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Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: 

 

1.1. Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 

болон дээд шатны байгууллагаас гаргасан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, үүрэг, ажлын 

чиглэл болон холбогдох эрх зүйн баримт бичигт тусгагдсан ажил, арга хэмжээний 

хэрэгжилтийг ханагх чиглэлээр: 

 

  Тус цагдаагийн газар Цагдаагийн албаны тухай хууль, Галт зэвсгийн тухай хууль, 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, УИХ-ын 2016 оны 121, 51 дүгээр 

тогтоол,  Засгийн газрын 2009 оны 303, 2012 оны 146, 2010 оны 289, 2014 оны 79, 34, 

2015 оны 346 дугаар тогтоол, Улсын Их Хурлын 2010 оны 48, 2009 оны 143 дугаар 

тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 88 дугаар зарлигийн 1, 3 заалт, 

2007 оны 97 дугаар “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай зарлиг, 

Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны 2014 оны 08, 2011 оны 05, 23 дугаар тогтоол,  

Засгийн газрын 2014 оны 99, 86, 2013 оны 410, 320, 2016 оны 29 дүгээр тогтоол, 

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 25/16  зөвлөмжийн 2, 7 дугаар заалт 

болон ЦЕГ-ын даргын тушаал, ЦЕГ-ын тэргүүн дэд болон дэд дарга ба төвийн 

албадаас ирүүлсэн ажлын  чиглэл, тодорхой төрлийн ажлын төлөвлөгөө, албан 

даалгавруудыг хэрэгжүүлэх ажлыг тасгийн дарга нарт хариуцуулан зохион байгуулж 

байгаа ба дээр дурьдсан эрх зүйн акт, баримт бичгүүдийн биелэлтийг улирал, хагас, 

бүтэн жилээр тооцуулахаар хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 Энэ оны хагас жилийн байдлаар Галт зэвсгийн тухай хуулийн 11.3 дахь хэсэг, 

Засгийн газрын 2009 оны 303 тогтоолоор баталсан “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр”ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллаганы төлөвлөгөөний 1.6 

дахь заалт,  Улсын Их Хурлын 2010 оны 48, 2009 оны 143 дугаар тогтоол, Монгол 

Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 88 дугаар зарлигийн 1, 3 заалт, 2007 оны 97 дугаар 

“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай зарлиг, Улсын Их Хурлын 

Байнгын хорооны 2014 оны 08, Засгийн газрын 2014 оны 99, 86, 2013 оны 410, 320, 

2016 оны 29 дүгээр тогтоол, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 25/16  

зөвлөмжийн 2, 7 дугаар заалт болон Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 

тоот албан даалгавар, цагдаагийнбайгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөний үеэр 

ЦЕГ-ын дарга болон Хууль, зүй дотоод хэргийн сайдын өгсөн үүрэг, ажлын чиглэл, 

Цагдаагийн ернхий газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Гүйцэтгэл 

сайжруулах төлөвлөгөө, Цагдаагийн байгууллагад ухаалаг төрийн зарчмыг 

нэвтрүүлэх чиглэлээр 2017 онд хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөө, Гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргйлэх төлөвлөгөө, Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр 

2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн байгууллагас хийх ажлын 

төлөвлөгөө зэрэг 22 төрлийн биелэлт үр дүнг тооцох бичиг баримтын биелэлтийг 

гаргаж үр дүнг тооцон холбогдох төвийн алба нэгжид хүргүүлэн ажиллалаа. 

 

 



1.2. Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, 

тушаал, шийдвэрийн талаар 

 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 2017 хэлэлцэх асуудлын 

төлөвлөгөөг жилээр гаргаж цагдаагийн газрын даргаар батлуулан төлөвлөгөөний 

дагуу даргын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын даргын ээлжит хуралдааныг даргын тушаалаар тогтсон өдөр, 

цагт явуулж, ээлжит бус хуралдааныг зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл даргын 

товлон зарласнаар хуралдуулж байна. 

Цагдаагийнгазрын даргын зөвлөлийн  хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн 

шийдвэрлэж байна. Үүнд: 

1. Цагдаагийн төв байгууллагын дарга болон дээд шатны байгууллага, албан 

тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгавар, бусад шийдвэрүүд, түүний мөрөөр авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай асуудал;  

2. Хүний нөөцийн асуудал;  

3. Цагдаагийн газрын санхүү, төсвийн асуудал;  

4. Цагдаагийн газрын үндсэн үүрэг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал;  

5. Цагдаагийн газарт  мөрдөгдөх журам, заавар, тушаалын төсөл;  

6. Цагдаагийн газрын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой тулгамдаж буй 

асуудал зэргийг хэлэлцэж байна. 

Тус цагдаагийн газрын даргын зөвлөл энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 17 

удаа хуралдаж хурлыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны Б/13 дугаар 

тушаалаар баталсан “Даргын зөвлөл байгуулах, асуудал хэлэлцэх /код 104/ журам”-

ын дагуу явуулж, үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр 21, хүний нөөц, санхүү төсөв, 

өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал болон бусад асуудлаар 47 нийт 68 

тушаал, шийдвэр гаргасан байна. 

1.3. Хүний нөөцийн талаар: 

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/79 дүгээр тушаалаар “Хүний 

нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх /код 900/ журам”-ийг  баталсан бөгөөд журмын 900.2-д 

“Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг  цагдаагийн төв байгууллага 

холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд тодорхойлно. 

 Бодлогын хэрэгжилтийг хангах ажлыг цагдаагийн төв байгууллагын Төлөвлөлт, 

зохион байгуулалтын хэлтэс зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавих бөгөөд Хүний 

нөөц, сургалтын хэлтэс, цагдаагийн төв байгууллагын харьяа нэгж, нутаг дэвсгэр 

хариуцсан цагдаагийн байгууллага үйл ажиллагаандаа мөрдөж хэрэгжүүлнэ... гэж 

заасны дагуу дээрх журмыг тус цагдаагийн газрын хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна.  

Тухайлбал Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлага болон Хүний нөөц, сургалтын 

хэлтсээс ирүүлсэн хүний нөөцтэй холбоотой бодлого шийдвэрүүдийг тухай бүр алба 

хаагчдад танилцуулж, үйл ажиллагаанд мөрдөж ажиллаж байна. 

 Алба хаагчийг сонгон шалгаруулах, албан тушаал, дэвшүүлэх, бууруулах, цол 

олгох, шагнаж урамшуулах, шилжүүлэн томилуулах, сургаж мэргэшүүлэх зэрэг хүний 

нөөцтэй холбоотой ажлын чиглэл, үүрэг, албан даалгаварыг хэрэгжүүлэн биелэлт үр 

дүнг тооцон ажиллалаа.  

Үүний үр дүнд хүний нөөцтэй холбоотой журмын хэрэгжилт хангагдаж, 

хүнийнөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт сайжирсан. 

Тус цагдаагийн газар нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны Б/279 

дүгээр тушаалаар баталсан 150 орон тоотой батлагдсан ба Тахарын ерөнхий газар 



татан буугдаж, зарим чигүүрэг нь цагдаагийн байгууллагад шилжсэнтэй холбоотой 

шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий 7 орон тоо тус цагдаагийн газарт 

шилжиж, мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны Б/648 дугаар тушаалаар 

Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг байгуулагдсан. 

 Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар тус цагдаагийн газар нь 154 алба 

хаагчтайгаар хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд одоо мөрдөн 

байцаагч 1, хэсгийн байцаагч  1, хэсгийн цагдаа 2, нийт 4 орон тоо сул байна. 

 Алба хаагчдын 144 буюу 91.7 хувь нь эрэгтэй, 13 буюу 8.3 хувь нь эмэгтэй алба 

хаагч байгаа бөгөөд насны ангилалаар нь авч үзвэл 18-25 насны алба хаагчид 49 

буюу 31.2 хувь, 26-35 насны алба хаагч 74 буюу 48 хувь, 36-45 насны алба хаагч 29 

буюу 18.8 хувь, 45-аас дээш насны 2 буюу 1.2 хувь буюу нийт алба хаагчдын 79.8 

хувийг 18-35 насны боловсон хүчин бүрдүүлж байна.  

 Алба хаагчдыг боловсролынх нь түвшингээр нь ангилж үзвэл дээд 

боловсролтой алба хаагч 121 буюу 78.5 хувь,  бүрэн дунд боловсролтой алба хаагч 

28 буюу 18.1 хувь, тусгай дунд боловсролтой алба хаагч 5 буюу 3.2 хувийг тус тус 

эзэлж,  офицер бүрэлдэхүүн 99.2% дээд боловсролтой, ахлагч бүрэлдэхүүнээс 43 

алба хаагч буюу 51.1% нь дээд боловсролтой байна.  

 Энэ оны 1 дүгээр улиралд  ЦЕГ болон Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 

зарласан ажлын байрны сул орон тооны сонгон шалгаруулалтанд 24 иргэний 

хүсэлтийг хүлээн авч судлаж эрүүл мэнд, бие бялдар, сэтгэл зүй, монгол хэл бичгийн 

шалгалтыг авч тэнцсэн 6 иргэнийг Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулсан 

шалгалтанд хамруулж, Хууль сахиулахын их сургуулийн цагдаагийн мэргэжил олгох 

анханшатны дамжаанд суралцуулсан.  

Цагдаагийн газрын хүний нөөцийн бодлогод онцгой анхаарч чадварлаг 

боловсон хүчнээр эгнээгээ бэхжүүлэхийн тулд  цагдаагийн байгууллагад ажиллах 

хүсэлт гаргасан иргэдийг судлах ажлыг зохион байгуулалтын өндөр түвшинд бүрэн 

дүүрэн судалж нэгэнт судлагдан сургалтанд хамрагдаж ирсэн шинэ залуу боловсон 

хүчнийг сурган дадлагажуулах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Тухайлбал шинээр томилогдсон болон 3-аас дээшгүй жил ажиллаж байгаа 

алба хаагчид халамжлан хүмүүжүүлэгчийг 10-аас дээш жил ажиллаж байгаа алба 

хаагчаар томилон багш шавийн гэрээ байгуулан ажиллаж  байгаа нь үр дүнд хүрч, 

шинэ тутам боловсон хүчний мэдлэг, ур чадвар, ажлын дадлага богино хугацаанд 

сайжирч байна. 

Ажлын байрыг сэлгэн болон дэвшүүлэн томилоход тухайн алба хаагчийн ажил, 

албанд хандах хандлага,  ажлын ур чадвар, дадлага  туршлага,   албан хэрэг хөтлөлт, 

арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулах, тэр дундаа ёс суртахуун, харилцааны соёл, 

сахилга, ёс зүйг онцгойлон анхаарч ажиллаж байна. 

 

1.4.  Байгууллагын үйл ажиллагаа түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил арга хэмжээний талаар: 

 

Тус цагдаагийн газар нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны Б/99 

дүгээр тушаалаар баталсан “цагдаагийн байгууллагын ажлыг төлөвлөх, тайлагнах 

/код 108/ журам”-ын дагуу ажлаа  жил, улирлаар төлөвлөж, биелэлт үр дүнг тооцон 

ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр дараах ажил, арга 

хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа. Үүнд: 

 Алба хаагчдын ажлын үр дүнг сар бүр даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж 

хэвшсэн. 



 Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 22 төрлийн нэгдсэн 

болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулсан. 

 Үндсэн үйл ажиллагаа, сахилга ёс зүй болон бусад ажлыг сайжруулах 

чиглэлээр цагдаагийн газрын дарга бичгээр 18 удаа зөвлөмж, зааварчилга, үүрэг 

чиглэл өгсөн. 

 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг ханах ажилд сүүлийн үеийн дэвшилтэд техник тоног төхөөрөмжиг нэвтрүүлэн 

ажиллаж бана. Тухайлбал нисгэгчгүй камер буюу дрон, GPRS, согтуурал хэмжигч 

багаж, бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж, хурд хэмжигч зэрэг техник хэрэгслийг 

ашиглаж байна. 

 Иргэдэд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй үйлчлэх зорилгоор “Угтах үйлчилгээ”-г 

нэьтрүүлсэн. 

 Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаа, цагдаагийн 

байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ болон бусад холбогдох мэдээллийг өөрийн 

цахим хуудас болон “Увс аймаг дахь цагдаагийн газар” хаягтай facebook хуудсанд 

байршуулсан. 

 “Иргэний зөвлөл” болон оршин суугчдад үйл ажиллагааны тайланг журамд 

заасан хугацаанд тавьж хэвшсэн. 

 Шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг игэд олон нийтэд байнга 

тасралтгүй сурталчилж ажиллаж байна. 

 Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьчдилан сэргийлэх зорилгоор морьт эргүүл, 

орон байр, тээврийн хэрэгсэл хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхээр Шөнийн 

эргүүлийн тасралтгүй зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 

1.5. Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд хийсэн ажил арга хэмжээний талаар: 

 

Монгол Улсын Их хурлаас шинээр баталсан Цагдаагийн албаны тухай хууль, 

Монгол Улсын хилийн тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх 

журмын тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай 

хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Прокурорын 

байгууллагын тухай хууль болон Гүйцэтгэх ажлын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай, Аж ахуйн ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах тухай, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай, Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, 

Сэжигтэн яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуульд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Терроризмтой тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай, Галт зэвсгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, 

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай 

хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн 

тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан 

татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Цэргийн алба хаагчийн 

тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж 

мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Гаалийн албан 

татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд болон Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2017 оны 72 дугаар тогтоолоор баталсан “Цагдаагийн бага, 

дунд, ахлах цол олгох, бууруулах, хураан авах, сэргээх журам”, 73 дугаар тогтоолоор 



баталсан “Цагдаагийн албаны бэлгэ тэмдэг, тугны загвар хэрэглэх журам”, 74 дүгээр 

тогтоолоор баталсан “Цагдаагийн алба хаагчдад мөнгөн урамшил олгох журам”, 75 

дугаар тогтоолоор баталсан “Цагдаагийн алба хаагчийн тангараг анх болон давтан 

өргөх ёслолын журам” зэрэг эрх зүйн актуудыг алба хаагчдад танилцуулсан. 

 Мөн  Цагдаагийн албаны тухай хууль, Дотоодын цэргийн тухай хууль, Эрүүгийн 

хууль,  Галт зэвсгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, 

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай 

хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, “Цагдаагийн бага, дунд, ахлах цол 

олгох, бууруулах, хураан авах, сэргээх журам”, “Цагдаагийн алба хаагчдад мөнгөн 

урамшил олгох журам”-уудаар 10 цагийн сургалтыг дотооддоо зохион байгуулж 

ажилласан.  

Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас шинээр батлагдсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн 

хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийг хянан 

шийдвэрлэх тухай хууль, Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 5 хоногийн 

сургалтанд цагдаагийн газрын 69 алба хаагчийг хамруулсан ба энэ талаар хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж ажиллалаа.  

Түүнчлэн орон нутгийн МВС телевизээр Цагдаагийн албаны тухай хуулийн үзэл 

баримтлал, хэрэгцээ, шаардлагын талаар нэвтрүүлэгт оролцон иргэд олон нийтэд 

таниулж, сурталчилж ажиллаж байна. Түүнчлэн Хууль, зүй дотоод хэргийн яамнаас 

энэ оны 5 дугаар сард ирсэн ажлын хэсгээс зохион байгуулсан Захиргааны ерөнхий 

хуулийн сургалтанд 2 алба хаагчийг хамруулсан. 

 

1.6. Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан талаар: 

 

Тус цагдаагийн газар нь  төр захиргааны болон хууль хяналтын байгууллага, мөн 

төрийн бус байгууллагуудтай дараах байдлаар хамтран ажиллаж, тодорхой төрлийн 

ажил арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд: 

• “Архаг архичид-2017” тусгай арга хэмжээг аймгийн Эрүүл мэндийн газар, 

Нэгдсэн эмнэглэгтэй хамтран  10 хоногийн хугацаатай зохион явуулсан.  

• Улаангом сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Аймгийн 

прокурорын газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын  газартай хамтран гэр бүлийн хүрээнд 

айдас түгшүүр төрүүлдэг 25 иргэнд Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулиар сургалт 

зохион байгуулсан. 

• Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран “Мал 

хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт баруун бүсийн цагдаагийн 

байгууллагын зөвлөгөөн зохион байгуулсан. 

• “Увс”,  “МВС”, “Увс нам бус телевиз”-үүдтэй хамтран гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 21 удаагийн нэвтрүүлэг болон мэдээлэл хийж ажилласан.  

• Сар шинийн баярын үеэр төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 

тухайн байгууллагын ажилтан алба хаагчдыг эрүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлсэн. 

• Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран “Police school” арга хэмжээг 

зохион байгуулан ажиллаж байна. 

• Аймгийн Боловсрол соёлын газартай хамтран ерөнхий боловсролын 

сургуулийн сурагчдын дунд эрх зүйн олимпиад зохион байгуулсан зэрэг ажил арга 

хэмжээг 1 дүгээр улиралд хэрэгжүүлсэн. 

•  Зам тээврийн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчиан сэргийлэх чиглэлээр Зам 

тээврийн газар, байгалийн гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Онцгой 



байдлын газар, байгаль орчины эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

Мэргэжлийн хяналтын газар зэрэг төрийн байгууллагтай хамтран ажилласан. 

• Àéìãèéí Ãýð á¿ë, õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí õºãæëèéí ãàçàðòàé  õàìòðàí Óâñ àéìãèéí 

19 ñóìûí õàìòàðñàí áàãèéí 150 òºðèéí àëáà õààã÷äûã õàìðóóëñàí “Õàìòàðñàí áàãèéí 

ãèø¿¿äèéã ÷àäàõæóóëàõ” ñýäýâò 2 ºäðèéí ñóðãàëòûã 2017 îíû 05 ñàðûí 20, 21- íèé 

ºäð¿¿äýä çîõèîí áàéãóóëсан. 

• Аймгийн ГХУСАЗСЗ, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Боловсрол 

соёл, урлагийн газар, Ïðîêóðîðûí ãàçàð, “Сайн тус” төрийн бус байгууллагатай хамтран 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг сурталчлах нэг сарын аян” зохион 

байгуулсан. 

• Аймгийн Прокурорын газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

албатай  хамтран захиргааны хяналтанд байгаа 105 этгээдэд Цагдаагийн газрын 

сургалт арга зүйн танхимд сургалт зохион байгуулсан. 

• Аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа зочид буудлууд болох Хүслэн, 

Анар, Чингис, Хяргас нуур, Баялаг-Од, Ачит нуур, Таван-Од, Шинэ ойрад, Их наяд, 

Увс плаза, Гранд зэрэг зочид буудлуудын судалгааг гарган мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалтыг 1 удаа зохион байгуулсан. 

• Улаангом сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран “Хотын доторхи 

замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулсан. 

• Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч нар болон Байгаль орчин аялал 

жуулчлалын газрын байгаль орчны байцаагч нартай хамтран урьдчилан сэргийлэх 

хяналт шалгалт хийсэн зэрэг нутаг дэвсгэрийн төрийн болон төрийн бус 

байгууллагуудтай хамтран ажилласан. 

Мөн орон нутгийн “Увс”, “МВС”, “Увс нам бус телевиз”-үүдтэй хамтран долоо 

хоногийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сэрэмжлүүлэг мэдээ, мэдээллийг давхардсан тоогоор 

39 удаа иргэд олон нийтэд хүргэж ажиллаа.  

Мөн Цагдаагийн албаны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ үзэл баримтлал, 

ач холбогдолын талаар  давхардсан тоогоор 10 удаа  нэвтрүүлэг хийж олон нийтэд 

сурталчилж ажилласан. 

 Шинээр батлагдсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар 3 

минутын шторк бэлтгэж МВС телевизээр 2017 оны 03 сарын 01-ны өдрөөс хойш иргэд 

олон нийтэд тогтмол хүргэж ажиллаж байна. 

 

1.7. Байгууллагын удирдлагд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, 

гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 

Тус цагдаагийн газарт энэ оны эхний хагас жилд албан тушаалтанд хандаж 

иргэд, алба хаагчаас ирүүлсэн 81 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэснээс ажилд орох, 

суралцахыг хүссэн 20, ажилд дахин орохыг хүссэн 3, ажил өөрчилж шилжихийг хүссэн 

20, захиргааны чөлөө хүссэн 28, тэтгэвэр, тэтгэмж, орон сууц хүссэн 2, бусад 8 

өргөдөл бүртгэгдсэн байна. Хүлээн авсан 81 өргөдлийг хууль тогтоомжийн хүрээнд 

судлан, 100 хувь шийдвэрлэн хуулийн хугацаанд хариу мэдэгдэж, иргэд, алба 

хаагчдийг чирэгдүүлэлгүй ажилласан. 

Мөн иргэд, аж ахуй нэгж, байгуулагаас 1244 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 

шалгаснаас 295 буюу 23.7 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 775 буюу 62.2  хувь нь 

захиргааны зөрчлийн шинжтэй, 129 буюу 10.3 хувь нь бусад гомдол мэдээлэл байх  

бөгөөд гомдол мэдээлэл гаргагчид чирэгдэл учруулахгүй, шуурхай үйлчлэхэд 



удирдлагын зүгээс тогтмол хяналт тавьж хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэх 

зорилтыг тавьж ажилласны үр дүнд гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 156 

гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 139 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг 

үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорын хяналтанд шилжүүлж нийт гэмт хэргийн 

шинжтэй гомдол мэдээллийг  100 хувь шийдвэрлэсэн байна.  

Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийнхээ 259 буюу 87.8 

хувийг 0-5 хоногт, 36 буюу 12.2 хувийг 6-19 хоногт, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 

гомдол мэдээллийн 770 буюу 99.3  хувийг 14 хоногт 15 буюу 0.7 хувийг 15-28 хоногт 

шийдвэрлэсэн байна.  

Гомдол мэдээллийн бүртгэлийг өдөр бүр аймгийн прокурорын газартай тулгалт 

хийж, мэдээллийн зөрүүг арилгаж ажилласан ба цагдаагийн газрын удирдлага, 

тасгийн дарга, ахлах байцаагч нараас бүртгэлээр болон нэгдсэн сангийн орчинд 

хяналт тавьж, гомдол гаргагчид 100 хувь хариуг өгч ажиллалаа. 

 

1.8. Нэвтрүүлсэн шинэлэг ажил, арга хэмжээний талаар: 

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/99 дүгээр тушаалаар баталсан 

“Цагдаагийн алба хаагчийн шинэ санал, санаачлагыг дэмжих /код 116/ журам”-ыг 

алба хаагчдад таниулан сурталчилсан бөгөөд энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 

дараах шинэ санал, санаачлагыг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Үүнд: 

 Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчдаас албаны нэр хүндийг 

нэмэгдүүлэх, иргэд олон нийтийн дунд эерэг хандлагыг бий болгох, олон нийттэй 

харилцах ажлын хүрээнд “Хулгай ба гэр хороолын хяналт” арга хэмжээг зохион 

байгуулж Улаангом сумын бүх айл өрхөөр зочилж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

санал зөвлөмж тарааж ажилласан. 

 Цагдаагийн  үйлчилгээг  иргэдэд  жигд,  хүртээмжтэй,  шуурхай  үзүүлэх  

нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгаас санаачилсан 

“Иргэдээ сонсоё” нэвтрүүлэгт цагдаагийн газрын зөвлөлийн гишүүд оролцсон. 

 Алба хаагчдын харилцааны соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор Төлөвлөлт, 

зохион байгууллатын тасгаас санаачлан аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран 

“Алба хаагчдын харилцааны ёс зүйг дээшлүүлье” сэдэвт аяныг  зохион байгуулсан. 

 Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас санаачлан  

урьд нь мал хулгайлах гэмт хэрэгт холбогдож шүүхээр ял шийтгэгдэж байсан болон 

ялыг тэнсэн харгалзсан хүмүүсийн гэрээр зочилж, нэг бүрчилсэн судалгааг 

нарийвчлан гаргаж, хяналтанд авсан  

 Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, иргэдэд  амар 

тайван аюулгүй орчин бүрдүүлэх зорилгоор аймгийн төвийн гудамж талбайд морьт 

эргүүлийг 2 чиглэлд ажиллуулж эхэлсэн. 

 Офицер болон ахлагчийн зөвлөл байгуулж, тэдэнд чиглэсэн сахилга ёс зүйг 

дээшлүүлэх, хамт олны нэгдмэл уур амьсгалыг бий болгох ажил, арга хэмжээг зохион 

байгуулсан зэрэг шинэлэг ажлыг санаачлан ажилласан. 

 

1.9. Судалгаа, дүн шинжилгээ хийсэн ажлын талаар: 

 

Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн статистик мэдээнд сар бүр дүн шинжилгээ хийж 

байгаа бөгөөд тухайн сард өссөн гэмт хэрэг, илрүүлэлтийн хувь буурсан гэмт хэрэг, 

зөрчил үйлдэгдсэн газар, цаг хугацааг харгалзан холбогдох тасаг хэсгийн дарга нарт 

цагдаагийн газрын дарга 2 удаа зөвлөмж,  1 удаа ажлын чиглэл өгсөн.  



Мөн  ү йлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөл, үйлдэгдсэн газар, 

цаг хугацаанд дүн шинжилгээг сар бүр хийж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 

хамгаалах үйл ажиллагаанд ашиглан ажиллаж байна. 

 Тухайлбал статистик мэдээнд хийсэн дүн шинжилгээний дагуу эргүүлийн 

маршрут, цагт өөрчлөл оруулах, морьт болон шөнийн эргүүл ажиллуулах, тодорхой 

төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн болон тусгай, хэсэгчилсэн арга 

хэмжээг зохион байгуулах зэрэг удирдлага зохион байгууллатын ажил арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 

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

аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 

 

2.1. Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр: 

 

Тус цагдаагийн газрын эрүүгийн цагдаагийн тасаг энэ оны эхний хагас жилийн 

байдлаар ГА-ын шугамаар 176 мэдээ, мэдээлэл олж ЭЦА-ны ТТБ-ын санд оруулан 

баримтжуулан шалгаж иргэн, байгуулага, аж ахуйн нэгжид  318,910,000  төгрөгний 

хохирол учруулсан 98 холбогдогчтой 87 хэрэг, үйлдэлийг илрүүлэн эрүүгийн хэрэг 

үүсгүүлэн шалгуулахаар хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд шилжүүлсэн байна.  

Үүнээс үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй ажиллагаанд байсан болон 

урьд онд түдгэлзүүлсэн 16 хэргийг нөхөн илрүүлсэн.  

 Тус аймаг нь малын хулгай, хил дамнасан мал хулгайлах гэмт хэрэг ихээр 

үйлдэгддэг бөгөөд ЦЕГ-ын удирдлагад нөхцөл байдлын талаар танилцуулсны дүнд 

2016 оны 12 дугаар 05 б/682 дугаар тушаалаар “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

хэсэг”-ийг 5 хүний орон тоотойгоор байгуулсан нь энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

ажил чухал ач холбогдолтой болсон байна.  

Малын хулгайн гэмт хэрэг ихээр үйлдэгддэг хавар, намрын улиралд морьт, 

мотоцикльт эргүүлийг ажиллуулснаар хэргийн гаралт бууруулж чадсан. 

 Мөн үйлдэгдсэн онц хүнд болон онцлог хэргүүд дээр ГА-ын арга хэмжээ зохион 

байгуулах, ЦЕГ-ын Тусгай газар болон Мөрдөн байцаах албаны Онц хүнд гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх газартай хамтран ажиллаж тодорхой үр дүнд хүрсэн. 

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар тус цагдаагийнгазарт 142 хэрэг 

бүртгэгдсэн ба үүнээс 75 хэрэг нь эрүүгийн хэрэг үүсгэх үед сэжигтнээр татагдвал 

зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэрэг байсныг эрүүгийн төлөөлөгч, хэрэг бүртгэгч, 

мөрдөн байцаагч нарын хамтын ажиллагааг уялдуулж, мэдээ, мэдээлэл харилцан 

солилцож ажилласны үр дүнд 63 хэргийг буюу  84 хувийг илрүүлж, илрүүлэтийн хувь 

урд оны мөн үеэс 12.6 хувиар өссөн. 

 Цаашид нууц далд аргаар үйлдэгдэж буй гэмт хэрэгтэй гүйцэтгэх ажлаар 

тэмцэх, мэдээ, мэдээлэл цуглуулах, эх сурвалжийн сүлжээ зохион байгуулах 

чиглэлээр алба хаагчдыг үүрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нараас сар бүр хариуцан ажиллаж байгаа нутаг 

дэвсгэрт болж өнгөрсөн үйл явдал, иргэдийн санаа, бодол, улс төрийн нам, төрийн 

байгууллагуудаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 

тендер,  үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчил, ГА-ын сонирхол татсан этгээдүүдийн 

талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг авч нэгтгэн улирлын “Нөхцөл байдлын мэдээ”-г 

Эрүүгийн цагдаагийн албанд хүргүүлэн ажиллаж байна.  

 Мөн дээрх нөхцөл байдлын мэдээнд дүн шинжилгээ хийж цаашид хийх 

гүйцэтгэх ажил, анхаарах асуудлын талаар урьдчилсан прогноз буюу таамаглал 

гарган Цагдаагийн газрын удирдлагыг мэдээллээр ханган ажиллалаа. 



2.2. Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 

 

Энэ оны хагас жилийн байдлаар иргэд, аж ахуй нэгж, байгуулагаас гэмт хэргийн 

шинжтэй нийт 148 гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас 63 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн 

хэрэг үүсгэж, 76 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 

прокурорын хяналтанд шилжүүлж, 9 гомдол мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлж 

нийт гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг  100 хувь шийдвэрлэсэн байна. 

Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийнхээ 140 буюу 94.5 хувийг 0-5 

хоногт, 8 буюу 6.5 хувийг 6-19 хоногт шийдвэрлэсэн байна. 

 Гомдол мэдээллийн бүртгэлийг өдөр бүр аймгийн прокурорын газартай тулгалт 

хийж, мэдээллийн зөрүүг арилгаж ажилласан ба цагдаагийн газрын удирдлага, 

тасгийн дарга, ахлах байцаагч нараас бүртгэлээр болон нэгдсэн сангийн орчинд 

хяналт тавьж, гомдол гаргагчид 100 хувь хариуг өгч ажилласан.  

Мөн хугацаанд 74 холбогдогчтой 149.5 сая төгрөгийн хохиролтой 72 хэрэгт 

мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 59 холбогдогчтой 36 хэргийг яллах 

дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 25 хэргийг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хэрэгсэхгүй 

болгох саналтай прокурорт шилжүүлж, 12 холбогдогчтой 2 хэргийг нэгтгэснээс 

хорогдуулан нийт 71 холбогдогчтой 63 хэргийг шийдвэрлэжээ.  

Нийт мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийнхээ 87.5 хувийг шийдвэрлэсэн байх 

бөгөөд шийдвэрлэсэн хэргийнхээ  100 хувь хуульд заасан анхны хугацаанд 

барагдуулжээ.  

 Гэмт хэргийн улмаас учирсан 149.5 сая төгрөгийн хохиролоос 111,3 сая 

төгрөгийн хохирлыг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн 

төлүүлэх, эд хөрөнгө хурааж болзошгүй явдлыг хангах зорилгоор  215.6 сая төгрөгийн 

эд хөрөнгийг битүүмжлэн хамгаалж ажиллалаа. 

 Мөрдөн байцаалтын шатанд гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуй нэгж 

байгуулагад учирсан хохирлын 74,4 хувийг нөхөн төлүүлжээ. 

 Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 63 мөрдөн 

байцаагчийн мэдэгдэл  бичиж 100 хувь хариу авсан байна.  

Яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр 

түдгэлзүүлсэн хэргээс урьд оны 2 хэргийг нөхөн илрүүлэн ажиллалаа. 

2017 оны хагас жилийн байдлаар шүүх, прокурорын нөхөн мөрдөх тогтоолоор 

хэрэгбуцаагүй бөгөөд гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг олуулахаар Эрүүгийн цагдаагийн 

тасагт 53 даалгавар бичиж ажиллалаа.  

 

2.3. Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 

 

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэд, аж ахуй нэгж, байгуулагаас гэмт 

хэргийн шинжтэй нийт 205 гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас 117 гомдол мэдээлэлд 

эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 78 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 

саналтай прокурорын хяналтанд шилжүүлж, 10 гомдол мэдээллийг харъяаллын дагуу 

шилжүүлж нийт гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг 100 хувь шийдвэрлэсэн 

байна.  

Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийнхээ 195 буюу 95.1 

хувийг 0-5 хоногт, 10 буюу 4.9 хувийг 6-19 хоногт шийдвэрлэсэн байна. Гомдол 

мэдээллийн бүртгэлийг өдөр бүр аймгийн прокурорын газартай тулгалт хийж, 

мэдээллийн зөрүүг арилгаж ажилласан ба цагдаагийн газрын удирдлага, тасгийн 

дарга, ахлах байцаагч нараас бүртгэлээр болон нэгдсэн сангийн орчинд хяналт 

тавьж, гомдол гаргагчид 100 хувь хариуг өгч ажилласан.  



Мөн хугацаанд 117 холбогдогчтой 58.8 сая төгрөгийн хохиролтой 115 хэрэгт 

мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 45 холбогдогчтой 45 хэргийг яллах 

дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 62 холбогдогчтой 62 хэргийг хуульд заасан үндэслэл журмын 

дагуу хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлж, 4 холбогдогчтой 4 хэргийг 

харъяаллын дагуу шилжүүлж нийт 117 холбогдогчтой 115 хэргийг шийдвэрлэжээ.  

Нийт хэрэг бүртгэлт явуулсан хэргийнхээ 100 %-ийг шийдвэрлэсэн байх бөгөөд 

шийдвэрлэсэн хэргийнхээ  100%-ийг хуульд заасан анхны хугацаанд барагдуулжээ.  

 Гэмт хэргийн улмаас учирсан 58.8 сая төгрөгийн хохиролоос 56.0 сая төгрөгийн 

хохирлыг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэх, эд 

хөрөнгө хурааж болзошгүй явдлыг хангах зорилгоор  9.8 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг 

битүүмжлэн хамгаалж ажиллалаа. 

 Хэрэг бүртгэлтийн шатанд гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуй нэгж байгуулагад 

учирсан хохиролын 100 хувийг нөхөн төлүүлжээ. 

 Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 115 хэрэг бүртгэгчийн 

мэдэгдэл  бичиж 100 хувь хариу авсан байна.  

Яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр 

түдгэлзүүлсэн хэргээс урьд оны 5 хэргийг нөхөн илрүүлэн ажиллалаа. 

Энэ оны хагас жилийн байдлаар шүүх, прокурорын нөхөн мөрдөх тогтоолоор 

хэрэг буцаагүй гологдолгүй ажилласан байна.  

 

2.4. Замын цагдаагийн чиглэлээр: 

 

ЦЕГ-ын даргын 2015 оны Б/279 дүгээр тушаалаар тус цагдаагийн газрын Замын 

цагдаагийн тасаг нь таñãèéí äàðãà 1, àõëàõ зохицуулагч 1, зохицуулагч 5, цагдаа 

çîõèöóóëàãч 7 íèéò 14 àëáà õààãчийн орон тоотой Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх ¿íäñýí чèã 

¿¿ðýãòýéãýýð àæèë ¿¿ðãýý г¿éöýòãýсэн.  

Тус тасгийн алба хаагч нар нь автомашин 2, мотоцикль 2, гар станц 14, суурин 

станц 2, согтуурал хэмжигч багаж 2, согтуурал тандагч багаж 11, бэлэн бус 

торгуулийн 2 техник хэрэгсэлтэйгээр албан үүргээ гүйцэтгэж байна. 

 Аймгийн төв Улаангом сумын уулзвар замуудад 25 байршилд 75 телекамераар 

автозамд хяналт тавьж ашиглаж байгаа ба замын хөдөлгөөний нөхцөл байдалд 

үнэлэлт, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр замын цагдаагийн тасгийн алба хаагч нарыг 

өглөө 07.00-08.00 цагуудад гудамж замд болон сургууль, цэцэрлэгийн орчмын 

замуудад ажиллуулж хэвшсэн. 

 Мөн 7 хоног бүрийн Баасан гарагт Улаангом сумын гаднах замууд, шалган 

нэвтрүүлэх постуудад нэгдсэн хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Иргэд, àæ àõóé íýãæ, àëáàí áàéãóóëëàãàас энэ оны хагас жилийн байдлаар 

òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã, 

осол захиргааны зөрчлийн шинжтэй нийт 313 ãîìäîë ìýäýýëýë хүлээн авч шалгаснаас 4 

гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасагт 

шилжүүлж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 140 иргэний зөрчилд 

шийтгэврийн хуудсаар 66.816.000 төгрөгийн торгууль оногдуулж, тээврийн хэрэгсэл 

жолоодох эрхийг 6 сараас 2 жилийн хугацаагаар хассан.  

Эрх хасагдсан, эрхийн үнэмлэхгүй үедээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 

жолоодсон 54 иргэнийг Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр 7-30 хоногийн 

хугацаагаар баривчлуулсан. Эрхийн үнэмлэхгүй буюу эрх хасагдсан үедээ тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон 85 иргэнд шийтгэврийн хуудсаар 20.351.000 төгрөгинйн торгууль 

оногдуулсан. 



Мөн хугацаанд 30 ослын дуудлага, мэдээллийг даатгалын байгууллагад 

шилжүүлж  øèéäâýðëýñýí. 

Àëáà õààã÷èä ãóäàìæ çàмын хяналт шалгалтаар Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 2973 жолоочид бэлэн бус торгуулийн 

багажаар 102.372.000 мянган төгрөгийí торгууль îногдуулан ажилласан.   

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг ослоос 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлгөөг гарган 

цагдаагийн газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллалаа.  

Энэ оны 01 дүгээр сард “Гэрэлтүүлэх хэрэгсэл, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл”, “Сар 

шинэ-2017 ” “Ачаа тээвэрлэлт”, “Замын тэмдэг тэмдэглэлд үзлэг шалгалт”, “Явган 

зорчигчийн гарц, сургууль судалгаа”, “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой-2017”, “Хаврын 

нүүдэл” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

Мөн Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Жолоочийн зөрчлийн 

бүртгэлийн оноо тооцох журам болон бусад хууль тогтоомж, журмаар аймгийн төвийн 

Хилийн цэргийн 0245-р анги, Баруунтуруун суманд дахь Хилийн цэргийн 0311-р ангийн 

ажилтан алба хаагч нарт сургалт зохион байгуулан, дүрмийн мэдлэгийг бататгах 

зорилгоор 20 асуулт бүхий тестээр шалгалт авах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

2.5. Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: 

 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг íü энэ оны эхний хагас жилд òàñãèéí äàðãà-

1, Хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч-1, Олон нийттэй харилцах ажил 

хариуцсан ахлах байцаагч-1, гэр бүлийн хүчирхийлэл, х¿¿õäèéí гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ахлах áàéöààã÷-1, Жижүүрийн ахлах офицер-1, Жèæ¿¿ðèéí 

îôèöåð-3, Саатуулах áàéðíû дарга, ýì÷-1, Саатуулах байрны эмч-3, Õýñãèéí áàéöààã÷-

5, Шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн дарга-1, íèéò 18 îôèöåð, àéìãèéí 

òºâä болон ñóìäад 57 àõëàã÷ á¿ðýëäýõ¿¿íòýéãýýð хуульд заасан үндсэн үүргээ 

хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар давхардсан тоогоор 929 алба хаагч нийт 

7432  хүн цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж,  352 дуудлага мэдээлэлийн дагуу очиж,  

271 зөрчил илрүүлж,  271 хүнд 1 355 000 төгрөгний торгууль ногдуулж, 140 хүнийг 

саатуулах байранд, 71 хүнийг ар гэр, асран хамгаалах хүнд  хүлээлгэн өгч, 4 удаа 

хамгаалалт хийж ажилласан байна.   

Мөн хугацаанд захиргааны 4423 зөрчил илрүүлсэн байх ба захиргааны зөрчлийн 

илрүүлэлт 1435 зөрчлөөр  буюу 48 хувиар өссөн байна.  

Зөрчил гаргасан 4230 иргэнийг 168374000 төгрөгөөр торгож, захиргааны 

журмаар 79 хүнийг 7-30 хоногоор баривчлуулан, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 

хэрэглэж зөрчил гаргасан 355 хүнийг саатуулж ажилласан байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгооор “Сар шинэ”, “Гэрэлтүүлэг бүрэн 

бус тээврийн хэрэгсэл” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг салбар төлөвлөгөө гарган 

хэрэгжүүлэн ажилласан. “Мөрийтэй тоглоом ба хяналт шалгалт”, “Хулгай ба гэр 

хорооллын хяналт”, “Хөршийн хяналт ба малчдын бүлэг нөхөрлөл” “Сэжигтэй этгээд-

1”, “Сэрэмжлүүлэг”, “Шатахуун түгээх станц-1”  “Архаг архичид 2017”, “Малчин өрх”  

“Галт зэвсэг ба хяналт”, “Ачаа тээвэрлэлт”, “Замын тэмдэг тэмдэглэлд үзлэг шалгалт 

хийх”, “Хотгор ба Наурызын баяр”, “Тэсэрч дэлбэрэх бодис”, “Мессеж”, “Архи тамхины 

хяналт”, “Зочид буудал”, “Захиргааны хяналт”, “Судалгаа-1”, “Зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлье”, “Явган зорчигчийн гарц, сургууль судалгаа”, “Замын хөдөлгөөний цагаан 

толгой-2017”, “Хаврын нүүдэл”, “Архины хяналт, хуулийн хэрэгжилт”, “Код”, “Масс 



мессэж” зэрэг 26 хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан үр дүнг нь тооцон 

ажилласан. 

2.6. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны чиглэлээр: 

 

Аймгийн төв, сумдын нутаг дэвсгэрийг бүслэн хаах төлөвлөгөө, Онцгой нөхцөл 

байдал үүссэн үед Хил хамгаалах, Тагнуул, Онцгой байдлын газар, Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх газартай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг тус тус боловсруулан Цагдаагийн 

ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргаар батлуулсан бөгөөд гал түймэр гарсан үед 

байгууллагыг авран хамгаалах, тэсэрч дэлбэрэх бодис, химийн хорт бодистой 

холбоотой дуудлага мэдээлэл ирсэн үед ажиллах, нийтийн эмх замбараагүй байдал 

үүссэн үед ажиллах, гамшигийн нөхцөл байдал үүссэн, онц байдал зарласан үед 

ажиллах төлөвлөгөөнүүдэд тодотгол хийж батлуулан ажиллаж байна.  

Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболд Увс аймагт айлчлал хийх үеийн болон 

шадар сайд Б.Хүрэлсүх тус аймагт ажиллах үеийн, мөн Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн сонгууль нэр дэвшигчид Увс аймагт ажиллах үеийн болон Завхан 

суманд зохион байгуулагдсан тэмээний уралдаан, аймгийн Засаг даргын тамгын 

газраас зохион явуулсан “Цасны баяр”-ын арга хэмжээний хамгаалалтыг батлагдсан 

зураглал, төлөвлөгөөний дагуу хэрэг зөрчилгүй зохион байгуулж, танилцуулгыг тухай 

бүр нь Нийтийн хэв журам хамгаалах алба, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 

албаны даргад хүргүүлж ажилласан.   

Увс аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээр энэ оны 

эхний хагас жилд 185 шүүх хурал, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 21 шүүх 

хурал, эрүүгийн  хэргийн анхан шатны шүүхээр 48 шүүх хурал тус тус зохион 

байгуулагдаж хамгаалалтын цагдаа нар шүүх шүүгчийн аюулгүй байдал, шүүх 

хуралдаанд оролцогчдийн аюулгүй байдлыг ханган шүүх хуралдааны танхимд үзлэг 

шалгалт хийн шүүн таслах ажиллагаа явуулах хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэн шүүх 

хуралдааны тогтоосон дэгийг сахиулан ажилласан байна. 

 Мөн Иргэний хэргийн Давж заалдах шатны  11 шүүх хурал, Баян-өлгий, Увс, 

Ховд аймаг дахь эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны  6 шүүх хуралдаанд шүүгчийн 

аюулгүй байдал, шүүх хуралдаанд оролцогчдийн аюулгүй байдлыг ханган шүүх 

хуралдааны танхимд үзлэг шалгалт хийн шүүн таслах ажиллагаа явуулах хэвийн 

нөхцөлийг бүрдүүлэн шүүх хуралдааны дэгийг сахиулан ажилласан байна.  

Увс аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс албадан 

ирүүлэхээр даалгасан шүүгчийн 7 захирамж хүлээн авч, 7 иргэний хэргийн 

хариуцагчийг шүүхэд албадан ирүүлж харъяалах шүүхийн холбогдох албан 

тушаалтанд хүлээлгэн өгч ажилласан.   

 Хуяглан хүргэх ажиллагааны өмнө шүүгдэгч, яллагдагч, ялтныг хүлээн авахдаа 

шүүх хуралдааны тов, шүүхэд дуудах хуудсын дагуу овог, нэрээр тулган хүлээн авч, 

хувцас болон бие, эд зүйлд үзлэг хийн, хориотой эд зүйл байгаа эсэхийг үзэж шалган, 

шүүх хуралдааны журам сахиулагч болон хорих анги, цагдан хорих байрны 

жижүүртэй шүүгдэгч, яллагдагч, ялтныг бүртгэлээр хүлээлцэж, түр саатуулах байранд 

байрлуулах, автомашинаар хуяглан хүргэх явцдаа нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл гав 

хэрэглэн хуяглан хүргэж  ажиллалаа.  

 

Гурав: Сахилга хариуцлага, сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх болон 

авлигшаас урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар: 

 



3.1. Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээ, түүний үр дүн 

 

Тус цагдаагийн газар нь алба хаагчдын сахилга ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх, 

харилцааны соёлыг сайжруулахад чиглэсэн сургалтыг энэ оны албаны сургалтын 

төлөвлөгөөнд тусгаж, сургалтыг зохион байгуулж байгаа ба харилцааны соёлын 

зарим сургалтыг гаднаас багш урьж зохион байгуулсан. 

 Тухайлбал “Нутаг академи” төрийн бус байгууллагын сургагч багш, доктор 

Б.Байгалмааг урьж “Хувь хүний ёс зүй, харилцааны хандлага”, “Багийн ёс зүй, 

харилцааны хандлага”, “Сэтгэлгээний өөрчлөлт” сэдвүүдээр 6 цагийн сургалт, 

аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Б.Алтанг урьж 

“Төрийн алба хаагчдын харилцааны соёл” сэдвээр 1 цагийн сургалт, “Сайн тус” 

төрийн бус байгууллагын сургагч багш Б.Тогтохоор “Харилцааны эерэг хандлага” 

сэдэвт 1 цагийн сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. 

 Мөн алба хаагчдын харилцааны соёл, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх 

зорилгоор сар бүр ахмад ажилтанг урьж, ярилцлага, уулзалтыг зохион байгуулж 

байна.  

Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 5 

алба хаагч харилцааны соёл, сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан байна. Алба хаагчдаас 

сахилга ёс зүй болон харилцааны соёлын зөрчлийг давтан гаргаагүй хэдий ч зөрчил, 

дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зөрчил гаргасан алба хаагчдыг хамт олны 

өмнө үүрэг, амлалт авахуулж, холбогдох тасгийн ахлах албан тушаалтанд 

хариуцуулан давтан зөрчил дутагдал гаргуулахгүй байхыг даалгаж, тухайн зөрчил 

гаргасан алба хаагчийг Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.6-д 

заасны дагуу ёс зүйн сургалтанд хамруулахаар төлөвлөж байна.  

 Алба хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх, гаргасан зөрчил дутагдлыг давтан 

гаргуулахгүй байх, сахилга ёс зүй болон харилцааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 

ялангуяа архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ зөрчил гаргах явдлыг 

таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх  зорилгоор дараах ажил, арга хэмжээг зохион 

байгуулсан. Үүнд: 

 Алба хаагчдаас сахилга ёс зүй, харилцааны зөрчил гаргахгүй байх талаар 

бичгээр 2 удаа баталгаа авсан. 

  Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран 

“Алба хаагчдын харилцааны ёс зүйг дээшлүүлье” сэдэвт аяныг зохион байгуулж үр 

дүнг тооцсон, 

 Архины хор хөнөөлийн талаар 2 цагийн сургалт, мэдээлэл хийсэн, 

 Сахилгын зөвлөгөөнийг 2 удаа хийж алба хаагчдад зөвлөмж хүргүүлсэн. 

 Гэр бүлийн уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулсан, 

 Харилцааны соёлд чиглэлээр 4 удаа 12 цагийн сургалт зохион байгуулсан, 

 Ахмад ажилтан, алба хаагч нарын уулзалт зохион байгуулсан, 

 ЦЕГ-ын удирдлага, төвийн албадаас ирүүлсэн сахилга ёс зүйтэй холбоотой 

үүрэг чиглэлийг тухай бүр танилцуулж ажилласан, 

 Сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэхэд чиглэсэн нийтийг хамарсан спорт, урлаг, соён гэгээрүүлэх арга 

хэмжээнүүдийг сар бүр зохион байгуулсан зэрэг ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 

ажиллалаа.  

Үүний үр дүнд эхний хагас жилийн байдлаар алба хаагчдаас архидан согтуурсан 

зөрчил гараагүй байна. 

 



3.2. Сахилга ёс зүйн зөрчлийн мэдээ, прокурор, шүүхийн мэдэгдэл,  

шаардлагын талаар 

 

Тус  цагдаагийн газрын алба хаагчдаас энэ оны эхний 5 дугаар сарын байдлаар 3 

офицер, 2 ахлагч нийт 5 алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсан бөгөөд тухайн 

алба хаагчид иргэдийн эрх эрх чөлөөнд халдах, иргэдээс ирүүлсэн гомдол 

мэдээллийг дарагдуулах, иргэдээс шан харамж авах зэрэг зөрчилүүд гаргасан байна. 

 Алба хаагчдын гаргаж байгаа зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг цагдаагийн 

газрын даргын тушаалаар батлагдсан “Сахилга ёс зүйн хороо” судалж, дүн шинжилгээ 

хийсэн ба зөрчил дутагдал гарахад нөлөөлсөн дараах шалтгаан нөхцлүүд байна. 

Үүнд:  

1. Тасгийн дарга, ахлах байцаагч нараас алба хаагчдад тавих хяналт, 

шаардлага сул 

2. Хичээл сургалт болон бусад хэлбэрээр сахилга ёс зүй, харилцааны соёлын 

талаар зааж зөвлөж байгаа боловч хэрэгжүүлдэггүй, хэрэгжүүлэхийг хүсдэггүй. 

3. Ёс журам сахиулах эргүүл ёс төдий үүрэг гүйцэтгэдэг. 

4. Алба хаагчид чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлдэггүй. 

5. Офицер алба хаагчдын манлайлал суларсан, 

6. Хувь хүний ухамсар, ёс зүй төлөвшөөгүй зэрэг шалтгаан нөхцлүүд байна.  

Дээр дурдсан шалтган нөхцлүүдийг арилгах, алба хаагчдаас сахилга ёс зүй 

болон харилцааны зөрчил гаргахгүй байхад онцгой анхаарч, сахилга ёс зүйн 

зөвлөгөөнийг 1 удаа хийж, зөвлөгөөнөөс зөвлөмж гарган алба хаагчдад хүргүүлж 

биелэлт үр дүнг хагас, бүтэн жилээр тооцохоор ажиллаж байна. 

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 3 офицер, 2 ахлагч нийт 5 алба хаагч 

сахилгын арга хэмжээ авагдсан ба урд оны мөн үетэй харьцуулбал:  

 

 

Алба хаагч /он/ 

 

2016 оны эхний 

хагас жилд 

2017 оны 

эхний хагас 

жилд 

Үзүүлэлт 

Офицер 3 3 Ижил түвшинд 

Ахлагч 1 2 50 хувиар өссөн 

Дадлагажих 

ажилтан 
- - Ижил түвшинд 

Нийт 4 5 20 хувиар өссөн 

Сахилгын арга хэмжээ тооцуулсан алба хаагчдыг тасаг албадаар нь үзүүлбэл: 

- Эрүүгийн цагдаагийн тасаг: 3 алба хаагч буюу 60 хувь,  үүнээс хэсгийн 

төлөөлөгч-3,  

- ТЗБТ тасаг: 1 алба хаагч буюу 20 хувь, үүнээс цагдаа-жолооч  1  

- ЗЦТасаг : 1 алба хаагч буюу 20 хувь, үүнээс цагдаа-зохицуулагч 1 байна. 

Нийт сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдын 3 буюу  60 хувь нь офицер, 

2 бюу 40 хувь нь ахлагч байна.  

Тус цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн алба хаагчдын 

дотоодын сургалтыг долоо хоног бүрийн Баасан гарагт зохион байгуулж хэвшсэнээс 



гадна, прокурорын байгууллагатай хамтран хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч болон 

хэрэг бүртгэх эрхтэй алба хаагч нарын сургалт зохион байгуулж байна.  

Түүнчлэн аймгийн прокурорын байгууллагтай сар бүрийн сүүлийн 7 хоногт 

тогтмол зөвлөгөөн зохион байгуулж удааширалтай хэргүүдийг шийдвэрлэх, байцаан 

шийтгэх ажиллагааны явцад анхаарах асуудлын талаар зөвлөлдөж ажилласны үр 

дүнд энэ оны эхний хагас жилд процессын зөрчилтэй холбоотой прокурорын 

шаардлага аваагүй байна.  

Харин эд мөрийн баримтын хадгалалт хамгаалалт, захиргааны хяналт, албадан 

эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагаатай холбоотой 4 шаардлага ирсэн 

байна.  

Шаардлагад дурдсан зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, буруутай алба 

хаагчдад хариуцлага тооцох зорилгоор шаардлага бүрт албаны шалгалт явуулж, 

цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, хариуг хуульд заасан 

хугацаанд прокурорт хүргүүлэн ажилласан. 

 Ирүүлсэн прокурорын шаардлагад дурьдсан зөрчлүүдийн шалтгаан нөхцөлийг 

судлан үзэж, дахин давтан зөрчил дутагдал гаргуулахгүй байх,  цаашид анхаарах 

асуудлуудын талаар алба хаагч нарт, зааварчлага бчигээр өгч, гаргасан зөрчил 

дутагдалд тохирсон 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж ажилласан. 

 

3.3. Алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр дотооддоо 

зохион байгуулсан сургалтын талаар: 

 

Тус цагдаагийн газраас алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, 

албанаас зохион байуулагдаж байгаа сургалтыг алба хаагчдын ажил мэргэжлийн 

онцлог, ажилласан  жил, ур чадварт зохицсон шинэлэг байдлаар зохион байгуулах, 

албаны сургалтын чанар, үр дүнд ахиц гаргах зорилгоор “Албаны сургалтын 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г тус цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-

ний өдрийн А/14 дүгээр тушаалаар баталж, албаны сургалтыг сар бүрийн  1, 3 дугаар 

долоо хоногийн “Лхагва” гарагт 16.00 цагаас зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Мөн цагдаагийн газрын төрөл мэргэжлийн тасаг, хэсгүүд дотооддоо зохион 

байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг гарган газрын даргаар батлуулж сар бүрийн 2 дахь 

долоо хоногийн  “Баасан” гарагт сургалт зохион байгуулж хэвшсэн.  

 Цагдаагийн газраас 2017 оны 5 дугаар сарын байдлаар алба хаагчдыг 

хөгжүүлэхэд чиглэсэн 8 удаагийн 16 цагийн сургалтанд 538 алба хаагч /давхардсан 

тоогоор/, мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн 12 удаагийн 18 цагийн сургалтанд 718 

алба хаагч /давхардсан тоогоор/, мэргэжлийн ур чадвар болон дадлагжуулах 6 

удаагийн 12 цагийн сургалтанд 385 алба хаагч /давхардсан тоогоор/, бие, бялдарын 

бэлтгэлжилтийн 12 удаагийн 18 цагийн сургалтанд 812 алба хаагч /давхардсан 

тоогоор/ тус тус хамрагдсан байна.  

Мөн цагдаагийн газрын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт тусгагдсан сургалтаас 

гадна цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд орсон нэмэлт, өөрчлөлт, 

шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн талаар тухай бүр алба хаагчдад сургалтыг 

зохион байгуулж ажиллалаа. 

Сургалтанд макр самбар, лед дэлгэц, зөөврийн комьпютер, дуу өсгөгч, видео 

тоглуулагч зэрэг техникт хэрэгсэл ажилласан. 

 

3.4. Төрийн болон төрийн бус байгууллгаас зохион байгуулсан сургалт, 

уулзалт, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнд алба хаагчдыг хамруулсан байдал 



Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар төрийн болон төрийн бус байгууллгаас 

зохион байгуулсан сургалт, уулзалт, зөвлөгөөнд алба хаагчдыг тухай бүр хамруулан 

ажиллаалаа.  

Тухайлбал “Нутаг академи” төрийн бус байгууллагын сургагч багш, доктор 

Б.Байгалмааг урьж “Хувь хүний ёс зүй, харилцааны хандлага”, “Багийн ёс зүй, 

харилцааны хандлага”, “Сэтгэлгээний өөрчлөлт” сэдвүүдээр 6 цагийн сургалт, 

аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Б.Алтанг урьж 

“Төрийн алба хаагчдын харилцааны соёл” сэдвээр 1 цагийн сургалт, “Сайн тус” 

төрийн бус байгууллагын сургагч багш Б.Тогтохоор “Харилцааны эерэг хандлага” 

сэдэвт 1 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан ба алба хаагчдыг бүрэн хамруулсан.  

Мөн Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн 

тухай хууль, Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Прокурорын байгууллагын 

тухай хуулийн 5 хоногийн сургалтанд цагдаагийн газрын 69 алба хаагчийг, 

Захиргааны ерөнхйи хуулийн сургалтанд 2 алба хаагчийг тус тус хамруулсан. 

Хүний эрхийн үндэсний комисстой байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн хүрээнд  тус 

комиссын Увс аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн /Я.Хонгорзул/-ээр цагдаагийн газрын 

алба хаагчдад хүний эрхийн боловсрол олгоход чиглэгдсэн 2 удаагийн 3 цагийн 

сургалтыг энэ оны эхний хагас жилд зохион байгуулсан. 

Àéìãèéí Ãýð á¿ë, õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí õºãæëèéí ãàçàðòàé  õàìòðàí Óâñ àéìãèéí 19 

ñóìûí õàìòàðñàí áàãèéí 150 òºðèéí àëáà õààã÷äûã õàìðóóëñàí “Õàìòàðñàí áàãèéí 

ãèø¿¿äèéã ÷àäàõæóóëàõ” ñýäýâò 2 ºäðèéí ñóðãàëòанд 6 алба хаагч, Хууль зүй дотоод 

хэргийн сайдын ОХУ-д хийсэн айлчлалын мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 

дагуу ОХУ-ын Краснодарын Их сургуульд “Терроризм болон бусад хүч хэрэглэсэн 

экстремизмын илэрлүүдтэй тэмцэх орчин үеийн арга хэлбэрүүд” сэдэвт 10 хоногийн 

сургалтанд 1 албан тушаалан тус тус хамрагдсан. 

 Мөн ЦЕГ-аас зохион байгуулсан сургагч багшийн сургалтанд тасгийн дарга 1, 

ахлах байцаагч 1 нийт 2 алба хаагчийг,  гадаад хэлний сургалтанд 1, Монголын 

мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтээс зохион байгуулсан мэргэшсэн нятлан 

бодогч нарын сургалтанд 1,  бакалаврын сургалтанд 8, магистрын сургалтанд 14, 

Сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан сургалтанд 9  алба хаагчийг тус тус  

хамрууллаа. 

Түүнчлэн аймгийн хууль хяналтын байгууллагын дунд улирал бүр зохион 

байгууллагддаг зөвлөгөөнд алба хаагч нарыг тухай бүр хамруулан ажилласан. 

 

3.5. Зохион байгуулсан соён гэгээрүүлэх ажл арга хэмжээний талаар: 

 

 Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд 2017 онд зохион явуулах Соён 

гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр Цагдаагийн 

газрын даргаар батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдын дунд тэдний чөлөөт 

цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, сэтгэл зүйн болон бусад төрлийн дэмжлэг 

туслалцааг үзүүлэх, албанд итгэх итгэл, урам зориг сэргээх, хамт олны дунд нэгдмэл 

эвсэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор биеийн тамир, спорт, урлаг, танин мэдэхүйн 

олон төрлийн ажил, арга хэмжээг тухай бүр цаг хугацаанд нь зохион байгуулж 

ажиллалаа. 

 Энэ оны эхний хагас жилд тус цагдаагийн газраас соён гэгээрүүлэх 

төлөвлөгөөний дагуу дараах ажил, арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд: 

1. Долоо хоног бүрийн Даваа, Лхагва, Баасан гарагт алба хаагчдаар мэдээлэл 

бэлтгүүлж мэдээлэл хийж хэвшсэн. 



2. Ахлагч бүрэлдэхүүний дунд “Би цагдаа” цогцолбор тэмцээн зохион 

байгуулсан. 

3. Монголын уламжлалт “Сар шинэ”-ийн баярыг тохиолдуулан тус цагдаагийн 

газрын ахмад ажилтан нарт хүндэтгэл үзүүлж,алба хаагчидтай уулзалт зохион 

байгуулсан. 

4. Алба хаагчдын дунд “60, 70, 80 оны дууг хэн сайн дуулах вэ” сэдэвт тэмцээн 

зохион байгуулсан. 

5. Инээдмийн баярыг тохиолдуулан “Онигоо-2017” сэдэвт онигооны 

уралдаан зохион байгуулсан 

6. Алба хаагчдын чөлөөт цагийн зөв боловсон өнгөрүүлэх, цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах зорилгоор “Замд гарья” 

арга хэмжээг зохион байгулсан ба энэ үеэр 5 төрлийн спортын тэмцээн уралдаан 

зохионбайгуулж, Увс нуурийн хөвөөний хогийг цэвэрлэсэн зэрэг ажил, арга хэмжээг 

зохион байгуулсан. 

Мөн соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй “АХА”, “Чанга шивнээ”, 

Мэргэжил бүхэн сайхан сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан зэрэг хөгжөөнт цэнгээнт 

болон танин мэдлэхүйн тэмцээн, уралдааныг зохион байгуулав. 

Түүнчлэн цагдаагийн газраас алба хаагчдын гэр бүлтэй улирал бүр уулзалт 

зохион байгуулж тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж байгаагаас гадна 

тэдэнд чиглэсэн дараах соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээг зохион байгуулан 

ажилласан. Үүнд: 

1. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан алба хаагчдын гэр бүлд 

мэндчилгээ дэвшүүлж, хүндэтгэл үзүүлсэн.\ 

2. Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан “Гэр бүлийн өдөрлөг” арга хэмжээг зохион 

байгуулж, алба хаагчдын гэр бүлийн дунд 4 төрлийн тэмцээн уралдаан зохион 

байгуулсан.  

3. Энэ оны 5 дугаар сард “Гэр бүлийн уулзалт, зөвлөгөөн” зэрэг арга хэмжээг 

байгуулан ажиллалаа. 

 

3.6. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагтай хамтран ажилласан байдал 

 

Орон нутгийн “Увс”, “МВС”, “Увс нам бус телевиз”-үүдээр долоо хоногийн эрүү, 

хэв журмын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр сэрэмжлүүлэг мэдээ, мэдээллийг давхардсан тоогоор 39 удаа иргэд олон 

нийтэд хүргэж ажиллалаа.  

Мөн Цагдаагийн албаны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ үзэл баримтлал, 

ач холбогдолын талаар  давхардсан тоогоор 10 удаа  нэвтрүүлэг хийж олон нийтэд 

сурталчилж ажилласан.  

Шинээр батлагдсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар 3 минутын 

шторк бэлтгэж МВС телевизээр 2017 оны 03 сарын 01-ны өдрөөс хойш иргэд олон 

нийтэд тогтмол хүргэж ажиллаж байна. 

 Түүнчлэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Цагдаагийн газрын 

“uvs.police.gov.mn” цахим хаягаар иргэдэд сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж, мэдээллийг 

тогтмол байршуулсан. Мөн “Увс аймаг дахь цагдаагийн газар” facebook хаягт архидан 

согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлэг, шторк  байршуулснаас 

гадна, цагдаагийн газар болон алба хаагчдын үйл ажиллагааг тухай бүр сурталчилан 

ажиллаж байна.  

Цагдаагийн тангараг шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 

28-ний өдөр алба хаагчдаар тангараг өргүүлэх, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн эх 



бичвэрийг хүлээн авах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулж, уг үйл ажиллагааг 

аймгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл /Увс, МВС телевиз/-ээр сурталчилж ажиллалаа.  

Мөн МВС телевизээр Цагдаагийн албаны тухай хуулийн үзэл баримтлал, 

хэрэгцээ, шаардлагын талаар нэвтрүүлэгт оролцон иргэд олон нийтэд таниулж, 

сурталчилж ажилласан байна. 

 

3.7. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион багуулсан  

ажил, арга хэмжээний талаар: 

 

 Тус цагдаагийн газраас авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах, 

авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гарын авлага, 

санамж, зөвлөмж болон алба хаагчидтай холбоотой авлига, хээл хахууль, хүнд 

сурталын талаар мэдээллэх утасны дугаар бүхий хэвэлмэл хуудсыг тарааж 

ажиллалаа. 

  Тухайлбал: “Увс аймаг дахь цагдаагийн газар” нэртэй facebook хуудсанд 

авлигаас урьдчилан сэргийлэх 2 төрлийн штрок, тус цагдаагийн газраас зохион 

байгуулсан 1 удаагийн “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээний үеэр авлигын эсрэг 

хууль тогтоомж болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх, түүнээс ангид байх 5 төрлийн 

200 ширхэг хэвэлмэл хуудас, санамж сэрэмжлүүлгийг тус тус иргэдэд тарааж 

ажилласан. 

   Түүнчлэн цагдаагийн газрын дэд газрын даргын хяналтанд иргэдээс алба 

хаагчидтай холбоотой авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, хүнд суртал, шан харамж 

өгсөн авсан тухай мэдээ, мэдээлэл хүлээн авах 70453908 дугаарын утасыг тогтмол 

ажиллуулж байна.  

  Авлигатай тэмцэх газраас иргэдэд зориулсан “Авлига, хээл хахууль хүнд 

сурталын эсрэг вакцин”, “Эрүүл авлигагүй, хээл хахуульгүй нийгмийн төлөө хамтдаа” 

“Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” зурагт хуудас болон  мэдүүлэг гаргач нарт 

зориулсан 3 төрлийн зурагт хуудас, Баадай болон түүний гэр бүлийн ашиг сонирхлын 

зөрчил, авлигын эсрэг эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл, “Дэлхийн улс орнуудын 

авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа”, “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, 

орлогын мэдүүлэг бүртгэх, хянан эрх бүхий албан тушаалтан нарт зориулсан гарын 

авлага” /шинэчилсэн 4 дэхь хэвлэл/, “Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдлэг, ойлголтыг 

олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага” зэрэг ном зэргийг алба хаагч болон 

иргэд олон нийтэд түгээн танилцууллаа. Нийт 6 төрлийн 109 ширхэг зурагт хуудас, 1 

төрлийн 18 ширхэг  эхмтгэл,  3 төрлийн 45 ширхэг ном, гарын авлагыг иргэд, 

байгууллага, алба хаагчдад тарааж сурталчилсан. 

  Тус цагдаагийн газрын эрх бүхий албан тушаалтан нар Нийтийн албанд 

нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар 

4  цагийн  сургалт зохион байгуулсан.  

 Мөн УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны  05, 2014 оны 20 дугаар 

тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал буюу хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө 

орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах асуудлаар давхардсан тоогоор 148 алба 

хаагчдад 2 удаа 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулан ажилласан. 

 

Дөрөв. Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар: 

 

4.1. Байгууллагын Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар хийсэн ажил, 

арга хамжээний талаар: 

 



Энэ оны эхний хагас жилд   санхүүгийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын Төсвийн 

тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Засгийн газрын 2014 оны 147 

дугаар тогтоол, төрийн сангийн заавар журамыг тус тус мөрдөж, зардлын зүйлийг 

бүлгийн дүнгээр хянаж, сар улирлын хуваарь болон зарцуулах эрхийн хүрээнд гүйлгээ 

хийж, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гаргаж аймгийн төрийн сангаар хянуулж хуулийн 

хугацаанд тогтмол гаргаж ЦЕГ-ын Санхүү, хаж ахуйн газарт хүргүүлж ажиллалаа.   

Нягтлан бодох бүртгэл болон анхан шатны баримтын бүрдэлийг 100 хувь 

хангаж,  бүртгэлийг стандартын дагуу хөтөлж, сар улирлын тайланг хуулийн 

хугацаанд гаргаж, өр авлагын үлдэгдэлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулж 

ажилласан. 

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар  улсын төсвөөс 983136,2 мянган 

төгрөгийн  төсөв батлагдаж, гүйцэтгэлээр 983136,2 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, 

байгууллагын өөрийн орлого 28663,2 мянган төгрөг төсөвлөгдөж, гүйцэтгэлээр 

29750,0 мянган төгрөг дансанд төвлөрүүлж, нийт төсвийн 85,8 % буюу 869765,6  

мянган төгрөгийг   алба хаагчдын цалин болон  НДШ –ийн зардалд зарцуулж,  

тогтмол зардалд 47451,2 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 48301,8 

мянган төгрөг,  нормативт зардалд  6591,0 мянган төгрөг, эд хогшил, урсгал засварын 

зардалд  16015,2 мянган төгрөг, томилолтын зардалд  11524,8 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ, төлбөр хураамжийн зардалд 2244,0,0 мянган төгрөг, 

бараа үйлчилгээний бусад зардалд 250,2 мянган  төгрөг тус тус зарцуулж алба 

хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг ханган ажиллалаа.  

Мөн тус цагдаагийн газрын саатуулах байранд  эрүүлжүүлэгдсэн иргэдээс 

хоногийн хураамж 4150 төгрөг, захиргааны журмаар баривчлагдсан иргэдээс 6695 

төгрөг, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байрны хоногийн хураамж ачааны 

автомашин  3000 төгрөг,  суудлын автомашин 2500 төгрөг, мотоцикль 1500 төгрөг тус 

тус  хууль тогтоомжид заасны дагуу авч, цагдаагийн газрын  төрийн сан дахь 

150012001 тоот дансанд төвлөрүүлэн,  цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт 

байршуулан иргэд олон нийтэд мэдээлж ажилласан.     

Энэ оны хагас жилийн байдлаар захиргааны журмаар баривчлагдсан 99 

иргэний хоногийн хураамж 5555,2 мянган төгрөгөөс 4591,2 мянган төгрөг, 

саатуулагдсан  398  иргэний 1651,7 мянган төгрөг, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах 

байранд түр саатуулагдсан 106  тээврийн хэрэгслийн хураамж  1255,9 мянган төгрөг 

тус тус дансанд төвлөрүүлсэн байна. 

ЦЕГ-аас 5038,0 мянган төгрөгийн компьютер, принтер,  орон нутгийн төсвөөс 

4183,0 мянган төгрөгийн согтуурал хэмжигч багаж, бэлэн бусын торгуулийн машин 

хэвлэгчийн хамт, Хангалт үйлчилгээний төвөөс 207,0 мянган төгрөгийн материал, 

байгууллагын төсвөөс 69207,8 мянган төгрөгийн материал тус тус авч алба хаагчдад 

анхан шатны баримт материал үндэслэн тавьж олгож, сар, улирлын тайлан мэдээг 

хуулийн хугацаанд гараж холбогдох байгууллагад хүргүүлэн ажилласан. 

Монголын уламжлалт  “Сар шинийн  баяр”-ыг тохиолдуулан тус цагдаагийн 

газраас цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 35 ахмад ажилтанд хүндэтгэл үзүүлж, 

700000 төгрөгийн гарын бэлэг гардуулан өгч тэдний санал, хүсэлтийг хүлээн авсан. 

 

4.2. Шилэн дансны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, 

арга хэмжээ 

 

 2017 оны бензин шатахуун, шатах тослох материал худалдан авах нээлттэй 

тендер заралж орон нутгийн “МВС”, “САМА” телевиз, сангийн яамны www.e-

procurement.mn болон байгууллагын вэб сайтад тендерийн урилгыг олон нийтэд 

http://www.e-procurement.mn/
http://www.e-procurement.mn/


зарлан мэдээллэх ажлыг зохион байгуулсан ба тендерт оролцогч нараас ямар нэгэн 

гомдол санал ирээгүй болно. 

Шилэн дансны нэгдсэн системд сар бүр байршуулах 3 төрлийн 18 мэдээлэл, 

бүтэн жилээр байршуулах 2 төрлийн 2 мэдээлэл, тухай бүр байршуулах 8 төрлийн 48 

мэдээлэл тус тус хуулийн хугацаанд байршуулж, байгуулллагын вэб сайт болон 

мэдээллийн самбарт уг мэдээллийг байршуулсан. 

 Мөн 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан,  Аудитын дүгнэлт, 2017 оны 1 

дүгээр  улирлын санхүүгийн тайлан, тендер худалдан авалт,  2017 оны батлагдсан 

болон тодотгосон төсвийг “Шилэн дансны нэдсэн цахим систем, www.iltod.gov.mn/, 

uvs.police.gov.mn  цахим хуудсаар болон орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр иргэд 

олон нийтэд мэдээлж,  цагдаагийн газраас  сар бүр зохион байгуулсан “ нээлттэй 

хаалганы өдөр” арга хэмжээний үеэр иргэдэд танилцуулга тараан өгч, байгууллагын 

санхүүгийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор “Санхүүгийн ил тод байдал”-ын  

мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллалаа. 

Тав. Алба хаагч ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг хангах, 

эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр: 

5.1. Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг дээшлүүлэх 

чиглэлээр: 

Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг дээшлүүлэх зорилгоор 

аймгийн Засаг даргатай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон нутаг дэвсгэр 

хариуцсан цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нарын "Хамтран ажиллах гэрээ"-нд 

цагдаагийн алба хаагчдыг орон байр, хүнс, тээвэр, холбооны хэрэгслээр хангах, 

түүний гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байр болон бусад нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлүүлэхээр тусгах саналыг аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтсээр дамжуулан 

хүргүүлсэн бөгөөд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Увс аймгийн Засаг даргатай  2017 

онд хамтран ажиллах талаар байгуулсан гэрээний 3.7 дахь заалтанд дээр дурьдсан 

нийгмийн асуудлыг шийдвэлэхээр тусгуулсан. 

Мөн Өндөрхангай, Тариалан, Давст сумын цагдаагийн хэсгийн байрыг нэгдсэн 

халаалатанд холбож бусад сумдын алба хаагчдад нүүст түлээний хөнглөлт үзүүлсэн. 

Тус цагдаагийн газрын Өндөрхангай, Түргэн, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун, 

Давст зэрэг сумдын цагдаагийн бичил байранд урсгал засвар хийх шаардлагатай 

байгаа ба засварийн хөрөнгийг шийдвэрлүүлэхээр зардлын тооцооны хамт аймгийн 

Засаг дарга болон Иргэдийн төлөөлөлгчдийн хурал, Цагдаагийн ерөнхий газрын 

Санхүү аж ахуйн албанд санал хүргүүлсэн.  

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 1 кобанд засвар хийх 7800000 төгрөгийг 

ЦЕГ-аас шийдвэрлэсэн бөгөөд Түргэн сумын цагдаагийнбичил байрны засварын үйл 

ажиллагааг эхлүүлээд байна. 

 Мөн цагдаагийн газрын дундын сангаас шинээр хүүхэдтэй болсон 4 алба 

хаагчдад  200000  төгрөг,  ар гэрийн гачигдал гарсан 3 алба хаагчид 900000 төгрөг, 

эмчилгээ сувилгаанд явсан 1 алба хаагчид 200000 төгрөг, алба хаагчдыг нарийн 

мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамруулахад 3600000 төгрөг, бусад арга хэмжээнд 

735000 төгрөг нийт 5635000 төгрөгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн байна.  

 

 

 

 

http://www.iltod.gov.mn/


5.2. Эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, 

арга хэмжээ. 

 

Цагдаагийн газрын 140 алба хаагчийг нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт 

/цагдаагийн газрын дундын сангаас төсвийг шийдвэрлэж/ бүрэн хамруулж, 2 алба 

хаагчийг Улаанбаатар хотод эмчлүүлж, 80 алба хаагчийг томуу төст  өвчний вакцин 

хийлгэсэн. Мөн алба хаагчдыг гэнэтийн ослын даатгалд 100 хувь хамруулан 

ажиллалаа. 

5.3. Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээ. 

Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 

төлөвлөгөө гаргаж, цагдаагийн газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган 

ажиллаж байгаа бөгөөд тус цагдаагийн газрын Аюулгүй байдлыг хангах орон тооны 

бус комисс энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар   2 удаа хуралдаж,  хийж 

хэрэгжүүлсэн ажлыг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 

ажилласан.  

 Байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс дараах 

удирдлага, зохион байгууллатын арга хэмжээг авч ажиллалаа. Үүнд: 

 Алба хаагчидтай холбоотой гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, алба хаагчдыг 

авлига, ашиг соиирхлын зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 70453908 

дугаарын утасыг цагдаагийн газрын дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргын 

хяналтанд ажиллуулж байна. 

 Цагдаагийн газрын барилгын ард болон урд талын талбайн гэрэлтүүлгийг 

сайжруулсан. 

  Нууцын зэрэглэлтэй  бичиг баримттай танилцах эрхтэй алба хаагчдын 

судалгааг шинэчлэн гаргаж, байгууллагын нууцад хамаарах мэдээ мэдээлэл, баримт 

сэлтийг бусдад задруулахгүй байх талаар нийт алба хаагчдаас баталгаа гаргуулан 

авсан. 

 Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангахад онцгой анхаарч, гал гарсан 

тохиолдолд ажиллах төлөвлөгөө гарган давхар бүрт гал унтраах, авран хамгаалах 

хэсэг байгуулж, 1 удаа дадлага сургуулилт хийсэн.   

 Хүйтний улиралд хөдөө сумдад албан томилолтоор ажиллаж байгаа алба 

хаагчдын хувийн бэлтгэл, автомашины бүрэн бүтэн байдлаг хангуулахаас гадна тах, 

эсгий гутал өгч явуулж хэвшсэн. 

 Цагдаагийн газрын барилгын урд жигүүрийн дээвэр ус, цасанд идэгдэж нурах 

эрсдэл үүссэн тул мэргэжлийн компаниар үнэлгээ хийлгэж холбогдох засварын 

зардлыг шийдвэрлүүлэх саналыг аймгийн Засаг дарга болон ЦЕГ-т уламжилсан. 

 Жижүүрийн шуурхай албаны жолооч болон хөдөлгөөнт эргүүлийн жолооч 

нарыг хутганаас хамгаалах хантаазаар хангасан. 

 Аюулгүй байдлын хангаж ажиллах чиглэлээр орон тооны бус комиссоос 

бичгээр зөвлөмж, зааварчилга өгсөн. 

 Нууц хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, өрөө тасалгааны аюулгүй 

байдлыг хангах зорилгоор алба хаагчид өрөөний лацаа тухайн өдрийн ерөнхий 

жижүүр хүлээлгэн өгч хэвшүүлсэн. 

 Ёс журам сахиулах эргүүлд ахлах албан тушаалтнаас дээш алба хаагчдыг 

томилж, байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдал, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 

хяналт тавьж хэвшүүлсэн зэрэг ажил арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. 



Зургаа. Дотоод хяналтын хүрээнд: 

6.1. Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийсэн байдал 

Төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан,  санал зөвлөмж болон “Гүйцэтгэл 

сайжруулах төлөвлөгөө”-г Цагдаагийн төв байгууллагаас ирүүлсэн ба төлөвлөгөөний 

дагуу хэрэгжүүлэх ажлын салбар төлөвлөгөөг гаргаж цагдаагийн газрын даргаар 

батлуулан холбогдох ажил арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний дагуу 

нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад хамаарах 11 төрлийн ажил, арга 

хэмжээг заалт бүрээр хэрэгжүүлж  биелэлт, үр дүнг холбогдох албанд хүргүүлсэн. 

Мөн цагдаагийн газрын тасаг хэсгийнүйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх 

төлөвлөгөөг боловсруулан цагдаагийн газрын даргаар батлуулж эхний хагас жилд 

Замын цагдаагийн тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн үйл ажиллагаанд 

хяналт шалгалт хийж зөвлөмж хүргүүлсэн. 

6.2. Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын талаар: 

Байгууллагын эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө гаргаж, эрсдэлийн 

мэдээллийн сан үүсгэж, алба хаагч, байгууллагын үйл ажллагаанд учирч болох 

эрсдлийг бүртгэн сар бүр цагдаагийн газрын даргад танилцуулан ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газарт хамгийн өндөр эрсдэлтэй байгаа зүйл нь алба хаагчдын 

хууль ёсны эрх ашиг зөрчигдөх явдал бүртгэгдсэн ба 2017 îны эхний хагас жилийн 

байдлаар цагдаагийн алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг эсэргүүцсэн 15 

захиргааны зөрчил бүртгэгдэн шалгагдсан байна. 

 Тухайн зөрчлүүдийг хуульд заасан хугацаанд шалгаж зөрчил гаргагч 15 хүнд 

шийтгэврийн хуудсаар 225000 төгрөгөөр торгууль оногдуулж ажилласан.  

 Алба хаагчдыг албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа аливаа халдлагад өртөж, бэртэж, 

гэмтэх, хохирсон тохиолдолд эхний ээлжинд сэтгэл зүйн сэргээн засал, эмчилгээ, 

сувилалд явуулах, учирсан материаллаг хохиролыг шуурхай барагдуулах, албан 

үүргээ үргэлжлүүлэн хэвийн гүйцэтгэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллаж 

байгаагаас гадна тухайн эрсдэлийг бууруулахаар дараах ажлыг зохион байгуулан 

ажиллаа. Үүнд: 

- Эргүүлийн үүргийг 2 буюу түүнээс дээш алба хаагчаар хамтран гүйцэтгүүлж, 

тэдэнд гэмт халдагад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлаа ханган 

ажиллах чиглэлээр бичгээр зааварчилга өгсөн, 

- Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд хууль ёсны эрх ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн 

тохиолдол бүрийг бүртгэж эрсдэлийн сан бүрдүүлсэн, 

- Учирч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт зохион 

байгуулсан, 

- Биеийн хүч, тусгай мэх, галт зэвсэг хэрэглэх үндэслэл, журмын талаар сургалт 

зохион байгуулж, дадлага хийлгэсэн зэрэг ажлыг зохион байгуулсан. 

 

6.3. Хяналт шалгалт, албаны шалгалтын талаар: 

Энэ оны эхний хагас жилд тус цагдаагийн газраас гэмт хэрэгт холбогдсон 1, 

Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, сахилгын дүрэм зөрчсөн болон иргэдээс 

ирүүлсэн гомдол мэдээллийн дагуу  15 алба хаагчид холбогдох 10 албаны шалгалтыг 



зохих журмын дагуу явуулж, Төрийн албаны тухай хууль болон Цагдаагийн албаны 

тухай хуульд нийцүүлэн 5  алба хаагчид сахилгын шийтгэл оногдуулсан байна.  

Албаны шалгалтыг Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/238 дугаар тушаалаар 

баталсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг 

зохион байгуулах журам”-ын зургаадугаар бүлэгт заасны дагуу бүрэн дүүрэн хийж, 

зөрчил гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцөл, гэм буруугийн хэлбэр, оролцоо зэргийг 

бүх талаас нь бүрэн дүүрэн тогтоож, хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 

 Мөн хамтын хариуцлагыг буюу шат шатны хариуцлагыг албаны шалгалтаар 

тогтоож, гэм буруутай нь тогтоогдсон тасаг, хэсгийн даргад хамтын хариуцлага хүлээн 

ажиллаж байна. 

Долоо: Дүгнэлт: 

Тус цагдаагийн газраас гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийтийн хэв журам хамгаалах, 

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажлыг сайжруулах чиглэлээр олон талт ажил 

арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. Тухайлбал морьт эргүүл, шөнийн эргүүл, 

олон нийтийн эргүүлийг зохион байгуулж, гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд тасаг, хэсгийн 

уялдаа холбоог сайжруулсанаар гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн илрүүлэлт 12.6-48  

хувиаар өссөн. 

Мөн алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг үе 

шаттайгаар шийдвэрлэснээр алба хаагчид албанд хандах хандлага, итгэл үнэмшил 

өөрчлөгдөж, ахиц гарсан байна. 

Цаашид тус цагдаагийн газраас цагдаагийн байгууллагын зорилт, үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж, алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, сахилга 

ёс зүйг сайжруулж, доголдож байгаа ажлын үзүүлэлтийг дээшлүүлж ажиллахаар 

зорилго тавин ажиллаж байна. 

 

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


