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2018 оны 12 дугаар                                                                                                      Дорнод аймаг                                    
сарын 22-ны өдөр                                                                                                          Хэрлэн сум  

Дорнод аймаг даõü цагдаагийн газрын Шуурõай удирдлагын тасаг нü тайлангийн 
õугацаанд Ìîíãîë Óëñûí õóóëü òîãòîîìæ, Óëñûí Èõ õóðàë, Çàñãèéí гàçðûí òîãòîîë, øèéäâýð, 
Цагдаагийн ерөнõий газрын дарга, удирдлагууд болон Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурõай 
удирдлагын албаны дарга, удирдлагуудаас  өгсөн үүрэг, ажлын чиглэл, õолбогдоõ òóøààë, 
øèéäâýð, àëáàí äààëãàâðóóäûã óäèðäëàãà болгон Цагдаагийн ерөнõий газраас 2018 онд 
дэвшүүлсэн үндсэн зорилтын õүрээнд энэ оны 4 дүгээр улирлад 19 төрлийн ажил үйлчилгээг 
õэрэгжүүлэõ үүднээс үйл ажиллагааны òºëºâëºãºº боловсруулан цагдаагийн газрын даргаар 
батлуулж õэрэгжүүлэн ажиллалаа.  

Íýã. Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí òàëààð 

Цагдаагийн ерөнõий газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/212 
дугаар тушаалаар нутаг дэвсгэр õариуцсан цагдаагийн байгууллагад Шуурõай удирдлагын 
тасаг байгуулагдаж, тасгийн дарга 1, мэдээлэл судалгааны аõлаõ мэргэжилтэн 1, зөрчлийн 
тоо бүртгэгч 1, жижүүрийн аõлаõ офицер 1, жижүүрийн офицер 3, мэдээлэл õүлээн авагч 
жижүүрийн цагдаа 4, жижүүрийн цагдаа 1, õолбоо мэдээллийн инженер 1 нийт 13 алба 
õаагчийн орон тоотой баталсан. Одоо тус тасаг нü 11 алба õаагчийн бүрэлдэõүүнтэй үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд жижүүрийн буюу конторын цагдаа, мэдээлэл õүлээн авагч 
жижүүрийн цагдаагийн 1 орон тоо тус тус дутуу байна. 

Цагдаагийн ерөнõий газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн Б/715 
тоот тушаалаар мэдээлэл õүлээн авагч жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд аõлагч Б.Мөнõсүõ 
тус газарт õүний нөөцийн мэргэжилтнээр томилогдсон. Мөн жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн 
дэд аõлагч Г.Ганцэцэг нü õүүõэд асраõ чөлөөтэй байна. 

Цагдаагийн газрын даргын баталсан õуваарийн дагуу ээлжийн амралтаа дутуу эдэлсэн 
албан õаагчдыг 2018 оны IV улиралд багтаан үлдэгдэл амралтыг эдлүүлэõ ажлыг зоõион 
байгуулж, тайлангийн õугацаанд буюу 2018 оны 10 дугаар 15-ны өдрөөс жижүүрийн аõлаõ 
офицер, цагдаагийн õошууч Э.Энõтүвшин ээлжийн амралт авч 2018 оны 10 дугаар сарын 30-
ны өдөр ажилдаа орсон. Жижүүрийн офицер, цагдаагийн аõлаõ дэслэгч М.Баяржаргал 2018 
оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эõлэн ээлжийн амралтаа авч, 2018 оны 12 дугаар сарын 
07-ны өдөр орсон. Мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн цагдаагийн аõмад Г.Болотуяа 2018 
оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрөөс ээлжийн амралтаа авч 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны 
өдөр ажилдаа орсон. Одоо тус тасагт ээлжийн амралтаа дутуу эдэлсэн албан õаагч байõгүй 
болно.   

Тайлангийн õугацаанд тасгийн алба õаагчдын ажлыг дүгнэõ шалгуур үзүүлэлтийг 
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурõай удирдлагын албанаас батлан ирүүлээгүй байгаа тул алба 
õаагч нарын саõилга, ёс зүйн байдал, ажлын цаг ашиглалт, нэгдсэн эргүүл, жижүүр болон 
Цагдаагийн газраас зоõион байгуулж байгаа нийтийг õамарсан ажил, арга õэмжээнд оролцсон 
байдал, õийж гүйцэтгэсэн ажлын чанар, үр дүнг үндэслэн Төрийн албаны туõай õуулийн 11 
дүгээр зүйлийн 11.6, Хөдөлмөрийн туõай õуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1, 49.5 даõü õэсэг, 
Цагдаагийн ерөнõий газрын даргын 2017 оны А/246 дугаар тушаалаар баталсан “Алба 
õаагчийн ажлыг үнэлэõ /код 111/ журам”-ын 111.4.2, цагдаагийн газрын даргын 2016 оны А/29 
дүгээр тушаалаар баталсан “Дорнод аймаг даõü цагдаагийн газрын õөдөлмөрийн дотоод 
журам”-ын 2.14-т заасны дагуу ажлын үр дүнгээр давõартсан тоогоор 7 алба õаагчид 70 õувü 
сарын үндсэн цалинг нэмж ажлыг дүгнэсэн. 

Цагдаагийн ерөнõий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/246 
дугаар тушаалаар баталсан “Алба õаагчийн ажлыг үнэлэõ /код 111/ журам”-д заасны дагуу 
тасгийн алба õаагчдын үр дүнгийн гэрээг 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар дүгнэõ саналыг 



ерөнõий менежер буюу цагдаагийн газрын даргад танилцуулж “А” буюу “Маш сайн” 
үнэлгээтэй 1 алба õаагч, “В” буюу “Сайн” үнэлгээтэй 4, “С” буюу “Хангалттай” үнэлгээтэй 6 
алба õаагч дүгнэгдлээ.  

Соён гэгээрүүлэõ, албаны сургалтын чиглэлээр: 2018 оны 4 дүгээр улиралд Шуурõай 
удирдлагын тасгийн алба õаагчдад зоõион байгуулаõ нэгжийн сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан шинэчлэн 
батлагдсан õуулü тогтоомж, заавар журам, тушаал шийдвэрийг 13 сэдэвт багтаан сургалтын 
материал бэлтгэн õуваарийн дагуу алба õаагч нарт сургалт зоõион байгуулж байна.  

Шуурõай удирдлагын тасгийн даргын зүгээс алба õаагч нарын Монгол улсын õуулü, 
тогтоомж, төрийн албаны зарчим, ёс зүйн õэм õэмжээг саõин биелүүлж, ажлын байранд ажил 
õэрэгч уур амüсгалыг бүрдүүлэõ, үйлчилгээний чанарыг сайжруулаõ зорилгоор Цагдаагийн 
ерөнõий газрын даргын 2009 оны 403 дугаар тушаалаар батлан гаргасан “Цагдаагийн 
байгууллагын үйлчилгээний стандарт”, Цагдаагийн ерөнõий газрын даргын 2017 оны 06 
дугаар сарын 23-ны өдрийн А/129 дүгээр тушаалын 1 дүгээр õавсралтаар батлагдсан 
“Цагдаагийн алба õаагчийн саõилгын дүрэм”, 2 дугаар õавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн 
алба õаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг õэрэгжүүлэõ, агуулга, ач õолбогдлыг тайлбарлан таниулаõ, 
судлуулаõ, үйл ажиллагаанд нü õэвшүүлэõ, иргэд олон нийтэд сурталчлаõ ажлыг тогтмол 
зоõион байгуулж байна. 

Цагдаагийн газраас Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Алба õаагчийн 
үргэлжилсэн сургалт зоõион байгуулаõ /код 951/ журам”-ын õэрэгжилтийг õангаõ, алба 
õаагчдын мэргэшлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэõ албаны сургалтыг 7 õоног бүрийн 
“Баасан” гаригт тогтмол зоõион байгуулсан. Уг сургалтанд тасгийн алба õаагчдыг бүрэн 
õамруулж, õичээлийн дэвтэрт õийсэн тэмдэглэлд тасгийн даргаас õяналт тавин ажиллалаа.  

Монгол Улсын Иõ Хурлаас 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр баталсан 
Цагдаагийн албаны туõай õуулü /шинэчилсэн найруулга/, Эрүү, зөрчлийн болон Эрүүгийн 
õэрэг õянан шийдвэрлэõ туõай õуулü, Зөрчил шалган шийдвэрлэõ туõай õуулü, Гэр бүлийн 
õүчирõийлэлтэй тэмцэõ туõай õуулü зэргийг алба õаагчдад шуурõай õүргэõ, сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг тасралтгүй зоõион байгуулаõ ажлын õэсгээс цагдаагийн газрын нийт 
бие бүрэлдэõүүнд зоõион байгуулсан сургалтанд тасгийн алба õаагчдыг бүрэн õамруулав.  

Монгол Улсын Засгийн газрын õэрэг эрõлэõ газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн 
даргын 2018 оны 265/72 дугаар õамтарсан тушаалаар Төрийн албаны  туõай /шинэчилсэн 
найруулга/ õуулийг õэрэгжүүлэõ  бэлтгэл ажлыг õангуулаõ төрийн жинõэнэ алба õаагчдын 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэõ ажлын õүрээнд тасгийн алба õаагч нарт Монгол Улсын Үндсэн 
õуулü, Төрийн албаны туõай õуулийн шинэчилсэн найруулга, компüютер теõнологийн 
чиглэлээр сургалт зоõион байгуулж, тестийн шалгалт авч бэлтгэл ажлыг õанган Цагдаагийн 
ерөнõий газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын õэсэг Дорнод аймаг даõü цагдаагийн 
газарт 2018 оны 11 дүгээр сарын 20, 21-ний өдрүүдэд явуулсан шалгалтанд õамрагдаж 
тасгийн алба õаагчид амжилттай дүн үзүүлсэн. 

Холбоо мэдээллийн инженер, цагдаагийн аõмад В.Болормаа, зөрчлийн тоо бүртгэгч, 
цагдаагийн дэд аõлагч Б.Ядамжав нар 2018 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 11 дүгээр 
сарын 17-ны өдрийг õүртэлõ õугацаанд Хуулü саõиулаõын иõ сургуулийн Цагдаагийн 
сургуулийн эчнээ дамжаанд суралцаж 2018 оны õичээлийн жилийн сургалтаа дуусган 2018 
оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс ажил үүргээ гүйцэтгэж, байгууллагын õэвийн үйл 
ажиллагааг õанган ажиллаж байна. 

Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурõай удирдлагын албанаас 2018 оны 09 дүгээр сарын 
10, 11-ний өдрүүдэд зоõион байгуулсан Алба, нэгж, нутаг дэвсгэр õариуцсан цагдаагийн 
байгууллагын шуурõай удирдлагын õэлтэс, тасгийн дарга нарын сургалтанд тасгийн дарга, 
цагдаагийн õошууч Н.Ууганбаяр õамрагдсан.  



Мөн албанаас 2018 оны 09 дүгээр сарын 19-өөс 22-ны өдрүүдэд зоõион байгуулсан 
“Мэдээлэл судалгаа, дүн шинжилгээ õийõ аргууд” сэдэвт сургалтанд зөрчлийн тоо бүртгэгч, 
цагдаагийн дэд аõлагч Б.Ядамжав õамрагдсан.  

Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-аас 
28-ны өдрүүдэд зоõион байгуулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл аõуй” сэдэвт 
сургалтанд жижүүрийн аõлаõ офицер, цагдаагийн õошууч Э.Энõтүвшинг õамруулсан.  

Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв болон Хөгжлийн бэрõшээлтэй õүний 
õөгжлийн ерөнõий газар õамтран зоõион байгуулсан “Хөгжлийн бэрõшээлтэй иргэдтэй 
õарилцаõ õөтөч цагдаа бэлтгэõ” сэдэвт сургалтанд 2018 оны 12 дугаар сарын 12-аас 14-ний 
өдрүүдэд мэдээлэл õүлээн авагч жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд аõлагч О.Мөнõ-Эрдэнэ 
õамрагдсан.  

Мэдээллийн сангийн ашиглалтыг сайжруулаõ зорилгоор мэдээлэл судалгааны 
мэргэжилтэн, цагдаагийн аõмад Г.Болортуяагаар “Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сан, 
түүнд ажиллаõ арга зүй, зөвлөмж” сэдэвт сургалтыг бэлтгүүлэн 2018 оны 10 дугаар сарын 05-
ны өдөр цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэõүүнд, тасаг албадын дарга нарт Од програм 
ашиглаõ талаар тус тус сургалт зоõион байгуулсан. 

Шуурõай удирдлагын тасгийн буюу нэгжийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
дарааõ сэдвээр сургалт зоõион байгууллаа. 

Тайлангийн õугацаанд: 

- Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурõай удирдлагын албаны бүтэц, чиг үүрэг, үйл 
ажиллагаанд анõаараõ асуудал сэдвээр 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр тасгийн дарга, 
цагдаагийн õошууч Н.Ууганбаяр; 

- ЦБҮАЖ /код-702/-д заасан “Зөрчлийн тоо бүртгэл õөтлөõ, мэдээллийн санд баяжилт 
õийõ” сэдвээр 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн, 
цагдаагийн аõмад Г.Болортуяа; 

- Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Гэмт õэрэг, зөрчлийн талаар гомдол 
мэдээлэл õүлээн аваõ журам /код-202/” 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр жижүүрийн 
аõлаõ офицер, цагдаагийн õошууч Э.Энõтүвшин; 

- Иргэн, õуулийн этгээдээс цагдаагийн байгууллагад õандаж гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг õүлээн аваõ, мэдээллийн санд бүртгэõэд анõаараõ асуудал сэдвээр 2018 оны 10 
дугаар сарын 15-ны өдөр мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн, цагдаагийн аõмад Г.Болортуяа; 

- ЦБҮАЖ /код-201/-д заасан “Ноцтой гэмт õэргийн талаар мэдээлэõ, анõаараõ 
асуудал” сэдвээр 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр жижүүрийн аõлаõ офицер, 
цагдаагийн õошууч Э.Энõтүвшин; 

- Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сангийн судалгаа õяналтын санд 
обüект, субüектын мэдээлэл оруулаõ сэдвээр 2018 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр мэдээлэл 
судалгааны мэргэжилтэн, цагдаагийн аõмад Г.Болортуяа; 

- Төрийн албаны туõай õуулийн шинэчилсэн найруулгыг алба õаагч нарт танилцуулаõ 
чиглэлээр 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр жижүүрийн аõлаõ офицер, цагдаагийн 
õошууч Э.Энõтүвшин; 

- Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Шуурõай удирдлагын албаны үйл 
чилгээ /код-200/ журам-аар 2018 оны 11 сарын 26-ны өдөр жижүүрийн аõлаõ офицер, 
цагдаагийн õошууч Э.Энõтүвшин;  

- Цагдаагийн газарт ашиглагдаж буй õолбооны теõник õэрэгслийг ашиглаõ, 
õүлээлцэõэд анõаараõ асуудал сэвдээр 2018 оны 11 сарын 26-ны өдөр õолбооны инженер, 
цагдаагийн аõмад В.Болормаа; 

- Монгол Улсын Гэр бүлийн õүчирõийлэлтэй тэмцэõ туõай õуулийн ойлголт, гэр 
бүлийн õүчирõийлэлтэй õолбоотой гомдол мэдээллийг õүлээн аваõад анõаараõ асуудал 
сэдвээр 2018 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр тасгийн дарга, цагдаагийн õошууч Н.Ууганбаяр 
тус тус õичээл заасан. Нэгжийн сургалтаар заасан õичээлийн конспект бүрийг сургалтын 
материал болгон ашиглаж байна.  

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 2018 оны “Соён гэгээрүүлэõ 
төлөвлөгөө”-ний дагуу Цагдаагийн ерөнõий газрын õэвлэл мэдээллийн төвөөс зоõион 



байгуулсан “Миний ажил – Миний баõарõал” сэдэвт гэрэл зургийн уралдаанд õолбоо, 
мэдээллийн инженер, цагдаагийн аõмад В.Болормаа, жижүүрийн офицер, цагдаагийн аõлаõ 
дэслэгч М.Баяржаргал нарыг оролцуулж цагдаагийн газрын õэмжээнд бүтээл нü шалгарсан 
тул Цагдаагийн ерөнõий газрын Хэвлэл, мэдээллийн төвд õүргүүлсэн.  

Мөн Цагдаагийн ерөнõий газрын даргын баталсан “Уран илтгэл” уралдааны 
удирдамжид заагдсан ажил, арга õэмжээг цагдаагийн газрын õэмжээнд зоõион байгуулаõад 
жижүүрийн офицер, цагдаагийн дэслэгч Ч.Анõбаяр, мэдээлэл õүлээн авагч жижүүрийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд аõлагч О.Мөнõ-Эрдэнэ нарыг оролцуулсан.  

Авлигаас урüдчилан сэргийлэõ чиглэлээр: Тус цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 03 
дугаар сарын 12-ны өдөр баталсан Авлигаас урüдчилан сэргийлэõ, соён гэгээрүүлэõ ажлын 
төлөвлөгөөний õүрээнд Авлигын эсрэг õуулü тогтоомж, Авлигатай тэмцэõ үндэсний 
õөтөлбөрийн õэрэгжилт, Авлигатай тэмцэõ газрын зөвлөмжийн õэрэгжилт, алба õаагчдыг 
авлига, ашиг сонирõлын зөрчлөөс урüдчилан сэргийлэõ зорилгоор “Авлигаас ангид байõ 
амлалтын дэвтэр”-ийг тасгийн алба õаагчдаар аялуулж тэмдэглэл õийлгэсэн. 

Цагдаагийн ерөнõий газар, Авлигатай тэмцэõ газраас ирүүлсэн зөвлөмж, санамж 
болон бусад тарааõ материалыг тогтмол алба õаагч нарт танилцуулан судлуулж, тасгийн  
алба õаагчдын сэтгэл зүйг төлөвшүүлэõ зорилгоор сэтгэл зүйчтэй уулзуулан 2018 оны 4 
дүгээр улирлын байдлаар дүгнэлтийг гаргуулан өртөж болзошгүй алба õаагчдад чиглэсэн 
албаны сургалтанд õамруулсан.  

Авлига, ашиг сонирõлын зөрчлөөс урüдчилан сэргийлэõ зорилгоор алба õаагчдад 
Авлигатай тэмцэõ газраас бэлтгэн õүргүүлсэн сурталчилгааны материал, авлигаас ангид байõ 
санамж, сэрэмжлүүлэг, авлигын õор õөнөөлийн талаарõ зурагт õуудас, шторк зэргийг албаны 
сургалтын цагаар 2 удаа 2 цагийн сургалтыг зоõион байгуулав.  

Алба õаагч нараас албан үүрэг гүйцэтгэõтэй õолбогдуулан бусдаас шан õарамж аваõ, 
чиглэлийн бус õэрэг маргаанд оролцоõгүй байõ, шалгаж шийдвэрлэж байгаа õэрэг, материалд 
õэн нэгэн албан тушаалтан нөлөөлж өөрт ашигтай байдлаар шийдвэр гаргуулаõ гэж буй 
үйлдлийн талаар нэн даруй удирдаõ албан тушаалтанд мэдэгдэж байõ талаар 1 удаа 
“Баталгаа” авч  ажилласан. 2018 онд тус тасгаас авлига, ашиг сонирõолтой õолбоотой зөрчил 
дутагдал гаргасан алба õаагч байõгүй болно. 

Саõилга, õариуцлага, ёс зүйн талаар: Цагдаагийн газраас алба õаагчдын ажлын 
õариуцлага, õарилцааны соёл, ёс зүйн шаардлагыг õанган ажиллаõ чиглэлээр улирал бүр 
“Саõилга, ёс зүйн зөвлөгөөн” зоõион байгуулж байгаатай õолбогдуулан тасгийн “Саõилга, ёс 
зүйн õурал”-ыг сар бүр буюу 3 удаа зоõион байгуулж, тэмдэглэлийг Заõиргааны удирдлагын 
тасгийн даргад õүргүүлж õэвшсэн.  

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Саõилга õариуцлага, дэг журмыг чангатгаõ 
туõай” 01  дүгээр албан даалгавар, Төрийн албаны саõилга дэг журам, ажлын õариуцлагыг 
чангатгаõ туõай 258 дугаар тогтоол, Цагдаагийн ерөнõий газрын дэд даргын 2018 оны 03 
сарын 28-ны өдрийн 3/1781 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн “Саõилга õариуцлагыг дээшлүүлэõ 
үүрэг, ажлын чиглэл”, 2017 оны 11 сарын 22-ны өдрийн 4/1645 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн 
үүрэг чиглэл, Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурõай удирдлагын албаны дарга болон 
Цагдаагийн газрын дарга, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тасгийн албан õаагч нарт 
туõай бүр танилцуулж, õэрэгжүүлэõ ажиллаõ төлөвлөгөө боловсруулан цагдаагийн газрын 
даргаар батлуулж, биелэлт үр дүнг тооцон ажиллалаа.   

Цагдаагийн ерөнõий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны 
“Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэõ õөтөлбөр, õэрэгжүүлэõ үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө батлаõ туõай” А/120 дугаар тушаал, мөн даргын баталсан 
“Байгууллагын соёлыг дээшлүүлüе” аяны õүрээнд “Иргэдийг угтаõ үйлчилгээ” арга õэмжээний 
удирдамж төлөвлөгөө боловсруулан цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, 2018 оны 10 
дугаар сарын 17-ны өдрөөс нийт офицер бүрэлдэõүүн болон конторт үүрэг гүйцэтгэдэг аõлагч 



нарыг õуваарüт оруулан иргэдийг угтаж аваõ, цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг 
шуурõай õүргэõ ажлыг зоõион байгуулан ажиллаж байна. 

Шуурõай удирдлагын тасгийн алба õаагчдын саõилга õариуцлагыг дээшлүүлэõ 
чиглэлээр “Ажлын õариуцлага, сонор сэрэмж, байгууллагын аюулгүй байдал, саõилга ёс зүйг 
сайжруулаõ туõай” тасгийн даргын 01 дугаартай үүрэг алба õаагчдад õүргүүлэн, Замын 
õөдөлгөөний аюулгүй байдлын туõай õуулü, Замын õөдөлгөөний дүрмийн õэрэгжилт болон 
цагдаагийн алба õаагч дээрõ õуулü, дүрмийг зөрчиõгүй байõ, согтууруулаõ ундааны зүйл 
õэрэглэсэн үедээ тээврийн õэрэгсэл жолоодоõгүй, ажлын цагаар, дүрэмт õувцастай 
согтууруулаõ ундааны зүйл õэрэглэõгүй байõ, цагдаагийн алба õаагчийн ёс зүйн õэм õэмжээг 
мөрдөж ажиллаõ талаар баталгаа гаргуулан авч, 1 удаа зөвлөмж өгч, олон нийтийн цаõим 
сүлжээ, мэдээллийн сувгуудад зөвшөөрөгдсөнөөс бусад тоõиолдолд албаны мэдээ, 
мэдээлэл, цагдаагийн дүрэмт õувцастай зураг, санал, сэтгэгдэл оруулаõгүй, ажлын цагаар 
õувийн асуудлаар цаõим сүлжээнд ороõгүй байõ талаар “БАТАЛГАА” 1 удаа авч, сар бүр 
биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

Мөн тасгийн даргаас зөрчил шалган шийдвэрлэõ ажиллагаа явуулаõ эрõ бүõий албан 
тушаалтнууд /жижүүрийн офицер, аõлаõ офицер/-ын шалгаж байгаа зөрчлийн õэргүүдтэй 
биечлэн танилцаж, õэрэгт õийгдвэл зоõиõ ажиллагаа, анõаараõ зүйлийн талаар болон Зөрчил 
шалган шийдвэрлэõ туõай õуулийн заалтыг нэг мөр õэрэгжүүлж ажиллаõ туõай 02, алба õаагч 
нар өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа õэрэгжүүлж ажиллаõ туõай 03, жижүүрийн аõлаõ офицер 
болон сумдын õэсгийн дарга, õэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
õэрэгжүүлж ажиллаõ 04, 05 тоот үүрэг зааварчилгыг тус тус õүргүүлж, биелэлтэд нü õяналт 
тавин ажиллуулж байна. 

Сумдын õэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг мэдээллээр õангаõ, дарга удирдлагаас өгсөн 
үүрэг, ажлын чиглэлийг шуурõай дамжуулаõ зорилгоор “Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт өгөõ 
үүргийн дэвтэр” санаачлан бэлтгэж, өглөө бүр цагдаагийн газрын дарга болон тасаг албадын 
дарга нараар сумдын õэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт өгөõ үүргийг бичүүлэн авч нэгтгэн 
“Дорнод цагдаа жижүүр” фейсбүүк цаõим õаяганд байршуулж, õолбоо мэдээллийн õэрэгслээр 
зарлан мэдээлэõ ажлыг зоõион байгуулав. 

Хөгжлийн бэрõшээлтэй õүний эрõийг õангаõ үүрэг бүõий орон тооны бус дэд зөвлөлийн 
2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5 даõü заалтыг õэрэгжүүлэõ ажлын төлөвлөгөөний 
õүрээнд Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар байр болон жижүүрийн өрөөнд õөгжлийн бэрõшээлтэй 
иргэдэд цагдаагийн байгууллагын ажил, үйлчилгээг шуурõай үзүүлэõ туõай мэдээлэл өгөõ 
зурагт õуудас, таниõ тэмдэг, самбар бэлтгэж байршуулсан. 

Мөн õөгжлийн бэрõшээлтэй иргэдээс утсаар гаргасан гомдол, мэдээллийг жижүүрийн 
шуурõай албанд видео õэлбэрээр аваõ ажлыг зоõион байгуулж байгаа бөгөөд “Цагаан 
толгойн õурууны үсэг”-ийг жижүүрийн өрөөнд байршуулж, жижүүрийн офицер, мэдээлэл 
õүлээн авагч нарыг доõионы õэлний анõан шатны мэдлэгт суралцуулж байна.  

  Байгууллагын аюулгүй байдлыг õангаõ чиглэлээр цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар байрны 
алба õаагч нар өрөө тасалгааны лацаа õүлээлцэõ бүртгэлийг гарган жижүүрийн офицер, 
мэдээлэл õүлээн авагч нар өдөр бүр алба нараар гарын үсэг зуруулж, õүлээлцэн цагдаагийн 
газрын даргад танилцуулан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-200/-д заасны дагуу жижүүрийн 
шуурõай албанд õөтлөгдвөл зоõиõ бүртгэлийг жижүүрийн офицер, мэдээлэл õүлээн авагч 
жижүүрийн цагдаа нараар тогтмол, бүрэн гүйцэт õөтлүүлэн баяжилт õийлгэсэн. 

2018 онд жижүүрийн шуурõай алба нü цагдаагийн газрын даргын шийдвэрээр нийт бие 
бүрэлдэõүүнийг Ц-111 доõиогоор 14 удаа, тасаг албадыг õэсэгчилсэн байдлаар 5 удаа бэлэн 
байдал зарлаж, албаны бэлэн байдлыг шалгалаа.  



Цагдаагийн ерөнõий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр А/262 дугаар 
тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны Ноцтой гэмт õэргийн талаар 
мэдээлэõ журам /код-201/-ын 201.2.1-д заасан аймгийн õэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт õэргийн 
талаар болон  нийтийг õамарсан арга õэмжээ, төр засгийн тэргүүн, зочин төлөөлөгчдийн 
õàìãààëàëò, áàéãóóëëàãà àëáà õààã÷èéí ¿éë àæèëëàãàà, ¿¿ðýã ã¿éöýòãýëò, ñàõèëãà õàðèóöëàãûí 
талаарõ мэдээ, мэдээллийг Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурõай удирдлагын албаны Онцгой 
нөõцөл байдлын шуурõай удирдлага, зоõицуулалтын õэлтэст туõай бүр мэдэгдэж ажилласан. 

Мэдээлэл, шуурõай удирдлагын төврийн даргаас ирүүлсэн үүргийн дагуу гэмт õэргийн 
дэлгэрэнгүй мэдээг тогтсон загварын дагуу õугацаа алдалгүй өдөр бүрийн 10:00, 14:00, 18:00, 
22:00, дараа өдрийн 02:00, 05:00 цагуудад, онцлог мэдээллийг нэн даруй дотоод сүлжээгээр 
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурõай удирдлагын албаны Мэдээлэл шуурõай удирдлагын төвд 
õүргүүлэн удирдлагыг мэдээллээр шуурõай õангаõ ажиллалаа.  

2018 онд тус тасгийн алба õаагчдаас саõилга, ёс зүйн зөрчил гаргаж арга õэмжээ 
авагсан алба õаагч байõгүй болно. 

Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагатай õамтран ажилласан туõай: Цагдаагийн газар, 
орон нутгийн õэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын õамтын ажиллагааг сайжруулаõ чиглэлээр 
“Нэг зорилгын төлөө õамтдаа” зөвлөгөөнийг зоõион байгуулж,  Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагатай ажиллаõ ЦБҮАЖ /код 242/-ын дагуу 2018 онд “Хамтран ажиллаõ гэрээ”-г 
байгуулан, гэрээний õүрээнд тасаг албадаас газрын даргын баталсан õуваарийн дагуу 7 õоног 
бүр эрүү, õэв журмын нөõцөл байдлыг мэдээлж, гэмт õэрэг, зөрчлөөс урüдчилан сэргийлэõ 
чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл, ярилцлага, нэвтрүүлэг явуулж ажиллав. 

Тус цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулаõ, сурталчилаõ, иргэдэд 
туõайн байгууллагын мэдээлэл нээлттэй ил тод байõ, мэдээ мэдээллийг түргэн шуурõай 
õүргэõ зорилгоор цагдаагийн газрын “Dornod.police.gov.mn” веб сайтад 117 шинэ мэдээлэл, 
“Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар” фэйсбүүк цаõим õуудсанд 103 мэдээ, мэдээлэл 
байршуулж, 1300 мэдээг share õийн, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны шинэчилсэн 
õувилбар, эрүү болон õэв журмын нөõцөл байдлын мэдээ танилцуулга, бусад төрлийн 
мэдээллийн баяжилтыг туõай бүр сайтад байршуулсан.  

Мөн “Dornod.police.gov.mn” веб сайтанд мэдээллийн ил тод байдлын õэсэгт 
Цагдаагийн газрын 2018 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайланг байршуулан 
иргэд олон нийтэд сурталчилсан.  

Цагдаагийн ерөнõий газрын даргын 05 тоот албан даалгавар, дэд даргын 4/1397 тоот 
албан үүргийн дагуу цаõим õуудсанд мэдээлэл тавиõ нэгдсэн бүртгэлийг гаргаж, веб сайт, 
фэйсбүүк цаõим õаягт тавиõ мэдээ, мэдээллийг Цагдаагийн газрын даргаар õянуулж 
байршуулан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн газрын õолбоо мэдээлэл, телеõяналтын тоног төõөөрөмжид теõникийн 
үзлэг, засвар үйлчилгээ õийõ ажлыг төлөвлөгөөг боловсруулан 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-
ны өдөр цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, тус газрын õэмжээнд ашиглаж байгаа гудамж 
талбайн телеõяналтын камерууд болон радио станцуудад үзлэг шалгалт õийж, ажиллаõгүй 
байгаа õяналтын камер, õолбооны теõник õэрэгслийн судалгааг гаргасан. Энэ арга õэмжээний 
õүрээнд Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурõай удирдлагын албаны Мэдээллийн теõнологи, 
õолбооны төвийн Холбооны õэлстийн радио õолбооны аõлаõ инженер, цагдаагийн õошууч 
Г.Мөнõõайрõан, компüютер засварын инженер, цагдаагийн аõмад Б.Пүрэвсүрэн нартай 
õамтран тус цагдаагийн газрын õэт богино долгионы даõин дамжуулаõ станцад õүлээн аваõ 
болон нэвтрүүлэõ талд õэмжилт õийж мэдрэõ чадвар, гаралтын чадлыг байõ ёстой түвшинд 
тоõируулан, антен фидерийн байгууламжид засвар õийж õэвийн ажиллагаанд оруулсан. Мөн 
жижүүрийн албанд ашиглагдаж байсан гэмтэлтэй 5 ширõэг гар станц, усанд автсан 
автомашины 1 ширõэг радио станцыг засварлан ашиглалтанд оруулсан. 

Гудамж талбайн 14 камертай телеõяналтын системд үзлэг õийõэд õэвийн 
ажиллагаатай 2, буулган авсан 2 камер, тэжээлийн болон антены гэмтэлтэй 10 камерт 



засвар, үйлчилгээ õийн камерын тэжээлийн адаптор õоёрыг солüж, сүлжээний антены тэжээл 
адаптор 3-ыг солüсон, антены тоõиргоо 24-ийг õийж, камерын сүлжээний шилэн кабелийн 
õолболтуудыг шалгаж нийт ажилбал зоõиõ гудамж талбайн 12 камерыг ашиглатанд оруулж, 
жижүүрийн шуурõай албанд ашиглаж байна. 

Спорт, урлагийн арга õэмжээний туõай: Цагдаагийн газраас 2018 онд зоõион байгуулаõ 
сургалт, соён гэгээрүүлэõ ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Бид нэг гэр бүл” урлаг, спортын 
наадмыг цагдаагийн газрын даргын тушаалаар зоõион байгуулаõ ажлын õэсгийн аõлагчаар 
Шуурõай удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн õошууч Н.Ууганбаяр томилогдон удирдамж, 
төлөвлөгөөг боловсруулан цагдаагийн газрын даргаар батлуулж 2018 оны 11 дүгээр сарын 
17-ны өдөр Хэрлэн номин õудалдааны төвийн спорт зааланд “Сагсан бөмбөг”, “Шинээний 
теннис”-ний тэмцээн, 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр Политеõникийн коллежийн 
урлагийн зааланд урлагийн арга õэмжээг 5 төрлөөр амжилттай зоõион байгуулсан.  

Урлагийн арга õэмжээний “Мэндчилгээ”, “Ардын язгуур урлаг”-ийн төрлүүдэд Шуурõай 
удирдлагын тасгийн алба õаагчид тэргүүн байр эзэлсэн. 

Тайлангийн õугацаанд цагдаагийн газраас зоõион байгуулсан спорт, урлагийн арга 
õэмжээнд тасгийн алба õаагчид бүрэн õамрагдаж, амжилттай оролцлоо. 

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 

Цагдаагийн газарт 2018 онд гэмт õэрэг, зөрчлийн 4957 дуудлага, мэдээлэл 
бүртгэгдсэнээс õэв журмын зөрчил 3764, гэмт õэргийн талаарõ мэдээлэл 1193, сураггүй алга 
болсон, олдсон õүний талаарõ мэдээлэл 34, õүүõэд, гэр бүлийн õүчирõийлэлтэй õолбоотой 
186, зам тээврийн ослын 87 мэдээлэл бүртгэгдсэн. 

Үүнээс арõидан согтуураõтай õолбоотой дуудлага 3287, гадаадын иргэнтэй õолбоотой 
1 мэдээлэл бүртгэгдэж, цагдаагийн алба õаагчтай õолбоотой мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.  

Гурав. Мэдээлэл, дүн шинжилгээний чиглэлээр: 

Шуурõай удирдлагын тасгаас Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Гэмт õэрэг, 
зөрчлийн талаарõ гомдол, мэдээлэл õүлээн аваõ /код-202/ журам”-ын õавсралт /Маягт ЦБҮАЖ 
№ 202.31.б/-д заасан “Гэмт õэрэг, заõиргааны зөрчлийн талаарõ гомдол, мэдээлэл õүлээн 
авсан туõай тэмдэглэл”-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, журмын 202.3-т заасан гомдол, 
мэдээлэл õүлээн аваõ, 202.6-д заасан гомдол, мэдээллийг бүртгэõ гэсэн заалтын дагуу 
цагдаагийн байгууллагад гомдол, мэдээлэл гаргагч иргэд нü гомдол, мэдээллийн õяналтын 
õуудсыг бичиж, дуудлага, мэдээллийг õүлээн авсан цаг õугацаа, õэргийн газарт очиж байгаа 
цагдаагийн алба õаагч үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгүүлж õяналтын õуудастай тасгийн дарга 
нар танилцан цоõолт õийж үйл ажиллагаандаа õэрэгжүүлэн ажилласан. 

 Мөн аймгийн õэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт õэрэг, зөрчил болон эрүү, õэв журмын нөõцөл 
байдлын талаарõ мэдээлэл судалгаа, танилцуулгыг долоо, 14 õоног болон сараар бэлтгэн 
цагдаагийн газрын удирдлага, нутгийн өөрөө удирдаõ байгууллагыг мэдээллээр õанган гэмт 
õэрэгтэй тэмцэõ, нийтийн õэв журмыг õамгаалаõ, урüдчилан сэргийлэõ ажлыг оновчтой, 
өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн зоõион байгуулаõад ашиглаж байна.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт õэргийн 
тоо бүртгэл õөтлөõ /код-701/ журам”, “Зөрчлийн тоо бүртгэл õөтлөõ /код-702/ журам”-ыг  
баримтлан мэдээллийн сан бүрдүүлж, баяжилт, õөдөлгөөнд õяналт тавüж, мэдээллийн санд 
түшиглэн дүн шинжилгээ õийж цагдаагийн газрын удирдлага, õэрэглэгчдийг шаардлагатай 
мэдээ мэдээллээр шуурõай õангаõ ажлыг зоõион байгуулан ажиллалаа.  

Аймгийн õэмжээнд 2018 оны 11 сарын байдлаар 1660.1 сая төгрөгийн õоõиролтой, 346 
õолбогдогчтой, эрүүгийн 562 õэрэг бүртгэгдсэн нü өнгөрсөн оны мөн үетэй õарüцуулбал 4 
õэргээр буюу 0.7 õувиар өссөн боловч гэмт õэргийн илрүүлэлт 52.2 õувüтай байгаа нü 3.4 
õувиар өсжээ. Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн системийн мэдээллийн санд өдөр тутам 
шивэгдэж байгаа мэдээллийг тасгийн дарга, аõлаõ байцаагч нар õянасны дараа заõиргааны 



тоо бүртгэгч, мэдээлэл судалгааны аõлаõ мэргэжилтэн нар бүртгэж төвлөрсөн тоо бүртгэлд 
авч  ажилласнаар 2018 оны эõний 11 дүгээр сарын байдлаар мэдээллийн санд шивэгдсэн 
өргөдөл гомдлын 4510 маягт, гэмт õэргийн 1103 маягт, зөрчлийн 3407 маягт, эрүүлжүүлэгдсэн 
õүний 3001 маягт, заõиргааны õяналтад байгаа õүний 27 маягтыг õянаж төвлөрсөн тоо 
бүртгэлд авч санд алдаатай шивэгдсэн 112 маягтыг буцаалгаж  õариуцсан алба õаагчаар 
засуулан õянаж ажиллав. 

Долоо õоног бүрийн эрүүгийн болон õэв журмын нөõцөл байдлын талаар криминалоги 
судалгааны Багаас судалгааг гаргаж гэмт õэрэгтэй тэмцэõ, урüдчилан сэргийлэõ ажлыг 
эрчимжүүлэõ чиглэлээр цаг үеийн нөõцөл байдал, нутаг дэвсгэрийн онцлогт тоõируулан гэмт 
õэргээс урüдчилан сэргийлэõ мэдээлэл, сурталчилгаа, эргүүл õяналт шалгалтыг эрчимжүүлж 
тодорõой төрлийн гэмт õэргээс урüдчилан сэргийлэõ чиглэлээр нэгдсэн болон õэсэгчилсэн 
арга õэмжээг үр дүнтэй зоõион байгуулж ажилласнаар аéìãèéí õýìæýýíä 2018 оны 11 сарын 
байдлаар /12 сарын мэдээ мэдээ гараагүй/ иргэд байгууллагаас гэмт õэрэг зөрчлийн нийт 
4510 гомдол мэдээлэл õүлээн авч шалгаснаас гэмт õэргийн шинжтэй 1103, заõиргааны 
зөрчлийн шинжтэй 3407 õүлээн авч õуулийн õугацаанд шалгаж шийдвэрлэлээ. Тус аймагт 
2017 оны 11 сарын байдлаар 558 гэмт õэрэг үйлдэгдэж байсан бол энэ онд 562 гэмт õэрэг 
үйлдэгдэж 4 õэргээр буюу 0.7 õувиар өссөн байна.  Гэмт õэргийн шинжтэй 1103 гомдол 
мэдээллийг õүлээн авч шалгаснаас 808 буюу 73.2 õувüд нü õэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын õэрэг нээж, 364 гомдол мэдээлэл буюу 33 õувийг õэрэг бүртгэлтийн õэрэг нээõээс 
татгалзаõ саналтай прокурорт шилжүүлж, нийт 1066 буюу 96.6 õувийг шийдвэрлэж, 37 гомдол 
мэдээлэл буюу 3.3 õувийн үлдэгдэлтэй байсан. Шалгасан гомдол мэдээллийн 1072 буюу 97.1 
õувийг 0-5 õоногт, 31 буюу 2,8 õувийг 5-14 õоногт шийдвэрлэжээ. Заõиргааны зөрчлийн 
шинжтэй 3407 гомдол мэдээллийг õүлээн авч шалгаснаас 1451 буюу 42,5  õувüд торгуулийн 
арга õэмжээ авч, 679 буюу 20 õувийн эрõ õасч, 138 буюу 4,5 õувийг шүүгчийн шийтгэврээр 
баривчилан шийдвэрлэсэн нü нийт зөрчлийн 3372 буюу 98,9 õувийг шийдвэрлэсэн байна. 
Шалгасан гомдол мэдээллийн 3385 буюу 99.3 õувийг 0-3 õоногт, 22 буюу 0,6 õувийг 3-14 
õоногт шийдвэрлэсэн байна. Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 98.9 õувийг 
õуулийн õугацаанд шийдвэрлэсэн нü өмнө оны мөн үетэй õарüцуулбал шийдвэрлэлт 2,1 
õувиар өссөн үзүүлэлтэй байна. 

Алба õаагч нарт ХӨТЯШ-тэй иргэдийн гэмт õэрэг, зөрчилд õолбогдсон эсэõ талаарõ 
лавлааг давõарсан тоогоор 1425, эрүүгийн õэрэгт шалгагдаж байгаа этгээдийн эрүүгийн 
õариуцлага õүлээсэн эсэõ талаарõ лавлагааг давõардсан тоогоор 408, иргэнээс ирүүлсэн 
õүсэлтийн дагуу õүүõэд үрчлэн аваõ, овог нэрээ өөрчлөõ, төрийн байгууллагад ажилд ороõ 
зэрэг тодорõойлолт лавлагааг 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/116 тушаалын 
нэгдүүгээр õавсралтаар газар õэлтэсийн мэдээлэл судалгааны ажилтануудад олгоõоор 
болсоны дагуу 81 албан бичгээр 110 õүний лавлагааг гарган өгч цагдаагийн байгууллагын 
ажил үйлчилгээг түргэн шуурõай үзүүлсэн.  

Дөрөв. Дүгнэлт 

Цагдаагийн газрын Шуурõай удирдлагын тасаг нü 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 àæèëëàснаар тасгийн үйл ажиллагаа жигдэрч, алба 
õаагчдын ажлын õариуцлага нэмэгдэж үр дүнтэй ажиллалаа. 

Нийслэлийн цагдаагийн газрын Удирдлага, зоõион байгуулалтын õэлтсээс цагдаагийн 
байгууллагын Шуурõай удирдлагын алба õаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаõ 
“Шуурõай удирдлагын алба õаагчдын гарын авлага”-ыг эмõэтгэн гаргаснаар Цагдаагийн 
байгууллагад 24 цагийн õугацаанд иргэдээс ирүүлсэн гэмт õэрэг, зөрчлийн шинжтэй дуудлага, 
мэдээллийг õүлээн аваõ, шалгаõ, шийдвэрлэõ явцад зайлшгүй õийвэл зоõиõ õойшлуулшгүй 



болон тодорõой төрлийн зарим ажиллагааг энэõүү номд бичсэнийг алба õаагч нарт 
ашиглуулж байгаа нü ажил сайжруулаõад үр дүнгээ өгч байна. 

Тав. Цаашид тавих зорилт 

1. Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãààñ 2019 îíä äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûã á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëæ, àëáà 
õààã÷äûí õóóëü ýðõèéí ìýäëýã, ñàõèëãà, äýã æóðìûã ñàéæðóóëàõàä îíöãîé àíõààð÷, 
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. 

 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 
чөлөөг зөрчиõгүй, авлигалä ºðòºõã¿é õàìò îëîí áàéæ óëñ, àéìãèéí òýðã¿¿íèé тасаг áîëíî. 
 

 
ТАЙЛАН ГАРГАСАН: 
ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ДАРГА, 
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                    Н.УУГАНБАЯР 
 
ХЯНАСАН: 
ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, 
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА                Т.ГАНЗОРИГ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


