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2018.03.31                                                                                         Даланзадгад хот 
 
Удирдлага зохион байгуулалтын талаар: 

 Цагдаагийн байгууллагаас 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, зорилтын 
шалгуур үзүүлэлт, “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд 
хөтөлбөрийн төлөвлөгөө”, Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө, Цагдаагийн газрын 2019 онд тохиох 80 жилийн ойг угтаж хийх бүтээлч 
ажлын төлөвлөгөө, Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр хийх 
ажлын төлөвлөгөө, Албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, Цагдаагийн газраас 
2018 оны 1-р улиралд хийх ажлын төлөвлөгөө, Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө, 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, ЦЕГ-ын дарга, дэд дарга нараас ирүүлсэн үүрэг 
чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө зэргийг гарган Цагдаагийн газрын даргаар 
батлуулан сум дундын Цагдаагийн хэлтэс, сумдын цагдаагийн тасаг, хэсэгт 
хүргүүлэн биелэлт, үр дүнг тооцох чиглэл өглөө. Цагдаагийн газрын төрөл, 
мэргэжлийн нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхжүүүлэх, манлайллыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор “Бидний амжилт, бидний бахархал” сарын аяны аялах дэвтэр, хуваарь 
гарган аялуулж байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, удирдлагаас ирүүлсэн 
ажлын чиглэл, хугацаатай үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тухай бүр заагдсан 
хугацааны дотор гарган хүргүүлсэн бөгөөд хугацаа хоцроосон, биелэлт үр дүнг 
хүргүүлээгүй тохиолдол байхгүй.  

   Гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийн судалгаанд тулгуурлан зохион 
байгуулах ажил, арга хэмжээ, цаашид баримтлах бодлого, шийдвэрийн санал, 
төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн ИТХ, ГХУСАЗСЗ, ЗДТГ, Даланзадгад 
сум\хот\-ын ИТХ, ГХУСАЗСЗ, ЗДТГ-т хүргүүлэн тухай жилд зохион байгуулах ажил, 
арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөтөлбөр, захирамж шийдвэрт тусгуулан хамтран 
хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон ажиллалаа. 

 Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд Гурвантэс 
суманд Цагдаагийн тасгийн шинэ байр барихад 250 сая, олон нийтийн 30 цагдаа 
ажиллуулахад 196 сая, бэлэн бусаар торгууль ногдуулах төхөөрөмж, тандагч, 
согтуурлын зэрэг хэмжигч багаж авахад 50 сая, Ханбогд суманд туулах чадвар 
өндөртэй автомашин авахад 60 сая, цагдаагийн газарт алсын дуудлаганд ашиглах 
автомашин авахад 60 сая төгрөг тус тус тусгуулан шийдвэрлүүлсэн бөгөөд аймгийн 
ЗДТГ-аас тендер зарлан нийлүүлэгч компанийг шалгаруулсан.  

Гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлын талаар холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд  бичсэн  танилцуулга, саналын тоо, шийдвэрлэлт:   
Аймгийн хэмжээнд аж ахуйн нэгж байгууллагыг камержуулах шаардлагатай байгаа 
талаар аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт танилцуулга хүргүүлж, Даланзадгад 
сумын төвийг 536 сая төгрөгөөр нэмж камержуулах, камерын нэгдсэн хяналтыг 
Цагдаагийн газарт төвлөрүүлэх  чиглэлээр шийдвэр гаргуулан аймгийн ЗДТГ-аас 
тендер зарлан төсөв, зураглал хийгдсэн. 2018 оны 4-р сард багтаан ажлын тендер 
зарлагдана.  



ГХУСАЗЗ, дэд зөвлөл, салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн асуудал:  
Иргэдээ сэтгэл тэнүүн байлгах зорилгоор Цагдаагийн газраас санаачилсан 
“Аюулгүй-Амар тайван Өмнөговь”, “Амгалан хот-Даланзадгад” хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан.  

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн 
арга хэмжээг  хэрэгжүүлэх  талаар гаргасан  шийдвэр:  

Тус аймгийн төв Даланзадгад сумын нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа зам 
тээврийн осол хэргийг бууруулах зорилгоор гэрлэн дохио нэмж суурилуулах, 
уулзвар өргөтгөх, явган хүний болон дугуйн зам тавих, хэвтээ тэмдэг, тэмдэглэгээг 
тодруулах, өндрийн хязгаарлалт хийх санал тавьж, 2018 оны 06-р сараас ажил 
эхлэхээр шийдвэрлэгдсэн.  

Мөн тус аймгийн Даланзадгад сумын төв засмалаар тэсрэх бодис 
тээвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэл дайрч өнгөрөх асуудлыг таслан зогсоож, ажлын 
хэсэг байгуулан шинээр аймгийн төвийг тойруулан гарах маршрут чиглэл батлан 
мөрдүүлж эхлээд байна.  

Даланзадгад сумын төвд нэгдүгээр эгнээд машин тавихыг хориглох тэмдэг, 
тэмдэглэгээг 1 сая төгрөгөөр хийлгэхээр захиалгыг аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрхзүйн 
хэлтэст хүргүүлэн шийдвэрлүүлж, 2018 оны 4-р сараас эгнээ байр буруу эзэлсэн, 
дүрэм зөрчсөн автомашинуудыг ачилт хийхээр болсон.  

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлийн 2018 оны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх төсөв хөрөнгийн 
төлөвлөгөөнд “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл 2018”, “Ногоон гэрэл цагаан 
шугам”, “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой”, “Автомашингүй өдөр”-ийн арга 
хэмжээнүүдэд зарцуулагдах хөрөнгө мөнгийг шийдвэрлүүлэхээр тусгуулан, 
шийдвэрлүүлж, батлуулсан.  

“Аюулгүй - Амартайван Өмнөговь” хөтөлбөрийн хүрээнд нарны зайгаар 
ажилладаг спичка гэрэл /маяак/ 20, гэрэл ойлгогч цацруулагчтай төмөр цагдаа 10, 
стандартын сургууль орчмын бүс тэмдэг 10, цацруулагчтай явган хүний мэдээлэх 
тэмдэг 40 ширхгийг авч шинээр байрлуулах санхүүжилтэд зарцуулагдах 21.100.000 
төгрөгийг шийдвэрлүүлэхээр, мөн энэ онд зохион байгуулах “Нийтийн тээвэр-
Аюулгүй зорчигч” нэгдсэн арга хэмжээнд 1.000.000 төгрөг, Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангахад бидний оролцоо сэдэвт 3000 жолоочийн уулзалт 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулахад шаардагдах 2.000.000 төгрөг зэргийг 
шийдвэрлүүлэх саналуудыг аймгийн хууль зүйн хэлтэст хүргүүлэв.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт мотоциклын хөдөлгөөнийг хориглох 
тухай захирамж гаргуулах албан бичиг, захирамжийн төслийг хүргүүлснээр 15 сумын 
засаг даргаар мотоциклын хөдөлгөөнийг 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийг 
хүртэлх хугацаанд хориглосон шийдвэр, захирамж гаргуулан, Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасаг, хэсгийн төлөөлөгч нартай хамтран хяналт тавив. 

Хүний нөөцийн чиглэлээр: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 
Баяндалай сумын хэсгийн төлөөлөгчөөр цагдаагийн дэслэгч Б.Ганболд, Ханхонгор 
сумын хэсгийн төлөөлөгчөөр цагдаагийн хошууч С.Төрмөнх, эрүүгийн мөрдөгчөөр 
цагдаагийн дэслэгч Г.Пүрэвбаатар, жижүүрийн ахлах офицероор цагдаагийн ахлах 
дэслэгч А.Ариунболд, жижүүрийн офицероор цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Ч.Энхбаатар, цагдаагийн дэслэгч Я.Нэргүй нар тус тус томилогдсон бол жижүүрийн 
ахлах офицер, цагдаагийн ахмад Ж.Энх-Амгалан хэсгийн байцаагчаар, Дэд бөгөөд 
эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргаар ажиллаж байсан цагдаагийн дэд хурандаа 
Г.Чимэддагва Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын сум дундын цагдаагийн 
хэлтсийн даргаар томилогдсон байна.  
   Албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн байдал:  2018 оны 1-р улирлын байдлаар 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч, 



цагдаагийн дэслэгч С.Эрдэнэ-Очирыг өөрийн хүсэлтээр нь ажлаас чөлөөлж, архидан 
согтуурч, ажил тасалсан Ханбогд сум дахь Цагдаагийн тасгийн зохицуулагч цагдаа, 
цагдаагийн ахлагч Б.Цогтгэрэлийг албанаас халсан.  
        Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлыг 2018 оны улиралд батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу 8 удаа хийж, Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн болон 
туслах тоо бүртгэлийн зааврын хэрэгжилт, торгуулийн тасалбар, шийтгэврийн 
хуудасны тооцоо, эрүүлжүүлэх баривчлах байрны  тооцоо, танилцуулга, хэсгийн 
байцаагч нарын  ажлын үр дүнг  цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгч, сарын ажлын үр дүн, хүний нөөцийн томилгоотой 
холбоотой асуудлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна.   
        Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн газрын удирдлагад 9 өргөдөл, гомдол 
ирүүлснийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн 5 өргөдөл, гомдлын хариуг хүргүүлсэн. 4 
өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шалгаж байна. 

Засгийн газрын “Иргэд олон нийттэй харилцах төв”-ийн 11-11 дугаартай утсаар 
цагдаагийн байгууллага, алба хаагчдын талаар иргэд байгууллагаас ирүүлсэн 5 
өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шуурхай шалгаж, хариу хүргүүлсэн. 11-11 төвд 
ирүүлсэн гомдол, мэдээллээс 1 гомдол, мэдээлэлд цагдаагийн алба хаагчийн 
нэрийг дурьдсан бусад мэдээлэлд нэр дурьдаагүй, бүхэлд нь хавтгайруулсан 
шинжтэй байсныг хүлээн авч, холбогдох тасагт шалгалт явуулахад буруутай үйлдэл 
тогтоогдоогүй. 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр: 2018 оны 01 дүгээр улиралд 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас нийт 855.064.000-н төгрөгийн хохиролтой 57 
материалаар 63 хэрэг үйлдлийг илрүүлэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн харьяаллын 
дагуу мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлэн ажилласан байна 

Шилжүүлсэн материалын 3-ийг эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан 
хэргийг нөхөн илрүүлсэн, 1-г эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 53-д хэрэг 
бүртгэлтийн эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан байна.  

Аймгийн хэмжээнд байгаа эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй гэмт хэргүүдийг 
илрүүлэх чиглэлээр төлөөлөгч, мөрдөн байцаагч нарыг баг болгон хуваарилж гэмт 
хэрэгт хийгдвэл зохих ажиллагаануудыг хийлгэн үр дүнг тооцон ажилласан. Мөн 
эзэнгүй хэргийн болон эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн эд зүйлсийн судалгааг нэг 
бүрчлэн гаргаж нийт алба хаагчдад танилцуулан мэдээ мэдээлэл олох 
emoirs.police.gov хаягт хэрхэн нэвтэрч мэдээ мэдээлэл оруулах талаар 1 цагийн 
сургалт орж цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 307 хэрэгжүүлж 
ажиллах чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч үр дүнг тооцон ажилласан.  

2018 оны 01 дүгээр улиралд тус тасгийн төлөөлөгч нараас илрүүлсэн ноцтой 
хэргүүдээс дурдвал:  

 
➢ 2018 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр Ж.Г нь хүнд зодуулсан байдалтай ухаангүй 

эмнэлэгт хүргэгдэж очоод гадны нөлөөтэй нас барсан хэргийг Ж.Ц гэгч үйлдсэн 
болохыг 

➢ 2018 оны 02 дугаар сарын 06-аас 07-нд шилжих шөнө Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад сумын нутаг Бөөн толгой, гэх газраас Б.Д, Д.Б, Б.Б нар нь бүлэглэн 
олон тооны мал бусад эд зүйл хулгайлсан  

➢ 2017 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын 
Баянхөтөл гэх газарт оршин суух Идэрсайханы гэрээс Дорбин маркийн галт зэвсэг 
бусад эд зүйл алдагдсан хэргийг А.Н гэгч үйлдсэн болохыг тус тус илрүүлэн 
ажилласан байна. 

➢ Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын эмнэлэгт 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр 
М.М гэгч нь толгойн тус газартаа цохиулсан байдалтай ухаангүй хүргэгдэж очоод  
нас барсан хэргийг Д.Г гэгч үйлдсэн 



 Өмнөговь аймаг дахь Цагдаагийн газраас 2018 оны 1 дүгээр улиралд эрэн 
сурвалжлах “Асап” сангийн ашиглалт бүрдүүлэлтийг хангах, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны явцад оргон зайлсан гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд, оргодол нарыг 
эрэн сурвалжилж олж тогтоох, хэргийн газраас алдагдсан эд зүйл, мал, амьтан, түүх 
соёлын дурсгалт зүйл,  алга болсон хүн, тээврийн хэрэгсэл,  шүүхээс даалгасан 
иргэний хариуцагч нарын талаарх мэдээллийг тухай “Асап” санд оруулах чиглэлээр 
удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээг тухай бүрт авч хэрэгжүүлэн эрх бүхий 
алба хаагч нарын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд сангаар болон биечлэн хяналт 
тавьж мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллаа.  

Хариуцсан орон нутагт эрэн сурвалжлах ажлын чиглэлээр эрэн сурвалжлах 
“Асап” санд 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт эрэн сурвалжлах “Asap” санд 
31 мэдээлэл зарлан мэдээлж 24 зарлан мэдээлсэн мэдээллийн эрэн сурвалжлалтыг 
зогсоож ажилласан бөгөөд Монгол улсын Цагдаагийн албаны тухай хууль, Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хууль, Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль, “ Гүйцэтгэх ажлын заавар“, 
“Эрэн сурвалжлах ажлын журам” код-229 болон бусад эрх зүйн актуудыг удирдлага 
болгон өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажилласан байна.  

Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлах “Asap” санд 2018 
оны  1 дүгээр улиралд оршин суугаа газраасаа алга болсон төлөвөөр зарласан 2, 
олж тогтоосон 2,   үлдэгдэл-1, иргэний хариуцагчийг эрэн сурвалжлах чиглэлээр 
шүүхээс даалгасан бусад хүн төлөвт  зогсоосон-6, үлдэгдэл-14,    гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд төлөвт зарласан-20, зогсоосон-9, үлдэгдэл-21, тээврийн хэрэгсэл 
төлөвт зарлан мэдээлсэн-1, зогсоосон-1, үлдэгдэл-16, түүх соёлын дурсгалт зүйл 
үлдэгдэл-2, эд зүйл зарласан-6, зогсоосон-2, үлдэгдэл-31, нийт  29 мэдээллийг 
засаж, 21 мэдээллийн эрэн сурвалжлалтыг зогсоож өнөөдрийн байдлаар 78 
мэдээлэлд эрэн сурвалжлах ажил зохион байгуулж эрэн сурвалжлах “Асап” сангийн 
ашиглалт бүрдүүлэлтийг хангаж ажилласан байна.   

Маягтны 
дугаар 

Эрэн 
сурвалжлалтын 
төрөл 

Эрэн 
сурвалжлалт 
зарласан 

Эрэн 
сурвалжлалт 
зогсоосон 

 
Үлдэгдэл 

5411 Алга болсон хүн 2 2 1 

5411 Шүүхээс даалгасан 
бусад хүн 

- 6 14 

5412 Оргодол - - - 

5412 Гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 

20 9 21 

5417 Хэн болох нь 
тогтоогдоогүй 
цогцос 

- - - 

5421 Галт зэвсэг, сум 
хэрэгсэл 

- - 3 

5422 Бодис - - - 

5423 Тээврийн хэрэгсэл 1 1 16 

5424 Түүх, соёлын 
дурсгалт болон үнэт 
зүйлс 

 
- 

 
- 

 
2 

5425 Мал, амьтан - - - 

5426 Эд зүйл   6 2 31 

5427 Аман зургаар - - - 

Нийт мэдээлэл 29 21 78 



  
Тайлангийн хугацаанд Өмнөговь аймгийн цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлах 

мэдээллийн “Asap” санд оршин суух газраасаа алга болсон 2 хүнийг, гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээдээр эрэн сурвалжлагдаж байсан 9 хүнийг, тээврийн хэрэгсэл 1-ийг, 
шүүхээс даалгасан бусад 6 хүнийг,  эд зүйл 2-ийг олж тогтоон “Asap” санд эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоож холбогдох албанд хүлээлгэн өгч ажилласан байна.  

Жижүүрийн шуурхай албаны чиглэлээр:  
         Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд иргэн, аж ахуй нэгж, 
байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, гэмт хэрэг зөрчлийн талаарх мэдээллийг 
цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд оруулан 2017 оны 1-р улирлын 
байдлаар жижүүрийн шуурхай алба нь нийт 423 дуудлага мэдээлэл хүлээн авсан ба 
үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 134 дуудлага, Зөрлийн шинжтэй 93 дуудлага, Өргөдөл 
79, Сумдаас бүртгэгдсэн зөрчлийн шинжтэй 117 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч 
ажилласан байна. Зөрчлийн 93 дуудлагаас Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн, 
гудамж талбай, олон нийтийн газар, ахуйн хүрээнд бусдын амгалан тайван байдал 
алдагдуулж жижгээр танхайрсан, хэрүүл маргаан хийсэн 105 хүнийг Цагдаагийн 
газрын Эрүүлжүүлэх байранд тэмдэглэл үйлдэн эрүүлжүүлсэн. Жижүүрийн 
офицерууд нь үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа дуудлагаар эрүүлжүүлэгдсэн хүмүүсийн 
аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан ба жижүүртэй байх хугацаанд бүртгэгдсэн 
харьяаллын зөрчлийн хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж шалгаж байна. 
            Мэдээлэл судалгааны чиглэлээр: 

Цагдаагийн газрын 168 алба хаагчийн мэдээллийн санд шивсэн гэмт хэрэг, 
захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл түүний шийдвэрлэлттэй холбоотой 
1174 мэдээлэл, захиргааны зөрчил түүнд оногдуулсан арга хэмжээний чиглэлээр 
14430, гэмт хэргийн мэдээллийн 1352 маягт нийт  16956 маягтыг санд шивүүлэх, 
хянаж бүртгэн мэдээллийн санд нэгтгэх мэдээ тайланд тусгуулах ажлыг 
байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулан ажилласан.    

 Иргэдийн амар тайван амьдрах нөхцөл бололцоог хангахад  орон нутгийн төр 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг  чиглүүлэх зорилгоор аймаг орон нутгийн 
хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт  хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээ, 
мэдээлэл, танилцуулгыг  18 удаа боловсруулан давхардсан тоогоор орон нутгийн 
төр захиргааны байгууллага болон холбогдох алба нэгжүүдэд нийт 72 танилцуулга 
мэдээлэл хүргүүлэн ажилласан байна.   

Хэрэг бүртгэх чиглэлээр: Тус цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасаг нь 1 
дүгээр улиралд нийт 42 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас, хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлсэн 9, харьяаллын дагуу 
мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлсэн 2, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн шалгасан 19, 
мөрдөн байцаалтын хэрэг нээж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 7, одоо 
5 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй ажиллаж байна. 

Нийт 46 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас  17 
хэрэг харьяаллын дагуу шилжин ирж, 36 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 
явуулж, 15 хэрэг бүртгэлтийн хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж, 6 
хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хааж, 15 хэрэг бүртгэлтийн хэргийн үлдэгдэлтэй, 
харьяаллын дагуу мөрдөн байцаалтын 3 хэрэг шилжин ирж, гомдол мэдээллээс 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 7 хэрэг нийт мөрдөн байцаалтын 25 
хэргээс 19 холбогдогчтой 17 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлж, одоо 
мөрдөн байцаалтын 8 хэргийн үлдэгдэлтэй нийт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
23 хэргийн үлдэгдэлтэй хуулийн анхны хугацаанд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааг явуулж байна. 

Хэрэг бүртгэх албанаас зохион явуулж буй “Илрүүлэлт, Эрэн сурвалжлалт, 
Шийдвэрлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд тус тасагт шалгагдаж буй 



бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй болон, эзэн этгээд нь оргон 
зугтсан хэргүүдэд “АSAР” сангаар гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдээр эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 2 этгээдийг олж тогтоон яллагдагчаар татаж эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоосон. Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь 2018 оны 01 дүгээр иргэд, 
байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 179 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авч, 56 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 93 
өргөдөл, гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 19 өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, одоо 11 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй 
байгаа ба нийт шалгасан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь 
шийдвэрлэн, гомдол гаргагчид хариуг албан бичгээр 100 хувь мэдэгдэж ажилласан 
байна. Тайлант хугацаанд өмнөх оны үлдэгдэл 111 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг дээр 
шинээр 72 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж нийт 183 хэрэгт хэрэг бүртгэлийн 
ажиллагаа явуулснаас 72 хэргийг Мөрдөн байцаах тасагт эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
яллагдагчаар татах саналтайгаар шилжүүлж, 8 хэргийг хааж, 11 хэргийг харьяаллын 
дагуу шилжүүлж одоо 92 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж байна. 

 Мөрдөн байцаах чиглэлээр: Тайлангийн хугацаанд Мөрдөн байцаах тасаг нь 

иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжээс харьяаллын гэмт хэргийн шинжтэй нийт 69 

өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 

татгалзсан 17, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 32, мөрдөн байцаалтын нээсэн 12, 

харьяаллын дагуу 3 гомдол, мэдээллийг шилжүүлж, одоо 5 гомдол мэдээллийн 

үлдэгдэлтэй байгаа ба нийт шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг 100 хувь 5 

хоногт нь шийдвэрлэн, гомдол гаргагчид хариуг албан бичгээр 100 хувь мэдэгдэж 

ажилласан байна. 

Мөрдөн байцаах тасаг нь хэрэг бүртгэлтийн 60, мөрдөн байцаалтын 72, нийт 
132 хэрэгт хэрэг  бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа ÿâóóëснаас, хэрэг 
бүртгэлтийн 20 хэргийг хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааг хаах саналтай прокурорт 
хүргүүлж, 9 хэргийг нэгтгэж буюу харьяаллын дагуу шилжүүлж, 16 хэрэгт эрүүгийн 
хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж, Мөрдөн байцаалтын 62 хэргийг Шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай прокурорт хяналтад шилжүүлж, одоо мөрдөн байцаалтын 10, 
хэрэг бүртгэлтийн 15, нийт 25 хэргийн үлдэгдэлтэй ажиллаж байна.  

Мөрдөн байцаалтын шатанд гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн 
нэгжид 86.940.470 төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 
хохирлыг 100 хувь нөхөн төлүүлж ажилласан болно. 

Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн санд гомдол мэдээлэл, гэмт 
хэргийн талаарх мэдээллийг ЦБҮАЖ код 202-д заасны дагуу хүлээн авч, тухай бүр  
мэдээллийг шивж оруулан, алба хаагчдын бичсэн мэдээллийг өдөр тутам хянаж, 7 
хоног бүрийн “Пүрэв” гаригт Цагдаагийн газрын болон Мөрдөн байцаах албаны 
Мэдээлэл судалгаа, дүн шинжилгээ хариуцсан байцаагч нартай сангийн тулгалтыг 
хийн, зөрүүг арилгуулан ажиллаж байна. 

Тус тасаг нь газар, хэлтэс, тасаг болон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнд алба хаагчдыг бүрэн хамруулан 
ажилладаг бөгөөд тасгаас 2018 онд зохион байгуулах нэгдсэн болон хэсэгчилсэн 
арга хэмжээ зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулан газрын даргаар батлуулж, 
төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 14-ний өдрийн 
хооронд ЦЕГ-ын даргын 2015 оны 02 дугаартай албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулав. 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:  Цагдаагийн 
газрын дарга, Замын цагдаагийн тасгийн дарга нар 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн 



ажил, зам тээврийн осол, хэргийн нөхцөл байдлыг 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны 
өдөр аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд 
танилцуулж, Дундговь аймагтай хамтран зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 
сэргийлж ажиллах төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн газрын дарга, Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн дарга нараар батлуулан хэрэгжүүлж байна. 

Монгол улсын Засгийн газрын 320 дугаар тогтоол, Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргын 14/07 дугаартай захирамжийн дагуу нүүрс тээвэрлэлтийн тээврийн 
хэрэгслүүдийг шороон замаар нэвтрүүлэх болсонтой холбогдуулан Ханбогд сумын 
Хайрхан багийн Цагаанхад гэх газрын аюулгүй бүсийн даланг зөөж шилжүүлэх 
замын тэмдэг, тэмдэглэлийг шинээр тавих ажлыг зохион байгуулсан. Мөн аймгийн 
засаг даргын 06 тоот торгууль нөхөн төлүүлэх тухай албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор төлөвлөгөө гарган Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс сумдын цагдаагийн 
тасаг, гэрээт цагдаагийн тасагт хүргүүлэн 7 хоног бүрээр хэрэгжилтийг нэгтгэн 
аймгийн засаг даргад танилцуулсан.  

Даланзадгад сумын төвд явах Эко автобусыг хүлээн авах, явах маршрутыг 
тогтоох ажлын хэсэгт Замын цагдаагийн тасгийн ахлах зохицуулагч ажиллаж, санал 
дүгнэлтээ өгсөн. 2018 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн Даланзадгад сумын 
төвд 8 чиглэлд эко автобус иргэдэд үйлчилж байна. Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 27 алба хаагч, хот хоорондын хяналтын цэг 2, тусгай 
зориулалтын нүүрс тээвэрлэлтийн автозамуудад автомашин 9, шалгах багаж 20, 
согтуурал шалгах багаж 6, согтуурал тандагч 4 багажтайгаар үүрэг гүйцэтгэн 
ажиллаж, алба хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, эргүүл, хяналтын цэгийн хуваарьт 
тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд цас орж замын зорчих 
хэсэгт халтиргаа гулгаа үүссэнтэй холбогдуулан тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд 
хяналт тавих жолооч нарын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор Нийтийн 
хэв журам хамгаалах тасагтай хамтран Даланзадгад сумын Худалдааны төвийн 
дөрвөн замын уулзвар, Мөнхжин дэлгүүрийн зүүн урд талын дөрвөн замын уулзвар, 
Магнай трейд шатахуун түгээх станцын баруун талын дөрвөн замын уулзвар, 
Гуравдугаар бүрэн дунд сургуулийн зүүн урд дөрвөн замын уулзваруудад  08:00-
09:30 цаг, өдөр 13:30-15:30, орой 17:30-19:30 цагуудад алба хаагчдыг хуваарилан 
ажиллуулж Даланзадгад сумын төвийн замыг бүхэлд нь хянаж байна.  
 Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 46/1857 
дугаартай цагийн менежменттэй эргүүлд ажиллуулах тухай үүргийг өнгөрсөн онд 
хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд бүх сумдын хэсгийн төлөөлөгч нар харьяа сум болон 
сум дайран өнгөрсөн улсын чанартай автозамуудад хяналт шалгалтыг зохион 
явуулж өдөр бүр ажлын мэдээг Замын цагдаагийн тасагт ирүүлж хэвшээд байна. 
“Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр” “Ачааны автомашин-Ачаа тээвэрлэлт” нэгдсэн арга 
хэмжээнүүдийн хүрээнд Даланзадгад сумын төвд 5 алба хаагч аймгийн төвөөс 
Улаанбаатар хот руу чиглэсэн улсын чанартай автозамын 4 дахь км-т өдрийн 11:00 
цагаас орой 19:00, орой 19:00 цагаас шөнийн 00:00 цаг хүртэлх хугацаанд, 
Цогтцэций сумын цагдаагийн хэлтсээс 5 алба хаагч сумын төв рүү орох, гарах 
автозамд болон нүүрс тээвэрлэлтийн автозамын 6 дахь км-т 11:00 цагаас орой 
19:00, орой 19:00 цагаас шөнийн 00:00 цаг хүртэлх хугацаанд, Ханбогд сумын 
цагдаагийн тасагт 1 алба хаагч сумын төвөөс орох, гарах автозамд 24 цагаар, 
Гурвантэс сумын цагдаагийн тасагт 1 алба хаагч сумын төв рүү орох гарах автозам, 
нүүрс тээвэрлэлтийн автозам болон хил орчимд 24 цагаар, Гэрээт цагдаагийн 
тасгаас 16 алба хаагч нүүрс тээвэрлэлтийн 237 км автозамыг хариуцан шалган 
нэвтрүүлэх цэг 1, 2, 4 дүгээр пост, Ухаа худаг уурхайгаас Гашуун Сухайт хилийн 
боомт хүртэлх автозамын 133 дахь км-т /Сүлжээ гэх газар/, Оюутолгой ХХК-ий 
автозамын уулзвар, цэгүүдэд замын хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион явуулж 
хоногт илрүүлсэн зөрчил, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын 



мэдээг өдөр бүр Замын цагдаагийн тасагт хаалттай мэдээ авах Facebook хаягаар 
ирүүлж ажиллаа.  

Авто тээврийн үндэсний төвийн Цогтцэций салбар, “Гашуун Сухайт автозам” 
ХХК-тай хамтран зохион явуулж байгаа “Аюулгүй тээвэр-Хяналт” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд Цогтцэций сумын замын цагдаагийн хэсгийн алба хаагчдыг 
Цогтцэций сумын төв болон нүүрс тээвэрлэлтийн автозамын 6, 57 дахь км-т, 
Ханбогд сумын замын цагдаагийн зохицуулагч Оюутолгой ХХК-ий 80 км хатуу 
хучилттай автозамыг, Гэрээт цагдаагийн тасгийн алба хаагчид нүүрс тээвэрлэлтийн 
237 км автозамыг хариуцан хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион явуулж байна. 

2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 20-ны өдрүүдэд Орон нутгийн 
хяналтын хэлтсээс 5 алба хаагч 1 автомашинтайгаар ирж аймгийн төвд нэмэгдлээр 
ажиллав. Алба хаагчдын ажиллах хуваарь, эргүүлийн маршрутыг гарган Цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулан ажиллуулахад нийт 598 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 361 
зөрчил илрүүлэн 352 жолоочийг 8.613.000 төгрөгөөр торгон ажилласан. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эхний 3 сарын байдлаар 11 гэмт хэрэг, 64 осол 
бүртгэгдсэн ба авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын 
журам зөрчих гэмт хэрэг 11 буюу урд оны мөн үе /36/-аас 25 хэргээр буурсан, авто 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих гэмт 
хэргийн улмаас 6 хүний амь нас хохирч, 5 хүний биед гэмтэл учирсан байна.  

Зөрчлийн шинжтэй зам тээврийн осол 64 бүртгэгдсэнийг хуулийн хугацаанд нь 
шалгаж шийдвэрлэсэн. 

Нэгдүгээр улиралд гудамж зам, цэгийн хяналт шалгалтаар 20430 тээврийн 
хэрэгсэл шалгаж 12306 зөрчил илрүүлэн, 12293 хүнийг 451.661.500 төгрөгөөр торгох 
арга хэмжээ авсан нь урьд оны мөн үе /11168/-аас 1138 буюу  10.1 хувиар өссөн 
байна.  

Эхний улиралд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 645 зөрчил илрүүлж, 
600 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасаж, 45 хүнийг  шүүхээр 
баривчлуулан ажиллав. 
Тус аймгийн Цогтцэций, Баян-Овоо, Ханбогд сумдын нутгаар дамжин явах 245 км 
нүүрс тээвэрлэлтийн автозамын ачаалал жил ирэх тусам нэмэгдэж, зам тээврийн 
осол, хэргийн 70 орчим хувь нь тус замд үйлдэгдэж байгаа тул замын хяналт 
шалгалтыг сайжруулах, осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, таслан 
зогсоох зорилгоор 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Замын цагдаагийн 
тасгаас санаачлан Авто тээврийн үндэсний төвийн Цогтцэций салбар, “Гашуун 
Сухайт автозам” ХХК-тай хамтарсан “Аюулгүй тээвэр-Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээг 
хоёр үе шаттайгаар зохион явуулж, зөвхөн нүүрс тээвэрлэлтийн автомашины 
хөдөлгөөний хяналт, улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх аж 
ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа стандартын шаардлага хангаж байгаа 
эсэхийг шалгах, автозам засвар, арчлалтын судалгааг гарган засварлах, ачааны 
автомашинуудыг хурд хэтрүүлэх, гүйцэж түрүүлэх үйлдлийг таслан зогсоох 
зорилгоор хяналтын талонтой болгох гэх мэт зөвхөн ачааны автомашин, нүүрсний 
зам руу чиглэсэн ажил, арга хэмжээг зохион явуулж эхлээд байна. 

 Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 2018 оны үр дүнгийн 
гэрээг салааны захирагч газрын даргатай, алба хаагчид салааны захирагчтай тус 
тус байгуулж баталгаажуулав.  

Объект хамгаалах харуулын заавар, албаны бэлэн байдлын төлөвлөгөө, 
харилцан ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус боловсруулан Дотоодын цэргийн 
штабын даргаар батлуулав.  



Мөн Даланзадгад хотын “Гүний ус” ХХК-тай 2017 оны хамгаалалтын гэрээг 
дүгнэж, нотломж үйлдэн, 2018 оны хамгаалалтын гэрээний төслийг хамгаалуулагч 
байгууллагатай хамтран боловсруулж гэрээг байгуулан хувийг ДЦШ-т хүргүүлэв. 

Тусгай салааны алба хаагчдын 2018 оны ээлжийн амралтын хуваарийг гаргаж 
Цагдаагийн газрын даргаар батлуулав.  

Орон тооны дутуу асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарч 1 иргэний материалыг 
бүрдүүлж сонгон шалгаруулалтад оруулснаар тэнцэж харуулчин бэлтгэх дамжаанд 
суралцаж байна. 

Тус тусгай салааны өнгөрсөн оны ажлын тайлан мэдээ, томилгоо зэрэг бүх 
бичиг баримтыг стандартын дагуу архивлан холбогдох албан тушаалтанд хүлээлгэн 
өгөв. 

  Дотоодын цэргийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх хэсэгт заасныг 
үндэслэн Гурвантэс, Ханбогд, Цогтцэций, Цогт-Овоо, Ханхонгор, Баяндалай, Баян-
Овоо, Хүрмэн сумдын ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийг улсын 
онц чухал объектын жагсаалтад оруулах талаар Монгол Улсын Засгийн газарт 
танилцуулж шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн танилцуулгыг Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 
Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Ж.Баясгаланд 
хүргүүлэв.  

Тусгай салааны албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шинэчлэн 
гаргаж, Дотоодын цэргийн штабын Хүний нөөцийн мэргэжилтнээр хянуулж баталгааг 
хүргүүлсэн.            

Дотоодын цэргийн штабаас баталсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 
төлөвлөгөө гарган Дотоодын цэргийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, 
дүрэм журмаар 7 хоног бүрийн Даваа гарагт албаны сургалтыг зохион байгуулж 
байна. 

 Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн сэтгүүлчид тус газар дээр 
ажилласантай холбогдуулан албаны үүрэг зорилт, үйл ажиллагааны талаар товч 
мэдээлэл өгөв.  
Даланзадгад хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн объектын харуулд 24:72 цагаар 4 
офицер, 5 ахлагч, ээлжийн хугацаанд 1 офицер, 1 ахлагч нийт 2 алба хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэйгээр 24 цагаар  аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалалтын үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд гүний 1,2,3,4,5 дугаар худаг, цэвэр усны нөөцийн санг 2 цаг 
тутамд явганаар болон машинт эргүүлийн журмаар хянаж алба хаагчдад аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа тогтмол өгч, баталгаа гаргуулан гарын үсэг зуруулан 
ажиллаж  байна.  

2018 онд объектын 1 дүгээр цэгээр байнгын үнэмлэхтэй 182 хүн, түр 
үнэмлэхээр 90 хүн шалган нэвтрүүлж ажилласан бөгөөд 226 тээврийн хэрэгсэл 
зохих дүрэм зааврын дагуу шалган нэвтрүүлж хяналтад 894 хөдөлгөөн авч нийт 
1392 хөдөлгөөнийг бүртгэн ажилласан байна.   

Харуулчдын сонор сэрэмж, албан үүрэг гүйцэтгэлтийг Цагдаагийн газрын 
ёс журмын эргүүл, салааны захирагч нар өдөр тутам тогтмол шалгаж нэмэлт үүрэг 
чиглэлээр хангаж ажиллалаа.  

Цэвэр усны нөөцийн сантай хөдөөгийн 8 сумдын Засаг дарга нарт цэвэр усны 
эх үүсвэрийн барилга, байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар 
мэдэгдэл хүргүүлэв. 

Цэвэр усны байгууламжийн гүний 5 худагт шинээр суурилуулсан 
хяналтын камерыг хэвийн ажиллагаатай болгохоор шаардлага тавьж дахин 
засварлуулж ажилд оруулан ашиглаж байна.  

Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: “Шинэ жил”, “Цагаан сар” 
баяртай холбогдуулан “Журам” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж явуулав.    
Арга хэмжээний хүрээнд насанд хүрээгүй хүнд согтууруулах ундаа зарж борлуулсан 



“Хишиг буян” дэлгүүр болон гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдан борлуулж байсан 1 
иргэнийг илрүүлэн 35 литр шимийн архийг хураан авч холбогдох этгээдүүдэд 
хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээ авлаа.  

Мөн хураагдсан 35 литр шимийн архийг Даланзадгад сумын Засаг даргын 
дэргэдэх устгалын комисст устгуулахаар шилжүүлэв. 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах 
ундаа зарж борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй 273 цэг байгаа бөгөөд Даланзадгад 
сумын хэмжээнд 110 цэг байгаа юм. Үүнээс тусгай зөвшөөрлөөр зарж борлуулдаг 
дэлгүүр 68, үйлчилдэг караоке, зоогийн газар, баар цэнгээний газар 32 байгаа гэсэн 
судалгаа гараад байна. 

 Эдгээр цэгүүдэд сар шинийн үеэр Архидан согтуурахтай тэмцэх хууль болон 
аймгийн хэмжээнд мөрдөж буй эрхзүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, зөрчихгүй байх 
талаар анхааруулсан мэдэгдэл хүргүүлж ажиллав.   

Ахуйн хүрээнд болон гудамж талбайд архидан согтуурч, иргэд байгууллагын 
амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан 30 хүн эрүүлжүүлсэн байна. 

Орон гэргүй гудамж талбайд архидан согтуурдаг 13 иргэнийг архины албадан 
эмчилгээнд хамруулсан зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулав. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн статистик 
мэдээнд 2 удаа цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн үнэлэлт 
дүгнэлт өгч цаашид авах арга хэмжээний талаар албад санал гарган хамтран 
ажилласан байна. Гэмт хэрэг, зөрчил голлон үйлдэгддэг газруудад Даланзадгад 
суманд 8, Цогтцэций суманд 2, Гурвантэс, Ханбогд сумдад тус бүр 1 хөдөлгөөнт 
эргүүл тогтмол ажиллаж байгаа ба бусад сумдад хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар 
машинт болон явган эргүүлд гарч ажиллаж байна.  

Галт зэвсгийн бүртгэл, гэрчилгээжүүлэлт, түүнд тавих хяналт, 
хураагдсан галт зэвсгийн шийдвэрлэлт: 

ÌÓ-ûí “Ãàëò çýâñãèéí òóõàé” õóóëèéí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ, Öàãäààãèéí 
åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2010 îíû 503 тоот òóøààëààð áàòëàãäñàí “Ãàëò çýâñãèéã 
á¿ðòãýõ, ãýð÷èëãýý îëãîõ журам” /êîä-602/, ãàëò çýâñãýýð ¿éëäýãäñýí ãýìò õýðãèéã 
èëð¿¿ëýõ, ýðýí ñóðâàëæëàãäàæ áàéãàà àëäàãäñàí, îëдоæ èðñýí ãàëò çýâñãèéí 
ñóäàëãààã øèíý÷ëýõ, ãàëò çýâñýã, ñóìíû õóóëü áóñ íàéìààã òàñëàí çîãñîîõ, íóóãäìàë 
á¿ðòãýëä õàìðàãäààã¿é ãàëò çýâñãèéã èëð¿¿ëýõ, ãàëò çýâñãèéí òîîëëîãî ÿâóóëæ 
á¿ðòãýëä õàìðàãäààã¿é ãàëò çýâñãèéã èëð¿¿ëæ ãýð÷èëãýýæ¿¿ëýõ àæëûã õàíãàí 
áèåë¿¿ëýõ çîðèëãîîð äàðààõü àæëóóäûã õèéæ ã¿éöýòãýëýý.  
  Аймгийн хэмжээнд урд бүртгэлтэй 1100 галт зэвсэг байгаа бөгөөд “Галт 
зэвсэг-2017” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 100% тооллогод хамруулж татварт 
бүрэн хамруулж галт зэвсгийн санд оруулах ажлыг зохион байгуулсан байна. 
Гэрээт харуул хамгаалалтад тавьж байгаа хяналт шалгалт 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 
503 тоот тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журам”-ын код 605-д заасан журмын õýðýãæèëòèéã õàíãàí áèåë¿¿ëýõ çîðèëãîîð 
ªìíºãîâü àéìãèéí íóòàã äýâñãýðò ãýðýýò õàðóóëûí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëæ áóé Ãóðâàí 
òýñ ñóìûí íóòàã äýâñãýðò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé “Ìîíãîë àëò /ÌÀÊ/” ÕÕÊ,  
“Ñàóñãîáè ñýíäñ” ÕÕÊ, Öîãòöýöèé ñóìûí íóòàã äýâñãýðò ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëæ áóé 
“Òàâàí òîëãîé òðàíñ”, “Ýíåðæè ðåñóðñ” ÕÕÊ-óóäàä   Ãýðýýò õàðóóë õàìãààëàëò 
ýðõýëæ áóé àæ àõóé íýãæèéí ñóäàëãààã øèíý÷иëсэн.  

-Тэсэрч дэлбэрэх бодис, хүчтэй үйлчлэх химийн болон цацраг идэвхит бодис 
техник хэрэгслийн бүртгэл, түүнд тавих хяналт 



Цогтцэций сумын Цагдаагийн хэлтсээс Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт 
тэсэрч дэлбэрэх болон химийн хортой бодис үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх, 
ашиглах үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй “МИРА” ХХК-ны Таван толгой 
салбар, “БЛАСТ” ХХК-ны Таван толгой салбар, “ВМG” ХХК, “Спейшл майнинг 
сервис” ХХК-ны тэсэрч дэлбэрэх бодисын гэрээт үйлдвэр агуулах, гэрээт харуул 
хамгаалалтын “МСS-армор” ХХК, “Бамбай СС” ХХК-ний “Эрдэнэс таван толгой” 
салбар, “Хөдөлгөөнт бай” ХХК, “Геомандал секьюрити” ХХК, “Бумбат зүрх” ХХК, 
“Мянган дуут” ХХК, “Баатар ван” ХХК”, “Очир”, “Илд бамбай сервис”, “МРSS”, 
“Эрчим”, “Ийгль”, “Секум”, “Зэвс”, “Хос харцага” зэрэг харуул хамгаалалтын албад, 
“ХААН”, “Хас”, “Голомт”, “Капитал”, “Капитрон”, төрийн банкны салбар тооцооны төв, 
“Петровис”, “Шунхлай”, “МТ”, “Сод Монгол”, “Жаст-ойл” ХХК-ний салбар ШТС-ууд  
үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актын 
хүрээнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

Эрүүлжүүлэх, áàðèâ÷ëàõ áàéðíû ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð 

Албадан саатуулах, баривчлах байранд ЦЕГ-аас 2018 онд дэвшүүлсэн 
зорилт, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж 
мөрдөх журмын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, НҮБ-аас баталсан “Хоригдлуудтай 
харьцах наад захын жишиг дүрэм”, “Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 
этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль”, Хууль зүйн сайдын 2014.12.08-ны 
өдрийн А/227 тоот тушаалаар батлагдсан “Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журам”, 
МУ-ын ЗГ-ын 1996 оны 91 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны журмаар 
албадан саатуулах журам” зэргийг баримталж, өдөр тутам хөтлөгдвөл зохих бүртгэл 
судалгааг тогтмол хөтөлж, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн хууль тогтоомжийг бүрэн 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
       ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 429-р тушаалаар батлагдсан “Нутаг дэвсгэр хариуцсан 
цагдаагийн газар, хэлтэс, дэд хэсгийн байранд тавих ерөнхий шаардлагын СS11-
0244:2014”-ын 6.3-т заасан нөхцөл шаардлага хангасан албадан саатуулах байранд  
эмэгтэйг эрэгтэйгээс, насанд хүрээгүйчүүдийг насанд хүрэгчдээс нь тусгаарласан 
өрөөтэй, өрөөний хяналтын дүрс бичлэгийн телекамертай, модон наартай, төмөр 
хаалгатай, хянах шагайвартай, гадна талаасаа цоожтой өрөө байдаг ба энгэрийн 
камер болон өөрийн биеэр хяналтыг тавьж,  рапорт болон энгэрийн камерын 
бичлэгээ өдөр тутам НХЖХТ-ийн дарга, болон Цагдаагийн газрын даргад 
танилцуулан, өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд биелүүлэн ажиллаж байна. 
          Эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны өрөөнүүдийн дулаан +18,5 градустай,чийглэг 
40,2 %, баривчлах өрөө нь нэг хүнд 2 метр квадратаас багагүй талбай ноогддог, 15 
хүний багтаамжтай өрөөтэй, хүн тус бүр дэвсгэр, хучлагатай байдаг бөгөөд албадан 
саатуулах өрөө нь талбайн ноогдох хэмжээ нь стандартын дагуу 4 өрөөтэй байх 
бөгөөд саатуулсан этгээдийг хүлээн авсан жижүүрийн цагдаа, эмч нь байрны дотоод 
журам танилцуулан, биед нь үзлэг хийж, эд зүйлсийг номертой уутанд хийж 
хадгалан, эрүүл мэндийг нь үзэж энэ тухайгаа тэмдэглэл хөтлөн, гарын хээний 
дардас, фото зургийг нь Шүүх шинжилгээний албаны шинжээч санчаар авахуулж, 
албадан саатуулагдсан этгээдэд тэмдэглэл хөтлөн гарахад нь эд зүйлсийг буцаан 
олгож гарын үсэг зуруулж, шийдвэрлэх албан тушаалтанд нь хүлээлгэн өгч хэвшсэн 
байна.  
        24 цагийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын харилцааны соёлд онцгой 
анхаарч, иргэдтэй зүй бус дээрэнгүй харьцах, хууль бус шаардлага тавих, эрх 
чөлөөнд нь халдахгүй байх, алба хаагч, ажилтнуудад  ажил, үүрэг гүйцэтгэх явцад 
үүсч болох хүндрэл бэрхшээл, алдаа дутагдал, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 
санамж зөвлөмжийг тасгийн даргаас өдөр тутам өгч, баталгаа гарын үсэг зуруулж 
хэвшүүлсэн байна 



Эрүүлжүүлэх байр нь 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар согтууруулах 
ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон болон ар 
гэртээ түгшүүр төрүүлсэн, жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн нийт 113 хүн эрүүлжүүлснээс, 
3 нь  эмэгтэй, 110 нь эрэгтэй, насанд хүрээгүйчүүд байхгүй байна. 

Эрүүлжүүлэгдсэн этгээдээс авч буй төлбөрийн хэмжээг Хууль зүй дотоод 
хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2007 оны 58/62 тоот тушаалаар баталсан 
“Эрүүлжүүлэхийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам”-
ийг мөрдлөг болгон нийт 113 хүнээс төлбөр төлсөн 113 хүний зардал болох 427450 
төгрөгийг төрийн сангийн 110012001 дансанд тушааж баримтыг НХЖХТ-ийн даргад 
хянуулан байгууллагын ахлах нягтлан бодогчид хүлээлгэн өгсөн төлбөр төлөлт 100 
%-тай байна. 

 Баривчлах байр нь Хууль зүйн сайдын 2014 оны 12 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн А/227 тоот тушаалаар батлагдсан “Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журам”-ыг 
үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

Баривчлах байр нь тусгай агааржуулагчтай, өрөөний  хяналтын камертай,  15 
хүн тус бүрийн модон наартай, хянах шагайвартай, шийтгэл эдэлж байгаа 1 хүнд 
оногдох талбайн хэмжээ 2,4м/кв байгаа ба чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх батерейгаар 
ажилладаг телевизтэй, ном, сонин, сэтгүүлийн булан, шатар, даам, хууль эрх зүйн 
ном, товхимол зэргээр үйлчилж байгаа нь “Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журам”-
ын 8.2, 8.4-д заасан заалтууд хэрэгжиж байгаа болно. 
           Энэ журмын 8.5, 8.9-г  үндэслэн баривчлагдсан хүнийг 7 хоногт 1 удаа халуун 
усанд оруулж, өдөрт 1 удаа 1 цагаас доошгүй хугацаагаар салхилуулж, биеийн 
тамрын дасгал хийх боломжоор хангаж, 7 хоногийн баасан гариг бүр 15-20 минутын 
хугацаатай гэр бүлийн гишүүн, найз нөхөдтэй нь, хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бусад 
тохиолдолд байгууллагын дарга, нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга нарын 
зөвшөөрлөөр уулзуулж байна.Баривчлагдсан хүмүүс хувцас угаах угаалгын машин, 
хувцасаа индүүдэх индүү, индүүдэх суурийг байгууллагаас авч өгсөн.Баривчлагдсан 
10 хүнд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлсэн байна. 
          Байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээний ерөнхий 
шаардлага стандартын 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын газарт хүсэлт тавьж, МХГ-ын ариун цэврийн хяналтын улсын 
байцаагч З.Ханбат ирж ТЕS 1360 багажаар хэмжилт хийхэд өрөөнүүдийн дундаж 
дулаан +18,5 С, чийглэг 40,2 %”-тай байгаа нь ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 429-р 
тушаалаар батлагдсан “Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн газар, хэлтэс, дэд 
хэсгийн байранд тавих ерөнхий шаардлагын СS11-0244:2014”-ын 6.3-т заасан 
нөхцөл шаардлага хангасан байна гэж үзсэн. 
          2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Захиргааны журмаар баривчлах 
шийтгэл эдэлсэн нийт 59 хүн зөрчил гаргаж, шүүгчийн шийтгэврийн дагуу тус 
байраар үйлчлүүлсэн байна. 

        Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журмын 10.1-д “Баривчлагдсан этгээдийн 
байранд байсан хугацааны шууд зардлыг Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж 
мөрдөх журмын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу тогтоосон хэмжээгээр 
тооцож төлүүлнэ” гэсэн заалтыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 58 хүний шууд 
зардал 3,234,765 төгрөгийг төрийн санд тушааж төлбөр төлөлт 99,3%-тай байна. 
 
 
 
 
Сахилга хариуцлага, сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх 
болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар: 



 
 Цагдаагийн газрын 2018 оны 1-р улирлын “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-
ийг 2018 оны 3-р сарын 23-ны өдөр зохион байгуулсан. 2018 оны 1-р улирлын 
“Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-өөс “Сахилга, ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон больё” 
уриалга гарган алба хаагчдаар хэлэлцүүлэн баталж, хамтаар хэрэгжүүлэхээр 
тогтсон. Цагдаагийн газрын 2018 оны төлөвлөгөөний 1.1.5.1-дэх заалтад алба 
хаагчдын сахилга, ёс зүй, харилцааны соёлыг дээшлүүлэх, шинэ санал, санаачилгыг 
дэмжих чиглэлээр “Хариуцлага, сахилгыг дээшлүүлье” аяныг 2018 оны 1,3-р 
улиралд Сахилга ёс зүйн зөвлөл, ахлагч нарын зөвлөлөөс хариуцан зохион 
байгуулахаар төлөвлөсний дагуу 2018 оны 03-р сарын 23-ны өдрөөс сарын аяныг 
зохион байгуулахаар төлөвлөн Цагдаагийн газрын даргаар удирдамжийг батлуулан 
хэрэгжүүлж байна. Сахилга, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гаргасан алба хаагчдад “Итгэл 
найдварын хуудас” гардуулан өгч, бичгээр баталгаа гаргуулан ёс зүйн төлбөртэй 
сургалтад 2018 оны 1-р улиралд 6 алба хаагч хамрагдсан  байна. 

      2017 оны 1-р улиралд 2 албаны шалгалт хийгдэж, хоёр алба хаагчийн 
буруутай үйлдэл тогтоогдож, сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан бол 2018 оны 1-р 
улиралд 5 албаны шалгалт хийгдэж, 9 алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсан 
байна.  

Энэ байдалд урьдчилсан дүгнэлт хийвэл 2018 онд сахилгын арга хэмжээ 
авагдсан алба хаагчийн тоо мөн өсөх магадлал байхыг үгүйсгэх аргагүй юм.  

2017 онд гэрээт цагдаагийн тасгаас 10, Цогтцэций сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтсээс 8 алба хаагч, Ханбогд сумын сумын Цагдаагийн тасгаас 2 алба 
хаагч нийт 20 алба хаагч сахилгын зөрчил гаргаж, арга хэмжээ авагдсан байх бөгөөд 
2018 оны 1-р улирлын байдлаар гэрээт цагдаагийн тасгаас 3, Цогтцэций сум дахь 
сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 3 алба хаагч, Ханбогд сумын сумын Цагдаагийн 
тасгаас 2 алба хаагч нийт 8 алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсан байна.  
 Цогтцэций сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэс, Ханбогд сум дахь 
Цагдаагийн тасаг, гэрээт цагдаагийн тасгийн алба хаагчдын сахилга бат, ажлын 
хариуцлага, манлайлал хангалтгүй байна гэж дүгнэж болохоор байна. 2017 онд тус 
Цагдаагийн газраас 26 алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсан бөгөөд сахилгын 
зөрчлийн байдалд дүгнэлт хийж, зүүн бүсийн сумдад “Зөвлөмж” хүргүүлсэн. 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг чанартай явуулах, мөрдөгч нарын ажлын 
ачааллыг зөв хуваарилах, шалгаж байгаа хэрэг, материалыг тасралтгүй явуулах, 
Прокурорын байгууллагаас шаардлага авахгүй байхад анхаарч ажиллаж байгаа ба 
Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Г.Дөлгөөн прокурорын шаардлага авч албаны шалгалт хийгдэн 
цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдрийн Б/36 тоот 
тушаалаар сарын үндсэн цалинг 3 сарын хугацаатай 20 хувиар бууруулах сахилгын 
арга хэмжээ авагдсан, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох 
зүйл заалтыг зөрчиж прокурорын шаардлагад дурдагдсан хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Дөлгөөнд гаргасан зөрчил дутагдлыг алба хаагч нарт 
танилцуулан цаашид  мөрдөгч нараас дээрх төрлийн зөрчил дутагдал давтан 
гаргахгүй байх үүднээс хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалтыг 2018 оны 02 дугаар 
сарын 01-ний өдрөөс 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулж Эрүүгийн хэрэг, Эрүүгийн 
хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд гарч байгаа алдаа дутагдал, Эрүүгийн 
хуулийн 11-р бүлэг болон зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилт сэдвээр аймгийн 
прокурорын газар, Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах тасгийн дарга нараар сургалт 
оруулсан.  
Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн, ард иргэдийг 
чирэгдүүлэхгүй байхад онцгой анхаарч, хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааг түргэн 
шуурхай, гологдолгүй явуулах, өдөр тутмын хяналтыг сайжруулах зорилгоор  



аймгийн Шүүх шинжилгээний алба, Прокурорын байгууллагатай хамтарсан 
зөвлөгөөнийг сар бүрийн эхний долоо хоногт багтаан зохион байгуулж, 
зөвлөгөөнөөр өнгөрсөн сард шалгаж шийдвэрлэсэн гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн 
хэргийн талаар болон хүндрэл, бэрхшээл, алдаа, дутагдал, ололт амжилтын талаар 
зөвлөлдөж, алба хаагчдын ажлын үр дүнг дүгнэж, тухайн сард шийдвэрлэх хэргийн 
графикийг гарган ажиллаж хэвшээд байна. 

Алба хаагчдад чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил: Ахлагч бүрэлдэхүүний 
манлайллыг дээшлүүлэх, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Супер цагдаа-2018” 
тэмцээнийг 2018 оны 01-р сарын 10-ны өдөр  зохион байгуулав. Уг тэмцээнд 
цагдаагийн газрын нийт ахлагч бүрэлдэхүүн оролцож, Баяндалай сумын хэсгийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Сүхбат түрүүлж, пургон автомашинаар /хуучин 
жижүүрт ашиглаж байсан/, хоёрдугаар байранд шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг 
хангах харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч М.Ширнэн цалингийн 40 хувиар, 
гуравдугаар байранд Цогт-Овоо сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Ө.Баярбат шалгарч, цалингийн 20 хувиар  шагнагдсан. 

Алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор 2018 оны 
01-р сарын 13-ны өдөр “Мөнгөн өвөл” арга хэмжээг Гурвансайхан уулын Хавцгайтын 
аманд зохион байгуулж, мөсний шагай, олс таталт, гир өргөлт, төмөр гинж таслах 
тоглоом зэргийг зохион байгууллаа. 

Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн Б/18 
дугаар тушаалаар сумдын цагдаагийн хэлтэс, тасгийн эрүү, эдийн засгийн мөрдөгч, 
сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний 
өдрөөс 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулж Эрүүгийн хэрэг, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуульд гарч байгаа алдаа дутагдал, Эрүүгийн хуулийн 11-р бүлэг 
болон зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилт, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад 
анхаарах асуудал, Галт зэвсгийн тухай хуулийн хэрэгжилт, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-701, 702, 202/-ын хэрэгжилт, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 227 болон хорихоос өөр төрлийн ялтай 
этгээдүүдэд тавих хяналт, ГБХТТХ-ийг дагаж мөрдөх, журмын хэрэгжилтэд анхаарах 
асуудал сэдвээр хариуцсан тасаг албадын дарга, ахлахуудаар сургалт оруулж үр 
дүнг тооцон ажилласан. 

Хэсгийн төлөөлөгч нарын сургалт, цугларалтын үеэр Эрүүгийн цагдаагийн 
албаны түүхт 84 жилийн ойг тохиолдуулан цагдаагийн газрын аварга шалгаруулах 
“Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээнийг зохион байгуулсан ба уг тэмцээнд төвийн тасгууд 
болон сумдын цагдаагийн хэлтэс тасгийн 10 баг оролцсон ба тасаг албадын дарга 
нар удирдлагын манлайллаа дээшлүүлж баг бүрдүүлж оролцсон.  

“Бидний амжилт, бүтээл-бидний бахархал” сэдэвт нэрэмжит сарын аяны 
хүрээнд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчид Даланзадгад сумын өндөр 
настанд “Сар шинийн баяр”-ыг тохиолдуулан гарын бэлэг гардууллаа.     

“Тийн унжлагат” хэмээх шороон нохой жилийн сар шинийн баяраар тус 
цагдаагийн газраас гавьяаныхаа амралтанд гарсан ахмад буурлуудаа хүлээн авч 
сар шинийн золголтын арга хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулан 
цагдаагийн газрын даргаар батлуулж шинийн 4-ний өдөр буюу 2018 оны 02 дугаар 
сарын 19-ны өдөр “Даян хаан” төвд зохион байгуулсан. Монгол улсын 
ерөнхийлөгчийн зарлигаар ахмад ажилтан М.Цоомоо “Цэргийн гавьяаны улаан 
тугийн одон”-оор шагнагдсанд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ боллоо. 

Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн нэрэмжит сарын хүрээнд “Гэгээн хайрын баяр”-
ын өдрийг тохиолдуулан тус цагдаагийн газарт ажилладаг гэр бүлийн хосуудад 
хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгууллаа. Цагдаагийн газар ажилладаг гэр 
бүлийн хосууд тусгай салааны захирагч, цагдаагийн дэд хурандаа О.Гэрэлт-Од, 
ГБХХГХУС ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Б.Оюунчимэг, Цогтцэций сум дахь 



сум дундын цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Г.Баяржаргал, мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч 
Т.Эрдэнэцэцэг, эрүүгийн мөрдөгч, Цагдаагийн ахлах дэслэгч Ш.Энхболд, саатуулах 
байрны эмч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Туул нарт хүндэтгэл үзүүлж баярын арга 
хэмжээнд зориулж гэрэл зургийн видео мэндчилгээг үзүүлж, гарын бэлэг 
гардууллаа. 

Цагдаагийн алба хаагчийн гэр бүлийн гишүүдээс “Гар бөмбөгийн аварга” 
шалгаруулах бооцоот тэмцээнийг 2018 оны 02-р сард зохион байгуулсан. 
       Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн арга хэмжээг байгууллага 
дээрээ тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас 
нэрэмжит сарын хүрээнд зохион байгуулж, эмэгтэй алба хаагчдад хүндэтгэл 
үзүүллээ. Цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс “Монгол цэргийн баяр”-ын 
өдрийг тохиолдуулан эрэгтэй алба хаагчдад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулав.  

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 
байгууллагын 18 алба хаагчийн ээжүүдэд Цагдаагийн газрын даргын “Талархлын 
захидал” хүргэх, баярын өдрөөрөө ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа болон нийгмийн 
зорилтот бүлгийн 18 ээжийг баярлуулах гарын бэлэг хүргэх ажлуудыг санаачлан 
зохион байгуулж аймгийн USTV телевизтэй хамтран баярын нэвтрүүлэг хийж TV-ын 
85 дугаар сувгаар дамжуулан олон нийтэд байгууллага хамт олноо сурталчилж 
ажилласан. 

2018 оны 03-р сарын 08-10-ны өдрүүдэд Даланзадгад цэргийн хүрээний 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагуудын дунд 
жил бүр зохион байгуулдаг “Марш тактикийн аварга” шалгаруулах тэмцээн болон 
спортын тэмцээн уралдаанд алба хаагчдыг бэлтгэж оролцуулав.  

2018 оны 03-р сарын 13-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Цагдаагийн 
байгууллагын аварга шалгаруулах “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээнд эрэгтэй, эмэгтэй 
баг тамирчид оролцсон. 

2018 оны 03-р сарын 15-16-ний өдрүүдэд ЦЕГ-ын Захиргааны удирдлагын 
газрын даргын зөвшөөрлөөр тус Цагдаагийн газрын эмэгтэй алба хаагчдыг “Төрийн 
ордон”-ын үйл ажиллагаатай танилцуулах аялал зохион байгуулсан.  

Дэд ахлагч Б.Төрболдыг Цагдаагийн ерөнхий газрын аварга шалгаруулах 
самбо бөхийн тэмцээнд оролцуулав. 

2018 оны 02-р сард Цагдаагийн газрын аварга шалгаруулах теннисийн 
тэмцээнийг зохион байгуулав.  

Алба хаагчдыг долоо хоногийн лхагва гараг бүрд Спорт хороонд зохион 
байгуулдаг “Бүжиг суръя”, баасан гараг бүрд “Спортыг хөгжүүлье” арга хэмжээнд 
тогтмол оролцуулж байна.  

Цагдаагийн газрын бялдаржуулах танхимыг доод давхарт байрлаж байсныг 
болиулж, алба хаагчдын тохилог, тав тухтай орчинд хичээллэх нөхцөлийг бүрдүүлэн 
3 давхарт шилжүүлэн тохижуулж, хуваарь гарган нэгж бүрийн алба хаагчдыг 
хамруулж байна. 

Насан туршийн боловсрол төрийн бус байгууллагатай хамтран долоо хоногийн 
мягмар гарагт чөлөөт сэдвийн сургалт, лхагва гараг бүрд албаны сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу дотоод сургалтад хамруулж байна. 



Буудлагын холбооны гишүүн Мөнхбаяраар алба хаагчдад “Галт зэвсэг 
эзэмшихэд анхаарах зүйл” сэдвээр 1 удаагийн сургалт, сэтгэл зүйч 
Б.Наранбаатараар “Сэтгэл зүйн эерэг хандлага” сэдвээр 1 удаагийн сургалт зохион 
байгуулсан. 

2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж байгаа Төрийн болон 
албаны нууцын тухай хуулийн ойлголт, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах талаар аймгийн Тагнуулын газрын ажилтан Ц.Анхбаяраар цагдаагийн 
газрын нийт алба хаагч нарт сургалт оруулсан байна. 

Алба хаагчдад буудлагын ур чадвар эзэмшүүлэх, техник, технологийн дэвшлийг 
ашиглах зорилгоор буудлагын цахим төхөөрөмж хурлын зааланд суурилуулан 
сургалт явуулж байна. Мөн алба хаагчдын  дунд сахилга, ёс зүйг төлөвшүүлэх 
зорилгоор 2 удаагийн нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдад цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журам гүйцэтгэх ажил явуулах код /307/-р сургалт орж, алба хаагч бүр сар тутам 
гэмт хэргийн талаар илтгэх хуудсыг  Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн санд орж 
http://emoirs.police.gov хаягт өөрийн нууц кодоор нэвтэрч холбогдох мэдээллийг 
оруулах, энэ чиглэлээр тасаг албадын дарга нар сарын ажлын үр дүнгээр авч дүгнэн 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж байхаар шийдвэрлэв.  

Мөрдөн байцаах тасгийн тасгийн алба хаагчдад сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, 
албандаа итгэх итгэл үнэмшлийг бий болгох, ажлаа зөв хуваарилах, хэрэг мөрдөх 
арга барилыг дээшлүүлэх зорилгоор мөрдөн байцаалтын чиглэлээр ажиллаж 
байгаад өндөр настны тэтгэвэрт гарсан ахмад ажилтан нартай уулзаж, зөвлөгөө, 
сургамж авах зорилгоор ЦГ-ын “Ахмадын зөвлөл”-ийн гишүүн, Мөрдөн байцаах 
тасгийн дарга, Цагдаагийн газрын дарга асан бэлтгэл  хурандаа С.Батчулуунтай 
уулзалт, өдөрлөгийн арга хэмжээг 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр зохион 
байгуулав. 

Алба хаагчдын ар гэрийн нийгмийн байдал, ахуй нөхцөлийг судлах зорилгоор 
тасгийн алба хаагчдын ар гэрээр “Аялах дэвтэр” нээн явуулж, гэр бүлийн гишүүдээс 
санал, хүсэлт, шүүмжлэлийг хүлээн авч, санал хүсэлт, шүүмжлэлийг авч, үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Иргэдэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил:  Монгол Улсын Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн 15-р зүйлийн 15.1 дэх заалтын 15.1.6, 15,2 дахь хэсэгт 
зааснаар Иргэний зөвлөл, оршин суугч иргэдэд үйл ажиллагааныхаа тайланг 
танилцуулах, санал хүсэлтийг сонсож, цаашид хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлох 
чиглэлээр 2017 онд тус Цагдаагийн газраас хийсэн ажлын танилцуулга, цаашид 
хийхээр төлөвлөж байгаа ажлын чиглэлийн мэдээллийг нэгдсэн байдлаар повер 
пойнт программ дээр бэлтгэн хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 2017 оны 
тайланг цахим хаягт байршуулав. 

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 2018 оныг бүтээн 
байгуулалтын жил болгон зарласантай холбогдуулан 2018 оны 03 дугаар сарын 18-
ны өдөр төрийн байгууллагууд ажлаа тайлагнах, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажил, 
арга хэмжээний талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэх өдөр буюу “Нээлттэй хаалганы 
өдөр”-ийн арга хэмжээг  аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион 
явуулсан. Уг арга хэмжээний хүрээнд тус цагдаагийн газар 2017 онд хийж 
хэрэгжүүлсэн ажлаа иргэдэд танилцуулан, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
нөхцөл байдал, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний талаар мэдээлэл 
хийж замын зохион байгуулалтын чиглэлээр гомдол гаргасан 2 иргэний өргөдлийг 
хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 

http://emoirs.police.gov/


  Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний сахилга, соёлыг 
дээшлүүлэхэд анхаарч, гарч буй хэрэг ослын шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар аж 
ахуй нэгж байгууллагад мэдэгдэл шаардлага 23-ыг хүргүүлж, нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ 5 удаа зохион байгуулж, жолооч нарт 2 төрлийн 500 ширхэг 
санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж, осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх замын 
хөдөлгөөний дэг журмыг дээшлүүлэхэд олон нийтийн байгууллага, иргэдтэй 
хамтарсан сургалт, зааварчилга 4 удаа явуулж ажилласан.     Үүнд:  

1. “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Даланзадгад 
сумын төвд 5 алба хаагч, 2 олон нийтийн цагдаагийн ажилтан аймгийн төвөөс 
Улаанбаатар хот руу чиглэсэн автозамын 5 дахь км-т өдрийн 11:00 цагаас орой 
19:00, орой 19:00 цагаас шөнийн 00:00 цаг хүртэлх хугацаанд, Цогтцэций сумын 
цагдаагийн хэлтсээс 5 алба хаагч сумын төв рүү орох, гарах автозамд болон нүүрс 
тээвэрлэлтийн автозамын 6 дахь км-т 11:00 цагаас орой 19:00, орой 19:00 цагаас 
шөнийн 00:00 цаг хүртэлх хугацаанд, Ханбогд сумын цагдаагийн тасагт 2 алба хаагч 
сумын төвөөс орох, гарах автозамд 24 цагаар, Гурвантэс сумын цагдаагийн тасагт 1 
алба хаагч сумын төв рүү орох гарах автозам, нүүрс тээвэрлэлтийн автозам болон 
хил орчимд 24 цагаар, Гэрээт цагдаагийн тасгаас 13 алба хаагч нүүрс 
тээвэрлэлтийн 237 км автозамд замын хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион явуулж 
хөдөлгөөнт эргүүл, хяналтын постод үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд нийт 5786 тээврийн 
хэрэгсэл шалгаснаас зөрчилтэй 3314 үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 44 жолоочийг илрүүлэн 39 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхийг хасаж 15.600.000 төгрөгөөр, эрхгүйгээр согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 5 зөрчлийг сум дундын шүүхээр 7-30 
хоногийн хугацаагаар баривчлуулсан. Эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 134 жолоочийг илрүүлэн 26.800.000 төгрөгөөр, эрхгүйгээр тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 11 жолоочийг илрүүлж 2.200.000 төгрөгөөр торгон зөрчлийн 
материал бүрдүүлсэн, газар дээр нь буюу бэлэн бус хэлбэрээр 3125 жолоочийг 
78.112.500 төгрөгөөр торгосон мөн арга хэмжээний хүрээнд Үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
алба хаагчид орон нутгийн замд зорчиж байгаа жолооч, зорчигч нарт анхааруулга, 
сэрэмжлүүлгийг тогтмол өгч ажилласан бөгөөд Цагдаагийн газар болон Авто 
тээврийн төвөөс 3 төрлийн санамж, зөвлөмж 1000 ширхэгийг хэвлүүлэн жолооч 
зорчигч нарт хүргэсэн. Нэгдсэн арга хэмжээний явц, үр дүн болон цаг үеийн 
шинжтэй мэдээ, мэдээлэл, цаг агаар, замын нөхцөл байдлын талаар орон нутгийн 
“Говийн наран”, “UCTV” телевизүүдэд тус бүр нь 10 минутын нэвтрүүлэг 2 удаа, 
мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг 11 бэлтгэн иргэдэд хүргэж, цахим Facebook хуудсаар 
дамжуулан хууль бус тээврийн хэрэгслийг сонгохгүй байх, орон нутгийн замд 
зорчихдоо хамгаалах бүсээ хэрэглэх, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ 
тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх утгатай сэрэмжлүүлэг мэдээллийг 23 удаа 
байршуулсан байна. Мөн гэрээт цагдаагийн тасгийн алба хаагчид иргэд аж ахуйн 
нэгжийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн 40 секундийн шторк 
бэлтгэн Facebook цахим хаягаар иргэдэд хүргэсэн байна. 

2. Календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу “Ачааны автомашин-Ачаа 
тээвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээг зохион явуулан гудамж замын хяналтыг 
эрчимжүүлэн ажилласнаар  Улсын болон орон нутгийн, тусгай зориулалтын 
автозамд хөдөлгөөнт эргүүл, хяналтын постод үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагчид нийт 
7839 тээврийн хэрэгсэл шалгаснаас согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 61 
жолоочийг илрүүлэн 53 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасаж 
21.200.000 төгрөгөөр, эрхгүйгээр согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 8 зөрчлийг сум дундын шүүхэд шилжүүлэн 7-30 
хоногийн хугацаагаар баривчлуулсан. Эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн хэрэгсэл 



жолоодсон 116 жолоочийг илрүүлэн 23.200.000 төгрөгөөр, эрхгүйгээр тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 8 жолоочийг илрүүлж 800.000 төгрөгөөр торгон зөрчлийн 
материал бүрдүүлсэн, маршрут зөрчин ачаа тээвэрлэсэн 80 зөрчил илрүүлэн 
12.000.000 төгрөгөөр,  бүрэн бус тээврийн хэрэгсэлтэй замын хөдөлгөөнд оролцсон 
3218 зөрчил илрүүлэн 65.895.000 төгрөгөөр, хүн, ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн 25 
зөрчил илрүүлэн 1.300.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээний хүрээнд нийт 4067 
зөрчил илрүүлэн бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмжөөр 139.036.250 төгрөгийн 
торгууль оногдуулсан. Гэрээт цагдаагийн тасгийн албан хаагчид 2 төрлийн 500 
ширхэг санамж, сэрэмжлүүлгийг хил гарахаар дугаарлан зогсож байгаа жолооч нарт 
тараасан. 
 3. Замын цагдаагийн албаны дэд даргын 13-1/380 дугаартай албан бичгээр 
ирүүлсэн Техник, замын хяналтын чиглэлээр 2018 онд хийх ажлын нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээний графикчилсан төлөвлөгөөний дагуу “Замын тэмдэг, 
тэмдэглэл” чиглэлээр хийх ажил арга хэмжээг зохион явуулж “Дэгжих говь” авто 
сургуультай хамтран аймгийн хэмжээнд байгаа автозамын тэмдгийн судалгааг 
гаргаж байна. “Замын тэмдэг, тэмдэглэл” чиглэлээр хийх ажил арга хэмжээг зохион 
явуулж “Дэгжих говь” авто сургуультай хамтран аймгийн хэмжээнд байгаа 
автозамын тэмдгийн судалгааг гаргаж байна.  
 4. Замын цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн даргын 2018 оны 
03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 13-3/757 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн 
“Согтууруулах ундаа-Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд” нэгдсэн арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг Цогтцэций сумын цагдаагийн хэлтэс, Ханбогд, Гурвантэс, гэрээт 
цагдаагийн тасаг, хэсгийн төлөөлөгч нарт хүргэн аймгийн хэмжээнд зохион явуулж 
03 дугаар сарын 30-ны өдөр биелэлт, үр дүнг тооцохоор ажиллаж  байна. Уг арга 
хэмжээний хүрээнд Даланзадгад сумын төвд 2018 оны 03 дугаар сарын 17, 18-ны 
өдрүүдэд “Согтуу” хэсэгчилсэн арга хэмжээг Орон нутгийн хяналтын хэлтсээс ирж 
нэмэгдлээр ажилласан алба хаагчдыг хамруулан зохион явуулсан, нэгдсэн арга 
хэмжээний биелэлт, үр дүнг хугацаанд нь хүргүүлэхээр ажиллаж байна.  

5. “Аюулгүй тээвэр-Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Замын 
цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Ж.Явуухулан 2018 оны 03 дугаар 
сарын 15-ны өдрөөс Цогтцэций, Ханбогд сумд, нүүрс тээвэрлэлтийн автозамд 9 
хоног ажиллаж, Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгжийн удирдлагууд, ажилчин албан хаагч, жолооч нартай уулзалт, сургалт 
зохион байгуулж, Цогтцэций сум дахь Цагдаагийн хэлтэс, Ханбогд, Гэрээт 
цагдаагийн тасгийн алба хаагчдад үүрэг чиглэл, зааварчилгаа өгч ажиллав. 
Замын цагдаагийн албаны дэд даргын 13-1/380 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн 
Техник, замын хяналтын чиглэлээр 2018 онд хийх ажлын нэгдсэн болон хэсэгчилсэн 
арга хэмжээний графикчилсан төлөвлөгөөний дагуу тээврийн хэрэгслийн эвдрэл 
гэмтэл, техникийн зөрчил, тусгай дуут гэрэл дохио, улсын дугаарын зөрчилтэй 
тээврийн хэрэгслүүдэд тавих хяналтыг сайжруулан замын хяналт шалгалтыг 
эрчимжүүлэн ажиллаж байна.  
 6. Мотоциклтой холбоотой зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор аймгийн хэмжээнд 15 сумын засаг даргаар 2018 оны 03 дугаар сарын 15-
ны өдрийг хүртэлх хугацаанд мотоциклтой замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглосон 
шийдвэр гаргуулан захирамжийн хэрэгжилтэд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
алба хаагчид, эрүүгийн төлөөлөгч нартай хамтран хяналт тавьж ажилласан.  

7. Замын цагдаагийн тасгийн ахлах зохицуулагч, цагдаагийн ахмад 
Т.Түмэнжаргал 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхгүйгээр согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож баривчлагдсан 14 иргэнд, дэслэгч Э.Буяннэмэх 22 иргэнд Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай, Зөрчлийн тухай хууль, согтууруулах ундааны 



зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохын хор уршгийн талаар тус бүр 2 
цагийн сургалт зохион явуулсан.  

8. Сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдээр учирч болох осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр ахлах 
зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Т.Түмэнжаргал “UCTV” телевизэд, 15-ны өдөр 
“Говийн наран” телевизэд орон нутгийн автозамд жолооч нар түр болон, тээврийн 
хэрэгслийн эвдрэл гэмтлийн улмаас зайлшгүй зогсолт хийхдээ зорчих хэсгийг бүрэн 
чөлөөлж зогсох, ослын зогсолтын тэмдэг, тумба байрлуулах, гадна талын 
гэрэлтүүлэх хэрэгсэл бүрэн бус тээврийн хэрэгслээр хөдөлгөөнд оролцохгүй байх, 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй мөн 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн этгээдэд жолоо шилжүүлэхгүй, хурд 
хэтрүүлэхгүй байх, гүйцэж түрүүлэх үйлдлийг дүрэмд зааснаас бусад тохиолдолд 
хийж гүйцэтгэхгүй байх гэх мэт утга, агуулгатай мэдээллийг орон нутгийн иргэдэд 
хүргэж уг мэдээллийг “Өмнөговь цагдаагийн газар” Facebook цахим хуудсанд 
байршуулан иргэд, жолооч нарт хүргэн, алба хаагчид орон нутгийн автозамд үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа талаар болон иргэдийг цаг агаарын аюултай үзэгдэл, болзошгүй 
аюул осол, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр өдөр тутмын хийж 
хэрэгжүүлж байгаа ажил болон сэрэмжлүүлэг, мэдээллийг “Орон нутгийн замын 
цагдаа”, “Өмнөговь цагдаагийн газар”, “Өмнөговь шуурхай зар” гэх мэт иргэд, 
зорчигчдын их хандалттай  Facebook цахим хуудсанд тогтмол байршуулан иргэд, 
жолооч нарт хүргэсэн байна. 
 9.  Гурвантэс сумын цагдаагийн тасаг сар шинийн баяр, амралтын өдрүүдээр 
харьяа сумын төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилчдыг өдөр бүр олон 
нийтийн эргүүлээр ажиллуулан, 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 03 дугаар 
сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд мотоцикл хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион 
явуулж байгаа бөгөөд арга хэмжээний хүрээнд зөрчилтэй 12 иргэнийг саатуулан 
Зөрчлийн хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцсон байна. 

10. Даланзадгад сумын төв зам дагуух тэмдэг засварлах тухай 02 дугаартай 
албан мэдэгдэл захирагчийн ажлын албанд хүргэсэн. Засгийн газрын 320 дугаар 
тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Гэрээт цагдаагийн тасгийн алба хаагчид гаалийн 
хяналтын талбай орчмын шороон зам, автомашины зогсоол шинээр тэмдэг 
байрлуулах тухай албан мэдэгдэл 32 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргэж, 
биелэлтийг хангуулан 18 мэдэгдлийн хариуг авсан. Цогтцэций сумын цагдаагийн 
хэлтсийн замын цагдаагийн алба хаагчид “Глобал гүүр”, Эрдэнэс таван толгой, Авто 
тээврийн үндэсний төвийн Цогтцэций салбарт 5 албан мэдэгдэл хүргэж 3 албан 
мэдэгдлийг хариуг авсан. 

11. Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 2018 оныг бүтээн 
байгуулалтын жил болгон зарласантай холбогдуулан 2018 оны 03 дугаар сарын 18-
ны өдөр төрийн байгууллагууд олон нийтэд ажлаа тайлагнах, цаашид хийж 
хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэх өдөр буюу 
“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн арга хэмжээг  аймгийн Засаг даргын тамгын газарт 
зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээний хүрээнд тус цагдаагийн газар 2017 онд хийж 
хэрэгжүүлсэн ажлаа иргэдэд танилцуулан, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
нөхцөл байдал, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээний талаар мэдээлэл 
хийж замын зохион байгуулалтын чиглэлээр гомдол гаргасан 2 иргэний өргөдлийг 
хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 
12. “Монцамэ” агентлагийн Өмнөговь аймгийн салбарт тасгаас сар бүр хийж 
хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээг хүргэж хэвшсэн бөгөөд энэ сард 1 нэвтрүүлэг 
бэлтгэж цаг үеийн нөхцөл байдлыг иргэдэд хүргэсэн, Цагдаагийн газрын тээврийн 
хэрэгсэл түр саатуулах хашааг “Аз тэгш” ХХК-д шилжүүлсэнтэй холбогдуулан 
ачлагын автомашиныг Даланзадгад суманд явуулж Замын хөдөлгөөний аюулгүй 



байдлын тухай хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах болсонтой 
холбогдуулан “Говийн наран”, “UCTV” телевизүүдтэй хамтран 30 минутын 
нэвтрүүлэг бэлтгэн иргэдэд хүргэлээ.  Мөн Замын цагдаагийн тасаг, Цогтцэций 
сумын цагдаагийн хэлтэс, гэрээт цагдаагийн тасгийн алба хаагчид өдөр тутмын 
хийж хэрэгжүүлсэн ажил, урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн мэдээ, мэдээлэл, 
шторкуудыг “Өмнөговь цагдаагийн газар” “Орон нутгийн замын цагдаа”, “Өмнөговь 
шуурхай зар” гэх мэт олон дагагч, хандалттай Faсebook хуудсанд байршуулж 
иргэдэд хүргэхийн зэрэгцээ замын цагдаагийн тасгийн хүлээлгийн өрөөнд байрлах 
дэлгэцээр зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн шторк 
нэвтрүүлгүүдийг цацаж тус албаар үйлчлүүлж байгаа иргэдэд хүргэж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2017 онд үйлдэгдсэн нийт гэмт хэргийн 17.1 хувийг бусдын эд 
хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг, 28.4 хувь нь архидан согтуурсны улмаас үйлдэгдсэн 
гэмт  байсан тул энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2 төрлийн 
сэрэмжлүүлгийг хийж иргэдэд хүргэж ажилласан байна. 

 Санхүүгийн бүртгэл, хангамж, үйлчилгээний талаар: Засгийн газрын 2016 оны 
29 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах 
мэдээллийн агуулга нийлэг стандартыг тогтоох тухай журмын хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж https//www.shilendns.gov.mn сайтад 5000.000  дээш 5 удаагийн 35,819,000 
төгрөгийн зарцуулалт, нэмэлт санхүүжилтийн дансанд гэрээт цагдаагийн тасаг, олон 
нийтийн цагдаагийн санхүүжилт 177,600,000 төгрөгийн орлогыг тус бүр 
байршуулсан. 

 
Алба хаагч, ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг хангах, эрүүл 

мэндийг хамгаалах талаар: Цагдаагийн газрын дотоод нөөц бололцоогоор “Түүхэн 
уламжлалын танхим”-ыг 29 сая, даргын зөвлөлийн хурлын өрөөг 5 сая төгрөгөөр 
засаж тохижууллаа. 
      Цагдаагийн газрын алба хаагчдын орон сууц барих ажлыг эхлүүлэх зорилгоор 40 
айлын орон сууцны зураг, төсөв хийлгэж байна. Орон сууц барих газрын байршлыг 
Цагдаагийн газарт ойр байхаар газар, төлөвлөлтийн зурагт өөрчлөлт оруулж, газрыг 
шийдвэрлүүлсэн.  
      Тус аймгийн ХААН банкны салбарт албан бичгээр хүсэлт хүргүүлэн нийт алба 
хаагчдын зээлийн мэдээллийг авч, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажлыг зохион 
байгуулж байна.  
     2017 оны 11 сард зохион байгуулсан “Танилцъя-Тусалъя” арга хэмжээний 
хүрээнд авагдсан судалгааг нэгтгэн дүгнэх ажлыг зохион байгуулж байна.  
     Алба хаагчдыг биеийн тамирын сорилд хамруулав. Цагдаагийн газрын 1,2,3 
давхарын схем зургийг шинэчлэн цагдаагийн газрын 3 давхарыг аймгийн Тагнуулын 
газраас блансаас блансад шилжүүлэн авах ажлыг зохион байгуулж, хүсэлтийг ЦЕГ-
ын СААА-д болон тагнуулын Ерөнхий газарт хүргүүлсэн.  

Хүчилтөрөгчийн коктейл хийх зориулалттай аппарат 1.5 сая төгрөгөөр авч, алба 
хаагчдад хүчилтөрөгчийн коктейлээр үйлчилж байна. 

Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор Улаанбаатар 
хотын “Орхон” дээд сургуулийн багш, удирдлагатай холбогдон “Эрх зүйн ухааны 
магистр”-ын сургалтад нийт мөрдөгч нарыг хамруулан, орон нутагт сургалтыг 2018 
оны 04 дүгээр сараас зохион байгуулахаар болов. 

 
Алба хаагчдын ахуй амьдрал, нийгмийн асуудлыг судалж  Цагдаагийн газрын 

даргад танилцуулан, 2018 оны 02 дугаар сард мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Г.Батболдыг “Арслан хотхон”-д албаны 3 өрөө байранд оруулж, ахуй амьдралд 
тулгарч байсан хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэв.  



Мөрдөгч нарын ажиллах ая, тухтай нөхцөлийг бүрдүүлэх, аюулгүй байдлыг 
хангах зорилгоор Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 27-ны 
өдрийн А/57 дугаар тушаалаар баталсан “Мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах 
шаардлага”-д заасны дагуу “Уулзалт мэдүүлгийн өрөө”, “Насанд хүрээгүй хүнээс 
мэдүүлэг авах өрөө”, “Мэдүүлэг авах тусгайлан бэлдсэн өрөө”-үүдийг тохижуулан, 
урсгал засвар хийж  мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. 

Дотоод хяналтын хүрээнд: 
Цагдаагийн газрын аюулгүй байдлыг ханган зорилгоор байгууллагад орсон, 

гарсан иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж ОНЦАжилтан нар дэг журам 
сахиулагчийн үүрэг гүйцэтгэн 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт 1148 
иргэнийг бүртгэж, байгууллагын гадна тал болон дотор талд 2 цаг тутамд мөн өрөө 
тасалгааны аюулгүй байдал / цахилгаан, гал түймэр, ус алдах / зэргээс урьдчилан 
сэргийлж өрөөний түлхүүрийг нь тавиулж, бүртгэлд гарын үсэг зуруулан лац ломбыг 
нь шалгаж, түлхүүр тавих хайрцаганд алба хаагч нарын нэрсийг нь шинжлэн 
хийлгүүлж, байгууллагын автомашин парк ашиглалт, орсон гарсан цаг, минут, явсан 
чиглэл зэргийг хүснэгтээр гарган рапортанд тусгаж ажилласан. 

Тайлант хугацаанд Цагдаагийн газрын дарга болон НХЖХТ-ийн даргын 
тушаалаар Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүний “Говь Ц-111” дохиогоор албаны 
бэлэн байдлыг 2 удаа, станцын бэлэн байдлыг 4 удаа, утасны бэлэн байдлыг 9 удаа 
шалгаж ирцийг хүснэгтээр нь нэгтгэн гаргаж зохих  албан тушаалтанд танилцуулж 
хоногийн рапортонд тусгаж ажилласан. 

Тайлангийн хугацаанд тус аймгийн нутагт малын гоц халдварт шүлхий өвчний 
хамгаалалтын постонд үүрэг гүйцэтгэж алба хаагчдад байнгын хяналт тавьж 
хамгаалалтанд ажиллаж байгаа алба хаагч нарын мэдээг хүлээн авч хоногийн 
рапортонд тусган, анхаарал татсан, онцлог мэдээллийг цаг тухай бүрд нь ЦГ-н 
дарга, удирдлагуудад мэдэгдэн арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 

Байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр алба хаагчдын лацны 
судалгааг гарган лацгүй алба хаагчдыг лацтай болгох ажлыг зохион байгуулан 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн шилэн хаалганд кодтой цоож  суурилуулан ажилласан.  
 

 
 

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


