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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар: 

 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой Монгол улсын Галт 
зэвсгийн тухай хуулийн 11.3-дахь заалтын хэрэгжилт, "Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
хоёр дахь хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, "Агаарын 
тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр", Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/233 
дугаар тушаалаар баталсан "Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр"-ийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, "Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй 
өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн 
төлөвлөгөө, "Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн 
төлөвлөгөөний 4.4, 6.1-3, 7.1.2 дахь заалтын хэрэгжилт, "Мансууруулах эм, сэтгэцэд 
нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө, "Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал"-ыг 
Цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, ЗГ-ын "Ил 
тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт" тогтоолын 1-4 дэх заалтын хэрэгжилт, 
Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 88 дугаар 
зарлигийн 1, 3 дахь заалтын хэрэгжилт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 
дугаар "Нээлттэй хаалганы өдөр" зохион байгуулж байх тухай зарлигийн 1, 4 дэх 
заалтын хэрэгжилт, ЗГ-ын 2013 оны 410 дугаар "Цахим тоглоомын үйл ажиллагааг 
зохицуулах журам"-ын 2-р заалтын хэрэгжилт, Монгол улсын дипломат, албан 
паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журмын 7.1 дэх заалтын 
хэрэгжилт, Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар заалтын хэрэгжилт, Интернет, хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгсэл өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж буй өнөөгийн 
байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай зөвлөмжийн 2, 7 дахь заалтын 
хэрэгжилт "Иргэдэд ойр эрхзүйн үйлчилгээний жил"-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 
болон Цагдаагийн ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай холбоотой  төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт, ЦЕГ-ын дарга болон хууль зүйн сайдын үүргийн биелэлт зэргийн 
хэрэгжилтийг заагдсан хугацааны дотор гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн.  

   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. Цаг үеийн холбогдолтой гаргуулах шийдвэр, 

ажил арга хэмжээний саналыг ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ, сумын ЗДТГ, ГХУСАЗСЗ-д 

газрын даргын албан бичгээр хүргүүлэн, төлөвлөгөөнд тусгуулах, төлөвлөгөөг 

боловсруулах ажлыг хамтран зохион байгуулж, батлагдсан төлөвлөгөөг нийт алба 

хаагч нарт танилцуулж, хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллав. 



Гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлын талаар холбогдох байгууллага, албан 

тушаалтанд  бичсэн  танилцуулга, саналын тоо, шийдвэрлэлт:  2017 оны 1-р 

сарын 12-ны өдөр Зам тээврийн яаманд зохион байгуулагдсан "Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хорооны хурал"-д тус цагдаагийн газрын Замын 

Цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Мягмаржав "Нүүрс 

тээвэрлэлтийн замын нөхцөл байдал" сэдвээр танилцуулга, мөн дээрх сэдвээр ЦЕГ-

ын даргын зөвлөлийн хуралд Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 

П.Оростогоо танилцуулга хийж уламжлан хууль зүйн яаманд танилцуулан Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2016 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 211 дугаар тогтоолоор 

Засгийн газрын 2014 оны 100 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Цагдаагийн 

байгууллагын хамгаалалтад авах онц чухал объектын жагсаалт”-ын “3. Цагдаагийн 

гэрээт хамгаалалт /түр/-д байх объект” гэсэн хэсэгт “4. Өмнөговь аймгийн 

Цогтцэций, Ханбогд сумаас Гашуун сухайт дахь хилийн боомт хүртэлх 247 км, мөн 

аймгийн Гурвантэс сумаас Шивээ хүрэн дэх хилийн боомт хүртэлх 112 км хатуу 

болон засаж сайжруулсан авто зам, түүний ойр орчин” гэж нэмсүгэй. гэсэн нэмэлт 

өөрчлөлт оруулж, 30 хүнтэй гэрээт Цагдаагийн тасаг байгуулагдсан.  

 Аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгуулах ажлуудын 

саналыг нэгтгэн аймаг орон нутгийн удирдлагад хүргүүлэн повер пойнт программ 

дээр үндсэн чиглэлд цагдаагийн газраас тусгуулахаар хүргүүлсэн саналуудын 

талаарх үндэслэл, тайлбарыг агуулсан танилцуулга бэлтгэн Засаг даргын 

зөвлөлийн хурал, ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд танилцуулан аймгийн үндсэн чиглэлд гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Цагдаагийн газарт хөрөнгө 

оруулахад чиглэгдсэн нийт 547 сая төгрөгийн 6 асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. 

Тухайлбал: Хөдөлгөөнт эргүүлийн бүрэн тоноглолтой 8 автомашин шинээр авах, 

хэсгийн цагдаа нарт бэлэн бусаар торгууль оногдуулах цахим төхөөрөмж олгох, 

Гашуун сухайт, Цагаан хадны боомтод цагдаагийн алба хаагчдын ажиллах, амьдрах 

байрыг барих, алба хаагчдыг богино долгионы гар станцаар хангах, нийтийг 

хамарсан эмх замбараагүй байдал үүсэх, эргүүл хийх үед ашиглах нисдэг камер 

худалдан авах, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулах..гм 

Хар тамхи мансууруулах бодисын талаар Цагдаагийн ерөнхий газарт 2 удаа 

танилцуулга хүргүүлэн 2 асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. Уг шийдвэрлүүлсэн асуудал нь 

ми ми гэх бодисыг албан ёсоор шинжлүүлэн хар тамхи биш гэдгийг нь эм эмийн 

бэлдмэл гэдгийг нь тогтоолгосон, шинэчлэн батлагдсан эрүүгийн хуульд эм, 

эмнэлгийн бэлдмэл хууль бусаар ашиглах бүх үйлдэлд эрүүгийн хариуцлага 

хүлээлгэдэг байх санал хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн.  

“Иргэдэд ойр эрхзүйн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд цагдаагийн газрын 

иргэний танхимыг өргөтгөн байгуулах зорилгоор аймгийн Засаг даргад хүсэлт тавин 

50 сая төгрөг шийдвэрлүүлсэн. 

ГХУСАЗЗ, дэд зөвлөл, салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн асуудал:  

Иргэдээ сэтгэл тэнүүн байлгах зорилгоор Цагдаагийн газраас санаачилсан 

“Аюулгүй-Амар тайван Өмнөговь”, “Амгалан хот-Даланзадгад” хөтөлбөрүүд 

боловсрогдон төслийг аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, Даланзадгад сум/хот/-ын 

Засаг дарга, ИТХ-ын даргад тус тус батлуулан дэмжүүлэхээр өргөн 

барьж,  “Аюулгүй-Амар тайван Өмнөговь” хөтөлбөрийн танилцуулгыг аймгийн Засаг 



даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан дэмжүүлж, ИТХ-аар хэлэлцүүлэн 

батлуулсан. 

      

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн 

арга хэмжээг  хэрэгжүүлэх  талаар гаргасан  шийдвэр: Тус цагдаагийн газраас гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санал хүргүүлэн аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурал, ГХУСАЗСЗ-ийн тогтоол 3, Засаг даргын захирамж 4, хөтөлбөр 

2, журам 3-ыг гаргуулсан. Мөн Цагдаагийн газрын иргэдийг хүлээн авах танхимыг 

засаж тохижуулах төсөв, зураглалыг мэргэжлийн компаниар гаргуулан 50 сая 

төгрөгийг шийдвэрлүүлэн барилгын ажил 65 хувьтай явагдаж байна.   

ГХУС ажилд зарцуулсан хөрөнгө /мянган төгрөгөөр/: Энэ оны эхний хагас 

жилд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу тухайн замын 

хөдөлгөөний болон хэв журмын зөрчлийг арилгах чиглэлээр бэлнээр 95.105.000 

төгрөгийн торгууль, бэлэн бусаар 468.650.000  төгрөгийн торгуулийн орлого нийт 

563.755.000 төвлөрүүлснээс "Жаргалтай айл"  арга хэмжээнд 160 хүн хамруулан 

4.841.000 төгрөг, Хамтарсан багийг чадавхжуулах зүүн бүсийн сумдын сургалтад 48 

хүн хамруулан 720.000 төгрөг, хамтарсан багийг чадавхжуулах баруун бүсийн 

сумдын сургалтад 40 хүн хамруулан 1.120.000 төгрөг, Сүүн сацал өргөх арга 

хэмжээнд 350 хүн хамруулан 720.000 төгрөг, санамж сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэхэд 

220.000 төгрөг, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулсан "Замын 

хөдөлгөөний цагаан толгой" арга хэмжээнд 720.000 төгрөг нийт 6 арга хэмжээнд 

8.341.000 төгрөгийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд зарцуулсан.  

Аймгийн 2017 оны үндсэн чиглэлд цагдаагийн газарт нийт 547 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр батлуулан 397 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна. Мөн үндсэн чиглэлд туссан дээрх 547 сая төгрөгөөс 
гадна аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөөнд цагдаагийн газрын 
дэргэдэх телестудийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тоног төхөөрөмж авахад 3 сая 
төгрөг шийдвэрлүүлэн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж 
байна. Төсвийн тодотголоор иргэдийг хүлээн авах танхим байгуулах 50 сая төгрөг 
шийдвэрлүүлсэн.  

Хүний нөөцийн чиглэлээр: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 
Б/299, 2016 оны Б/437 дугаар тушаалаар цагдаагийн газрын бүтэц, орон тоо 
шинэчлэн удирдлага /офицер-1/, /эрүүгийн цагдаагийн тасаг /офицер-5/, хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг /офицер-5/, төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасаг 
/офицер-7, ахлагч-7, энгийн-2, бүгд-16/, нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг 
/офицер-15, ахлагч-10, бүгд-25/, замын цагдаагийн тасаг /офицер-3, ахлагч-2, бүгд-
5/, Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг /офицер-2, ахлагч-11, нийт-13/, 



олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг /офицер-5, ахлагч-9, нийт-14/ 
Цогтцэцийн сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс /офицер-19, ахлагч-8 бүгд-27/, 
Ханбогд сум дахь цагдаагийн тасаг /офицер-7, ахлагч-2, бүгд-9/, Гурвантэс сум дахь 
цагдаагийн тасаг /офицер-6, ахлагч-2, бүгд-8/, сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 
/офицер-11, ахлагч-11, нийт-22/, гэрээт цагдаагийн тасаг /офицер-15, ахлагч-15, 
бүгд-30/ батлагдсан ба байвал зохих 180 алба хаагч, одоогийн байдлаар бэлэн 160 
алба хаагч ажиллаж байгаагийн 139 буюу 86,9 хувь нь эрэгтэй, 21 буюу 13,1 хувь нь 
эмэгтэй, 100 буюу 62,1 хувь нь офицер, 58 буюу 36,2 хувь нь ахлагч, 2 буюу 1,2 хувь 
нь энгийн гэрээт ажилчид байна. Алба хаагчдыг насны байдлаар нь ангилж үзвэл 
21-25 настай 17, 26-30 настай 51, 31-35 настай 36, 36-40 настай 26, 41-45 настай 20, 
46-50 настай 7, 51-ээс дээш настай 3 боловсролын байдлаар нь ангилж үзвэл: дээд 
боловсролтой 115 /үүнээс магистр 3/, тусгай дунд боловсролтой 3, бүрэн дунд 
боловсролтой 40, бүрэн бус дунд боловсролтой 2 алба хаагч, цагдаагийн 
байгууллагад ажилласан жилээр нь ангилж үзвэл: 1 жил хүртэл 12, 1-5 жил 
ажилласан 36, 6-7 жил ажилласан 12, 8-10 жил ажилласан 24, 11-15 жил ажилласан 
37, 16-20 жил ажилласан 26, 21-25 жил ажилласан 12, 26-аас дээш жил ажилласан 1 
алба хаагч тус тус ажиллаж байна. Одоогоор 20 /3 офицер, 17 ахлагч/ алба 
хаагчийн орон тоо дутуу байгаа болно. 

Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн тэргүүлэх чиглэлийг оновчтой 
тодорхойлж, хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийн мэдээллийг удирдлагын 
шийдвэр гаргах хэрэгсэл болгох, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх сургалт, 
хөгжлийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлж, суралцагч байгууллага болох карьер 
хөгжлийн болон цалин хөлс, шагнал урамшууллын тогтолцоог ажлын бүтээмжийг 
дээшлүүлэх хөшүүрэг болгох, хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлэх хэрэгсэл болгох 
үндсэн зорилго агуулсан Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны Б/164 дүгээр 
тушаалаар батлан ирүүлсэн “Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын 
баримт бичиг”-ийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газар нь үйл ажиллагаагаа иргэдэд шуурхай хүргэх, ил тод 
байлгах, оролцогч бүрийг ижил тэгш мэдээллээр хангах, асуудлыг шударгаар 
шийдвэрлэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагад орж ажиллахаар хүсэлтээ гаргасан 
иргэдийг судлах, шалгаруулах, томилох, албан тушаал дэвшүүлэх, гадаад, дотоодод 
суралцуулах, шагнах, урамшуулах зэрэг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаатай 
холбогдолтой эрх зүйн актуудыг байгууллагын вэб хуудсанд байршуулснаар иргэд 
хүссэн үедээ шаардлагатай мэдээллийг чөлөөтэй авах боломжтой боллоо.  

Цагдаагийн байгууллагад ажилд орохоор хүсэлт гаргасан 26 иргэдийг 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Хүний нөөцийн бодлого 
хэрэгжүүлэх /код 900/ журам”, “Хүний нөөцийг судлах, ажилд томилох /код 901/ 
журам”-ын дагуу эрүүл мэнд, бие бялдар, мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн түвшин, 
ахуй амьдрал, амьжиргааны түвшин, ял шийтгэлийн байдлыг тогтоох зорилгоор 
судалгааны ажлыг чанартай явуулахад анхаарч “Цагдаагийн албанд ажилд орох, 
суралцахыг хүссэн иргэний бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт”, ”Алба хаагчийн 
хувийн хэрэгт бүрдүүлбэл зохих бичиг баримтын жагсаалт”, “Цагдаагийн 
байгууллагад  ажилд орохыг хүссэн иргэний тухай мэдээлэл”, “Эрүүл мэндийн 
үзлэг”, “Бие бялдрын шалгалт авсан тэмдэглэл”, “Биечилсэн судалгаа хийсэн 
хүүхдийн болон хэсгийн байцаагчийн дүгнэлт“ зэргийн загварыг боловсруулж, ой 
тогтоолт, сэтгэн бодох, монгол хэл бичиг, гадаад хэл, компьютерийн мэдлэгийн 
түвшнийг тогтоох сорил, тестүүдийн нэр төрлийг олшруулж, судлагдаж буй иргэний 
боловсролын түвшин, ажлын байрны онцлог зэргээс хамааран сонгож ашиглах, 
мэргэжлийн сэтгэл зүйчээр сэтгэл зүйн дүгнэлт гаргуулах зэргээр удирдлага зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллав.  



Энэ хугацаанд цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч нь цагдаагийн байгууллагад 
шинээр ажилд орохоор хүсэлт гаргасан болон цагдаагийн мэргэжлийн анхан шатны 
сургалтад суралцахаар судлагдсан, гадаад, дотоодын цагдаагийн академид элсэх 
сонгон шалгаруулалтад оролцсон 11 иргэнээс бие хүний сэтгэл зүйн онцлогийг 
тодорхойлох сорил бүхий айзенкийн тест, зурган сорил, бие хүний сэтгэл хөдлөл, 
харилцаа хандлага зэргийг судлах сорил авч боловсруулалт хийж иргэн тус бүрт 
сэтгэл зүйн дүгнэлт гарган, тэдний сэтгэл зүйн онцлог болон цаашдын зорилго 
чиглэл, сэдэл, зан байдлыг тодорхойлох чиглэлээр сэтгэл зүйн ярилцлагыг зохион 
явуулж дүнг газрын удирдлагад танилцуулсан байна.  

Цагдаагийн газар нь сул орон тоо гарсан даруйд Төрийн албаны тухай 
хуулийн дагуу одоо ажиллаж байгаа алба хаагчдаас ажлын үр дүн, мэргэшлийн 
түвшингээр нь сонгон шалгаруулж томилох, цагдаагийн байгууллагад ажиллах 
хүсэлтээ гарган журмын дагуу судлагдаж, нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн хувийн 
хэрэг, материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст 
хүргүүлж Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 20 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Цагдаа дотоодын цэргийн албан тушаалд анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт 
авах журам”-ын дагуу шалгалтад оруулж тэнцсэн иргэдийг зөвшөөрлийн дагуу 
томилох зэргээр хүний нөөцийн нөхөн хангалтыг хийж байна. Энэ хугацаанд дээрх 
журмын дагуу судлагдсан 20 иргэнийг мэргэшлийн шалгалтад оруулахаар 
материалыг бүрдүүлж хүргүүлэн шалгалтад 7 иргэн тэнцэн цагдаа бэлтгэх анхан 
шатны дамжаанд суралцаж байна. 

Цагдаагийн байгууллагыг мэргэшсэн тогтвортой боловсон хүчнээр тасралтгүй 
хангах,  алба хаагчдыг сургаж дадлагажуулах, ажиллах амьдрах нөхцөл бололцоог 
хангах зорилгоор хүний нөөцийн бодлого боловсруулж тус цагдаагийн газрын нэр 
дээр магистрын болон Хууль сахиулахын их сургуулийн өдөр, эчнээ ангид жил бүр 
алба хаагчдыг элсүүлэн сургаж байна. Энэ хугацаанд цагдаагийн газрын алба 
хаагчдаас Хууль сахиулахын их сургуулийн өдөр, эчнээ ангид 3 алба хаагч 
суралцаж байна. 

Цагдаагийн газар нь жил бүр алба хаагчдын “Төрийн алба хаагчийн үр 
дүнгийн гэрээ”-г дүгнэж үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, сахилга ёс 
зүйн байдлыг харгалзан “А” буюу “Маш сайн” үнэлгээ авсан алба хаагчдыг албан 
тушаал дэвшүүлэх буюу энэ тухай саналыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, 
сургалтын хэлтэст хүргүүлж нөөцөд бүртгэдэг.  

Цагдаагийн газрын хүний нөөцийн судалгаанд хэлтсийн даргын нөөцөд 3, 
ахлахын нөөцөд 5, офицерын нөөцөд бүртгэгдсэн дээд боловсролтой ахлагч 9 алба 
хаагч байна.  

Томилгоо: Эхний 9 сарын байдлаар Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга болон 
Тэргүүн дэд даргын  тушаалаар 27 алба хаагч /А. Ариунболдыг гэрээт цагдаагийн 
тасгийн хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, М.Энхбаярыг гэрээт 
цагдаагийн тасгийн ахлах зохицуулагч, Т.Санжаадорж, Г.Гантөр, Т.Баянтамир 
нарыг гэрээт цагдаагийн тасгийн хэв журмын офицер, Э.Өнөрбаяр, С.Угтахбаяр, 
Г.Бат-Эрдэнэ, Д.Даваасүрэн, Б.Баянмөнх, Д.Ууганбаяр нарыг гэрээт цагдаагийн 
тасгийн зохицуулагч, Т.Эрдэнэсайханыг гэрээт цагдаагийн тасгийн хэсгийн 
байцаагч, Б.Батзаяаг гэрээт цагдаагийн тасгийн эрүүгийн төлөөлөгч, М.Хаш-
Эрдэнийг гэрээт цагдаагийн тасгийн цагдаа-зохицуулагч, Г.Гантөмөрийг хэв 
журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, М.Түмэндэлгэрийг Гурвантэс сум дахь 
цагдаа жолооч, Б.Эрдэнэбаатарыг Цогтцэцийн сум дахь сум дундын цагдаагийн 
хэлтсийн ахлах зохицуулагч, Р.Цээлхагвыг Цогтцэцийн сум дахь сум дундын 
цагдаагийн хэлтсийн замын цагдаагийн хэсгийн даргаар, Ё.Отгонтуяаг Шүүх, 
шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн хамгаалалтын цагдаагаар, цагдаагийн 
хошууч Г.Наранбаатарыг Цагдаагийн газрын даргаар, Цагдаагийн хошууч 



А.Төмөрмөнхийг Захиргааны удирдлагын тасгийн даргаар, цагдаагийн дэд 
хурандаа Б.Сайнбуянг НХЖХТ-ийн даргаар, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Гэрэлт-
Одыг ОНАБХТ-ийн даргаар, цагдаагийн хошууч А.Түмэнбаярыг хэрэг бүртгэх 
тасгийн даргаар, цагдаагийн дэд хурандаа С.Батсүхийг ЗЦТ-ийн даргаар, 
цагдаагийн хошууч Т.Сэргэлэнг ЗЦТ-ийн ахлах зохицуулагчаар, цагдаагийн дэд 
хурандаа Г.Чимэддагвыг дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргаар, 
цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 3 алба хаагч /Э.Гэрэлчимэгийг Цогтцэцийн 
сум дахь сум дундын цагдаагийн   хэлтсийн замын цагдаагийн хэсгийн хүний 
нөөцийн хэрэг хөтлөгч, Т.Батбаярыг Ханхонгор сумын хэсгийн цагдаагаар, 
Ш.Доржсүрэнг жолоочоор түр томилон ажиллуулах /хөдөлмөрийн гэрээ//, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр 
сарын 29-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай 
албан тушаалд анх орох иргэний сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн цагдаагийн дэд 
ахлагч Г.Сүхболд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн харуулын цагдаа, 
Б.Лхагва олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн харуулын цагдаа, 
С.Баярбаатар Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгийн цагдаа-жолооч, Б.Дөлгөөн 
Цогтцэций сум дахь цагдаагийн хэлтсийн хүний нөөцийн хэрэг хөтлөгч, Б.Батням 
нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, Б.Сүхбат 
Баяндалай сум дахь хэсгийн цагдаа, М.Лхагважав Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг 
хангах хэсгийн харуулын цагдаа, Б.Бат-Эрдэнэ Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах тасгийн харуулын цагдаагаар, Э.Цэцэгбаяр гэрээт цагдаагийн тасгийн 
эргүүлийн цагдаагаар/, 9 алба хаагчийг томилж, халамжлан хүмүүжүүлэгч, 
дадлагажуулагч багшийг томилон гэрээ байгуулан ажиллуулж байна. 

 
Шилжилт хөдөлгөөн:  Цагдаагийн газрын удирдлага нь алба хаагчдын 

дундаас ажлын байрны шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, цагдаагийн алба хаагчийн ёс 
зүйг хангасан алба хаагчийг сонгож дэвшүүлэн томилуулах, өөр ажилд шилжүүлэн 
томилох бодлого барин ажиллаж байна. Ингэснээр хамт олны ажлын чанар үр дүн 
дээшлэх, хамтач уур амьсгал бүрдэх чухал ач холбогдолтой юм.  

   Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 4 алба хаагч /Цагдаагийн 
газрын дарга, цагдаагийн хурандаа П.Оростогоог Цагдаагийн ерөнхий газарт 
Захиргааны удирдлагын газрын даргаар, Цогтцэцийн сум дахь сум дундын 
цагдаагийн хэлтсийн замын цагдаагийн хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч Х.Мөнх-
Эрдэнийг Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газарт замын цагдаагийн тасгийн даргаар, 
Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Бат-
Амгаланг Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын 
тасгийн даргаар, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Мягмаржавыг Дорноговь аймаг дахь 
цагдаагийн газарт ЗЦТ-ийн даргаар, цагдаагийн ахмад О.Чулуунбаатарыг  БЗД-ийн 
ЦХ-т зохицуулагчаар, цагдаагийн хошууч С.Төрмөнхийг Өвөрхангай аймаг дахь 
цагдаагийн газарт дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргаар/ шилжин 
томилогдсон. 
    
   Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын тушаалаар 18 алба хаагч /Баяндалай сум дахь хэсгийн цагдаа, цагдаагийн 
ахлагч Э.Баттулгыг Сэврэй сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, Шүүх, шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах тасгийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Т.Батцэцэгийг 
хүний нөөцийн мэргэжилтнээр, Сэврэй сум дахь хэсгийн төлөөлөгч цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Г.Баяржаргалыг Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн 
жижүүрийн офицероор, Ханбогд сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, 
цагдаагийн хошууч Г.Наранбаатарыг газрын даргаар, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Отгонсувдыг Цогтцэций сум дахь сум дундын 



цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаагчаар, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ш.Баттогтохыг Цогтцэций сум дахь сум 
дундын цагдаагийн хэлтсийн даргаар, Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн 
хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Баярбатыг Ханбогд сум дахь сум 
дундын цагдаагийн тасгийн даргаар, Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Ж.Отгонбаярыг Гэрээт цагдаагийн тасгийн 
даргаар, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
Б.Батсүхийг Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн даргаа, Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч С.Сайнбуянг Нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгийн даргаар/, цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 19 алба 
хаагч /Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн хүний нөөцийн хэрэг 
хөтлөгч, цагдаагийн ахлагч Э.Гэрэлчимэгийг захиргааны зөрчлийн тоо бүртгэгчээр, 
захиргааны захиргааны зөрчлийн тоо бүртгээгч, цагдаагийн ахлагч Э.Мөнхбаярыг 
эргүүлийн цагдаагаар, Номгон сум дахь хэсгийн цагдаа, цагдаагийн  ахлах ахлагч 
Б.Ганболдыг Мандал-Овоо сумын цагдаагаар, Мандал-Овоо сум дахь хэсгийн 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч С.Содномцоодолыг Номгон сум дахь хэсгийн 
цагдаагаар, Баян-Овоо сум дахь хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
З.Батсайханыг Хүрмэн сум дахь хэсгийн  цагдаагаар, Хүрмэн сум дахь хэсгийн 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Ч.Ганзоригийг Баян-Овоо сум дахь хэсгийн 
цагдаагаар, Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн цагдаа-жолооч, 
цагдаагийн ахлагч Ц.Мөнх-Эрдэнийг Ханбогд сум дахь цагдаагийн тасгийн цагдаа-
жолоочоор, тус хэлтсийн замын цагдаагийн хэсгийн цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн 
дэд ахлагч Б.Цогтгэрэлийг Ханбогд сум дахь цагдаагийн тасгийн цагдаа-
зохицуулагчаар, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасгийн харуулын цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Т.Хашбатыг Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн 
хэлтсийн замын цагдаагийн хэсэгт цагдаа зохицуулагчаар, Ханбогд сум дахь 
цагдаагийн тасгийн цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Сэргэлэнбатыг 
нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт эргүүлийн цагдаагаар, Олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах тасгийн цагдаа, жолооч цагдаагийн дэд ахлагч Д.Батхолбоог 
Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн цагдаа-жолоочоор, Ханбогд 
сум дахь цагдаагийн тасгийн цагдаа-жолооч, цагдаагийн  ахлах ахлагч Ц.Чулуун-
Эрдэнийг мөн тасагт шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах харуулын цагдаагаар, 
мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Нарангэрэлийг эргүүлийн 
цагдаагаар, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Батсүхийг 
Монгол банкны гэрээт харуулын цагдаагаар, Монгол банкны гэрээт харуулын 
цагдаа, цагдаагийн ахлагч М.Тэгшжаргалыг саатуулах байрны жижүүрийн 
цагдаагаар, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Д.Өлзийбаярыг мэдээлэл хүлээн авагч цагдаагаар, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах тасгийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Хосбаярыг мэдээлэл 
хүлээн авагч цагдаагаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Эрхэмбаярыг 
Монгол банкны гэрээт харуулын цагдаагаар, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
тасгийн цагдаа-жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Батхолбоог Цогтцэций сум дахь 
сум дундын цагдаагийн хэлтэст цагдаа-жолоочоор/-ийг тус тус шилжүүлэн 
томиллоо. 
   Албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн байдал:  Эхний 9 сарын байдлаар 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар албан үүргээ биелүүлэхийг нь түр 
түдгэлзүүлэхээр 1 алга хаагч, цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 3 алба хаагч, өөрийн 
хүсэлтээр албанаас халагдах хүсэлтийн дагуу 3 алба хаагч /Т.Буянзаяа, Э.Мөнхбаяр, 
А.Төрбат/ , сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 1 алба хаагч /Б.Батсүх/ нарыг албанаас 
чөлөөлсөн. 



Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлыг 2017 оны эхний 9 сард 
батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 19 удаа хийж, Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт 
хэргийн болон туслах тоо бүртгэлийн зааврын хэрэгжилт, торгуулийн тасалбар, 
шийтгэврийн хуудасны тооцоо, эрүүлжүүлэх баривчлах байрны  тооцоо, 
танилцуулга, гэмт хэрэг илрүүлэх талаар, хийсэн ажлын сонсгол, алба хаагчдын  
ажлын үр дүнг  сар бүр цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 
үнэлэлт дүгнэлт өгч ажил үүргээ хангалттай биелүүлсэн, байгууллагаас зохион 
байгуулагдаж байгаа ажил, арга хэмжээнд идэвхтэй оролцсон давхардсан тоогоор 
150 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хувь нэмж, ажил үүргээ хангалтгүй 
гүйцэтгэсэн, өгсөн үүрэг даалгавар хангалтгүй биелүүлсэн 115 алба хаагчийн сарын 
үндсэн цалинг 5-20 хувь бууруулан ажилласан. Мөн Олон нийтийн цагдаагийн 
ажилтны ажлыг дүгнэж 68 алба хаагчийн цалинг   5-20 хувь нэмж, 12 ажилтны 
цалинг 5-20 хувь бууруулсан байна. 

Цагдаагийн газрын даргын тушаалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 
оны 99 дүгээр тушаалаар батлагдсан ЦБҮАЖурам /код 136/ журмын дагуу төлөвлөн, 
тушаалын төслийг тасаг албадын дарга нарт танилцуулан  шаардлагатай гэж үзвэл 
нэмэлт саналыг тусган, хууль эрхзүйн актад бүрэн нийцүүлэн  ажиллаж байна. 
Тайлант хугацаанд газрын даргын 151 тушаал гаргасан  ба үүнд үндсэн үйл 
ажиллагааны чиглэлээр 72, хүний нөөцтэй холбоотой 79 тушаал  гарган, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Алба хаагчдаас удирдах албан тушаалтанд хандаж гаргасан 100 өргөдлийг 
хүлээн авч ажилд орох, суралцахыг хүссэн 23, ажилд  дахин орохыг хүссэн 4, ажил 
өөрчлөх, шилжихийг хүссэн 15, захиргааны чөлөө хүссэн 48, тэтгэвэр, тэтгэмж, орон 
сууц хүссэн 1, бусад 9 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн ажилласан байна.  

Тайлант хугацаанд иргэд байгууллагаас цагдаагийн алба хаагчтай  холбоотой 

ирүүлсэн 15 гомдол, мэдээллийн шалтгаан нөхцөлийг тодруулж ажилласан ба 

өнгөөр харуулбал  хууль ёс, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн 1, хэрэг материал дутуу 

шалгасан 1, бусдыг чирэгдүүлсэн 3, ажлын хариуцлага алдсан 4, цагдаагийн алба 

хаагчийн харилцааны соёл ёс зүй зөрчсөн 2, бусдын эрх чөлөөнд халдсан 1, ЭБШХ 

болон бусад хууль тогтоомж зөрчсөн 3  байсан ба  албаны шалгалт явуулахад  5 

алба хаагчийн буруутай үйлдэл тогтоогдсон тул сахилгын арга хэмжээ ногдуулж, 4 

мэдээлэл нотлогдоогүй ба гомдол, санал гаргасан иргэн бүрд шийдвэрлэлтийн 

хариуг өгсөн байна. 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын тушаалаар томилогдсон гэрээт цагдаагийн 

тасгийн эхний ээлжийн 15 албан хаагчийг хүлээн авч, тогтвор суурьшилтай ажиллах 

гэрээ болон үр дүнгийн гэрээг байгуулах ажлыг зохион байгууллаа.  

  



 Монгол улсын Үндсэн хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 
болон бусад хуулийн хэрэгжилтийг хангах, “Аюулгүй-Амар тайван Өмнөговь”, 
“Амгалан хот-Даланзадгад” хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, хамтын ажиллагааг 
эрчимжүүлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бус нийт 26 байгууллагын 
удирдлагуудтай хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө батлах ёслол хүндэтгэлийн арга 
хэмжээг зохион байгууллаа. 

 

  

         Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Сайнбуян 

“google eаrt” программ дээр объект, субъектийн судалгааг техник хэрэгсэл ашиглан 

дэлгэрэнгүй хийх  санаачилга гарган хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт 

ашиглах аргачлалын талаар сургалт орж нэвтрүүлэн ажиллаж байна.  

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

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр: Цагдаагийн газрын Эрүүгийн 

цагдаагийн тасаг нь дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга 1, сум дундын 

цагдаагийн хэлтсийн дарга 1, сумын цагдаагийн тасгийн дарга 2,   Гэрээт цагдаагийн 

тасгийн дарга 1 /, эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 2 , эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч 1 ,  

эрүүгийн төлөөлөгч 5 , эдийн засгийн төлөөлөгч 3 , хэсгийн төлөөлөгч 16  нийт 32 

алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.  

Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын хэсгийн төлөөлөгчөөр цагдаагийн дэслэгч 

Баттулга  шинээр томилогдон  алба хаагчдыг сурган дадлагажуулах багшийг 

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар томилж тусгайлан төлөвлөгөө боловсруулж 

үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-

ны өдөр нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын хэсгийн төлөөлөгч нарын 

зайны сургалтыг зохион байгуулахтай холбогдуулан аймгийн прокурорын 



байгууллагын удирдлагатай уулзалт зохион байгуулж сургалтын танхимын 

техникийн болон холбогдох бусад /Өрөө, тасалгаа, ширээ сандал / гэх мэт бэлтгэл 

ажлыг хангаж прокурорын байгууллагын цахим сүлжээг ашиглан хэсгийн төлөөлөгч 

нарын зайны сургалтад хэсгийн төлөөлөгч нарыг бүрэн хамруулж ажилласан.   

 

      
 

Хэсгийн төлөөлөгчийн зайны /оnline/ сургалтын үеэр аймгийн прокурорын 

байгууллагатай хамтран прокурорын хяналтын чиг үүргийн хүрээнд хэсгийн 

төлөөлөгч нарт гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, 

шийдвэрлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд гарч 

байгаа нийтлэг алдаа дутагдал, цаашид анхаарах асуудал сэдвээр 2 цагийн 

зөвлөгөөн зохион байгуулж ажилласан болно. 

            Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газар нь Цагдаагийн Ерөнхий газрын 

тэргүүн дэд даргаас 2017 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн 2/212 тоот албан бичгээр 

ирүүлсэн Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагаас аймаг хооронд хил 

залгаа сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын мэдээлэл солилцох уулзалт зохион 

байгуулах, эрүүгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргийн талаар мэдээ, мэдээлэл солилцох, 

гэмт хэргийн тухай өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, үйлдэгдсэн гэмт хэргийг хамтран 

шуурхай шалгаж, илрүүлэх, нутаг дэвсгэр дамжин үйлдэгдэж байгаа байгаа гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, анхаарал татаж буй чиглэлд 

хамтарсан арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлж үр дүнг тооцох чиглэлийн ажлын 

зохион байгуулав. 

    Цагдаагийн Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн хэсгийн төлөөлөгч нарын 2017 оны 06 

дугаар сарын цугларалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 02-05-ны өдрүүдэд цагдаагийн 

газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулан үр дүнг тооцон 

ажилласан. 



Хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу доорх 

ажил арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан байна. Үүнд: 

Цагдаагийн газрын 2017 оны 02 дугаар улирлын сахилга хариуцлагын 

зөвлөгөөнд хэсгийн төлөөлөгч нарыг бүрэн хамруулах тэдний санал бодлыг авсан.     

 

 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас зохион байгуулсан “Сүүн цацал” өргөх 

арга хэмжээнд хэсгийн төлөөлөгч нарыг бүрэн хамруулсан.  

     
 

Шүүх шинжилгээний алба, Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасагтай хамтарч 

өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тулгамдаж байгаа ажил арга хэмжээ, цаашид хийх 

гүйцэтгэх ажлын талаар  хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.  

      
 

Сонгуулийн тухай хууль, Сонгуультай холбоотой иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл 

гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал сэдвээр ахлах мөрдөн 

байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч П.Нэмэхбаатараар сургалт зохион байгуулсан. 



 

       
  

Нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн үед ажиллах арга тактик. Үндсэрхэг 

үзэлтнүүдэд тавих хяналт сэдвээр эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 

Б.Баатархүү сургалт орсон байна.  

Аймгийн прокурорын газар, хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасагтай хамтарч 

хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд гарч байгаа нийтлэг алдаа дутагдал 

цаашид анхаарах асуудал сэдвээр зөвлөгөөн зохион байгуулж баруун сумдын 

хэсгийн төлөөлөгч нарыг хамруулсан  

   
 

Хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалтаар алба хаагчдыг ЭЦА-ны мэдээллийн 

сүлжээнд ажиллуулж, өмнө бичсэн мэдээний шийдвэрлэлтийг хийлгэж,  2 дугаар 

улирлын тайланг, дүн мэдээг авч, алба хаагч нэг бүрээр ажил дүгнэж цаашид гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх хариуцсан орон нутгийн онцлогт тохируулж гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох ажил шинэ үеийн техник технологийг албан 

хэрэгцээнд ашиглах талаар сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулав.   

 

         



 

Аймгийн прокурор, Шүүх шинжилгээний албаны мэргэжлийн байгууллага/-аас 

орох сургалтын санал авч, хөтөлбөр боловсруулан сургалтыг зохион үр дүнг тооцон 

ажилласан.  

 

           

 Аймгийн засаг даргын нэрэмжит хурдан морины уралдаан 2017 оны 05  дугаар 

сарын 31-ны өдөр зохион байгуулагдаж арга  хэмжээнд тасгийн алба хаагчид 

аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэсэн. 

 

 

Шилжүүлсэн материал хэрэг, үйлдлийн талаар: 

 

2017 оны 02 дугаар улиралд Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас нийт 2.473.288.900 

төгрөгийн хохиролтой 41 материалаар 42 хэрэг үйлдлийг эрүүгийн хэрэг 

үүсгүүлэхээр болон нөхөн илрүүлж ХБМБТ-т шилжүүлсэн байна. 

Шилжүүлсэн материалын 1-ийг эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан 

хэргийг нөхөн илрүүлсэн, 40-д эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан байна.  

 

Шилжүүлсэн материалуудын шийдвэрлэлтийг харуулбал  



 
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.  

  

 2017 оны 02 дугаар улиралд тус тасгийн төлөөлөгч нараас илрүүлсэн 

хэргүүдээс дурдвал: Үүнд  

 1. Өмнөговь аймгийн Цогтцэцийн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Тэс” 

ШТС-ын эрхлэгч Х нь орлогын 32.000.000 төгрөгийг хувьдаа завшсан эрүүгийн хэрэг. 

 2. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвд 2016 оны 11 дүгээр сард Б нь 9 

настай Ц-г хүчиндсэн эрүүгийн 201716010072 тоот хэрэг 

 3. Өмнөговь аймгийн Ноён сумын санхүү төрийн сангийн дарга, Ц нь албан 

тушаалаа ашиглан орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас 24.000.000 төгрөг хувьдаа 

завшсан эрүүгийн тоот хэрэг. 

 4. Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах Гашуун сухайт авто зам ХХК-

ны гүйцэтгэх захирал Ц нь нүүрс тээвэрлэлтийн компаниудтай Монгол улсын хууль 

тогтоомжийг зөрчсөн хууль бус гэрээ байгуулан жолооч нар өндөр торгууль тавьж 

албан тушаалын байдлаа хэтрүүлэн бусдад 2.172.942.000 төгрөгийн хохирол 

учруулсан хэрэг. 

 5. 2017 оны 05 сарын 30-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум Цагаан 

хадны төвд байх Гурван сайхан гуанзны үүдэнд иргэн М нь гаднын нөлөөтэй нас 

барсан хэргийг Т үйлдсэн эрүүгийн 201716010102 тоот хэрэг.  

 6. Өмнөговь аймгийн Номгон сумын Төхөм багийн харьяат Шар тайж овогт 

Б нь 2017 оны 05 дугаар сарын  30-ны 06 цагийн  үед  Өмнөговь аймаг Даланзадгад 

сумын 8 дугаар баг Аргалантын 01-05 тоот хашааны хойд талд гаднын нөлөөтэй нас 

барсан гэмт хэргийг  А  гэгч нь үйлдсэн.  

 Цагдаагийн газраас хариуцсан орон нутагт эрэн сурвалжлах ажлыг зохион 
байгуулж ажиллахдаа  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 болгон ажиллаа.  

Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлах “Asap” санд 2017 оны 
хоёрдугаар улирлын байдлаар иргэний хариуцагчийг эрэн сурвалжлах чиглэлээр 
шүүхээс даалгасан бусад хүн төлөвт 28, оргодол 3,  гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 
төлөвт 18,  тээврийн хэрэгсэл төлөвт 3, эд зүйл 5,  нийт  49 мэдээллийг төвлөрсөн тоо 
бүртгэлд оруулан эрэн сурвалжилж ажилласан байна.  

2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар эд зүйл 5 зарласнаас 1, шүүхээс 
даалгасан бусад хүн 28 зарласнаас 7, Оргодол 3 зарласнаас 2, гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд  18 зарласнаас 12, тээврийн хэрэгсэл 3 зарласнаас 2-г эрэн 
сурвалжилж олж тогтоон холбогдох албан тушаалтан шилжүүлж ажилласан байна. 

Одоогийн байдлаар цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” 
санд оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон хүн -1, Оргодол 3, Гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 7, цогцос 1, Галт зэвсэг 2, Тээврийн хэрэгсэл 9, Түүх соёлын 
дурсгалт зүйл 2, эд зүйл 25 мэдээллийн үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд эрэн 
сурвалжлах ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Маягтын 
дугаар 

Эрэн сурвалжлалтын 
төрөл 

Эрэн 
сурвалжлалт 

зарласан 

Эрэн 
сурвалжлалт 

зогсоосон 

 
Үлдэгдэл 

5411 Алга болсон хүн 1  1 

5412 Оргодол 3 2 3 

5412 Гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 

18 12 7 

5417 Хэн болох нь 
тогтоогдоогүй цогцос 

- - 1 

5421 Галт зэвсэг, сум 
хэрэгсэл 

- - 2 

5422 Бодис - - - 

5423 Тээврийн хэрэгсэл 3 2 9 

5424 Түүх, соёлын 
дурсгалт болон үнэт 
зүйлс 

- - 2 

5425 Мал, амьтан - - - 

5426 Эд зүйл 3 10 36 

5427 Аман зургаар - - - 

Тайлангийн хугацаанд Өмнөговь аймгийн цагдаагийн газраас 2017 оны 2 дугаар 
улиралд эрэн сурвалжлах “Asap” санд зарлан мэдээлсэн  эд зүйл 1, шүүхээс 
даалгасан бусад хүн 7, Оргодол 2,  гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 12, тээврийн 
хэрэгсэл  2-г эрэн сурвалжилж олж тогтоон холбогдох албан тушаалтан шилжүүлж 
ажилласан байна. 
 Өмнөговь аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөлийн ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн Засаг дарга бөгөөд, Терроризмтой 

тэмцэх ажиллагааг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга Н.Наранбаатарын баталсан 

2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн удирдамжийн дагуу Өмнөговь аймагт 

тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, химийн хортой болон аюултай бодис, 

цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт 

шалгалт хийх ажлын хэсгийг ТЕГ-ын Өмнөговь аймаг дахь газар, Мэргэжлийн 

хяналтын газар,  Онцгой байдлын алба, ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэстэй 



хамтарсан тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, химийн хортой болон аюултай 

бодис, цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 

нэгжүүдэд 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 01 өдрийг 

хүртэлх хугацаанд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж үр дүнг тооцож 

ажиллаа.  

 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 229/-ыг хэрэгжүүлэх 

“Asap” сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийг сайжруулах, эрүүгийн байцаан шийтгэх 

хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.1 дэх хэсэгт зааснаас бусад үндэслэлээр 

түдгэлзүүлсэн хэрэгт эрэн сурвалжлагдаж байгаа сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, 

гэрч хохирогч, сураггүй алга болсон хүн, хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцсыг олж 

тогтоох ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах, албадын эрэн сурвалжлах үйл 

ажиллагаанд хяналт тавьж үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр “Шийдвэрлэлт-2017” 

нэгдсэн арга хэмжээ үр дүнтэй зохион байгуулж арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэрэгт 

сэрдэгдсэн этгээд 12, шүүхээс даалгасан хүн-5, үндсэн оргодол-2 тус тус олж 

тогтоон холбогдох албанд хүлээлгэн өгч ажиллаа.  

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 7 дахь удаагийн сонгууль 2017 оны 06 дугаар 

сарын 26-ны өдөр явагдахтай холбоотойгоор улс төр, нийгэм эдийн засгийн 

өнөөгийн нөхцөл байдлаас шууд хамааран хууль ёсны төр засгийн үйл ажиллагааг 

зогсоох, тасалдуулах сонгуультай холбоотой эм замбараагүй байдал үүсэх, бусдыг 

өдөөн турхирсан үйл ажиллагаа явагдахаас  урьдчилан сэргийлэх, , таслан зогсоох 

арга хэмжээг тасралтгүй зохион байгуулах зорилгоор “Модны мөчир” нэгдсэн арга 

хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах чиглэлээр: Тус Цагдаагийн газрын Хэрэг 

бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг нь 2017 оны эхний хагас жилд Монгол улсын Их 

хурал, байнгын хороо, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн 

ерөнхий газар, Мөрдөн байцаах алба, Хэрэг бүртгэх алба, Монгол улсын Ерөнхий 

прокурорын газраас тус тус батлан гарган ирүүлсэн хууль, тогтоомж, албан 

даалгавар, үүрэг, ажлын чиглэлүүд болон Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд 

дэвшүүлсэн зорилт, албаны хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлтүүдийг ханган 

биелүүлэх зорилтыг тавьж, дээд шатны байгууллагын тушаал шийдвэрүүдийг 

хэрэгжүүлж ажиллав. Тус газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг нь 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны б/299 дугаартай тушаалаар 

батлагдсан “Албан тушаал, орон тоо, цол, цалингийн зэрэглэл”-ийн хавсралтад 

заагдсан орон тоогоор тасгийн дарга 1, ахлах мөрдөн байцаагч 2, мөрдөн байцаагч 

5, хэрэг бүртгэгч 1, нийт 9 алба хаагчийн орон тоотойгоор аймгийн хэмжээнд гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, нийтийн хэв журам 

хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн, 

бүтэц, орон тоо бүрэн ажиллаж байна.  

 Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг нь 2017 оны эхэнд  үндсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилладаг Шүүх, Прокурор, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
алба, Шүүх шинжилгээний алба, Өмгөөлөгчдийн холбоо болон эд зүйлийн үнэлгээ 
тогтооход оролцдог “Ашид билгүүн” ХХК, “Дамно” ХХК-тай хамтран ажиллах 
төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөөний биелэлт, үр дүнг сар бүр 
хэлэлцэн, зөвлөгөөн зохион байгуулж, хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлуудыг цаг тухай 
бүр нь шийдвэрлэж, хуулийн байгууллагуудын дунд нэгдсэн зөвлөгөөнийг хагас, 



бүтэн жилд, Шүүх шинжилгээний алба, Прокурорын байгууллагатай хамтарсан 
зөвлөгөөнийг сар бүрийн эхний долоо хоногт багтаан хэлэлцэж, 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.     

 Мөрдөн байцаах албанаас 2017 онд дэвшүүлсэн хүрэх түвшин, шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг ханган биелүүлэх зорилгоор  хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагааг түргэн шуурхай явуулахад анхаарч, хүндэвтэр болон 1 үйлдэлтэй гэмт 
хэргийг 1 сарын хугацаанд шалгах, урд онд түдгэлзүүлсэн хэргийн эзэн 
холбогдогчийг олж тогтоох, мэдээ, мэдээлэл цуглуулах, оргодол этгээдийг олж 
тогтоох, хэргийг сэргээн шалгаж, шийдвэрлэх зорилт тавин ажиллав.    

 Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн 
ерөнхий газар, Хууль сахиулах Их сургуулиас шинэчлэн баталсан “Эрүүгийн хууль”, 
“Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх тухай хууль”-аар явуулсан сургалтад алба хаагчдын хамруулж, 
алба хаагчдад шинэчлэн батлагдсан хуулийн зүйл, заалт, бүлгүүдийг хуваарилан 
судлуулан, сургалт оруулах арга хэмжээг зохион байгуулж байна.           

Тасгийн даргаас ахлах  мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаагч,  хэрэг бүртгэх эрх 
бүхий алба хаагч нарын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж, өдөр 
тутмын төлөвлөгөөг өглөө бүр батлан, өмнөх өдөр хийсэн ажилтай танилцаж, гэмт 
хэргийн тоо бүртгэлийн санд хэргийн болон өргөдөл, гомдол мэдээллийг шивсэн 
эсэхэд хяналт тавьж, ЦБҮАЖ-д заасны дагуу гар бүртгэл хөтлөн, шалгаж буй хэрэг 
материалтай биечлэн танилцан амаар болон бичгээр зааварчилгаа, даалгавар өгөх, 
прокурорт шилжүүлж буй хэрэг, материалыг хянах, эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагаанд оролцогчдын эрх нь зөрчигдөж  байгаа эсэхэд хяналт тавьж, алба 
хаагчдын үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, хийж гүйцэтгэсэн ажлыг сар, 
улирлаар дүгнэж, үр дүнг тооцох зэргээр үйл ажиллагааг нь удирдан зохион 
байгуулж байна. 

    Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг нь 2017 оны эхний хагас жилд буюу 

2017 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар иргэд, байгууллага, аж ахуйн 

нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 485 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, 263 

өргөдөл, гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 178 өргөдөл, 

гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж,  шалгасан нийт 485 өргөдөл, 

гомдол, мэдээллийнхээ 58.2 хувийг 5 хоногт, 41.8 хувийг 5-19 хоногт шалгаж, 100 

хувь хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн, гомдол гаргагчид хариуг албан бичгээр 

мэдэгдэж ажилласан байна. 

Үүнээс хэрэг бүртгэлийн 353 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл шалгаснаас эрүүгийн 

хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 196, эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 124, харьяаллын дагуу 

шилжүүлсэн 5, нийт өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 40.5 хувийг 5 хоног, 59.5 хувийг 6-

19 хоногт   шалгаж, 100 хувь хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн, гомдол гаргагчид 

хариуг албан бичгээр мэдэгдэж ажилласан байна. 

Мөн хэрэг бүртгэлтийн шатанд 120 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 

явуулснаас мөрдөн байцаалтын харьяаллаар 3 хэргийг шилжүүлж, 38 хэргийг 

яллагдагчаар татах тогтоол батлуулахаар прокурорт шилжүүлж, 58 хэргийг 

хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлж, хялбаршуулсан журмаар 5 

хэргийг прокурорт шилжүүлж, харьяаллын дагуу мөрдөн байцаалтад 5 хэргийг 

шилжүүлэн ажиллаж байна.  



2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар мөрдөн байцаалтын чиглэлээр иргэд 

байгууллага, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 191 өргөдөл, гомдол, 

мэдээлэл хүлээн авч, 91 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 

татгалзах саналтай прокурорт хүргүүлж, 6 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг харьяаллын 

дагуу шилжүүлж, 91 өргөдөл, гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 

одоо 3 өргөдөл, гомдлын үлдэгдэлтэй ба нийт шалгасан өргөдөл, гомдол, 

мэдээллийн 95.2 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 

Энэ хугацаанд нийт 147 холбогдогчтой, 149 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 

явуулж, 94 холбогдогчтой 68 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай прокурорт 

шилжүүлж, 2 хэргийг нэгтгэн шалгаж, 44 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай 

прокурорт хүргүүлж, 4 холбогдогчтой 2 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 11 

хэргийг түдгэлзүүлж, одоо 22 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа ба нийт мөрдсөн 

хэргийнхээ 82.5 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг нь бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь 

тогтоогдоогүй 52 хэргээс хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 39 хэргийг 

буюу 75 хувийг нөхөн илрүүлж, шалгаж шийдвэрлэсэн байна. Мөрдөн байцаалтын 

шатанд гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 824.480.750 

төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 850 мянган төгрөгийн эд 

хөрөнгө битүүмжилж, 606.259.850 төгрөгийн хохирлыг буюу 73.6 хувийг нөхөн 

төлүүлж ажилласан болно. Одоо тус тасагт яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд 

тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 27 хэрэг, сэжигтэн, яллагдагч нь мөрдөн 

байцаалтаас оргон зайлсан 1 хэрэг, сэжигтэн, яллагдагч нь өвчтэйгөөс 

түдгэлзүүлсэн 1 хэрэг, шаардлагатай гэрч, хохирогч нь байхгүй үндэслэлээр 

түдгэлзүүлсэн 3 хэрэг, нийт 32 түдгэлзүүлсэн хэрэгтэй байна. Тус тасаг нь 

үйлдэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах, эрүү, хэв журмын нөхцөл 

байдлыг сум, багаар нь тогтоож, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, арга 

хэмжээ зохион байгуулах зорилгоор гэмт хэрэг гаргах болсон шалтгааны нөхцөлийг 

нарийн судалж, Криминалоги судалгааны багт гаргаж өгөн үйлдэгдсэн гэмт хэргийн 

шалгаан нөхцөлд дүн шинжилгээ хийж, шалтгаан нөхцөлийг арилгах зорилгоор 

Мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл 68-г бичиж холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжид 

хүргүүлж, мэдэгдлийн мөрөөр хийсэн ажлын тайланг 100 хувь авч ажилласан ба 

гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй цэг, газруудын судалгааг гарган, эргүүлийн чиглэлд 

тусгуулан ажилласан байна. Тус тасаг нь алба хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэг, 

хууль хэрэглэх чадварыг дээшлүүлэх, сэтгэн бодох, хэргийн нөхцөл байдалд 

тохируулан бие даан оновчтой шийдвэр гаргах, мөрдөн байцаагч нарын үзлэг 

явуулах тактик арга зүй, дадал чадварыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг 

ахиулах чиглэлээр 2017 оны албаны сургалтын төлөвлөгөөг бүтэн жилээр 

боловсруулан, даргаар батлуулж, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нараар 

сургалтын лекц бэлтгүүлэн заагдсан төлөвлөгөө, сэдвийн дагуу явуулж байгаа ба 

шинэчлэгдэн батлагдсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 

хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил хянан шалгах тухай хуулийг алба хаагчдад 

сургалтаар орж, бие даан судлуулан ажиллаж байна. Шинэчлэн батлагдсан 

хуулиудаар алба хаагчдад мэдлэг олгох зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газарт 

“Сургагч багш” бэлтгэх сургалтад ахлах мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 

П.Нэмэхбаатарыг явуулан сургаж, алба хаагчдад сургалт оруулж байна.  



Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг түргэн шуурхай, тасралтгүй явуулах 
зорилгоор “Түдгэлзүүлсэн, хугацаа сунгасан, удааширсан хэргийг шийдвэрлэхэд 
гарч буй хүндрэл бэрхшээл, цаашид авах арга хэмжээ”, “Хэргийн газрын хамгаалалт 
авахад анхаарах асуудал”, “Хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд гарч 
буй хүндрэл бэрхшээл”, “Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн зарим заалтыг 
хэрэглэхэд анхаарах асуудал”, “Мэдээллийн санд мэдээлэл цуглуулах, үнэлэн 
шинжлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа 
өгөх журам”, “Хэргийн газрын үзлэг хийхэд анхаарах асуудал”, “Алба хаагчийн ажлыг 
үнэлэх”, “Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх”, “Эрэн сурвалжлах”, 
“Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл, хариу авч, үр дүнг тооцох”, “Шүүх 
шинжилгээний албатай хамтран ажиллах, тулгамдаж байгаа асуудал, хүндрэл 
бэрхшээл”, “Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгууль болохтой 
холбогдуулан сонгуулийн тухай хэрэг, маргааныг шалгахад анхаарах зүйл”, 
“Эрүүгийн хэргийг шилжүүлэх, хүлээн авах журам” сэдвүүдээр тасгийн алба хаагчид 
болон аймгийн Шүүх, Прокурор, Шүүхийн шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран  
тус тус сургалт, мэдээлэл хийх ажлыг зохион байгуулан ажилласан байна.  

Аймгийн Прокурорын газартай сар бүрийн эхний долоо хоногт зөвлөгөөн хийж 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, хэрэг 
шалгаж байгаа алба хаагч нар болон хяналт тавьж буй прокурорууд хэрхэн ажиллаж 
байгаа талаар хэлэлцэх, тухайн сард шийдвэрлэх хэргийн график болон өмнөх сард 
графикт орсон хэргүүдийг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар ярилцаж, сайн 
ажилласан алба хаагчдыг шагнаж урамшуулах, албан үүргээ чанаргүй, муу 
гүйцэтгэж ажилласан алба хаагчдад хариуцлага ноогдуулж ажиллаж байна. Тус 
зөвлөгөөнийг зарим сард хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалтын үеэр зохион 
байгуулж Прокурорын газраас байцаан шийтгэх ажиллагаанд гарч байгаа хүндрэл, 
алслагдсан сумдад прокурор хяналт тавихад гарч буй бэрхшээл, хялбаршуулсан 
журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа зэрэг сэдвээр сургалтуудыг хийв. 

Тус тасгийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Шүүх болон хууль 
хүчний байгууллагуудтай хамтарсан зөвлөгөөнийг 2017 оны 02 дугаар сард, Шүүх 
шинжилгээний албатай 2017 оны 03, 05 дугаар саруудад, Прокурорын газартай сар 
бүрийн эхэнд хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, байгууллагуудын хамтын 
ажиллагаа, байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад гарч буй хүндрэл болон тодорхой 
заалт, хэсгүүдэд нэгдсэн ойлголтод хүрч, зөвлөгөөний үеэр тавьсан илтгэлүүдийн 
сэдвээр тасагт албаны сургалт зохион байгуулан ажиллалаа. 

Мөн тасгийн алба хаагчдад сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, албандаа итгэх 

итгэл үнэмшлийг бий болгох, ажлаа зөв хуваарилах, хэрэг мөрдөх арга барилыг 

дээшлүүлэх зорилгоор хэрэг бүртгэлт, 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 асан бэлтгэл цагдаагийн дэд хурандаа М.Равдандоржтой уулзалт, 

өдөрлөгийн арга хэмжээг 2017 оны 02 дугаар сард 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, шүүмжлэлийн мөрөөр 
тодорхой ажил, арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллав.      

Тус Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг нь Мөрдөн 

байцаах газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/03 дугаартай 



тушаалаар баталсан Мөрдөн байцаах албаны 2017 оны хүрэх түвшний шалгуур 

үзүүлэлтийг 100 хувь ханган биелүүлж ажиллах зорилт тавин ажиллаж байна.  

 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:  Цагдаагийн газрын 

Замын цагдаагийн тасаг нь “Осол гэмтэл, хүчирхийллийн эсрэг үндэсний хөтөлбөр”, 

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний стратеги” зэрэг хөтөлбөрүүдийн 

хүрээнд Замын цагдаагийн тасгаас хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж Цагдаагийн 

газрын даргаар батлуулж, ЦЕГ-ын дарга, тэргүүн дэд дарга, дэд дарга, ЗЦА-ны 

дарга, Цагдаагийн газрын дарга нараас өгсөн үүрэг чиглэлийн мөрөөр Өмнөговь 

аймгийн нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны “Байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн албан 

бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг шуурхай болгохтой холбогдсон зарим арга 

хэмжээний тухай” 08 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараах 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 2017 оны 06 дугаар сарын байдлаар иргэд 

байгууллагаас 18 албан бичиг, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба дээд шатны 

байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийг газрын нэгдсэн бүртгэлд оруулж, хариуцсан 

алба хаагчид цохолт хийж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Энэ 

асуудлаар ямар нэгэн зөрчил дутагдал гараагүй болно. Мөн аймгийн Прокурорын 

газартай хамтран сар бүрийн эхний 7 хоногт уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион явуулж 

цаашид хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд анхаарах асуудал алдаа 

дутагдлыг харилцан солилцож ажиллаж байгаа ба хорихоос өөр төрлийн ял 

шийтгэгдсэн иргэдэд тавих хяналт сэдвээр аймгийн прокурорын газар, шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газар, Даланзадгад сумын хотын захирагчийн албатай хамтарсан 

зөвлөгөөнийг хийж ажилласан. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 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 уулзваруудыг эзэнжүүлж алба хаагчдыг Цагдаагийн газрын 

жижүүрийн томилгоонд оруулж өглөө 08:00-09:30 цаг, өдөр 13:00-15:00 цаг, орой 

17:00-19:00 цагуудад хуваарилан ажиллуулж байгаа ба үүрэг гүйцэтгэх алба 

хаагчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч гарын үсэг зуруулан баталгаа авч 

ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 

46/1857 дугаарт үүрэг ажлын чиглэлийг бүх сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт 

өгч цагийн менежменттэй эргүүл гаргах талаар удирдлага зохион байгуулалтаар 

ханган ажиллаж байгаа ба Facebook-н хаалттай групп нээж өдөр бүрийн ажлын 

мэдээ, шалгасан тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг авч хоногийн рапортод тусган 

ажиллаж байна. Мөн Гашуун сухайт, Шивээ хүрэн боомтоор орж гарч байгаа 

тээврийн хэрэгслүүдийн бүртгэл судалгааг өдөр бүр авч нэгтгэн хоногийн рапортод 

оруулан ажиллаж байна. Замын цагдаагийн тасгаас зам тээврийн осол хэргийн 

шалтгаан нөхцөлийг судлан үзэж зам тээврийн осол хэрэг ихээр гарч байгаа “Хар 

цэг”-үүд буюу Ухаа худаг уурхайгаас Гашуун сухайтын хилийн боомт хүртэлх нүүрс 

тээвэрлэлтийн засмал замыг хариуцсан Цогтцэций сум дахь сум дундын Цагдаагийн 



хэлтсийн Замын цагдаагийн хэсгийн даргад-1, Ханбогд сумын цагдаагийн тасагт-1, 

Баян-Овоо сумын хэсгийн төлөөлөгчид-1, Гэрээт цагдаагийн тасгийн даргад-1, 

хэсгийн төлөөлөгч нарт тус тус 1 удаа бичгээр үүрэг даалгавар өгч Хөдөлгөөнт 

эргүүлд ажиллах маршрутыг тогтоон ажиллаж байна. 

Замын цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр 

ирүүлсэн ажлын чиглэл үүргийн дагуу Өмнөговь аймаг дахь Цагдаагийн газар, Авто 

тээврийн төвтэй хамтран “Оюутан тээвэр” нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

гаргаж 2017 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2017 оны 06 дугаар сарын 20-ыг 

хүртэл оюутан сурагчдын амралт эхэлж байгаатай холбогдуулан зам тээврийн осол 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хот хоорондын нийтийн тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөнд тавих хяналт, шалгалтыг сайжруулан ажиллаа. “Оюутан тээвэр” нэгдсэн 

арга хэмжээний хүрээнд тус газрын Замын цагдаагийн тасаг нь сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаа нарыг татан оролцуулж аймгийн хэмжээнд авто тээврийн төвийн 

байцаагч нартай хамтран 30 хоногийн хугацаатай хяналт шалгалтыг зохион явуулж 

арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн ажлын талаар сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа 

нараас 7 хоног бүр тогтмол мэдээ нэгдсэн хүснэгтээр хүлээн авч нэгтгэн 7 хоног 

бүрийн даваа гаригт Цагдаагийн газрын даргад танилцуулан ажилласан байна. Арга 

хэмжээний хугацаанд согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон 123 зөрчлийг илрүүлж гарч болзошгүй зам тээврийн осол, 

хэргээс урьдчилан сэргийлж шийдвэрлүүлэн ажилласан байна.   

    Тус тасгийн алба хаагчид авто тээврийн төвийн улсын байцаагч нартай 

хамтран Улаанбаатар хотоос орж ирэх зам дээр буюу Цогт-Овоо суманд нэгдсэн 

үзлэг шалгалтыг 6 удаа зохион байгуулан ажилласан ба аймгийн төвөөс 

Улаанбаатар хот руу гардаг автозам дээр байнгын постыг гаргаж өдөр бүр хяналт 

шалгалтыг зохион байгуулан ажилласан ба “Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний соёл” 

аяны хүрээнд үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Хяналт шалгалтад авто тээврийн 

хяналтын улсын байцаагч, тээвэр зохицуулагч нар, төв орон нутгийн замын 

цагдаагийн алба хаагчид, Дундговь аймгийн Авто тээврийн төвийн Авто тээврийн 

хяналтын улсын байцаагч нар болон тус аймгийн замын цагдаагийн албан хаагч 

нартай хамтран мэдээлэл дамжуулан ажилласан. Хот хоорондын зорчигч тээврийн 

зорчигч урсгалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хууль бус тээврийн хэрэгслийн судалгааг 

шинэчлэн гаргаж Дундговь аймгийн авто тээврийн төвд хүргүүлээд байна. Мөн 

зорчигч урсгалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон нутгийн телевиз, фейсбүүк орчноор 

хууль бус тээврээр зорчихгүй байх талаар нэвтрүүлэг байнга цацаж иргэдэд 

мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна. Мөн иргэдэд хот хооронд болон орон нутгийн 

зорчигч тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарь, үнэ тарифын талаарх тараах 

материал хэвлүүлэн иргэд зорчигч нарт тараан ажилласан.  Тус тасгаас санаачлан 

зохион байгуулах ажлын талаар ЗЦА-ны Орон нутгийн хяналтын хэлтсээс чиглэл 

авч ажиллаж байгаа ба албаны цахим хуудсанд зохион байгуулсан ажил, арга 

хэмжээний талаарх мэдээ мэдээллийг тухай бүр нийтлэл болгон оруулж сурталчлав. 

2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэлх 

хугацаанд Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн замын хяналт шалгалтаар нийт 3005 зөрчил 



илрүүлж, нэмэлт нотлох баримт, материал шаардлагатай 257 зөрчилд захиргааны 

материал бүрдүүлэн согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн 

хэрэгсэл жолоодож явсан 127 жолоочийг илрүүлж үүнээс 104 жолоочийн тээврийн 

хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасаж 49 сая 920 мянган төгрөгийн торгуулийн арга 

хэмжээ авч тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон 23 иргэнийг шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлах 

захиргааны шийтгэл оногдуулсан байна. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам 

зөрчсөн 3 аж ахуй нэгжид 2 сая 160 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч 

захиргааны зөрчлийн материал бүрдүүлсэн. Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн 

үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодож явсан 127 зөрчил илрүүлэн 127 иргэнийг 30 

сая 380 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч захиргааны материал 

бүрдүүлэн ажилласан ба газар дээр нь буюу бэлэн бус хэлбэрээр 2748 иргэнд 94 

сая 788 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ ногдуулж нийт 3005 зөрчлийг 

захиргааны мэдээллийн санд оруулсан байна. Энэ хугацаанд согтууруулах ундааны 

зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 127 зөрчлийг илрүүлж гарч 

болзошгүй зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлж шийдвэрлүүлэн 

ажилласан байна.  2017 оны 06 дугаар сард иргэд байгууллагаас ирүүлсэн гэмт 

хэргийн шинжтэй 14 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаж 7 гомдол мэдээллийг 

эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай хуулийн анхны хугацаанд шалгаж 

прокурорт шилжүүлж, 6 гомдол мэдээллийг харьяаллын дагуу мөрдөн байцаах 

тасагт шилжүүлэн эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн гэмт хэргийн санд оруулан 

шийдвэрлэсэн ба тус тасаг дээр 1 осол хэргийн материалын үлдэгдэлтэй байна. 

Хэргийн улмаас 3 иргэн нас барж 3 иргэн хүнд, хүндэвтэр хэлбэрээр гэмтсэн байна. 

Аж ахуй нэгж, байгууллагад нийт 25 сая 500 мянган төгрөгийн хохирол учирсныг 

хэрэг бүртгэлтийн шатанд 25 сая 500 мянган төгрөгийн хохирол буюу 100 хувийг 

нөхөн төлүүлж ажилласан байна. Замын цагдаагийн тасаг нь 2017 оны 6 дугаар 

сард нэгдсэн шалгалтын хуваарийн дагуу “Албан журмын даатгалтай хамтарсан 

шалгалт”, “Оюутан тээвэр”, “Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл”, “Хөдөлгөөнт 

эргүүл” зэрэг 4 нэгдсэн арга хэмжээ, “Тээврийн хэрэгслийн гэрэлтүүлэх хэрэгсэл, 

тусгай дуут болон гэрэл дохио”, “Ачааны автомашин ачаа тээвэрлэлт” зэрэг 2 

хэсэгчилсэн арга хэмжээг аймаг орон нутгийн хэмжээнд бусад тасаг алба, Авто 

тээврийн төв, Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран зохион явуулж үр дүнг 

тооцон ажиллалаа. 2017 оны 06 дугаар сард Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 

тухай хууль, Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд ард иргэдийн 

оролцоо сэдвээр ахлах зохицуулагч, цагдаагийн ахмад О.Чулуунбаатар “Задлин” 

авто сургуулийн 18 ажилтан сонсогч, Политехник авто сургуулийн 18 сонсогч нарт 

тус тус 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулан ажилласан. Өмнөговь аймаг дахь 

Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгаас аймгийн хэмжээнд гарч байгаа зам 

тээврийн осол, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Орон нутгийн зам-

Хөдөлгөөний соёл” аяны нээлтийн үйл ажиллагааг 2017 оны 06 дугаар сарын 16-ны 

өдрийн 11 цаг 40 минутаас Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумаас Улаанбаатар хот 

орох чиглэлийн улсын чанартай автозам, Цогтцэций сумаас Улаанбаатар хот орох 

орон нутгийн чанартай автозам дээр зохион байгуулан ажиллалаа. Аяны нээлтийн 

үйл ажиллагааны хүрээнд тээврийн хэрэгслийн жолооч болон ард иргэдэд 8 

төрлийн тараах материалыг 800 ширхэг хэвлүүлэн тарааж автомашинд нь наалган 



ажиллалаа. Өмнөговь аймгийн ард иргэдийнхээ итгэлтэй туслагч нь байж 

цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээгээ хүртээмжтэй хүргэж олон нийтийн 

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн гарч байгаа зам тээврийн осол, гэмт хэрэг, зөрчлийг 

бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Маанийн хийдийн лам нартай 

болон Даланзадгад хотынхоо сүсэгтэн олон, ээжүүд, иргэдийнхээ хамтаар 

Цагдаагийн газраас санаачилсан “Аюулгүй-Амар тайван Өмнөговь” хөтөлбөрийн 

хүрээнд Сүүн цацал өргөж газар дэлхий, лус савдгаа аргадах, шашин номын зан 

үйл, аян замын ерөөл тавих ёслолын арга хэмжээг 2017 оны 06 сарын 02-ны бэлэгт 

сайн өдөр зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд иргэд олон өргөнөөр дэмжиж 

оролцсон ба аймаг, сумын удирдлагууд хүрэлцэн ирж арга хэмжээнд хүндэтгэл 

үзүүллээ. Зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх “Оюутан тээвэр”, 

“Хөдөлгөөнт эргүүл” нэгдсэн арга хэмжээ “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл” 

аяныг ард иргэдэд сурталчлах зорилгоор аймгийн “Алтан говь”, “UСTV” 

телевизүүдэд нийт 2 удаагийн санамж, сэрэмжлүүлэг ярилцлагыг өгч ажилласан. 

Мөн Өмнөговь аймаг дахь Цагдаагийн газрын цахим хаягаар дамжуулан гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх 8 төрлийн сэрэмжлүүлэг, шторк хийж иргэдэд хүргэж 

ажиллав. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумаас Ханбогд сум хүртэлх нүүрс 

тээвэрлэлтийн засмал замын эвдрэл гэмтлийн судалгааг гаргаж эвдэрсэн замын 

гэмтлийн засаж арилгуулах талаар “Гашуун сухайт авто зам” ХХК-д 2017 оны 05 

дугаар сарын 05-ны өдөр албан мэдэгдэл өгсөн ба уг мэдэгдлийн мөрөөр нүүрс 

тээвэрлэлтийн засмал замын 245 километрт “Билэгт зам” ХХК, “Тэнгэр уул” 

констракшин, “Хүслэн бүтээмж” ХХК зэрэг авто зам засвар үйлчилгээ хариуцсан аж 

ахуй нэгжүүд тендерт оролцож тус бүр 60 километрт автозамыг засаж янзлахаар 

болж ажлыг эхлүүлээд байна. Зам засварын ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан 

Гэрээт цагдаагийн тасгийн алба хаагч нар өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт 

тавин урсгал чиглэл өөрчлөх тэмдэг тэмдэглээ тавих зэрэгт мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгч хамтран ажиллаж байна. Замын цагдаагийн тасгаас аймгийн төвийн гэрлэн 

дохионы хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах зорилгоор хяналт дүн шинжилгээг 

Улаанбаатар хотын “Гэрэл дохио” ХХК-аар хийлгэж төсөв хөрөнгөний асуудлыг 

шийдвэрлэж гэрлэн дохиог хэвийн үйл ажиллагаанд оруулах талаар аймгийн болон 

Даланзадгад сумын засаг даргын тамгын газарт албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан 

тендерт “Гэрэлт уулзвар” ХХК-н шалгарч Даланзадгад сумын төвийн гэрлэн дохионы 

үйл ажиллагааг хэвийн горимд оруулсан ба эвдэрсэн авто замын засварын ажил 

хийгдэн эхэлж байна. Даланзадгад сумаас баруун сумдын чиглэлд орж гарч байгаа 

тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавих зорилгоор 2017 оны 06 дугаар сард 

байнгын постыг барьж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байгаа ба постоор орж гарч 

байгаа тээврийн хэрэгслээс зам ашигласны төлбөр хураамж авч замын эвдрэл 

гэмтлийг арилгуулах зорилгоор аймгийн засаг даргын а/137 дугаар захирамжийг 

гаргуулан ажиллаж байна. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумаас Улаанбаатар хот 

орох улсын чанартай хатуу хучилттай автозам дээр байнгын болон хөдөлгөөнт пост 

гаргаж хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. Ухаа худаг 

уурхайгаас Гашуун сухайт хилийн боомт хүртэлх 245 км автозам дээр Гэрээт тасаг 

болон Цогтцэций, Баян-Овоо, Ханбогд сумдын алба хаагч нарын хүчийг ашиглан 

цагийн менежментэд оруулан хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байгаа 

ба 2017 оны 06 дугаар сард бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд 



оролцсон нийт 483 зөрчлийг илрүүлж холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцож 

ажиллаа. Замын цагдаагийн тасаг нь 24 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй Өмнөговь 

аймгийн хэмжээнд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган, зам тээврийн осол, 

хэргээс урьдчилан сэргийлж ажилласан ба алба хаагчдад 7 хоногийн хугацаанд 

бичгээр үүрэг чиглэл өгч эргүүлд ажиллахад нь үүрэгжүүлэн мэргэжлийн 

удирдлагаар ханган өмнөх долоо хоногт бичгээр өгсөн үүргийн биелэлтийг алба 

хаагч бүрээс илтгэх хуудсаар авч ажиллалаа. 

 Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Цагдаагийн газрын Олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасаг нь 1 тасгийн дарга, 1 ахлах байцаагч, 4 

эргүүлийн офицер, 13 цагдаагийн бүрэлдэхүүнтэй Улсын онц чухал объектын 

хамгаалалт болох Даланзадгад сумын “Гүний ус” хязгаарлагдмал хариуцлагатай 

компани цэвэр усны эх үүсвэрийн байгууламж, Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг 

хамгаалах чиг үүргийн дагуу Даланзадгад, Ханбогд сум дахь шүүхийн байрыг 

гаднын гэмт халдлага, хорлон сүйтгэх ажиллагаанаас хамгаалж, үйл ажиллагаагаа 

хэвийн явуулах нөхцөл бололцоогоор ханган, үндсэн чиг үүргээ зохих ёсоор 

гүйцэтгэж ажиллалаа. Одоогоор 2 ахлагчийн орон тоо дутуу ажиллаж байна. 

2017 оны 02 дугаар сард Шүүхийн тамгын газартай 2017 онд хамтран 
ажиллах төлөвлөгөө, онгой байдал үүссэн үед ажиллах төлөвлөгөө зэрэг 
төлөвлөгөөнүүдийг хамтран баталсан. Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын шүүхэд 
нийт 377 шүүх хурал болсноос эрүүгийн хэргийн шүүх хуралд 110 удаа, иргэний 
хэргийн шүүх хуралд 235 удаа, захиргааны хэргийн шүүх хуралд 31 удаа 
хамгаалалтын 2 цагдаа 2 танхимд шүүх хурлын хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж 2041 
оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангаж шүүхийн байранд 24 цагаар 180 удаа 4320 
цагийн үүрэг гүйцэтгэж 3485 иргэнийг зохих журмын дагуу шалган нэвтрүүлж 
ажилласан.  

Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 
шүүгч, ажилтнуудтай, шүүхийн тамгын газрын даргатай тус тасгийн бүрэлдэхүүн 3 
удаа   иргэний хэргийн эрэн сурвалжлалт болон алба хаагчдын ажиллах нөхцөл 
байдал бусад ажлын талаар уулзалт зохион байгуулсан. 

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтран 
баталсан 2016 оны 09-р сарын 12-ны өдрийн А/40, 113 тоот тушаалын 2-р 
хавсралтаар батлагдсан “Яллагдагчийг хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх, эрэн 
сурвалжлах ажиллагаа явуулах” журмын дагуу Шүүхийн байранд 24, цагдан хорих 
байранд 37 удаа тус тус хуяглан хүргэх ажиллагаа зохион байгуулж шүүн таслах 
ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  

Алсын хуяглан хүргэх ажиллагаанд 2017 оны 05 дугаар сарын 03-04-ны 
өдрүүдэд Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхэд болох шүүх хуралдаанд цагдаагийн 
ахлах ахлагч М.Пунцагдаржаагаар ахлуулж хамгаалалтын цагдаагаар цагдаагийн 
дэд ахлагч М.Ширнэн, жолоочоор цагдаагийн дэд ахлагч Д.Батхолбоо нар ЭХТА-ийн 
91 дүгээр зүйлийн 91.1 дэх хэсгээр яллагдаж байгаа шүүгдэгч  С.Мөнх-Эрдэнэ /11 
жил чанга дэглэмтэй хорих ангид ял/, 126 дугаар зүйлийн 126.2.2 дахь хэсгээр 
яллагдаж байгаа шүүгдэгч С.Мөнх-Адьяа /15 жил 1 сар жирийн дэглэмтэй хорих 
ангид ял/ нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулахаар хуяглан хүргэх ажиллагааг зохион 
байгуулж ажилласан.   

Хуяглан хүргэх ажиллагааны үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг 
танилцуулан гарын үсэг зуруулсан.  

2017 оны 06 дугаар сарын 07,08,09-ний өдрүүдэд цагдаагийн ахлах дэслэгч 
М.Бадамсамбуу, цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Төмөрчөдөр нар Ханбогд сум дахь сум 



дундын шүүхээс баривчлах ялаар шийтгэгдсэн нэр бүхий 4 ялтанг хуяглан хүргэх 
ажиллагааг зохион байгуулж цагдан хорих байранд хүлээлгэн өгсөн.  Эрэн 
сурвалжлахаар 13 Шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжаас 7 иргэний хариуцагчийг 
хаяг тогтоож үлдэгдэл 8 иргэний хариуцагчийг эрэн сурвалжлах ажиллагаа явагдаж 
байгаа. Иргэний хэргийн 8 хариуцагч  буюу Ш.Хашбат, Т.Эрдэнэбаяр, С.Баттогтох, 
О.Чинбат, Г.Отгонжаргал, Д.Ариунтуул, Г.Мөнхтүвшин, Э.Хандмаа нарыг шүүхээс 
захирамжид заагдсан хугацаанд нь албадан ирүүлж шүүгчийн туслахад хүлээлгэн 
өгч хүлээлгэн өгсөн тухай тэмдэглэл хөтөлж танилцуулан гарын үсэг зуруулж 
ажилласан.               

Даланзадгад сумын “Гүний-Ус” ХХК-ний цэвэр усны эх үүсвэрийн Объектын 
харуулд 24:72 цагаар 3 офицер, 3 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. 2017 оны эхний хагас жилд объектын 1дүгээр 
цэгээр байнгын үнэмлэхтэй 450 хүн, түр үнэмлэхээр 242 хүн, 486 тээврийн хэрэгсэл 
зохих дүрэм зааврын дагуу шалган нэвтрүүлж хяналтад 1544 хөдөлгөөн авч нийт 
2722 хөдөлгөөнийг бүртгэн ажилласан байна.  

2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр ОНАБХТ-ийн дарга, цагдаагийн хошууч 
Д.Гэрэлт-Од “Гүний ус” ХХК-ны удирдлагуудтай уулзаж, тулгамдаж буй асуудлын 
талаар хэлэлцсэн. Дээрх уулзалтаар цэвэр усны байгууламжийн гүний 5 худагт 
хяналтын камерыг шинээр суурилуулах, хэвийн ажиллагаанд оруулахаар 
шийдвэрлүүлсэн бөгөөд 7 сая төгрөгийн төсөвтэй Hikvision брэндийн камер, 4 mp 
хүчин чадалтай Ubiguite брэндийн антен шинээр суурилуулж ажилд оруулан 
ашиглаж байна.  
           Ус хангамжийн эх үүсвэрийн усан сангийн шалган нэвтрүүлэх ажиллагаа 
хэвийн явагдаж байгаа бөгөөд шалган нэвтрүүлэх харуулын байр нь усан сангийн 
хамгаалалтын хашааны гадна талд байрлаж байсныг тус тасгийн алба хаагчдын 
санаачилгаар “Гүний ус” ХХК-тай хамтран хамгаалалтын 320 м төмөр хашааг 2017 
оны 05 сард харуулын байрны гадна талаар өргөтгөн байрлуулж шалган нэвтрүүлэх 
ажиллагааг хялбар дөхөмтэй болгосон.  

ЦЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу улсын онц чухал объектыг 
шалгах ажлын хэсэг байгуулж, тусгай төлөвлөгөө боловсруулан Цагдаагийн газрын 
даргаар батлуулж  удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт зохион байгуулж хариуг 
хүргүүлсэн. 

 
Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: МУ-ын “Галт зэвсгийн тухай” 

хуулийн хэрэгжилтийг хангах, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 503 тоот 

тушаалаар батлагдсан “Галт зэвсгийг бүртгэх, гэрчилгээ олгох журам” /код-602/, галт 

зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэргийг илрүүлэх, эрэн сурвалжлагдаж байгаа алдагдсан, 

олдож ирсэн галт зэвсгийн судалгааг шинэчлэх, галт зэвсэг, сумны хууль бус 

наймааг таслан зогсоох, нуугдмал бүртгэлд хамрагдаагүй галт зэвсгийг илрүүлэх, 

галт зэвсгийн тооллого явуулж бүртгэлд хамрагдаагүй галт зэвсгийг илрүүлж 

гэрчилгээжүүлэх ажлыг ханган биелүүлэх зорилгоор дараах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

  Аймгийн хэмжээнд урд бүртгэлтэй 1111 галт зэвсэг байгаа бөгөөд цагдаагийн 
байгууллагын мэдээллийн санд 1111 галт зэвсгийн мэдээллийг шивж оруулсан ба 
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль болохтой холбогдуулан  хяналт шалгалтыг 
эрчимжүүлэн аймгийн Татварын газартай хамтран нэгдсэн тулгалт хийн ажиллалаа.    



Гэрээт харуул хамгаалалтад тавьж байгаа хяналт шалгалт: Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам”-ын код 605-д заасан журмын хэрэгжилтийг ханган биелүүлэх 
зорилгоор Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт гэрээт харуулын үйл ажиллагаа эрхэлж 
буй Гурван тэс сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй “Монгол алт /МАК/” 
ХХК,  “Саусгоби сэндс” ХХК, Мандал-Овоо сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй “Монгол газар” ХХК, Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй “Таван толгой транс”, “Энержи ресурс” ХХК-дад Гэрээт харуул 
хамгаалалт эрхэлж буй аж ахуй нэгжийн судалгааг шинэчилсэн.  

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. 2017 оны 
эхний хагас жилд нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжин өнгөрч байгаа тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтэд 96 удаа хяналт тавин аюулгүй байдлыг 
ханган зааварчилгаа өгч ажиллалаа.   

Жижүүрийн албаны үйл ажиллагааны 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 онд жижүүрийн шуурхай алба нь нийт 628 дуудлага 
мэдээлэл хүлээн авсан ба үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 298, сум орон нутгийн 
Цагдаагийн хэлтэс, тасаг, хэсгээс 157 өргөдөл гомдол хүлээн авч рапортод тусган, 
эрх зүйн зөрлийн 330 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч ажилласан байна. Эрх зүйн 
зөрчлийн 330 дуудлагаас гудамж талбай, олон нийтийн газар, ахуйн хүрээнд бусдын 
амгалан тайван байдал алдагдуулж, жижгээр танхайрч, хэрүүл маргаан хийсэн 305 
хүнийг Цагдаагийн газрын Албадан саатуулах байранд тогтоол тэмдэглэл үйлдэн, 
хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэн ар гэр, өмгөөлөгч болон аймгийн сум 
дундын анхан шатны эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчид мэдэгдэн саатуулж 
ажилласан байна. Эрх зүйн зөрчлийн 8 дуудлагыг газар дээр нь зохицуулан, 
хуулийн зөвлөгөө өгч, 17 хүнийг ар гэр, асран хамгаалагч нарт нь хүлээлгэн өгч 
ажилласан байна. Жижүүрийн офицерууд нь үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа 
дуудлагаар саатуулагдсан хүмүүст захиргааны арга хэмжээ авч шийдвэрлэн 
ажиллаж байгаа ба мөн жижүүртэй байх хугацаанд бүртгэгдсэн харьяаллын гэмт 
хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж шалгаж байна. 
         Цагдаагийн газрын аюулгүй байдлыг ханган зорилгоор байгууллагад орсон, 
гарсан иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавиулахаар ОНЦ Ажилтан нар дэг журам 
сахиулагчийн үүрэг гүйцэтгэн 2017 оны хагас жилийн байдлаар нийт 2530 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 хайрцгийн алба хаагч нарын нэрсийг нь шинжлэн 



хийлгүүлж, байгууллагын автомашин парк ашиглалт, орсон гарсан цаг, минут, явсан 
чиглэл зэргийг хүснэгтээр гарган рапортод тусгаж мөн байгууллагын Сэтгэл зүйчийн 
өрөө, Холбооны инженер, НХЖХТасгийн дарга, Цайны газар, ХБ, МБТасгийн дарга, 
байцаагч нарын өрөөний барилгын засвар хийж байгаа хүмүүст хяналт тавьж 
хоногийн мэдээнд тусгаж удирдлагуудад танилцуулан ажилласан.  
       Жижүүрийн шуурхай албанаас үйлдэгдсэн онц хүнд, гэмт хэргийн талаарх, 
мэдээг Цагдаагийн Газрын дарга болон тасгийн дарга нарт, ЦЕГазрын Шуурхай 
удирдлагын штаб, Мэдээлэл Шуурхай удирдлагын төвийн ерөнхий зохицуулагчид 
хэргийн талаар танилцуулан үүрэг чиглэл авч, гэмт хэргийн газар ажиллах 
бүрэлдэхүүнийг түргэн шуурхай явуулах, тасаг албадтай ажлын уялдаа холбоог 
ханган ажиллаж, гарсан гэмт хэргийг илрүүлэх, эрэн сурвалжлах ажлыг зохион 
байгуулан сум орон нутгийн Цагдаагийн хэлтэс, тасаг, хэсэгт болон хил залгаа 
аймаг, сумдын Цагдаагийн газар, хэлтэс, тасаг, хэсэгт зарлан мэдэгдэх, бүслэн хаах, 
мэдээлэл солилцон ажиллаж Цагдаагийн газрын дарга, удирдлагуудад танилцуулан 
мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 
        Гэмт хэрэг, зөрчил гарсан газар цаг хугацаа алдалгүй ажлын шуурхай 
байдлыг ханган хэрэг, зөрчил гарсан газар орчимд цагдаагийн хөдөлгөөнт болон 
тухайн чиглэлд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчийг ажиллуулан,      
Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нарыг үүрэгжүүлэн, хэргийн газрыг хамгаалалтад 
авах гэмт хэрэг зөрчлийн талаар хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах болон гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээдийг олж тогтоох баривчлах саатуулах, алдагдсан эд зүйлийг эрэн 
сурвалжлах, бусад орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтэс, тасаг, хэсэгт түргэн 
шуурхай мэдээлэл өгч удирдлагыг мэдээллээр хангах арга хэмжээг  хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 
           Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүний хүч хэрэгслийн тооцоог гаргах, 
төлөвлөгөөний тодотголыг улиралд нэгээс доошгүй удаа хийж бие бүрэлдэхүүнд 
танилцуулан гарын үсгээр баталгаажуулан авч, алба хаагч нарын гэрийн хаяг, 
холбоо барих утас, цагдаагийн газрын харилцаа холбоо, зарлан мэдээлэх хэрэгсэл, 
албаны зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, автомашины ашиглалтын бэлэн байдал, техник 
хэрэгсэлд тодотгол хийж төлөвлөгөөнд хавсарган бие бүрэлдэхүүнд нэгээс хоёр 
удаа ЦБҮАЖ-415 кодоор сургалт зохион байгуулан ажилласан байна. 
       Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагааны чиглэлээр: Согтууруулах 
ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль, Монгол 
улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 13 дугаар 
зүйл, НҮБ-аас баталсан “Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүд”, Хууль 
зүйн сайдын 2014.12.08-ны өдрийн A/227 тоот тушаалаар батлагдсан “Шүүхийн 
шийдвэр биелүүлэх журам”, ЦЕГ-ын даргын 2015.01.10-ны өдрийн А/15 дугаар 
тушаалаар баталсан “Захиргааны зөрчил хянан шийдвэрлэх журам” код 408 болон 
ЦЕГ-ын даргын 2016 оны 05 сарын 12-ны өдрийн А/53 дугаар тушаалаар баталсан 
код 408-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/, тэдгээрийг биелүүлэхэд нийцүүлэн гаргасан 
журам, заавар, тушаал, шийдвэрүүдийг биелүүлж, Эрүүлжүүлэх баривчлах байранд 
хүргэгдэн ирсэн этгээдүүдийн эрүүл мэнд, амь нас, аюулгүй байдлыг хамгаалах 
цагдаагийн болон эмчийн ёс зүй хэм хэмжээг баримтлан 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 CS11-0244-2014”-ын 6.3-т заасан нөхцөл шаардлага хангасан 
эрүүлжүүлэх, баривчлах байранд эмэгтэйг эрэгтэйгээс, насанд хүрээгүйчүүдийг 
насанд хүрэгчдээс нь тусгаарласан эрүүлжүүлэхийн 4 өрөөтэй, эрэгтэй баривчлах 1 
өрөө, эмэгтэй баривчлах 1 өрөө, албадан саатуулах 1 өрөө, өрөөний хяналтын дүрс 



бичлэгийн 7 теле камертай, баривчилгааны 15 хүний модон наартай, бүх өрөө төмөр 
хаалга, тэр нь хянах шагайвартай гадна талаасаа цоожтой өрөөнүүд байдаг ба 
эрүүлжүүлсэн хүмүүсээ энгэрийн камер болон өөрийн биеэр хяналтыг тавьж 
ажиллаж байна. 

Эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны өрөөнүүдийн дулаан 18,5 градус, чийглэг 
40,2%, бүх өрөө нь 1 хүнд нь 2 м2-аас багагүй талбай ноогддог стандартын дагуу 
өрөөтэй ба хүн тус бүр нөмрөгтэй, захиргааны журмаар баривчлагдсан хүмүүс нь 
тус бүрийн гудас, цагаан хэрэглэлтэй байхаар зохицуулан ажиллаж байна. 
 Мөн 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 хаагчдад ажил үүрэг гүйцэтгэх явцад үүсэж 
болох хүндрэл бэрхшээл, алдаа дутагдал, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх санамж 
зөвлөмжийг тасгийн даргаас өдөр тутам өгч, баталгаа гарын үсэг зуруулж хэвшлээ. 
          Эрүүлжүүлэх байранд Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг 
албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль, Монгол улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх 
тухай хууль, ЦЕГ-ын даргын 2015.01.10-ны өдрийн А/15 дугаар тушаалаар баталсан 
“Захиргааны зөрчил хянан шийдвэрлэх журам” код 408 болон ЦЕГ-ын даргын 2016 
оны 05 сарын 12-ны өдрийн А/53 дугаар тушаалаар баталсан код 408-д нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан/, тэдгээрийг биелүүлэхэд нийцүүлэн гаргасан журам, заавар, 
тушаал, шийдвэрүүдийг биелүүлж, АСБ-нд хүргэгдэн ирсэн этгээдүүдийн эрүүл 
мэнд, амь нас, аюулгүй байдлыг хамгаалах цагдаагийн болон эмчийн ёс зүй хэм 
хэмжээг баримтлан хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн, хууль тогтоомжийг бүрэн  
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
         2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар эрүүлжүүлэх байр нь согтууруулах 
ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилд холбогдон ар 
гэртээ түгшүүр төрүүлсэн, жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн нийт 281 хүн албадан 
саатуулж, 28 хүн эрүүлжүүлснээс 309 эрэгтэй, эмэгтэй, насанд хүрээгүй хүн  
албадан саатуулаагүй болон  эрүүлжүүлээгүй байна. 
       Саатуулсан этгээдээс авч буй төлбөрийн хэмжээг Хууль зүйн дотоод хэргийн 
сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2007 оны 58/62 тоот тушаалаар баталсан “ 
Эрүүлжүүлэхийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам”-ыг 
мөрдлөг болгон нийт 309 хүнээс төлбөр төлсөн 300 хүний зардал болох 1245000 
төгрөгийг төрийн сангийн 100110012001 дансанд тушааж, баримтыг байгууллагын 
нягтлан бодогчид хүлээлгэн өгсөн байх ба төлбөр төлөөгүй 9 хүн төлбөр төлөлт 97 
%-тай байна.  

Эрүүлжүүлэх байрны сүүлийн 8 жилийн харьцуулсан үзүүлэлт 

д/д Он Саатуулагдсан хүний тоо Төлбөрийн хэмжээ 

1 2010 он 1988 хүн 7.192.962 төг 

2 2011 он 1910 хүн 7.402.433 төг 

3 2012 он 2468 хүн 9.754.649 төг 

4 2013 он 2753 хүн 10.852.782 төг 

5 2014 он 2482 хүн 9.984.900 төг 

6 2015 он 1212 хүн 4.980.000 төг 

7 2016 он 674 хүн  2.730.700 төг 

8 2017 оны эхний хагас жил 309 хүн 1.245.000төг 

Баривчлах байранд НҮБ-аас баталсан “Хоригдлуудтай харьцах наад захын 
жишиг дүрмүүд”, Хууль зүйн сайдын 2014.12.08-ны өдрийн A/227 тоот тушаалаар 
батлагдсан “Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх журам”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг 
болгон ажиллаж байна.Энэ журмын 8.5, 8.9-ыг үндэслэн баривчлагдсан хүнийг 7 
хоногт 1 удаа халуун усанд оруулж, өдөрт 1 удаа 1 цагаас доошгүй хугацаагаар 



салхилуулж, биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөн хийх боломжоор хангаж, 7 хоногийн 
баасан гараг бүр 15-20 минутын хугацаатай гэр бүлийн гишүүн, найз нөхөдтэй нь,  
хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бусад тохиолдолд байгууллагын дарга, тасгийн даргын 
зөвшөөрлөөр  эргэлт, уулзалтыг зохион байгуулж байна. 
     Байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээний ерөнхий 
шаардлага стандартын 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн МХГ-т 
хүсэлт гарган МХГ-ын ариун цэврийн хяналтын улсын байцаагч З.Хашбатаар TES 
1360 багажаар хэмжилт хийхэд өрөөнүүдийн дундаж дулаан 18,5 градус, 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 CS11-0244-2014”-ын 6.3-т заасан нөхцөл шаардлага хангасан байна 
гэсэн дүгнэлттэй. 
     2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл 
эдэлсэн нийт 121 хүн байгаагаас: ЗХТХ-ийн 21-ээр 4 хүн, ЗХТХ-ийн 30.2-оор 8 хүн ,  
ЗХТХ-ийн 22-оор 4 хүн, ЗХТХ-ийн 221-ээр 31 хүн, ЗХАБТХ-ийн 27.3 аар 74 хүн тус 
тус баривчлах байранд хүргэгдсэн байна. 
     Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журмын 12,1-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 нийт 121 хүнээс 
төлбөр төлсөн 106 хүний 5.146.540 төгрөгийг төрийн санд тушааж, төлбөр төлөөгүй 
хүн байхгүй, одоо баривчлах шийтгэл эдэлж байгаа 15 хүн байгаа ба төлбөр төлөлт 
100 %-тай байна. 

Хамгаалалт зохицуулалтын талаар: Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 2017 оны 
эхний хагас жилд  Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль болохтой холбогдуулан 
нэр дэвшигчдийн айлчлалын болон сонгуулийн үеийн  Цагдаагийн газраас 
хамгаалалт зохицуулалтын төлөвлөгөө зураглал гарган хамгаалалт зохицуулалт 
хийж ажиллалаа. Мөн орон нутагт “Говийн бүсийн” хурдан морины уралдааны 
хамгаалалт зохицуулалтыг хийж ажиллалаа.   Хамгаалалт зохицуулалтын үеэр алба 
хаагчдаас цагдаагийн алба хаагчдын сахилга, ёс зүйг зөрчсөн үйлдэл гаргалгүй, 
хамгаалалтыг сайн зохион байгуулсан ба аймаг орон нутгийн удирдлагуудаас 
талархал дэвшүүлсэн. Уг арга хэмжээнүүдэд гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчилгүй явуулах, 
орон нутгийн хэмжээнд эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал хүндрэхээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бие бүрэлдэхүүний  албаны бэлэн байдлыг хангаж, 
хамгаалалтын үед ажиллах алба хаагчдыг мэргэжил, арга зүйн удирдлага, нэгдсэн 
зохион байгуулалтаар тасралтгүй хангаж  ажиллалаа. Дээрх хамгаалалт 
зохицуулалтын талаарх мэдээг тухай бүр нь танилцуулж ажилласан болно. 
 

Сахилга хариуцлага, сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх 
болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар 

 
 2017 оны 2 дугаар улиралд 6 шаардлага авсан байна. Үүнд: Саатуулах 
байрны үйл ажиллагаатай холбоотой 1 буюу  2017.04.21-ний өдрийн 7/05 тоот, 
ЭБШХ-ийн хэрэгжилттэй холбоотой 2 буюу 2017.04.18-ний өдрийн 5/04 тоот, 
2017.04.21-ний өдрийн 5/03,  захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаатай 
холбоотой 2 буюу 2017.04.03-ний өдрийн 5/01 тоот, 2017.04.03-ний өдрийн 5/02 
тоот, захиргааны хяналт тогтоосон материалтай холбоотой 1 буюу 2017.05.29-ний 
өдрийн 7/06 тоот шаардлагуудыг тус тус хүлээн авсан нь  2017 оны 1 дүгээр 
улирлын байдлаас 6 дахин өссөн буюу 100 хувь өссөн сөрөг үзүүлэлттэй байна. 
 Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 05-р сарын 09-ний өдрийн б/63 тоот 
тушаалаар эрүүгийн хэргийн материал дутуу бүрдүүлэн прокурорын шаардлага 



авсан үндэслэлээр цагдаагийн дэслэгч Т.Эрдэнэсайханд 1 сар цалинг 20 хувь 
хасахаар, Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 05-р сарын 09-ний өдрийн б/62 тоот 
тушаалаар хариуцсан алба хаагчдаа тавих хяналт сулруулсан үндэслэлээр 
цагдаагийн хошууч Ж.Отгонбаярт сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулахаар,  
Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 05-р сарын 26-ний өдрийн б/65 тоот тушаалаар 
хариуцсан алба хаагчдаа тавих хяналт сулруулсан үндэслэлээр цагдаагийн дэд 
хурандаа Ш.Баттогтох, цагдаагийн хошууч Ө.Батжаргал нарт сануулах сахилгын 
шийтгэл ногдуулахаар, Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 05-р сарын 26-ний 
өдрийн б/66 тоот тушаалаар цагдаагийн алба хаагчийн сахилга ёс зүйг зөрчсөн 
үндэслэлээр цагдаагийн дэслэгч Б.Энэрэлд 3 сар цалинг 20 хувь хасахаар тус тус 
сахилгын шийтгэл ногдуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 5 дахин өссөн буюу 100 
хувь өссөн сөрөг үзүүлэлттэй байна. 
 Цагдаагийн газрын алба хаагчтай холбогдуулан Монгол улсын Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газрын "11-11" төвд ирүүлсэн шүүмжлэл, санал хүсэлтийн бүртгэлээр 
2017 оны 2 дугаар улиралд Цагаан хадан дээр шороон замаар явлаа гээд  жолооны 
бичиг баримтаа хураалгасан шийдвэрлэхгүй байна, Гашуун сухайтын замын эвдрэл, 
гэмтэл их, архидах явдал их байна гэсэн 2 шүүмжлэл ирсэн нь 2017 оны 1 дүгээр 
улиралд ирүүлсэн шүүмжлэл, санал хүсэлтээс 6-аар буурсан,  Цагдаагийн газарт 
иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн бүртгэлээр 2017 оны 2 дугаар улиралд иргэн 
Х-ээс цагдаагийн ахлах дэслэгч Пүрэвсүрэн хэрэг шалгаж, шийдвэрлэхгүй байна 
гэсэн 1 гомдол ирсэн нь 2017 оны 1 дүгээр улиралд ирүүлсэн гомдол, мэдээллээс 3-
аар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

“Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын мэдээ” -г сар бүр нэгтгэж, Цагдаагийн 
газрын даргад танилцуулан, Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хүний нөөцийн хэлтэст 
албан бичгээр хүргүүлэн сахилгын тоон үзүүлэлт, дэлгэрэнгүй мэдээнд дүн 
шинжилгээ хийж, алба хаагчдаас сахилга, хариуцлага, ёс зүйн зөрчил, дутагдал 
гаргахгүй байх талаар чиглэл өгч, баталгаа гаргуулан, эргүүл, жижүүрт үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нарт аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол өгч 
байна. 2017 оны эхний 5 сарын байдлаар сахилгын зөрчил гаргасан 7 алба хаагч 
байгаа бөгөөд хэлтэс, тасгийн дарга 2, хэсгийн байцаагч 2, хэв журмын офицер 2, 
замын цагдаагийн байцаагч 1 буюу офицер бүрэлдэхүүнээс сахилга, хариуцлага 
алдсан байдал гаргаж, сахилгын арга хэмжээ авагдсан ба сахилгын арга хэмжээ 
авагдсан үндэслэлд дүгнэлт хийхэд цагдаагийн алба хаагчийн харьцааны соёл, ёс 
зүй зөрчсөн 2, хэрэг материал дутуу шалгасан 1, ажлын хариуцлага алдсан 4 алба 
хаагч байна. Дээрх нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж офицер бүрэлдэхүүний 
манлайллыг дээшлүүлэх, дарга, ахлахуудын хяналт, алба хаагчтай тулж ажиллах 
ажлыг сайжруулах талаар ажил, арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулж, 2017 оны 
3-р улирлын сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөнд офицер бүрэлдэхүүний манлайлал 
нэмэгдэж, нийт алба хаагчдын сахилга, ажлын хариуцлага сайжирсан байх зорилт 
тавин ажиллаж байна. Сахилга хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр тус Цагдаагийн 
газрын хамт олноос гаргасан шинэлэг санал, санаачлагчаас дурдвал: 

1. Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн бүрээс хамт олон дундаасаа хэлэлцүүлэн 

баталсан уриалга гарган дараагийн сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөн дээр уриалгын 

биелэлт ямар төвшинд байсан, хэрхэн биелэгдсэн талаар хэлэлцэж байх 

Тухайлбал: Тус Цагдаагийн газраас 2017 оны 1-р улирлын сахилга, хариуцлагын 

зөвлөгөөнөөс "Нийт нь нэгнийхээ төлөө, нэг нь нийтийнхээ төлөө" гэсэн уриалга 

гаргаж байсан бол 2-р улирлын сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнөөс "Сэтгэлтэй-

Зүтгэлтэй-Идэвхтэй хамт олон болцгооё" гэсэн уриалга дэвшүүлсэн.  

          2. Мөн "Үлгэрлэхгүй бол үглээд хэрэггүй" гэсэн зарчим хэрэгжүүлэх буюу 

сахилга, хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах, дээшлүүлэхэд дарга, ахлахууд өөрсдийн 



манлайллаас эхэлье гэсэн санал гарч, зөрчил, дутагдал гаргасан зарим тасгийн 

дарга нараас өөрсдийн алдаа дутагдлыг хамт олон дунд хүлээн зөвшөөрч, дахин 

гаргахгүй байх талаар амлалт өгсөн. 

           3. Мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа мөрдэст нөхөртөө нөхөр ёсны шаардлага 

тавьж, шүүмжлэл хэлж чадаж байна гэдэг бол хамт олон эрүүл байгаагийн шинж 

тул бие биедээ шударга, нөхөрсөг шаардлага тавьж, шүүмжлэл өрнүүлж, алдаа 

дутагдлыг нь газар дээр нь засаж арилгуулах, туслах, шүүмжлэл сонссон нэг нь 

түүнийг хүлээн авч, өөрийн алдаа дутагдлыг арилгах ухамсартай байх талаар 

хэлэлцэн зөвшилцөлд хүрсэн. 

 Цаашид сахилга, хариуцлага, ёс зүйн алдаа дутагдалгүй, эвсэг нийтэч хамт 

олон бүрдүүлэх зорилгоор "Сэтгэлтэй-Зүтгэлтэй-Идэвхтэй хамт олон болцгооё" 

уриалга дэвшүүлэн ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу Цогтцэций сум дахь Цагдаагийн хэлтсээс “Цагдаагийн алба 

хаагчийн ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүй, харьцааны соёлыг дээшлүүлэх нь” 

сэдэвт өдөрлөгийг зохион байгуулж, өдөрлөгийн үеэр оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн 

сахилга ёс зүйн зөрчил, түүний шалтгаан нөхцөлийн талаар мэдээлэл, албаны 

сургалт хийж, алба хаагчдын дунд хэлэлцүүлгийг өрнүүлэн, уриалга гаргав. Мөн 

алба хаагч бүр ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүй, харьцааны соёлыг дээшлүүлэн, 

зөрчил дутагдалгүй ажиллах талаар бичгээр баталгаа гаргасан. 

Алба хаагчдад чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил: Монгол Улсын Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн 24-р зүйл, Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны дүрмийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор НХЖХА, Сургалтын төвөөс ирүүлсэн чиглэл, хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны 12-р сарын 19-ны өдрөөс танхимын сургалтыг эхэлж, 
2017 оны 01-р сарын 01-ны өдрөөс 01-р сарын 08-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 
үйлдвэрлэлийн дадлагыг зохион байгуулж, 2017 оны 01-р сарын 09-ны өдөр олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтны сургалтад хамрагдсан 23 иргэнээс сорил, бодлого, 
тайлан хамгаалалтыг дүгнэн шалгалт авч, 2017 оны 01-р сарын 16-ны өдөр 
Цагдаагийн Ерөнхий газрын Сургалтын төвөөс ирүүлсэн Олон нийтийн цагдаагийн 
ажилтны сургалтад хамрагдсан тухай гэрчилгээг үндэслэн Цагдаагийн газрын 
даргын 2017 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн Б/05 тушаалаар нэр бүхий 16 иргэнийг 
шинээр олон нийтийн цагдаагийн ажилтнаар томилж, одоогоор 29 олон нийтийн 
цагдаагийн ажилтан албан үүрэг гүйцэтгэж байна. 

 Монгол Улсын Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Соёл, соён 
гэгээрүүлэх ажил” /код940/-ын 940.2.1, 940.2.6 дахь заалтыг үндэслэн Цагдаагийн 
газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын  12-ний өдрийн А/03 тоот тушаалаар 
цахилгаан хөгжмийн хамтлаг байгуулах ажлын хэсгийг ажлын хэсгийн ахлагч, 
цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Мягмаржав, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Бат-Амгалан, 
цагдаагийн хошууч А.Төмөрмөнх нарын бүрэлдэхүүнтэй томилсны дагуу тус 
цагдаагийн газрын олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нарын дундаас хөгжмийн 
боловсролтой, авьяас сонирхолтой алба хаагчдыг сонгон шалгаруулж, Цагдаагийн 
газрын дэргэдэх амьд хөгжмийн “Наран говь” хамтлагийг байгуулсан. Цагдаагийн 
газрын “Наран говь” хамтлаг нь байгуулагдсан цагаас хойш аймгийн Хөгжимт 
жүжгийн театрт зохион байгуулагдсан Цагдаагийн газрын тайлан тавих үйл 
ажиллагааны үеэр, байгууллагын дарга нартай хамтран ажиллах төлөвлөгөө батлах 
ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээний үеэр, цагдаагийн газрын төрөл, мэргэжлийн 
тасаг, албадын дунд зохион байгуулагдсан “Сүлдтэй аялгуу-Цагдаагийн уянга” 
караоке, дуун цэнгүүний үеэр  тус тус ая дууны мэндчилгээ дэвшүүлсэн. Мөн 



олон нийтийн цагдаагийн ажилтан Э.Сувдаа, Б.Даваасүрэн, Э.Батбаатар, 
Ж.Дүүрэнбаяр, М.Дуламсүрэн, С.Нарантуяа нар Говьсүмбэр аймагт говийн бүсийн 
цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн алба хаагчдын дунд зохион байгуулагдаж байгаа гар 
бөмбөг, сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож, гар 
бөмбөгийн тэмцээнээс эрэгтэй, эмэгтэй баг тамирчид багаараа алтан медаль, 
сагсан бөмбөгийн тэмцээнээс эмэгтэй баг тамирчид мөнгөн медаль хүртэн багийн 
амжилтаар 1 дүгээр байр эзлэн шилжин явах цом гардсан амжилт үзүүлээд байна. 

           

 Цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдад 2 удаа “Гэр бүлийн хүчирхийллийн 

тухай ойлголт”, “Дуудлага мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажиллагаа”, “Гэр 

бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээ”, “Гэр бүлийн 

хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх тухай хуультай холбоотой  нэмэлт өөрчлөлт орсон бусад хуулиуд, Гэр 

бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийг шалган шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал”, 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга” 

сэдвүүдээр  сургалт зохион байгуулсан.  

 

Дээрх сэдвүүдээр хэсгийн төлөөлөгч нарын 2-р  сарын цугларалтыг 

тохиолдуулан сургалт зохион байгуулан, тус тусын хариуцсан нутаг дэвсгэрт 

хүргүүлсэн сургалтын дагуу иргэд, хамтарсан багуудад сургалт, мэдээлэл хийж, гэр 

бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 

ажиллах талаар   бичгээр үүрэг, зааварчилгаа өгсөн.   

Алба хаагчдын ар гэрийнхэнд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил: Алба 
хаагчдаас судалгаа авч, залуу шинэ боловсон хүчний хувьд ар гэр нь төдийлөн 
ажлыг нь ойлгодоггүй, хардалт үүсдэг, гэр бүлийн орчинд үл ойлголцох байдал 
учирч байгаад дүгнэлт хийж гэр бүлийн гишүүддээ цагдаагийн байгууллагын ажил, 
алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэж нөхцөл байдлыг ойлгуулах зорилгоор "Хишиг өдөр" 



арга хэмжээг зохион байгуулж, танилцах аялал хийлгэн, мөн өөрсдөөр нь гудамжинд 
богино хугацааны эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх, тээврийн хэрэгсэл шалгах 
ажиллагаануудыг хийлгэн нэвтрүүлэг болгон хүргэх ажлыг зохион байгуулсан. 

Гэр бүлийн гишүүдийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх арга хэмжээний явцыг орон 

нутгийн UСTV телевизтэй хамтран зурагжуулж, “Хишиг өдөр” нэвтрүүлэг бэлтгэх, 

нэвтрүүлгийн явцад алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдэд өөрсдийн ажлын онцлог, 

нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгч, үүрэг гүйцэтгэж байгаа зарим постуудын үйл 

ажиллагааг газар дээр нь сонирхуулах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд алба 

хаагчдын ар гэрийн гишүүдийн зүгээс талархал илэрхийлж, хамтран ажиллахад 

бэлэн байгаа тухай сэтгэгдлээ хуваалцаж байлаа.  

 

  

    

Иргэдэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил: Монгол Улсын Цагдаагийн 

албаны тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.1 дэх хэсгийн 14.1.2, 14.2 дахь хэсэгт 

зааснаар Иргэний зөвлөл, оршин суугч иргэдэд үйл ажиллагааныхаа тайланг 

танилцуулах, санал хүсэлтийг сонсож, цаашид хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлох 

чиглэлээр Цагдаагийн Ерөнхий газрын дэд бөгөөд дотоод хяналт, аюулгүй байдлын 

газрын дарга, дэд комиссар Ч.Болдбаатараас ирүүлсэн 2017 оны 01 дүгээр сарын 

06-ний өдрийн 4/35 дугаар албан бичгийн дагуу 2016 онд тус Цагдаагийн газраас 

хийсэн ажлын танилцуулга, цаашид хийхээр төлөвлөж байгаа ажлын чиглэлийн 

мэдээллийг нэгдсэн байдлаар повер пойнт программ дээр бэлтгэн 2017 оны 01 

дүгээр сарын 11-ны өдрөөс эхлэн байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрд хүргэх, иргэдийн 

нийтийн хурлын товлогдсон өдрүүдэд иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах 



хуваарийг гарган баталж тайлан тавих, санал хүсэлт сонсох ажлыг зохион байгуулан 

ажиллалаа. 

       

 Иргэдийн сэтгэл зүйд эергээр нөлөөлөх, цагдаагийн байгууллага, албыг 
сурталчлах зорилгоор "Сүүн цацал өргөх" арга хэмжээг аймгийн Маанийн хийдтэй 
хамтран баруун сумдын чиглэлийн замд, Улаанбаатар чиглэлийн замд, Цогтцэций 
сумын нүүрс тээвэрлэлтийн замд нийт 3 удаа зохион байгууллаа. 

                       

 “Олон нийт-Цагдаагийн хамтын ажиллагаа хөтөлбөр”-ийн хүрээнд гэмт хэрэг, 

зөрчил үйлдэн шүүхээс ялыг тэнсэж, Цагдаагийн газарт захиргааны хяналтад байгаа 

болон хорихоос суллагдсан, ЦГ-ын саатуулах баривчлах байранд эрхзүйн зөрчлийн 

улмаас баривчлах шийтгэл эдэлж байгаа хүмүүжигч, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 

байцаалтын шатанд гадуур шалгагдаж байгаа сэжигтэн, яллагдагч зэрэг хүмүүст 

чиглэсэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талын сургалт сурталчилгаа хийх, 

тэдэнд зөв амьдрах, гэмт хэрэг, зөрчилд дахин холбогдохгүй байх итгэл найдвар 

төрүүлэх зорилготой “ИТГЭЛ-ЗҮТГЭЛ” уулзалт, өдөрлөгийг 2017 оны 02-р сарын 21-

ний өдрийн 14:00-16:30 цагийн хооронд Цагдаагийн газарт зохион байгууллаа. 

Монголын уламжлалт сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан уг арга 

хэмжээний үеэр засарч, хүмүүжиж байгаа нь илтэд ажиглагдаж байгаа хүмүүст 

аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр гарын бэлэг гардуулж урамшууллаа.       

                              



 Орон байрны хулгай, халаасны хулгай, малын хулгай, үнэт эдлэлийн хулгайн 

гэмт хэрэг болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийт 12 төрлийн сэрэмжлүүлэг, шторкыг 

Цагдаагийн газрын цахим хаягт байршуулан аймаг орон нутгийн Алтанговь, Говийн 

наран, UCTV–ээр чиглэл хариуцсан ахлах байцаагч нар нийт 5 удаагийн 

сэрэмжлүүлэг яриа өгсөн. 

 Аймгийн Залуучуудын хөгжлийн төвийн санаачилсан “Амтат бууз- Халуун 

сэтгэл” сайн үйлсийн аянд Цагаан шонхрын билэгдэлтэй, Цагдаагийн газрын хамт 

олон нэгдэж, Монголын уламжлалт Сар шинийн баярын босгон дээр Даланзадгад 

сум/хот/-д амьдарч байгаа амьжиргааны баталгаажих төвшинтөөс доогуур 

орлоготой болон ганц бие, харж хандах хүн бүлгүй, настай хөгшдийн төлөөлөл 4 өрх 

айлд алба хаагчдынхаа халуун сэтгэл шингэсэн сар шинийн баярын буузны дээж 

болох тус бүр 200 буузыг гардуулан өгч, сар шинийн мэнд дэвшүүллээ.                 

 Өмнөговь аймаг дахь Цагдаагийн газрын дэргэдэх амьд хөгжмийн “НАРАН 

ГОВЬ” хамтлаг Монгол цэргийн баярын өдөрт зориулан анхны бие даасан тоглолтоо 

аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрт тоглож, Даланзадгад цэргийн хүрээний Үндэсний 

аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагуудын ажилтан, алба 

хаагчид болон иргэддээ хүндэтгэл үзүүллээ.  

                

  

Монгол Улсын "Цагдаагийн албаны тухай хууль"-ийн эх бичвэрийг Цагдаагийн 

газарт залах, Цагдаагийн алба хаагчдыг тангараг өргүүлэх арга хэмжээг 2017 оны 

03-р сарын 28-ны өдрийн 11.40-13.00 цагийн хооронд Батмөнх Даян Сэцэн хааны 

талбайд ёслол төгөлдөр зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд урилгаар аймгийн Засаг 

даргын орлогч С.Мөнхбаяр, ЗДТГ-ын дарга Ө.Баянмөнх, ЗДТГ-ын Хууль эрхзүйн 

хэлтсийн дарга М.Хатанзориг, Даланзадгад цэргийн хүрээний байгууллагын дарга 

удирдлагууд оролцлоо. Цагдаагийн газрын алба хаагчид 11 цаг 20 минутад 

Цагдаагийн газраас Батмөнх Даян Сэцэн хааны талбай руу нэгдсэн жагсаалаар 

Даланзадгад сум/хот/-ын төв хэсгээр явж, жагсаалын эхэнд чиглүүлэгч машин 

түүний араас Монгол Улсын төрийн далбаа, Монгол Улсын "Цагдаагийн албаны 

тухай хууль"-ийн эх бичвэрийг залсан автомашин, араас нь офицер, цагдаа нарын 

хайрцаг дуут жагсаалаар алхан иргэддээ хүндэтгэл үзүүллээ. Алба хаагчид 

тангаргийн хуудсанд гарын үсэг зурсны дараа Даланзадгад цэргийн хүрээний бие 



бүрэлдэхүүний төлөөлөл ёслолын жагсаалаар алхаж, хүндэтгэл үзүүллээ. Ёслолын 

жагсаалын дараа Монгол Улсын "Цагдаагийн албаны тухай хууль"-ийн эх бичвэрийг 

Цагдаагийн газарт ёслол төгөлдөр залан байршуулах ажлыг зохион байгуулан 

ажиллалаа. 

  

 

Сар шинийн баярын өдрүүдэд үйлдэгдэж болзошгүй Гэмт хэрэг, Зам тээврийн 

осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн “Алтан говь”, “Говийн наран”, 

“USTV” телевизүүдэд нийт 3 удаагийн санамж, сэрэмжлүүлэг ярилцлагыг хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслүүдээр иргэдэд хүргэж ажилласан. Мөн Өмнөговь аймаг дахь 

Цагдаагийн газрын цахим хаягаар дамжуулан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 18 

төрлийн сэрэмжлүүлэг, шторк хийж иргэдэд хүргэж ажиллав. 

“Монгол цэргийн баярын өдөр”-ийг тохиолдуулан Өмнөговь аймгийн 

Даланзадгад хотын хүрээний иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг 

үүрэгтэй байгууллагууд 2017 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг 

зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн газар, Замын 

цагдаагийн тасаг “Амар тайван Өмнөговийн төлөө хамтдаа” уриатай оролцож 

иргэддээ хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй гомдол, 

мэдээллийг хүлээн авах, жолооны эрх сэргээх үйлчилгээг жолооны сургуулиудтай 

хамтран зохион байгуулсан бөгөөд нийт 38 иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, 

замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтад тэнцсэн 3 иргэний “Тээврийн хэрэгсэл 

жолоодох эрх”-ийг сэргээж, жолооны эрхийн үнэмлэх солиулах 2, нөхөн авах 

хүсэлтэй 2 иргэний материалыг хүлээн авч, иргэддээ төрийн үйлчилгээг шуурхай 

хүргэлээ. 



 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 
сурталчлах, хуулийг нэг мөр ойлгож  хэрэгжүүлэх,   гэр бүлийн хүчирхийллийг 
илрүүлэх, таслан зогсоох, хохирогч түүний  гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэхэд хамтарсан багийн үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх,  чадавхжуулах зорилгоор “Хамтарсан баг”  сургалтыг 
2017.02.10-ны өдөр Даланзадгад сумын Засаг даргын дэмжлэгээр аймгийн Гэр бүл, 
хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран  зохион байгуулсан.  

  Сургалтад Даланзадгад сумын 8 багийн “Хамтарсан баг”-ийн гишүүн 25 хүн 

хамрагдлаа.  

  

  

Сургалтын агуулгыг илэрхийлэх зорилгоор нээлтийн ажиллагаанд Политехник 

коллежийн үсчин гоо сайхны ангийн  оюутан  Б.Отгонзулыг урьж оролцуулан 

“Төрөөгүй үрийн өчил ” шүлгийг сургалтад хамрагдагсдад уншиж сонирхууллаа. 



Хүүхэд гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хүүхэд хамгааллын 

мэргэжилтэн Т.Золжаргал “Хамтарсан багийн гишүүдийн үүрэг оролцоо” сэдвээр 

сургалт зохион байгууллаа.  

  

 Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч, цагдаагийн ахмад Г.Цолмон “Гэр бүлийн  

хүчирхийллийн хохирогчийн онцлог шинж”, “Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан төлөв” 

сэдвүүдээр сургалт орлоо. 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах 

байцаагч, цагдаагийн ахмад Б.Оюунчимэг  “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай үндсэн 

ойлголт”, “Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа”, “Нөхцөл 

байдлын болон аюулгүйн зэргийн үнэлгээ хийх аргачлал”, “Хохирогчид үзүүлэх 

тусламж үйлчилгээ”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийн шинэчилсэн 

найруулга” сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.  



 

Сургалтыг шинэлэг хэлбэрээр, ойлгомжтой, практикт тулгуурлан, амьдралд  

хэрэгжүүлэх туршлага болгох, хамтарсан багийг нягтруулах зорилгоор сургалт бүр 

дээр хамтарсан багаар нь кейс ажиллуулан, нөхцөл байдлын үнэлгээг газар дээр нь 

хийлгэн  сонирхолтой зохион байгуулсан. 

Сургалтад оролцогсдын стрессийг намжаах, биеийн чилээг гаргах, хөгжөөх 
зорилгоор сэтгэл зүйч, цагдаагийн ахмад инээд заслын дасгалыг зааж өглөө. 

Сургалтын  арга барил, өгөөж, ач холбогдол,  цаашид анхаарах асуудлуудын 
талаар сургалтад хамрагдсан хамтарсан багийн гишүүдээс санал асуулга авч 
дүгнэлээ. Сургалтад хамрагдагсад 100 хувь нь сургалтыг маш сайн, сайн  гэж 
дүгнэсэн байна. Цагдаагийн газраас санаачлан зохион байгуулсан “Хамтарсан баг”-
ийг чадавхжуулах сургалтын зохион байгуулалтын талаар болон гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг  орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн  хэрэгслээр  сурталчилж ажиллалаа.  

“ХАМТАРСАН БАГ”-ИЙГ 

ЧАДАВХЖУУЛАХ 

СУРГАЛТ

2017.02.08

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ЗДТГ                                                             ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

 



 Сургалтын төгсгөлд “Азжаргалтай гэр бүлийг бий болгоцгооё” уриалгыг 

дэвшүүлж, сургалтад хамрагдагсад дурсгалын зураг авхууллаа. Цагдаагийн газрын  

баривчлах байранд баривчлагдсан нийт 12 иргэнд аймгийн ГБХЗХГ-тай хамтран зан 

үйлд нөлөөлөх сургалтыг зохион байгуулан ажиллалаа.  

 

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 7 албан мэдэгдэл бичиж, 6 дунд сургууль Политехник 

коллежид хүргүүлэн хариуг 100 хувь авсан.  

Цогтцэций суманд том оврын автомашины 450 жолоочийг цуглуулан гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, мэдээлэл хийлээ. 

  

4. Соён гэгээрүүлэх ажлын төрөл хэлбэрийн жагсаалт: 



Тус цагдаагийн газраас соён гэгээрүүлэх ажлыг дараах төрлөөр явууллаа. 

Үүнд: 

1. Урлаг соёлын 

2. Сургалт, сурталчилгааны 

3. Цахим болон хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 

Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр явуулсан ухуулга, сурталчилгаа: 

Телевизээр: Цагдаагийн газраас 2017 оны эхний хагас жилд гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 12 удаа, 37 минутын хугацаатай нэвтрүүлэг, 
ярилцлага, сэрэмжлүүлэг, мэдээ, мэдээллийг Алтан говь, Говийн наран, UCTV 
телевизүүдээр явуулж, 16 удаагийн давталттайгаар иргэд олон нийтэд хүргэсэн. 

Радиогоор: Монголын үндэсний радио, Говийн долгион FM-р 2 удаа, 5 
минутын хугацаатай ухуулга, сурталчилгааг 3 удаагийн давтамжтайгаар 
нэвтрүүлсэн. 

Цахим хуудсаар: Цагдаагийн газрын цахим хуудсан дээр 2017 оны эхний 5 
сарын байдлаар гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр видео шторк 
17 тавигдаж үзсэн 581, хуваалцсан 203, сэтгэгдэл бичсэн 98 бичсэн байлаа. Гарч 
болзошгүй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээ 6 тавигдаж, үзсэн 
293, хуваалцсан 14, сэтгэгдэл бичсэн 8, боршур сэрэмжлүүлэг 30 тавигдаж, үзсэн 
2310, хуваалцсан 321, сэтгэгдэл бичсэн 529,  үйл ажиллагаагаа сурталчилсан мэдээ 
мэдээлэл 47 тавигдаж, үзсэн 3931,  хуваалцсан 540, сэтгэгдэл бичсэн 1024,  нийт 
6531 хандалт авч 1027 хүн хуваалцсан байна. Цагдаагийн газрын "Өмнөговь 
цагдаагийн газар" фейсбүүк хаягаар дамжуулан иргэд, олон нийттэй харилцан 
мэдээлэл солилцох үйл ажиллагааг тогтмолжуулаад байна. Одоогоор тус хаягаар 7 
мянга орчим хүн мэдээлэл авч байна. 

Олшруулж тараасан сурталчилгааны материал: 

Энэ хугацаанд цагдаагийн газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр зурагт хуудас 2 төрлийн 8000, санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж 19 
төрлийн 4500 нийт 12500 ширхгийг боловсруулан иргэд, олон нийтэд тарааж 
сурталчилсан байна. 

Иргэд, байгууллага аж ахуйн нэгжийг татан оролцуулсан талаар: 
Цагдаагийн байгууллага нь 2017 оны 1 дүгээр улиралд Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл 9.1.1, 12 дугаар зүйлийн 12.1.1,12.1.2 дэх 
хэсэгт заасныг үндэслэн 54 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 48600 ажилтан, алба 
хаагчдыг нийтийн эргүүлд, ажиллуулж, үр дүнг тооцсон  байна. Дээрх эргүүлүүд нь 
ажиллах хугацаандаа 8 зөрчил илрүүлснийг харьяалах цагдаагийн газар, хэлтсүүд  
холбогдох шалгалтыг явуулж шийдвэрлэсэн байна. 
  Цагдаагийн албаны тухай  /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 63 дугаар зүйлийг 
үндэслэн 28 иргэнийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам 
хамгаалах ажилд олон нийтийн цагдаагаар ажиллуулж байна. Олон нийтийн цагдаа 
нар нь ажиллах хугацаандаа 16 зөрчил илрүүлжээ. 

Мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажилласан талаар: Энэ хугацаанд 
цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан хаагчид нь гэмт хэргээс урьдчилан 



сэргийлэх чиглэлээр 20 төрийн байгууллага, 5 төрийн бус байгууллага, 70 аж ахуй 
нэгжийг мэргэжлийн удирдлагаар ханган хамтран ажилласан байна.  

Одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор  байгуулагдсан өсвөрийн сэргийлэгчдийн бүлгэм 19, эцэг эхийн эргүүл 
ажилласан 6 сургууль, хамтарсан баг 22 үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд 110 
иргэн хамрагдсан ба цагдаагийн байгууллагаас  дээрх бүлэг, нөхөрлөлийн үйл 
ажиллагаанд 3 удаа зөвлөмж өгч хамтран  ажиллаж байна. 

Идэвхтэй оролцсон иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг урамшуулсан 
талаар: Монгол Улсын Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.1 дэх 
хэсгийн 14.1.2, 14.2 дахь хэсэгт зааснаар Иргэний зөвлөл, оршин суугч иргэдэд үйл 
ажиллагааныхаа тайланг танилцуулах, санал хүсэлтийг сонсож, цаашид 
хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлох чиглэлээр 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрөөс 
эхлэн байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрд хүргэх, иргэдийн нийтийн хурлын товлогдсон 
өдрүүдэд иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах хуваарийг гарган баталж тайлан 
тавих, санал хүсэлт сонсох ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.  Арга хэмжээний 
үеэр Даланзадгад сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүдийн нийтийн эргүүлд үүрэг гүйцэтгэсэн байдлыг дүгнэн идэвх 
санаачилга гарган ажилласан Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв, Даланзадгад 
сумын ЗДТГ, Мэдээлэл холбоо сүлжээ ХХК, Гүний ус ХХК-ийн хамт олонд  Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу тус бүр 200.000 төгрөг нийт 800.000 төгрөгөөр Даланзадгад сумын 
ИТХ-ын дарга Т.Мэндээ, Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 
П.Оростогоо нар шагнаж урамшуулсан байна. 

Дөрөв: Санхүүгийн бүртгэл, хангамж, үйлчилгээний талаар 
Цагдаагийн газрын төсвийн гүйцэтгэл, зарцуулалтыг өөрийн цахим хуудсанд 

улирал, сар, хагас жилээр байршуулан ЗДТГ-ын дэргэдэх "Иргэний зөвлөл"-д 
улирал, хагас жилийн санхүүгийн тайланг танилцуулан ажиллаа. Мөн Тус 
цагдаагийн газрын Саатуулах байр, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах хашаа, 
баривчлах  байрны төлбөрийг хууль тогтоомжид заасны дагуу өөрийн байгууллагын 
дансанд төвлөрүүлэн ажиллаж байна.  

Өөрийн цахим хуудсанд  шилэн дансны мэдээллийн цэстэй байгаа бөгөөд   
цэс нь төсөв/гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалт, тендер болон худалдан авалт, үнэт цаас, 
байгууллага гэсэн 5 дэд цэстэй, төсөв гүйцэтгэл дэд цэсэд эдийн засгийн зорилтот 
түвшин, батлагдсан төсвийн төлөвлөгөө болон гүйцэтгэл орлого зарлагын хэмнэлт 
хэтрэлт, хэмжих тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлтүүдийг харуулан 
байршуулсан. Мөн тендер худалдан авалт 5 саяас дээш худалдан авалт цэсэд 2017 
онд тус цагдаагийн газарт тендер зарлагдаагүй бөгөөд 5 саяас дээш худалдан 
авалтын мэдээллийг сар бүр байршуулан  хөрөнгө оруулалт болон  үнэт цаас цэсэд 
гадаад дотоод өрийн мэдээлэл болон  хөрөнгө оруулалтын тухай мэдээллүүдийг  
байгууллага цэсэд хандив тусламжийн хэмжээ мөн байгууллагын өмч хөрөнгөтэй 
холбоотой шийдвэрийн жагсаалтуудыг байршуулж сар бүрийн 8-ны дотор төсвийн 
гүйцэтгэлийн сарын мэдээг байршуулсан. Нийт 5 саяас дээш үнийн дүн бүхий 
худалдан авалтыг 69.494.300 төгрөгөөр хийсэн байна. 

 
Алба хаагч, ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг 

хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах талаар: 
 

  Цагдаагийн албаны ажил мэргэжлийн онцлог байдлаас шалтгаалан мэргэжлийн 
стресст орох, сэтгэл тавгүйтэх, уур бухимдал үүсэх магадлал өндөр байдаг тул алба 
хаагчдынхаа ажлын стресс, ядаргаа, бухимдлыг тайлах, арилгах чиглэлээр сэтгэлзүйн 



заслын өрөөг тохижуулан байгальд байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлэх зорилгоор тоть, яст 
мэлхий, загас зэрэг амьтад байршууллаа. 

 
 

  
 

  
 
 

   
 



  
 

  Албаны цахим сургалт явуулах танхим байгуулан засаж тохижуулан зарим  
тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. 

 

  
 

 Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр алба хаагчдын 
өөрсдийн гаргасан санал санаачлагчаар албан өрөөг засаж тохижуулах ажил үе 
шаттай явагдаж байна. Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, ахлах, жижүүрийн 
офицерын өрөөнд засвар хийгдэж дууссан бөгөөд одоо хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах 
тасгийн даргын өрөө, Даланзадгад сумын хяналтын нэгдсэн системийн өрөө, алба 
хаагчдын цайны газрын өрөөнүүд засварт ороод байна. 
 

  
 



  
 

   
 

 Цагдаагийн газрын цайны газрын засвар тохижилтыг хийлгэн ая тухтай орчин 
нөхцөл бүрдүүлсэн. Мөн аймгийн 2017 оны төсвийн тодотголоор цагдаагийн газарт 
иргэдийг хүлээн авах танхим байгуулах 50 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлэн гүйцэтгэл 65 хувьтай явагдаж байна. Мөн Цогт-овоо сумын кабоныг 
Цагдаагийн ерөнхий газрын 7.8 сая төгрөгийн санхүүжилтээр засаж, 2017 оны 06-р 
сарын 30-ны өдөр хүлээн авсан. Цагдаагийн газрын архивын өрөөг бүрэн засварт 
оруулж байна.  
 Алба хаагч нарт гэмт хэрэг, зөрчлийн хохирогч болох эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 1 удаагийн албаны сургалт зохион байгуулав. Байгууллагын 
эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд алба хаагчдаас гэмт хэрэг, зөрчлийн 
улмаас хохирох болон эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр тусгасан ажлын үр дүнг тооцон 
ажиллав. Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, эргүүл, үзлэг, хамтарсан хяналт 
шалгалт, хамгаалалт зохицуулалтад үүрэг гүйцэтгэх Цагдаагийн алба хаагч бүрт 
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг бичгээр өгч, хяналт тавин ажиллалаа. Одоогоор 
цагдаагийн алба хаагчийн эрх ашиг зөрчигдсөн болон гэмт хэрэг, зөрчлийн хохирогч 
болсон тохиолдол гараагүй.  

 
2017 оны 02 сард Цагдаагийн нийт алба хаагчдыг “B” вирусийн эсрэг тарилга 

вакцины 2 удаагийн тунд хамруулан 2017 оны 06-р сарын 30-ны өдөр аймгийн Бүсийн 
оношилгоо, эмчилгээний төвтэй хамтран цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдыг эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамруулсан.  

 
Дотоод хяналтын хүрээнд: 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 
/код 137/ журамд заасны дагуу эрсдэлийн үнэлгээг хийв. Байгууллагын хэмжээнд 
цагдаагийн газрын даргын нэрэмжит шалгалтыг 1 удаа зохион байгуулж түүний 



хүрээнд байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулж 
байгаа ажлын үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт хийсэн. Мөн байгууллагын аюулгүй байдлыг 
хангаж байгаа байдалд дүгнэлт хийж зөрчил дутагдлыг арилгах зорилгоор тодорхой 
нөхцөл байдлыг үүсгэн тоглолт зохион байгуулж шалгалт хийн  илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгах чиглэлээр ажил зохион байгуулсан. Цагдаагийн газрын төв байрны 
1 дүгээр давхрын бүх цонхонд хамгаалалт төмөр /решотка/ хийлгэсэн. Цагдаагийн 
гадна талд 2, давхар бүрд 2, журмын хашаанд 2, зэвсгийн өрөө болон архивын өрөөнд 
тус бүр 1, иргэдийн хүлээлгийн танхимд 1 нийт 13 өдөр шөнийн дурантай камер 
суурилуулж, 6 камер саатуулах байранд ажиллаж  жижүүрийн өрөөнд дэлгэцээр 19 
камераар хяналт тавьж байна.  

Мөн сумдын кабоны хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ажлын өрөөний цонхыг 
төмөр хамгаалалт хийлгэсэн.  Цагдаагийн газрын төв байранд галын аюулаас 
урьдчилан сэргийлж давхар бүрд галын 2-4 ширхэг хор байршуулж аваарын дохио 
суулгаж аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Осол гамшгийн үед байрнаас гарах 
аваарын гэрлэн гарц, заагч тэмдгийг байршуулан  ажилласан. Мөн бие даасан  
Ханбогд сум дахь цагдаагийн тасаг, Гурвантэс сум дахь цагдаагийн тасгийн байрны 
аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр бүх цонхыг хамгаалалтын решотка хийлгэж, 
галын аюулаас урьдчилан сэргийлж гал гарсан үед ашиглах багаж хэрэгсэл, элс, галын 
хор зэргийг бэлдүүлэн байрлуулж, осол гамшгийн үед байрнаас гарах аваарын гарц 
хийлгэсэн. Мөн ЦГ-ын байранд гал гарах болон газар хөдлөх бусад осол гамшгийн үед 
ажиллах төлөвлөгөөг тус тусад нь гарган алба хаагч бүр хийж гүйцэтгэх үүрэг ажиллах 
чиглэл зэргээр 1 удаа сургалт явуулсан.  

Цагдаагийн газрын алба бүрд галд тэсвэртэй материалаар 60х80 см хэмжээтэй 
уут оёулж хангасан. Цагдаагийн газрын давхар бүрд байрлуулсан осол аваарын 
дохиогоор  тасалдуулж дохиог дуугарвал алба хаагч өөрөө байрнаас түргэн  гарах, 
үргэлжилсэн  дохиог дуугаргавал өөрийн болон байгууллагын эд зүйлийг нүүлгэн 
шилжүүлэх зэрэг дадлага сургуулилтыг 1 удаа явуулсан. 

 
Дүгнэлт: 

 
 Хууль эрхзүйн орчин шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан алба хаагчдын хууль 
эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах, шинэ залуу 
боловсон хүчнийг дагалдуулан сургах ажлыг үр дүнтэй шинэлэг хэлбэрээр зохион 
байгуулахад анхааран ажиллах шаардлага тавигдаж байна.  

 
 
 

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


