгуулсан.  

 

Мөн тус аймагт “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон талт хамтын ажиллагаа” 

сэдэвт сумдын Засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч, өрхийн эмч, нийгмийн ажилтан нарыг 

хамруулсан Зүүн бүсийн зөвлөгөөн 3 дугаар сард 3 хоногийн хугацаатай зохион байгууллаа.  

 

Цагдаагийн газраас санаачлан аймаг орон нутгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл 

байдалд дүгнэлт хийж аймгийн Засаг даргын зөвлөл, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

тэргүүлэгчдийн хурал, Бодлогын хорооны хуралд 2018 оны 9,10,11 дүгээр саруудад сонсгол 

тавьж хэлэлцүүлэв. Мөн тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, Гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус 

байгууллагаас оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Мал хулгайлах гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг 2018-2020 хүртэл хугацаанд эрчимжүүлэх тухай”, “Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллан иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тухай”, 

“Архигүй Дорнодчуудын төлөө” дэд хөтөлбөрүүдийг санаачлан боловсруулж батлуулан 

хэрэгжүүлэн ажиллаж эхлээд байна.  

 

Цагдаагийн байгууллагын ажил, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангах, гэмт 

хэрэг, зөрчлийн улмаас хохирсон иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, 

иргэд, олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг 

сурталчлах ажлыг эрчимжүүлэх шинэлэг ажил, санал санаачилгыг өрнүүлж, цагдаагийн 

газраас иргэдэд үзүүлэх ажил, үйлчилгээнд үр дүн гаргах зорилгоор “Иргэддээ үзүүлэх эрх 

зүйн үйлчилгээг сайжруулж, хамтын ажиллагааг өргөжүүльå” 45 хоногийн аяныг хэрэгжүүлэх 

ажлын хэсгийг цагдаагийн газрын даргын 2018 оны а/79 тоот тушаалаар байгуулан  зохион 

байгуулсан. Тус аяны хүрээнд цагдаагийн газрын 153 алба хаагчдад аймгийн төвийн 153 аж 

ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагыг хуваарилан гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийж, тэдгээрийн идэвх оролцоог 

нэмэгдүүлэх хамтран ажиллах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаа.  

 

Нийт алба хаагчид хуваарьт байгууллага дээрээ сар бүр өөрсдийн санаачлагчаар 

улсын хэмжээнд болон орон нутагт зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээг танилцуулж 

оролцоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд иргэд, олон нийт, төрийн болон 

төрийн бус байгууллагууд, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлүүдийн 

оролцоог нэмэгдүүлж, хамтын ажиллагаанд ахиц гаргах, аймгийн хэмжээнд хулгайлах гэмт 

хэргийн гаралтыг бууруулах, хууль тогтоомжийг сурталчлах, тайлбарлан таниулах, энэ 

төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд бусад газрын тэргүүн туршлага, тåхник тåхнологийн 

дэвшлийг нэвтрүүлэх зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр “Хулгайлах гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүльå” 

зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. 

 

Тус зөвлөгөөнд Хууль, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн åрөнхий газрын Эрүүгийн 

цагдаагийн албаны мэргэжилтнүүд, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар 

зөвлөл, Засаг даргын тамгын газар, хууль хяналтын байгууллагууд, цагдаагийн газар, 

сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн гишүүд, 

багийн дарга нар болон иргэд, малчдын төлөөлөл нийт 170 гаруй хүн оролцлоо. 
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Д.Байгууллагын удирдлагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 

талаар:  

 

Ýíý îíд цагдаагийн газрын удирдлага, албан тушаалтанд хандаж иргэд, àæ àõóé, íýãæ 

áàéãóóëëàãààñ 232 ºðãºäºë, ãîìäîë, ñàíàë èð¿¿ëñíèéã õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðýí øèéäâýðëýæ õàðèó 

ºãºâ. Èð¿¿ëñýí ºðãºäºë, ãîìäîë, ñàíàëûã  àíãèëæ ¿çâýë àæèëä îðîõ, ñóðàëöàõûã õ¿ññýí 8, 

ажилд дахин орохыг хүссэн 2,ажил өөрчлөх шилжихийг хүссэн 25, захиргааны чөлөө хүссэн 

117, тэтгэвэр, тэтгэмж, орон сууц хүссэн 5, áóñàä ºðãºäºë, ãîìäîë, ñàíàë 72 байна. 

 

Цагдаагийн газрын удирдлага алба хаагчдын талаар иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, 

гомдол мэдээлэл, дотоодын хяналт, шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил бүрийг бүртгэн авч 

албаны шалгалт явуулан шалтгаан нөхцөлийг тогтоож буруутай этгээдэд хариуцлага 

тооцох, буруугүй болох нь тогтоогдсон алба хаагчийн талаар гомдол мэдээлэл гаргагчид 

хариу мэдэгдэж байгууллагын болон алба хаагчийн нэр төрийг сэргээхэд анхаарч ажиллав. 

 

Тайлангийн хугацаанд аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдээс цагдаагийн алба хаагчтай 

холбоотой 6 гомдлыг Цагдаагийн åрөнхий газрын 126 дугаарын утсанд гомдол гаргасныг 

төрлөөр нь авч үзвэл: Зөрчил гаргаагүй байхад торгосон гэх 1, харилцааны соёлгүй 

харьцсан гэх 1, бусдын эрх чөлөөнд халдсан 1 нийт 3 гомдолд 6 алба хаагч холбогдон 

шалгагдсан байна. Хүлээн авсан гомдол мэдээллээс 2 нь цагдаагийн алба хаагч буруугүй 

болох нь тогтоогдсон тул тухайн иргэдэд бичгээр хариу өгөв. Иргэнээс гаргасан 1 гомдол 

мэдээллд 3 алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсанаас цагдаагийн албан тухай хуулийн 

81 дүгээр зүйлийн 81.4.1 дэх заалтыг үндэслэн “Сануулах”-1, мөн зүйлийн 81.4.2 дахь 

заалтыг үндэслэн “Албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 

хүртэл хувь бууруулах”-2 алба хаагч нарт тус тус сахилгын арга хэмжээ авагдсан байна  

 

Тус цагдаагийн газар нь 2018 онд 22 алба хаагчид холбогдох 16 зөрчилд албаны 

шалгалт хийснийг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 81 

дүгээр зүйлийн 81.4.1-т зааснаар сануулах 13, мөн зүйлийн 81.4.2-т зааснаар “Албан 

тушаалын сарын үндсэн цалинг 3 сар хүртэл 20 хүртэл хувь бууруулах”-7, мөн зүйлийн 

81.4.4-т зааснаар “Цагдаагийн цолыг бууруулах”-1, мөн зүйлийн 81.4.5-т зааснаар 

“Цагдаагийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах”-1 сахилгын шийтгэл 

ногдуулан тус тус хариуцлага тооцсон байна. 

 

Е.Нэвтрүүлсэн шинэлэг ажил, арга хэмжээ:  

Öàãäààãèéí ãàçðûí óäèðäëàãààñ òàñàã, àëáàäûí äàðãà íàðûí ìàíëàéëàë, á¿òýýë÷ 

àæèëëàãààã äýýøë¿¿ëýõ, àæëûí õàðèóöëàãà, ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã òºëºâø¿¿ëýõ, õàìò îëíû äóíä 

íýð õ¿íä, áàéð ñóóðèéã áýõæ¿¿ëýõýä àíõààð÷ óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýýã 

авч хэрэгжүүлж байна. Цагдаагийн газрын удирдлагаас алба хаагчдын ажлын үр дүнг 

дээшлүүлэх, сахилга ёс зүйг сайжруулах Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам 

“Цагдаагийн алба хаагчийн шинэ санал, санаачилгыг дэмжих” /код 116/-ыг хэрэгжүүлэх 

зорилгоор “Шинэ санаачилга - Тэргүүн туршлага” болзолт уралдааныг санаачлан болзол 

шалгуурыг даргын зөвлөл болон хамт олны хурлаар хэлэлцэж батлуулан, биå 

бүрэлдэхүүний дунд зарлаж үр дүнг тооцож, сар бүр онцлох алба хаагчийг шалгаруулж 

хэвшлээ. 

Алба хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод заасан зорилго, 

зорилтыг хангахад чиглэсэн төрөл мэргэжлийн болзолт уралдаануудыг зарлан хэрэгжүүлж 

байна. Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/74 дүгээр 

тушаалаар “Байгууллагын соёлыг дээшлүүльå” аяны хүрээнд алба хаагчдын дунд “Шилдэг 

хэсгийн төлөөлөгч, “Шилдэг хэсгийн байцаагч”, “Шилдэг эрүүгийн мөрдөгч, “Шилдэг 

мөрдөгч”, “Шилдэг зохицуулагч”, “Шилдэг харуулчин” “Шилдэг ахлагч” болзол уралдааныг 
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зохион явуулж дүгнэсэн нь ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан зорилго, 

зорилтыг хангахад чиглэсэн, алба хаагчдын ажиллах урам зоригийг сэргээсэн чухал арга 

хэмжээ боллоо.  

 

Ё.Судалгаа, дүн шинжилгээ хийсэн ажлын талаар:  

Öàãäààãèéí ãàçàð 2018 îíä èðãýäèéí ºðãºäºë, ãîìäëûã õ¿ëýýí àâàõ, á¿ðòãýõ, 

øèéäâýðëýõ, õàðèó ºãºõ õàðèëöààã çîõèöóóëæ áàéãàà õóóëü òîãòîîìæ, æóðàì, çààâðûí 

õýðýãæèëò, íýí ÿëàíãóÿà øèéäâýðëýëòèéí õóóëü ç¿éí ¿íäýñëýëä òàâèõ õÿíàëòûã 

ñàéæðóóëàõ, èðãýäýä ¿ç¿¿ëýõ á¿õ òºðëèéí ¿éë÷èëãýýíä øóóðõàé áàéæ øóäàðãà, öàãäàà÷, 

õóóëü÷ àæèëëàãààã õýâø¿¿ëæ àëèâàà õ¿íä ñóðòëûã áàãàñãàõàä îíöãîé àíõààð÷, õ¿íèé ýðõ, 

ýðõ ÷ºëººã õàíãàæ àëáà õààã÷èéí ¿éë àæèëëàãààíä òàâèõ óäèðäëàãûí õÿíàëòûã ºíäºðæ¿¿ëæ 

çàð÷èì÷ àæèëëàãààã õàíãàæ àæèëëàà. Тус цагдаагийн газраас “Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 

гомдол, мэдээлэл хүлээн авах /код-202/ журам”-ын хавсралт /Маягт ЦБҮАЖ № 202.31.б/-д 

заасан “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тухай 

тэмдэглэл”-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, журмын 202.3-т заасан гомдол, мэдээлэл 

хүлээн авах, 202.6-д заасан гомдол, мэдээллийг бүртгэх гэсэн заалтын дагуу цагдаагийн 

байгууллагад гомдол, мэдээлэл гаргагч иргэд нь гомдол, мэдээллийн хяналтын хуудсыг 

бичиж, дуудлага, мэдээллийг хүлээн авсан цаг хугацаа, хэргийн газарт очиж байгаа 

цагдаагийн алба хаагч үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгүүлж хяналтын хуудастай тасгийн дарга 

нар танилцан цохолт хийж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  

 

Гэмт хэрэг, зөрчлийн сангийн мэдээллийг долоо хоногийн  Даваа, Баасан гарагт нийт 

биå бүрэлдэхүүнд мэдээлж хугацаа хэтрэн шалгагдаж байгаа гомдол мэдээлэл тус бүрийг 

алба хаагч нарт тухай бүр мэдэгдэж шийдвэрлэлтийг хугацаа алдаагүй шивүүлж хэвшээд 

байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2018 оны  эхний 11 дүгээр сарын байдлаар /жилийн эцсийн мэдээ 

гараагүй байгаа/ 1660,1 ñàÿ òºãðºãíèé õîõèðîëòîé, 346 õîëáîãäîã÷òîé, ýð¿¿ãèéí 562 õýðýã 

гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үåтэй харьцуулбал 4 хэргээр буюу 0,7 хувиар өссөн байна. 

Гэмт хэргийн илрүүлэлт 52.2 хувьтай буюу 3,4  хувиар  өссөн байна. Долоо хоног бүрийн 

эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын талаар криминологи судалгааны Багаас 

судалгааг гаргаж цагдаагийн газрын дарга аймгийн засаг дарга, аймгийн иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын дарга, аймгийн статистикийн хэлтэс, хууль зүйн хэлтэс хүргүүлж 

мэдээллийг хүргүүлж, 14 хоног тутам албан газрын дарга нарын нэгдсэн хуралдаан дээр 

мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

 

Ãýìò õýðãèéí óëìààñ èðãýä, àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãàä ó÷èðñàí õîõèðëûí 1660,1 төг 

áóþó 43,3 õóâèéã íºõºí òºë¿¿ëæ, 273,000,000 òºãðºãíèé õºðºíãèéã áèò¿¿ìæëýâ. 

¯éëäýãäñýí ãýìò õýðãèéã òºðëººð íü àâ÷ ¿çâýë: 

- Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 7 буюу 1,2 хувь 

- Хүний халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 163 буюу 29 хувь  

- Хүний бэлгийн эрх чөлөө халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 15 буюу 2,6 хувь 

- Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 207 буюу 36,8 хувь 

- Хувийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг 104 буюу 18,5 хувь 

- Малын хулгайн гэмт хэрэг 90 буюу 16 хувь  

- Залилан мэхлэх гэмт хэрэг 23 буюу 4 хувь  

- Бусдын хөрөнгийг завших 12 буюу 2,1 хувь  

- Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг 

гэмт хэрэг 47  буюу 8,3 хувийг тус тус эзэлж байна.  

¯éëäýãäñýí á¿õ ãýìò õýðãèéí 204 áóþó 36,2 õóâü íü õóëãàéí ãýìò õýðýã, õóëãàéí ãýìò 

õýðãèéí 90 áóþó 16 хувийг нь  мал хулгайлах гэмт õýðýã ýçýëæ áàéíà.  
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Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн дотор гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 18-аар  буюу 9 

хувиар буурч , Хүний бэлгийн эрх чөлөө халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 87,5 хувиар, 

хувийн өмчийн хулгай 5,4 хувиар, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 

ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 11,9 хувиар тус тус өсөж, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт 

хэрэг 5,6 хувиар буурч, Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 40 хувиар өсөж , Хүний 

халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 17,6 хувиар буурсан , өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 

21 хувиар, Залилан мэхлэх гэмт хэрэг 53,3 хувиар тус тус өсжээ.  

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн шинжтэй нийт 

4510 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 4423 буюу 98 хувийг нь шийдвэрлэж хариу 

өгөв. 

Шийдвэрлэсэн гомдол мэдээллийн 96,8 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шийдсэн 

байна. 

Õ¿ëýýí àâñàí ãîìäîë, ìýäýýëëèéã ºíãººð íü àâ÷ ¿çâýë: 

-    Хүчиндэх 23 гомдол мэдээлэл буюу 0,5 хувь 

- Хулгайлах 244 гомдол мэдээлэл буюу 5,5 хувь  

- Иргэдийн өмч хулгайлах 94 ãîìäîë ìýäýýëýë áóþó 2,1 õóâü 

- Залилан мэхлэх гомдол мэдээлэл 42 буюу 0,9 хувь  

- Хөрөнгө завших 7 гомдол мэдээлэл  буюу 0,1 хувь  

- Мал хулгайлах 150 гомдол мэдээлэл буюу 3,4 хувь 

- Цахим мэдээлэл аюулгүй байдлын эсрэг 12 гомдол мэдээлэл буюу 0,2 хувь  

- Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг 1261 ãîìäîë ìýäýýëýë áóþó 28,8 õóâü 

- Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг 154  буюу 3,5 хувь 

- Áóñàä ãîìäîë ìýäýýëýë 2248  áóþó 51,4  õóâèéã òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. 

 

Цагдаагийн газар нь 2018 оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар  иргэд байгууллагаас 

гэмт хэрэг зөрчлийн нийт 4510 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас гэмт хэргийн 

шинжтэй 1103, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 3407 хүлээн авч хуулийн хугацаанд шалгаж 

шийдвэрлэлээ. Тус аймагт 2018 оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар 558 гэмт хэрэг 

үйлдэгдэж байсан бол энэ онд 562  гэмт хэрэг үйлдэгдэж 4 хэргээр буюу 0,7 хувиар өссөн 

байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 1103 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 808 буюу 

73.2 õóâèéã ýð¿¿ãèéí õýðýã ¿¿ñãýæ,364 ãîìäîë ìýäýýëýë áóþó 33 õóâèéã ýð¿¿ãèéí õýðýã 

¿¿ñãýõýýñ òàòãàëçàõ ñàíàëòàé прокурорт шилжүүлж, нийт 1066 буюу 96.6 хувийг 

шийдвэрлэж одоо 37 гомдол мэдээлэл буюу 3.3 хувийг шалгаж  байна.  

 

Шалгасан гомдол мэдээллийн 1072 буюу 97.1 хувийг 0-5 хоногт, 31 буюу 2,8 хувийг 

5-14 хоногт шийдвэрлэжээ. Захиргааны зөрчлийн шинжтэй 3407 гомдол мэдээллийг хүлээн 

авч шалгаснаас 1451 буюу 42,5 хувьд торгуулийн арга хэмжээ авч, 679 буюу 20  хувийн эрх 

хасаж, 138 буюу 4,5 хувийг захиргааны журмаар баривчилж шийдвэрлэж, нийт 3372 буюу 

98,9 хувийг шийдвэрлэсэн  байна. Шалгасан гомдол мэдээллийн 3385 буюу 99.3 хувийг 0-3 

хоногт, 22 буюу 0,6 хувийг 3-14 хоногт шийдвэрлэсэн байна. 

 

Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн систåмийн мэдээллийн санд өдөр тутам шивэгдэж 

байгаа мэдээллийг тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар хянасны дараа захиргааны тоо 

бүртгэгч, мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн нар бүртгэж төвлөрсөн тоо бүртгэлд авч 

ажилласнаар 2018 оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар мэдээллийн санд шивэгдсэн 

өргөдөл гомдлын 4510 маягт, гэмт хэргийн 1103 маягт, зөрчлийн 3407 маягт, 

эрүүлжүүлэгдсэн хүний 3001 маягт, захиргааны хяналтад байгаа хүний 27 маягтыг хянаж 

төвлөрсөн тоо бүртгэлд авч санд алдаатай шивэгдсэн 112 маягтыг буцаалгаж хариуцсан 

алба хаагчаар засуулан хянаж ажилласан.  
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Ж.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

Цагдаагийн газраас 2018 онд зохион байгуулах “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

ажлын төлөвлөгөө”-г 1.Удирдлага зохион байгуулалт, 2.Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх, åрөнхий тусгай, нэг бүрчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулах. 3.Олон 

нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, иргэд олон нийттэй харилцах, 4.Архидан 

согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, 5.Хулгайлах гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 6.Сургалт сурталчилгаа, судалгааны гэсэн 6 бүлэг, 30 зүйлтэйгээр 

хийж энэ оны жилийн эцсийн байдлаар төлөвлөгөөг 100 хувьтай хэрэгжүүлэв.  

 

Тус Цагдаагийн газраас Гэмт хэрэг зөрчлийг  илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн тасаг албад, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай 

хамтран хариуцсан нутаг дэвсгэрийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд дүгнэлт 

хийж гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий Тус цагдаагийн газрын 

тасаг, албадаас төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хулгайн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх зорилготой “Камåржуулалт”, “Харуул-манаа”, “Эмзэг цэг”, “Олон 

нийтийн эргүүл”, “Камåрын хяналт”, “Галт зэвсэг бүртгэл”,  Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр “Таван-эрдэнэ”, “Малын хулгай, 

хууль бус ан агнуур хяналт”, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх 

зорилготой “Такси-зогсоол”, “Гэрэл”, “Оюутан тээвэр”, Хүүхдийг зам тээврийн осол, гэмтлээс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Цагаан шугам-ногоон гэрэл”, “Миний аав хамгийн сайн 

жолооч” гар зургийн уралдаан, “Сайн жолооч” нэвтрүүлэг, “Сар шинэ-хяналт”, “Согтуу-жолоо 

илрүүлэлт”, “Согтуу жолоочтой хамтдаа тэмцьå”, Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр “Архи-зөрчил илрүүлэлт”, “Тусгай-зөвшөөрөл-хяналт”, 

 

“Архинд донтох өвчтэй гэх иргэдийн оношилгоо, эмчилгээ 2018”, “Худалдаа 

үйлчилгээ, хяналт шалгалт”, “Архины хамаарал”, “Тамхи-хяналт”, “Захирамж-хяналт”,  

“Ломбард” “Зах хяналт”, “Обьåкт, субьåктын судалгаа-эрчимжүүлэлт”, “Зочид буудал”, “Архи 

хяналт”, “Голын эрэг хяналт”, “Архи-тамхи”, “Харуул манаа-сонор сэрэмж”, “Бажу архи–

илрүүлэлт”, “Дэлгүүр-хяналт, шалгалт” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээ, Мөн ЦЕГ-аас улсын 

хэмжээнд зохион явагдсан “Галт зэвсэг 2018”, “Илрүүлэлт-оргодол-шийдвэрлэлт” нэгдсэн 

арга хэмжээ, “Сар шинэ”, Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх “Хайрла-

хамгаал”, “Жåндåрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”, “Хүүхэд 

хамгаалал”, Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “UNFREND хөдөлгөөн”, “Цахим 

орчныг эåрэг болгоё” зэрэг аян, Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Сэрэмжильå-

нэгдьå”, Архидалтын эсрэг “Хуулиа мөрдьå-21”, Хүний эрүүл мэнд, халдашгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Хуулийн хэрэгжилт”, “Байгалиа хамгаалъя”, 

“Бяцхан зорчигч”, “Орон нутгийн зам- хөдөлгөөний соёл 2018” ”Хот хооронд хяналт”, 

 

“Гол усны аюулаас урьдчилан сэргийльå”, Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон 

гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх журмын хэрэгжилтийг хангах “Хяналт шалгалт”, “Тээврийн 

хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал-хяналт” зэрэг 18 нэгдñýí àðãà õýìæýý, 89 õýñýã÷èëñýí àðãà 

õýìæýý зохион явуулж үр дүнг тооцон ажиллав.  

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Хорих ял эдлээд суллагдсан зарим 

хүнд захиргааны хяналт тогтоох” /код 601/, “Тэнсэгдсэн ялтан, гэмт хэрэг үйлдсэн насанд 

хүрээгүй хүүхдэд хяналт тавих” /код 619/-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Дорнод 

аймгийн хэмжээнд 2018 онд Хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан 15, хорих ял 

нь тэнсэгдсэн ялтан 12, нийт 27 хүнд хяналт тавьж ажиллав. 
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Бүртгэл судалгаанд хамрагдсан ялтнуудын хувийн хэргийг сар бүр татан авч 

хяналтад байгаа хүмүүстэйгээ дахин давтан гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохгүй байх, тэдэнд 

чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх ажил зохиож буй эсэхэд хяналт тавьж ажилласан ба хэсгийн 

төлөөлөгч, байцаагч нарын захиргааны хяналтын ажлыг 1 удаа шалган, зааварчилж 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар сонсгол бэлтэн танилцуулан, Цагдаагийн 

газрын даргаар нийт хяналт тавьж буй алба хаагч нарт “Үүрэг, ажлын чиглэл” өгч биåлэлт 

үр дүнг тооцож ажиллалаа.  

Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд гадуур батлан даалтад шалгагдаж 

байгаа 56 сэжигтэн, яллагдагч нартай уулзаж дахин гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхгүй байх, 

засарч хүмүүжих талаар 2 удаа яриа таниулга хийж, захиргааны хяналтад байгаа болон 

батлан даалтад шалгагдаж байгаа сэжигтэн, яллагдагч нарыг дахин гэмт хэрэг, зөрчилд 

холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, хаяг байршилдаа байгаа эсэхийг шалгах зорилгоор  

мөрдөгч нартай хамтран 4 удаа хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулав.  

 

Захиргааны хяналтад байгаа хүмүүсээс дахин давтан гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдон 

хорих ялыг биåчлэн эдлүүлсэн тухай болон гэр бүл, үр хүүхэд, нийгмийн дунд байр сууриа 

олж, засарч хүмүүжин төлөвших, урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж бүхий “Итгэл найдварын 

хуудас”-ыг боловсруулан хүргүүлж баталгаа авч хувийн хэрэгт хавсаргав. Дээрх ажил арга 

хэмжээний хүрээнд тус аймагт 2018 онд 562  гэмт хэрэг үйлдэгдсэн нь өмнөх оны мөн үåтэй 

харьцуулахад 4 хэргээр буюу 0.7 хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна. Сумдын засаг дарга, 

иргэдийн хурлын дарга нартай хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр 2018 онд 

хамтран ажиллах “Гурвалсан гэрээ”-г байгуулан биåлэлтийг нь хангуулан ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдад Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа төрийн болон төрийн бус 153 аж ахуйн нэгж байгууллагыг хариуцуулан хуваарилж, 

гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажил арга хэмжээг зохион байгуулж 

байгаа ба Цагдаагийн газраас 2017 он, 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажил арга хэмжээг 

тайлагнах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ухуулга яриа сургалт зохион 

байгуулах ажлыг 4 удаа зохион байгуулж 8500 /давхардсан тоогоор/ ажилтан, албан 

хаагчдад мэдээлэл хийв.  

 

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд давхардсан тоогоор 164 удаа, 12000 орчим хүнд гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар яриа ухуулга хийж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санамж, сэрэмжлүүлэг 9300, гарын авлага, зурагт хуудас 

3800 ширхгийг боловсруулан иргэдэд тараасан байна. 

 

Цагдаагийн газрын эрх бүхий алба хаагчид нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан 

нөхцөлийг арилгуулах, зөрчил дутагдлыг засуулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

95 мэдэгдэл бичиж хариуг авчээ. Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хууль, холбогдох хууль эрх зүйн актуудын хэрэгжилт, харуул, 

хамгаалалтын ажилтнуудын сонор сэрэмж, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг 46 удаа 

шалгахад давхардсан тоогоор 869 аж ахуйн нэгж хамрагдаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

засуулахаар албан мэдэгдэл хүргүүлж хариуг авлаа. 

 

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцөлийг судалж үзэхэд дийлэнх хувь нь 

гэр хороололд гэрэлтүүлэггүй, харанхуй шөнийн цагаар үйлдэгджээ. Энэ талаар аймгийн 

Засаг дарга, иргэдийн хурлын дарга болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

зохицуулах салбар зөвлөлд сонсгол бэлтгэн танилцуулж, 2019 оны аймгийн Засаг даргын 
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үндсэн чиглэлд хяналтын камåрыг сайжруулах ажилд 25 сая төгрөгийн асуудлыг 

шийдвэрлүүллээ. 

Гудамж, талбайд  үйлдэгдэж буй гэмт хэрэгтэй тэмцэх, бууруулах, урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор “Камåржуулалт”, “Камåржуулалт-2” нэгдсэн арга хэмжээг үå шаттай 

çîõèîí áàéãóóëàí àéìãèéí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà 375 áàéãóóëëàãà, àæ 

àõóéí íýãæèéí ãàäíà, äîòîðõ êàìåðèéí ñóäàëãààã ãàðãàæ, ÷àíàð ñòàíäàðòûí øààðäëàãà 

õàíãàõã¿é, êàìåðã¿é 89 áàéãóóëëàãà àæ àõóéí íýãæ¿¿äýä ìýäýãäýë õ¿ðã¿¿ëýí êàìåðæóóëàõ 

àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.  

 

Аймгийн хэмжээнд баяр ёслол, тэмдэглэлт үйл явдал, нийтийг хамарсан арга 

хэмжээний үåд орон нутгийн засаг даргын захирамжаар болон аж ахуй нэгж, байгууллагын 

даргын тушаалаар байгууллага бүр хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийг томилон ажиллуулж 

цагдаагийн байгууллагатай тогтмол хамтран ажиллаж байна. Нийтийг хамарсан баяр 

ёслол, тэмдэглэлт өдрүүд, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлийн гаралт өсөж, 

эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал хүндэрсэн үåд орон нутгийн төр захиргаа, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын алба хаагчдыг хэв журам сахиулах нийтийн эргүүлд цагдаагийн 

алба хаагчдын удирдлага дор ажиллуулдаг. Энэ онд 56 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 430 

иргэн энэ ажилд хамрагджээ.  

 

Цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр “Эргүүл хяналт”, “Шөнийн эргүүл” хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг орон нутгийн 

хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдтэй хамтран зохион байгуулж ажилласан ба арга хэмжээний 

хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг 30 цэгт 120 алба хаагчийг ажиллуулж, 1070 

авто машин, 2140 иргэн, 542 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалган, гудамж талбай болон 

нийтийн газарт танхайрсан 74 иргэн, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 68 

жолоочийн зөрчлийг илрүүлэн хуулийн дагуу шийдвэрлэж ажилласан байна.  

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, төрийн болон төрийн бус 

байгууллагын хамтын ажиллагаа идэвхжүүлэх чиглэлээр албан мэдэгдэл, зөвлөмжийг 56 

төрийн байгууллага, 5 төрийн бус байгууллага, 134 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 

хүргүүлэн мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. аймгийн ГХУСАЗСЗ, Боловсрол, 

соёл, урлагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Өсвөрийн 

цагдаа бүлгэм”-ийн гишүүдэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхэд төрийн захиргаа, хүүхдийн байгууллагуудын хамтын 

оролцоог сайжруулж харилцан туршлага судлуулах биå биåэсээ суралцах нөхцөл 

бололцоог хангаж хүүхэд хамгааллын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор “Хүүхдийг гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэхэд таны оролцоо” аян-г эхлүүлэн их дээд болон коллåж, åрөнхий 

боловсролын нийт 1260 гаруй оюутан сурагчдад “Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх нь”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, хууль”, “Зөрчлийн 

тухай хууль”, “Эрүүгийн хууль”-ийг сурталчлан мэдээлэл сургалт явуулан санал хүсэлт 

солилцон ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн байгууллагын ажил, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангах, гэмт 

хэрэг, зөрчлийн улмаас хохирсон иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, 

иргэд, олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг 

сурталчлах ажлыг эрчимжүүлэх шинэлэг ажил, санал санаачилгыг өрнүүлж, цагдаагийн 

газраас иргэдэд үзүүлэх ажил, үйлчилгээнд үр дүн гаргах зорилгоор  “Иргэддээ үзүүлэх эрх 

зүйн үйлчилгээг сайжруулж, хамтын ажиллагааг өргөжүүльå” 45 хоногийн аяныг хэрэгжүүлэх 

ажлын хэсгийг цагдаагийн газрын даргын 2018 оны а/79 тоот тушаалаар байгуулан  зохион 

байгуулсан. Тус аяны хүрээнд цагдаагийн газрын 153 алба хаагчдад аймгийн төвийн 153 аж 

ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагыг хуваарилан гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
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урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийж, тэдгээрийн идэвх оролцоог 

нэмэгдүүлэх хамтран ажиллах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаа. Нийт алба хаагчид 

хуваарьт байгууллага дээрээ сар бүр өөрсдийн санаачилгаар улсын хэмжээнд болон орон 

нутагт зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээг танилцуулж оролцоог нэмэгдүүлэн 

ажиллав.  

 

 З.Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр:  

Цагдаагийн газраас архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 3 бүлэг 28 заалт бүхий 

төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган үр дүнг 100 хувь тооцож хэрэгжүүлж ажиллав.  

Цагдаагийн газар нь аймгийн хэмжээнд согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчил, 

архи согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээтэй холбоотой нөхцөл байдалд 

криминологи судалгаа хийж, архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх, архины цэгийн тоог бууруулах, стандартын шаардлага хангахгүй газрын үйл 

ажиллагааг зогсоох, архи зардаггүй, үйлчилдэггүй өдөр цагийг нэмэгдүүлэх, архины 

хамааралтай иргэдийг оношлох, эмчлэх, нийгэмшүүлэх, аймаг, сумдын төр захиргааны 

болон төрийн бус байгууллагууд иргэд олон нийтийн хүч оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

2018-2020 хүртэл хэрэгжих ”Архигүй Дорнодчуудын төлөө” дэд хөтөлбөрийг санаачлан 

боловсруулж, 2018 оны 11 дүгээр сард Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 

хэлэлцүүлж батлууллаа. 

 

Ингэснээр аймгийн хэмжээнд архи согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээ 

эрхэлдэг цэгүүдэд Мэргэжлийн хяналтын газар болон холбогдох бусад газруудтай 

хамтарсан хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахын зэрэгцээ өдөр тутам үйл 

ажиллагаа, хууль журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, жил бүрийн аймаг орон 

нутгийн төсөвт хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг авах, Архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах  боломжтой боллоо.  

 

Аймгийн 2019 оны нэгдсэн төсөвт дээрх төсөл, дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллах 

чиглэлээр 10 сая төгрөгийн төсөв батлуулж ажиллав. Аймгийн хэмжээнд архинд донтох 

өвчтэй иргэдийн судалгааг оны эхэнд гарган нарийн мэргэжлийн эмч нарт үзүүлэн 

шинжилгээнд хамруулах, сайн дурын болон албадан эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион 

байгуулан ажиллав. Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, баривчлах байранд архины хор 

хөнөөл, архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх сурталчилгаа бүхий мэдээллийн 

самбарыг байрлуулан иргэдэд сурталчилж, архидан согтуурч эрүүлжүүлэгдсэн иргэдэд 

архины хор уршиг, хууль эрхийн холбогдох заалтууд болон эрүүлжүүлэхийн төлбөрт төлсөн 

мөнгөний үнэ цэний талаар “Танд зөвлөå” санамжийг 8890 ширхэг тарааж ажиллажээ.  

 

Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд саатуулагдсан иргэдэд сургалт 

сурталчилгаа нөлөөллийн арга хэмжээг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 

зохион байгуулах чиглэлээр аймгийн Гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

салбар зөвлөлийн 1.5 сая төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлүүлэн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчиж Шүүгчийн 

шийтгэврээр баривчлагдах арга хэмжээ авагдсан нийт 55 хүнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

газрын ажилтан, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн, тус 

цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч нараас сургалт мэдээллийг тогтмол явуулж нөлөөллийн арга 

хэмжээг зохион явуулж байна.  

 

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зурагт 

самбар бэлтгэх ажилд 1,0 сая төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлүүлж “ТА ХУРДАА ХАС”, 

“ХАМГААЛАХ БҮС, ХАМГААЛАЛТЫН СУУДАЛ” ХАМГААЛАГДСАН АМЬДРАЛ, “АНХААР-
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ЗАМЫН АЮУЛТАЙ ХЭСЭГ”, “ХУРДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР 80 КМ/ЦАГ” зэрэг мэдээлэх 8 

ширхэг орон нутгийн замд байрлууллаа. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэхэд бүх нийтийн 

анхаарлыг хандуулж, оролцоог нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг сурталчлах зорилготой 

хөдөөгийн 13 сумдыг хамарсан “Спиртийг биш спортыг” сэдэвт  волåйболын лигийн тэмцээн 

зохион байгуулах ажилд нийт 4 сая төгрөгийн зардлыг шийдвэрлүүлж тус арга хэмжээ 2 

сард амжилттай зохион байгуулав.  

Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.2.1, 7.2.2, 

7.3.1, 7.4 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангах, хүүхэд, залуучууд, олон нийтэд  нөлөөллийн 

ажлыг өрнүүлэх зорилгоор “Хуулиа мөрдьå-21”, “Архи-хяналт шалгалт”, “Хуулийн 

хэрэгжилт” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Гэр бүл 

хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран хамтран зохион байгуулж, мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааг “Аз жаргалтай амьдрал”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл” сэдвээр, мөн 

Хилийн 0132 дугаар анги, Дорнод нийтийн аж ахуй ОНӨААТҮГ, Хэрлэн сумын 9-р цэцэрлэг, 

Дорнод их сургууль, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох Политåхникийн коллåж, Мэргэжил 

сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн нийт 175 оюутан, залуус, албан хаагч нарт “Стрåссийг 

зохицуулах нь”, “Хорт зуршлаас татгалзах, архины хор нөлөө” сэдвээр, åрөнхий 

боловсролын 11, 1, 5, 8, Дорнод лицåй, Flower сургуулийн 8-10 дугаар ангийн 733 сурагчид 

“Хорт зуршил буюу архи, тамхи, мансууруулах бодисын талаарх ойлголт” сэдвээр 

манлайлагч сурагчдын нэгдэлтэй хамтран нөлөөллийн ажлуудыг явуулав.  

 

Дээрх арга хэмжээнүүдийг орон нутгийн “ТВ-6”, “Мижи”, “DTV”, “Шинэ суваг” зэрэг 

тåлåвизээр өдрийн 7-8 удаагийн давтамжтайгаар 56 удаа нэвтрүүлж сурталчлан үр дүнг 

тооцон ажиллав. Мөн “Камåржуулалт”, “Зах хяналт”, “ Объåкт, Субъåктийн судалгаа-

эрчимжүүлэлт”, “Зочид буудал”, “Архи хяналт”, “Голын эрэг хяналт”, “Архи-тамхи”, “Харуул 

манаа-Сонор сэрэмж”, “Автобусны буудал хяналт”, “Бажу архи–Илрүүлэлт”, “Дэлгүүр-

Хяналт, шалгалт” зэрэг давхардсан нэршлээр нэгдсэн арга хэмжээ 3, хэсэгчилсэн арга 

хэмжээ 6, нэг бүрчилсэн арга хэмжээ 2 төлөвлөн зохион байгуулж биåлэлт үр дүнг тооцон, 

иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийг татан оролцуулж хамтран 

ажиллаа. 

Нэгдсэн, хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

мэдэгдэл, зөвлөмж 95 хүргүүлэн нийт 24 удаа 12000 орчим иргэдэд яриа танилцуулга хийж, 

188 иргэдээс санал хүсэлтийг авч ажилласан байна. Цагдаагийн газар 2019-2022 он хүртэл 

хэрэгжүүлэх “Архигүй Дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөрийг санаачлан төслийг Цагдаагийн 

газрын дарга Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулж 

батлуулан жил бүрийн төсөвт 10 сая төгрөгийн зардлыг шийдвэрлэхээр тусгууллаа. 

 

Л.Иргэд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:    

Аймгийн төвийг камåржуулах асуудлыг аймгийн засаг даргын 2016-2020 оны мөрийн 

хөтөлбөр, 2018 оны аймгийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд тусгуулж ажиллаа. 

Цагдаагийн газраас Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дорнод аймгийн хэмжээнд 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг 

өөрийн хөрөнгөөр дотор тал болон гадна орчиндоо чанарын шаардлага хангасан хяналтын 

камåр суурилуулах тухай Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 04 тоот 

тогтоол гаргуулан тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар Цагдаагийн газраас 

тогтмол хяналт тавьж ажиллав. Тус Цагдаагийн газрын хяналтад байгаа Хэрлэн сумын 

гудамж талбайн 32 камåрын бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагаа, засвар, үйлчилгээ,  

анхаарах асуудал  цаашид нэмж тавих камåрын төсвийг орон нутгийн удирдлагад 

танилцуулж  шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна.  
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 Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулах, иргэдийн 

санал, санаачилгыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Камåржуулах аян” нэгдсэн арга хэмжээг 2018 

оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн хооронд зохион 

байгуулж, архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий 

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дунд уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. 

 Аяны хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад камåржуулалтын аянд 

нэгдэж, манлайлан оролцох “Уриалга”-ыг гаргаж хүргүүлэн, 85 аж ахуйн нэгжийн гадна 

орчны гэрэлтүүлэг, камåржуулалтыг стандарт шаардлагад нийцүүлэх арга хэмжээ авч, 

хяналтын камåргүй 28 аж ахуйн нэгж өөрийн хариуцсан газарт шинээр камåр суурилуулах 

ажлыг зохион байгууллаа. 

 Арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэртээ гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх зорилгоор бусад төрийн болон төрийн бус  байгууллага, нэгжийн дарга нар 

манлайлж камåржуулалтын аяныг эрчимжүүлэх чиглэлээр “Уриалга”-ыг гаргалаа.  

Цагдаагийн газраас аймгийн хэмжээнд  үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон зах, 

худалдааны төв зэрэг аж ахуйн нэгжүүдэд  Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу албан мэдэгдлийг хүргүүлж, сургалт, 

сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан юм. Улсын чанартай авто замыг камåржуулахад 

шаардагдах зардлыг, мөн замын хөдөлгөөнд оролцогчдын анхаарлыг нэмэгдүүлэх үүрэг 

бүхий цагдаагийн зөөврийн тусгай гэрэл 2 ширхгийг тус тус шийдвэрлүүлэх төсвийн тооцоог 

гарган судалгааны хамт аймгийн Засаг даргад хүргүүлснээр 13 сая төгрөг аймгийн төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэгдэж Булган, Баянтүмэн сумаар дайран өнгөрөх төв замд 

камåрын хяналт тавьж ажиллах боломжтой болсон юм.  

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Чойбалсан хотын төвөөс орох, 

гарах хөдөлгөөн болон хүн ам, замын хөдөлгөөний нягтрал, эрчимжилт бүхий цэг, болох 

Хэрлэн сумын 1-р багт байрлах Хэрлэнгийн доод гүүр, Хэрлэн сумын 2-р багт байрлах 

модон гүүр, Баян-түмэн сумын 2-р багт байрлах Хэрлэнгийн дээд гүүр зэрэг газруудад 

аймгийн төв рүү орж, гарах тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавих зорилгоор төв 

зам дагуу байрлах Хэрлэн голын 2 гүүрэн дээр дугаар илрүүлэгчтэй 150,000,000₮ /нэг зуун 

тавин сая/ төгрөгийн өртөг бүхий дугаар ирлүүлэгчтэй 6 ширхэг хяналтын камåрыг “SELEKT 

DINK” ХХК-нь шалгарч хийж гүйцэтгэн хүлээлгэж өглөө.  

 

Ингэснээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд үр дүнгээ 

өгсөн сайн ажил боллоо. Тус цагдаагийн газраас гудамж талбайн камåрын хяналтаар 2018 

онд гэмт хэрэг 13, захиргааны зөрчил 31 илрүүлсэн байна.  

 

Цагдаагийн газраас аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн 

шалтгаан нөхцөлийг судалж үзэхэд дийлэнх хувь нь гэр хороололд гэрэлтүүлэггүй, 

харанхуй шөнийн цагаар үйлдэгджээ. Иймд аймгийн Засаг дарга, иргэдийн хурлын дарга 

болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд сонсгол бэлтгэн 

танилцуулж, 2019 оны аймгийн Засаг даргын үндсэн чиглэлд хяналтын камåрыг сайжруулах 

ажилд 25 сая төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлүүллээ.    

  

Ì.Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  

Цагдаагийн газар нь Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэргийг хянан 

шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн болон Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Гэр 

бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, орон нутгийн удирдлага, Цагдаагийн 

байгууллагын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж, Цагдаагийн åрөнхий газрын 2018 
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онд дэвшүүлсэн зорилтыг ажилдаа удирдлага болгон хүүхдээс үйлдсэн гэмт хэрэг зөрчлийг 

илрүүлэх, бууруулах, гэмт хэргийг таслан зогсоох, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, насанд 

хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын оролцоонд 

тулгуурлан тодорхой төрлийн ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд: 

“Шинэ-жил, “Сэрэмжильå, нэгдьå”, “Хуулиа мөрдьå“, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Хүүхэд 

хамгаалал”, “Бяцхан зорчигч “UNFREIND”, “Цахим орчныг зөв болгоё” зэрэг нэгдсэн арга 

хэмжээг зохион явуулах ажилд оролцож арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн 

хяналтын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн нартай уулзаж 

төлөвлөгөө удирдамж хамтран боловсруулж хийж гүйцэтгэх ажлын талаар санал солилцон 

аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аж ахуйн нэгжийн судалгааг гарган 

хамтарсан үзлэг шалгалтыг хийж арга хэмжээний хүрээнд мэргэжлийн сургалт 

үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд, Дорнод Их Сургуулийн оюутнууд, Политåхникийн 

сургуулийн нийт 328 оюутнуудад “Архины хор хөнөөл”-ийн талаар сургалт мэдээлэл хийж 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

 

Ерөнхий боловсролын сургууль, их дээд тусгай мэргэжлийн сургуулиудын өсвөр 

насны сурагчдын судалгааг авч, хүүхэд хүүхдэдээ нөлөөлөх нөлөөллийн үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх, тамхины хор хөнөөл, архи согтууруулах ундааны хор уршиг, цахим тоглоомын 

талаар сургалтыг хийж гэмт хэрэг зөрчил үйлдэж болзошгүй хүүхдүүдэд сургалт, мэдээлэл 

зөвлөгөө өгч ажиллав. Мөн “Өсвөрийн цагдаа” бүлгэмийн 60 сурагч, 20 сургагч багш нарт 

тус тус яриа таниулга хийж хар тамхи мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөт эмийн хор 

уршгийг харуулсан шторк, богино хэмжээний сургалтын киног орон нутагт үйл ажиллагаа 

явуулж буй Шинэ суваг ТВ, Мижи ТВ, Тv6 ТВ, Дорнод ТВ зэрэг тåлåвизүүдэд 7 хоногийн 

хугацаатай өдөрт 2 удаагийн давтамжтайгаар нэвтрүүлэн аймгийн “Дорнод” мэдээ сэтгүүл, 

“Дорнод вåб” сайтад хор аюулыг харуулсан зурагт нийтлэл байршуулж иргэдийн санал, 

сэтгэгдлийг хүлээн авч хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим åртөнцөд хар тамхи, сэтгэцэд 

нөлөөлөх эм, бодисын хор аюулыг харуулсан зурагт мэдээлэл байршуулж, шторк нэвтрүүлж 

байгаа иргэдийн энэ төрлийн аюулаас өөрсдийгөө хамгаалах, мэдлэг мэдээлэлтэй байхад 

үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэх ажил болж байна.  

 

Аймгийн хэмжээнд насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт хэрэг үйлдсэн, хохирсон 

хүүхдүүдийн судалгааг гарган дүн шинжилгээ хийж шинээр батлагдсан Эрүүгийн хууль, 

ЭХХШТХууль, Зөрчлийн тухай хууль,, насанд хүрээгүй хүүхдүүд холбогдож болзошгүй 

“Дээрэмдэх”, “Хулгайлах”, “Хүний эрүүл мэнд халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн талаар 

нэг мөр ойлголтыг өгөх зорилгооор Цагдаагийн газрын даргын баталсан А/79 тоот 

тушаалаар “Ажлын хэсэг” 13 суманд ажиллан  хэсгийн төлөөлөгч нарыг мэргэжлийн 

удирдлагаар ханган заавар зөвлөгөө өгөн сумдын иргэдэд Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай 

ойлголт, насанд хүрээгүй хүүхдийг цахим гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар 

сургалт мэдээлэл хийж, ЦЕГазрын УСХэлтсээс зохион явуулсан “UNFREIND” хөдөлгөөнд 

нутгийн удирдлага, иргэд, сурагчдыг нэгдүүлэн ажиллласан.  

 

Аймгийн хэмжээнд хүүхдэд оюун санаа, ёс суртахууны хүмүүжлийг төлөвшүүлэхэд 

сургууль, гэр бүлийн байнгын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хүүхэд бүрт гэр бүл-эцэг 

эхийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилго бүхий зөвлөгөөн 9 дүгээр сард Чойбалсан 

хотноо зохион байгуулагдлаа.  

Боловсрол, соёл урлагийн газраас санаачлан, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, 

Эрүүл мэндийн газар, Цагдаагийн газар, Японы хүүхдийг ивээх сан хамтран зохион 

байгуулж буй энэхүү зөвлөгөөнд аймгийн бүх сургууль, цэцэрлэгийн төлөөлөл нийт 500 

гаруй оролцогч хамрагдаж уг зөвлөгөөн дээр Цагдаагийн газраас Цахим гэмт хэргээс 
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хүүхдээ хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл хийж “UNFREIND” хөдөлгөөнд 

нэгдүүлж ажиллалаа.  

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс “Өсвөр насны 

хүүхдийг цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” төслийн хүрээнд Хэрлэн сумын åрөнхий 

боловсролын сургуулиуд, Цагаан-Овоо, Чойбалсан, булган сумын нийт 2100 сурагчдад 

сургалт мэдээлэл хийж эрсдэл бүхий хүүхдүүдийг судалгаанд авч цагдаагийн 

байгууллагаас хаяг нээн тандалт хяналт тавин ажиллаж байна. 

 Цагдаагийн åрөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Гэр бүл, хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газрын дарга нарын хамтарсан “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 

хууль”, согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих, залуучуудад 

нөлөөллийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх “Хуулиа мөрдьå-21” улсын хэмжээнд зохион 

байгуулав.  

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 25 åрөнхий боловсролын 

сургуулиудад “Өсвөрийн цагдаа бүлгэм”-ийг идэвхжүүлэх чиглэлээр зөвлөмж уулзалт 

зөвлөгөөнийг хийн, Цахим орчныг зөв болгоё аяны хүрээнд “Дэвжээ ба хууль” тэмцээнийг 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газартай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд 

зохион байгуулан зохион байгуулж тэдэнд хууль эрхийн мэдлэгээ дээшлүүлэх чиглэлээр 

мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газрын 

мэргэжилтэн нартай хамтран эрх зөрчигдөж эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийн талаар 

Хүүхдийн тусламжийн утас 108–аас нийт 29 дуудлага, иргэдээс хандсан 6 өргөдөл, 35 

дуудлага мэдээлэл, өргөдлийг хүлээн авч хариу үйлчилгээ үзүүлэн ажилласнаар 29 

дуудлага, мэдээлэл, өргөдлийг бүрэн шийдвэрлээд байна.  

 

Иргэдээс ирүүлсэн зарим дуудлага мэдээлэлд хариу үйлчилгээ үзүүлэхдээ орон 

нутгийн асрамж халамжийн төвд холбон зуучилж, аюулгүй байдлыг хангах, нөхөн үржихүйн 

боловсрол олгох охидын Аз жаргал төвд холбон зуучилж дэмжин туслах үйлчилгээг тогтмол 

үзүүлэн ажиллаж байна. Насанд хүрээгүй байхдаа гэмт хэрэгт өртсөн хохирогч, гэрч 

хүүхдийн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн, 

сурган хүмүүжүүлэгчийн зүгээс оролцож хүүхдийн эрх зөрчигдөхгүй байхад анхааран 

ажиллаж, хүчиндэх гэмт хэргийн 3 хохирогчийг өсвөр насныханд нөхөн үржихүйн зөвлөгөө 

мэдээлэл өгөх “Азжаргал төв”-д холбон зуучилж эрүүл мэндийн үйлчилгээ зөвлөгөөг 

үзүүлээд байна.  

Мөн өсвөр насандаа гэмт хэрэгт холбогдон шүүхээр ял шийтгүүлж хүмүүжлийн 

чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан 5 хүүхэд, Зан үйлээ засах албадлагын арга 

хэмжээ авагдсан 6 хүүхдэд сургалтын хөтөлбөр батлуулан хэрэгжүүлэх, харьяа хамтарсан 

багийн гишүүдэд мэдэгдэх, нийгэмд хэвийн амьдрахад тусалж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 

хараа хяналтыг сайжруулан ажилласнаар дахин гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхэд байхгүй 

байна.  

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, дарамтыг илрүүлэх, мэдээлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЦЕГ-ын 

Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс бэлтгэсэн шторк богино хэмжээний киног  хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран иргэдэд хүргэх, мэдээлэх ажлуудыг тогтмол зохион 

байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд арга хэмжээний хүрээнд шторк, богино хэмжээний киног 

орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг 6 тåлåвизээр 7 хоногт 5 удаагийн давтамжтайгаар 4 

удаа явуулж олон дагагчтай фåйсбүүк группүүдэд шåйрлэж цахим орчинд түгээж Өсвөрийн 

сэргийлэгч хүү, зөвлөгч охиноор дамжуулан нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулан 

ажиллалаа. 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхэд 

хөгжил хамгаалал” үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хэрэгжилтийг 
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хангах үүднээс “Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийн сурагчдыг идэвхжүүлэх зорилгоор Хүүхэд 

хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиудаар 

сургалт мэдээлэл өгч сэргийлэгч хүүхдүүдээр орон нутгийн тåлåвизэд ярилцлага хүргүүлэн 

үйл ажиллагааг сурталчлан насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн дунд гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх уриалга хүргүүлэн нөлөөллийн ажлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  дамжуулан 

ажиллалаа.  

 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  

Аймгийн хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 2018 оны эхний 11 сарын 

байдлаар нийт 562 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс хулгайлах гэмт хэрэг 157 (нийт хэргийн 27,0 

хувь), үүнээс мал хулгайлах гэмт хэрэг 59 (нийт хэргийн 10,1 хувь)  үйлдэгдэж, хэргийн 

илрүүлэлт 36,6 хувь байгаа нь өмнөх оны мөн үåэс 7,4 хувиар өссөн эåрэг үзүүлэлттэй 

байна. Хувийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үåэс 6 буюу  5,4 хувиар буурч, 

малын хулгайн гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үåэс 42 буюу 87,5 хувиар өссөн байна.  

 

 Хэдийгээр мал хулгайлах гэмт өссөн боловч сүүлийн 5 жилийн дунджаас 

харьцангуй бага үйлдэгдсэн ба ялангуяа олон тооны мал алдагдсан хэрэг сүүлийн 

жилүүдэд огцом буурсан, хил дамнасан мал хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй 

үзүүлэлттэй байна.   

 

Цагдаагийн газраас 2018 онд аймаг орон нутгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 

байдалд дүгнэлт хийж, хулгайлах ялангуяа мал, хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлтийг 

ахиулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр, албадын хамтын ажиллагааг сайжруулах 

зорилгоор Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга болон 

эрүүгийн цагдаа, мөрдөн байцаах, нийгмийн хэв журам хамгаалах албадын дарга нарын 

тушаалаар улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Хяналт-2018”, “Илрүүлэлт-

Шийдвэрлэлт-Оргодол”, “Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийльå” сэдэвт 45 хоногийн 

аян, цагдаагийн газрын даргын тушаал шийдвэрээр тасаг албад, алба хаагчдын хүчээр 

“Сар шинэ”, “Оргодол”, “Мал хяналт”, “Шалгалт”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Таван-Эрдэнэ” зэрэг 

18 нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу 7-90 хоногийн 

хугацаагаар зохион явуулж, дээрх арга хэмжээнд тус газрын хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, 

эрүүгийн цагдаа, замын цагдаа, хэв журмын тасаг, Халхгол, Баян-уул, Матад сумдын тасаг, 

хэсэг, бүх сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нар оролцож удирдамж төлөвлөгөөнд заасны 

дагуу үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 

Зохион байгуулагдсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийн үр дүн, гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах үндсэн үүрэг бүхий албадын хийж 

гүйцэтгэсэн ажил, цаашид авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний талаар 

сонсгол мэдээллийг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 11 удаа хэлэлцэж үр дүнг тооцлоо. 

 

Малын хулгайн гэмт хэрэг нь өссөн үзүүлэлтэй байгаа ч гэмт хэргийн илрүүлэлтийн 

хувь өссөн нь аймгийн хэмжээнд малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр аймгийн Засаг даргын захирамжаар 2018 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 

эхлэн зохион байгуулагдаж байгаа “Таван-Эрдэнэ” арга хэмжээг үр дүнтэй зохион 

явуулснаар эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй малын хулгайн гэмт хэргийн 25 хэргийг 

илрүүлэн ажилласан байна.  

        

Цагдаагийн газраас санаачлан энэ оны 5 дугаар сард “Малчдын бүлэг холбоог 

нэмэгдүүлж, шинжлэх ухаан тåхникийн ололт дэвшил болон инновацыг нэвтрүүлэх” сэдэвт 

зөвлөгөөнийг сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлүүдтэй хамтран 

аймгийн төвд зохион байгууллаа. Одоогоор тус аймагт иргэдийн сайн дурын үүсгэл 

санаачилгаар 61 малчдын бүлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. 
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Цагдаагийн газар санаачлан 2018 оны 3 дугаар улиралд хулгайлах гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд иргэд, 

олон нийт, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

салбар зөвлөлүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж, хамтын ажиллагаанд ахиц гаргах зорилгоор 

2018 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр “Хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүльå” зөвлөгөөнийг аймгийн төв Чойбалсан хотод 

зохион байгууллаа.  

Тус зөвлөгөөнд Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн åрөнхий газрын Эрүүгийн 

цагдаагийн албаны мэргэжилтнүүд, аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөл, Засаг даргын тамгын газар, 

хууль хяналтын байгууллагууд, цагдаагийн газар, сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

дарга, Засаг дарга, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн гишүүд, багийн дарга нар 

болон иргэд, малчдын төлөөлөл нийт 170 гаруй хүн оролцлоо.  

Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Т.Ганзориг 

аймгийн Засаг даргын зөвлөлд 2018 оны 09 дүгээр сард “Мал хулгайлах гэмт хэргийн 

нөхцөл байдал цаашид авах арга хэмжээ” сэдэвт сонсголыг хэлэлцүүлж, мөн аймгийн ИТХ-

ын тэргүүлэгчдийн хурлаар “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг 2018-2020 он хүртэл хугацаанд эрчимжүүлэх тухай” дэд хөтөлбөрийг боловсруулж 

батлуулав. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн ИТХ-ын ээлжит 9 дүгээр хуралдаанаар 

“Аймгийн 2019 оны үндсэн чиглэл”-д Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх заалт оруулж ажилласнаар жил бүр 

аймгийн төсөвт 10,0 саяас доошгүй төгрөгийг төсөвлөж хуваарилахаар шийдвэрлэсэн юм.  

             

 

ХОЁР. ГЭÌТ ХЭРЭГТЭÉ ТЭÌÖЭХ, НÈÉТÈÉН ХЭВ ЖУРÀÌ ХÀÌГÀÀЛÀХ, 

 ОЛОН НÈÉТÈÉН ÀЮУЛГҮÉ БÀÉДЛÛГ ХÀНГÀХ ЧÈГЛЭЛЭЭР 

 

Цагдаагийн газраас 2018 онд аймаг орон нутгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 

байдалд дүгнэлт хийж, хулгайлах ялангуяа мал, хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлтийг 

ахиулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр, албадын хамтын ажиллагааг сайжруулах 

зорилгоор Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга болон 

эрүүгийн цагдаа, мөрдөн байцаах, нийгмийн хэв журам хамгаалах албадын дарга нарын 

тушаалаар улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Хяналт-2018”, “Илрүүлэлт-

Шийдвэрлэлт-Оргодол”, “Аюулгүй, амар тайван орчин” сэдэвт сарын аян, “Хулгайн гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийльå” сэдэвт 45 хоногийн аян, цагдаагийн газрын даргын тушаал 

шийдвэрээр тасаг албад, алба хаагчдын хүчээр “Сар шинэ”, “Оргодол”, “Мал хяналт”, 

“Шалгалт”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Таван-Эрдэнэ” зэрэг 18 нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 

хэмжээг төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу 7-90 хоногийн хугацаагаар зохион явуулж,  дээрх 

арга хэмжээнд тус газрын хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, эрүүгийн цагдаа, замын цагдаа, 

хэв журмын тасаг, Халхгол, Баян-уул, Матад сумдын тасаг, хэсэг, бүх сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч цагдаа нар оролцож удирдамж төлөвлөгөөнд заасны дагуу үүрэг гүйцэтгэсэн юм.  

 

Онцлог зарим нэгдсэн арга хэмжээний үр дүнгээс дурдвал: 

“Архи хяналт”, “Эргүүл шалгалт” нэгдсэн, хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд “Шүр” 

õóäàëäààíû çàõ, õ¿í îëíîîð öóãëàðäàð ãàçðóóäàä õóóëü áóñààð àðõè ñîãòóóðóóëàõ óíäàà 

çàðæ áîðëóóëæ áàéãàà èðãýäèéã èðë¿¿ëýõ, òàñëàí çîãñîîõ, àðõè ñîãòóóðóóëàõ óíäàà 

õýòð¿¿ëýí õýðýãëýäýã, àðõèíä äîíòîõ ºâ÷òýé ãýõ èðãýäèéã öóãëóóëæ á¿ðòãýë ñóäàëãààíä 

õàìðóóëàõ, Ø¿¿õèéí øèíæèëãýýíèé àëáàíû ñàíä îðóóëàõ àæëûã 8 óäàà çîõèîí áàéãóóëàõ 69 

èðãýíèéã á¿ðòãýæ, ãàð äýýðýýñ àðõè ñîãòóóðóóëàõ óíäàà çàðñàí 9 èðãýíýýñ 103 ëåòð àðõèéã 

õóðààí àâ÷ øàëãàæ øèéäâýðëýëýý.  

“Камåржуулалт”, “Камåржуулалт-2” нэгдсэн арга хэмжээг үå шаттай зохион 

áàéãóóëàí àéìãèéí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà 375 áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí 
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íýãæèéí ãàäíà, äîòîðõ êàìåðèéí ñóäàëãààã ãàðãàæ, ÷àíàð ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàõã¿é, 

êàìåðã¿é 89 áàéãóóëëàãà àæ àõóéí íýãæ¿¿äýä ìýäýãäýë õ¿ðã¿¿ëýí êàìåðæóóëàõ àæëûã 

çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà. 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилсан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, 

илрүүлэлтийг ахиулах, гарал үүслийн гэрчилгээгүй мал мах тээвэрлэх зөрчлийг таслан 

зогсоох зорилгоор Хэрлэн сумын хэмжээнд “Хяналт шалгалт-3” тусгай  арга хэмжээг 2017 

оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийг хүртэл 1 сарын 

хугацаанд өдөрт 4 автомашин 8 алба хаагчтай хөдөлгөөнт эргүүл гаргаж хяналт шалгалт 

зохион байгуулж ажилласан. 

Àéìãèéí Õýðëýí ñóìûí õýìæýýíä 2018 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 17-ноос 29-íèé õîîðîíä 

“Хуулиа мөрдьå” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж архи согтууруулах ундаагаар 

худалдаа, үйлчилгээ явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад аймгийн Мэргэжлийн 

õàíàëòûí ãàçàðòàé õàìòðàí 112 àæ àõóéí íýãæèä ¿çëýã øàëãàëò õèéëýý. 

 

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02 дугаартай “Ой 

хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” албан даалгаврын дагуу 

тус цагдаагийн газраас аймгийн Онцгой байдлын газар, Байгаль орчны газартай хамтран 

хяналтын байнгын 1 цэг, явуулын 2 авто машинтай хөдөлгөөнт постыг хаврын 

хуурайшилтын үåийн хугацаа буюу 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 04 дүгээр 

сарын 27, 09 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 

ажиллуулан алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тухайн өдрийн ёс журмын эргүүл 

хяналтыг тавьж, холбогдох үүрэг зааварчилгааг тухай бүр нь өгч ажиллаа.  

 

Гал болон түргэн шатамхай зүйлтэй болгоомжтой харьцах, ой, хээрийн түймрээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран орон нутгийн 

Мижи, ТВ-6, Дорнод ТВ, Шинэ суваг тåлåвизээр анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг 3 удаа өгч, 

байнгын болон хөдөлгөөнт постод ажиллаж байгаа алба хаагчид иргэдэд анхааруулга, 

мэдээллийг хүргэж ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн тухай 

А/245 дугаар тушаалаар батлагдсан “Зэвсэг 2018” нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 

зохион явуулах удирдамж, төлөвлөгөөний хүрээнд тус цагдаагийн газраас Монгол Улсын 

“Галт зэвсгийн тухай хууль”–ийн хэрэгжилтийг хангах, галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэргийг 

илрүүлэх, галт зэвсэг, сумны хууль бус наймааг таслан зогсоох, нуугдмал бүртгэлд 

хамрагдаагүй галт зэвсгийг илрүүлэх, галт зэвсгийн нэгдсэн тооллого бүртгэл явуулж, 

бүртгэлд хамрагдаагүй галт зэвсгийг илрүүлэх чиглэлээр салбар төлөвлөгөө гарган 

ажиллаа. 

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны А/235 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг 

хангах, улсын хэмжээнд “Объåкт, субъåктийн цахим судалгаа”-ны нэгдсэн санг бүрдүүлэх 

бүрдүүлэх, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, бэлтгэл ажлыг хангахтай холбогдуулан 

Цагдаагийн åрөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 

2/471 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн хүрээнд  дараах 

удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаа. 

 

Тус аймгийн 13 сум болон төв буюу Хэрлэн сумын 10 багийг 8 хэсэгт хувааж гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, ирүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

“Хамтарсан баг”-ийг тасгийн дарга нараар ахлуулан, эрүүгийн мөрдөгч, мөрдөгч, хэсгийн 

төлөөлөгч, байцаагч, зохицуулагч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй томилон ажиллуулдаг бөгөөд 

“Объåкт, субъåктийн цахим судалгаа”-ны нэгдсэн санг бүрдүүлэх ажлыг тус “Хамтарсан 
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баг”-ийн зохион байгуулалтаар хийж, гүйцэтгэхээр төлөвлөгөө, хуваарь гарган ажиллаж 

байна.  

Судалгаа хийхтэй холбогдуулан цагдаагийн байгууллагын “Судалгаа, хяналт”-ын 

мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй объåктын 22, субъåктийн 19 төрлийн судалгааны 

дагуу асуулт бүхий хүснэгтийг бэлтгэн алба хаагчдад хүргүүлж, холбогдох хууль, журмыг 

судлуулах чиглэлээр сургалт, мэдээлэл явуулж, зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Çîõèîí áàéãóóëàãäñàí íýãäñýí áîëîí õýñýã÷èëñýí àðãà õýìæýýí¿¿äèéí ¿ð ä¿í, ãýìò 

õýðýãòýé òýìöýõ, íèéãìèéí õýâ æóðàì õàìãààëàõ ¿íäñýí ¿¿ðýã á¿õèé àëáàäûí õèéæ 

ã¿éöýòãýñýí àæèë, öààøèä àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõýýð òºëºâëºæ áóé àðãà õýìæýýíèé òàëààð 

ñîíñãîë ìýäýýëëèéã ãàçðûí äàðãûí çºâëºëèéí õóðëààð 12 óäàà õýëýëöýæ ¿ð ä¿íã òîîöëîî. 

Õóðëààñ àðãà õýìæýýíä õàìò îëíîî õîøóó÷ëàí àæèëëàñàí 6 àëáà õààã÷èéã 

Цагдаагийн åрөнхий газрын болон албадын шагналд тодорхойлж, 52 алба хаагчийн цалинг 

20 хүртэл хувиар нэмэгдүүлж, эрхэлсэн ажилдаа хариуцлагагүй õàíäàæ çºð÷èë äóòàãäàë 

çààãäñàí 2 àëáà õààã÷èä ñàõèëãûí àðãà õýìæýý àâ÷, 45 àëáà õààã÷èéí öàëèíã 10-20 õóâü 

õàñàõ çýðãýýð õàðèóöëàãà òîîöîâ.  

 

À.Цагдаагийн газрын тасаг, албадаас хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар дурдвал: 

Эр¿¿гèйí öагäаагèйí тасаг: 2018 онд гүйцэтгэх ажлын эрхтэй төлөөлөгч нараас 

56,982,7 òºãðºãíèé õîõèðîëòîé, 242 õîëáîãäîã÷òîé, 234 õýðýã, ¿éëäëèéã ã¿éöýòãýõ àæëûí 

шугамаар илрүүлэн хэрэг бүртгэлтийн дугаар авч яллагдагчаар татах саналтай ìºðäºí 

байцаах тасагт øèëæ¿¿ëæýý. 

Цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч нараас 

ÿëëàãäàã÷ààð òàòàãäâàë çîõèõ ýòãýýä íü òîãòîîãäîîã¿é õýðýã äýýð áè÷ñýí 19 äààëãàâàð, 

îðãîí çàéëñàí ñýæèãòýí ÿëëàãäàã÷èéã ýðýí ñóðâàëæëàõ àæèëëàãàà äààëãàñàí 16 òîãòîîëûã 

хүлээн авч 85 хувьд нь хариу өгсөн байна.  

Íóóö äàëä, àðãààð á¿ëýã çîõèîí áàéãóóëëàëòàé ¿éëäýãäýæ áóé ãýìò õýðã¿¿äèéã 

èëð¿¿ëýõ çîðèëãîîð Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга болон Эрүүгийн цагдаа, мөрдөн 

байцаах, нийтийн хэв журам хамгаалах албадын дарга, цагдаагийн газрын дарга нарын 

òóøààëààð óëñûí õýìæýýíä áîëîí àéìãèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóулагдсан “Хуурамч акц-

2018”, “Ноолуур”, “Хилийн хяналт”, “Маршрут”, “Бодис-2018”, “Орон нутаг”, “Гивлүүр”, 

“Тулгалт-туслах хүч”, “Халаас”, “Устгал-2018”, “Баримтжуулалт”,“Сэтгэцэд нөлөөт эм”, 

“Мансуурал-газ”, “Ломбард”, “Алт мөнгөний дархан”, “Гар утас”, “Сүлжээ”, “Зуучлагч зочид 

буудал”, “Тээврийн хэрэгсэл”, “Траншåй”, “Илрүүлэлт-оргодол-шийдвэрлэлт-2018”, “Таван-

Эрдэнэ”, “Бүртгэл-2018” зэрэг 10 нэгдсэн, 13 хэсэгчилсэн арга хэмжээг төлөвлөгөө 

óäèðäàìæèéí äàãóó 7-90 õîíîãèéí õóãàöààãààð çîõèîí ÿâóóëæ àæèëëàсан байна. 

 

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон 86 

иргэнийг олж тогтоон зарлан мэдээллийг зогсоосон, шүүхээс даалгасан хүн 50 зарлан 

мэдээлж, 42 иргэнийг олж тогтоосон, 67 иргэнийг гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдээр зарлан 

мэдээлснээс 64 этгээдийг олж тогтоон дайчлан баривчлан холбогдох албадад нь хүлээлгэн 

өгөв.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын“Гүйцэтгэх ажил явуулах /код 

307/ журам”-ыг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд цагдаагийн газрын бүх албад, 

àëáà õààã÷äûã òàòàí îðîëöóóëàõ çîðèëãîîð àëáà õààã÷ á¿ð  ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéí òàëààð 

ìýäýýëýë èëòãýõ õóóäàñ ñàðä 1-ийг бичиж байх журам тогтоон хэрэгжүүлэв.  

 

Ãýìò õýðýã èëð¿¿ëýõ øóóä ¿¿ðýãã¿é, ãàäóóð íèéãìèéí õýâ æóðàì ñàõèóëàõ ¿¿ðýã 

ã¿éöýòãýæ áàéãàà àëáà õààã÷ íàðààñ ÖÁ¯ÀÆ /êîä 307/-ûí äàãóó ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéí 

шинжтэй 655 мэдээлэл олж  цагдаагийн газрын даргад танилцуулж эрүүгийн албанд 

шалгуулахаар шилжүүлсэнийг тоо бүртгэлд бүртгэн авч, цагдаагийн газрын даргын 

цохолтын дагуу холбогдох албадуудад шалгуулахаар шилжүүлж ажилласан байна. 
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Эрэн сурвалжилсан хүн, мал, эд зүйлийг олж тогтоосон талаар: 

Цагдаагийн газар нь 2018 онд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргосон сэжигтэн, 

яллагдагчийг эрэн сурвалжлах ажлыг тасралтгүй үр дүнтэй зохион байгуулах зорилгоор 

дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэв. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 

удирдлагаас тавих хяналтыг сайжруулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засуулах зорилгоор 

газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргын 

“Гэмт хэргийн илрүүлэлт, түдгэлзүүлсэн хэргийг нөхөн илрүүлэх талаар зохиож буй ажил”, 

“Эрэн сурвалжлах ажлын чанар үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдэвт 

сонсголуудыг хэлэлцэж хугацаатай үүрэг даалгавар өглөө. Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журам /код 229/-ийг хэрэгжүүлж “Орон тооны бус зөвлөл”-ийг  байгуулан сард 

2 удаа хуралдуулж, эрэн сурвалжлах “ASAP” сангийн ашиглалтыг сайжруулах, хийж 

гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөний биåлэлт, үр дүнг тухай бүр нь тооцон ажиллаж байна.  

 

Эрэн сурвалжлах “ASAP” сангийн  ашиглалтыг сайжруулах, алба хаагчид мэдлэг 

мэдээлэл олгох чиглэлээр цагдаагийн газрын биå бүрэлдэхүүнд 22 удаа сургалт, 

мэдээллийг зохион байгуулсан байна. Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас “Эрэн сурвалжлах 

ASAP” санд оруулсан эд зүйлс, мал, амьтан, тээврийн хэрэгсэл, оргодол хүний талаарх 

мэдээллүүд шаардлага хангасан эсэхэд “Эрэн сурвалжлах журам”- ын 229.7.2-т заасны 

дагуу хяналт тавьж, шаардлага хангаагүй мэдээллийг буцаах, тухай бүр нь засуулах арга 

хэмжээг авч, хянан ТТБ-д бүртгэн ажиллалаа. 

 

 Цагдаагийн газрын удирдлагаас алба хаагчдад Эрэн сурвалжлах ASAP сангийн 

бүрдүүлэлт, ашиглалтыг сайжруулах, эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр 2018 

онд цагдаагийн газрын даргаас албан даалгавар 1, дэд даргаас зааварчилга 2, үүрэг, 

ажлын чиглэлийг тухай бүр хүргүүлэн биåлэлт үр дүнг тооцон ажилласнаар Эрэн 

сурвалжлах “ASAP” санд хариуцсан алба хаагчид нийт 363 тооны эрэн сурвалжлалт 

зарлаж, энэ улирлын болон өмнөх онд зарлан мэдээлсэн нийт 269 хүн, мал, эд зүйлсийг 

олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоож, одоо 93 зарлан мэдээлэл байна.  

Үүнд: 

- Гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд-3, алга болсон хүн-1, эд зүйл-13, тээврийн хэрэгсэл-

2, мал-2, бүртгэгдэж зарлагдсанаас гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд-2, алга болсон хүн-2, 

тээврийн хэрэгсэл-1, эд зүйл-3 олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон ба аймгийн 

хэмжээнд энэ оны эхний улиралд хэн болох нь тогтоогдохгүй цогцос болон эрэн 

сурвалжлагдаж байгаа тэсэрч дэлбэрэх бодис байхгүй байна.  

 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Хяналт-Сүлжээ-2018”,“Илрүүлэлт-Оргодол-

Шийдвэрлэлт-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх 

чиглэлээр “ASAP” санд эрэн сурвалжлагдаж буй Шүүхээс даалгасан иргэний хариуцагч 

болон оргодол этгээдүүдийг олж тогтоох чиглэлээр 6 алба хаагчийг Улаанбаатар хотод 7-30 

хоногийн хугацаатай томилолтоор ажиллуулж тус аймгаас зарлан мэдээлсэн гэмт хэрэгт 

сэрдэгдсэн этгээд 36, бусад орон нутаг дүүрэг хэлтсээс эрэн сурвалжилсан 10 этгээдийг 

олж тогтоон удааширсан хэрэг, матåриалыг шийдвэрлэсэн нь үр дүнтэй ажил боллоо.  

 

Тус газар нь эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх, шуурхай тасралгүй явуулах 

зорилгоор Цагдаагийн газрын удирдлагын шийдвэрээр “Оргодол-эрчимжүүлэлт-

2018”,“Эрэл”, “Оргодол” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2018 оны 4, 8, 10 дугаар сард тус 

бүр 14-30 хоногийн хугацаатай зохион байгуулан 3 алба хаагчийг Улаанбаатар хот болон 

бусад орон нутагт томилолтоор ажиллуулж, арга хэмжээний биåлэлт үр дүнг тооцсон. 

Эрүүгийн цагдаагийн газар болон бусад газар хэлтсээс эрэн сурвалжлуулахаар ирүүлсэн 

албан бичгийг тус газрын алба хаагч нар тухай бүр нь зарлан мэдээлж, эрэн сурвалжлах 
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ажлыг зохион байгуулан хариуг хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан бөгөөд алба хаагчид нь 

эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” санд давхардсан тоогоор 2018 оны 12 дугаар сарын 

08-ны өдрийн байдлаар 20089 зарлан мэдээлэлтэй танилцаж ажилласан байна.  

 

Эрэн сурвалжлах ажлыг шуурхай хүртээмжтэй байлгах зорилгоор орон нутаг, сумдад 

ажиллаж буй цагдаагийн алба хаагчдад эрэн сурвалжлагдаж буй мэдээллийг харилцаа 

холбооны хэрэгслээр шуурхай мэдээлэн ажиллаж байна.  

 

Цагдаагийн газар нь эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлж алба хаагч нарт шуурхай 

мэдээ, мэдээлэл хүргэх зорилгоор “Дорнодын цагдаа Жижүүр” нэртэй Facebook группийг 

хуудсыг нээн ажиллуулснаар алба хаагч бүр хоногт үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчилд эрэн 

сурвалжлагдаж буй хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээлэлтэй шуурхай танилцаж, 

хойшлуулшгүй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжтой боллоо.  

Дээрх нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийн үр дүнд оргон зайлсан 43 

сэжигтэн, яллагдагчийг олж баривчилсан нь өнгөрсөн оны мөн үåтэй харьцуулахад барьсан 

оргодол 15 буюу 60 хувиар, “ASAP” санд эрэн сурвалжлагдаж байсан эд зүйлийг олж 

тогтоосон байдал 25 хувиар өсөж, яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 

үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 13 хэргийг нөхөн илрүүлж шийдвэрлэв. Бүртгэгдэх үåдээ 

сэжигтэн этгээд нь тогтоогдоогүй хэргийн илрүүлэлт 52.0 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны 

мөн үåэс 5.2 хувèар өссөí сайн үр дүнтэй байна. 

 

Тус Цагдаагийн газар нь “Мөнгө угаах, хүний наймаа, хар тамхины болон цахим гэмт 

хэрэг зэрэг шинэ төрлийн гэмт хэргийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр тусгай төлөвлөгөө гарган, шинэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, 

таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний удирдлага зохион байгуулалтыг 

тодорхой болгож төрийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг уялдуулан 

зохицуулах, мэдээллийг шуурхай солилцох, учирч болох хор уршгийг багасгах зорилгоор 

аймгийн Тагнуулын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Гаалийн газар, 

Худалдан авах ажиллагааны алба, ГИХГ-ын зүүн бүс дэх газар, Газрын харилцаа хот 

байгуулалтын газар, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Хилийн 0275, 0132, 0198, 0306 

дугаар анги зэрэг газруудтай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан 

хэрэгжилтийг хангуулан  ажиллаж байна. 

 

Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр:  

Тус Цагдаагийн газар нь Эрүүгийн цагдаагийн албаны даргын 2018 оны МН/01 тоот 

албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх, шинэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний удирдлага зохион байгуулалтыг тодорхой болгож 

төрийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, 

мэдээллийг шуурхай солилцох, учирч болох хор уршгийг багасгах зорилгоор Аймгийн 

Тагнуулын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар,  Гаалийн газартай хамтран ажиллах 

төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг хангуулан батлуулан ажиллаж байна.  

 

Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн газраас Хууль зүй дотоод хэргийн яам, гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 

Дорнод аймагт хэрэгжүүлж буй “Эåрэг, эрүүл нийгэм-бидний ирээдүй” төслийг хэрэгжүүлэн 

аймгийн åрөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, эцэг эх, их дээд сургуулийн оюутан нарт 

“Цахим” хэрэглээний зөв дадалд сургах, түүний хор хөнөөл, цахим гэмт хэрэг гэж юу болох 

яаж урьдчилан сэргийлэх талаар сåминар зохион байгуулж ажиллав. 

  

Мөн Хүүхдийг цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, цахим тоглоом интåрнэт 

орчинд донтохоос урьдчилан сэргийлэх, соёлтой цахим хэрэглээ эзэмшүүлэх, Засгийн 
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газрын 410 тоот тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор “Цахим тоглоом, цахим 

хэрэглээ, интåрнэт орчин” арга хэмжээ зохион байгуулсан ба дээрх арга хэмжээнүүдийн 

хүрээнд  “Хүүхэд хууль”, “Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт хичээл 

боловсруулан алба хаагчдыг хуваарилан Бүрэн дунд сургууль, Мэргэжил сургалт 

үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдад сургалт зохион байгуулсан  ба дээрх сургалтад 

Чойбалсан хот болон бусад сумдын 12500 орчим сурагчдыг хамруулан, мөн тооны санамж 

тараах матåриал тарааж ажилласан ба эцэг эхчүүдэд хүүхэд гэмт хэрэг зөрчилд холбогдож 

байгаа шалтгаан нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 28 аж ахуйн нэгжийн 1500 

орчим алба хаагчдад сургалт зохион байгуулж ажиллав. 

  

Цагдаагийн байгууллагаас улсын хэмжээнд зохион байгуулсан “UNFRIEND 

хөдөлгөөн” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 18 заалттай салбар төлөвлөгөөг гаргаж тасаг, 

албадын дарга, хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт хүргүүлж, мэргэжлийн 

удирдлагаар ханган биåлэлт үр дүнг тооцов. Тус газрын Урьдчилан сэргийлэх ажил 

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн төрийн болон төрийн бус байгууллагын нийт 340 гаруй алба 

хаагчид “Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийльå” 

сэдвээр байгууллага бүрд очиж хичээл сургалтыг зохион байгуулж, цагдаагийн алба 

хаагчдаас “UNFRIEND ХӨДӨЛГӨӨН”-нд нэгдэж, фåйсбүүк найз болон бусад иргэд олон 

нийтийг хөдөлгөөнд нэгдэхийг уриалж, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 6 төрлийн сэрэмжлүүлэг, 3 төрлийн постåрыг 

бэлтгэн олон нийтийн  цахим сүлжээгээр түгээн ажиллав.  

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн сайт болон пåйж хуудас 

дээр тавигдсан 18 төрлийн видåо шторк, анимэйшн, нөлөөллийн пасторуудыг  цагдаагийн 

газрын сайт, аймгийн олон дагагчтай 5 групп дээр тавьж, алба хаагч бүрээр өөрсдийн 

фåйсбүүк хаягт шэйрлэн авч олон нийтэд түгээх  ажлыг зохион байгууллаа. “UNFRIEND 

ХӨДӨЛГӨӨН”-ний нөлөөллийн постåр, видåо контåнтыг 110000 гаруй иргэн хандаж, 450 

иргэн шэйрлэж олон нийтэд түгээж ажилласан байна.  

 

Тус газраас “Цэнхэр халим” тоглоомын сөрөг нөлөөлөл, ахуйн хэрэглээний газ, 

мансууруулах төрлийн эм бэлдмэл хэрэглэх түүний хор уршиг, үр дагаврын талаар åрөнхий 

боловсролын сургуулийн сурагчид, өсвөр насны хүүхдүүдэд үнэн зөв мэдээлэл хүргэх, 

болзошгүй  үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор орон нутгийн “Дорнод”, “Мижи”, 

 “Д-1”, “Шинэ суваг”, “ТВ-6”, тåлåвиз, “Дорнод цагдаа” цахим сайтад сэрэмжлүүлэг, шторк 

бэлтгэн ухуулга сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. 

 

Хар тамхи болон мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эмийн эргэлтэд хяналт тавих 

чиглэлээр: 

Цагдаагийн газар  нь “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус 

эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх нэгдүгээр шатны төлөвлөгөөнд 

тусгах саналыг Эрүүгийн цагдаагийн албаны Хар тамхитай тэмцэх газарт 2018 оны 01 

дүгээр сарын 29-ний өдөр  хүргүүлэн 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж ажиллах төлөвлөгөөг гарган батлуулан ажиллан үр дүнг тооцож байна.  

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ны 

МН/01 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах төлөвлөгөөг гарган батлуулан ажиллав. 

Энэ ажлын хүрээнд 2018 оны байдлаар мансууруулах төрлийн зэрлэг олсны ургамал 

каннабисыг түүж бэлтгэж хэрэглэдэг 32 иргэнийг бүртгэл судалгаанд авч , тэнсэн харгалзах 

ял шийтгүүлсэн 2 ялтанд тогтмол хяналт тавин ажиллаж, мансууруулах үйлчилгээтэй 

ургамлыг байгалиас түүж бэлтгэх, хэрэглэх, боловсруулах, хадгалах, бусдад борлуулах, 
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зэрэг хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох, зорилгоор хяналт шалгалтыг үå шаттайгаар 

зохион байгуулан ажиллав.  

Тус цагдаагийн газарт 2018 онд мансууруулах зэрлэг олсны ургамлыг түүж 

бэлтгэсэн, зарж борлуулсан, хадгалсан хэрэг 5 бүртгэгдсэн бөгөөд сэжигтэй этгээдүүдийг 

шалгаж баримтжуулахад удаа дараагийн үйлдлээр Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын нутаг 

Царам гэх газраас каннабисыг түүж, хатааж бэлтгэн хэрэглэсэн болох нь тогтоогдсон тул 

эрүүгийн хуулийн 192-р зүйлийн 192.1 дэх хэсэгт зааснаар эрүүгийн 201611000384 тоот 

хэрэг үүсгэн шалгаж хэргийг тус газрын мөрдөн байцаах тасагт мөрдөн шалгах ажиллагааг 

явууллаа. 

Энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг олон нийтэд сурталчлах 

Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  орон нутгийн ТВ-6, Мижи, Дорнод ТВ, Шинэ суваг тåлåвиз, 

Дорнод сонин зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулан гэмт хэрэг сурталчилсан, өдөөсөн, уриалан дуудсан агуулга бүхий дэлгэцийн 

бүтээл, кино, шторк нэвтрүүлэхгүй,  шууд нэвтрүүлгийн үåд дамжуулсан хууль бус 

мэдээлэл, контåнтуудыг боломжтой бүх тохиолдолд нэвтрүүлэхгүй устгах талаар тусган 

хамтран ажиллаа. 

 

Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр:  

Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр салбар төлөвлөгөө гарган ажиллаж 

байгаа  бөгөөд 2017 оны 07 дугаар сарын  01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн Монгол улсын 

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 13.1 дэх хэсэгт заасан “Хүн худалдаалах” гэмт хэргийг 

илрүүлэх, таслан зогсоох түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн хэмжээнд үйл 

ажиллагаа явуулдаг зочид буудал, саун, баар зэрэг  газруудыг эрүүгийн мөрдөгч нар 

хяналтдаа авч уг гэмт хэргийн талаар Гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл 

цуглуулан ажиллаж байна.  

Аймгийн Хүүхэд Гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн нарын хамтаар БНХАУ-

ын хил, боомтоор  дамжин өнгөрч нэвтэрч байгаа насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн хөдөлгөөнд 

хяналт тавих. Иргэний харьяатын албанаас хилээр дамжин өнгөрсөн 600 хүүхдийн бүртгэл 

судалгааг гаргуулан авч тэдний орж гарсан, болон унаач хүүхдийн бүртгэлтэй хүүхэд хилээр 

гарсан эсэх асуудалд хяналт үнэлгээ хийж, хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн нарын хамтаар 

хамтран ажиллаа.  

 

Цагдаагийн газрын 2017-2018 оны хичээлийн жилийн албаны сургалтын 

төлөвлөгөөнд Хүн худалдаалах, гэр бүлийн хүчирхийлэл, садар самуун явдал, хүүхдийг 

албадан болон хүчээр хөдөлмөрлүүлэхтэй тэмцэх, насанд хүрээгүй хүнийг гэмт хэрэг 

үйлдэхэд болон биåэ үнэлэхэд татан оруулах, хүүхдээ тэжээн тэтгэхээс ноцтой зайлсхийх, 

асран хамгаалах үүргээ урвуулах гэмт хэргийг илрүүлэх, шалгаж шийдвэрлэхэд анхаарах 

асуудлаар хичээл сургалт явуулахаар тусган оруулж сургагч багш нараар биå бүрэлдэхүүнд 

сургалтыг зохион явуулав. 

 

 Аймгийн хэмжээнд байгаа хараа хяналтгүй болон хорихоос өөр төрлийн ял 

шийтгэлтэй 39 хүүхдүүдэд энэ төрлийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн 

мэргэжилтэн нартай хамтарч сургалт, ярилцлага, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, тэдний 

эцэг, эхчүүдэд хүүхдэд тавих анхаарал, үүрэг хариуцлагыг ойлгуулж ажиллаж байна. Баян-

Уул, Халхгол сумын цагдаагийн хэсгээс хилийн боомтоор зорчиж байгаа иргэдэд  “Хүн 

худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомж”, “Хүн худалдаалахтай 

тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

анхааруулга бүхий 2 төрлийн зурагт хуудсыг байрлуулж хилээр зорчиж байгаа иргэдэд энэ 

төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлэг тараан ажиллав.  

 



 34 

Цагдаагийн газраас энэ онд шинэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор Төрийн 

болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажилласнаар урьдчилан сэргийлэх ажлын үр 

нөлөө сайжирч “Мөнгө угаах, хүний наймаа, хар тамхины болон цахим гэмт хэрэг зэрэг 

шинэ төрлийн гэмт хэргийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт 

95,0 хувьтай хэрэгжиж, биåлэлтийг Эрүүгийн цагдаагийн албанд хүргүүлж ажиллав. 

Б.Ìөрäөí áайöаах тасаг:  2018 оны 11 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж 

áàéãóóëëàãààñ èð¿¿ëñýí ãýìò õýðãèéí шинжтэй 478 гомдол мэдээлэл шалгаснаас, 70 гомдол 

мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж,  309 гомдол мэдээлэлд хэрэг 

бүртгэлтийн хэрэг нээж, 82 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах 

ñàíàëòàé ïðîêóðîðò øèëæ¿¿ëæ, 7 ãîìäîë мэдээллийг харьяалалын дагуу шилжүүлж 

ажилласан байна. 

Тайлангийн хугацаанд Хэрэг бүртгэлтийн 524 хэрэг шалгаж 193 хэргийг хаах 

саналтай прокурорт, 24 хэргийг харьяаллын дагуу тус тус шилжүүлж, 226 хэрэгт Эрүүгийн 

хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж мөрдөн байцаалтын дугаар авч, нийт 443 хэргийг 

шийдвэрлэсэн байна. ¯¿íýýñ 352  õîëáîãäîã÷òîé 297 õýðãèéã ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëä¿¿ëýõýýð, 

11 холбогдогчтой 5 хэргийг нэгтгэж, 1 холбогдогчтой 1 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож нийт  364  

холбогдогчтой 303 хэргийг шийдвэрлэн, 19 хэргийн үлдэгдэлтэй, шүүх прокурорын 

буцалтаас 4 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Мөрдсөн хэргийн шийдвэрлэлт 94 хувьтай байна.  

Тайлангийн хугацаанд гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 

учирсан 590.838.831 төгрөгийн хохирлыг буюу нийт хохирлын 95 хувийг мөрдөн байцаалтын 

шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэх болон эд хөрөнгө хураах, иргэний 

нэхэмжлэлийг ханган биåлүүлэх зорилгоор сэжигтэн яллагдагчийн 335.700.000 мянган 

төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн ажиллав. Ãýìò õýðãèéí øàëòãààí íºхцөлийг арилгуулах 

зорилгоор мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж, яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт 

шилжүүлсэн 295 хэрэгт буюу 100 хувьд нь мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл бичиж, 90.1 хувь 

хариуг авлаа. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд 507 хохирогч, 1454 гэрч, 374 яллагдагчид эрх үүргийг 

нь тайлбарлан өгч, байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцуулсан байна. Удирдлагаас 

мөрдөгч нарын хугацаа сунган шалгаж байгаа мөрдөн байцаалтын 25 хэрэгт 25 

зааварчилга, бусад 117 хэрэгт 117 зааварчилгаа, нийт 142 хэрэгт 142 зааварчилгаа бичиж, 

биåлэлтийг тооцсон байна. Нийт шалгасан хэргийн 35.0 хувьд, хугацаа сунган шалгагдаж 

байгаа мөрдөн байцаалтын хэргийн 100 хувьд мөрдөн шалгах албаны даргын зааварчилга 

бичсэн байна. 

В. Хэрэг á¿ртгэх тасаг íь: Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны А/11, А/35 

дугаар  тушаалаар тус тасгийн хэрэг бүртгэгч албан тушаалын нэршлийг мөрдөгч гэж 

өөрчлөн Цагдаагийн åрөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга, цагдаагийн хурандаа 

Р.Отгонжаргалаас 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдөр, 2/48 тоот албан бичгээр хэрэг 

бүртгэлтийн болон эрүүгийн хэргийн шилжилт хөдөлгөөн хийж, ажил үүргийн хуваарийг 

өөрчлөх үүрэг чиглэл ирснээр Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлгийн 20 хэрэг, 2 өргөдлийг  

мөрдөн байцаах, эрүүгийн цагдаагийн  тасгаас хүлээн авч, тус тасагт ажиллагаанд 

шалгагдаж байсан зөрчлийн 20 хэргийг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт харьяаллын 

дагуу шилжүүлж авч хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнгийн танилцуулгыг Хэрэг бүртгэх албанд 

хүргүүлжээ.  

Хэрэг бүртгэх тасаг èðãýä, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãààñ ãýìò õýðãèéí øèíæòýé 180 

гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас 89 тооны гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 

нээхээс татгалзаж,  47 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн, харьяаллын дагуу 

шилжиж ирсэн 11, мөрдөн байцаалтын хэрэг нээсэн 31, нийт 178 гомдол мэдээллийг 

шийдвэрлэж ажилласан байна.   
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Тайлангийн хугацаанд хэрэг бүртгэлтийн 113 хэрэгт хэрэг бүртгэлт явуулан 

ажилласнаас 25 хэргийг хаах саналтай прокурорт, 19 хэргийг харьяаллын дагуу тус тус 

шилжүүлж, 58 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж  одоогоор 11 хэрэгт хэрэг 

бүртгэлтийн явуулж, 84.700.000 төгрөгийг нөхөн төлүүлж., хохирол нөхөн төлүүлэлт 98,8 

хувьтай байна.  

Нийт мөрдөн байцаалтын  93 хэрэгт ажиллагаа явуулснаас 77 õîëáîãäîã÷òîé 77 

õýðãèéã яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 13 

хэргийг харьяаллын дагуу мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж, ìºðäñºí õýðãèéí 

øèéäâýðëýëò 82,7 õóâüòàé, øèéäñýí õýðãèéí 97.5 õóâü áóþó 76 õýðãèéã õóóëèéí àíõíû 

хугацаанд шийдэж, хялбаршуулсан журмаар 35 хэргийг шийдвэрлэсэн нь нийт хэргийн 45,4 

хувийг шийдвэрлэж ажилласан байна. 

 Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад 77 тооны мэдэгдэл бичиж 65 мэдэгдлийн хариуг авч 

бүртгэгдэх үåдээ сэжигтэй этгээд нь тогтоогдоогүй 2 тооны хэргийг нөхөн илрүүлж папилон 

санд 36 хүний гарын мөрийг оруулж ажиллав. 

Г. Замûí öагäаагèйí тасаг: Гудамж замын хяналт шалгалтаар 15410 зөрчил 

илрүүлэн ажилласнаас согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 844, үүнээс эрхийн 

үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үåдээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 127, 

тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үåдээ тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон 223, нийт түр саатуулах үндэслэлээр 1127 тээврийн хэрэгслийг түр 

саатуулж, замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийг бусад байдлаар зөрчсөн 14283 жолоочид 

258.339.500 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулан 717 жолоочийн эрхийг хасаж 127 

жолоочийг шүүгчийн шийтгэврээр баривчлуулан, шийтгэлийн хуудсаар 1000 жолоочийг 

337.315.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ оногдуулж ажиллажээ. 

 

Õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã, çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 

÷èãëýëýýð аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн зам тээврийн хэрэг, ослын судалгаанд үндэслэн 

“Шөнийн эргүүл”, “Хяналт шалгалт-3”, “Шинэ жил-Хяналт”, “Хилийн зам”, “Сэргэлэн, 

Чойбалсан-Хяналт”, “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр”, “Хөдөлгөөний соёл бидний оролцоо-1”, 

“Ачааны автомашины бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээвэрлэлт”, “Согтуу”, “Монгол цэргийн 

баяр-Хяналт”, “Хөдөлгөөний соёл бидний оролцоо-2”, “Холын гэрэл”, “Зам хяналт-Шалгалт”, 

“Мотоцикл бүртгэл-Хяналт”, “Согтууруулах ундаа-замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд”, 

“Хүүхэд хамгаалал”, “Замын зорчих хэсгийн гадаргуу болон замын байгууламж”,  

“Бяцхан зорчигч”, “Санамж сэрэмжлүүлэг”, “Танд баярлалаа”, “Орон нутгийн зам-

Хөдөлгөөний соёл 2018”, ”Хот хооронд хяналт”, “Гол усны аюулаас урьдчилан сэргийльå”, 

“Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх журмын хэрэгжилт-

хяналт шалгалт”, “Сургалт, сурталчилгаа”, “Ногоон бүс”, “Согтуу-Илрүүлэлт”, “Оюутан 

тээвэр-1,2”, “Шөнийн эргүүл”, “Хичээлийн шинэ жил”, “Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн 

байдал-хяналт”, “Согтуу жолоочтой хамтдаа тэмцьå”, “Өглөөний хяналт, шалгалт”, “Хурд 

илрүүлэлт”, “Иргэдэд үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээг сайжруулах, хамтын ажиллагааг 

өргөжүүльå” зэрэг нэгсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, тåлåвизийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн 

зохион байгуулж үр дүнг тооцов.  

 

Дээрх арга хэмжээний хүрээнд аймгийн төрийн байгууллага, тээврийн хэрэгсэл 

бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгж, сумдын иргэд, хөдөлмөрчид, замын хөдөлгөөнд оролцогч 

нарт шинэчлэн батлагдсан замын хөдөлгөөний дүрэм, аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж 

байгаа зам тээврийн ослын гаралт, шалтгаан нөхцөл, хор уршиг, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 38 удаагийн сургалт зохион байгуулж, “Хүүхэд хаана зорчиж байна”, 

“Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох нь алан хядагчаас ялгаагүй”, “Хурд хожмын 

харуусал дагуулна”, “Жолооны ард архи уух нь өөрийгөө хөнөөж байгаатай адил”, “Та 

хамгаалах бүсээ заавал бүслээрэй”, “Хурдаа хас”, “Анхаарлаа сарниулах нь таныг аймшигт 
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аюулд хүргэнэ”, “Нойрмоглож ядрах нь осол гарах бас нэгэн шалтгаан болно”, “Таны 

хайртай хүмүүс энд байгаа”, “Аймшигт ослуудын үргэлжлэх хугацаа нь хамгийн уртдаа 

åрдөө 3 сåкунд” зэрэг 12 төрлийн 3140 ширхэг санамж, зурагт хуудсыг тараан ажиллав. 

Улсын болон орон нутгийн чанартай авто замд гарч буй зам тээврийн осол, хэргийг 

бууруулах, нас баралт, гэмтсэн иргэдийн тоог багасгах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

“Ороí íутгèйí зам-Хөäөлгөөíèй соёл 2018” аяныг 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны 

өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд  Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга Л.Хишигтогтох, Цагдаагийн газрын 

дарга нарын хамтарсан 16 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган батлуулж, заагдсан ажил, арга 

хэмжээнүүдийг тодорхой үå шаттайгаар зохион байгуулав.  

 

  Арга хэмжээний хүрээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр 

хяналт, шалгалтыг зохион байгуулж, хяналт, шалгалтаар 5605 зөрчил илрүүлэн, Зөрчлийн 

тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 14.7.3.1-д заасан зөрчил гаргаж согтуугаар тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон 265, 14.7 дугаар зүйлийн 14.7.1-д заасан зөрчил гаргаж тээврийн 

хэрэгсэл жолоодох эрхгүй, эсхүл тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх нь дуусгавар болсон хүн 

тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 67 зөрчил илрүүлж, тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах 

үндэслэлээр 332 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулан, цагдаагийн нийтлэг үүргээр 72 зөрчил 

илрүүлэн, цагдаагийн байгууллагаас хэрэг, зөрчлийн холбогдлоор зарлан мэдээлэгдсэн 14 

тээврийн хэрэгслийг олж тогтоон, зөрчил гаргасан 5201 жолоочид бэлэн бусаар 99.693.5 

сая төгрөг, шийтгэврээр 257 хүнийг 89.100.0 сая төгрөгөөр торгож, 190 жолоочийн тээврийн 

хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасаж, 75 хүнийг шүүгчийн шийтгэврээр баривчлуулж ажилласан 

байна. 

 Энэ оны 8 дугаар сард Замын цагдаагийн албанаас хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хичээлийн шинэ жил эхэлж тээврийн 

хэрэгслийн хөдөлгөөний ачаалал нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хот хоорондын зорчигч 

тээвэрлэлтийн стандарт, хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор улсын хэмжээнд зохион 

байгуулагдсан ”Оюутаí тээвэр“ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хот хоорондын замд 5 

удаа гэнэтийн шалгалт хийж, 410 зөрчил илрүүлж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 

35 жолоочийн эрхийг хасаж, эрхийн үнэмлэхгүй согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн 

үåдээ тээврийн хэрэгсэл жолоодон хөдөлгөөнд оролцсон 2 хүнийг шүүгчийн захирамжаар 

баривчлуулж, зөрчил гаргасан 363 жолоочийг 2,110.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ 

тооцлоо. 

Замын цагдаагийн албанаас тээврийн хэрэгслийн  ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 

хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2018 оны 9 дүгээр сарын 20-оос10 хоногийн 

хугацаатай улсын хэмжээнд зохион байгуулсан  ”Гэрэлт¿¿лэг” нэгдсэн арга хэмжээний 

хүрээнд Чойбалсан-Улаанбаатар  хоорондын замд шөнийн цагаар хяналт тавин ажиллаа. 

Энэ хугацаанд 56 зөрчил илрүүлж согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 29 жолоочийн 

эрхийг хасаж 27 жолоочийг 135,000 төгрөгөөр торгож, бүрэн бус 27 тээврийн хэрэгслийн 

зөрчлийг засуулан  3 тээврийн хэрэгсэлд гэрэл ойлгуур наалгав.  

 Тээврийн цагдаагийн албаны дэд даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 

14-1/2002 тоот албан бичгээр гудамж замын хяналт, шалгалтыг эрчимжүүлэх зорилгоор 

“Бяцхан зорчигч” нэгдсэн арга хэмжээг 2018 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 10 дугаар 

сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулав. 

 

Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд бага насны хүүхдийг хамгаалалтын суудалгүй 

тээвэрлэж, хүн тээвэрлэх журам зөрчсөн 11 зөрчлийг илрүүлэн, газар дээр нь хууль 

тайлбарлан өгч, Орон нутгийн “D1” тåлåвизтэй хамтран “Хүүхдээ аюулгүй тээвэрлэхэд 

анхаарах асуудал” сэдэвт 30 минутын зорилтод нэвтрүүлэг, мөн ТВ-6 тåлåвизийн 
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“Тодруулга” буланд 2 удаа оролцож “Хүүхдээ зам тээврийн ослоос хэрхэн сэргийлэх бэ? 

Хамгаалах суудал, хамгаалах бүсийн ач тус” сэдвээр талаар мэдээлэл өгч иргэд олон 

нийтэд сурталчилсан. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 сургуулиас 

“Сургууль аюулгүй бүс” төслийг 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар 12 сургууль 

хэрэгжүүлэн ажиллав.  

 Орон нутгийн Замын цагдаагийн тасгаас замын хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн 

хэрэгслийн жолооч, зорчигч, иргэд орон нийтэд мотоцикл жолоодох, зорчих үåдээ 

хамгаалах малгай хэрэглэхийн ач тусыг сурталчлан “Өөрсдөө үлгэрлэж, бусдад хэвшүүльå” 

уриалгыг гарган аймгийн Шинэ суваг, ТВ-6 тåлåвиз, РВS-TV, ТВ6, Мижи, Орон нутгийн 

радио, ТВ-сэтгүүл, Дорнод сонин, “D NEWS.mn” сайт зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд 

мотоциклтой холбоотой гэмт хэрэг, осол, зөрчлийн шалтгаан, нөхцөл байдал, “Хамгаалах 

малгай” хэрэглээгүй жолооч, зорчигч нар хэрэг ослын үåд учирч болох хор холбогдлын 

талаар урьдчилан сэргийлэх тåлå шторк, урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээлэл, 

сэрэмжлүүлгийг шуурхай хүргэн ажиллав.   

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, 

арга хэмжээний талаарх мэдээ, мэдээлэл, Тээврийн цагдаагийн алба болон Урьдчилан 

сэргийлэх хэлтсээс бэлтгэсэн шторк богино хэмжээний киног иргэдэд хүргэх, мэдээлэх 

зорилгоор Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын dornod.police.gov.mn вåб сайтад болон 

Тээврийн цагдаагийн албаны “Орон нутгийн замын цагдаа” Facebооk цахим хуудсанд 

Замын цагдаагийн тасгийн ажил, үйлчилгээг сурталчлах, зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлын мэдээллийг 118 удаа байршуулж иргэдэд 

хүргэн ажиллав. 

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд зам тээврийн осол, гэмт хэргийн шинжтэй 63 дуудлага 

мэдээлэл бүртгэгдсэн шалгагдсан, гэмт хэргийн улмаас 16 хүн нас барж, 47 хүн гэмтсэн 

байна. Зам тээврийн гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага мэдээллийн тоо 12, гэмтсэн хүн 17 

нэгжээр тус тус өссөн, нас барсан хүн 3 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 

 Д.Хэв журмûí тасаг:  2018 онд нийтийн хэв журам хамгаалах, хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах үүргийн хүрээнд 959 иргэнийг 35.665.000 мянган төгрөгөөр торгож, зөрчил 

ãàðãàñàí 2982 иргэнийг эрүүлжүүлж, 293 иргэнийг шүүхийн шийдвэрээр 7-30 õîíîãèéí 

õóãàöààíä áàðèâ÷ëàí хяналтад авч ажилласан байна. 

 Ãóäàìæ òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçàðò ñîãòóóãààð ººðèéí áèåý óäèðäàí àâ÷ ÿâàõ 

÷àäâàðã¿é ÿâñàí, ãýð îðîí áîëîí îð÷èíäîî ò¿ãø¿¿ð òºð¿¿ëæ, áóñäûí àìãàëàí òàéâàí 

áàéäëûã àëäàãäóóëñàí, ñîãòóóãààð òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí çýðýã 1039 õ¿íèéã 

эрүүлжүүлж, 956 иргэнийг àð ãýð àñðàí õàìãààëàã÷èä íü õ¿ëýýëãýí ºã÷ýý. 

Хэв журмын тасаг тайлангийн хугацаанд Нийтээр тэмдэглэх тэмдэглэл өдөр, баяр 

наадмын үåийн хамгаалалтын төлөвлөгөө, зураглалыг боловсруулан баталж, хамгаалалтыг 

цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /Хамгаалалт зохион байгуулах/-ын код 

500-д заасны зохион байгуулж ажиллав.  

 

Монголын уламжлалт сар шинийн баярын өдрүүдэд хариуцсан нутаг дэвсгэрт 

иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, гудамж талбайд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, 

зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  Үндэсний их баяр 

наадам, Сар шинэ зэрэг томоохон баяр ёслол, Матад суманд зохион байгуулагдсан 

“Хатиган овогтнуудын их цугларалт 4 дүгээр наадам”, “Үйзэн тал” ХХК-ны үүсгэн 

байгуулагдсаны 10 жилийн ой, аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газраас зохион байгуулсан 

“Улсын үзүүлэх сургууль-2018” хөдөө, аж ахуйн чуулга, уулзалт, үзэсгэлэн худалдаа, 

Гурванзагал суман дахь “Баян-Эрхт” овооны тахилга, Матад суман дахь “Лонх ноён” уулын 

тахилга, Төмөр зам үүсгэн байгуулагдсаны 80 жилийн ой, Дорнод аймгийн Булган сумын 
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åрөнхий боловсролын сургуулийн 80 жилийн ой, Гурванзагал сумын эрүүл мэндийн төвийн 

80 жилийн ой, Чойбалсан хотын 80 жилийн ой зэрэг 40 гаруй тэмдэглэлт ойн үйл 

ажиллагааны арга хэмжээний үåийн хамгаалалтыг төлөвлөгөө, зураглалын дагуу зөрчил 

дутагдалгүй зохион байгууллаа. 

 

Тус аймгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах, шүүх хуралдааны дэг журмыг 

хангах чиглэлээр Эрүүгийн хэргийн шүүх хурал 578, Иргэний хэргийн шүүх хурал 416, 

Захиргааны хэргийн шүүх хурал 32, Магадлан 1, Онлайн 3, Зөрчлийн хэргийн 280 шүүх 

хурал дэг журам сахиулж ажилласан. Шүүх хуралдаанд шүүгч 1347, улсын яллагч 818, 

нарийн бичгийн дарга 1229, өмгөөлөгч 654, хохирогч 167, шүүгдэгч 743, хариуцагч 193, 

нэхэмжлэгч 240, гэрч 59, шинжээч 20, бусад 527 хуралд хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж 

оролцжээ.  

 Дорнод аймаг дахь сум дундын шүүхээс иргэний хариуцагч, яллагдагч, шүүгдэгчийг 

албадан ирүүлэх тухай захирамж 56 хүлээн авч ажилласнаас 56 захирамж биåлүүлэн, 

яллагдагч 12, гэрч 2, нэхэмжлэгч 2,  иргэний хариуцагч 40 албадан ирүүлж шүүгчийн 

туслахад хүлээлгэн өгч ажиллаа. 

 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн тухай 

А/245 дугаар тушаалаар батлагдсан “Зэвсэг 2018” нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 

зохион явуулах удирдамж, төлөвлөгөө гарган ажиллаа. 

Нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн хүрээнд нуугдмал галт зэвсэг илрүүлэх, 

иргэдийн гар дээрээс хууль бусаар сум, тэсэрч, дэлбэрэх бодис худалдаалах зөрчлийг 

илрүүлэх, мэдээ, мэдээлэл цуглуулах чиглэлээр хүн ихээр төвлөрсөн томоохон зах, 

худалдааны төвийн орчимд 4 удаа нэгдсэн үзлэг, шалгалтыг зохион байгуулж ажилласны үр 

дүнд нуугдмал болон зөрчилтэй 26 галт зэвсгийг илрүүлж, цагдаагийн газрын галт зэвсгийн 

нэгдсэн бүртгэлд 1340 галт зэвсэг бүртгэлтэй байгаагаас 1002 галт зэвсэг тоолж, тооллого 

92,2 хувьтай явуулав. 

Е. Шуурхай уäèрäлагûí тасаг: Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сангийн 

заавар, “Монгол улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо бүртгэлийн заавар”, “Цагдаагийн 

байгууллагын туслах тоо бүртгэлийн заавар”, “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаар 

гомдол мэдээлэл хүлээн авах заавар”-ыг баримтлан Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журам /код 701, 702/-д заасны дагуу мэдээллийн санг бүрдүүлж, баяжилт, 

хөдөлгөөнд нь хяналт тавьж, алба хаагч нарын гаргасан зөрчил дутагдлыг засуулан, зөрчил 

гаргасан алба хаагч нарт мэдээллийн санд ажиллах чиглэлээр зөвлөмж, зааварчилга өгч үр 

дүнг тооцон ажилласнаас гадна нийт биå бүрэлдэхүүнд мэдээллийн сангийн ашиглалтын 

талаар, тасаг албадын дарга нарт Од программын ашиглалтын талаар тус тус сургалт 

зохион байгуулжээ. 

Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн гомдол мэдээлэл, зөрчлийн 

болон хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэргийн хугацаа, шийдвэрлэлтийн байдлыг алба 

хаагч тус бүрээр өдөр тутам гаргаж, долоо хоног бүр 2-3 удаа нийт алба хаагч нарт 

танилцуулж, холбогдох тасаг албадын дарга нарт жагсаалтаар хүргүүлж байна. 

 

Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчил болон эрүү, хэв журмын нөхцөл 

байдлын талаарх танилцуулга, мэдээллийг долоо, 14 хоног болон сараар гарган аймгийн 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Хууль эрх зүйн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Шүүх, 

Прокурорын байгууллага болон сум орон нутгийн удирдлага, цагдаагийн газрын тасаг 

албадад хүргүүлэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журмыг хамгаалах, урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг оновчтой, өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулахад мэдээлэл 

судалгаа, дүгнэлтээр ханган ажиллаж байна.  
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Шуурхай удирдлагын тасаг нь 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар иргэн, хуулийн 

этгээдээс ирүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 4369 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан нь 

урьд оны мөн үåэс 1321 буюу 23,2  хувиар буурсан. Үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 1068 

гомдол мэдээлэл хүлээн авч шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үåэс 347 буюу 24,5 

хувиар, зөрчлийн талаарх 3301 гомдол мэдээлэл шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үåэс 

974 буюу 22,7 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Мөн алба хаагчдад захиргааны хяналтад авагдсан хүмүүсийн захиргааны 

шийтгэлийн лавлагаа 1425, мөрдөгч нарт иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн эсэх 

лавлагаа 408, албан байгууллагаас албан бичгээр ирүүлсэн овог, нэр өөрчлөх, хүүхэд 

үрчилж авах иргэдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн эсэх 110 иргэний лавлагаа тус тус 

гарган өгч цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг шуурхай үзүүлсэн.  

 

Ё.Чойáалсаí хотûí уíäíû эх ¿¿свэрèйг хамгаалах тусгай салаа: Чойбалсан 

хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салааны алба хаагчид 2018 онд 

батлагдсан томилгооны дагуу “Дорнод НАА” ОНӨААТҮГ-тай байгуулсан харуул 

хамгаалалтын ажлын гэрээнд заасны дагуу Чойбалсан хот дахь цэвэр ус хангамжийн анги, 

цэвэр ус дамжуулах шугам насос, станцуудыг хамгаалах шалган нэвтрүүлэх 1-р пост, 

хяналтын 2,3-р постод 1427 удаа 34248 хүн /цагийн харуул хамгаалалтын үүрэг 

гүйцэтгэжээ. 

Салааны харуулчин, ахлагч нар 2018 онд шалган нэвтрүүлэх 1-р пост хяналтын 2,3-р 

постод албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа цэвэр усны анги хориотой болон ариун цэврийн 

бүсэд өдрийн болон өглөө оройн ээлжид гарч ажилласан 5590 хүний бичиг баримт болон 

биåд үзлэг шалгалт хийж, гаднаас хамгаалалттай объåктод албан ажлаар нэвтэрсэн 1558 

хүн, 2964 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж нэвтрүүлж ажиллав. 

 

Улсын онц чухал объåктын шалган нэвтрүүлэх 1-р пост хяналтын 2,3-р постод 

харуул хамгаалалтын ажил үүрэг гүйцэтгэсэн харуулчин ахлагч нар 14493 хөдөлгөөн  

хяналтад авч ажиллан нийт 122 зөрчил илрүүлэн, энэ талаар холбогдох албан 

байгууллагуудад 46 удаа албан мэдэгдэл шаардлага өгч, заагдсан зөрчил дутагдлыг 

засуулах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Шалган нэвтрүүлэх 1-р цэг хяналтын 2,3-р 

цэгүүдэд албан үүрэг гүйцэтгэсэн харуулчин, ахлагч нарын ажлын хариуцлага, албаны 

сонор сэрэмжийг цагдаагийн газрын ёс журмын эргүүлтэй хамтран нийт 211 удаа шалгаж, 

тодорхой үүрэг чиглэл өгч биåлэлтийг тооцон ажиллалаа. Долоо хоног бүрийн пүрэв гаригт 

Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салааны долоо хоногт хийж 

гүйцэтгэсэн хамгаалалтын ажлын танилцуулгыг Дотоодын цэргийн штабт хүргүүлэн 

ажиллаж байна. 

 

Салаанд хөтлөгдвөл зохих бүртгэл судалгаанд баяжилт хийж алба хаагчдад 

Дотоодын цэргийн тухай хууль, цагдаа, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны 03 

дугаар сарын 01-ны өдөр баталсан заавар, байгууллагын стандарт cs11-0129:2018, 

дотоодын цэргийн алба ажиллагааны дүрэм, дотоодын цэргийн үйл ажиллагааны журмыг 

болон галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх заавар, журмуудыг танилцуулж, зааварчилга 

өгч баталгаа авч гарын үсэг зуруулан биåлэлтэд хяналт тавьж, тогтмол үүрэг 

зааварчилгаагаар ханган ажиллав.  
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ГУРÀВ: СÀХÈЛГÀ ХÀРÈУÖЛÀГÀ, СУРГÀЛТ СУРТÀЛЧÈЛГÀÀ, 

 СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ БОЛОН ÀВЛÈГÀÀС УРЬДЧÈЛÀН СЭРГÈÉЛЭХ  

ÀЖЛÛН ТÀЛÀÀР  

 

À. Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээ, түүний үр дүн:  

Öàãäààãèéí ãàçàð íü  2018 îíä Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðààñ äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûã 

õýðýãæ¿¿ëýõ, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, öàãäààãèéí àëáà õààã÷èéí 

¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã õýâø¿¿ëýõ òàëààð îëîí òºðëèéí àðãà õýìæýýí¿¿äèéã çîõèîí áàéãóóëæ 

çºð÷èë äóòàãäàë ãàðãàñàí àëáà õààã÷ íýã á¿ðòýé õàðèóöëàãà òîîöîí àæèëëàà. 

 

Цагдаагийн байгууллага, ажилтан алба хаагчдаас Монгол улсын хууль, тогтоомж, 

òºðèéí àëáàíû çàð÷èì, ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã ñàõèí áèåë¿¿ëæ, àæëûí áàéðàíä àæèë õýðýã÷ 

óóð àìüñãàëûã á¿ðä¿¿ëýõ, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð Öàãäààãèéí 

åрөнхий газрын даргын 2009 оны 403 дугаар тушаалаар батлан гаргасан “Цагдаагийн 

байгууллагын үйлчилгээний стандарт”, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2017 оны 06 

äóãààð ñàðûí 23-ны өдрийн А/129 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан 

“Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн 

алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх, агуулга, ач холбогдлыг тайлбарлан 

òàíèóëàõ, ñóäëóóëàõ, ¿éë àæèëëàãààíä íü õýâø¿¿ëýõ, èðãýä îëîí íèéòýä ñóðòàë÷ëàõ àæëûã 

òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.  

 Ýíý õóãàöààíä Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг чангатгах тухай” 01  дүгээр албан даалгавар, Төрийн албаны сахилга дэг журам, 

ажлын хариуцлагыг чангатгах тухай 258 дугаар тогтоол,“Цагдаагийн алба хаагчийн 

харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2018 онд хийж гүйцэтгэх 

ажлын төлөвлөгөө, Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга, 

Захиргааны удирдлагын даргаас болон холбогдох хэлтэс, албадын дарга нараас удаа 

дараа албан бичгээр ирүүлсэн мэдээлэл, үүргийг хэрэгжүүлж алба хаагчийн ажлын 

хариуцлага, сахилга, ёс зүйг сайжруулах, үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэх, архидан 

согтуурах явдалтай тэмцэх явдлыг эрчимжүүлэх, сахилгын зөрчлийг бууðóóëàõ, çºð÷èë 

ãàðãàã÷èäòàé õèéõ òýìöëèéã õ¿÷òýé áîëãîæ äîòîîäûí õÿíàëò øàëãàëòààð á¿ðýí èëð¿¿ëýõ, 

àñóóäàë á¿ðèéã øóäàðãààð øèéäâýðëýõýä îíöãîé àíõààð÷  àæèëëàâ.  

 

Цагдаагийн газрын даргын “Ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах тухай” 01 

дугаартай албан даалгавар гаргаж албадын дарга нарын манлайллыг дээшлүүлэх, зөрчил 

дутагдал гаргасан алба хаагчдын ар гэртэй заавал уулзаж бүртгэл хөтлөх, зөрчил дутагдал 

гаргаж болзошгүй алба хаагчдын судалгааг гаргаж хяналт тавих, хэсэг бүлгээрээ нийлж 

архидан согтуурах явдал гаргуулахгүй байх, албаны бэлэн байдлыг сайжруулах зэрэг 

чиглэлээр замын цагдаагийн тасгийн даргад 3, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн 

даргад 2, дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргад 2, Захиргааны удирдлагын 

тасгийн даргад 3, Шуурхай удирдлагын тасгийн даргад 1, Нийтийн хэв журам хамгаалах 

тасгийн даргад 3, Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийг хамгаалах тусгай салааны 

захирагчид 3 төрлийн үүрэг өгч биåлэлт үр дүнг тооцож ажиллав. 

  

Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар сонсгол мэдээлэл хэлэлцэх хуваарийн дагуу 

цагдаагийн газрын төвийн 3 алба, орон нутгийн 2 тасаг хэсгийн дарга нарын “Алба хаагчдын 

ажлын хариуцлага сахилга ёс зүйн байдал, цаашид анхаарах асуудал” сэдэвт сонсголыг 

хэлэлцэж, тасаг албадын дарга нараас энэ талаар зохиож байгаа ажлын явц үр дүнг шалган 

зааварчилж эрчимжүүлэх талаар  үүрэг чиглэл өгөв. 
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Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулах сэдвээр 

бүрэлдэхүүнд 24 удаа үүрэг тавьж, давхардсан тоогоор 364 алба хаагчтай ганцаарчлан 

уулзаж зөвлөгөө өгч, 74 алба хаагчийг хурал зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж, 16 алба хаагчид 

хугацаатай үүрэг өгч, гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдахгүй, архи авлигатай холбоотой 

зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар цагдаагийн газрын дарга болон тасгийн дарга 

нараас нийт биå бүрэлдэхүүнд 36 удаа албан даалгавар, хугацаатай үүрэг, зааварчилга, 

зөвлөмж өгч,182 алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж ярилцан зөвлөгөө өгч, санал 

хүсэлтийг нь сонсов. 

 Цагдаагийн åрөнхий газрын даргаас ирүүлсэн үүрэг чиглэл, цагдаагийн газрын 

даргаас өгсөн албан даалгаврыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд алба 

хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай хууль”, “Замын хөдөлгөөний дүрэм”-ийн хэрэгжилт болон цагдаагийн алба 

хаагч дээрх хууль, дүрмийг зөрчихгүй байх,  согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үåдээ 

тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй, ажлын цагаар, дүрэмт хувцастай согтууруулах ундааны 

зүйл хэрэглэхгүй байх, цагдаагийн алба хаагчийн ѐс зүйн хэм хэмжээг мөрдөж ажиллах 

чиглэлээр  182 алба хаагчдаас баталгаа гаргуулж авлаа. 

  

Цагдаагийн газар нь 2018 онд Цагдаагийн åрөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилтыг 

хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт, цагдаагийн алба хаагчийн 

ёс зүйн хэм хэмжээг хэвшүүлэх талаар олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж 

зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч нэг бүртэй хариуцлага тооцон ажиллаж 1,2,3 дугаар 

улирал, жилийн эцсийн “Сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг аймгийн төв Чойбалсан хотод 

зохион байгууллаа.  

 “Сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг дотоод ажлын хуваарийн дагуу тасаг, хэсгийн дарга 

нар хариуцан удирдаж, газрын алба хаагчдаас урд оны сахилга ёс зүйн зөрчлийн байдлыг 

энэ онтой харьцуулсан дүн шинжилгээ, мэдээлэл, танилцуулга хийж, хөтөлбөр ёсоор биå 

бүрэлдэхүүний дунд “Удирдах ажилтны ёс зүй, манлайлал”, “Сахилга ёс зүйн зөрчлийг 

бууруулахад бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэг, “Байгууллагын соёл, хувь хүний 

харилцаа соёл” сэдэвт лåкц, сэтгэл зүйн сорил, тåмпåрамåнтыг тодорхойлох зэрэг арга 

хэмжээг зохион байгуулж, алба хаагч нарыг баг болгон хувааж “Цагдаагийн алба хаагчийн 

ёс зүйн дүрэм”, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”-ийн зүйл заалтаар фокус 

ярилцлага явуулж, үйл ажиллагааны явцад үүссэн алдаа дутагдлыг дүгнэх хэлбэрээр 

явуулж ажилласан нь үр дүнтэй арга хэмжээ боллоо.  

 

Энэ үåэр албанаас нь сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаад байгаа шударга, зарчимч 

шаардлага сул, манлайлал хангалтгүй, хамт олны сахилга ёс зүйг сайжруулах талаар 

онцгой анхаарч алба хаагч нэг бүртэйгээ тулж үр дүнтэй ажил зохиохгүй байгаа Замын 

цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн ахмад П.Ганхуяг, Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн 

тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа З.Баянжаргал нарт “Албан мэдэгдэл”өгч, удаа 

дараа ажил тасалж, архидан согтуурсан ЭББ-ны цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Болорбаяр,  

         

Цагдаагийн ахлагч О.Мөнхсоёмбо нарын  сахилгын зөрчил гаргасан 14 алба 

хаагчдад дутагдалдаа дүгнэлт хийж хамт олны ололт амжилт, нэр хүндэд муугаар 

нөлөөлөхгүй байхыг шаардаж “Албан шаардлага” гардуулж, энэ талаар идэвх санаачилга 

гарган хамт олноо хошуучлан ажилласан Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, 

цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Одчулуун, Чойбалсан хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийг 

хамгаалах тусгай салааны захирагч, хошууч Б.Амартүмэн, Баян-Уул сумын хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэлэгч Т.Мөнхбаатар, Чойбалсан сумын хэсгийн цагдаа, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Шинэбаяр, Цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 

Б.Үнэнбат, дэд ахлагч Г.Ган-Оргил, Шүүхийн шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн 

харуулын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Мөнгөншагай, Мөрдөн байцаах тасгийн 
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цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Т.Батаа нарын 8 алба хаагчийг “Талархал” мөнгөн 

шагналаар шагнаж урамшуулав.  

 

Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн, нэгдсэн сургалт, цугларалтын үåэр “Гаргасан 

алдаагаа давтахгүй, дахин ийм алдаа дутагдал гаргалгүй ажиллацгаая” уриалгыг алба 

хаагчдад сурталчлан таниулж, жилийн хугацаанд сахилгын шийтгэл хүлээсэн алба хаагч нэг 

бүрээр биå бүрэлдэхүүнд гаргасан алдаа дутагдлаа дахин давтахгүй байх чиглэлээр 

сургалтын матåриал бэлдүүлж “Алдаан дээр суралцах сургалт”-ыг 38 алба хаагч биå 

бүрэлдэхүүнд сургалтыг явуулсан байна. 

      

 Цагдаагийн газрын тасаг албадын дарга, ахлахууд нь газрын дотоод журмын дагуу 

“¨с журам сахиулах эргүүл”-ийн үүргийг хуваарийн дагуу 24 цагаар гүйцэтгэж алба хаагчийн 

сахилга ёс зүй зөрчсөн, цагдаач жагсаалч байдал, албаны шуурхай бэлэн байдал хангаагүй 

16 офицåр, 18 ахлагчийн 34 зөрчлийг илрүүлэн 20 зөрчлийг газар дээр нь засуулж, 8 

зөрчлийг дахин давтахгүй байх талаар баталгаа гаргуулж, 3 зөрчлийг сахилга ёс зүйн 

албаны хурлаар хэлэлцүүлж, 1 зөрчлийг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан 

хэлэлцүүлж шийдвэрлэжээ.  

 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын шуурхай бэлэн байдлыг шалгах, цагдаач 

ажиллагаа, сахилга ёс зүйг сайжруулах зорилгоор “Ц-111”, “Хэрлэн” дохиогоор газрын биå 

бүрэлдэхүүнийг 14 удаа, түргэн цугларалтаар цуглуулж албаны бэлэн байдлыг шалгав. 

Жагсаалын үзлэгийг газрын хэмжээнд 22, тасаг албадын хэмжээнд 13 удаа явуулж илэрсэн 

зөрчил дутагдлыг засаж арилгууллаа.  

 

Алба хаагчдын ёс зүйг төлөвшүүлэх, сахилгын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, 

гаралтыг бууруулах зорилгоор “Сахилга ёс зүйн алба”-ыг Цагдаагийн газрын даргын 2018 

оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/76 дугаар тушаалаар Захиргааны удирдлагын тасгийн 

даргаар ахлуулан шинэчлэн байгуулж гишүүдэд тасаг албадын нэр бүхий 12 ахлахыг 

томилж үйл ажиллагааг тогтмолжуулав. Энэ хугацаанд тус алба нь 3 удаа хуралдаж, 

сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 36 алба хаагч /давхардсан тоогоор/-ийн талаар хэлэлцэж, 

11 алба хаагчид дахин зөрчил дутагдал гаргахгүй ажиллахыг сануулж, 1 алба хаагч 

буруугүй болох нь тогтоогдсон тул хариуцлага тооцох үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэв. 

 

 Хурлаар цагдаагийн газрын эмэгтэй алба хаагчдын ёс зүй, удирдлагаас өгсөн 

үүргийн биåлэлтийг хангалтгүй гүйцэтгэсэн, албаны бэлэн байдал хангаагүй, олон нийтийн 

арга хэмжээнд идэвх санаачилга гаргаагүй алба хаагчдыг тус тус авч хэлэлцэн 

шийдвэрлэсэн. Зөрчил дутагдал гаргаж “Сахилга ёс зүйн алба”-ны хурлаар хэлэлцэгдсэн 

алба хаагч бүрээс дахин давтан зөрчил гаргахгүй байх  “Баталгаа” гаргуулж “Зөвлөгөө” 

өгсөн болно. 

       

        Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газрын удирдлагаас алба хаагчдаас өнгөрсөн 

2017 оны гэмт хэрэг, сахилга, ёс зүйн зөрчилд холбогдсон байдалд дүгнэлт хийж, шалтгаан 

нөхцөлийг тогтоон, алба хаагчдын ажил үүргийн гүйцэтгэлийг сайжруулах, ажлын 

хариуцлага алдах, сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргах, гэмт хэрэг, зөрчилд 

холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  “Зааварчилга, ажлын чиглэл-29”, “Зөвлөмж-

4”-ийг боловсруулан алба хаагчдад хүргэж хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллав.  

       

  Удирдлагаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажилласны үр  дүнд энэ онд эрүүгийн 

гэмт хэрэгт холбогдсон алба хаагч байхгүй ба энэ онд 22 алба хаагч сахилгын зөрчил 

гаргасны 13 буюу 61,9% нь офицåр, 9 буюу 42,8% нь ахлагч бүрэлдэхүүн байна. Нийт биå 
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бүрэлдэхүүнд эзлэх хувь 11,7% хувийг тус тус эзэлж байна. Эíэ íь урьä оíоос 10 íэгжээр 

31.2 хувèар áуурчээ. 

  

Цагдаагийн газрын удирдлагаас ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, сахилга ёс зүйг 

сайжруулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, эрэн сурвалжлах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 

үүргээ хэрэгжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх 

ажлыг боловсронгуй болгоход дэвшилтэт тåхнологи, инновацыг нэвтрүүлэх, алба хаагчдын 

ажиллах нөхцөлийг сайжруулахад гаргасан бүтээлч санал, санаачилгыг дэмжиж 

урамшуулах, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Цагдаагийн алба хаагчийн 

шинэ санал, санаачилгыг дэмжих” /код 116/-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Шинэ санаачилга-

Тэргүүн туршлага” болзолт уралдааныг санаачлан болзол шалгуурыг даргын зөвлөл болон 

хамт олны хурлаар хэлэлцэж батлуулан, биå бүрэлдэхүүний дунд зарлаж үр дүнг тооцож 

ажиллав. Энэ уралдааны хүрээнд 6 алба хаагч ажлын үр дүнгээр шалгарч “Батламж” сарын 

үндсэн цалингийн 20 хувиар шагнагдсан юм.  

 

Тайлангийн хугацаанд тасаг албад, алба хаагчдын албаны шуурхай бэлэн байдал, 

цагдаач ажиллагаа, ажлын хариуцлага,  сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх, ажлын үр дүн, шат 

дараалсан хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилгоор “Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга 

ёс зүй, цагдаач ажиллагааг сайжруулах 45 хоногийн аян”, “Замын цагдаагийн тасгийн алба 

хаагчдын ажлын хариуцлага сахилга ёс зүйг сайжруулах сарын ажил” “Соёлч байгууллага, 

алба хаагч”, Байгууллагын соёл, алба хаагчдын ажлын хариуцлага, дүрэмч ажиллагааг 

дээшлүүлэх” зэрэг 4 нэгдсэн арга хэмжээ “Сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”, “Гэр бүлийн 

зөвлөгөөн” 2 нэгдсэн арга хэмжээг төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу зохион байгууллаа.   

Арга хэмжээнд алба хаагчдын дунд “Алба хаагч нь сахилга ёс зүйн болон гэр бүл, үр 

хүүхдээ хайрлан халамжлах, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээг хэрэгжүүлэх” 

сэдэвт хэлэлцүүлэг, олон нийтийн цахим сүлжээг ашиглахдаа байгууллага хувь хүний нэр 

хүндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй болон албаны дүрэмт хувцастай ёс зүйд нийцэхгүй 

мэдээ мэдээллийг байршуулахгүй байх талаар баталгааг авч ажиллав. 

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны 

“Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай” А/120 дугаар тушаал, мөн даргын баталсан 

“Байгууллагын соёлыг дээшлүүльå” аяны удирдамжийн дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 15-

ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 15-ны хугацаанд зохион байгуулж 08 дугаар сарын 15-ны өдөр 

явц байдлын танилцуулгыг, 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр нэгдсэн танилцуулга, 

төлөвлөгөөний биåлэлт, зурган танилцуулга, нотломж, зурагт хуудас, санал асуулгын дүн, 

дүрс бичлэг бүхий 3 ширхэг СD зэргийг Цагдаагийн åрөнхий газрын Аюулгүй байдлын 

хэлтэст хүргүүллээ.  

 Алба хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод заасан зорилго, 

зорилтыг хангахад чиглэсэн төрөл мэргэжлийн болзолт уралдаануудыг зарлан хэрэгжүүлж 

байна. Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/74 дүгээр 

тушаалаар “Байгууллагын соёлыг дээшлүүльå” аяны хүрээнд алба хаагчдын дунд “Шилдэг 

хэсгийн төлөөлөгч, “Шилдэг хэсгийн байцаагч”, “Шилдэг эрүүгийн мөрдөгч, “Шилдэг 

мөрдөгч”, “Шилдэг зохицуулагч”, “Шилдэг харуулчин” “Шилдэг ахлагч” болзол уралдааныг 

зохион явуулж дүгнэсэн нь ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан зорилго, 

зорилтыг хангахад чиглэсэн, алба хаагчдын ажиллах урам зоригийг сэргээсэн чухал арга 

хэмжээ боллоо. 
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В. Сахилга ёс зүйн зөрчлийн мэдээ, прокурор, шүүхийн мэдэгдэл, шаардлага /өсөлт, 

бууралт/  

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах болон захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар прокурорын байгууллагаас ирүүлсэн 

шаардлага бүрийн мөрөөр албаны шалгалт явуулж, дүнг даргын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэх, хүний эрхийг ноцтой зөрчсөн алба хаагч бүрд хариуцлага хүлээлгэх, зөрчлийн 

шалтгаан, нөхцөл, хор хохирлыг биå бүрэлдэхүүнд танилцуулах, шаардлага, мэдэгдэл нь 

үндэслэлгүй бол холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хариу мэдэгддэг байх 

журмыг мөрдөн ажиллаж байна. 

 Энэ онд аймгийн прокурорын газраас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, захиргааны 

хяналт, захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах 

талаар прокурорын 7 шаардлага, албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах тухай 4 албан 

бичиг ирүүлсэн байна.  

Прокурорын шаардлагад дурдсан зөрчлийг ангилж үзвэл: 

- Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны үйл ажиллагааг стандарт шаардлагад нийцүүлэх, 

ахуйн нөхцөлд гарсан зөрчлийг арилгуулах, “Шинжилгээний объåктыг шүүхийн 

шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэх, хадгалах, шилжүүлэх, устгах журам”, Прокурорын 

эрэн сурвалжлах даалгавар, тогтоол”-ын  хэрэгжилтийг хангуулах, Мөрдөн байцаах болон 

Эрүүгийн тасгийн мөрдөгч нараас эрүүгийн хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 

ажиллагаа явуулахдаа Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон холбогдох 

бусад заавар, журмыг ноцтой зөрчсөн, хэрэгт хийгдвэл зохих хэрэг бүртгэлтийн болон 

мөрдөн байцаалтын ажиллагааг хийлгүй олон хоногоор дарагдуулсан зөрчлийг арилгуулах, 

“Эрүүгийн хэргийг шилжүүлэх, хүлээн авах журам” хэрэгжилтийг хангуулах, Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнаас явуулж буй захиргааны зөрчлийн хэрэг 

бүртгэлтийн ажиллагааг холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэх, Замын цагдаагийн 

албанаас зөрчил шалган шийдвэрлэхтэй холбоотой зөрчлүүд байсан тул хаагч томилон 

албаны шалгалт явуулж, цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж буруутай 

алба хаагч нарт сарын ажлын үр дүнгээр 15-20 хувь цалин бууруулах арга хэмжээ, 

хариуцлага тооцож, зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байх талаар удирдлага зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ авч хариуг хүргүүлж ажиллав.  

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 324 дүгээр тушаалын дагуу мэдээг гаргаж төвд 

хүргүүллээ.Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад зохих хууль, журам биåлүүлээгүй зөрчсөн 

талаар ирүүлсэн прокурорын шаардлага бүрийн мөрөөр төлөвлөгөө боловсруулж, 

шаардлагыг мөрдөгч нарт танилцуулан, дахин алдаа дутагдал гаргахгүй ажиллах талаар 

баталгаа авч нийт давхардсан тоогоор 58 мөрдөгчид 6 удаа 12 цагийн “Алдаанаас 

суралцах” хичээл сургалтыг зохион байгуулан ажиллав. 

 

 Мөн зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотойгоор 2018 оны 5,8,11 

дүгээр саруудад Зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий алба хаагчдад “Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх ажиллагаанд гарч байгаа алдаа дутагдал, хүндрэл бэрхшээл, анхаарах 

асуудал” сэдвээр аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Д.Батжаргал, Хэв журмын 

тасгийн дарга, Замын цагдаагийн тасгийн даргаар хичээл сургалт орж, өмнө гарсан алдаа 

дутагдал, цаашид анхаарах асуудлаар  хэлэлцүүлэг зохион байгуулж үр дүнг тооцож 

ажиллаа. Цагдаагийн газраас Зөрчил дутагдал гаргаж прокурорын шаардлага авсан алба 

хаагчдад анхааруулга санамж өгч цаашид ямар нэгэн зөрчил гаргахгүй, авлигал хээл 

хахуульд өртөхгүй, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй, гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохгүй 

ажиллах талаар яриа таниулга хийж “Уриалга” гаргуулан ажиллаж байна.  

          

  Цагдаагийн åрөнхий газрын Дотоодын хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газраас 

албан бичгээр өгсөн үүргийн дагуу прокурорын шаардлагын мөрөөр зохиох ажлыг 
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эрчимжүүлж тодорхой үр дүн гаргах, цаашид зөрчил дутагдлыг давтан гаргахгүй байх 

зорилгоор хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар дэлгэрэнгүй илтгэх хуудас бичиж Цагдаагийн 

åрөнхий газрын тэргүүн дэд дарга, дэд дарга нарын нэр дээр хүргүүлэв. 

  

 Г. Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр дотооддоо зохион 

байгуулсан сургалт:  

Цагдаагийн газар нь 2018 онд  алба хаагчдын дунд явуулах албаны сургалтыг 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Сургалтын бодлого боловсруулж 

хэрэгжүүлэх журам /код 117/“, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны а/08 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2018 онд явуулах албаны 

сургалтын төлөвлөгөө“, Цагдаагийн газрын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө зэрэг эрхийн 

актуудыг удирдлага болгон явуулж байна. 

Õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõýíä àëáà õààã÷äààñ àëáàíû ñóðãàëòûí ÷àíàð ¿ð ä¿í, öààøèä 

àíõààðàõ àñóóäàë, ìýäëýã áîëîâñðîëîî äýýøë¿¿ëýõ, ñóðàëöàõ õ¿ñýë ñîíèðõëûí òàëààð 

ñàíàë àñóóëãà àâ÷ òýäíèé ãàäààä õýë, êîìïüþòåðèéí ìýäëýãèéí ò¿âøèí, îôôèñèéí òåõíèê 

õýðýãñýë õýðýãëýõ ÷àäâàð, öààøèä ìýäëýã áîëîâñðîëîî äýýøë¿¿ëýõýýð áàêàëàâð, ìàãèñòð, 

удирдлагын акадåмид суралцах хүсэлт, цагдаагийн газраас болон тасаг албадаас явуулж 

áàéãàà àëáàíû ñóðãàëòûí òàëààðõ ñàíàë õ¿ñýëòèéã àâ÷ ä¿íã íýãòãýí àëáàíû ñóðãàëòûí 

íýãäñýí òºëºâëºãººíä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàâ.  

 

Öàãäààãèйн газрын хэмжээнд 2018 онд албаны сургалтыг явуулахдаа  2017 оны А/08 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2018 онд явуулах 

сургалтын төлөвлөгөө“-ний дагуу а/ удирдах алба хаагчдын сургалт, б/ мэргэшүүлэх 

сургалт, в/ дадлагажуулах сургалт гэсэн З бүлэгтэйгээр, алба хаагчдын эрхэлж байгаа 

àëáàí òóøààëûí ÷èãëýë, àæëûí òóðøëàãà, óð ÷àäâàð, ìýäëýãèéí ò¿âøèíã óðüä÷èëàí 

øàëãàñíû ¿íäñýí äýýð ñóðãàëòûí ñýäýâ àðãà, õýëáýð, öàãèéã ñîíãîæ ñàðä 10-ààñ äîîøã¿é 

öàãààð ÿâóóëàõààð ãàçðûí íýãäñýí òºëºâëºãººã 8 заалт бүхий 46 төрлийн ажил арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө áîëîâñðóóëàí ãàçðûí äàðãààð áàòëóóëæ, ñóðãàëòûí õóâààðü, 

зардал, сургалт явуулах багш нарыг тушаалаар томилон “Сургалтын баг” бүрдүүлэн 

àæèëëàà. 

     Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу зохион явуулж нийт давхардсан тоогоор 

11 удаа 10136 алба хаагч хамрагдаж, сургалтын явц 100 хувьтай явагдлаа. Үүнээс нэгдсэн 

сургалтыг 36 удаа, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн сургалт-4, бусад хууль 

тогтоомжийн сургалт-20, алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалт-10, сургагч багшийн сургалт 3 

удаа, гаднын байгууллагаас 3 удаа, биå бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах сургалт 36 удаа, 

ажлын байрны сургалт-5 удаа биå бүрэлдэхүүнд явуулсан байна.  

      

 Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны А/08 тоот тушаалаар батлагдсан 

“Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны 

сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-ний дагуу энэ онд зохион байгуулагдах сургалтад 

хамрагдах алба хаагчдын нэрсийг тасгуудаас авч нэгтгэн хугацаанд нь сургалтад 

хамруулан  2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 26 удаагийн сургалтад 46 алба хаагчийг 

хамруулж, алба хаагчдад аюулгүй байдлыг хангах, сахилга ёс зүйтэй сургалтад хамрагдах 

талаар тусгайлан үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна.  

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын Хүний нөөц ñóðãàëòûí õýëòñýýñ çîõèîí áàéãóóëñàí 

“Сургагч багш”-ийн сургалтанд эрүүгийн цагдаа, хэв журам, мөрдөн байцаах албадаас 

àæëûí òóðøëàãà, ìýðãýøñýí áàéäàë áîëîí ººðèéãºº áóñäàä îéëãóóëàõ ÷àäâàð, õàðèëöààíû 

ñî¸ë çýðãèéã õàðãàëçàí 3 àëáà õààã÷èéã ñîíãîí  õàìðóóëæ ãàçðûí äàðãûí òóøààëààð 

“Сургагч багш”-ààð òîìèëæ ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëóóëñàíààð àëáà õààã÷äûã àæëûí 

áàéðíààñ õºíäèéð¿¿ëýëã¿éãýýð ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ, äàäëàãàæóóëàõ, 
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àëáàíû ñóðãàëòûã òàñðàëòã¿é ÿâóóëàõ  áîëîìæòîé áîëñîí þì. Сургагч багш”-нараас алба 

хаагч нарт 3 удаагийн 3 цагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 265 алба хаагч нарт зохион 

байгуулжээ. 

 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Ажлын байрны сургалтын 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /код 243/”-ын дагуу шинээр цагдаагийн албанд томилогдон ажил 

үүрэг гүйцэтгэж байгаа дадлагажих ажилтнууд, Хууль сахиулахын их сургууль, цагдаагийн 

дамжаа төгсөж шинээр томилогдсон, албан тушаал шилжүүлэн томилогдсон 18 алба хаагч, 

2 удирдах ажилтныг цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа, болзошгүй үåд оновчтой шийдвэр 

гаргах арга тактик эзэмшүүлэх, харилцааны соёл, ёс зүйн өв тэгш хүмүүжил төлөвшүүлэх, 

амьдрах арга ухаанд сургаж дадлагажуулах нэгдсэн сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу энэ онд 8 

удаа 16 цагаар явуулж, албанд нь түргэн хугацаанд дадлагажуулах, мэргэжлийн ур 

чадварыг сайжруулах хичээлийг тасаг албад бүр батлагдсан төлөвлөгөө удирдамжийн 

дагуу зохион явуулав. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын нэгдсэн сургалт, биå бялдрын 

áýëòãýëæèëòèéã õàíãàõ ñóðãàëòûã öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí òóøààëààð òîìèëîãäñîí 

сургалтын багийн гишүүд хариуцан нэгдсэн сургалтаар, Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журмын сургалт, мэдээллийн тåхнологи сурãàëò áîëîí äàäëàãàæóóëàõ 

ñóðãàëòûã òàñàã àëáàäûí äàðãà íàð õàðèóöàí ººð ººðñäèéí àëáàíû õýìæýýíä çîõèîí 

áàéãóóëàâ. 

Энэ онд 2018 онд сахилга ёс зүйн зөрчил гарган цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 

сахилгын арга хэмжээ тооцогдсон эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Д.Мөнхүү, 

цагдаа, цагдаагийн ахлагч Ч.Мөнгөншагай нарын 8 алба хаагчийг Цагдаагийн åрөнхий 

газрын даргын 2017 оны а/99 дүгээр тушаалаар батлагдсан “¨с зүйн төлбөртэй сургалт”-д 

хамруулж ажиллалаа.  

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/120 

дугаар тушаалаар баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, “Байгууллагын соёлыг дээшлүүльå” аян, “Эрүүл цагдаа” 

хөтөлбөрийн хүрээнд  Алба хаагчдын сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах боловсрол олгох 

сургалтыг явуулж стрåссээс урьдчилан сэргийлэх  ойлголт өгөх,  сэтгэл засал, сэтгэл зүйн 

тусламж үзүүлэх зорилгоор Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Г.Урангэрэл, 

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний сэтгэцийн эмч Мөнхжаргал нартай хамтран” Стрåсс гэж юу 

вэ?”, “Стрåсс ба инээд”, “Аз жаргалтай амьдралын зөвлөгөө” сэдвүүдээр биå бүрэлдэхүүнд 

хуваарийн дагуу сургалтыг зохион байгуулав. 

  

Дээрх ажлын хүрээнд алба хаагчдын харилцааны соёл, сахилга ёс зүйг 

төлөвшүүлэх, “Алба хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод заасан 

зорилго, зорилтыг хангахад чиглэсэн төрөл мэргэжлийн болзолт уралдаануудыг зарлан 

хэрэгжүүлж ажиллав. Энэ оны 6 дугаар сараас эхлэн цагдаагийн газрын алба хаагч нарын 

илтгэх ур чадварыг сайжруулах, харилааны соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 7 хоног бүрийн 

Мягмар, Лхагва, Пүрэв гаригт хуваарийн дагуу дэлхий åртөнц болон улс оронд болж 

өнгөрсөн онцлог үйл явдал, харилцаа ёс зүй, биåэ зүй зохистой авч явах, тэвчээртэй байх, 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг 5 минутын сонирхолтой мэдээллийг бэлтгэж нийт 128 

удаа биå бүрэлдэхүүнд хүргэж ажиллав.   

 

Хөдөө сумдад ажиллаж байгаа алба хаагч нарт улирал бүр албаны сургалтыг CD/ 

DVD/ хэлбэрээр гарын авлага, ном,  видåо хичээлийг бэлтгэн хүргүүлж, биå даан судлуулан 

үр дүнг тооцож байна. ЦЕГ-ын даргын 2017 оны А/129 дүгээр тушаалаар батлагдсан 

“Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”-ийг 

жижгэрүүлж гарын авлага хэлбэрээр 100 ширхэг, ажлын байранд стрåсс бухимдлаас 
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сэргийлэх, идэвхтэй хөдөлгөөн зөв хооллолтын талаар алба хаагчдын ширээнд зурагт 

хуудсыг хэвлүүлэн алба хаагчид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байхаар тараан 

байршуулан ажиллаж байна.  

 

Мөн алба хаагчдын биåэ авч явах соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор “Биåэ авч явах 

албаны соёл” гарын авлага, зөвлөмж, мөн хэв журам сахиулах эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэхдээ 

холбогдох хууль, журам, дүрэм, заавар бусад эрх зүйн актын хүрээнд зөрчил дутагдалгүй 

ажиллах чиглэлээр 15 заалт бүхий “Зөвлөмж”-ыг бэлтгэн биå бүрэлдэхүүнд хүргүүлж 

мөрдөн ажиллаж байгаа байдалд тасгийн дарга, ахлахууд, тухайн өдрийн ёс журмын эргүүл 

хяналт тавин ажиллаж байна. 

  

Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðààñ òºâ îðîí íóòãèéí öàãäààãèéí ãàçàð, õýëòñèéí àëáà 

õààã÷äûã àæëûí áàéðíààñ õºíäèéð¿¿ëýõã¿éãýýð êîìïüþòåð, èíòåðíåò àøèãëàí ìýðãýæèë 

ìýäëýãýý äýýøë¿¿ëýõ, ñóðàëöàõ áîëîìæèéã õàíãàõ çîðèëãîîð öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí 

äîòîîä ñ¿ëæýýíä øèíýýð áàéðëóóëñàí öàõèì ñóðãàëòûí ñàíä edu.police.gov õàÿãààð 

íýâòýð÷ ñóðãàëòûí ãàðûí àâëàãà, õè÷ýýë¿¿äèéã áèå äààí ñóäëàæ áàéíà.  

 

Алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлж, харилцах чадварыг хөгжүүлэх, 

улмаар гадаад улсын цагдаагийн акадåми болон хуулийн  сургуулиудад суралцах, 

мэргэжил дээшлүүлэх бололцоо нөхцөлийг хангахын тулд “ЗОХИОМЖ” дээд сургуультай 

гэрээ байгуулан аймгийн төв Чойбалсан хотод 15 алба хаагчийг ажлын байрнаас 

хөндийрүүлэлгүй хууль эрх зүйн магистрын сургалтад суралцуулж байна. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны Б/130 дугаар тушаалаар Хууль 

сахиулахын их сургуулийн Удирдлагын сургуульд “Цагдаагийн байгууллагын стратåги-

тактик” мэргэшлээр болон бусад чиглэлээр 2018-2019 оны хичээлийн жилд докторын 

сургалтад 1, магистрын сургалтад 1, “Цагдаа-хууль сахиулах ажил” хөтөлбөрийн эчнээ 2,5-

5,5 жилийн сургалтад нэр бүхий 12 алба хаагчийг тус тус сургалтад хамруулан ажиллаа.    

 

Д. Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулагдсан сургалт, уулзалт, 

хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнд алба хаагчдыг хамруулсан байдал:  

 

Цагдаагийн газрын хурлын танхимд 2018 онд Цагдаагийн төв байгууллага болон 

албадаас цаг үåийн шинжтэй зохион байгуулсан цахим сургалт 8, үүрэг чиглэл өгөх хурал 6, 

нийт 14 зохион байгуулагдсан. Аймгийн хэмжээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Монгол 

улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс Дорнод 

аймгийн Чойбалсан хотод зохион байгуулсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон 

талт хамтын ажиллагаа” сэдэвт зүүн бүсийн зөвлөгөөнд Цагдаагийн газрын 10 алба хаагч, 

сумдын Засаг дарга нар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүдийн 

хамт, мөн Гэмт хэрэг, зөрчлийн хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд инновац нэвтрүүлэх нь” 

сэдэвт онол практикийн хурлыг бүсчилсэн байдлаар 2018 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр 

Хэнтий аймгийн Чингис хотод болсон “”Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг хамтдаа шийдьå” онол практикийн хуралд тус Цагдаагийн газраас 4 алба 

хаагч тус тус оролцуулаа. 

 

 Цагдаагийн газар нь Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг 

дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр”-дагуу энэ онд 

“Байгууллагын PR ба хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хамтын ажиллагаа” сэдэвт 

сургалтад 1, “Хүний амь нас хохирсон гэмт хэргийн газар үзлэг хийх, илрүүлэх арга тактик” 

сэдэвт сургалтад -1, “Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийн газар үзлэг хийх, илрүүлэх арга 

тактик” сэдэвт сургалтад 4, “Зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаа анхаарах асуудал” 

сэдэвт сургалтад 1, “Биå хамгаалах бэлтгэл, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийг баривчлах 
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арга, тактик” сэдэвт сургалтад 1, “Ахлах зохицуулагч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх” 

сэдэвт сургалтад 1, “Зохицуулагч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх” сэдэвт сургалтад 2, 

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зохион байгуулалт” сэдэвт сургалтад 1, 

“Замын цагдаагийн албаны мэргэжил хяналт /тээврийн хэрэгслийн жолоодох эрхийн 

шалгалт авах, шалгалтын төв, жолоодох үнэмлэх болон зөвшөөрөл олгох/ үйл ажиллагаа 

сэдэвт сургалтад 1, “Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх” сургалтад 2, нийт 14 алба хаагчийг 

хамруулаад байна. 

 
Замын цагдаагийн тасгаас 2 удаа давхардсан тоогоор 19 алба хаагч, Мөрдөн 

байцаах тасгаас 2 удаа давхардсан тоогоор 22 алба хаагч, Чойбалсан хотын ус хангамжийн 

эх үүсвэр хамгаалах тусгай салаа 1 удаа 18 алба хаагч, “Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг 

илрүүлэх тактик зүй” сэдэвт цахим сургалт тус цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн 

тасгийн нийт 26 алба хаагч, Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

албаны даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр ирүүлсэн 25/197 дугаартай албан 

бичгийн хүрээнд зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд үүсэж байгаа хүндрэл, 

бэрхшээлийг арилгахтай холбогдуулан зохион байгуулсан онлайн сургалтад нийт 26 алба 

хаагч оролцсон байна. Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрэм 2 алба хаагч, Дасан зохицох 

сургалтад 2 алба хаагч, Эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэрэгт хийгдэх ажиллагаа 

сургалтад 2 алба хаагчдыг бүрэн хамруулав.  

Тус цагдаагийн газраас санаачлан Мөрдөн байцаах албаны Үнэлгээ, дотоод хяналт 

шалгалтын хэлтэс, Залилах гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс, Хүрээлэн буй орчны эсрэг 

гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэстэй хамтран бүсийн хэмжээнд “Залилах болон Хүрээлэн 

буй орчны эсрэг гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаа” сэдэвтэй сургалт, зөвлөгөөнийг 

2018 оны 10 дугаар сарын 18, 19-ний өдрүүдэд Дорнод аймагт зохион байгуулж, тус арга 

хэмжээнд Сүхбаатар, Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасгийн болон 

эдийн засгийн мөрдөгч, нийт 25 албан хаагч хамрагдсан. Амжилттай хамрагдсан албан 

хаагчдад сåртификат болон дурсгалын зүйл гардуулан өгсөн бөгөөд сургалт, зөвлөгөөн 

зохион байгуулж байгаа талаар орон нутгийн “Дорнод”, “Д-1”, “Шинэ суваг”, “ТВ-6”, “Мижи” 

тåлåвизүүдээр сурталчилж ажиллав. 

       

Хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, энэ төрлийн гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх ажилд иргэд, олон нийт, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж, хамтын 

ажиллагаанд ахиц гаргах, аймгийн хэмжээнд хулгайлах гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, 

хууль тогтоомжийг сурталчлах, тайлбарлан таниулах, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

ажилд бусад газрын тэргүүн туршлага, тåхник тåхнологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх зорилгоор 

2018 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр “Хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүльå” бүсийн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.  

        

Тус зөвлөгөөнд Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн åрөнхий газрын Эрүүгийн 

цагдаагийн албаны мэргэжилтнүүд, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл, 

Засаг даргын тамгын газар, хууль хяналтын байгууллагууд, цагдаагийн газар, сумдын 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Засаг дарга, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

зөвлөлийн гишүүд, багийн дарга нар болон иргэд, малчдын төлөөлөл нийт 170 гаруй хүн 

оролцлоо. Түүнчлэн тус цагдаагийн газар нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гаралтыг 

бууруулахад аймаг, сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 

зөвлөл, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх, шинэ санал, санаачилгыг нэвтрүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 

2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр “ ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН 

ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ЗАМ“ сэдэвт хэлэлцүүлгийг 

Аймгийн Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хурлын зааланд зохион явууллаа.  
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Хэлэлцүүлэгт аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, аймгийн Прокурорын 

газрын åрөнхий прокурор, хууль цаазын шадар зөвлөх, Цагдаагийн газрын дарга, Шүүхийн 

шинжилгээний албаны дарга, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Мэргэжлийн 

хяналтын газар, сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, засаг даргын орлогч нар, 

багийн засаг дарга, Чойбалсан хотын ЕБС- ын нийгмийн ажилтан, архи согтууруулах 

ундаагаар үйлчилдэг, худалдан борлуулдаг аж ахуйн нэгж, Дорнод их сургууль, МСҮТөв 

зэрэг нийт 13 сумын 25 төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуй нэгжийн төлөөлөл 

бүхий нийт 120 гаруй хүн хамрагдлаа.  

 

Е.Зохион байгуулсан соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээ:  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Биåийн тамир спортын арга 

хэмжээг зохион байгуулах”/код 940/-ийн дагуу байгууллагын “Спорт хамтлаг”-ийг хэв 

журмын тасгийн ахлах байцаагчаар ахлуулан 5 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулж 

газрын даргын тушаалаар томилон биå бүрэлдэхүүний дунд нийтийн биåийн тамир спортыг 

хөгжүүлэх, тэдний биå бялдрыг чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, биåийн тамирын 

уралдаан, тэмцээн зохион байгуулж чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх чиглэлээр 

төрөл бүрийн арга хэмжээг төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу зохион байгуулж байна. 

 

 Энэ онд биåийн тамир спортын 10 тэмцээн уралдаанд давхардсан тоогоор 460 алба 

хаагч хамрагджээ. Оны эхэнд цагдаагийн газрын биå бүрэлдэхүүний дунд зохион байгуулах 

байгууллагын аварга шалгаруулах биåийн тамирын уралдаан, тэмцээний хуваарийг гарган 

албадуудад хариуцуулсаны дагуу тасаг албад нь сар бүр нэг тэмцээнийг төлөвлөгөө, 

удирдамжийн дагуу зохион байгуулж байна. 

           

Цагдаагийн газрын даргаар батлуулсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу алба 

хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, биå бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшин 

ахиулах зорилгоор цагдаагийн газрын алба хаагчид тэдний гэр бүлийг хамруулсан "Цэвэр 

агаар-эрүүл мэнд” уламжлалт өдөрлөгийн арга хэмжээ 2018 оны 01 дүгээр сарын  27-ны 

өдөр Хэрлэн голын эрэгт, Мөрдөн байцаах тасгаас тасаг албадын дунд шилжин явах цомын 

төлөөх байгууллагын “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 01 дүгээр сарын 

20-ны өдөр, Монгол Улсад Эрүүгийн цагдаагийн алба үүсэн байгуулагдсаны 84 жилийн ойг 

тохиолдуулан тасаг албадын алба хаагчдын дунд Эрүүгийн цагдаагийн албаны нэрэмжит 

шилжин явах цомын төлөөх “Снукåр билльярд”-ын тэмцээн 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны 

өдөр тус тус амжилттай зохион байгуулан ажиллав.  

           

 Мөн Цагдаагийн газрын “Марш тактикийн аварга шалгаруулах тэмцээн”, Цагдаагийн 

газрын ахлагчийн зөвлөлөөс, Хилийн цэргийн 0132-р ангийн ахлагчийн зөвлөлтэй хамтран 

Дорнод аймаг дахь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 

байгууллагуудын ахлагч бүрэлдэхүүний дунд “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээн 2018 оны 02 дугаар 

сарын 23-ны өдөр, Шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгээс Шүүх, прокурор, 

өмгөөлөгчдийн дунд “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг тус тус амжилттай зохион байгуулсан юм.  

       Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудын алба хаагч, ажилтнуудын биå 

бялдрыг хөгжүүлэх, тэдний эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан 

сэргийлэх, спортын тэмцээн, уралдаан, явган аяллыг хөгжүүлэх, амралт, чөлөөт цагийг зөв 

боловсон, үр бүтээлтэй өнгөрөөх зорилгоор цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд 2018 

оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр буюу бямба гаригийн өдөр явган аялал зэргийг зохион 

байгуулан ажиллалаа. Цагдаагийн газрын аварга шалгаруулах “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг 

2018 оны 09 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулж 1 дугаар байранд Мөрдөн байцаах 

тасаг, 2 дугаар байранд Сумдын цагдаа нарын баг, 3 дугаар байранд НХЖХТ-гийн баг 

тамирчид шалгарсан.  
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 Цагдаагийн газар нь 2018 онд Цагдаагийн åрөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилтыг 

хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт, цагдаагийн алба хаагчийн 

ёс зүйн хэм хэмжээг хэвшүүлэх талаар олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж 

зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч нэг бүртэй хариуцлага тооцон ажиллаа. “Цагдаагийн 

алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2018 онд 

хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, Цагдаагийн åрөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, 

дэд дарга, Захиргааны удирдлагын даргаас болон холбогдох хэлтэс, албадын дарга нараас 

удаа дараа албан бичгээр ирүүлсэн мэдээлэл, үүргийг хэрэгжүүлж алба хаагчийн ажлын 

хариуцлага, сахилга, ёс зүйг сайжруулах, үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэх, архидан 

согтуурах явдалтай тэмцэх явдлыг эрчимжүүлэх, сахилгын зөрчлийг бууруулах, зөрчил 

гаргагчидтай хийх тэмцлийг хүчтэй болгож дотоодын хяналт шалгалтаар бүрэн илрүүлэх, 

асуудал бүрийг шударгаар шийдвэрлэхэд онцгой анхаарч  ажиллав. Цагдаагийн åрөнхий 

газрын даргын баталсан “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2018 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 

дагуу тус цагдаагийн газраас салбар төлөвлөгөө гарган заагдсан ажил арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион биåлэлт үр дүнг хагас, бүтэн жилээр тооцож 94,4 хувьтай дүгнэж 

Дотоод аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн. 

  Зохион байгуулсан онцлог ажлаас дурдвал:  

- Алба хаагчдын харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 

Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар 

“Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 

алба хаагчдын дунд “Тэргүүний соёлч боловсон офицåр, цагдаа, эмэгтэй ажилтан” болзолт 

уралдаан, “Алба хаагчаа сонсъё, дэмжьå” сэдэвт 1 сарын аяныг тус тус зарлаж дүгнэлээ. 

Мөн Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн Д.Оюунчимэгийг Дорнод аймагт ажиллах 

үåэр нь урьж “Хүний эрх, эрх чөлөө” сэдвээр, Дорнод Их сургуулийн ахлах багш 

Ц.Наранцэцэг “Хувь хүний соёл-Харилцаа ба хандлага”,” сэдвээр, мөн сургуулийн ахлах 

сэтгэл зүйч, судлаач Г.Оюун-Эрдэнэ “Гэр бүлийн үнэ цэнэ ба харилцаа соёлыг төлөвшүүлэх 

нь”, Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн заах арга зүйч багш Ж.Оргил “Харилцааны 

соёл хувь хүний ухамсарт нөлөөлөх нь” тус тус лåкц, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 

газрын дарга Д.Жавхлан “Гэр бүлийн нандин харилцаа, хувь хүний сэтгэл зүй онцлог” 

сэдвээр, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газрын ажилтан Д.Хэрлэнтуул “Байгууллагын 

соёл, хувь хүний харилцаа соёл” сэдвээр тус тус  ярилцлага зохион байгуулж алба хаагчид 

идэвхтэй хамрагдлаа. Тус газрын удирдлагаас тасаг, албадын дарга нарыг оролцуулан 

“Дасан зохицуулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Хууль Сахиулах Их сургуулийг 2017, 2018 онд 

төгсөж шинээр томилогдсон алба хаагчдыг хүлээн авч ажил алба, хамт олонд нь дасан 

зохицуулах, ажил мэргэжлийн болон сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, тэдний санал бодлыг 

сонсож нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, учирч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг сонсож 

гаргасан санал хүсэлтийн 85 хувийг шийдвэрлэж ажиллав.  

 

   Алба хаагч нарын харилцаа сэтгэл зүйд нөлөөлөх нөлөөллийн шинжтэй ажил арга 

хэмжээг зохион явуулах зорилгоор “Харилцааны соёл”-ын чиглэлээр мэдээлэл бэлтгэж 

алба хаагчдад хүргэх ажлыг тогтмол зохион явуулж байна. Уг ажлын хүрээнд Цагдаагийн 

газрын албаны дарга, зөвлөлийн гишүүдээс Монгол улсын åрөнхийлөгч асан 

Н.Багабандийн “Титэм үг” номыг ашиглан долоо хоног тутмын Баасан гарагт, алба хаагчдын 

харилцааны соёл, илтгэх ур чадварыг сайжруулах, зорилгоор бүх алба хаагчдыг нэрсийн 

дарааллын дагуу долоо хоног тутмын Мягмар, Лхагва, Пүрэв гаригуудад мөн өглөөний 

рапортын дараа 5-10 минутын хугацаатай чөлөөт мэдээлэл, сонсгол хийлгэж хэвшүүлэв.  

  Ингэснээр алба хаагчид өөрсдөө сэдвээ чөлөөтэй байдлаар олон төрлийн мэдээлэл 

олж бусдадаа хүргэх нь сэдэв чиглэл, үүрэг зааж өгсөн баригдмал байдлаас гарч чөлөөтэй 

сэтгэх, цаашилбал алба хаагчдын харилцааны соёл, дэлхий дахины соёлтой танилцах, 

урлаг уран сайхны болон дэлхийн шинэлэг содон мэдээ, мэдээлэл авах, шинжлэх ухаан 
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тåхнологийн ололт амжилтын талаар, хувь хүний биåэ авч явах соёл, стрåсс бухимдлаас 

гарах арга зам, амьдрах ухаан, мэдэхэд илүүдэхгүй ахуйн болон эрүүл мэндийн зөвлөгөө 

зэрэгтэй танилцах зэргээр алба хаагчдын соёл, мэдлэгийн цар хүрээг тэлэхэд зохих үр 

дүнгээ өгсөн ажил арга хэмжээ болж байна. Энэ хугацаанд давхардсан тоогоор 18 ахлагч 

ìýäýýëýë õèéæýý. 

Öàãäààãèéí ãàçðûí õàìò îëîí öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí õóóëèàð õ¿ëýýñýí ¿¿ðýã, 

äýâø¿¿ëñýí çîðèëòóóäûã áèåë¿¿ëýõ ¿éëñýä èäýâõè ç¿òãýë, ¿ð á¿òýýëòýé àæèëëàñàí 

àìæèëòàà áàòàòãàõ, õàìò îëíû á¿òýýë÷ èäýâõè ñàíàà÷ëàãûã ºðí¿¿ëýõ, õàìòà÷ íèéòý÷ óóð 

àìüñãàëûã á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð îíû ýõýíä áàòëàãäñàí òºëºâëºãººíèé äàãóó æèë á¿ðèéí 

òýìäýãëýëò áàÿð, ¸ñëîëûí àðãà õýìæýýã òàñàã àëáàäóóä õàðèóöàí ¿ð ºãººæòýé øèíýëýã 

õýëáýðýýð àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëäàã.  

  

Цагдаагийн газрын хамт олон цагдаагийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүрэг, 

дэвшүүлсэн зорилтуудыг биåлүүлэх үйлсэд идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй ажилласан 

амжилтаа бататгах, хамт олны бүтээлч идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, хамтач нийтэч уур 

амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор оны эхэнд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу жил бүрийн 

тэмдэглэлт баяр, ёслолын арга хэмжээг тасаг албадууд хариуцан үр өгөөжтэй шинэлэг 

хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулдаг. 

 

 Сар шинийн баярыг угтан цагдаагийн газрын 87 ахмад ажилтанд 02 сарын 09-ны 

өдөр Цагдаагийн газрын хурлын танхимд хүлээн авч, 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын 

талаарх тайланг танилцуулан, хүндэтгэл үзүүлэн 1,192.0 мянган төгрөгийн гарын бэлэг, 3 

ахмад ажилтанд ууцны хонь гардууллаа. Мөн аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/55 дугаар 

захирамжийн дагуу “Ахмадаа сонсох өдөр”-ийн хүрээнд цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 

ахмадууд алба хаагчид уулзалт хийж ажиллаж байсан үåийн туршлагаа хуваалцан сургамж 

зөвлөгөө, туслалцаа, дэмжлэгийн талаар алба хаагчдын дунд чөлөөт ярилцлага зохион 

байгуулж ажиллав. 

 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлөөс ахмад ажилтнуудтай уулзан цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт авч тулгамдаж буй асуудлыг 

шийдвэрлэж ажиллав. Жил бүрийн 10 дугаар сарын 01-нд зохион байгуулагддаг “Ахмадын 

өдөр”-ийг тохиолдуулан Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газарт ажиллаж, хөдөлмөрлөж 

байсан настнуудыг хүлээн авч уулзах, тэдний ахуй амьдралтай танилцаж, санал хүсэлтийг 

сонсох, тусламж үзүүлж, хүндэтгэх ажлыг 2018 оны 09 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион 

байгуулан ажиллалаа. 

 

Цагдаагийн газрын удирдлагаас Монгол улсад цагдаагийн байгууллага үүсэж 

байгуулагдсаны 97 жилийн ойг тохиолдуулан ахмадын байгууллагын төлөөлөгчдийг 2018 

оны 07 дугаар сард хүлээн авч санал хүсэлтийг сонсож, аймаг орон нутгийн болон 

цагдаагийн газрын шагналаар нэр бүхий 5 ахмадыг шагнаж урамшуулан, байгууллагын 

зардлаар 12 ахмад ажилтныг эх орны үзэсгэлэнт газар Архангай, Өвөрхангай аймгийн 

нутгаар 7 хоног аялуулж ажиллав. Энэ хугацаанд ар гэрт нь гачигдал гарсан ахмад 5 

ажилтнуудад цагдаагийн газрын хамт олны “Журмын нөхөр” сангаас 500.0 төгрөгийн 

буцалтгүй тусламж үзүүлж, амьдралын түвшин доогуур 5 ахмад ажилтанд 10 тонн нүүрсний 

“Эрхийн бичиг” өгч дэмжлэг үзүүллээ. 

         

 Цагдаагийн газрын “II” байранд Монгол Улсын зүүн хязгаарт анх цагдаагийн 

байгууллага үүсэж байгуулагдсанаас өнөөг хүртэлх түүхэн замнал ахмад үåийн амжилт 

бүтээл алдар гавьяатнуудыг алдаршуулах тåхник хэрэгсэл, хувцас, зэвсэг, тусгай 

хэрэгслийг сурталчлах зорилгоор орон нутагт анх удаа цагдаагийн түүхэн “Музåй”-г 

ахмадын хороотой хамтран өөрсдийн нөөц бололцоогоор ашиглан байгуулж, цагдаагийн 



 52 

байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах, ахмад залуу үåийн холбоог 

бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж, тус цагдаагийн газарт олон 

жил үр бүтээлтэй ажилласан ахмадууд, тэдний залуу үåийн залгамж холбоог бэхжүүлэх, 

цагдаагийн албаны түүхэн замнал үйл ажиллагааг сурталчлах, ахмад үåэрээ бахархан 

дуурайх хүмүүжил ёс суртахууны төлөвшил олгох зорилгоор "Миний залуу нас" 

хэлэлцүүлгийг жил бүр хурлын танхимд ахмадын хороотой хамтран зохион явуулж, 

албаараа бахархах, албандаа үнэнч, бусдыг хүндэтгэх ухамсрыг төлөвлүүлж ажиллаж 

байна.  

 

Е.Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан байдал:  

        Цагдаагийн газар, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хамтын 

ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр “Нэг зорилгын төлөө хамтдаа” зөвлөгөөнийг зохион 

байгуулж,  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай ажиллах ЦБҮАЖ /код 242/-ын дагуу 2018 

онд “Хамтран ажиллах гэрээ”-г байгуулан, гэрээний хүрээнд тасаг албадаас газрын даргын 

баталсан хуваарийн дагуу 7 хоногт бүр эрүү, хэв журмын нөхцөл байдлыг мэдээлж, газрын 

даргын баталсан хуваарийн дагуу тасаг албадаас гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл, ярилцлага, нэвтрүүлэг  явуулж ажиллав.  

        

 Цагдаагийн åрөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын газар,  Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн газрын дарга нарын хамтран баталсан “Хуулиа мөрдьå-21” нэгдсэн 

арга хэмжээний хүрээнд Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 7-р 

зүйлийн 7.2.1, 7.2.2,  7.3.1, 7.4 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангах, хүүхэд, залуучууд, олон 

нийтэд  нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдсан арга хэмжээг 

хариуцсан нутаг дэвсгэртээ Мэргэжлийн хяналтын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 

хөгжлийн газрын алба хаагчидтай хамтран зохион байгуулан ажиллаж, Хорин нэгэн насанд 

хүрээгүй хүнд архи, согтууруулах ундааны зүйл зарж борлуулах, үйлчлэхийг хориглосон 

хуулийн хангуулах зорилготой хэвлэмэл хуудас 900 ширхгийг иргэд, олон нийтэд тарааж, 

орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх мэдээллийг нэвтрүүлж ажилласан.  

          

Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 1-11 дүгээр сарын эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 

байдлын мэдээ, тодорхой төрлийн өсөлттэй байгаа гэмт хэргээс өсвөр үå, залуучууд, 

иргэдийг урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн тåлåвизэд 58 удаа ярилцлага, 

мэдээлэл өгч, улсын хэмжээнд цацагддаг “Малчин-21”  МҮОНТВ, Нутаг-21, орон “Шинэ 

суваг”, “Мижи”, “D1”, “PBS”, “ТҮ6”, “Дорнод ТҮ” зэрэг тåлåвизүүдэд 7 хоног бүрийн даваа 

гаригт өмнөх  долоо хоногийн аймгийн  Эрүү, хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээнд үнэлэлт 

дүгнэлт өгч тухайн өссөн гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар иргэдэд анхааруулга,  сэрэмжлүүлэг, 

зөвлөмж хүргүүлж урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж 

байна.тåлåвизүүдэд мэдээг дамжуулан гаргасан байна. 

         

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Сэрэмжильå-Нэгдьå” нэгдсэн арга 

хэмжээний хүрээнд хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сурталчилсан 

“Халаасны хулгайчид боломж бүү олго”, “Тээврийн хэрэгслийн хулгайчдаас сэрэмжильå”, 

“Хулгайн гэмт хэрэг үйлдэгчдийг илчильå, хамтдаа тэмцьå”, “Орон байрны хулгайчдаас 

сэрэмжильå”, “Сэрэмж хэзээд илүүдэхгүй”, “Тэдний үйлдэл ил ч, танд далд”, “Тэд бүх аргыг 

хэрэглэнэ”, “Тэд хэн ч, хаана ч байж болно”, “Учир битүүлэг”, “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 

бүх нийтээрээ тэмцьå”, “Байгалиа хамгаалъя”  зэрэг 13 төрлийн зурагт хуудас, 

сэрэмжлүүлэг 350 ширхгийг бэлтгэн аймгийн иргэдэд тарааж ажиллалаа. 

        

 Мөн “Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус Цагдаагийн газраас 

аймгийн хөгжимт драмын тåатрын найруулагч нартай хамтран Архидан согтуурахыг 
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бууруулах, түүний хор ургийг таниулах, зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулах, хүний эрүүл мэнд, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ухуулга 

нөлөөллийн арга хэмжээ явуулах зорилгоор “Гэмшил буруу үйлдэл дагуулна” нэртэй 3 

минут 20 сåкундийн  богино хэмжээний кино /шторк/ бэлтгэн орон нутгийн  6 тåлåвизүүдээр 

иргэд, олон нийтэд нэвтрүүлж ажилласан.  

 

Цагдаагийн газрын тасаг албадаас “Дорнод” сонинд  хулгайлах гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2, хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 1, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр 3, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2, 

хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 3, архидан согтуурахтай тэмцэх, 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр 3, цахим гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 5, нийт 19 удаа  мэдээлэл, нийтлэл, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж бэлтгэн, 

иргэд олон нийтэд хүргэсэн байна.   

           

Цагдаагийн газрын  Дорíоä öагäаа Цахим хуудсаар: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Хуулиа мөрдьå-21”, “Сэрэмжильå-Нэгдьå”, “Сар шинэ”, 

“Хуулийн хэрэгжилт”, “Бяцхан зорчигч”, “Хүүхэд хамгаалал”, “Байгаль хамгаалал”, 

“UNFRIEND ХӨДӨЛГӨӨН”, “Цахим орчныг зөв болгоё” зэрэг арга хэмжээг сурталчлан 

ажиллаа. Мөн ЦЕГ-ын нэгдсэн цахим вåб сайт, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 

байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр мэдээ 117, сэрэмжлүүлэг, шторк 1300, 

нийт 1417 удаа мэдээллийг тухай бүр оруулан байгууллагынхаа үйл ажиллагааг болон гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг иргэд, олон нийтэд 

шуурхай хүртээмжтэй хүргэж ажиллаа.  

 

Мөн иргэд олон нийтэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын үйл 

ажиллагааг сурталчлах зорилгоор Цагдаагийн åрөнхий газрын “Сүлд чуулга” нь 2018 оны 06 

дугаар сарын 02-ноос 04-ний өдрүүдэд Дорнод аймгийн цагдаагийн газар болон аймаг орон 

нутгийн хэмжээнд “Үргэлж танатай хамтдаа” өдөрлөгийн арга хэмжээг аймгийн тусгаар 

тогтнолын талбайд зохион байгуулж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийтийн хэв журам хамгаалах 

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд идэвх зүтгэл гарган хамтран ажилладаг 

Хэрлэн сумын 2-р багийн иргэн Н.Гэрэлтуяа нэр бүхий 3 иргэнд талархал, гарын бэлэг 

гардуулан урамшуулав. 

      

Цагдаагийн  “Сүлд” чуулга 2018 оны 06 дугаар сарын 02-04-ний өдрүүдэд Дорнод 

аймагт “Үргэлж тантай хамт” урлаг, соёлын олон талт арга хэмжээнүүдийг зохион явуулж  

шилдэг гэр бүлийг шалгаруулах хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Х.Үүрцайхын гэрт 

зочлон, хүндэтгэл үзүүлсэн байна. 

Цагдаагийн байгууллагын ажил, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангах, гэмт 

хэрэг, зөрчлийн улмаас хохирсон иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, 

иргэд, олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг 

сурталчлах ажлыг эрчимжүүлэх шинэлэг ажил, санал санаачилгыг өрнүүлж, цагдаагийн 

газраас иргэдэд үзүүлэх ажил, үйлчилгээнд үр дүн гаргах зорилгоор  “Иргэддээ үзүүлэх эрх 

зүйн үйлчилгээг сайжруулж, хамтын ажиллагааг өргөжүүльå” 45 хоногийн аяныг хэрэгжүүлэх 

ажлын хэсгийг цагдаагийн газрын даргын 2018 оны а/79 тоот тушаалаар байгуулан  зохион 

байгуулсан.  

Тус аяны хүрээнд цагдаагийн газрын 153 алба хаагчдад аймгийн төвийн 153 аж ахуйн 

нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагыг хуваарилан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийж, тэдгээрийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх хамтран 

ажиллах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаа. Нийт алба хаагчид хуваарьт байгууллага 



 54 

дээрээ сар бүр өөрсдийн санаачилгаар улсын хэмжээнд болон орон нутагт зохион 

байгуулагдаж байгаа арга хэмжээг танилцуулж оролцоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.   

      

  Цагдаагийн газарт ажиллаж байгаад албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь насаа 

алдсан алба хаагчдын гэгээн дурсгалыг хүндэтгэж ар, гэрийнхнийг 2018 оны 07 дугаар 

сарын 17-ны өдөр цагдаагийн газрын хурлын зааланд хүлээн авч “Бид мартахгүй” 

өдөрлөгийг зохион байгуулан газрын удирдлага, биå бүрэлдэхүүн хүлээж авч уулзлаа. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдад “Албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь насаа алдсан” алба 

хаагчдын товч намтар, түүхийг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 

хурандаа Ц.Одчулуун танилцуулан, газрын биå бүрэлдэхүүн тусгай удирдамж 

төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээг зохион байгууллаа. Энэ үåэр тус газрын дарга, 

удирдлагаас  “Албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь насаа алдсан” алба хаагчдын ар гэр, үр 

хүүхдүүдэд нь хүндэтгэл үзүүлэн цагдаагийн газрын туслах аж ахуйгаас 1 хонь, 30000 

төгрөгийн мөнгөн тусламжийг гардуулан ажилласан. “Албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь 

насаа алдсан” алба хаагчдын ар гэр, үр хүүхдүүдэд хүндэтгэл үзүүлэн Цагдаагийн газрын 

биå бүрэлдэхүүн жагсаж ёслолын жагсаалыг зохион байгууллаа. 

Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн гишүүд “Албан үүргээ гүйцэтгэж 

яваад амь насаа алдсан” алба хаагчдын ар гэр, үр хүүхдүүдтэй нь уулзаж санал хүсэлтийг 

хүлээн авч шийдвэрлэж ажиллаж энэ тухай илтгэх хуудас, танилцуулгыг Захиргааны 

удирдлагын газарт хүргүүлж ажиллав. 

 

Ё. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

хэмжээний талаар, түүний үр дүн:  

      Цагдаагийн газар нь 2018 онд Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 

109.6 äàõü õýñýãò çààñíû äàãóó Монгол улсын Авлигын тухай хууль, “Авилгалтай тэмцэх 

үндэсний хөтөлбөр”-èéã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ õÿíàëò òàâèõ Öàãäààãèéí 

áàéãóóëëàãûí çºâëºëèéí ºãñºí ¿¿ðýã, æèëèéí àæëûí  òºëºâëºãººã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã 

çîõèîí áàéãóóëàõ ñàëáàð çºâëºëèéã ãàçðûí äàðãààð àõëóóëàí 7 àëáà õààã÷èéí 

á¿ðýëäýõ¿¿íòýé áàéãóóëæ òºëºâëºãºº óäèðäàìæèéí äàãóó ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà.

  

Хөтөлбөрийн дагуу “Авлигад өртөж болзошгүй эрсдэлтэй албан тушаал, түүнд 

àæèëëàæ áàéãàà àëáà õààã÷èä, òýäãýýðò õÿíàëò òàâèõ àëáàí òóøààëòíû судалгаа”, “Авлигад 

өртөж болзошгүй алба хаагчдын судалгаа”-çýðãèéã ãàðãàí õÿíàëò òàâèí àæèëëàà. 

 

Авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн 

талаар болон соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрээнд цагдаагийн 

газрын алба хаагчдыг иргэдэд хүнд суртал чирэгдэлгүй түргэн шуурхай, харилцааны өндөр 

соёлтой үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор газрын үүдний иргэдэд үйлчлэх өрөөнд 

”Санал хүсэлтийн дэвтэр”, “Санал авах хайрцаг”, цагдаагийн алба хаагчийн хүнд суртал, 

авлига хээл хахуулийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах ёс журам сахиулах эргүүлийн 

7058102, 70194403 дугаарын утас зэргийг иргэдийн нүдэнд харагдахуйц газарт байрлуулж, 

байгууллагуудын гадна талд “Авлигын эсрэг хамтдаа”, “Авлига, хүнд суртал”, “Авлигад таны 

үгүй чухал” “Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын авлига, хээл хахууль, хүнд суртлын 

талаар мэдээлэл хүлээн авах 126 тусгай дугаар”-ын зурагт хуудсыг байрлуулав.  

         

Авлигагүй хамт олон болох уриалга гарган хамт олноороо санал гарган цагдаагийн 

газрын нийт алба хаагч нарт авлигын хор уршиг, ажил үүргээ гүйцэтгэж байх хугацаанд 

иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас хандив, бэлэг дурсгалын зүйл авахгүй байх талаар 2 

цагийн сургалт зохион байгуулан алба хаагч нэг бүрээс баталгаа бичгээр гаргуулан авч, 

цагдаагийн газрын даргаас 2018 оны 10 дугаар сард “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
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ангид байх” тухай 14 төрлийн үүргийг тасгийн дарга нарт өгч, биåлэлт үр дүнг сар бүр 

тооцож ажиллаа. 

 

 Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн åрөнхий газраас хамтран баталсан 

төлөвлөгөөний биåлэлтийг хагас жил болон 11 дүгээр сарын байдлаар нэгдүгээр үå шатны 

биåлэлтийг гарган Цагдаагийн åрөнхий газарт хүргүүллээ. Тайлангийн хугацаанд 

цагдаагийн газрын алба хаагч нараас авлига ашиг сонирхлын зөрчил дутагдал гаргасан 

алба хаагч байхгүй байна. Хөтөлбөрийн дагуу “Авлигад өртөж болзошгүй эрсдэлтэй албан 

тушаал, түүнд ажиллаж байгаа алба хаагчид, тэдгээрт хяналт тавих албан тушаалтны 

судалгаа”, “Авлигад өртөж болзошгүй алба хаагчдын судалгаа”-зэргийг гарган хяналт тавин 

ажиллаа. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг байгууллага, нийт биå бүрэлдхүүний үйл 

хэрэг болгон алба хаагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд заалт оруулж, авлигад өртөхгүй 

байх, удирдах албан тушаалтнуудын үлгэрлэл манлайлалтай ажиллаж, алба хаагч нарт 

тавих дотоодын хяналт, зарчимч шаардлагыг өндөржүүлэн ажилласнаас гадна авлигын хор 

уршиг, ашиг сонирхолыг зөрчил, түүнээс ангид байхыг уриалж хамт олноороо авлигыг 

тэвчиж ажиллахыг санал болгон гарын үсэг зуруулан авлигад өртөхгүй байх баталгааг 

гаргуулж ажиллаж байна.  

 

Цагдаагийн байгууллагын авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 

2018 оны төлөвлөгөө батлагдаж ирүүлснийг хүлээн авч 40 заалттай салбар төлөвлөгөө 

боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоолын хавсралтаар 

батлагдсан “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах 

албан тушаалтны жагсаалт”-ын дагуу тус Цагдаагийн газраас хувийн ашиг сонирхлын 

мэдүүлэг гаргах эрх бүхий 83 алба хаагч мэдүүлгээ өөрийн биåэр, тогтоосон хугацаанд 

бүрэн гаргуулан авч хуулийн хугацаанд баталгаажуулан ажиллалаа. Хувийн ашиг 

сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хүлээн авсан, хувийн ашиг сонирхлын 

урьдчилсан мэдүүлэг, тайлбар, мэдэгдэл, мэдээлэл тэдгээрийн шийдвэрлэлт, хөрөнгө 

орлогын их хэмжээний өөрчлөлтийн бүртгэлийг маягтын дагуу бүрэн хөтөлж 2017 онд 7 

алба хаагчийн урьдчилан мэдүүлэг, 1 алба хаагчийн их хэмжээний өөрчлөлтийг хүлээн авч 

бүртгэн санд шивж баталгаажууллаа. 

 

Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг 2018 оны 01 дүгээр сард 

нутаг дэвсгэрийн оршин суугч иргэд болон иргэний зөвлөлд тайлагнах үåд авлигын эсрэг 

хууль тогтоомжийн талаар захиргааны удирдлагын тасгийн дарга иргэдэд мэдээлэл өгч 

ажилласан юм. Цагдаагийн åрөнхий газрын авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 2018 

оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн 4б/658 тоотоор 

зөвлөмж төлөвлөгөө ирүүлснийг хүлээн авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

 

Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжид заасан чиг үүргийн хүрээнд хуулийн үйлчлэлд 

хамрагдах албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын 

мэдүүлэг /цаашид ХАСХОМ гэх/-ийг бүртгэх, хянах болон нийтийн албанд томилогдохоор 

нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянах, мэдүүлэх үйл 

ажиллагааг цахимаар хэрэгжүүлж, алба хаагч нарт үнэн зөв мэдүүлэх анхаарах асуудлын 

талаар Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтнээс албаны 

сургалтыг 3 удаа, ажлын чиглэл зааварчилга 2 удаа тус тус өгөөд байна.   

 

“Dornod.police.gov.mn” цахим хуудас болон Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар”, 

фåйсбүүк хуудсанд  авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа 

үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг тогтмол байршуулж, иргэд олон нийтийг 
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нэгдэхийг урьж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн чиглэлээр мэдээ мэдээллийг сурталчлан 

ажиллав. 

  

ДӨРӨВ. СÀНХҮҮ, БҮРТГЭЛ, ХÀНГÀÌЖ ҮÉЛЧÈЛГЭЭНÈÉ ТÀЛÀÀР 

 

À.Байгууллагын санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар хийсэн ажил, арга 

хэмжээ:  

Цагдаагийн газар нь 2018 онд Цагдаагийн åрөнхий газрын Санхүү аж ахуйн алба  

áîëîí îðîí íóòãèéí ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãààñ ºãñºí ÷èã ¿¿ðýã, òºñâèéí áîëîí íÿãòëàí áîäîõ 

á¿ðòãýë, òºñâèéí áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà ñàíõ¿¿æèëòèéí òóõàé õóóëèóäûã ìºðäëºã áîëãîí 

òºñâèéí õºðºíãèéí ¿ð àøãèéã íýìýãä¿¿ëýõ, áàéãóóëëàãûí ºíãº ¿çýìæ, àæèëòàí, àëáàí 

õààã÷äûí íèéãìèéí àñóóäëûã ñàéæðóóëàõ, òºñâèéí åðºíõèé ìåíåæåðòýé áàéãóóëñàí ¿ð 

ä¿íãèéí ãýðýýíèé çààëòûã õàíãàõ çîðèëò äýâø¿¿ëýí àæèëëàà. Ýíý õóãàöààíä  òºñâèéí 

урсгал санхүүжилт 2,381,602.2 мянган төгрөг, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 59,326.0 

мянга нийт 2,440,928.2 мянган төгрөгийг бүрэн хүлээн авч, туслах болон үндсэн үйл 

ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг бүрэн биåлүүлсэн байна. 

 

Áàòëàãäñàí òºñâèéã õóâààðü, çàðäëûí ç¿éëèéí äàãóó çàðöóóëàí, àíõàí øàòíû áîëîí 

íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí õºòëºãäâºë çîõèõ  á¿õ á¿ðòãýëèéã õºòºëæ, êàññ, øàòàõóóí, àæ 

àõóé, òóñëàõ àæ àõóéí áîëîí áóñàä íýð òºðëèéí òàéëàíãóóäûã öàã õóãàöààíä íü ãàðãóóëæ 

á¿ðòãýëýýð õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ áàéíà.  

Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí áàëàíñ, ñàð á¿ðèéí òºñºâò ã¿éöýòãýëèéí áîëîí ºð, àâëàãûí ìýäýý 

òàéëàí, ñàíõ¿¿ãèéí õîëáîãäîõ òàéëàíãóóäûã õóãàöààíä íü ãàðãàæ àéìãèéí òºðèéí ñàí áîëîí 

Öàãäààãèéí åðºíõèé газрын Санхүү аж ахуйн албанд хүргүүлж холбогдох тооцоонуудыг 

тулган баталгаажуулав. 2018 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор байгууллагын 

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гаргаж www.e-blance.mn цахим хуудсанд шивж тайланг 

улирал бүр ЦЕГ-ын Санхүү аж ахуйн албанд нэгтгүүлэн ажилласан. 

 

Öàãäààãèéí ãàçðûí 2017 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëñîí 

баланс, орлого, үр дүн, өмчийн өөрчлөлтийн болон мөнгөн гүйлгээний тайланг Дорнод 

аймгийн Санхүү хяналт, аудитын байгууллагын аудиторууд зохих заавар, журам, тавигдах 

øààðäëàãûí õ¿ðýýíä øàëãàæ “ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÒÀÉËÀÍ- ЗӨРЧИЛГҮЙ  ДҮГНЭЛТ”-òýéãýýð 

áàòàëãààæóóëñàí áîëíî.   

Сар бүрийн 2-ны өдөр ЦЕГ-ын  Санхүү аж ахуйн албанд Үнэт цаасны тайлан, 

үлдэгдлийн баталгаа, Галт зэвсгийн гэрчилгээний тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж 

хүргүүллээ. https://e-tax.mta.mn http://www.daatgal.mn  хаягаар сар бүрийн 30-ны дотор 

Нийгмийн даатгалын цахим систåмд тайлан шивж, нийт 187 алба хаагчаас 81,989,698  

төгрөгийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд шилжүүлэн алба хаагчдын нийгмийн даатгалыг 

тасралтгүй төлж байна. 

Улирал бүрийн 17-ны дотор сар бүрийн 25-нд Татварын цахим нэгдсэн санд хувь 

хүний орлогын албан татвар болон Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татварын 

тайлан мэдээг хугацаанд нь шивж баталгаажуулж ажилласан. Ажил үйлчилгээ үзүүлсэн, 

бараа бэлэн бүтээгдэхүүн худалдан борлуулсан, бусдад шилжүүлсэн аливаа зүйлстэй 

холбоотой нэхэмжилсэн, төлөгдөх хугацаа дууссан хөрөнгө бараа матåриал байхгүй ба 

хамтран ажилладаг гэрээт байгууллага хоорондын тооцоог тайланд бүрэн тусгаж тооцоо 

нийлсэн акт үйлдэж ажиллав. 

 

Цалин хөлсийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны 

өдрийн “Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишиг шинэчлэн тогтоох 

тухай” 264 дүгээр тогтоолын дагуу алба хаагч нэг бүрээр шинэчлэн тогтоож  Хөдөлмөрийн 

тухай хуулийн 60.1 “Ажилтны цалин хөлсийг сард хоёр ба түүнээс дээш удаа, тогтоосон 

http://www.e-blance.mn/
https://e-tax.mta.mn/
http://www.daatgal.mn/
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өдөр олгоно” гэж заасны дагуу цалинг сард 2 удаа 187 алба хаагчдын цалинг бодож 

урьдчилгаанд 484.6 сая төгрөг, сарын сүүлд 1,200.4 сая төгрөгийг цалинг Голомт банканд 

байрших алба хаагчдын цалингийн дансанд шилжүүлэн олгосон. 

 

Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний 

албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ын дагуу 2018 онд үйлчлэгчийн 

албан тушаалд ажиллаж байгаа 3, сантåхникч 1, цахилгаанчин 1 ажилтанд Ур чадварын 

нэмэгдэл 20 хувиар, 2018 оны 08 дугаар сараас эхлэн “Шинэ санал- тэргүүн туршлага” 

болзолт уралдаанд хамт олноо хошуучлан, шинэ санаа гаргаж үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлсэн 1 офицåр, 1 ахлагч алба хаагчийг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцэн ажилтны үндсэн цалинг 30 хувиар нэмэгдүүлж “Хүндэт самбар”-т зургийг 

байршуулж алдаршуулав. Мөн тайлант хугацаанд ажил үүргээ амжилттай сайн гүйцэтгэж, 

бусдыгаа хошуучлан ажилласан 171 алба хаагчийн цалинг тасаг, албадын дарга нарын 

саналыг үндэслэн нэмж, төрийн алба хаагчийн үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

хангалтгүй биåлүүлсэн 134 алба хаагчийн цалинг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 

хурлын шийдвэрээр хасаж олгов.  

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албанаас цагдаагийн газарт хүсэлт 

хүргүүлэн “Хаан даатгал”-ын байгууллагатай 184 алба хаагчийг “Хөдөлмөрийн чадвар түр 

алдалт”-ын даатгалд даатгуулж ажилласан байна.  /Даатгалын буцаан олголт амралтын 

өдөр харгалзахгүйгээр тооцогдож олгогдох давуу нөхцөлтэй хийгдсэн/ 

 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Шийтгэвэр, торгуулийн хуудас 

зэрэг тооцооны хуудсаар хангах, хадгалах, олгох, зарцуулах, тооцох бүртгэх” /журам код 

812/ хэрэгжилтийг ханган Цагдаагийн åрөнхий газрын  Санхүү аж ахуйн албанаас 37000 

ширхэг 6,226.0 мянган төгрөгний өртөг бүхий шийтгэлийн хуудас авч, 87 алба хаагчид 1,644 

ширхэг шийтгэлийн хуудасны олголт, 99 алба хаагчтай 249 ширхгээр 343,234.9 мянган 

төгрөгийн тооцоо нийлж мөн дүнгээр орлого бүрдүүлж төрийн сан банкны 100070000985 

тоот дансанд төвлөрүүлж ажиллав. 

 

Алба хаагч, эд хариуцагчийн үнэт цаас тооцоот маягтны тайлан ,төсөвт 

төвлөрүүлсэн хүү шийтгэлийн хуудасны орлогын дэлгэрэнгүй судалгааг хариуцсан 

ажилтнаар 7 хоног, сар, улирлаар гаргуулж,  тасаг алба хаагчдын гар дээрх шийтгэлийн  

хуудасны тооцоог сар бүр тулган баталгаажуулж тайланг ЦБСТ-6 маягтаар гаргаж, 

үлдэгдлийн журнал хавсарган ЦЕГ-ын Санхүү аж ахуйн газарт хугацаанд нь хүргүүлж 

áàéíà.   

Öàãäààãèéí ãàçðûí àâòî ìàøèíóóäûí ýâäðýë ãýìòýëä òåõíèêèéí êîìèññûí 

дүгнэлтийг тухай бүр гаргуулж, нийт 18 тээврийн хэрэгсэлд 744 ширхэг 22,6 сая төгрөгийн 

сэлбэг, матåриалыг зохих журмын дагуу олгон албаны шуурхай бэлэн байдлыг ханган 

àæèëëàâ.  

Öàãäààãèéí ãàçðûí 2018 îíû áàòëàãäñàí òºñâèéí öàëèí õºëñ, àëáàí òîìèëîëò, 

òýýâýð øàòàõóóí, ãýðýë öàõèëãààí, öýâýð, áîõèð óñ, øóóäàí õîëáîî, ò¿ëø õàëààëòûí 

çàðäëûã òºñºâò íü áàãòààí õ¿ðãýõ òàëààð ñàð á¿ð òîîöîî ñóäàëãàà õèéæ, õýòýðñýí çàðäàë 

ãàðãàõã¿é, øèíýýð ºãëºã ¿¿ñãýæ ¿ðã¿é çàðäàë ãàðãàõã¿é  áàéõàä àíõààð÷ ãàçðûí äàðãûí 

заавар зөвлөмжийн дагуу Үргүй зардлыг гаргахгүй байхад онцгойлон анхаарч ажиллаж 

байна.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх” 

/код 916/, “Алба хаагчид албаны үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг олгох хураан авах” /код 915/-èéã 

хэрэгжүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын даргын тушаалаар “Байгууллагаас халагдсан, 

÷ºëººëºãäñºí àëáà õààã÷äààñ àëáàíû ¿íýìëýõ, öàãäààãèéí òýìäýã, ä¿ðýìò õóâöàñ, ÷èìýã 

хэрэгслэлийг хураан авч тооцоо хийх ажлын хэсэг”-èéã öàãäààãèéí ãàçðûí äýä äàðãààð 
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ахлуулан томилж, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Энэ онд албанаас халагдсан 4 алба 

хаагчийн хувцасны төлбөр 2,100.4 мянган төгрөгийн төлбөрийн барагдуулсан үлдэгдэл 

537,0 мянган төгрөгийн төлбөрийн барагдуулахаар шүүхэд матåриалыг хүргүүлээд байна.  

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд нийт 27 цэгт замын байнгын хяналтын 

пост байгуулах шийдвэр гарсан ба хуваарь төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн төвд 

Чойбалсан-Улаанбаатар хотын чиглэлд, /Автозамын төлбөр авах цэгийн дэргэд/, 

Хөлөнбуйр сумын төвөөс баруун урагш 1,5 км зайд Улаанбаатар-Дорнод чиглэлийг 

холбосон авто замын дагуу байршилд 1000 м2 газрын зөвшөөрлийг олгуулах талаар албан 

тоот хүргүүлэн Газар эзэмших 000440007 дугаартай гэрчилгээ, захирамжийг гаргуулав. 

ЦЕГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын гүйцэтгэлийг “Барилга 

импåкс” ХХК гүйцэтгэхээр Цагдаагийн åрөнхий газар, Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газрын 

даргатай гэрээ байгуулан ажлын гүйцэтгэлтийг 2018 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 

эхлүүлсэн юм. 

         

   Барилгын ажил 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр дуусч, аймгийн Засаг даргын 

2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/471 тоот захирамжаар батлагдсан барилга 

хүлээн авах улсын комиссыг аймгийн Засаг даргын орлогч Ч.Ганбатын ахалсан ажлын хэсэг 

АЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 

Б.Дугармаа, Архивын тасгийн дарга Д.Мөнгөнцэцэг, Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн 

дарга Б.Билгүүн, Барилгын тåхникийн хяналтын улсын байцаагч М.Ганхүү, Онцгой байдлын 

газрын гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч Х.Амарсайхан, “ДБЭХС” ТӨХК-ний 

Цахилгаан шугам сүлжээний цåхийн дарга Ж.Баяр, Хөлөнбуйр сумын Засаг дарга 

У.Ганхуяг, Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

П.Ганхуяг, Цагдаагийн газрын Ахлах нягтлан бодогч, Цагдаагийн ахлах дэслэгч 

Б.Даваадорж нарын бүрэлдэхүүнтэй ирж, ажлын гүйцэтгэл, чанарын байдлыг шалган 

хангалттай сайн гэсэн дүгнэлттэйгээр хүлээн авснаар, одоо постыг цагдаагийн газар үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж эхлээд байна.  

 

Тээврийн цагдаагийн албаны газраас 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр тус 

постод суурин компьютåр 1 ширхэг, Принтåр /3 үйлдэлт/ 1 ширхэг, Тåлå камåр /гадна/ 3 

ширхэг, бичиг хэргийн шүүгээ 1 ширхэг, оффис шүрээ 2 ширхэг, сандал /энгийн/ 2 ширхэг, 

хувцасны шүүгээ /3 тасалгаатай/ 1 ширхэг, ор /давхар/ 1 ширхэг, гал тогооны ширээ,сандал 

1 ширхэг, гал тогооны тавилга /ком/ 1 ширхэг зэргийг хүлээн авч тохижуулан замын 

цагдаагийн тасгийн алба хаагч нар 24 цагийн хяналт шалгалтыг хийн ажиллаж байна. 

 

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

хэмжээ:  

Цагдаагийн газар нь цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, 

алба хаагчдын эрх зүйн баталгааг хангах, ажлын таатай орчныг бүрдүүлж мэдлэг 

боловсрол ухамсраа дээшлүүлэх боломжоор хангах, хүн төвтэй цагдаагийн үйлчилгээний 

тогтолцоог бий болгох, ил тод нээлттэй байж өргөдөл гомдлыг хүлээн авах барагдуулах 

ажлыг боловсронгуй болгох, орчин үåийн мэдээллийн тåхнологийг ашиглан иргэдэд мэдээ, 

мэдээллийг шуурхай хүргэж байгууллагын нэр хүндийг дээшлүүлэхэд өдөр тутам анхаарч 

ажилладаг.  

 

Байгууллагын цахим хуудсыг www.dornod.police.gov.com хаягтай нээлгэн Шилэн 

дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан зарчмын дагуу мэдээллийг төрийн сангийн 

гүйлгээгээр баталгаажуулж үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн, ойлгомжтой, тогтоосон хугацаанд, 

шуурхай мэдээлж ажиллаж байна. шилэн дансны тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1, 

монгол улсын засгийн газрын 2016 оны “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн 

агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам” 29 дүгээр тогтоолын 2 дугаар заалтын  дагуу 

http://www.dornod.police.gov.com/
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мэдээллийг бүрэн оруулан өөрийн байгууллагын цахим хуудсанд цагдаагийн газрын 2017 

оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг мэдээлж, цагдаагийн газрын 2018 оны 

тодотгосон төсвийн мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд байршууллаа.  

 

Цагдаагийн åрөнхий газрын болон байгууллагын цахим хуудсанд цагдаагийн газрын 

мэдээллийг хугацаанд нь үнэн зөв  оруулж хэвшсэн. тайлант хугацаанд нийт 27 нэр төрлийн 

мэдээлэл байршуулсан бөгөөд төсөв /гүйцэтгэл 36 мэдээлэл, хөрөнгө оруулалт, тåндåр, 

худалдан авалт хэсэгт 34 мэдээлэл, бусад хэсэгт 56 мэдээлэл тус тус байршуулсан байна.  

 

Цагдаагийн газар нь “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сурталчлах” журмын  

хүрээнд 2018 оны 3 дугаар улиралд Цагдаагийн åрөнхий газрын Санхүү аж ахуйн алба  

болон орон нутгийн санхүүгийн байгууллагаас өгсөн чиг үүрэг, төсвийн болон нягтлан бодох 

бүртгэл, төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулиудыг мөрдлөг болгон 

төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын өнгө үзэмж, ажилтан, албан 

хаагчдын нийгмийн асуудлыг сайжруулах, төсвийн åрөнхий мåнåжåртэй байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний заалтыг хангах зорилт дэвшүүлэн ажиллаа. Энэ хугацаанд  төсвийн 

урсгал санхүүжилт 2,381,602.2 мянган төгрөг, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 59,326.0 

мянга нийт 2,440,928.2 мянган төгрөгийг бүрэн хүлээн авч, туслах болон үндсэн үйл 

ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг бүрэн биåлүүлсэн байна. 

 

Батлагдсан төсвийг хуваарь, зардлын зүйлийн дагуу зарцуулан, анхан шатны болон 

нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөгдвөл зохих  бүх бүртгэлийг хөтөлж, шатахуун, аж ахуй, 

туслах аж ахуйн болон бусад нэр төрлийн тайлангуудыг цаг хугацаанд нь гаргуулж 

бүртгэлээр хяналт тавин ажиллаж байна. Санхүүгийн тайлан баланс, сар бүрийн төсөвт 

гүйцэтгэлийн болон өр, авлагын мэдээ тайлан, санхүүгийн холбогдох тайлангуудыг 

хугацаанд нь гаргаж аймгийн төрийн сан болон Цагдаагийн åрөнхий газрын Санхүү аж 

ахуйн албанд хүргүүлж холбогдох тооцоонуудыг тулган баталгаажуулав. Өмнө оны жилийн 

эцсийн санхүүгийн тайланг 2018 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор гаргаж www.e-

blance.mn цахим хуудсанд шивж, 2018 оны улирлын тайланг ЦЕГ-ын Санхүү аж ахуйн 

албанд нэгтгүүлэн ажилласан.  Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын биåлэлт 

2018 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар байдлаар 100,0 %-тай байна. 

        

 Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчдын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд шуурхай, 

хүртээмжтэй, шударга хүргэх, “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийг үр 

дүнтэй хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, 

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр аймгийн 

тусгайлсан чиг үүрэг бүхий хууль хяналтын 12 байгууллагатай хамтран ажиллах “Санамж 

бичиг” байгуулан хамтран зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний үр дүнгийн 

талаар тухай бүрд нь хэвлэл мэдээллийн  хэрэгслээр мэдээлж, сурталчлан байгууллагын 

сайт, фåйсбүүк хаягт тогтмол байршуулан ажилласан. 

 

Цагдаагийн байгууллагад ажилд орохоор хүсэлт гаргасан иргэдийг Цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх /код 900/ 

журам”, “Хүний нөөцийг судлах, ажилд томилох /код 901/ журам”-ын дагуу сонгон 

шалгаруулалт зарлаж цагдаагийн байгууллагад ажилд орох хүсэлт гаргасан 22 иргэнийг 

бүртгэснээс шаардлага шалгуур хангасан 18 иргэний матåриалыг Цагдаагийн åрөнхий 

газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлэн сонгон шалгаруулалтад хамруулж 

ажиллав.  

 Цагдаагийн газар нь байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд ил тод 

нээлттэй сурталчилж ажилласнаар олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, 

http://www.e-blance.mn/
http://www.e-blance.mn/
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байгууллага, алба хаагчдын нийгэм, эрх зүйн баталгааг хангах, ажлын таатай орчныг 

бүрдүүлж мэдлэг боловсрол ухамсраа дээшлүүлэх боломжоор хангах, хүн төвтэй 

цагдаагийн үйлчилгээний тогтолцоог бий болгох, ил тод нээлттэй байж өргөдөл гомдлыг 

хүлээн авах барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгох, орчин үåийн мэдээллийн тåхнологийг 

ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээлэл хүргэн, ажлаа тайлагнах цагдаагийн газрын өнгө төрхийг 

сайжруулахад өдөр тутмын удирдлага зохион байгуулалтын ажлыг чиглүүлж ажиллах 

боломжтой боллоо. 

 
Тус цагдаагийн газрын цахим хуудас www.Dornod.police.gov.mn сайт болон “Дорнод- 

цагдаа” фåйсбүүк хуудсанд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын үйл 

ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр мэдээ мэдээллийг иргэд, олон нийтэд шуурхай 

хүртээмжтэй хүргэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

1.www.Dornod.police.gov.mn сайтын нүүр хэсэгт 7058102 тусгай дугаарыг 

байршуулсан. Мөн ”Бидний тухай” цэсийн Алба нэгжүүд дэд цэсэд Цагдаагийн åрөнхий 

газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/212 дугаар шинээр байгуулагдан 

үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Шуурхай удирдлагын тасаг тасгийн танилцуулгыг нэмж 

оруулсан. 

2.Дорнод аймгийн албан ёсны цахим сайт www.Dornod.mn болон хуулийн legalinfo, 

шилэн дансны нэгдсэн систåм http://shilendans.gov.mn/org/ 438 сайтуудын линкийг өөрийн 

вåб сайттай холбож шууд хандах боломжийг бий болгосон. 

3.www.Dornod.police.gov.mn сайт болон “Дорнодын цагдаа” фåйсбүүк хуудсаар 

дамжуулан цагдаагийн газрын цаг үåийн мэдээ мэдээлэл, соёл, урлаг спорт, гэмт хэрэг, 

зөрчлийн статистик мэдээ, шилэн дансны мэдээлэл болон соён гэгээрүүлэх ажлын мэдээ 

мэдээллүүдийг тухай бүрд нь оруулж байршуулан ажиллаж байна. 

4.Манай байгууллагын цахим сайтаас иргэд ял шийтгэлийн тодорхойлолт авах, 

тамга тэмдэг, гэрээт харуул хамгаалалт, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх сэргээх, 

дуусгавар болох, зурагт танилцуулга, иргэдээс гэмт хэргийн талаар төлбөртэй мэдээлэл 

авах тухай зэрэг мэдээллүүдийг авах боломжтой. Тус цагдаагийн газрын 

www.Dornod.police.gov.mn цахим хуудасны “Мэдээллийн ил тод байдал” цэсийн үйл 

ажиллагаа гэсэн дэд цэсэд цагдаагийн газрын  2018 оны 1,2,3-р улирал, жилийн эцсийн 

тайланг байршуулж ажилласан болно.  

 Мөн цагдаагийн газраас зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн, соён гэгээрүүлэх 

ажил, тэмцээн уралдаан, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, зохион 

байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, хяналт шалгалтын талаарх мэдээ 

мэдээллийг тухай бүр Захиргааны удирдлагын тасгийн даргаар хянуулан газрын  цахим 

хуудас болон нүр хуудсанд байршуулж ажилласан.  

 

Цагдаагийн газрыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах, иргэдэд тухай байгууллагын 

мэдээлэл нээлттэй ил тод байх, мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх, хууль 

тогтоомжийг сурталчлан таниулах зорилгоор Цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” вåб 

сайтад 117 шинэ мэдээлэл, “Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар”, фåйсбүүк хуудсанд 103 

мэдээ, мэдээлэл тавьж, 1300 мэдээг share-н, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны 

шинэчилсэн хувилбар, эрүү хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээлэл, бусад төрлийн 

мэдээллийн баяжилтыг тухай бүр сайтад байршуулж  ажиллалаа. Мөн Цагдаагийн даргаас 

өгсөн үүргийн дагуу “Дорнод цагдаа жижүүр” фåйсбүүк групп нээн, цагдаагийн газрын үйл 

ажиллагаа болон тухай бүрийн жижүүрээс өгсөн үүрэг чиглэлийг 181 гишүүнд тавьж 

ажиллаж байна. 

 

 

 

 

http://shilendans.gov.mn/org/
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ТÀВ: ÀЛБÀ ХÀÀГЧ, ÀЖÈЛТНÛ ÀЖÈЛЛÀХ НӨХÖӨЛ, НÈÉГÌÈÉН ÀСУУДЛÛГ  

ХÀНГÀХ, ЭРҮҮЛ ÌЭНДÈÉГ ХÀÌГÀÀЛÀХ ЧÈГЛЭЛЭЭР 

 

À.Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл байдал, нийгмийн асуудлыг дээшлүүлэх 

чиглэлээр:  

 

Öàãäàà äîòîîäûí öýðãèéí àëáà õààã÷èä áîëîí àõìàä àæèëòíóóäûí íèéãìèéí 

áàòàëãààã õàíãàõ, àìüæèðãààíû ò¿âøèíã äýýøë¿¿ëýõ, õàëàìæ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ, ºâ÷íººñ 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2016 оны б/302 дугаар тушаалаар батлан  гаргасан “Гэр, 

îðîí ñóóö, íèéãìийн асуудал, эрүүл мэндийн хамгааалал хөтөлбөр”, 691 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан “Цагдаа дотоодын цэргийн алба хаагч, ажиллагчдын эрх, хууль ёсны ашиг 

сонирхлыг хамгаалах хөтөлбөр”-èéã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð öàãäààãèéí ãàçðààñ õèéæ 

ã¿éöýòãýõ àæëûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí àæëûí õýñãèéã áàéãóóëàí, õàðèóöàõ àëáà 

õààã÷äûã òîìèëîâ.  

Ýíý àæëûí õ¿ðýýíä àëáà õààã÷äààñ àìüäàð÷ áàéãàà ãýð, îðîí ñóóöíû íºõöºë, 

õºòºëáºðò õàìðàãäàæ øèíýýð áàðèõ îðîí ñóóöàíä îðîõ áîëîí çàñâàðëàæ ñàéæðóóëàõ 

ñàíàë, ºðõèéí îðëîãî, àìüæèðãààíû ò¿âøèí, ãýð á¿ëèéí õ¿ì¿¿ñèéí õºäºëìºð ýðõëýëò, 

эрүүл мэндийн байдлыг тогтоох зорилгоор 3 багц судалгааг хагас, бүтэн жилээр шинэчлэн 

ãàðãàæ ñóäàëãààíû ä¿íã ¿íäýñëýí Ç ÷èãëýëýýð õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí äýä òºëºâëºãºº ãàðãàí 

àæèëëàæ áàéíà. 

 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын гаргасан саналыг үндэслэн Улаанбаатар хотод 

байрлах БНСУ-ын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай “Монти” спорт хувцас, оёдлын 

үйлдвэртэй 11 дүгээр сард спорт хамтлагийн ахлагч гэрээ байгуулж, 1 бүр нь 110.000 

төгрөгийн үнэтэй биåийн тамирын хувцас захиалгаар хийлгэж, нийт 184 алба хаагч 

хамрагдсанаар цаашид улс, бүс, аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдах спортын уралдаан 

тэмцээнд байгууллага, хамт олноо төлөөлж оролцох баг тамирчид, алба хаагчид ижил 

өнгийн загварын хувцастай оролцох боломжтой боллоо. 

  

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, эрэн сурвалжлах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 

үүргээ хэрэгжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх 

ажлыг боловсронгуй болгоход дэвшилтэт тåхнологи, инновацыг нэвтрүүлэх, алба хаагчдын 

ажиллах нөхцөлийг сайжруулахад гаргасан бүтээлч санал, санаачилгыг дэмжиж 

урамшуулах зорилгоор “Шинэ санаачилга-Тэргүүн туршлага” болзолт уралдааны 

удирдамжийг цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/16 

дугаар тушаалаар батлан сар бүр дүгнэж байна.  

 

Энэ уралдааны хүрээнд 2018 оны 9, 10, 11 дүгээр сарын онцлох алба хаагчаар 

Хөлөнбуйр сумын хэсгийн төлөөлөгч цагдаагийн ахмад Б.Отгонсүрэн, матад сумын 

цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Д.Пүрэвбаатар цагдаагийн хэсгийн /кобан/ 

байраа засварлах, халаалтын систåм шинээр солих, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон 

талт арга хэмжээг явуулан ажиллах нөхцөл бололцоогоо дээшлүүлэн ажилласан тул 

шалгарч “Батламж” сарын үндсэн цалингийн 30 хувиар шагнагдсан юм.  

 

Àëáà õààã÷äààñ áàéð îðîí ñóóö, õàøàà áàéøèí, òýýâðèéí õýðýãñýë áîëîí  áóñàä ýä 

õºðºíãº øèíýýð õóäàëäàí àâàõ, çàñâàð õèéõ, ýìíýëýã ñóâèëàëä ÿâàõ çýðýã çàéëøã¿é 

хэрэгцээ шаардлагаа хангахын тулд цалингийн зээл авахыг хүссэн 180 алба хаагчид 

цалингийн карт, тодорхойлолт  гаргаж, цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарах 4 алба хаагчийн 

сүүлийн 5 жилийн цалингийн тооцоолол, хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай 5 жил  

ажилласан 2 алба хаагчдын дундаж цалинг гаргаад байна.  
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Àëáà õààã÷äàä òîõèîëäñîí ãýð á¿ëèéí ¸ñëîë, àð ãýðèéí ãà÷èãäàë, ò¿ð õóãàöààãààð 

ýìíýëýãò õýâòýõ òîõèîëäîëä ñýòãýë ñàíààíû áîëîí ýä ìàòåðèàëûí ìºíãºí òóñëàìæèéã öàã 

тухайд нь олгож хэвшив. Цагдаагийн газрын хамт олны “Журмын нөхөр” санг шинээр 

байгуулан сангийн ажилтныг алба хаагчдын саналаар эрүүлжүүлэх байрны эмч, цагдаагийн 

ахмад С.Дариймаа, цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Энхтулга нарыг томилон сар бүр 

сангийн тайланг гаргаж байхаар журам баталсан ба 2,3 сая төгрөгийн тусламж дэмжлэгийг 

2018 онд алба хаагчдад зарцуулжээ. 

 

Öàãäààãèéí ãàçàð íü áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýõ, àæèëòàí àëáà 

õààã÷äûí àæèëëàõ íºõöëèéã ñàéæðóóëàõ, àëáà õààã÷äûí íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä 

дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилгоор  мал аж ахуй эрхлээд 20 гаруй жил болж байгаа ба 

одоогоор бод 56, бог 358 нийт 414 толгой малтай байсан ба цагдаагийн газðûí òóñëàõ àæ 

ахуйн мал сүргээс алба хаагч, өндөр настан, цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан алба 

хаагчдад 3 толгой мал, 3 толгой малыг шагналд олгож, ахмад ажилтнуудад тусламж 14 

толгой мал, 48 толгой мал байгууллагын албан хэрэгцээнд, малчинтай байгуулсан гэрээний 

дагуу хариулгын хөлс 24 толгой мал тус тус зарцуулж төлийн орлогод 132 толгой мал 

орлогод авсан байна.  

Шинээр томилогдож ирсэн алба хаагч болон орон нутагт томилогдон ажиллаж 

байгаа алба хаагчдын гэр бүлийг ажлын байраар хангах зорилгоор газрын дàðãûí 

çºâëºëèéí ãèø¿¿äýä õóâààðü õèéæ хариуцуулав. 

       

 Цагдаа дотоодын цэргийн алба хаагчид болон ахмад ажилтнуудын нийгмийн 

баталгааг хангах, амьжиргааны түвшнийг дээшлүүлэх, халамж үйлчилгээг үзүүлэх, өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2016 оны б/302 дугаар 

тушаалаар батлан  гаргасан “Гэр, орон сууц, нийгмийн асуудал, эрүүл мэндийн хамгаалал 

хөтөлбөр”, 691 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Цагдаа дотоодын цэргийн алба хаагч, 

ажиллагчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 

зорилгоор цагдаагийн газраас хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажлын 

хэсгийг байгуулан, хариуцах алба хаагчдыг томилов.  

    

Энэ ажлын хүрээнд алба хаагчдаас амьдарч байгаа гэр, орон сууцны нөхцөл, 

хөтөлбөрт хамрагдаж шинээр барих орон сууцанд орох болон засварлаж сайжруулах 

санал, өрхийн орлого, амьжиргааны түвшин, гэр бүлийн хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

судалгааг шинэчлэн гаргаж ажиллаж байна. Тус цагдаагийн газрын 182 ажилтан, алба 

хаагчаас 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 113 алба хаагч буюу 62% нь өөрийн 

эзэмшлийн орон сууцтай. Нийтийн орон сууцанд 34 алба хаагч, түрээсийн байранд 12 алба 

хаагч буюу 6,5 % нь тус тус амьдарч байгаа ба 23 алба хаагч өөрийн төрсөн гэр болон 

эхнэр/нөхөр/-ийн гэрт амьдарч байна. 

 

Орон сууцны зээлтэй 86 алба хаагч буюу 47% нь арилжааны банканд зээлтэй байгаа 

ба цалин болон хэрэглээний давхар зээлтэй 175 алба хаагч буюу 96% байна. Тайлангийн 

хугацаанд Цагдаагийн газраас Дорнод аймаг дахь Голомт банкны салбартай хамтран 3 

алба хаагч орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах хүсэлт гаргаж, матåриалыг 

Цагдаагийн åрөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албанд хүргүүлээд байна.   

 

Б.Эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ:  

 Цагдаа дотоодын цэргийн алба хаагчид болон ахмад ажилтнуудын нийгмийн 

баталгааг хангах, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, халамж үйлчилгээг үзүүлэх, өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны а/135 дугаар 

тушаалаар батлан гаргасан “Эрүүл цагдаа хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор цагдаагийн 
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газраас хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажлын хэсгийг байгуулан, 

хариуцах алба хаагчдыг томилов.  

 

Цагдаагийн газраас жил бүр алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх  

нэгдсэн үзлэгт хамруулж ажилладаг. “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд болон 

байгууллагаас жил бүр зохион байгуулдаг алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажлыг 2018 оны 05 дугаар сард цагдаагийн газрын 

эмэгтэйчүүдийн зөвлөл хариуцаж зохион байгуулав. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгийг 

аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг магадлан итгэмжлэгдсэн “Нью-Эндорфин” 

эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу биå бүрэлдэхүүнийг 100 хувь үзлэгт хамруулан 

тус эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн 4 эмч, дотор, мэдрэл, хараа, өнгө мэдрэмж, сонсгол /чих 

хамар хоолой/, сэтгэц эмгэг, эхо оношилгоо, гэмтэл согог, БЗХӨ, шүдний өвчний чиглэлээр 

үзлэг хийлгэж, зөвлөгөө авсан ба Улаанбаатар хот руу явж нэгдүгээр шатлалын эмнэлэг 

үзүүлж онош тодруулах шаардлагатай 6 алба хаагч илэрсэн байна.  

 

Алба хаагчдын мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл шалтгааныг үндэслэн 2018 онд 

дээрхи 6 алба хаагчийг тухайн эмнэлгээр хөнгөлөлттэй үнээр эмчилгээнд хамрууллаа. Алба 

хаагчдын эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах эмчилгээ үзлэгийн төлбөрийн хамтран ажиллах 

гэрээний дагуу хөнгөлөлттэй үнээр тооцон байгууллагын туслах аж ахуйн дотоод нөөц 

бололцоонд тулгуурлан 1 сая 800 мянган төгрөгөөр үзлэгийг явуулав 

 

2018 оны гуравдугаар улирлын байдлаар алба хаагчдын дунд мэргэжлээс 

шалтгаалах өвчлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар тандалт судалгааг аймгийн 

нэгдсэн эмнэлгийн дотрын  тасгийн эмчтэй хамтран хийж үзэхэд алба хаагчдын 60 орчим 

хувь нь мэргэжлээс шалтгаалах өвчтэй, өвчлөлд зүрх судас, даралт ихдэх, жингийн 

илүүдэл, ходоодны үрэвсэл, шамбарам, тархи толгой мэдрэлийн ядаргаа, хоолойны 

ангина, бөөр нурууны өвчин зонхилох байрыг эзэлж байна.  

Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгийг аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 

магадлан итгэмжлэгдсэн “Нью-Эндорфин” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу биå 

бүрэлдэхүүнийг 100 хувь үзлэгт хамруулан эмчилгээ хийлгэх шаардлага нэр бүхий 6 алба 

хаагчийг тухайн эмнэлгээр хөнгөлөлттэй үнээр эмчилгээнд хамруулсан.  

         

Мөн алба хаагчдын сэтгэцийн эрүүл мэндийг  хамгаалах боловсрол олгох, стрåссээс 

урьдчилан сэргийлэх  ойлголт өгөх, сэтгэл засал, сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэх зорилгоор 

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Г.Урангэрэл, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний 

сэтгэцийн эмч Мөнхжаргал нартай хамтран” Стрåсс гэж юу вэ?”, “Стрåсс ба инээд”, “Аз 

жаргалтай амьдралын зөвлөгөө” сэдвүүдээр ахлагч офицåр бүрэлдэхүүнд хуваарийн дагуу 

сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдаас стрåсс түүний 

шалтгаан нөхцөлийн талаарх судалгааг авч цагдаагийн газрын даргад танилцуулсан. 

Судалгаагаар 19 алба хаагч буюу 26,7 хувь нь стрåссгүй, 33 алба хаагч буюу 46,5 хувь нь 

дундаас доош түвшний, бага зэргийн стрåсстэй, 10 алба хаагч буюу 14,1 хувь нь дунд 

зэргийн, хөнгөн стрåсстэй, 5 алба хаагч буюу 7 хувь нь дундаас дээш түвшний стрåсстэй, 4 

алба хаагч буюу 5,6 хувь нь Стрåссийн өндөр түвшинд байна. Алба хаагчдад өдөр тутам 

хэрэглэж стрåссээс урьдчилан сэргийлэх аргын талаар мэдээлэл хүргэж ажилалаа.  

 

Улсын хэмжээнд зохион явуулж байгаа “Элэг бүтэн Монгол” төсөл, хөтөлбөрm 

өрхийн судалгаагаар хамруулан, мөн аймаг орон нутгаас хэрэгжүүлж байгаа төрөх насны 

15-40 насны эмэгтэйчүүдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг явуулсанд алба хаагч болон 

тэдний гэр бүлүүдийг тодорхой хувиар хамруулан ажилласан. Агаарын чанарын бохирдлын 

индåкс ихтэй газар орон нутгийн хэмжээнд харьцангуй бага боловч хортой нөхцөлд буюу 
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эрүүлжүүлэх саатуулах байранд үүрэг гүйцэтгэдэг алба хаагчдад ажлын байранд агаар 

цэвэршүүлэгч, чийгшүүлэгч байрлуулан ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын эрүүл ахуй хооллох нөхцөл бололцоогоор 

хангахын тулд цагдаагийн газрын А байрны 1 давхрын цайны газарт урсгал засварыг хийж 

хувь хүнд түрээслүүлж хоолны амт чанар илчлэгт мэргэжлийн байгууллагаар хоолны дээж 

авуулж чанар үр дүнд хяналт тавьж алба хаагч нарт хөнгөлөлтэй үнээр үйлчилж байна. 

Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг оны эхэнд 

байгуулан гэрээний дагуу алба хаагч нарт элэгний В,С вирусийн шинжилгээг “Элэг бүтэн 

Монгол” төслийн хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сард 2 удаа алба хаагчдыг  нэгдсэн журмаар 

шинжилгээнд хамруулан “С” вирусийн дархлаажуулалтын сүүлийн байдлаар 2018 оны 11 

дүгээр сард 3 удаагийн вакцинд хамрууллаа.  

 

Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдрийн А/90 дүгээр 

тушаалаар үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын 

комиссыг шинэчлэн байгуулж, зөвлөлийн даргаар Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 

даргаар ахлуулан ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын хэмжээнд алба хаагч, ажилтан 

үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн тохиолдолд бүртгэгдээгүй болно.Байгууллага 

бүр үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын ажлын 

хэсэг байгуулан ажиллаж ажлын хэсгээс алба хаагч нарт чиглэсэн сургалтыг 1 удаа зохион 

байгууллаа. 

 

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудын алба хаагч, ажилтнуудын биå 

бялдрыг хөгжүүлэх, тэдний эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан 

сэргийлэх, спортын тэмцээн, уралдаан, явган аяллыг хөгжүүлэх, амралт, чөлөөт цагийг зөв 

боловсон, үр бүтээлтэй өнгөрөөх зорилгоор цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд 2018 

оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр буюу бямба гаригт явган аяллыг зохион байгуулан 

ажиллалаа. 

Цагдаагийн åрөнхий газрын  “Хүч” спорт хорооноос ирүүлсэн /25-34, 35-44, 45-54, 55-

64 нас/ зайлшгүй хийх ажлын байрны дасгал, хөдөлгөөнийг хийж хэвшүүлэх, зурагт хуудсыг 

ажлын байр болон алба хаагчдын ширээн дээр байрлуулан дасгал хөдөлгөөнийг хийлгэж 

хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.  

Тус цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/77 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Спорт хамтлаг”-аас цагдаагийн газрын сургалт, соён гэгээрүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөний дагуу тус газрын алба хаагчдын биå бялдар, эрүүл мэндийн хангах 

зорилгоор аймгийн Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 7 хоногийн Лхагва гаригт 19:00 

цагаас 20:30 цагийн хооронд спорт зааланд бэлтгэл сургалт хийх, тоглох гэрээг байгуулан 

алба хаагчид хамрагдан ажиллаж байна. 

 

Цагдаагийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдыг 

нөхөн сэргээх сувилалд хөнгөлөлттэй буюу төлбөргүйгээр эмчилгээнд хамруулах ажлыг 

зохион байгуулж байна. Энэ хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлаараа хамт олноо тэргүүлэн 

ажилладаг, ажилласан жил, ажлын үр дүнг харгалзан эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх 

сувилалд хамруулах шаардлагатай алба хаагчдын талаар газрын даргын зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцэн 4 алба хаагчийг “Сүүж-Уул” сувилалд үнэ төлбөргүйгээр эмчилгээнд 

хамруулаад  байна. Мөн цагдаагийн газрын даргын шийдвэрээр газрын эмэгтэй 12 алба 

хаагчийг 2018 оны 11 дүгээр сард Улаанбааттар хотод Төрийн тусгай алба хаагчдын 

нэгдсэн эмнэлэгт эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, “Эмэгтэйчүүдийн 

тасаг”-ийн нарийн мэргэжлийн эмч нараар зөвлөгөө өгүүлж ажииллав. 
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В.Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил арга 

хэмжээ:  

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны 01 сарын 12-ны өдөр баталсан Цагдаа, 

дотоодын цэргийн  байгууллагын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах талаар 2018 онд хийж 

гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн, Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газрын 

даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/21 тоот тушаалаар Цагдаагийн газрын 

Дотоод аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж, орон 

тооны бус ажлын хэсгээс 2018 онд 7 хэсэг бүхий 45 төрлийн ажил зохион байгуулахаар 

төлөвлөн ажиллаа. Орон тооны бус ажлын хэсгээс 2018 онд 8 удаагийн хурлыг зохион 

байгуулж ажиллав. 

 Цагдаагийн åрөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын даргын 2018 оны 02 

дугаар сарын 12-ны өдрийн “Үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай” 5/49 дугаартай албан 

бичгийн 5-д “Хувийн Facebook, Twitter болон бусад цахим хаяг ашиглахдаа дүрэмт 

хувцастай зураг, мэдээлэл болон хувь хүн, байгууллагын нууцад хамаарах, бусдыг 

доромжилсон, гүтгэсэн, батлагдаагүй мэдээллийг оруулахгүй байх, түүнийг дэмжих, бусдад 

түгээхгүй байхад анхаарах” гэсэн заалт, Цагдаагийн åрөнхий газрын Дэд дарга, цагдаагийн 

хурандаа З.Дашдаваагаас 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Үүрэг өгөх тухай” 

4/1237 дугаартай албан бичиг, Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны 

өдрийн 1/19 дугаартай “Цахим мэдээллийн сан facebook орчинд анхаарах асуудлын талаар” 

өгсөн үүргийн хүрээнд “Байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах код /115/-ийг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор Facebook олон нийтийн сүлжээнд нээсэн алба хаагчдын хувийн 105 

аккаунт хаяг, цагдаагийн газрын албаны 4541 гишүүн, 4526 дагагчтай “Дорнод Цагдаа” 

нээлттэй цахим хаяг, 182 гишүүнтэй “Dornod tsagdaa jijuur” хаалттай группийг шалгаж 

зөрчлийг засуулж ажиллаа. 

 

Орон тооны бус ажлын хэсгээс цагдаагийн газрын алба хаагчдын албаны нууц 

хадгалалт, хамгаалалтыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаарх шалгалтын удирдамж, 

төлөвлөгөөг гаргаж конторын алба хаагч болон орон нутагт үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагч 

нарт 8 заалт бүхий Зөвлөмж хүргүүлж ажиллаа. 

 

ЗУРГÀÀ: ДОТООД ХЯНÀЛТ, ШÀЛГÀЛТÛН ТÀЛÀÀР 

 

À.Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн байдал /код-110/:  

Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/89 тоот 

тушаалаар цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх орон тооны бус ажлын хэсгийг байгуулж Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагаанд 

хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр 2018 онд хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг гарган батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

        

Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 2018 оны А/130 дугаар тушаалаар цагдаа, 

дотоодын цэргийн анги, байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын мэргэшлийн түвшнийг 

үнэлэх, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжуудын хэрэгжилттэй танилцах, сургалт зохион 

байгуулах үүрэг бүхий Мөрдөн байцаах албаны даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг тус 

цагдаагийн газарт 2018 оны 06 дугаар сарын 05-09-ны өдрүүдэд ажиллаж алба хаагчдын 

түвшнийг тогтоож, шалган зааварчилж, шалгалтын ажлын хэсгээс ирүүлсэн зөвлөмжийн 

хүрээнд 3,4 дүгээр улиралд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган биåлэлт үр дүнг тооцож 

ажиллаа.   

Цагдаагийн газраас төв, орон нутгийн алба хаагч нарын ажлын байрны 

тодорхойлолтыг хангаж байгаа эсэх, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг шалган 

зааварчлах зорилгоор энэ оны 9,12 дугаар сард Дотоод хяналт шалгалтын удирдамж, 

төлөвлөгөөг гарган батлагдсан удирдамжийн дагуу алба хаагчдын ажил үүргийн 
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гүйцэтгэлийг шалган зааварчилж, хяналт шалгалтаар алба хаагч нэг бүрийн ажилтай 

танилцаж, ажлын байрны зорилго зорилгоо хангаж байгаа эсэхийг шалган цагдаагийн 

газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах 3 сарын 

хугацаатай үүрэг чиглэл өглөө. 

 

Цагдаагийн газар нь: 2017 оны санхүүгийн тайланд Улаанбаатар хотын “Голдåн 

пåйж” ХХК шалгалт хийж, “ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ” өгсөн. Тайланг Цагдаагийн 

åрөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албанд хуулийн хугацаанд хүргүүллээ. Мөн Цагдаагийн 

åрөнхий газрын Хяналт шалгалт үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээр 2017, 2018 оны эхний 3 

дугаар сарын Санхүүгийн үйл ажиллагаанд 2018 оны 3 дугаар сард шалгалт хийж зөвлөмж 

өгсний дагуу биåлэлт үр дүнг тооцон ажилласан. Мөн аймгийн Төрийн аудитын хэлтсээс 

байгууллагын 2017, 2018 оны үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалт хийнэ гэсний дагуу 

холбогдох санхүүгийн баримтыг үдэж архивын нэгж болгон ажиллаа. 

 

 Үндэсний аудитын газраас хууль сахиулах байгууллагын гэмт хэрэг зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх ажилд аудит явуулах тухай удирдамж төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 

хангах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/432 

дугаар захирамжаар баталсан удирдамжийн дагуу Дорнод аймгийн Аудитын газрын дарга 

Б.Болортуулаар ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлыг хэсэг тус цагдаагийн газарт 2018 

оны 09 дүгээр сард гүйцэтгэлийн шалгалт явуулж ажиллаж цаашид хийж гүйцэтгэх ажил, 

анхаарах асуудлын чиглэлээр зөвлөмж бичиж ирүүлсэн юм.  

 

Тус цагдаагийн газар Аудитын байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх ажилд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын 

3 бүлэг 18 заалт бүхий төлөвлөгөөг гаргаж зохион байгуулж ажиллав. 

 

Аудитын газраас цагдаагийн газарт ирүүлсэн зөвлөмжийн биåлэлт энэ оны жилийн 

эцсийн байдлаар 100 хувьтай байна. 2018 оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар  гудамж 

талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үåэс 35 нэгжээр буюу 36 хувèар буурсан 

эåрэг үзүүлэлтэй байна. Гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн  буурсан шалтгаан 

нөхцөлийг судлаж үзэхэд өдөр оройн цагдаагийн эргүүлийн оновчтой хугацаанд зохион 

байгуулан, иргэдэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой төрлийг ажил 

арга хэмжээг үр дүнтэйгээр зохион явуулснаар дээрх төрлийн гэмт хэрэг буурсан байна.   

 

Б. Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын талаар: Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/248 

тушаалаар батлагдсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агåнтлаг 

байгууллагын эрсдэлийг үнэлэх аргачлал”, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

журам /код 137/-ын дагуу эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн мåнåжмåнтийн 

төлөвлөгөөг гарган батлуулсан. Цагдаагийн газрын эрсдэлийн санд баяжилт хийж албаны 

сургалтын цагаар төвийн алба хаагчдад “Эрсдэл, эрсдэлийн удирдлага” сэдвээр 2 удаа 4 

цагийн сургалт зохион байгуулж, алба хаагчдаас үйл ажиллагаанд нь гарч байгаа эрсдэлт 

хүчин зүйлсийг тодорхойлох чиглэлээр судалгаа авсан.  

 

В.Хяналт, шалгалт, албаны шалгалтын талаар:  

Цагдаагийн газрын удирдлага нь оны эхэнд “Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг явуулах” /код 112/, Санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх журам /код 

117/ Хууль зүйн сайдын 2015 оны а/238 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу 

òàñàã, àëáàä, àëáà õààã÷äûí  àæëûí àëäàà, çºð÷èë äóòàãäëûã çàñ÷ àðèëãàõ, òàñëàí çîãñîîõ, 

àæëûí õýâèéí íºõöëèéã õàíãàõ, ÷àíàð ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõ, àëáà õààã÷äûí àæëûí áîëîí 

ñàõèëãà ¸ñ ç¿éí дутагдлыг илрүүлэх, засуулах зорилгоор “Дотоодын хяналт шалгалтын 
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нэгдсэн төлөвлөгөө” гарган алба хаагчдын ажлыг шалган зааварчлах ажлыг зохион 

áàéãóóëæ áàéíà.  

Цагдаагийн газар нь 2018 онд “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод 

хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”, Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын 

2015 оны А/86 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах /код 112/ журам”–дийг баримтлан тасаг 

хэсгүүдийн үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн байдлаар учирч болох эрсдэл, хяналт шинжилгээ 

дүгнэлтийг хийж түүний үндсэн дээр 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр цагдаагийн 

газрын даргаар 21 заалт бүхий Дотоод хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг  гарган 

хэрэгжүүлж биåлэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

 

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар ажлын хэсгийг тухай бүр байгуулан мөрдөн 

тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг “Байгууллагын үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд 

хяналт шинжилгээ үнэлгээг”, Захиргааны удирдлагын тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын 

хэсэг “Үнэт цаасны зарцуулалтын тооцоо, баримтын бүрдүүлэлт, жолооч нарын шатахууны 

тооцооны хуудас”, Хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох илрүүлэх 

чиглэлээр шалгасан өргөдөл гомдол”, Замын цагдаагийн тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын 

хэсэг “Машин тåхникийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ сэлбэг хэрэгслийн хадгалалт”, 

 

 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг “Саатуулах 

баривчлах байрны үйл ажиллагаа орлого зарцуулалтын байдал”, Дэд бөгөөд эрүүгийн 

цагдаагийн тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг “Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын 

ажлыг газар дээр нь шалган зааварчлах туслах”, Хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар ахлуулсан 

ажлын хэсэг “Эрүүгийн хэргийн тоо бүртгэлт”, Дотоодын цэргийн тусгай салааны 

захирагчаар ахлуулсан ажлын хэсэг “Тээврийн хэрэгсэл согтуугаар жолоодсон зөрчлийг 

шалган шийдвэрлэсэн байдалд”, Эрүүгийн ахлах мөрдөгчөөр /МХГХТ/ “Байгууллагын 

контор цайны газар,  Саатуулах байрны эрүүл ахуй ариун цэврийн байдал” зэрэгт ажлын 

хэсэг томилон хяналт шалгалт хийж дүнг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлөөр хэлэлцэн 

ажил хариуцсан алба хаагч нарт 8-17 òºðëèéí ¿¿ðýã á¿õèé çºâëºìæ ºãºâ. 

 

Òàñàã, àëáàä, àëáà õààã÷äûí àæëûã øàëãàõ ãðàôèê, òºëºâëºãºº ãàðãàí áàòëàãäñàí 

óäèðäàìæèéí äàãóó àëáà õààã÷äûí àæèë ¿¿ðãèéí ã¿éöýòãýëèéã øàëãàí çààâàð÷èëæ ãàçðûí 

äàðãûí çºâëºëä õýëýëöýí ãàðñàí øèéäâýðèéã öàãäààãèéí ãàçðûí á¿õ òàñàã, àëáàä, õýñãèéí 

òºëººëºã÷, áàéöààã÷ íàðò õ¿ðã¿¿ëæ çºð÷èë, äóòàãäëûã çàñàõ àæëûã òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëæ 

áàéíà.  

 Õºäºº ñóìäàä àæèëëàæ áàéãàà á¿õ õýñãèéí òºëººëºã÷, öàãäàà íàðûí àæëûã 1-2 óäàà 

øàëãàí çààâàð÷èëæ èëýðñýí çºð÷èë äóòàãäëûã çàñóóëëàà. Õýñãèéí òºëººëºã÷, öàãäàà íàðûí 

àæèë, àõóé àìüäðàëòàé ãàçàð äýýð íü òàíèëöàõ, ñóìäûí ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 

ñàëáàð çºâëºëèéí àæëûã øàëãàí çààâàð÷ëàõ àæëûí õýñãèéã ýð¿¿ãèéí öàãäàà, õýâ æóðìûí 

òàñãèéí äàðãà, íàðààð àõëóóëàí á¿ðýëäýõ¿¿íä íü àëáàä á¿ðýýñ àëáà õààã÷äûã òîìèëæ 

õºäºº îðîí íóòàãò 2 óäàà  ¿¿ðýã ã¿éöýòã¿¿ëýâ.  

  

“Дотоод аюулгүй байдлыг хангах журам /код113/”-ûí äàãóó àæëûí õýñãèéã ýð¿¿ãèéí 

öàãäààãèéí òàñãèéí äàðãààð àõëóóëàí 5 àëáà õààã÷èéí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé òîìèëæ 

áàéãóóëëàãûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ àæëûã õ¿íèé íººöèéí, àëáà õààã÷èéí, ìýäýýëëèéí, 

ñàíõ¿¿ãèéí, ãàëò çýâñýã, òóñãàé õýðýãñëèéí, áàðèëãà áàéãóóëàìæ /îáüåêò/-èéí ãýñýí 

÷èãëýëýýð íýãäñýí òºëºâëºãººòýéãýýð çîõèîí áàéãóóëæ õèéæ ã¿éöýòãýñýí àæëûí òàéëàíã 

хугацаанд нь гаргаж Äîòîîä õÿíàëò øàëãàëò àþóëã¿é áàéäëûí õýëòýñò õ¿ðãүүлэв. 

Цагдаагийн газраас 2018 онд тасаг, албад, алба хаагчдын ажлыг шалган 

çààâàð÷ëàõ, ÷àíàð ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõ, áîëçîøã¿é çºð÷èë äóòàãäëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, 
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таслан зогсоох зорилгоор дараах хяналт шалгалтын ажлуудыг батлагдсан төлөвлөгөө, 

óäèðäàìæèéí äàãóó çîõèîí áàéãóóëæ ¿ð ä¿íã òîîöëîî. 

 

Цагдаагийн газрын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулсан хяналт 

шалгалт: 

  Зөрчлийн хэрэг бүртгэлт явуулах эрх бүхий алба хаагчдаас 2017 онд шалгаж 

øèéäâýðëýñýí çàõèðãààíû çºð÷ëèéí ìàòåðèàëûã íýã á¿ð÷ëýí òîîëæ, øàëãàõ àæëûí õýñãèéã 

хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар, гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг хүлээн авах, 

á¿ðòãýõ, øàëãàæ øèéäâýðëýñýí ¿íäýñëýë, õàðèó ºãñºí áàéäëûã íýã á¿ð÷ëýí øàëãàæ òîîëîõ 

ажлын хэсгийг хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах эрх бүхий 

àëáà õààã÷äààñ 2017 îíä ýð¿¿ãèéí õýðýã ¿¿ñãýí äóãààð àâ÷ øàëãàæ øèéäâýðëýñýí ýð¿¿ãèéí 

хэргийг тоолох, шийдвэрлэлтийн үндэслэлийг шалгаж тогтоох ажлын хэсгийг дэд бөгөөд 

ýð¿¿ãèéí öàãäààãèéí òàñãèéí äàðãààð, çàìûí öàãäààãèéí òàñãààñ 2017 îíä ñîãòóóãààð 

òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí çºð÷ëèéã øàëãàæ øèéäâýðëýñýí áàéäëûã øàëãàõ àæëûí 

хэсгийг хэв журмын тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг томилон тус тус шалгуулж 

дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, зөрчлийг 

засаж арилгуулав.  

Цагдаагийн газрын дотоод ажлын талаар зохион байгуулсан хяналт шалгалт 

 Цагдаагийн газрын эд хөрөнгөнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тооллого 

явуулах ажлын хэсгийг хэрэг бүртгэх тасгийн даргаар, эрүүлжүүлэх баривчлах байр, 

æóðìûí õàøààíû 2017 îíû ¿éë àæèëëàãàà, îðëîãî, çàðëàãûí áàéäëûã øàëãàõ àæëûí 

хэсгийг замын цагдаагийн тасгийн даргаар, 2017 оны санхүүгийн үнэт цаасны орлого, 

зарцуулалт, баримтын бүрдлийг шалгах ажлын хэсгийг эдийн засгийн ахлах мөрдөгчөөр 

ахлуулсан ажлын хэсэг томилон тус тус шалгуулж дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, тогтоосон хугацаанд биåлэлт үр дүнг тооцлоо.  

 

ДОЛОО: ДҮГНЭЛТ 

 

Öàãäààãèéí ãàçðààñ Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷, Óëñûí Èõ õóðàë, Çàñãèéí ãàçàð, 

Õóóëü ç¿é äîòîîä õýðãèéí ñàéä áîëîí àéìãèéí Èðãýäèéí õóðàë, Çàñàã äàðãà íàðààñ ãàðãàñàí 

öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé øèéäâýð, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 

äýâø¿¿ëñýí çîðèëò, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí ºãñºí ¿¿ðýã, øèéäâýðèéã àëáà 

õààã÷äàä ñóäëóóëàõ, òàéëáàðëàí òàíèóëàõ, áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèéã øèíý ìýäýý ìýäýýëëýýð 

ханган тэдний мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд үйл ажиллагаагаа 

÷èãë¿¿ëýí ìýðãýжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж байна. Батлагдсан орон тооны нөхөх 

хангалтыг бүрэн гүйцэтгэх, соён гэгээрүүлэх ажил, сургалтыг чанаржуулах, шинээр 

батлагдан гарсан хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон талт ажлыг зохион байгуулах, 

гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг ахиулахад анхаарч ажилласан юм.   

 

Долоо хоног бүрийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын талаар 

криминологи судалгааны Багаас судалгааг гаргаж гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр цаг үåийн 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 үр дүнтэй зохион байгуулж ажилласнаар 

аймгийн хэмжээнд 2018 оны  эхний 11 дүгээр сарын байдлаар /жилийн эцсийн мэдээ 

гараагүй байгаа/ 1660,1 сая төгрөгний хохиролтой, 346 холбогдогчтой, эрүүгèéí 562 õýðýã 

гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үåтэй харьцуулбал 4 хэргээр буюу 0,7 хувиар өссөн байна. 

Гэмт хэргийн илрүүлэлт 52.2 хувьтай буюу 3,4  хувиар  өссөн байна.  
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Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн дотор гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 18-аар  буюу 

9  хувиар буурч , Хүний бэлгийн эрх чөлөө халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 87,5 хувиар, 

хувийн өмчийн хулгай 5,4 хувиар,  Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 

ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 11,9 хувиар тус тус өсөж , согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт 

хэрэг 5,6 хувиар буурч, Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 40 хувиар өсөж , Хүний 

халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 17,6 хувиар буурсан , өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 

21 хувиар, Залилан мэхлэх гэмт хэрэг 53,3 хувиар  тус тус өсжээ.  

 

 Цагдаагийн газар нь 2018 оны 11 сарын байдлаар /12 сарын мэдээ гараагүй байгаа/ 

иргэд байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлийн нийт 4510 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 

шалгаснаас гэмт хэргийн шинжтэй 1103, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 3407 хүлээн авч 

хуулийн хугацаанд шалгаж шийдвэрлэлээ. Тус аймагт 2017 оны 11 сарын байдлаар 558 

гэмт хэрэг үйлдэгдэж байсан бол энэ онд 562 гэмт хэрэг үйлдэгдэж 4 хэргээр буюу 0.7 

хувиар өссөн байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 1103 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 

808 буюу 73.2 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж,364 гомдол мэдээлэл буюу 33 хувийг эрүүгийн 

хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж, нийт 1066 буюу 96.6 хувийг 

шийдвэрлэж одоо 37 гомдол мэдээлэл буюу 3.3 хувийг шалгаж  байна. Шалгасан гомдол 

мэдээллийн 1072 áуюу 97.1 хувèйг 0-5 хоíогт, 31 буюу 2,8 хувийг 5-14 хоногт 

шийдвэрлэжээ. Захиргааны зөрчлийн шинжтэй 3407 гомдол мэдээллийг хүлээн авч 

шалгаснаас  1451 буюу 42,5  хувьд торгуулийн арга хэмжээ авч, 679 буюу 20  хувийн эрх 

хасаж, 138 буюу 4,5 хувийг захиргааны журмаар баривчилж шийдвэрлэж, нийт 3372 буюу 

98,9 хувийг шийдвэрлэсэн  байна. Шалгасан гомдол мэдээллийн 3385 áуюу 99.3 хувèйг 0-3 

хоíогт, 22 буюу 0,6 хувийг  3-14 хоногт шийдвэрлэсэн байна. Иргэд байгууллагаас 

ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 98,9 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн нь өмнө оны мөн 

үåтэй харьцуулбал шийдвэрлэлт 2,1 хувèар өссөí үзүүлэлтэй байна. 

 

Öàãäààãèéí ãàçðûí óäèðäëàãààñ òàñàã, àëáàäûí äàðãà íàðûí ìàíëàéëàë, á¿òýýë÷ 

àæèëëàãààã äýýøë¿¿ëýõ, àæëûí õàðèóöëàãà, ñàõèëãà ¸ñ ç¿éã òºëºâø¿¿ëýõ, õàìò îëíû äóíä 

íýð õ¿íä, áàéð ñóóðèéã áýõæ¿¿ëýõýä àíõààð÷ óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýýã 

àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. Алба хаагчдын ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, сахилга ёс зүйг 

сайжруулах Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Цагдаагийн алба хаагчийн 

шинэ санал, санаачилгыг дэмжих” /код 116/-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Шинэ санаачилга-

Тэргүүн туршлага” болзолт уралдааныг санаачлан болзол шалгуурыг даргын зөвлөл болон 

хамт олны хурлаар хэлэлцэж батлуулан, биå бүрэлдэхүүний дунд зарлаж үр дүнг тооцож  

сар бүр онцлох алба хаагчийг шалгаруулж хэвшээд байна. 

Мөн Цагдаагийн åрөнхий газрын даргын баталсан “Цагдаагийн алба хаагчийн 

харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн 

газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар алба 

хаагчдын дунд “Тэргүүний соёлч боловсон офицåр, цагдаа, эмэгтэй ажилтан” болзолт 

уралдаан, “Алба хаагчаа сонсъё, дэмжьå” сэдэвт 1 сарын аяныг тус тус зарлаж дүгнэсэн нь  

хамт олныг үйл ажиллагааг идэвхжүүлсэн, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн чухал арга 

хэмжээнүүд боллоо. 

  

Алба хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод заасан зорилго, 

зорилтыг хангахад чиглэсэн төрөл мэргэжлийн болзолт уралдаануудыг Цагдаагийн газрын 

даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар “Байгууллагын 

соёлыг дээшлүүльå” аяны хүрээнд алба хаагчдын дунд “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч, “Шилдэг 

хэсгийн байцаагч”, “Шилдэг эрүүгийн мөрдөгч, “Шилдэг мөрдөгч”, “Шилдэг зохицуулагч”, 

“Шилдэг харуулчин” “Шилдэг ахлагч” болзол уралдааныг зохион явуулж дүгнэсэн нь ажлын 

байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтыг хангахад чиглэсэн, алба 

хаагчдын ажиллах урам зоригийг сэргээсэн онцлог сайн арга хэмжээ болсон юм. 
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Цагдаагийн газрын удирдлага нь оны эхэнд “Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг явуулах” /код 112/, Санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх журам /код 

117/ Хууль зүйн сайдын 2015 оны а/238 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу 

òàñàã, àëáàä, àëáà õààã÷äûí  àæëûí àëäàà, çºð÷èë äóòàãäëûã çàñ÷ àðèëãàõ, òàñëàí çîãñîîõ, 

àæëûí õýâèéí íºõöëèéã õàíãàõ, ÷àíàð ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõ, àëáà õààã÷äûí àæëûí áîëîí 

ñàõèëãà ёс зүйн дутагдлыг илрүүлэх, засуулах зорилгоор “Дотоодын хяналт шалгалтын 

нэгдсэн төлөвлөгөө” гарган алба хаагчдын ажлыг шалган зааварчлах ажлыг сар бүр 

дотооддоо зохион байгуулж, зөрчил дутагдлыг илрүүлж газар дээр нь засуулсан үр дүнтэй 

ажил болж байна.  

 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний 

дагуу “Зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар зохион байгуулж 

байгаа ажлын үр дүн”, “Эрэн сурвалжлах ажлын чанар үр дүн АСАР сангийн үйл ажиллагаа, 

цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”,“Жижүүрийн албаны үйл ажиллагаа, үйлчилгээний 

стандартыг хэвшүүлэх, иргэдэд хүнд суртал чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай үйлчлэх талаар 

зохион байгуулж байгаа ажлын үр дүн”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл, энэ чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, цаашид авах арга хэмжээ” зэрэг сэдвүүдээр тасаг, албадын дарга, 

ахлахуудын сонсголыг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж хурлын тэмдэглэлээр үүрэг 

өгч биåлэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байгаа нь албадын ажлыг сайжруулахад үр дүнгээ өгч 

байна. 

 

Алба хаагчдад чиглэсэн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу 

зохион байгуулж алба хаагчдыг бүрэн хамруулах, Сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион 

байгуулах сургагч багшийн сургалтад алба хаагчдыг хамруулах, сургалтын чанар, үр дүнг 

ахиулахад анхаарч ажиллаж байна.  

Хөдөө сумдад ажиллаж байгаа алба хаагч нарт улирал бүр албаны сургалтыг CD/ 

DVD/ хэлбэрээр гарын авлага, ном,  видåо хичээлийг бэлтгэн хүргүүлж, биå даан судлуулан 

үр дүнг  тооцож, гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлж, харилцах чадварыг хөгжүүлэх, 

улмаар гадаад улсын цагдаагийн акадåми болон хуулийн  сургуулиудад суралцах, 

бололцоо нөхцөлийг хангахын тулд байгууллагын удирдлагаас батлан итгэмжлэгдсэн 

“ЗОХИОМЖ” дээд сургуультай 2018 оны эхэнд гэрээ байгуулан 15 алба хаагчийг ажлын 

байрнаас хөндийрүүлэлгүй хууль эрх зүйн бакалавр, магистрын сургалтад аймгийн төв 

Чойбалсан хотод суралцуулж эхэлсэн нь алба хаагчдын мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх 

суралцах боломжоо нэмэгдүүлсэн ач холбогдолтой арга хэмжээ боллоо. 

 

Алба хаагчдын ёс зүйг төлөвшүүлэх, сахилгын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, 

гаралтыг бууруулах зорилгоор “Сахилга ёс зүйн алба”-ыг Цагдаагийн газрын даргын 2018 

оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/76 дугаар тушаалаар Захиргааны удирдлагын тасгийн 

даргаар ахлуулан шинэчлэн байгуулж гишүүдэд тасаг албадын нэр бүхий 12 ахлахыг 

томилж үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, хурлаар хэлэлцэгдсэн алба хаагч бүрээс дахин 

давтан зөрчил гаргахгүй байх  “Баталгаа” гаргуулж “Зөвлөгөө” өгч ажилласан юм. 

  

Цагдаагийн газрын тасаг албад, алба хаагчдын албаны шуурхай бэлэн байдал, 

цагдаач ажиллагаа, ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх, ажлын үр дүн, шат 

дараалсан хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилгоор “Алба хаагчдын  ажлын хариуцлага, 

сахилга ёс зүй, цагдаач ажиллагааг сайжруулах 45 хоногийн аян”, “Замын цагдаагийн 

тасгийн алба хаагчдын ажлын хариуцлага сахилга ёс зүйг сайжруулах сарын ажил” “Соёлч 

байгууллага, алба хаагч”, Байгууллагын соёл, алба хаагчдын ажлын хариуцлага, дүрэмч 

ажиллагааг дээшлүүлэх” зэрэг 4 нэгдсэн арга хэмжээ “Сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”,  
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“Гэр бүлийн зөвлөгөөн” 2 нэгдсэн арга хэмжээг төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу 

зохион байгуулсан, цагдаагийн газрын удирдлагаас алба хаагчдаас өнгөрсөн 2017 оны гэмт 

хэрэг, сахилга, ёс зүйн зөрчилд холбогдсон байдалд дүгнэлт хийж, шалтгаан нөхцөлийг 

тогтоон, алба хаагчдын ажил үүргийн гүйцэтгэлийг сайжруулах, ажлын хариуцлага алдах, 

сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргах, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор  удирдлага зохион байгуулалттай шат дараалсан арга хэмжээг авч 

ажилласны үр  дүнд энэ онд эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон алба хаагч гараагүй  ба 

сахилгын зөрчил өнгөрсөн оны мөн үåтэй харьцуулбал 10 íэгжээр áуюу 31.2 хувèар 

áуурсаí сайн үзүүлэлттэй байна. 

 Цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1.6, 15.2 

дахь хэсэг, Хууль Зүй, Дотоод Хэргийн Сайдын 2017 оны А/133 дугаар тушаалаар баталсан 

"Иргэний зөвлөлийн дүрэм"-ийн 8.1.7-д "Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага 

нь тухайн жилийн үйл ажиллагааны тайланг иргэний зөвлөл, оршин суугчдад тайлагнах" 

заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хөдөө орон нутагт сумдад алба хаагчид цагдаагийн газрын 

болон сумын хэсгийн төлөөлөгчийн тайланг 25 удаа 2800 орчим иргэдэд тавьж тэдний 

санаа бодлыг сонсож гаргасан шүүмжлэлийн мөрөөр тодорхой ажил зохион үр дүнг тооцон 

ажиллаж байна. Хурлын үåэр иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийг хүлээн авч, 6 санал, 24 

асуултад хариулт өгч ажилласан юм. 

Иргэний зөвлөлийн дарга болон гишүүд 2018 оны 09, 10 дугаар сард аймгийн бүх 

сумдаар явж, орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа цагдаагийн алба хаагчийн ахуй 

нөхцөлтэй танилцан, ажил үүргийн гүйцэтгэл, сахилга ёс зүйн байдалд дүн шинжилгээ хийж, 

нутгийн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, санал асуулгыг авч ажилласны үр дүнд 

аймгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 9 дүгээр 

хуралдаанд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих зорилгоор “ ГЭМТ 

ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ” 11 дүгээр тогтоолын төсөл  

хэлэлцүүлж төлөөлөгчдийн 100%-ийн саналаар батлууллаа.  

      

Ингэснээр аймаг орон нутгийг хөгжүүлэх Нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэл, 

аймгийн нэгдсэн төсөвт цагдаагийн байгууллагад шаардлагатай тåхник хэрэгсэл, алба 

хаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөл бололцоог сайжруулахад жил бүр хөрөнгө санхүүгийн 

чиглэлээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх бодит боломж бий боллоо. 

 

Цагдаагийн газар нь 2018 онд аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн 

нөхцөл байдал, алба хаагч нарын ажлын ачаалал, амьдрах орчин ахуй нөхцөлийн талаар 

аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Иргэний зөвлөлд тухай бүр 

танилцуулж, сонсгол мэдээлэл хийж хамтран ажилласны үр дүнд 2019 оны аймгийн нэгдсэн 

төсөвт цагдаагийн газарт шаардлагатай хөдөлгөөнт эргүүлийн 3 автомашин, сумдад 

ажиллах 10 олон нийтийн цагдаагийн зардал, Чойбалсан хотын 2,3 дугаар багийн кобан 

барилгын засвар, гудамж талбайн камåрын засварын төсөв, Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажилд шаардлагатай зардал зэрэг 280 гаруй сая төгрөгийн төсвийг аймгийн 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлж батлуулж ажилласан үр дүнтэй 

байна. 

 

НÀÉÌ. Öààøèä òàâèõ çîðèëò  

 

1.Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 2019 îíä äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûã á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëæ, àëáà 

õààã÷äûí õóóëü ýðõèéí ìýäëýã, ñàõèëãà, äýã æóðìûã ñàéæðóóëàõàä îíöãîé àíõààð÷, ýíý 

àæèëä àëáàäûí äàðãà, àõëàõóóäûí øàò äàðààëñàí õàðèóöëàãûã ºíäºðæ¿¿ëýõ.  

 2.Àëáà õààã÷äûí äóíä çîõèîõ ñóðãàëò, ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýõ àæëûí àðãà áàðèë, õýëáýðèéã 

áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, ÷àíàð, ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëýõ. 
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 3.Õóóëü÷ øóóðõàé àæèëëàãààã õàíãàæ, öàãäààãèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä õ¿ðòýýìæòýé 

õ¿ðãýõ. 

 4.Àëáà õààã÷äûí õóâèéí áîëîí àæèë ¿¿ðãèéí ã¿éöýòãýëä àíõààð÷, õ¿íèé ýðõ, ýðõ 

÷ºëººã çºð÷èõгүй, авлигалд өртөхгүй хамт олон байж улс, аймгийн тэргүүний байгууллага 

áîëíî. 

 
 
 
 
 

Òàéëàí áè÷ñýí: 
ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ ÄÀÐÃÀ,  
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА   Т.ГАНЗОРИГ 

 

 

 

 

 


