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           ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ   

   2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН 

ТАЙЛАН 

2018 оны 10-р сарын 01-ний өдөр                                                                 Даланзадгад  

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын болон захиргааны үйл ажиллагааны 

баримт бичгийн зүйл, заалтын хэрэгжилтийг хэрхэн зохион байгуулж, хангаж, буй 

талаар: 

Цагдаагийн байгууллагаас 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, зорилтын шалгуур 

үзүүлэлт, “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийн 

төлөвлөгөө”, Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 

тухай” 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, Цагдаагийн газрын 

2019 онд тохиох 80 жилийн ойг угтаж хийх бүтээлч ажлын төлөвлөгөө, Алба хаагчдын 

нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөө, Албаны сургалтын 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө, Цагдаагийн газраас 2018 оны 1, 2-р улиралд хийх ажлын 

төлөвлөгөө, Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, ЦЕГ-

ын дарга, дэд дарга нараас ирүүлсэн үүрэг чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

зэргийг гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан сум дундын Цагдаагийн хэлтэс, 

сумдын цагдаагийн тасаг, хэсэгт хүргүүлэн биелэлт, үр дүнг тооцох чиглэл өглөө. 

Цагдаагийн газрын төрөл, мэргэжлийн нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, 

манлайллыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Бидний амжилт, бидний бахархал” сарын аяны 

аялах дэвтэр, хуваарь гарган аялуулж байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, 

удирдлагаас ирүүлсэн ажлын чиглэл, хугацаатай үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тухай 

бүр заагдсан хугацааны дотор гарган хүргүүлсэн бөгөөд хугацаа хоцроосон, биелэлт үр 

дүнг хүргүүлээгүй тохиолдол байхгүй. 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 2018 оны 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 1-р улиралд хийсэн ажлын төлөвлөгөөний 

биелэлтийг 27 хувьтай гэж дүгнэсэн бол ЦЕГ-ын ЗУГ-аас 20,5 хувь  хувьтай  хэрэгжсэн 

гэж дүгнэсэн байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 тоот албан 

даалгаврын биелэлт оны эцсийн байдлаар 91,6 хувь буюу 4,5 үнэлгээтэй хэрэгжсэн гэж 

дүгнэсэн байна. 2018 оны эхний хагас жилд Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд 

даргын 17, дэд даргын 20 нийт 37 үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөмж ирснийг хэрэгжүүлэн 

ажиллаж, биелэлт үр дүн, явцын танилцуулгыг заагдсан хугацаанд хүргүүлсэн. Үүнээс 

эрүүгийн цагдаагийн тасагт /давхардсан тоогоор/ 18, Захиргааны удирдлагын тасагт 11, 

нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт 5, Мөрдөн байцаах тасагт 2, Замын цагдаагийн 

тасагт 1, урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн нарт хамааралтай 3 үүрэг, ажлын 

чиглэл, зөвлөмж ирснийг хүлээн авч, хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд хяналтад авч, хэрэгжилтийг 

зохион байгуулах, мэдээлэх, хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх баримт бичгийн 

жагсаалтын дагуу хэрэгжилт, үр дүнг тооцон биелэлтийг тухай бүр заагдсан хугацаанд 

холбогдох нэгжид хүргүүлсэн. Хугацаа хоцроосон болон биелэлт, үр дүнг хүргүүлээгүй 

тохиолдол байхгүй. 
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Байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдаан тайлангийн хугацаанд хуралдсан байдал, 

шийдвэрлэсэн асуудал:  

Цагдаагийн ãàçðûí äàðãûí çºâëºëèéí õóðал 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар  

батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 18 óäàà õóðàëäàæ, 117  àñóóäàë õýëýëöñýíèéã 

äîòîð íü àíãèëæ ¿çâýë: àëáàíû øàëãàëò, ñàõèëãà õàðèóöëàãûí òàëààð 22, òàñàã 

àëáàäûí ñàðûí àæèë ä¿ãíýõ òàëààð 9, íýãäñýí àðãà õýìæýýíèé òàëààð 7, цагдаагийн 

газрын даргаас өгсөн үүрэг, ажлын чиглэл, албан даалгавар, цохолтын биелэлтийн 

талаар 5, орон тоо бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой томилгооны талаар 55, бусад 

шагнал, хугацааны цол, тэтгэмж хүссэн талаар 38 àñóóäàë õýëýëöýæ øèéäâýð 

ãàðãàñàí áà çºâëºëèéí õóðëààñ 4 àëáà õààã÷èä õóãàöààòàé ¿¿ðýã äààëãàâàð ºã÷, 

ажил үүргээ хангалттай биелүүлсэн, байгууллагаас зохион байгуулагдаж байгаа ажил, 

арга хэмжээнд идэвхтэй оролцсон давхардсан тоогоор 292 алба хаагч, олон нийтийн 

цагдаагийн ажилтны сарын үндсэн цалинг 5-20 хувь нэмж, ажил үүргээ хангалтгүй 

гүйцэтгэсэн, өгсөн үүрэг даалгавар хангалтгүй биелүүлсэн 175 алба хаагчийн сарын 

үндсэн цалинг 5-20 хувь бууруулсан байна. 

Хүний нөөцийн бодлогын талаар: 

Томилгоо: Цагдаагийн газар нь 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар /Цàãäààãèéí 

ерөнхий ãàçðûí äàðãа болон Тэргүүн дэд даргын òóøààë, хүний нөөц сургалтын 

хэлтсээс ирүүлсэн зөвшөөрөл, мэдэгдлээð 26 алба хаагч /Гэрээт цагдаагийн тасгийн 

даргаар, цагдаагийн хошууч Б.Энхболд, Гэрээт цагдаагийн тасгийн ахлах зохицуулагч, 

цагдаагийн ахмад Б.Манлайбаяр, Ханхонгор сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, 

цагдаагийн хошууч С.Төрмөнх, Ханбогд сум дахь цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Зоригтбаатар, Гэрээт цагдаагийн тасагт эргүүлийн 

цагдаагаар, цагдаагийн дэд ахлагч Т.Баярсайхан, цагдаагийн дэд ахлагч Т.Буянзаяа, 

цагдаагийн хошууч У.Мөнхсансар, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Өлзийбаатар, Цогтцэций 

сум дахь Цагдаагийн хэлтсийн эрүүгийн хэсгийн даргаар цагдаагийн хошууч С.Төрмөнх, 

сэтгэлзүйч дадлагажих ажилтнаар Ч.Нандинцэцэг, Гэрээт цагдаагийн тасагт 

зохицуулагчаар цагдаагийн ахлагч Ш.Одбаатарыг томилж цагдаагийн дэслэгч цол, 

Шуурхай удирдлагын тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч Д.Нарангэрэлийг томилж, 

цагдаагийн дэд хурандаа цол, Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах 

мэргэжилтнээр цагдаагийн ахмад Н.Төгсбаярыг томилж, цагдаагийн хошууч цол, 

Цогтцэций сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын ахлах байцаагчаар, 

цагдаагийн хошууч Х.Намид, тус хэлтэст зохицуулагчаар цагдаагийн ахлагч 

О.Жамьянгаравыг томилж, цагдаагийн дэслэгч цол, гэрээт цагдаагийн тасагт цагдаа 

зохицуулагчаар цагдаагийн ахлах ахлагч С.Цогтсайхан, дэд ахлагч Н.Тогмидыг гэрээт 

цагдаагийн тасагт хэсгийн байцаагчаар томилж, цагдаагийн дэслэгч цол, Тусгай 
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салааны захирагчаар Г.Баянмөнхийг томилж, хошууч цол олгосон, Нийтийн хэв журам 

хамгаалах тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч Ө.Батжаргал, Тусгай салааны 

харуулчингаар М.Төрмандахыг томилж, дэд ахлагч цол, дэслэгч Н.Жигдийванчигийг 

гэрээт цагдаагийн тасагт хэв журмын офицероор, ахлах ахлагч С.Бадарчийг Ханбогд 

сум дахь Цагдаагийн тасагт цагдаа жолоочоор, Эдийн засгийн ахлах мөрдөгчөөр 

цагдаагийн ахмад Б.Билгүүн,  Номгон сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр Д.Дөлгөөн, 

Ханбогд сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр Б.Сармандах, Цогтцэций сум дахь сум дундын 

Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн офицероор Д.Батпүрэв, Ханхонгор сумын хэсгийн 

төлөөлөгчөөр Б.Даваажаргал нарыг томилж, цагдаагийн дэслэгч цол олгосон байна.  

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар  алба хаагч /гэрээт цагдаагийн тасгийн 

эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Лхагвасүрэн, Ш.Сарангэрэл, 

Б.Тунгалагсайхан нарыг үйлчлэгчээр түр томилон ажиллуулах /хөдөлмөрийн гэрээ/, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр 

тогтоолоор Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний 

сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн цагдаа, жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч О.Батдорж, 

цагдаа, жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Алтантөр, Ханхонгор сум дахь цагдаа, 

цагдаагийн дэд ахлагч Н.Самданцоодол, Ханбогд сум дахь цагдаагийн тасгийн 

харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Цэвээнжав, цагдаа жолооч, цагдаагийн дэд 

ахлагч С.Отгон-Эрдэнэ, харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Сувдаа, гэрээт 

цагдаагийн тасгийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Н.Нандинзаяа, цагдаагийн 

дэд ахлагч Ж.Дүүрэнбаяр, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Жигдэн, цагдаагийн дэд ахлагч 

С.Нарантуяа/,  А.Өлзий-Оршихыг Ноён сум дахь хэсгийн цагдаагаар томилж, 

цагдаагийн дэд ахлагч цол, 10 алба хаагчийг òîìèëæ, õàëàìæëàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷, 

äàäëàãàæóóëàã÷ áàãøèéã òîìèëон ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëóóëæ áàéíà. 

   Шилжилт хөдөлгөөн: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар Гэрээт 

цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Отгонбаярыг Хэнтий аймаг дахь 

цагдаагийн газарт Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаар, Гэрээт цагдаагийн 

тасгийн ахлах зохицуулагч, цагдаагийн хошууч М.Энхбаярыг Нийслэлийн замын 

хөдөлгөөний хяналтын газрын Сонгинохайрхан дүүрэг дэх замын цагдаагийн хэлтсийн 

зохицуулагчаар, Ханбогд сум дахь цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн ахмад 

Д.Ганбатыг Замын цагдаагийн албанд Мөрдөн шалгах газрын Жижүүрийн шуурхай 

удирдлагын хэлтсийн техникийн шинжээчээр, Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газрын 

Монгол банкны гэрээт харуулын цагдаа, цагдаагийн ахлагч Б.Дашцэндийг Замын 

цагдаагийн албанд Нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын газрын Хан-Уул дүүрэг 

дэх замын цагдаагийн хэлтсийн цагдаа, зохицуулагчаар, Дэд бөгөөд эрүүгийн 

цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Чимэддагвыг Өвөрхангай аймаг 

дахь цагдаагийн газарт Хархорин сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн даргаар, 

цагдаагийн ахлах ахлагч М.Хаш-Эрдэнэ, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Баярбат, 

цагдаагийн дэслэгч Т.Баянтамир, цагдаагийн дэслэгч Ц.Мөнхсүх, цагдаагийн дэслэгч 

О.Сүхбат, цагдаагийн дэд ахлагч Г.Нандинзаяа, цагдаагийн дэслэгч Д.Даваасүрэн, 

цагдаагийн дэслэгч Т.Эрдэнэсайхан, цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Батбаяр нар тус тус 

шилжин томилогдсон. 
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Байгууллагын дотоод шилжилт хөдөлгөөн: Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 

òóøààëààð 12 àëáà õààã÷ /Зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Т.Түмэнжаргалыг ахлах 

зохицуулагчаар, жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Түвшинтөрийг ахлах 

мөрдөгчөөр, Мандал-Овоо сум дахь хэсгийн цагдаа Б.Ганболдыг Баяндалай сум дахь 

хэсгийн төлөөлөгчөөр, Ханбогд сум дахь цагдаагийн тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 

Д.Баасанбатыг Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн ахлах мөрдөгчөөр, 

жижүүрийн ахлах офицер, цагдаагийн ахмад Ж.Энх-Амгаланг хэсгийн байцаагчаар, 

жижүүрийн офицер, цагдаагийн дэслэгч Г.Пүрэвбаатарыг Эрүүгийн цагдаагийн тасагт 

эрүүгийн мөрдөгчөөр, Ханхонгор сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч 

Я.Нэргүйг жижүүрийн офицероор, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Г.Өнөржаргалыг 

Гэрээт цагдаагийн тасгийн хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагчаар, Гэрээт 

цагдаагийн тасгийн хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахлах 

дэслэгч А.Ариунболдыг жижүүрийн ахлах офицероор, Ноён сумын хэсгийн төлөөлөгч, 

цагдаагийн дэслэгч С.Бямбадоржийг Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн 

хэлтсийн хэсгийн төлөөлөгчөөр, Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн 

хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Дөлгөөнийг Ноён сумын хэсгийн төлөөлөгчөөр, 

Ханбогд сум цагдаагийн тасгийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч П.Нанчинбатыг 

Цогтцэций сум дахь цагдаагийн хэлтсийн зохицуулагчаар, Цàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí 

òóøààëààð 14 àëáà õààã÷ /Захиргааны удирдлагын тасгийн цагдаа, жолооч, цагдаагийн 

дэд ахлагч О.Батдоржийг Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа, 

жолоочоор, Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн цагдаа, жолооч, 

цагдаагийн дэд ахлагч С.Отгон-Эрдэнийг Захиргааны удирдлагын тасагт цагдаа 

жолоочоор, Ханбогд сум дахь цагдаагийн тасгийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд 

ахлагч Б.Цэвээнжавыг  НХЖХ тасгийн хамгаалалтын цагдаагаар, Гэрээт цагдаагийн 

тасгийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Цэцэгбаярыг Ханбогд сум дахь 

цагдаагийн тасагт хамгаалалтын цагдаагаар, НХЖХ тасгийн  Эрүүлжүүлэх, саатуулах 

байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Л.Наранбадрахыг Ханбогд сум дахь 

цагдаагийн тасагт цагдаа зохицуулагчаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 

Б.Жавхлантөгсийг эрүүгийн цагдаагийн тасагт цагдаагаар, харуулын цагдаа, цагдаагийн 

дэд ахлагч Э.Сувдааг Захиргааны удирдлагын тасагт хүний нөөцийн хэрэг хөтлөгчөөр, 

албан ажлын шаардлагаар мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн 

ахлагч Д.Өлзийбаярыг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт Монгол банкны гэрээт 

харуулын цагдаагаар, Цогтцэций сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн хүний 

нөөцийн хэрэг хөтлөгч, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Дөлгөөнийг Эрүүгийн цагдаагийн тасагт 

мэдээлэл хүлээн авагч цагдаагаар, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 

Н.Нарангэрэлийг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт Нийтийн хэв журам хамгаалах 

тасагт Монгол банкны гэрээт харуулын цагдаагаар, хамгаалалтын цагдаа, цагдаагийн 

дэд ахлагч Б.Цэвээнжавыг Замын цагдаагийн тасагт цагдаа, зохицуулагчаар, цагдаа, 

жолооч, цагдаагийн дэд ахлагч О.Алтантөрийг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт 

хамгаалалтын цагдаагаар, Манлай сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

Ж.Мөнхмандахыг Захиргааны удирдлагын тасагт цагдаа, жолоочоор, Номгон сумын 

хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч С.Содномцоодолыг Нийтийн хэв журам хамгаалах 

тасагт эргүүлийн цагдаагаар/ òóñ òóñ øèëæ¿¿ëýí томиллоо. 
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Àëáàíààñ õàëàãäñàí, ÷ºëººëºãäñºí áàéäàë: 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар албанаас чөлөөлөгдсөн 2, хүүхэд асрах 

чөлөө олгосон 2, Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар ёс зүй хангалттай төлөвшөөгүй, 

согтууруулах ундаа хэрэглэж зөрчил гаргасан 2 алба хаагч /Ца а/ч Б.Цогтгэрэл, ца д/а 

Т.Төмөрчөдөр/-ийг албанаас чөлөөлсөн. Мөн Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 

албанаас чөлөөлөгдөхөөр хүсэлт гаргасан 3 /ца д/а И.Батболд, ца д/а С.Отгон-Эрдэнэ, ца 

д/а Б.Батням/, Дотоодын цэргийн штабын даргын тушаалаар 2 /Тусгай салааны харуулчин 

дэд ахлагч С.Баярбаатар, ахлах ахлагч Т.Төмөрчөдөр/ алба хаагчийг чөлөөлсөн.  

Батлагдсан орон тоо, дутуу орон тоо:  Тус цагдаагийн газар нь 185 алба хаагчийн орон 

тоотой батлагдсанаас одоо НХЖХТ-ийн эргүүлийн цагдаа 3, эрүүлжүүлэх саатуулах 

байрны дарга эмч 1, эмч 2, мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн /хүүхэд асах чөлөөтэй/ 

1, мэдээлэл, судалгааны ахлах мэргэжилтэн 1, гэрээт цагдаагийн тасагт зохицуулагч 1, 

цагдаа зохицуулагч 2, эргүүлийн цагдаа 4,тусгай салаа харуулчин 4 нийт 19 орон тоо 

дутуу байна. Дээрх дутуу орон тоонд нөхөн хангалт хийх асуудлыг журмын дагуу 

шийдвэрлэхээр холбогдох газарт санал хүргүүлэн ажиллаж байгаа болно.  

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

  2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу öàãäààãèéí ãàçðààñ алба 
хаагчийн мэргэжил, мэргэшлийн мэдлэг, чадварын түвшинг дээшлүүлж дадлагажуулан, 
чадваржуулах сургалтыг 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 225 удаа зохион 
байгуулж, нийт давхардсан тоогоор 5735 алба хаагчийг хамруулсан байна. Мөн 

төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, àëáà õààã÷äààñ àëáàíû 

ñóðãàëòûí ÷àíàð ¿ð ä¿í, öààøèä àíõààðàõ àñóóäàë, ìýäëýã áîëîâñðîëîî äýýøë¿¿ëýõ, 

ñóðàëöàõ õ¿ñýë ñîíèðõëûí òàëààð болон ãàäààä õýë, êîìïüþòåðèéí ìýäëýãèéí ò¿âøèí, 

îôôèñèéí òåõíèê õýðýãñýë õýðýãëýõ ÷àäâàð, öààøèä ìýäëýã áîëîâñðîëîî äýýøë¿¿ëýõýýð 

áàêаëàâð, ìàãèñòð, óäèðäëàãûí àêàäåìèä ñóðàëöàõ õ¿ñýëт, öàãäààãèéí ãàçðààñ áîëîí 

òàñàã àëáàäààñ ÿâóóëæ áàéãàà àëáàíû ñóðãàëòûí òàëààðõ ñàíàë õ¿ñýëòèéã àâ÷, ä¿íã 

íýãòãýí àëáàíû ñóðãàëòûí íýãäñýí òºëºâëºãººíä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí 

áàéãóóëàâ.  

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар  сургагч багш нарыг томилон,  тушаалыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр үүрэг хүргүүлэн ажилласан ба сургагч багш нарыг 
календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу сургалт  явуулах зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын нэгдсэн төвөөс ирүүлсэн чиглэлийн дагуу 

2018 онд зохион байгуулах сургалтад хамрагдах алба хаагчдын нэрсийг хүргүүлэн 

ажилласан ба хуваарийн дагуу 44 алба хаагч тус төвөөс зохион байгуулсан сургалтад 

хамрагдсан ба 21 алба хаагч бусад газраас зохион байгуулсан сургалтад, 8 алба хаагч 

Хууль сахиулахын их сургуулийн бакалаврын сургалтад, 1 алба хаагч  докторын 

сургалтад, 3 алба хаагч магистрантурт, орон нутагт хичээллэж байгаа Орхон их 

сургуулийн хууль эрх зүйн магистрын ангид 29 алба хаагч тус тус суралцаж байна. Тус 
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цàãäààãèéí ãàçðûí àëáà õààã÷äààс замын цагдаагийн тасгийн дарга цагдаагийн хошууч 

Ж.Явуухулан, эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Б.Баатархүү, Урьдчилан 

сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Г.Баянмөнх, эдийн 

засгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Д.Гантулга, нягтлан бодогч, цагдаагийн дэслэгч 

З.Алтанзул, зохицуулагч цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Уртнасан, харуулын 

цагдаа, цагдаагийн ахлагч Б.Идэрболд, саатуулах, баривчлах байрны цагдаа, 

цагдаагийн ахлагч Д.Өлзийбаяр, цагдаагийн ахлагч М.Тэгшжаргал, эргүүлийн цагдаа 

цагдаагийн ахлах ахлагч А.Наранбаатар, эргүүлийн цагдаа цагдаагийн ахлах ахлагч 

Н.Нарангэрэл, эрүүлжүүлэх саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа цагдаагийн ахлагч 

Р.Буянхүү нар Хууль сахиулахын их сургуулийн ñóðãàëòàíä ý÷íýýãýýð äèïëîìûí áîëîí 

áàêàëàâð, ìàãèñòð, докторын ñóðãàëòàíä ñóðàëöаж  áàéíà.  

Ñóìäûí öàãäààãèéí òàñàã, õýñýãò àæèëëàæ áàéãàà àëáà õààã÷äàä àëáàíû    

ñóðãàëòûã  ÿâóóëàõäàà óëèðàë á¿ðèéí ñ¿¿ëèéí ñàðä öóãëàðàëò õèéí çîõèîí áàéãóóëæ 

áàéíà. Сургалт, зөвлөгөөний үеэр хэсгийн төлөөлөгч нарт гүйцэтгэх ажил явуулах 

дадлага, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгах 

арга тактик эзэмшүүлэх, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хуулийн 

дагуу явуулах чадвар эзэмшүүлэх, ажлын алдаа дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг 

тодорхойлох, алдаанаасаа суралцах сургалтыг газар, хэлтсээс томилогдсон 

сургагч багш нар хариуцан зохион байгуулж байна.   

Àëáà õààã÷äûí ìýäëýã ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ, ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðûã 

äýýøë¿¿ëýõ, çîðèëãîîð õóóëü õÿíàëòûí áîëîí òºðèéí áà òºðèéí áóñ îëîí íèéòèéí 

áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí äàðààõ ñóðãàëòóóäûã çîõèîí áàéãóóëëàà. ̄ ¿íä: Цагдаагийн 

хошууч Д.Нарангэрэл “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”  “Цагдаагийн алба 
хаагчийн сахилгын дүрэм” сэдвээр,1 удаагийн 1 цагийн, бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч О.Төмөртогоо “ Архивын нэгж бэлтгэх арга” сэдвээр 1 удаагийн 
1 цагийн, ГБХХГХУСАМ цагдаагийн хошууч Б.Оюунчимэг “Гэр бүлийн хүчирхийллийн  
тухай хууль” 1 удаагийн 1 цагийн цагдаагийн ахлагч Ё.Отгонтуяа “ Хэргийн газрын 
хамгаалалт анхаарах асуудал”  1 удаагийн 1 цагийн Хурандаа Б.Энхтайванг урьж “ 
Цэргийн сэтгэл зүй”, 1 удаагийн 2 цагийн , Онцгой байдлын газраас “Галын аюулгүй 
байдал”, “ Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл” “ Үер усны аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх” 3 удаагийн 3 цагийн , Насан туршийн боловсролын төвөөс “ Сэтгэл хөдлөлөө 
хянах арга“ “ Залхуурлаас ангид байж ялан дийлье” “Эерэг харилцаа эерэг хандлага” “ 
Жаргалтай гэр бүл”  4 удаагийн 4 цагийн, Албаны бэлтгэлийн багш цагдаагийн дэд 
хурандаа Н.Мөнхмандах багшийг урьж алба хаагчдад бие хамгаалах бэлтгэлийн 
чиглэлээр, 1 удаагийн 2 цагийн, Хүний нөөц сургалтын хэлтсийн дарга цагдаагийн 
хурандаа Ж.Баясгалан “ Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй”  “ Цагдаагийн байгууллагын 
соёл” зэрэг сэдвээр 1 удаагийн 4 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Мөн цагдаагийн 
ерөнхий газрын Тусгай ажиллагааны газраас 2 алба хаагчийг урьж ирүүлэн цагдаагийн 
газрын орон тооны бус тусгай бүлгийг байгуулан 5 хоногийн сургалт зохион байгуулсан. 
Сургалтад цагдаагийн газрын 2 офицер, 8 цагдаа нийт 10 алба хаагч хамрагдсан.  
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Тусгай бүлгийг чадавхжуулах сургалтаар алба хаагчдад Цагдаагийн албаны 
тухай хуулийн талаар цогц мэдээлэл олгох үүднээс алба хаагчийн эрх зүйн байдлыг 
хэрхэн тусгасан, нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн, ач холбогдолтой ямар зүйл 
заалтууд орсон, эрхээ хэрэгжүүлэхэд хууль зүйн баталгааг хэрхэн хангасан талаар 
танилцуулж, алба хаагчдаас асуусан асуултад хариулт өгч, хуулийн өөрчлөлт, зүйл 
заалтуудад тайлбар хийн, хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх талаар үүрэг, чиглэл өгч 
ажилласан. 

Öàãäààãèéí ãàçðûí áèå á¿ðýëäýõ¿¿íä ÿâóóëàõ àëáàíû ñóðãàëòûí íýãäñýí 

òºëºâëºãººíèé äàãóó  2018 îíд çààãäñàí õè÷ýýëèéí ñýäâ¿¿äýýð áîëîí àëáà õààã÷äûí áèå 

äààн ñóäàлæ ìýäñýí áàéâàë çîõèõ õóóëü ýðõ зүйн àêòóóäààð øàëãàëòûí òåñò 

áîëîâñðóóëæ 5 удаагийн  шалгалт àâсан. 

 

 

 

 

Алба хаагчдын нийгмийн асуудал, үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл, боломжийг хангах 

чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээ: 

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор тус Цагдаагийн газарт 
2-3 өрөө 2 ширхэг байрыг үнэ төлбөргүй ашиглуулж байгаа бөгөөд уг байранд 
Цагдаагийн газрын дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, мөрдөгч нар амьдарч 
байна. Цаашид уг байрыг Цагдаагийн газрын эзэмшилд авахаар ярилцаж байна.  
Цагдаагийн газрын алба хаагчдын 89.9 хувийн гаргасан санал, хүсэлтийг үндэслэн 

албаны 40 айлын орон сууц барих ажлыг эхлүүлэн зураг төсөв, хийгдэж байгаа бөгөөд 

аймгийн Засаг даргын нэр дээр санхүүгийн дэмжлэг хүссэн албан бичиг хүргүүлээд 

байна. 

 Албаны орон сууцны 2-р ээлжийн 40 айлын орон сууцны барилгыг 2019 онд 

эхлүүлэхээр төлөвлөн цагдаагийн газрын 40 айлын орон сууц барих эзэмшил газрын 

ард дахин 40 айлын орон сууц барих хэмжээний 450  м квадрат газрыг хүссэн албан 

бичиг аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт хүргүүлэн 2019 оны 

газрын төлөвлөгөөнд тусгуулсан байсан бөгөөд уг асуудлыг яаралтай шийдвэрлүүлэх 

зорилгоор аймаг орон нутгийн удирдлагатай уулзан 2018 оны 09-р сарын 30-ны өдрийн 

захирамжаар 1204 м кв болгон өргөтгөж, гэрчилгээг гаргуулан авсан.  

Мөн Даланзадгад сумын төвд шинээр байгуулсан тээврийн хэрэгсэл түр 

саатуулах хашааны эдэлбэр газрыг Цагдаагийн газрын нэр дээр авахаар холбогдох 

материал хүргүүлээд байна.  

Хүний эрхийг хангах зорилгоор аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх 2018 оны 

үндсэн чиглэлд 78 сая төгрөг тусгуулсны дагуу аймгийн ЗДТГ-аас тендер зарлан ЖИ ТИ 

ЭЛ  констракшн ХХК шалгаран 2018 оны 03-р сард засварын ажил эхлэн 2018 оны 05-р 

сард улсын комисс хүлээн авсан.  
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 Төсвийн шууд захирагчийн 2018 оны үр дүнгийн гэрээ, “Бүтээн байгуулалтын 

жил”-ийн хүрээнд Цагдаагийн газраас хийх ажлын төлөвлөгөөнд туссаны дагуу 

Цагдаагийн газрын 80 жилийн ойг угтаж, цагдаагийн газрын музейг дотоод нөөц 

боломжоор засварт оруулах ажлыг 2018 оны 1-р сард эхлүүлэн 2018 оны 02-р сард 

засварын ажлыг дуусган хүлээн авсан. Уг засварын ажлыг 20 сая төгрөгөөр хийж 

гүйцэтгэсэн бөгөөд “Түүхэн уламжлалын танхим” болгон өөрчилсөн.  

Даргын зөвлөлийн өрөөг дотоод нөөц боломжоор засварт оруулах ажлыг 2018 

оны 1-р сард эхлүүлэн 2018 оны 02-р сард засварын ажлыг дуусган хүлээн авсан. 

Ажиллах боломж нөхцөлийг сайжруулах, алба хаагчдын нэгдмэл уур амьсгалыг 

бүрдүүлэх бүтээлч сэтгэлгээг сэргээх зорилгоор 2018 оны 05-р сард цагдаагийн газрын 

хашаанд 2300 ширхэг хайлаас шинээр нэмж суулгах ажлыг зохион байгууллаа.  

Иргэдийн хууль эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, цагдаагийн байгууллагаас 

иргэдэд үйлчилгээг ил тод шуурхай хүргэх, цаг үетэйгээ нийцэж, техник, технологийн 

дэвшлийг ашиглах ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын “Иргэдэд үйлчлэх танхим”-д 46 

инчийн телевиз суурилуулан видео шторк, сэрэмжлүүлэг хүргэж байна. Мөн тус танхимд 

иргэдийг мэдээ, мэдээлэл авах боломжийг хангах зорилгоор үнэгүй интернет сүлжээ /wi 

fi / цацаж байна. 

Аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд Гурвантэс сум 

дахь Цагдаагийн тасгийн байрыг стандарт, шаардлагад нийцсэнээр шинээр барихад 

250 сая төгрөг тусгуулан шийдвэрлүүлсэн бөгөөд барилгын зураг, төсөв хийгдэж байна. 

2018 оны 07-р сард багтаан барилгын ажлыг эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. 

Цагдаагийн газрын жагсаалын талбайн хучилтыг сэргээх, дахин хатуу хучилт 

хийхээр Даланзадгад сумын Засаг даргад хүсэлт тавьж, 2018 оны 09-р сард тендер 

зарлагдсан.  

Цагдаагийн газрын хойд талын хашааны цэцэгжүүлэлтийг нэмэгдүүлж, шинээр 

цэцгийн үр, зэрлэг сонгины үр суулгасан бөгөөд албаны эрэлч нохойн үүрийг шинэчлэн 

тохижуулж, хашааны гүйдэг хаалгыг цахилгаанаар ажилладаг болгон өөрчиллөө.  

Албаны сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, сонирхолтой шинэлэг хэлбэрээр 

сургалт явуулах зорилгоор цахим буудлагын төхөөрөмжийг хурлын танхимд 

суурилуулан тасаг, нэгжийн хуваарь гарган хамруулж байна.  

Эрүүгийн цагдаагийн тасагт албаны нууцлал аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 

кодтой хаалга суурилуулсан.  

Алсын дуудлагад ашиглагдах 2 фургон автомашинаар парк шинэчлэл хийж, 

төлөөлөгч нарын цугларалт, сургалтын үеэр аймгийн төвөөс 340 км алслагдсан Гурван 

тэс сумын хэсгийн төлөөлөгчид орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 22,721,422 /хорин 

хоёр сая долоон зуун хорин нэгэн мянга дөрвөн зуун хорин хоёр/ төгрөгийн үнэ бүхий 

шинэ УАЗ-2206 /фургон/ автомашин, Даланзадгад хотоос Улаанбаатар хотын чиглэлийн 

авто замд байрладаг Цогт-Овоо сумын хэсгийн төлөөлөгчид Гурван тэс суманд 

ашиглагдаж байсан 13,293,100 /арван гурван сая хоёр зуун ерэн мянга нэг зуу/ төгрөгийн 

үнэ бүхий УАЗ-2206 /фургон/ автомашин, 8.360.000 /найман сая гурван зуун жаран 
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мянга/ төгрөгийн үнэ бүхий хурд хэмжигч, 935,000 /есөн зуун гучин таван мянга/ 

төгрөгийн үнэ бүхий согтуурлын зэрэг тандагч багаж тус тус гардуулан өгсөн. 

Аймгийн 2018 оны үндсэн чиглэлд алба хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг 

бүрдүүлэхээр тусгагдсаны дагуу 50 сая төгрөгөөр хурд хэмжигч 2 ширхэг, энгэрийн 

камер 27 ширхэг, согтуурал хэмжигч 1 ширхэг, тандагч 5 ширхгийг авч хангасан.  

Цагдаагийн газарт нууцлал аюулгүй байдлыг хангах, ажлын цаг ашиглалтыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор 7.5 сая төгрөгөнд хурууны хээ, албаны үнэмлэх таних цахим 

төхөөрөмж суурилуулсан.  

Нутаг дэвсгэрийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар уламжлан 

шийдвэрлүүлсэн ажил, арга хэмжээний төсөв хөрөнгө, зарцуулалт үр дүнгийн талаар: 

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд цагдаагийн 

газрын эрүүлжүүлэх саатуулах байрны их засварт 75 сая, Гурвантэс суманд цагдаагийн 

байр барихад 250 сая, цагдаагийн газрын алсын дуудлагад явах автомашины парк 

шинэчлэлд 60 сая /2 фургон автомашин/, Ханбогд сумын Цагдаагийн тасагт парк 

шинэчлэл хийхэд 60 сая, цагдаагийн газрын алба хаагчдыг энгэрийн камер, хурд 

хэмжигч, согтуурал хэмжигч, тандагч зэрэг багажаар хангахад 50 сая нийт 545 сая 

төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлсэн.  

    Уг ажил, арга хэмжээг Цагдаагийн газраас 2018 оны эхний хагас жилд багтаан 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн Ханбогд сум дахь Цагдаагийн тасагт парк шинэчлэл хийх 60 

сая төгрөгөөс /санхүүжилтийг Ханбогд сумаас дахин нэмэхээр хойшлуулсан/ бусад 

ажлуудыг гүйцэтгэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Ханбогд сум дахь Цагдаагийн тасгийг албаны автомшинаар хангах тендерт 

Ханбогд сумаас 20 сая төгрөг нэмж, 80 сая төгрөгөнд Ланд Крузер 200 маркын 

автомашин авахаар 2018 оны 09-р сард тендер зарлагдан Ханбогд Аривжих ХХК 

шалгаран 10-р сарын 05-ны дотор  нийлүүлэлт хийгдэхээр болсон.  

Даланзадгад сум /хот/-ын нийтийн эзэмшлийн гудамж тайлбай, томоохон 

үйлчилгээний төв, цэгүүдийг камерын хяналтад авахад 536 сая төгрөг тусган 

шийдвэрлэсэн бөгөөд хяналтыг Цагдаагийн газарт төвлөрүүлэн холбохоор төлөвлөсөн. 

Уг ажлын нийт өртөг 1 тэрбум давсан тул хойшлогдоод байна.   

Мөн аймгийн төвөөс баруун сумдын чиглэлд явах хатуу хучилттай автозамд 
хяналтын пост байгуулахад 80 сая төгрөг шийдвэрлэн хяналтын цэг байгуулагдсан. 

Гэр бүлийн хүчирхийллээс түр хамгаалах байрыг байгуулахад 75 сая төгрөг 

шийдвэрлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар төлөвлөсний дагуу Цагдаагийн газрын 

хуучин журмын хашаанд байрлах байрыг засаж, тохижуулахаар төлөвлөн зураг, төсөв, 

судалгаа хийгдэж байна. Уг газрыг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар 

голж, шинээр барих санал аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэнтэй холбогдуулан хойшлоод 

байна.  

Ханбогд суманд сумын ГХУСАЗСЗ-ийн 950.000 төгрөгийн санхүүжилтээр 12 

ширхэг гар станц авч, алба хаагчдыг хангаад байна.  
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Мөн Ханбогд сумын Цагдаагийн хэсгийн журмын хашааг нүүлгэн шинээр 2 сая 

төгрөгөнд журмын хашааг байгуулсан.  

Цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон төрийн бус 

байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа болон бие даан 

хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр хугацаа, үр дүнгийн талаар: 

Өмнөговь аймаг дахь Цагдаагийн газраас иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор боловсруулсан “Аюулгүй-Амар тайван Өмнөговь” хөтөлбөрийг дэмжин Засаг 
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн өөрийн мөрийн хөтөлбөртөө дэвшүүлсэн “Гэмт 
хэрэг, зөрчил, зам тээврийн осол гэмтлийн гаралтыг бууруулах хөтөлбөр”-ийн төсөлтэй 
нэгтгэн цагдаагийн газраас боловсруулсан “Аюулгүй-Амартайван Өмнөговь” 
хөтөлбөрийн нэрээр ИТХ-д өргөн барьсан бөгөөд аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 03-р сарын 17-ний өдрийн 34 тоот тогтоолоор уг 
хөтөлбөр батлагдан аймаг даяар хэрэгжүүлж байна.  Уг хөтөлбөр нь 2017-2020 оны 
хооронд 80 сая төгрөгийн шагналын болон бусад зохион байгуулалтын төсөв 
санхүүжилттэй хэрэгжихээр шийдвэрлэгдсэн. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд 2017-2018 онд 
тус аймгийн Даланзадгад сум/хот/-д ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн 
автомашины зогсоолыг хатуу хучилттай болгон, автозамд холбож, замын хэвтээ, босоо 
тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээж, нэмэлт тэмдэг суурилуулах, гэрлэн дохио нэмж 
суурилуулах, засварлах, уулзвар өргөтгөх зэрэг ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулж 
3.2 тэрбум төгрөг зарцуулж байна.  

 
Тайлангийн хугацаанд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил арга хэмжээг тусгах 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн 2018 онд хийх ажлын 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх салбар төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг 
хагас жилээр тооцон ЦЕГ-ын холбогдох хэлтэст хүргүүлсэн бөгөөд хэрэгжилт 96.9 
хувьтай дүгнэгдсэн байна.  

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх чиглэлээр алба хаагчдаас 2 

төрлийн баталгаа гаргуулан авч, албаны сургалтаар 2 удаа, аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх 

Авлигатай тэмцэх газрын иргэний зөвлөлөөс 2 удаагийн сургалт нийт 4 удаагийн сургалт 

зохион байгуулсан.  

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд цагдаагийн 

газарт нийт 545 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийхээр 

тусган батлуулсан бөгөөд уг ажил, арга хэмжээнд Цагдаагийн газрын зүгээс захиалагч 

байгууллагын хяналт тавин бусад төсөв, хөрөнгө санхүүтэй холбоотой асуудалд 

оролцохгүй байгаа бөгөөд  аймгийн ЗДТГ-аас тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг шалгаруулах 

ажлыг зохион байгуулж байна.   

2018 оны 3-р улирлын байдлаар тус Цагдаагийн газрын алба хаагчтай холбоотой 

авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн гомдол, мэдээлэл иргэд, байгууллагаас гараагүй.  

Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, 

гомдол, санал, хүсэлт, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

Иргэд байгууллагаас алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан ирүүлсэн 10 

өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шалгаж, албаны шалгалт явуулан  хариуг 
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хугацаанд нь хүргүүлсэн. Нийт 25 албаны шалгалт хийсэн бөгөөд 15 зөрчлийг дотоод 

хяналтаар илрүүлсэн байна. Албаны шалгалтаар 10 алба хаагчийн буруутай үйлдэл 

тогтоогдоогүй, 7 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 1-3 сарын хугацаатай 20 хувь 

бууруулах, 13 алба хаагчид сануулах, 2 алба хаагчийг албанаас халах, 2 алба хаагчийг 

албан тушаал бууруулах, 2 алба хаагчийг цол бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан 

байна. Удирдах ажилтны манлайлал ёс зүйг дээшлүүлэх, алба хаагчдад тавих хяналтыг 

сайжруулах, дотоод хяналтыг чангатгах, зөрчил бүрийг таслан зогсоож, хариуцлага 

шударгаар хүлээлгэх бодлого барин ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 оны 3-р улирлын 

байдлаар нийт 26 алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсанаас дотоод хяналтаар 

илрүүлсэн 15 зөрчилд 18 алба хаагчид Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар,  7 

сахилгын зөрчилд ЦЕГ-ын даргын тушаалаар, 1 алба хаагчид ЭЦА-ын даргын 

тушаалаар сахилгын арга хэмжээ тооцсон байна. Албаны шалгалтын хариуг тухай бүр 

алба хаагч, иргэдэд танилцуулан, хүргэсэн. 

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

хэмжээ: 

Алба хаагчийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр “Сахилга 

хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг улирал бүр зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу 2018 

оны 1-р улирлын сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг 2018 оны 03-р сарын 23-ны өдөр 

зохион байгуулж, “Сахилга ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон больё”  уриалга дэвшүүлэн 

ажилласан. 2018 оны 2-р улирлын сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг 2018 оны 06-р 

сарын 28-ний өдөр зохион байгуулсан.  

Алба хаагчдын сахилга, ёс зүй харилцааны соёлыг дээшлүүлэх, шинэ санал 

санаачилгыг дэмжих чиглэлээр  “Хариуцлага сахилгыг дээшлүүлье” аяныг зохион 

байгуулах ажлын удирдамжийг Сахилга ёс зүйн зөвлөлөөс гарган батлуулан 2018 оны 

03-р сарын 20-ний өдрөөс 1 сарын хугацаатай зохион байгуулсан. 

  Сахилгын зөрчил ихээр үйлдэгдсэн зүүн бүсийн сумд болох Цогтцэций, Ханбогд, 

Гэрээт цагдаагийн тасагт цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн 

44/673, 44/688, 689 дугаартай сахилга, ёс зүйг сайжруулах чиглэлийн 7 заалттай үүрэг, 

ажлын чиглэл, Захиргааны удирдлагын тасгийн даргын 2018 оны 04-р сарын 06-ны 

өдрийн 44б/724 дугаартай албан бичгээр алба хаагчдаас сахилга ёс зүйн зөрчил 

гаргахгүй байх чиглэлээр 3 төрлийн баталгааг авах, сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 

алба хаагчдад “Итгэл найдварын хуудас” гардуулж хэвших талаар ажлын чиглэл өгсөн 

байна.  Цагдаагийн газрын даргын өгсөн үүрэг ажлын чиглэлийн хэрэгжилт тооцох 

хугацаа болоогүй байгаа тул хэрэгжилтийг тооцоогүй байна. Цагдаагийн газрын даргын 

тушаалаар Цагдаагийн газрын ахлах албан тушаалтнуудаас бүрдсэн “Сахилга ёс зүйн 

зөвлөл ” байгуулан уг зөвлөлөөс нийт бүрэлдэхүүний дунд Цагдаагийн алба хаагчийн 

сахилгын дүрэм, ёс зүйн дүрмээр 2018 оны эхний 5 сард 2 удаагийн сургалт зохион 

байгуулсан байна. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг 

сайжруулах” тухай 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион 

байгуулж, биелэлтийг улирал бүрийн сүүлийн сарын 20-ны дотор Цагдаагийн ерөнхий 
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газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн. 2018 оны 1-р улирлын байдлаар 31.7 

хувьтай хэрэгжсэн бол 2-р улиралд 25 хувьтай хэрэгжсэн байна. 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:   

Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шилэн дансны цахим 

хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж https//www.shilendns.gov.mn сайтад 5000.000  дээш 11 

удаагийн 99,737,890 төгрөгийн зарцуулалт, нэмэлт санхүүжилтийн дансанд гэрээт 

цагдаагийн тасаг, олон нийтийн цагдаагийн санхүүжилт 467,431,005 төгрөгийн орлогыг 

тус бүр байршуулсан. 

2018 оны эхний 9 сарын байдлаар  1,492,779,000 төгрөгийн санхүүжилт авч 

1,444,857,435  төгрөг гүйцэтгэлээр зарцуулсан бөгөөд төсвийн үр ашиггүй зардлыг 

бууруулж, өр, авлага үүсгээгүй ба 47,436,344 төгрөгийн хэмнэлттэй ажиллаж байна. 

Тухайн саруудад тендер худалдан авалтын ажил гараагүй байна. 

Тайлангийн хугацаанд зохион байгуулсан, шинэлэг ажил арга хэмжээ, түүний үр 

дүнгийн талаар: 

Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тус аймгийн Даланзадгад сумын төв 
засмалаар тэсрэх бодис тээвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэл дайрч өнгөрөх асуудлыг таслан 
зогсоож, ажлын хэсэг байгуулан шинээр аймгийн төвийг тойруулан гарах маршрут 
чиглэл батлан мөрдүүлж эхлээд байна. Иргэдийн хувьд дэмжсэн сэтгэгдлээ цагдаагийн 
газрын цахим хаягт байршуулсан байна.  

 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдын сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, бүтээлч 

сэтгэлгээ, санаачилгыг өрнүүлэх зорилгоор 2018 оны 02-р сараас эхлэн “Бидний 

амжилт, бүтээл-бидний бахархал” сэдэвт нэрэмжит сарын аяны зохион байгуулж байна. 

Уг аяны хүрээнд тасгууд бүтээлч ажил, шинэ санал санаачилга гаргах, сахилга, ёс зүйг 

төлөвшүүлэх ажил зохион байгуулах, нийт алба хаагчдыг хамарсан урлаг, спорт, соён 

гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээг зохион байгуулахаар тусган нэгжүүд амжилттай зохион 

байгуулж байна.  

Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн нэрэмжит сарын хүрээнд “Гэгээн хайрын баяр”–ын 

өдрийг тохиолдуулан тус цагдаагийн газарт ажилладаг гэр бүлийн хосуудад хүндэтгэл 

үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгууллаа. Цагдаагийн газар ажилладаг гэр бүлийн 

хосууд болох тусгай салааны захирагч,  дэд хурандаа Д.Гэрэлт-Од, ГБХХГХУС ахлах 

мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Б.Оюунчимэг, Цогтцэций сум дахь сум 

дундын цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч 

Г.Баяржаргал, мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч Т.Эрдэнэцэцэг, 

эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ш.Энхболд, саатуулах байрны 

эмч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Туул нарт хүндэтгэл үзүүлж баярын арга хэмжээнд 

зориулж гэрэл зургийн видео мэндчилгээг үзүүлж, гарын бэлэг гардууллаа. 

Хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалт болохтой холбогдуулан Хууль сахиулахын 

их сургуулийн албаны бэлтгэлийн тэнхимд багшаар ажиллаж байсан цагдаагийн 

бэлтгэл дэд хурандаа Л.Мөнхдавааг урьж ирүүлэн алба хаагчдад “Тусгай мэх хэрэглэх, 
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довтлогч этгээдийн довтолгоог няцаах, баривчлах арга тактик” сэдвээр танхимын болон 

заалны сургалт явууллаа. 

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 

байгууллагын 18 алба хаагчийн ээжүүдэд Цагдаагийн газрын даргын “Талархлын 

захидал” хүргэх, баярын өдрөөрөө ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа болон нийгмийн 

зорилтот бүлгийн 18 ээжийг баярлуулах гарын бэлэг хүргэх ажлуудыг санаачлан зохион 

байгуулж аймгийн USTV телевизтэй хамтран баярын нэвтрүүлэг хийж TV-ын 85 дугаар 

сувгаар дамжуулан олон нийтэд байгууллага хамт олноо сурталчилж ажилласан. 

Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын 

“Орхон” дээд сургуулийн багш, удирдлагатай холбогдон “Эрх зүйн ухааны магистр”-ын 

сургалтад нийт мөрдөгч нарыг хамруулан, орон нутагт сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр 

сараас зохион байгуулан хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр суралцуулахаар тохиролцсонтой 

холбогдуулан  цагдаагийн газрын 29 алба хаагч өөрийн хүсэлтээр суралцаж, мэдлэг 

боловсролоо дээшлүүлж байна.   

Бусад  

“Тийн унжлагат” хэмээх шороон нохой жилийн сар шинийн баяраар тус цагдаагийн 

газраас гавьяаныхаа амралтад гарсан ахмад буурлуудаа хүлээн авч сар шинийн 

золголтын арга хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулан цагдаагийн газрын 

даргаар батлуулж шинийн 4-ний өдөр буюу 2018 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдөр “Даян 

хаан” төвд зохион байгуулсан. 

“Эрүүл мэндийг дэмжих жил”, “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд алба хаагчдыг эрүүл 

мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажлыг 2018 оны 04-р сард БОЭТ-тэй 

хамтран зохион байгуулж,  эхний ээлжид 46 алба хаагчийг хамруулсан бөгөөд сумдын 

Цагдаагийн хэлтэс, тасагт алба хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах үүрэг, чиглэл 

өгсний дагуу сумын эмнэлэгтэй хамтран үзлэг, оношилгоонд хамруулсан. Гэрээт 

цагдаагийн тасгийн алба хаагчид хуваарийн дагуу Улаанбаатар хотод Сөүл эмнэлэгт 

нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамрагдаж байна. 

БОЭТ болон өрхийн эмнэлэгтэй хамтран алба хаагчдын дунд мэргэжлээс шалтгаалах 

өвчлөлийн талаарх судалгаа хийж, үзлэгт хамруулан эмнэлэгт яаралтай хэвтэн 

эмчлүүлэх шаардлагатай гэсэн онош тавигдсан 6 алба хаагчийг эмнэлэгт хэвтүүлэн 

эмчлүүлсэн. Алба хаагчдын өвчлөл стресс, буруу хооллолт, хорт зуршил /тамхи татах/ 

зэрэг байгааг тогтоон стресс, ажлын ачаалал бухимдлыг тайлах зорилгоор алба 

хаагчдын сэтгэл зүйн байдлын судалгааг аймгийн Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн 

газрын сэтгэл зүйчтэй хамтран хийсэн. Мөн Батлан хамгаалах Их сургуулийн сэтгэлзүйн 

багш хурандаа Ц.Энхтайванаар “Цагдаагийн албан хаагчийн сэтгэл зүйн онцлог” 

сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны 13 

дугаар тогтоолоор “Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох 

иргэний нөөц”-д бүртгэгдсэн Ч.Нандинцэцэгийг 2018 оны 05-р сарын 24-ний өдрөөс 

сэтгэл зүйчийн албан тушаал /ажлын байр/-д дадлагажих ажилтнаар томилон 

ажиллуулж байна. Цагдаагийн газрын дотоод нөөц боломжийг ашиглан 2017 онд 20 сая 

төгрөгөөр сэтгэлзүйн болон алжаал тайлах өрөөг бүрэн тохижуулж, үйл ажиллагаандаа 

ашиглаж байна.  Мөн сэтгэл зүйч Г.Наранбаатараар  алба хаагчдад “Хувь хүний ёс зүйн 



14 
 

төлөвшил”, “Эерэг хандлага” лекцийг тавиулах ажлыг аймгийн ЗДТГ-тай хамтран зохион 

байгуулсан. Тамхи татдаг алба хаагчдын судалгааг гарган ажлын байранд тамхи 

татахыг хориглосон санамж байршуулан тамхи татах цэгийг тусгайлан гаргасан. 

Цаашид хорт зуршлаас салах, зөв хооллох талаар 2 удаагийн сургалтыг зохион 

байгуулсан. 

Говийн бүсийн цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн дунд “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх ажилд инноваци нэвтрүүлэх нь” сэдэвт онол, практикийн хурал, шилдэг 

илтгэл шалгаруулах ажиллагааг 2018 оны 4-р сарын 09-ний өдөр зохион байгуулж, арга 

хэмжээнд Дорноговь, Говьсүмбэр, Дундговь, Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн газар, 

хэлтсийн алба хаагчид, аймаг орон нутгийн удирдлагууд оролцлоо. Дээрх арга 

хэмжээний хүрээнд зарим төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэхэд хамтын ажиллагааг 

хангах чиглэлээр зөвлөгөөн зохион байгуулав. 

2018 оны 06-р сарын 07-10-ны өдөр “Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 

хөнгөн атлетикийн 2018 оны аварга шалгаруулах тэмцээн”-ийг амжилттай зохион 

байгуулсан.  

2018 оны 09-р сарын 29-ний өдөр аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрт тасаг, нэгжүүдийн 

дунд алба хаагчдын авьяас, чадварыг хөгжүүлэх, эвсэг хамт олонч уур амьсгалыг 

бүрдүүлэх зорилгоор “Яг түүн шиг” шоу зохион байгуулсан.  

 

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 

аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр: 

Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн Б/18 дугаар 

тушаалаар сумдын цагдаагийн хэлтэс, тасгийн эрүү, эдийн засгийн мөрдөгч, сумдын 

хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 02-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулж Эрүүгийн хэрэг, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 

хуульд гарч байгаа алдаа дутагдал, Эрүүгийн хуулийн 11-р бүлэг болон зөрчлийн тухай 

хуулийн хэрэгжилт, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах асуудал, Галт 

зэвсгийн тухай хуулийн хэрэгжилт, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам 

/код-701, 702, 202/-ын хэрэгжилт, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 

227 болон хорихоос өөр төрлийн ялтай этгээдүүдэд тавих хяналт, ГБХТТХ-ийг дагаж 

мөрдөх, журмын хэрэгжилтэд анхаарах асуудал сэдвээр хариуцсан тасаг албадын 

дарга, ахлахуудаар сургалт оруулж үр дүнг тооцон ажилласан.  

2018 оны 3-р улирлын байдлаар Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас нийт 1.645.544.640 

төгрөгийн хохиролтой 128 материалаар 136 хэрэг үйлдлийг илрүүлэн хэрэг бүртгэлтийн 

хэрэг нээн харьяаллын дагуу мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлэн ажилласан. 

Эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан 25 хэргийг нөхөн илрүүлсэн, 1 өргөдөл, 

гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзан,  110 илрүүлсэн хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн 

ажиллагаа явуулсан.  
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Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлах “Asap” санд 2018 оны  

3-р улиралд  оршин суугаа газраасаа алга болсон төлөвөөр зарласан 4, олж тогтоосон 

2, урьд оны үлдэгдэл-2, иргэний хариуцагчийг эрэн сурвалжлах чиглэлээр шүүхээс 

даалгасан бусад хүн төлөвөөр эрэн сурвалжлалт  зогсоосон-6, үлдэгдэл-15, гэмт хэрэгт 

сэрдэгдсэн этгээд төлөвт зарласан-15, зогсоосон-7, үлдэгдэл-24, тээврийн хэрэгсэл 

төлөвт зарлан мэдээлсэн-34, зогсоосон-15, үлдэгдэл-19, түүх соёлын дурсгалт зүйл 

үлдэгдэл-2, эд зүйл зарласан-27, зогсоосон-10, үлдэгдэл-17, одоо 71 мэдээлэлд эрэн 

сурвалжлах ажил зохион байгуулж эрэн сурвалжлах “Асап” сангийн ашиглалт 

бүрдүүлэлтийг ханган ажиллаж байна. Тайлангийн хугацаанд Өмнөговь аймгийн 

цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлах мэдээллийн “Asap” санд оршин суух газраасаа 

алга болсон 2 хүнийг, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдээр эрэн сурвалжлагдаж байсан 7 

хүнийг, тээврийн хэрэгсэл 15, шүүхээс даалгасан бусад 6 хүн,  эд зүйл 10-ийг олж 

тогтоон “Asap” санд эрэн сурвалжлалтыг зогсоож холбогдох албанд хүлээлгэн өгч 

ажилласан байна.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагаас 

ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, гэмт хэрэг зөрчлийн талаарх мэдээллийг цагдаагийн 

байгууллагын мэдээллийн санд оруулан 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар жижүүрийн 

шуурхай алба нь нийт 917 дуудлага мэдээлэл хүлээн авсан ба үүнээс гэмт хэргийн 

шинжтэй 367 дуудлага, зөрлийн шинжтэй 162 дуудлага, өргөдөл 124, сумдаас 

бүртгэгдсэн зөрчлийн шинжтэй 246 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авч ажилласан байна. 

Зөрчлийн 162 дуудлагаас Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн, гудамж талбай, олон 

нийтийн газар, ахуйн хүрээнд бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулж жижгээр 

танхайрсан, хэрүүл маргаан хийсэн 193 хүнийг Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх 

байранд тэмдэглэл үйлдэн хүлээлгэн өгч тус байрны жижүүр болон ерөнхий жижүүрүүд 

өөрийн биеэр болон утас, станц, теле камераар байнгын хяналт тавьж, жижүүрт гарах 

хугацаандаа бүртгэгдсэн харьяаллын зөрчлийн хэрэгт, хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 

явуулж шалгаж байна. 

          Цагдаагийн газрын аюулгүй байдлыг ханган зорилгоор байгууллагад орсон, 

гарсан иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж бүртгэхээр угтах үйлчилгээний ажилтнаар 

олон нийтийн цагдаа ажиллуулж, нийт 3584 иргэнийг бүртгэн нэвтрүүлсэн байна. 

Тайлангийн  хугацаанд Цагдаагийн удирдлагуудын өгсөн  тушаалаар бие 

бүрэлдэхүүний албаны бэлэн байдлыг  “Говь Ц-111” дохиогоор 6 удаа, утасны бэлэн 
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байдлыг 12 удаа, станцын бэлэн байдлыг 7 удаа шалгаж тэмдэглэл үйлдэн хоногийн 

рапортод тусган дарга, удирдлагуудад танилцуулсан. 

Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь 2018 оны 3-р улирлын байдлаар иргэд, байгууллага, 

аж ахуйн нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 410 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авч,  135 

өргөдөл, гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 234 өргөдөл, гомдол, 

мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 24 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг харьяаллын 

дагуу шилжүүлж, одоо 17 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байгаа ба нийт шалгасан 

өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн, гомдол гаргагчид 

хариуг албан бичгээр 100 хувь мэдэгдэж ажилласан байна. 

Тайлант хугацаанд өмнөх оны үлдэгдэл 93 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг дээр шинээр 

106 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж нийт 199 хэрэгт хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа 

явуулснаас 61 хэргийг Мөрдөн байцаах тасагт эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татах 

саналтайгаар шилжүүлж, 48 хэргийг хааж, 13 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж одоо 

126 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж байна.  

Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 

        Мөрдөгч нарын хийж гүйцэтгэх ажлыг “Able” программд шивүүлж, гүйцэтгэлийг 

нь тухай өдөрт багтаан хийлгүүлж, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь программаар болон 

биечлэн хяналт тавьж, зөрчил дутагдлыг арилгуулан ажиллав. 

        Мөрдөн байцаах тасгийн дарга болон ахлах мөрдөгч, мөрдөгч нараас Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 328-д заасны дагуу Мөрдөн байцаалтын 1, 
хэрэг бүртгэлтийн 1,  гомдол мэдээллийн 1,  албаны даргын даалгаврын бүртгэл 1, иргэн 
хуулийн этгээдээс гаргасан  санал хүсэлтийн 1,  цагдан хорих таслан сэргийлэх арга 
хэмжээ  авсан сэжигтэн, яллагдагчийн бүртгэл 1, нийт 6 төрлийн гар бүртгэлээс гадна 
мэдэгдлийн бүртгэл, даалгаврын бүртгэл, Шүүх прокуророос буцсан хэргийн бүртгэл, 
Хугацаа сунгасан хэргийн бүртгэл зэргийг хөтлөн, шалгаж буй хэрэг материалтай 
биечлэн танилцаж зааварчилгаа, даалгавар өгч, Прокурорт шилжүүлж буй хэрэг, 
материал бүрийг хянах, мөрдөн шалгах ажиллагаанд оролцогчдын эрх нь зөрчигдөж 
байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллаж байна. 
         МБА-ны Дэд бөгөөд Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтсийн даргын 
2018.01.29-ний өдрийн 11/1-486, 2018.02.18-ны өдрийн 11/1-655 албан бичгээр ирүүлсэн 
үүрэг, ажлын чиглэл зэргийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, биелэлт үр дүнг тооцож, 
үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлыг улирал бүр нэгтгэн танилцуулан 
ажиллав.     

Тайлангийн хугацаанд Мөрдөн байцаах тасаг нь иргэд, байгууллага, аж ахуйн 
нэгжээс харьяаллын гэмт хэргийн шинжтэй нийт 58 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн 
авч шалгаснаас, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 7, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 
47, мөрдөн байцаалтын хэрэг үүсгэсэн 2, харьяаллын дагуу 1 гомдол, мэдээллийг 
шилжүүлж, одоо 1 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байгаа, нийт шийдвэрлэсэн 
өргөдөл, гомдол, мэдээллийг 100 хувь 5 хоногт нь шийдвэрлэн, гомдол гаргагчид хариуг 
албан бичгээр 100 хувь мэдэгдэж, нийт гомдол мэдээллийн 98.2 хувийг шийдвэрлэсэн 
байна. 

Мөрдөн байцаах тасаг нь 75 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж, 20 хэрэгт 
эрүүгийн хэрэг үүсгэн, яллагдагчаар татаж, 28 хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай 
прокурорт шилжүүлж ажилласан ба одоо 27 хэрэг бүртгэлтийн хэргийн үлдэгдэлтэй 
байна.  
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Тайлангийн хугацаанд мөрдөн байцаалтын нийт 33 хэрэгт мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулснаас 1 хэргийг нэгтгэж, 2 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 25 
хэргийг Шүүхэд шилжүүлэх саналтай Прокурорын хяналтад шилжүүлж, одоо мөрдөн 
байцаалтын 5 хэргийн үлдэгдэлтэй ажиллаж байна. 

Иргэд, хуулийн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг нөхөн сэргээх 
зорилгоор гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 3-р улиралд нийт 
258736465 төгрөгний хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нийт 
хохирлыг буюу 100 хувийг нөхөн төлүүлж ажилласан байна.   

  Шүүх, прокуророос 3-р улиралд нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцсан хэрэг байхгүй 
байна. 
        Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албанаас 2018 оны 05 дугаар сарын 
24-ний өдрийн 11/1-2310 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн “Түүвэр болон шалгах 
төлөвлөгөөний загвар”-ын дагуу мөрдөн шалгаж байгаа хэрэг бүрт мөрдөгч нараар 
түүвэр болон шалгах төлөвлөгөө хийлгүүлэн батлан ажилладаг ба шалгасан мөрдөн 
байцаалтын хэрэгт түүвэр төлөвлөгөө хийж, хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан 
хэрэг бүрт шалгах төлөвлөгөө хийлгүүлж, мөрдөгч нар календарьчилсан төлөвлөгөө, 
өдөр тутмын тэмдэглэлийг өдөр тутам хөтөлж, батлуулж хэвшсэн.  

Мөрдөн байцаах тасаг нь хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн, ард иргэдийг 
чирэгдүүлэхгүй байхад онцгой анхаарч, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг 
түргэн шуурхай, гологдолгүй явуулах, өдөр тутмын хяналтыг сайжруулах зорилгоор  
аймгийн Прокурорын байгууллагатай хамтарсан зөвлөгөөнийг сар бүрийн эхний долоо 
хоногт зохион байгуулж, 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 графикыг гарган ажиллаж хэвшсэн ба 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 3 
удаагийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулаад байна. Үр дүнд нь мөрдөгч нарын үйл 
ажиллагаатай холбоотой Прокурорын шаардлага одоогоор аваагүй, цаашид прокурорын 
шаардлага  авахгүй байхад анхаарч удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 
ажиллах байна. 
        Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 701-д заасны дагуу гэмт 
хэргийн тоо бүртгэлийн санд хэргийн болон өргөдөл, гомдол мэдээллийг шивсэн эсэхэд 
хяналт тавьж, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Гэмт хэрэг, зөрчлийн 
талаарх гомдол мэдээллийг хүлээн авах” код 202-д заасны дагуу хүлээн авч, тухай бүр 
мэдээллийг санд шивж оруулан, алба хаагчдын бичсэн мэдээллийг өдөр тутам хянаж, 7 
хоног бүрийн “Мягмар”, “Пүрэв” гаригт Цагдаагийн газрын болон Мөрдөн байцаах 
албаны Мэдээлэл судалгаа, дүн шинжилгээ хариуцсан байцаагч нартай сангийн 
тулгалтыг хийн, зөрүүг арилгуулан ажиллаж байна. 

“Эрүүгийн хэрэгт хөрөнгө, орлого, барьцааны мөнгө, эд мөрийн баримт, эд 

зүйлийг хураан авах, хадгалах, хамгаалах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх журам”, 

“Шинжилгээний объектыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэх, хадгалах, 

шилжүүлэх, устгах журам”, “Эрүүгийн хэрэгт хураан авсан хөрөнгө, орлого, барьцааны 

мөнгө, эд мөрийн баримтыг шийдвэрлэх журам”, “Хавтаст хэргийг хүлээн авах, 

хадгалах, шилжүүлэх журам”-уудаар алба хаагч нарт 2 удаагийн сургалт зохион 

байгуулж эд мөрийн баримтын өрөөний галын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор уг 

өрөөнд галын хор болон галын аюулгүй ажиллагааны самбар байрлуулсан ба уг 

өрөөний ханыг цоолж агааржуулалтын систем хийсэн.  

Цагдаагийн газраас шинжилгээний объектыг Шүүхийн шинжилгээний 

байгууллагад хүлээлгэн өгч, хүлээн авах талаар бүртгэл судалгаа байхгүй байгаад 
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анхаарч мөрдөгч нарыг шинээр бүртгэл гаргаж хөтөлж байх талаар ажлын чиглэл өгч, 

зохион байгуулан ажилласан. “Эрүүгийн хэрэгт хураан авсан хөрөнгө, орлого, 

барьцааны мөнгө, эд мөрийн баримтыг шийдвэрлэх журам”-д заасны дагуу Цагдаагийн 

газрын даргын тушаалаар Цагдаагийн газарт хадгалагдаж байгаа эд мөрийн баримтыг 

устгах комиссыг шинээр томилуулсан. 

Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/05 дугаартай 
тушаалаар ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Эрзоригийг эд мөрийн баримтын өрөө 
хариуцсан алба хаагчаар томилогдон, эд мөрийн баримтын өрөөнд хадгалсан эд 
зүйлийг бүртгэлжүүлж, сар бүр үзлэг, тооллого хийдэг ба 3-р улиралд нийт 3 удаа үзлэг 
тооллого хийж ажилласан байна. Мөн 2018 оны 07 дугаар сард Эд мөрийн баримтын 
өрөөний үйл ажиллагааг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж 
танилцуулан тайлагнасан.  

Тус Цагдаагийн газрын Мөрдөн байцаах тасаг нь  “Мөрдөн байцаах албаны түүхт 
72 жилийн ой”, тасгийн “Нэрэмжит сарын аян”-ны хүрээнд зохион явуулах ажил арга 
хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан, алба хаагч нарын сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, 
албандаа итгэх итгэл үнэмшлийг бий болгох, ажлаа зөв хуваарилах, хэрэг мөрдөх арга 
барилыг дээшлүүлэх зорилгоор “Ахмад-Дунд-Залуу” 3 үеийн уулзалт зөвлөгөөн, “3х3 
сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн, “Ширээний теннис”-ны тэмцээн, “Яг түүн шиг” шоу тэмцээн 
зэрэг арга хэмжээнүүдийг 2018 оны 09 дүгээр сард зохион байгуулан Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд эергээр сурталчлах зорилгоор ЦГ-ын 
болон МБТ-ийн цахим хаягт байршуулан ажиллаа. 

Уг төлөвлөгөөний ЦЕГ-ын даргын 02 дугаартай албан даалгавар, “Эко 2018”, 
“Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт 2018” нэгдсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд “Хяналт шалгалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний 
өдрөөс 26-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж, аймгийн төвд мод, модон 
бүтээгдэхүүнээр болон модны худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийн ажиллаж байна.  
        Хулгайлах төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, мөрдөн шалгах 
ажиллагаанд байгаа хэргүүдийг шалгаж шийдвэрлэх зорилгоор 2018 оны 07 дугаар 
сарын 25-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд МБА-аас зохион 
байгуулсан “Хулгайлах гэмт хэргийн шийдвэрлэлт 2018” нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд 1828000000108, 1829001200091, 1829001290090, 1828000840102, 
201716000080 дугаартай хэргүүдэд мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, хуулийн анхны 
хугацаанд шалгаж, дээрх 5 хэргийг Шүүхэд шилжүүлэх саналтай аймгийн Прокурорын 
газрын хяналтад шилжүүлэн, шийдвэрлэлтийг Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн санд 
шивүүлэн хяналт тавин ажилласан байна. 

 Хариуцсан нутагт 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 шалтгаан 
нөхцөлийг судалж, Криминалоги судалгааны багт гарган өгч, үйлдэгдсэн гэмт хэргийн 
шалтгаан, нөхцөлд дүн шинжилгээ хийж, шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар 
Мөрдөгчийн албан мэдэгдлийг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжид хүргүүлж, 
мэдэгдлийн мөрөөр хийсэн ажлын танилцуулга, тайланг авч ажилласан ба гэмт хэрэг 
үйлдэгдэж болзошгүй цэг, газруудын судалгааг гарган, эргүүлийн чиглэлд тусгуулан 
ажилласан ба нийт Шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлсэн 25 хэрэгт, 100 
хувь мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж үүнээс 18 хэрэгт мэдэгдлийн хариуг хугацаанд авч, 7 
хэргийн хариу авах хуулийн хугацаа дуусаагүй буюу нийт бичсэн мэдэгдлийн 72 хувьд 
нь хариу авч ажилласан. 
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Тайлангийн хугацаанд Ардын хувьсгалын 94, аймаг байгуулагдсаны 84 жилийн он баяр 
наадмын хамгаалалтад 2018 оны 07 дугаар сарын 04, 05, 06-ны өдрүүдэд хурдан 
морины хашааны хамгаалалтад, 2018 оны 08 дугаар сарын 14, 15-ны өдрүүдэд 
Өмнөговь аймгийн “Шигшмэл хурд 2018” хурдан морины уралдааны хамгаалалтад үүрэг 
гүйцэтгэж ажилласан байна.   
Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 

Хэрэг бүртгэх албаны 2018 онд хүрэх түвшингийн байдлаар урьд оны дугаартай 
хэрэг бүртгэлтийн 6 хэрэг байснаас 5 хэргийг шийдвэрлэж 1 хэргийн үлдэгдэлтэй хэрэг 
бүртгэлтийн хэргийн 83.3 хувийг шийдвэрлэж, урьд оны мөрдөн байцаалтын 1 хэрэг 
байснаас 1 хэргийг шийдвэрлэсэн 100 хувийн шийдвэрлэлттэй байна. 

2018 оны хэрэг бүртгэлтийн нийт 96 хэргээс 90 хэргийг шийдвэрлэн 6 хэргийн 
үлдэгдэлтэй хэргийн шийдвэрлэлт 93.7 хувьтай, мөрдөн байцаалтын 108 хэргээс 100 
хэргийг шийдвэрлэж, 8 хэргийн үлдэгдэлтэй мөрдөн байцаалтын хэргийн шийдвэрлэлт 92.5 
хувьтай, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэргээс хугацаа сунгасан хэрэг байхгүй бүгд 
100 хувь хуулийн анхны хугацаанд шийдвэрлэгдэн шалгагдаж байгаа ба прокурор, шүүхээс 
буцсан хэрэг байхгүй болно. 

Яллагдагч оргон зайлсан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэрэг байхгүй. 
Хэрэг бүртгэх албанаас зохион явуулсан “Илрүүлэлт, Эрэн сурвалжлалт, 

Шийдвэрлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд болон 3 улирлын байдлаар Монгол 

улсын Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 

байдлын эсрэг” гэмт хэргийг хүлээн авснаас үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь 

тогтоогдоогүй, үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тодорхой боловч холбогдогч гэмт хэрэг 

үйлдсэн даруйдаа зугтсан “Асар” сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан хэргүүдэд ахлах 

мөрдөгч, хэсгийн төлөөлөгч \мөрдөгч\ нарт даргын зааварчилгаа хүргүүлэн үйлдэгдээд 

эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй шөнийн цагаар Даланзадгад сумын Намуун 

дэлгүүрийн гадаа Гантөмөр бусдад зодуулсан хэргийг шийдвэрлэсэн  үйлдэгдээд эзэн 

холбогдогч нь тодорхой боловч холбогдогч гэмт хэрэг үйлдсэн даруйдаа зугтсан гэмт 

хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдээр эрэн сурвалжлагдаж байгаа 10 хэргийн 10 этгээдээс 5 

этгээдийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоон хэргийг шийдвэрлэсэн одоо 

үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй хэрэг байхгүй, 5 хэрэгт 5 этгээдийг Асар” 

сангаар эрэн сурвалжилж эрэн сурвалжлах ажиллагааг эрчимжүүлэн даргын даалгавар, 

зааварчилгааны хариуг авч биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. 

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

 Давхардсан тоогоор 212 офицер, 128 цагдаа, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нар 
албаны автомашинтай, суурин, автомашины, гар станц, агсамжтай эргүүл, үзлэг, хяналт 
шалгалтад ажиллаж, 84 аж ахуйн нэгж, байгууллага, худалдаа үйлчилгээний цэг, 
салбарт нэгдсэн болон хамтарсан, хэсэгчилсэн хяналт шалгалт хийж, 38 хүнд хууль эрх 
зүйн зөвлөгөө өгч, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 174 ширхэг гарын авлага материал 
тарааж, 507 этгээдэд 16.647.500 төгрөгөөр торгох, үүнээс бэлэн бусаар 487 этгээдэд 
14.422.500 төгрөгөөр торгох, шийтгэлийн хуудсаар 23 этгээдэд 2.525.000 төгрөгөөр 
торгох шийтгэлийг тус хүлээлгэн, 556 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 1 жолоочийг илрүүлж, 8 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулан, 
согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж, захиргааны зөрчил үйлдсэн  76 этгээдийг 
эрүүлжүүлж,  56 этгээдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж, 76 этгээдийг ар гэрт 
нь хүлээлгэн өгч, 15 иргэнийг ар гэрт нь хүргэн өгч ажиллалаа.  
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 Зөрчлийн шинжтэй 32 гомдол мэдээллийг хүлээн авч, 10 гомдол мэдээллийг 
хүлээн авахаас татгалзаж, нэмэлт нотлох баримт бүрдүүлэх шаардлагатай 5 зөрчилд 
зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил үйлдсэн 2 этгээдэд баривчлах шийтгэл оногдуулахаар 
Шүүхэд шилжүүлж, 2 аж ахуйн нэгжид 700.000 төгрөгийн, 12 этгээдэд 825.000 төгрөгийн 
торгох шийтгэл оногдуулав.  
 Даланзадгад суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 15 шатахуун түгээх станц, 
18 аж ахуйн нэгж, 1 эмийн сангийн судалгааг шинэчлэн гаргаж, хяналтанд авав.  
 Хамгаалалт зохицуулалтын чиглэлээр: Өмнөговь аймгийн баяр, наадам 
болон бусад бэсрэг наадам, нийтийг хамарсан уралдаан тэмцээний үеийн хамгаалалт 
зохицуулалттай холбогдон гаргах тушаал, түүний хавсралтууд, хамгаалалт 
зохицуулалтын төлөвлөгөө зураглал, удирдамж, хөтөлбөр, томилгоог тухай бүр 
боловсруулан баталж, нэмэлт хүн хүч, техник, хэрэгслийг шаардлагатай тохиолдолд 
гэрээт харуул хамгаалалтын албадаас татан оролцуулах зэргээр зохион байгуулж, үр 
дүнг аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргад албан бичгээр танилцуулав. 
Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 108 удаагийн Шүүх хурлын 
хамгаалалтыг амжилттай зохион байгуулж ажиллав. УДШ-ээс хорих ял шийтгэгдсэн 1 
этгээдийг аймгийн ШШГА-ны Цагдан хорих байранд хуяглан авч ирэх, Баяндалай, Ноён 
сумын зааг нутагт болсон иргэдийн цуглаан, аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан 
“Солонгос эмч нарын нэгдсэн үзлэг”, “Элсний баяр-2018”, “Өнөд өвлөхүй урлахуй” ХХК-
ний 10 жилийн ойн арга хэмжээ, 2018 оны 4-р улирлын ээлжит цэрэг татлагын арга 
хэмжээний үеийн хамгаалалт зохицуулалтын арга хэмжээг амжилттай зохион 
байгуулав. 
 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар: 
Иргэдийг хүлээн авах, дэг журам сахиулах томилгоот үүргийг 65 удаа 525 цаг гүйцэтгэж, 
эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа 12 тээврийн хэрэгслийг шалгаж, 32 хүнд эрх зүйн 
зөвлөгөө өгч, нэгдсэн, хэсэгчилсэн арга хэмжээнд үүрэг гүйцэтгэж, аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавин, 100 гаруй аж ахуйн нэгжид байгууллагын “Албан мэдэгдэл” 
хүлээлгэн өгч, бичгээр баталгаа гаргуулах, 100 гаруй санамж сэрэмжлүүлэг тарааж 
ажиллав.  
 Ерөнхий болон нэгдсэн, хэсэгчилсэн, нэг бүрчилсэн ажил, арга хэмжээний 
талаар: Гудамж талбай, олон нийтийн газар, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, ахуйн 
хүрээнд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, 
урьдчилан сэргийлэхэд бүхий л үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, зөрчлийн илрүүлэлт,  
шийдвэрлэлтийг ахиулахад чиглэгдсэн “Хичээлийн шинэ жил”, “Хэрэгжилт”, 
“Сэрэмжлүүлэг” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “Зөрчлийн илрүүлэлт” нэгдсэн хяналт 
шалгалтын удирдамжийг боловсруулан батлуулж, түүний дагуу төлөвлөгдсөн ажил, 
арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцов. Аймгийн ЗДТГ, холбогдох мэргэжлийн 
байгууллага, албан тушаалтнуудтай хамтран Засгийн газрын 01 дугаартай албан 
даалгаврын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 15 байгууллагыг хамруулж, цахилгаанаас 
үүдэлтэй гал түймэр, гэнэтийн ослын шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах чиглэлээр 
шалгалтыг гудамж талбай, олон нийтийн газруудад ил байрласан цахилгааны шугамд 
үзлэг хийх ажилд оролцов. ГХУС чиглэлээр 14 аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийж, 
холбогдох хүмүүст зөвлөгөө анхааруулга өгөв. Нэг бүрчилсэн урьдчилан сэргийлэх 
ажлын талаар: Нэг бүрчилсэн урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлээр хорихоос өөр 
төрлийн ял шийтгэлтэй 6 ялтанд хяналт тавьж, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, хувийн 
хэргийг баяжуулах ажлыг зохион байгуулж, 3 ялтанд холбогдох захиргааны хяналтыг 
зогсоов. 
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Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр: Архидан согтуурч эрүүлжүүлэгдсэн 50 
хүнийг бүртгэл судалгаанд авч, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг 2 этгээдтэй уулзалт хийж, 
хууль зүйн болон сэтгэл заслын зөвлөгөө өгөв. Хамтарсан багийн хурлаар 1 иргэний 
асуудлыг хэлэлцэж, зөвлөгөө өгөв. Баривчлах шийтгэл эдэлж байгаа 21 этгээдэд 
“Зөрчлийн тухай хууль”, “Архи, тамхины хор уршиг”-ийн талаар 3 удаагийн 3 цагийн 
сургалтыг зохион байгуулав. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрлийн хугацаа дууссан 3 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд 8 шалгуур 
үзүүлэлтээр хяналт шалгалт хийж, зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тодорхойлолт өгөв. 
 Эрүүлжүүлэгдсэн 76 этгээдийн шууд зардал болох 315400 төгрөг, баривчлах 
шийтгэл эдэлсэн 73 этгээдийн 3.039.840 төгрөгийг төсвийн дансанд төвлөрүүлж, 
санхүүгийн материалыг бүрдүүлэв. 
 
Улсын онц чухал объектын хамгаалалтын талаар: 

 
      Даланзадгад хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн объектын харуулд 24:72 цагаар 4 
офицер, 5 ахлагч, ээлжийн хугацаанд 1 офицер, 1 ахлагч нийт 2 алба хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэйгээр 24 цагаар  аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа бөгөөд гүний 1,2,3,4,5 дугаар худаг, цэвэр усны нөөцийн санг 2 цаг тутамд 
явганаар болон машинт эргүүлийн журмаар хянаж, алба хаагчдад аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа тогтмол өгч, баталгаа гаргуулан гарын үсэг зуруулан 
ажиллаж  байна.  
       2018 оны эхний 9 сарын байдлаар объектын 1 дүгээр цэгээр байнгын үнэмлэхтэй 
190 хүн, түр үнэмлэхээр 101 хүн шалган нэвтрүүлж ажилласан бөгөөд 235 тээврийн 
хэрэгсэл зохих дүрэм зааврын дагуу шалган нэвтрүүлж хяналтад 876 хөдөлгөөн авч 
нийт 1402 хөдөлгөөнийг бүртгэн ажилласан байна.   
        Харуулчдын сонор сэрэмж, албан үүрэг гүйцэтгэлтийг Цагдаагийн газрын ёс 
журмын эргүүл, салааны захирагч нар өдөр тутам тогтмол шалгаж нэмэлт үүрэг 
чиглэлээр хангаж ажиллалаа.  

 Цэвэр усны байгууламжийн гүний 5 худагт суурилуулсан хяналтын камерыг хэвийн 
ажиллагаатай болгохоор шаардлага тавьж дахин засварлуулж ажилд оруулан ашиглаж 
байна. 
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  

Монгол улсын Үндсэн хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон 

бусад хуулийн хэрэгжилтийг хангах, “Аюулгүй-Амар тайван Өмнөговь”, “Амгалан хот-

Даланзадгад” хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, зорилгоор төрийн болон төрийн бус 

байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байна. 2017 онд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 

зөрчлийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж 2018 оны аймгийн Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөнд 24 зүйл заалтын 64 хэсэг ажлыг тусгуулсан. 

Төлөвлөгөөнд Цагдаагийн газраас зохион  байгуулах ажилд 18 төрлийн арга хэмжээнд 

16.200.000 /Арван зургаан сая хоёр зуун мянган/ төгрөгийн хөрөнгийг тусгуулсан. 5 

төрлийн арга хэмжээнд 5.300.000 /Таван сая гурван зуун мянга/ төгрөг зарцуулагдсан. 

Даланзадгад сумын ГХУССЗ-ийн төлөвлөгөөнд 18 төрлийн арга хэмжээнд 8.300.000 

/Найман сая гурван зуун мянга/ төгрөг шийдвэрлүүлэн 2.300.000 төгрөгийг 2 төрлийн 

арга хэмжээнд зарцуулсан. 
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Даланзадгад-Мандалговь Даланзадгад-Гурвантэс, Даланзадгад-Цогтцэций, 
Цогтцэций-Ханбогд-Гашуунсухайт чиглэлийн улсын болон орон нутгийн авто замд 
хөдөлгөөнт эргүүлээр 7 авто машин 6.704.000 /зургаан сая долоон зуун дөрвөн мянга/ 
төгрөгийн шатахуун зарцуулсан.  

Аймгийн төвийн 1, 2 дугаар баг Их-Уул, Хан-Уул, Гурвансайхан хорооллын 
дундуур 7 километр хатуу хучилттай авто зам шинээр барих ажлыг эхлүүлж, Дардан 
говь ХХК 8.8 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэж байна. Замын цагдаагийн тасгаас авто замын 
зураг төсөлтэй танилцаж, тэмдэг тэмдэглэгээ, уулзвар гарцуудад саналаа өгч өдөр 
тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж байна.  

Дундговь-Даланзадгад чиглэлийн 154 километр Улсын чанартай авто замыг 
хариуцсан “Даш зам” ХХК-тай хамтран зам тээврийн осол, хэрэг ихээр бүртгэгддэг газар 
/хар цэг/, авто замын эвтрэл, хайс хашлага хийх шаардлагатай огцом эргэлтийн 
судалгааг гарган дөрвөн хэсэг газарт 600 метр цацруулагчтай хайс хашлага 60.000.000 
/жаран сая/ төгрөгөөр, эвдрэлтэй 700 м2 авто замыг 30.000.000 /гучин сая/ төгрөгөөр 
засварлаж, авто зам дагуух 1140 ширхэг түмбэ /шон/ 4.200.000 төгрөгөөр будаж 
цацруулагчтай болгосон. Авто замын хашлага хийх ажил дууссан. Авто замын эвдрэл 
засварлах ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай явж байна. Мөн тус замд нарны энергиэр 24 цаг 
ажилладаг цэнхэр улаан анивчдаг спичкэн гэрэл 3 ширхэгийг худалдан авах 630.000 
төгрөгийн санал, судалгааг Аймгийн Хуль зүйн хэлтэст хүргүүлэн шийдвэрлүүлж, 
холбогдох байгууллагад гэрэл авах захиалгаа өгсөн.  

Даланзадгад сумын төв авто замын 600 метр квадрат эвдрэлийг засварлуулах 
төсөв хөрөнгийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газраар шийдвэрлүүлж 07 дугаар сарын 
02, 03-ны өдрүүдэд бүрэн засварлуулсан.  

Тус аймгийн төвийн авто замын босоо тэмдгүүдийг цацруулагч, гэрэл ойлгогчтой 
стандартын тэмдгээр солих, бүдгэрч муудсан хэвтээ тэмдэглэгээг шинэчлэх судалгааг 
гарган босоо тэмдэг 59 ширхэг, Улсын болон орон нутгийн зам дагуу байрлуулах хиймэл 
төмөр цагдаа 6 ширхэг, нарны гэрлээр 24 цагаар ажилладаг спичкэн /маяак/ гэрэл 10 
ширхэгийг худалдан авахад 19.363.023 төгрөг, хэвтээ тэмдэглэгээг шинэчлэн 
тодруулахад зарцуулагдах 10.363.977 төгрөг, нийт 30.000.000 төгрөгийг шийдвэрлүүлэх 
тухай судалгаа албан бичгийг Даланзадгад сумын захирагчийн ажлын албанд хүргүүлж, 
3 дугаар улирлын төсвийн тодотголоор шийдвэрлүүлсэн.  

Цогтцэций сумын Засаг даргын Тамгын газар, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд мотоциклын хамгаалах малгай 300 ширхэгийг 
худалдан авч иргэдэд үнэ төлбөргүй тараах хүсэлтийг хүргүүлж 4.650.000 төгрөгийг 
шийдвэрлүүлсэн. Мөн сумын төвд тавигдах шаардлагатай 12 ширхэг тэмдгийн 
судалгааг гаргаж 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын даргад танилцуулж 2.5 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн. 

“Аюулгүй амар тайван-Өмнөговь” хөтөлбөрийн хүрээнд бага ангийн сурагчдыг 
зам тээврийн осолд өртөж хохирохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 3000 метрийн 
урттай гэрэл ойлгогчтой цацруулагч худалдан авах 1.500.000 /нэг сая таван зуун мянга/ 
төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн. 

Гэрээт цагдаагийн тасгаас нүүрс тээвэрлэлтийн авто замд хяналт шалгалт хийхэд 
шаардлагатай хурд хэмжигч худалдан авах хүсэлтийг “Гашуун сухайт авто зам” ХХК-д 
хүргүүлж  7.500.000 төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн.  
Мөн “Гашуун сухайт авто зам” ХХК хөдөлгөөнт эргүүлээр ажиллах 2 авто машин 4 

ажилтныг өдөр бүр замын хяналт шалгалтаар ажиллуулж цагдаагийн алба хаагч нартай 

хамтран ажиллаж байна. 
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Телевизээр: Цагдаагийн газраас 2018 оны 3-р улиралд  гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр нийт 35 удаа, 2 цаг 35 минутын хугацаатай нэвтрүүлэг, ярилцлага, 

сэрэмжлүүлэг, мэдээ, мэдээллийг Алтан говь, Говийн наран, UCTV телевизүүдээр 

явуулж, 44 удаагийн давталттайгаар иргэд олон нийтэд хүргэсэн. 

Радиогоор: Монголын үндэсний радио, Говийн долгион FM-р 2 удаа, 5 минутын 

хугацаатай ухуулга, сурталчилгааг 6 удаагийн давтамжтайгаар нэвтрүүлсэн. 

Цахим хуудсаар: Цагдаагийн газрын цахим хуудсан дээр 2018 оны 3 дугаар улиралд 

гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  198 мэдээ, мэдээлэл тавигдаж,  

13395 иргэн хандаж 3410 хүнд таалагдаж, 507 хүн хуваалцаж, 42 хүн сэтгэгдэл 

илэрхийлсэн, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг 85 удаа сурталчилсан бөгөөд 

11730 хүнд таалагдаж, 610 хүн хуваалцаж, 205 хүн сэтгэгдэл илэрхийлсэн,  алба 

хаагчийн үйл ажиллагааг сурталчлах, алдаршуулахад 15 мэдээлэл тавигдаж 365 хүнд 

таалагдаж, 65 хүн хуваалцаж, 42 хүн сэтгэгдэл илэрхийлсэн байна. Одоогоор Өмнөговь 

Цагдаагийн газар фейсбүүк хаягаар 7 мянга орчим хүн мэдээлэл авч байна. 

Энэ хугацаанд цагдаагийн газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

зурагт хуудас 10 төрлийн  8752, санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж 23 төрлийн 3500 нийт 

12252  ширхгийг боловсруулан иргэд, олон нийтэд тарааж сурталчилсан байна. 

Иргэд, байгууллага аж ахуйн нэгжийг татан оролцуулсан талаар: Цагдаагийн 

байгууллага нь 2018 оны 3-р 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 

давхардсан тоогоор 182 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1310 ажилтан, алба хаагчдыг 

нийтийн эргүүлд, ажиллуулж, үр дүнг тооцсон  байна.  

 Цагдаагийн албаны тухай  /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 63 дугаар зүйлийг 

үндэслэн 30 иргэнийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам 

хамгаалах ажилд олон нийтийн цагдаагаар ажиллуулж байна. Олон нийтийн цагдаа нар 

нь ажиллах хугацаандаа 15 зөрчил илрүүлжээ. 

Мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажилласан талаар: Энэ хугацаанд цагдаагийн 

байгууллагын эрх бүхий албан хаагчид нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

давхардсан тоогоор 101 төрийн байгууллага, 93 төрийн бус байгууллага, 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 16 үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд 110 иргэн хамрагдсан ба 

цагдаагийн байгууллагаас  дээрх бүлэг, нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд 3 удаа зөвлөмж 

өгч хамтран  ажиллаж байна. 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
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Тус аймгийн хэмжээнд 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 24 бүртгэгдсэн нь 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5 нэгжээр буюу 20.9 хувиар өссөн. Нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын 
журмын эсрэг гэмт хэргийн улмаас 7 хүний амь нас хохирсон нь өмнөх оны мөн үеэс 6 
нэгжээр буюу 85.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 26 алба хаагч, хот 
хоорондын хяналтын 5 цэгт /Цогт-Овоо, Даланзадгад, Гурвантэс, Ханбогд, Баяндалай/ 
болон нүүрс тээвэрлэлтийн автозамуудад 7 автомашин, 17 шалгах багаж, 6 согтуурал 
шалгах багаж, 6 согтуурал тандагч  багаж, 5 хурд хэмжигчтэйгээр үүрэг гүйцэтгэж,  
тасгийн дарга, ахлах зохицуулагчаас алба хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, эргүүл, 
хяналтын цэгийн хуваарьт тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.  

“Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл 2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 
Даланзадгад сумын төвд 4 алба хаагч аймгийн төвөөс Улаанбаатар хот руу чиглэсэн 
улсын чанартай /А0202/ автозамын 4 дахь км-т өдрийн 11:00 цагаас орой 19:00, орой 
19:00 цагаас шөнийн 02:00 цаг хүртэлх хугацаанд, Цогтцэций сумын цагдаагийн 
хэлтсээс 6 алба хаагч сумын төв рүү орох, гарах автозамд болон нүүрс тээвэрлэлтийн 
автозамын 6 дахь км-т 11:00 цагаас орой 19:00, орой 19:00 цагаас шөнийн 02:00 цаг 
хүртэлх хугацаанд, Ханбогд сумын цагдаагийн тасагт 1 алба хаагч сумын төвөөс орох, 
гарах автозамд, Гурвантэс сумын цагдаагийн тасагт 1 алба хаагч сумын төв рүү орох 
гарах автозам, нүүрс тээвэрлэлтийн автозам болон хил орчимд, Гэрээт цагдаагийн 
тасгаас 14 алба хаагч нүүрс тээвэрлэлтийн 239 км автозамыг хариуцан шалган 
нэвтрүүлэх цэг 1, 2, 4 дүгээр пост, “Ухаа худаг” уурхайгаас “Гашуун Сухайт” хилийн 
боомт хүртэлх автозамын 133 дахь км-т /Сүлжээ гэх газар/, “Оюутолгой” ХХК-ий 
автозамын уулзвар цэгүүдэд замын хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион явуулж хоногт 
илрүүлсэн зөрчил, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээг 
өдөр бүр Замын цагдаагийн тасагт хаалттай мэдээ авах “Facebook” хаягаар ирүүлж 
ажиллаа.  

Мөн Гашуун сухайтын хилийн боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замд 
бүртгэгдэж байгаа зам тээврийн осол, хэргийг бууруулах чиглэлээр 2018 оны 03 дугаар 
сарын 15-ны өдрөөс Авто тээврийн үндэсний төвийн Цогтцэций салбар, “Гашуун Сухайт 
автозам” ХХК-тай хамтран 2 үе шаттайгаар зохион явуулж байгаа “Аюулгүй тээвэр-
Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээг эрчимжүүлэн ажиллаж улс хоорондын ачаа 
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгжийн хяналт шалгалтыг 8 удаа явуулж 
бүрэн бус тээврийн хэрэгсэлтэй замын хөдөлгөөнд оролцсон 5675 зөрчил илрүүлж 
114.075.000 төгрөгийн торгууль оногдуулсан. 

 
Аяны хүрээнд Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Бяцхан зорчигч”, “Оюутан 

тээвэр-2”, “Хичээлийн шинэ жил”, “Ургац 2018”, “Илрүүлэлт оргодол шийдвэрлэлт” 
нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг зохион явуулсан.  

Тээврийн цагдаагийн албаны баталсан төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулагдаж байгаа календарчилсан төлөвлөгөөнд заагдсан ажлуудыг үр дүнтэй 
зохион байгуулах зорилгоор аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг авто 
сургуулиудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган нэг авто сургууль 2 сарын хугацаанд 
Замын цагдаагийн тасагтай хамтран төлөвлөгөөнд заагдсан ажлыг хийж хэрэгжүүлэх 
аяныг эхлүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд “Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2018” аяны 
хүрээнд авто замын эвдрэл гэмтэл, тэмдэг, тэмдэглэл, хайс хашлага, гэрлэн дохио, 
хяналтын камер, явган хүний гарц, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл, рекламын самбарын 
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судалгаануудыг гарган эвдрэл, гэмтэл, засварлах шаардлагатай тэмдэг, тэмдэглэл, 
гэрэлтүүлэх хэрэгсэл, хайс хашлаганы судалгааг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Даланзадгад сумын захирагчийн ажлын албанд хүргүүлэн ажилласан. Уг ажлын хүрээнд 
аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Даланзадгад сумын Засаг даргын тамгын газраас 
шаардлагатай төсөв хөрөнгүүдийг шат дараалан шийдвэрлэж байна.  

 
Цагдаагийн газраас “Аюулгүй тээвэр-Хяналт” “Мотоцикль бүхий өрх бүрд 

хамгаалах малгай”, “Хамгаалах малгай-3000”, “Нүүрс тээврийн зам хурд хяналт” нэгдсэн 
арга хэмжээнүүдийг зохион явуулж нэгдсэн хяналт шалгалтаар 13, хэсэгчилсэн хяналт 
шалгалтаар 84 удаа үүрэг гүйцэтгэж Дундговь аймаг дахь Цагдаагийн газартай хамтран 
4 удаа бүсчилсэн хяналт шалгалтыг зохион явуулж тусгай зөвшөөрөлгүй нийтийн 
тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжид тавих хяналтыг эрчимжүүлэн 
ажилласан.  

Хяналт шалгалтаар нийт 11858 зөрчил илрүүлснээс согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон нийт зөрчил 314 үүнээс 241 жолоочийн 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3.1 
дэх хэсэгт зааснаар хасаж 96.400.000 төгрөгөөр торгууль оногдуулсан. Тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхгүй буюу эрхээ хасуулсан үедээ согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 73 иргэнийг сум дундын шүүхэд 
шилжүүлэн 7-30 хоногийн хугацаанд баривчлуулж, албадан сургалтад хамруулсан.  

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй этгээд тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 715 
зөрчил илрүүлж 63 иргэнийг 12.900.000 төгрөгийн шийтгэврийн хуудсаар, тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 652 иргэнд 
бэлэн бусаар 130.400.000 төгрөгийн торгууль оногдуулж, нийт 11481 иргэнийг бэлэн 
бусаар 464.723.750 төгрөгөөр торгож ажиллаа.  

Арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн байгууллагын нийтлэг үүргээр 26 зөрчил 
илрүүлж, асап санд эрэн сурвалжлагдаж зарлагдсан 15-62 өво улсын дугаартай Тоёота 
марк-х маркийн тээврийн хэрэгслийг олж тогтоон Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн  
хоёрдугаар хэлтсийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Г.Ганзоригт хүлээлгэн өгсөн. 

 
Мөн аян үргэлжлэх хугацаанд тус аймгийн Даланзадгад, Цогт-Овоо сумдын нутаг 

дэвсгэрт Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цагдаагийн байнгын хяналтын пост 2 
баригдахаар шийдвэрлэгдэн, пост байр барих ажлыг энэ оны 08 дугаар сарын 13-ны 
өдөр эхлүүлж Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс 
гүйцэтгэлд нь тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.  
 Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангамжийн хэлтсийн даргын 2018 оны 07 дугаар 
сарын 31-ний өдрийн 6б/393 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн цахим хурал хийх албан 
бичгийн дагуу холбогдох албан тушаалтнууд 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 15:00 цагт 
цахим хуралд хамрагдаж постын барилга баригдах газрын захирамжийг 8 дугаар сарын 
10-ны өдөр бэлэн болгох үүрэг өгөгдсөний дагуу Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа 
Барилга хот байгуулалтын газарт хүсэлт хүргүүлэхэд Даланзадгад сумын нутагт 
баригдахаар сонгогдсон Төмөртэйн овооны газар нь Зэвсэгт хүчний цэргийн ангийн 
бэлтгэл сургуулилт хийхэд зориулагдсан улаан шугам татсан хэсэгт хамаарагдсан тул 
постын газрыг дахин сонгохоор ажиллаж аймгийн төвөөс зүүн тийш 2.5 километрт дахин 
шинээр газар сонгож 2018 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр газрын байршил тогтоох 
Аймгийн Засаг даргын А/907 дугаартай захирамж гарган, сонгогдсон газраас баруун 
тийш 200 метрт байрлах гүний усны худгаас цахилгааны эх үүсвэр авахаар Даланзадгад 
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сумын захирагчийн ажлын албатай тохиролцон 2018 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдөр 
албан ёсоор цахилгаан холбуулсан.  

Барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр сонгогдсон “Цолмон сүндэр” ХХК нь 2018 оны 08 
дугаар сарын 15-ны өдрөөс суурь цутгах газраа ухаж барилгын ажлыг эхлүүлснээс хойш 
Замын цагдаагийн тасгаас тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдийг цаг тухай бүрд нь 
шийдвэрлэж ажилласан. Тухайлбал: 08 дугаар сарын 13-ны өдөр барилгын ажилчдыг 
байрлуулж амраах 20 тонны чингэлгийг тээвэрлэж байрлуулж өгсөн. 08 дугаар сарын 
14-ний өдөр Даланзадгад сумын захирагчийн ажлын албатай ярилцан тохиролцож усны 
асуудлыг шийдвэрлэж постын газраас 200 метрийн зайнд байрлах худгаас барилгын 
ажилд хэрэглэх болон ажилчдад зарцуулагдах усыг үнэ төлбөргүй авч байхаар 
шийдвэрлэж өгсөн. Мөн 08 дугаар сарын 15-ны өдөр суурь цутгалтад хашлага хийхэд 
ашиглах пум, түгжээ, 6 метрийн урттай бэхэлгээний төмөр 20 ширхэг гэх мэт нэн 
шаардлагатай хэрэглэгдэх эд зүйл, багаж хэрэгслийг шийдвэрлэж, туслах ажилчнаар 3 
хүн хоёр хоногоор ажиллуулсан зэргээр эхнээс нь үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг, 
туслалцаа  үзүүлэн ажиллаж байна.  

Өмнөговь аймаг нь 2018 оныг бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлаж аймгийн 

төвүүдээр нэлээдгүй шинэ барилга, байгууламж барьж, хуучирч муудан он удаан жил 

болсон барилга байгууламжийг буулгах зэрэг ажлуудыг өрнүүлж байгаагийн зэрэгцээ 

аймаг, орон утаг руу орж ирэх авто замд баригдаж байгаа Цагдаагийн хяналтын постын 

өнгө үзэмжид анхаарал тавьж, мөн орон нутгийн онцлогт тохирохгүй салхи шуурганд 

амархан эвдэрч, хуурч, хурц наранд гандах эрсдэлтэй нимгэн төмрөөр постын дээврийг 

хийж гүйцэтгэхгүй харин Оросын холбооны улсын “Росторг” ХХК-ий чанартай 

материалаар дээвэр хийлгэх, гадна талын өнгөлгөөний тоосгыг мөн компанийн тоосгоор 

өнгөлүүлэх зэрэг барилгын чанар, өнгө үзэмжийг эрхэмлэсэн постын барилга бариулах 

талаар гүйцэтгэгч компанитай харилцан тохиролцож, Цагдаагийн ерөнхий газраас 

зөвшөөрөл авч гүйцэтгүүлж байна. 

Бусад:  

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

2018 оны 03-р сарын 08-10-ны өдрүүдэд Даланзадгад цэргийн хүрээний үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагуудын дунд жил бүр зохион 
байгуулдаг “Марш тактикийн аварга” шалгаруулах тэмцээн болон спортын тэмцээн 
уралдаанд алба хаагчдыг бэлтгэж оролцуулав. Ахлагч бүрэлдэхүүний манлайллыг 
дээшлүүлэх, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Супер цагдаа-2018” тэмцээнийг 2018 
оны 01-р сарын 10-ны өдөр  зохион байгуулав. Дэд ахлагч Б.Төрболдыг Цагдаагийн 
ерөнхий газрын аварга шалгаруулах самбо бөхийн тэмцээнд оролцуулав. 

2018 оны Цагдаагийн газрын аварга шалгаруулах теннисийн тэмцээнийг зохион 
байгуулав. Хэсгийн төлөөлөгч нарын сургалт, цугларалтын үеэр Эрүүгийн цагдаагийн 
албаны түүхт 84 жилийн ойг тохиолдуулан цагдаагийн газрын аварга шалгаруулах 
“Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээнийг зохион байгуулсан ба уг тэмцээнд төвийн тасгууд 
болон сумдын цагдаагийн хэлтэс тасгийн 10 баг оролцсон ба тасаг албадын дарга нар 
удирдлагын манлайллаа дээшлүүлж баг бүрдүүлж оролцсон. Цагдаагийн алба хаагчийн 
гэр бүлийн гишүүдээс “Гар бөмбөгийн аварга” шалгаруулах бооцоот тэмцээнийг 2018 
оны 02-р сард зохион байгуулсан. 2018 оны 03-р сарын 13-14-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулагдсан Цагдаагийн байгууллагын аварга шалгаруулах “Сагсан бөмбөг”-ийн 
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тэмцээнд эрэгтэй, эмэгтэй баг тамирчид оролцсон. Алба хаагчдын бие бялдрыг 
хөгжүүлэх зорилгоор аймгийн Спортын ордонд долоо хоног бүрийн лхагва гарагт зохион 
байгуулагддаг “Бүжиг суръя” арга хэмжээнд 10 удаа хамруулсан. 

Цагдаагийн газрын бялдаржуулах танхимыг доод давхарт байрлаж байсныг 
болиулж, алба хаагчдын тохилог, тав тухтай орчинд хичээллэх нөхцөлийг бүрдүүлэн 3 
давхарт шилжүүлэн тохижуулж, хуваарь гарган нэгж бүрийн алба хаагчдыг хамруулж 
байна. 2018 оны 05-р сарын 18-ний өдөр “Дугуйн аялал” зохион байгуулж, 2018 оны 06-
р сарын 07-ны өдөр алба хаагчдаас бие бялдрын сорил авлаа. 

2018 оны 06-р сарын 08-09-ний өдрүүдэд цагдаа, дотоодын цэргийн анги, 

байгууллагуудын дунд “Хөнгөн атлетик”-ийн 2018 оны улсын аварга шалгаруулах 

тэмцээнийг тус аймагт зохион байгуулав. 

2018 оны 09-р сард “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч-2018” тэмцээнийг зохион 

байгуулж, Ноён сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Дөлгөөн түрүүлж, 

улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор болж бэлтгэл хангаж байна.  

Цагдаагийн газрын ахмад ажилтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх “Ахмадын баяр”-ын 

өдөрт зориулсан арга хэмжээг 2018 оны 10-р сарын 03-ны өдөр зохион байгуулахаар 

төлөвлөн бэлтгэл хангаж байна.  

 

Гурав . Дүгнэлт 

 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд хийх төлөвлөгөөний хүрээнд 

тус Цагдаагийн газраас хийхээр төлөвлөсөн ажил арга хэмжээнээс төсөв, санхүүтэй 

холбоотой /алба хаагчдын орон сууц барихад аймгийн Засаг даргаас 500 сая төгрөгийн 

дэмжлэг хүссэн, ой угтаж хийхээр төлөвлөсөн зарим нэг ажил, арга хэмжээ/ ажил, арга 

хэмжээнээс бусад төлөвлөсөн ажлууд бүрэн хийгдсэн болон хийгдэж байна. Огт 

хэрэгжээгүй тасарсан ажил, арга хэмжээ байхгүй.  

 

Дөрөв. Санал 

 

Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан болон гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн нарыг шууд 

Цагдаагийн газар, хэлтсийн даргын удирдлага дор байхаар бүтцэд өөрчлөлт оруулсан 

нь  урьдчилан сэргийлэх ажилд бусад тасаг, нэгжийн дарга нараас тавих хяналт, хамтын 

ажиллагаа суларсан, өдөр тутмын мэргэжлийн удирдлагаар хангах ажил орхигдоход 

хүрсэн зэрэг сөрөг зүйл ажиглагдаж байх тул дараах саналыг хүргүүлж байна.  Үүнд: 

1. Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн нарын ажлын цар 

хүрээг нэмэгдүүлэх, өдөр тутмын мэргэжлийн удирдлагаар хангах ажлыг 

эрчимжүүлэх зорилгоор орон нутгийн Цагдаагийн газар, хэлтсийн бүтцэд 

Сургалт, соён гэгээрүүлэх тасаг байгуулах  

2. Сургалт, соён гэгээрүүлэх тасаг байгуулах шаардлагагүй гэж үзвэл 

Захиргааны удирдлагын тасгийн орон тоонд оруулах гэсэн саналтай байна.  

 

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


