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Нэг. Дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны үр дүн; 

 

   Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилтыг ханган ажиллах 

үүднээс хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж,  явц үр дүнг тухай бүр тооцон 

ажиллаж байна.  

“Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар, үр дүнг 

дээшлүүлэх” зорилтын хүрээнд: 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, шалгах ажлыг 

мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр ханган, хяналт тавьж, тасаг болон алба хаагчдын 

үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулж, удирдан чиглүүлж ажилласнаар гэмт 

хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт 13.5 хувиар өссөн. 

 Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгын хүрээнд “Хулгай ба гэр 

хорооллын хяналт” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж бүх тасгийн алба хаагчдыг 

хамруулан мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласнаар хулгайлах гэмт хэргийн 

гаралт буурч энэ оны 2 дугаар сард орон байрны хулгайн гэмт хэрэг үйлдэгдээгүй 

бодит үр дүн гарсан.   

  “Цагдаагийн байгууллага алба хаагчийн эрх зүйн орчинг шинэчилж, 

сургалтын үр дүнг дээшлүүлэх” зорилтын хүрээнд:  

Тус цагдаагийн газар нь хууль зүйн шинэчлэлийн хүрээнд төрөөс баримталж 

хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт алба хаагч, иргэд олон 

нийтэд сурталчилан таниулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, энэхүү ажлын 

хүрээнд байгууллагын бодлого, зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг төвийн 

албадаас баримталж  буй бодлоготой уялдуулан, алба хаагчдын мэдлэг, үүрэг 

гүйцэтгэх ур чадварыг цаг үеийн шаардлага, стандартад нийцүүлэх ажлыг үе 

шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.  

Тус цагдаагийн газраас алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх, 

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 1 дүгээр улирлын байдлаар алба хаагчдыг 

хөгжүүлэхэд чиглэсэн 6 удаагийн 12 цагийн сургалтанд 420 алба хаагч /давхардсан 

тоогоор/, мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн 8 удаагийн 14 цагийн сургалтанд 556 

алба хаагч /давхардсан тоогоор/, мэргэжлийн ур чадвар болон дадлагжуулах 4 

удаагийн 8 цагийн сургалтанд 280 алба хаагч /давхардсан тоогоор/, бие, бялдарын 

бэлтгэлжилтийн 8 удаагийн 14 цагийн сургалтанд 610 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.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын нэгдсэн төвөөс 2017 онд зохион 

байгуулах сургалтын сэдэв, хөтөлбөрийн дагуу албаны нохойн сургалтанд 1, уран 

жолоодлогын сургалтанд 1,  “Захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт  

сургалтанд 1, бусад сургалтанд 2 нийт 5 алба хаагчийг хамруулсан.  

Түүнчлэн Хууль сахиулах их сургуулийн эчнээ болон бакалаврын сургалтанд 8  

алба хаагчийг тус тус  хамруулсан. 

 “Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, харилцааны соёл, ёс зүйн шаардлагыг 

хангаж ажиллах” зорилтын хүрээнд: 

Алба хаагчдын ажлын хариуцлагыг сайжруулах зорилгоор тэдний мэргэшлийн 

түвшин, сахилга ёс зүйг дүгнэхдээ тухайн алба хаагчийн үлгэр дуриалал, ажлын ур 

чадвар, харилцааны соёл, боловсрол, мэргэжил арга зүйн түвшинг  харгалзах 

үзүүлэлт болгох чиглэлийг баримтлан ажиллаж байна.  

Түүнчлэн ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх 

үүднээс Цагдаагийн газрын “Дотоод журам”-ыг шинэчилэн баталж, ажлын 

хариуцлагын талаар уг журамд бүлэг заалт оруулж, хэрэгжилтанд нь тасгийн дарга 

нар хяналт тавьж, сар бүр үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Алба хаагчдын харилдцааны соёлыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд иргэдийг 

хүлээн авч, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх,  угтах үйлчилгээ зэргийг тасралтгүй зохион 

байгуулж байгаагаас гадна ахмад үеийн номлол, сайн дуурайлал, алба хаагчдын үйл 

ажиллагаандаа мөрдвөл зохих ёс зүй, сахилгын дүрэм, үйл ажиллагааны журмыг 

ягштал мөрдүүлж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулж, харилцааны саёлын чиглэлээр 3 

удаа 6 цагийн сургалтыг зохион байгуулж ажилласан.  

 

Хоёр. Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Цагдаагийн төв 

байгууллагын даргын болон аймаг, нийслэл, дүүргийн өөрөө удирдах 

байгууллага, Засаг даргын тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

талаар 

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 Байнгын хорооны 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 жилээр тооцуулахаар хэрэгжилтийг ханган 

ажиллаж байна. 



Гурав. Удирдлагын манлайлал, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тэдгээрийн 

хэрэгжилт, Цагдаагийн төв байгууллагын даргын үүрэг, зөвлөлийн хурлын 

шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх талаар авсан арга 

хэмжээ, үр дүн; 

 

          Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг “Цагдаагийн байгууллагын ажлыг 

төлөвлөх, тайлагнах журам”  /код-108/-ын дагуу жил, улирлаар төлөвлөж биелэлт үр 

дүнг улирал бүр тооцон ажиллаж байна.  

           Мөн цагдаагийн газрын дарга  ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүгнэх зорилгоор 

тасгуудын ажлыг сараар төлөвлүүлж, сарын ажлын үр дүнг зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэж хэвшсэн.  

Түүнчлэн тасгийн дарга  болон сум, багийн хэсгийн байцаагч, төлөөлөгч нар 

өдөр тутмын ажлын тэмдэглэлтэй, ахлах мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаагч, хэрэг 

бүртгэгч, төлөөлөгч нар календарчилсан төлөвлөгөөтэй, бусад алба хаагч өдөр 

тутмын ажлын тэмдэглэл хөтөлж ажиллаж байна.  

 Алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх ур чадварын түвшинг ахиулахад чиглэгдсэн арга 

хэмжээний үр дүнг дүгнэхдээ тухайн тасаг, албаны дарга, ахлах байцаагч нарын 

удирдан манлайлах үлгэр дуриалал, ажлын ур чадвар,  мэргэжил арга зүйн түвшинг  

улирал бүр дүгнэн, хамт олны ажлын үнэлгээг тодорхойлоход харгалзах үзүүлэлт 

болгох чиглэлийг баримталж ажиллаж байна.  

 Удирдах алба хаагчдын манлайлал, ур чадварын түвшинг дүгнэж үнэлэхдээ 

тэргүүн ээлжинд хамт олныг удирдан зохион байгуулах ур чадвар, харилцааны соёл, 

алба хаагчид болон иргэд олон нийтийн үнэлэмж, боловсрол  мэргэшлээ дээшлүүлж 

байгаа байдал, бүтээлч санал, санаачлага, бие даан хэрэгжүүлэх чадвар, удирдан  

зохион байгуулсан ажил,  ололт амжилт, гаргаж буй зөрчил,  сэтгэл зүй, сэтгэлгээний 

түвшин, шинээр томилогдсон алба хаагчийг сургаж дадлагажуулсан байдлыг 

харгалзах үзүүлэлт болгон сар бүрийн ажил дүгнэх хурлаар хэлэлцүүлж үнэлэлт 

дүгнэлт өгч ажилласан. 

           Цагдаагийн ерөнхий газар, түүний харьяа албадаас ирүүлсэн бодлого чиглэл, 

үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээлэл, үүрэг, зөвлөмж, ажлын чиглэл, 

зөвлөлийн хурлын шийдвэр болон бусад албан бичгүүдийг долоо хоногийн Даваа, 

Лхагва, Баасан гарагт тухай бүр нь алба хаагчдад танилцуулж, түүний мөрөөр 

тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргаж, үр дүн, хэрэгжүүлсэн ажлын 

танилцуулга, мэдээллийг төвийн албадад дурдсан хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан.  

          Тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтнууд удирдах арга барилд суралцах, алба 

хаагчдад хуулийн хүрээнд шаардлага тавьж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг цаг 

тухайд нь үнэлж дүгнэн, урамшуулах, хариуцлага тооцох ажлыг хэвшүүлэх, алба 

хаагчдыг хүлээсэн үүргээ бүрэн ухамсарладаг, гаргасан шийдвэр, үйл 

ажиллагааныхаа үр дүнг хариуцах чадварыг сайжруулахад анхаарал хандуулан 

ажиллаж байна.  

Удирдлагын манлайлал үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг сайжруулах, ажлын үр 

дүн, хариуцлагыг дээшлүүлэх, чиглэлээр тус цагдаагийн газрын дарга 8 удаа бичгээр 

зөвлөмж, зааварчлага өгч биелэлт үр дүнг сар бүр тооцон ажиллаж байна. 

Дөрөв. Үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

мэдээллийг тайлагнах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, үр дүн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт-Аюулгүй байдлын газраас  

Цагдаагийн байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт- шинжилгээ хийж, өгсөн 



үнэлгээ санал зөвлөмжийн дагуу үйл ажиллагаандаа дүгнэлт хийж, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэх буюу гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг хангаж 

биелэлт, үр дүнг хагас бүтэн жилээр холбогдох төвийн албанд хүргүүлэхээр ажиллаж 

байна.  

Мөн “Цагдаагийн байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх /код-110/ 

журам”-ыг хэрэгжилтийг хангах, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн, өртөг, 

зардлыг бодитой тогтоох, амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйл болон зөрчил дутагдлын 

шалтгааныг тогтоож, цаашид авч хэрэгжүүлэх саналыг тодорхойлох зорилгоор 

цагдаагийн газрын тасгуудын үйл ажиллагаа, байгууллагын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний биелэлт, тайланд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хагас бүтэн жилээр 

хийж ЦЕГ-ын холбогдох албадад хүргүүлэхээр төлөвлөсөн.  

Мөн тус цагдаагийн газрын тасаг, хэсгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт 

хийх төлөвлөгөөг гаргаж 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Замын цагдаагийн 

тасгийн үйл ажиллагаанд хяналт- шинжилгээ үнэлгээг хийж, цагдаагийн газрын дарга 

бичгээр зөвлөмж хүргүүлэн биелэлтийг нь тооцон ажилласан. 

Төлөвлөгөөний дагуу 5 дугаар сард Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, 6 

дугаар сард Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг, 7 

дугаар сард Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн үйл ажиллагаанд хяналт 

шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөхөөр төлөвлөн ажиллаж байна. 

 Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж 

үнэлгээ өгөхдөө Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг 

журам”, ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 842 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн 

байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний /код 110/ журам”-ыг баримтлан ажиллаж 

байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/36 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж  

биелэлт, үр дүнг тооцох баримт бичгийн жагсаалт”-ын дагуу 44 баримт бичгийн 

биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 

Тав. Хүний нөөц боловсон хүчний бодлого,  

төлөвлөлт, албаны сургалтын талаар: 

 

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

дүгээр тушаалаар баталсан 150 орон тоотой батлагдсан ба Тахарын ерөнхий газар 

татан буугдсантай холбоотой шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий 7 

орон тоо тус цагдаагийн газарт шилжиж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 

Б/648 дугаар тушаалаар Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг байгуулагдсан. 

 2017 оны  1 дүгээр улирлын байдлар тус цагдаагийн газар нь 156 алба 

хаагчтайгаар хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд одоо сэтгэл 

зүйч 1, хэсгийн цагдаа 3, эргүүлийн цагдаа 1 нийт 6 орон тоо сул байна. 

 Алба хаагчдын 143 буюу 91.6 хувь нь эрэгтэй, 13 буюу 8.4 хувь нь эмэгтэй алба 

хаагч байгаа бөгөөд насны ангилалаар нь авч үзвэл 18-25 насны алба хаагчид 45 

буюу 28.8 хувь, 26-35 насны алба хаагч 78 буюу 50 хувь, 36-45 насны алба хаагч 30 

буюу 19.2 хувь, 45-аас дээш насны 3 буюу 1.9 хувь буюу нийт алба хаагчдын 78.8 

хувийг 18-35 насны боловсон хүчин бүрдүүлж байна.  

 Алба хаагчдыг боловсролынх нь түвшингээр нь ангилж үзвэл дээд 

боловсролтой алба хаагч 123 буюу 78.8 хувь,  бүрэн дунд боловсролтой алба хаагч 



28 буюу 17.9 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.  

 2017 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 хамруулан ажиллалаа.  

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. 

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 ажиллагаандаа мөрдөж байна. 

 Цаашид боловсон хүчний судалгааг явуулахдаа ёс суртахуун, харилцааны 

соёлын талаарх судалгааг нарийвчлан хийж, шалгуур үзүүлэлт болгож ажлын байрыг 

зарлахдаа иргэд олон нийтэд энэ чиглэлээр тухай бүр мэдээлэл хүргэн ажиллаж 

байна.  

Тус цагдаагийн газраас алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх, 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 1 дүгээр улирлын байдлаар алба хаагчдыг 

хөгжүүлэхэд чиглэсэн 6 удаагийн 12 цагийн сургалтанд 420 алба хаагч /давхардсан 

тоогоор/, мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн 8 удаагийн 14 цагийн сургалтанд 556 

алба хаагч /давхардсан тоогоор/, мэргэжлийн ур чадвар болон дадлагжуулах 4 

удаагийн 8 цагийн сургалтанд 280 алба хаагч /давхардсан тоогоор/, бие, бялдарын 

бэлтгэлжилтийн 8 удаагийн 14 цагийн сургалтанд 610 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.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын нэгдсэн төвөөс 2017 онд зохион 

байгуулах сургалтын сэдэв, хөтөлбөрийн дагуу албаны нохойн сургалтанд 1, уран 

жолоодлогын сургалтанд 1,  “Захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт  

сургалтанд 1, бусад сургалтанд 2 нийт 5 алба хаагчийг хамруулсан.  

Түүнчлэн Хууль сахиулах их сургуулийн эчнээ болон бакалаврын сургалтанд 8  

алба хаагчийг тус тус  хамруулсан. 

 

Зургаа. Алба хаагчдын сахилга, ёс зүйн байдал 

 

2017 оны эхний улирлын байдлаар тус цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 

давхардсан тоогоор 79 алба хаагч ажлын үр дүн, идэвх санаачлага гарган, 

удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлж ажилласан 

үндэслэлээр сарын үндсэн цалингаа 5-20 хувиар нэмүүлж, ажлын үр дүн хангалтгүй, 

тайлан мэдээгээ хугацаанд нь ирүүлээгүй, идэвх санаачлагагүй ажилласан, 

удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй, нэгдсэн арга хэмжээг үр дүнтэй 

зохион байгуулаагүй зэрэг үндэслэлэээр  давхардсан тоогоор 109 алба хаагч сарын 

үндсэн цалингаа 5-20 хувиар бууруулсан байна. 

2017 оны 1 дүгээр улиралын байдлаар  2 офицер, 1 ахлагч, нийт 3 алба хаагч 

сахилгын арга хэмжээ авагдсан  байна.   

Сахилгын зөрчлийг хэлбэрээр нь авч үзвэл цагдаагийн алба хаагчид бие бидээ 

тавих заримч шаардлага сул 1, ЭБШХ болон бусад хууль дүрэм зөрчсөн 1, хувь хүний 

буруутай үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчил 1  байна. 

2017 оны эхний улиралд Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, сахилгын 

дүрэм зөрчсөн болон иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийн дагуу  6 алба хаагчид 

холбогдох 6 албаны шалгалтыг явуулсан байна. 

Алба  хаагчдын  харилцааны   соёл,  сахилга  ёс  зүйг дээшлүүлэх,   гэмт хэрэг, 

ёс зүйн зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх талаар дарга, удирдлагууд 

тогмол хяналт тавьж,   шат  дараалсан   албаны   зарчимч шаардлагыг   өндөржүүлж,   

зөрчил   дутагдлыг  газар дээр нь засуулах, дахин давтан гаргуулахгүй    байхад     

чиглэсэн     тодорхой     ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаас гадна сахилга ёс 

зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр албаны сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил, нийтийг 

хамарсан спорт, урлагын арга хэмжээ зэргийг зохион байгуулж ажилласан.  

Алба хаагчдын ёс зүй зөрчсөн, иргэдэд хүнд суртал гаргасан, чирэгдүүлсэн, 

шан харамж авсан, өгсөн болон авилгын талаарх мэдээллийг  70453908, 93023802 

дугаартай утасуудыг 24 цагаар нээлттэй байлган авч байгаа бөгөөд энэ талаар орон 

нутгийн “хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд мэдээлж, мөн иргэдийг угтах 

танихмд алба хаагчдаас  хууль зөрчсөн, авлига авсан, хүнд суртал гаргасан, сахилга 



ёс зүй зөрчсөн талаарх санал хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авах “Санал хүсэлтийн 

хайрцаг” байрлуулан ажиллаж байна.  

  

Долоо. Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж 

хэрэгжүүлсэн ажил 

 

Тус аймгийн хэмжээнд гудамж, талбай олон нийтийн газарт үйлдэгдэж байгаа 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, нийтийн хэв журам 

хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийг амар тайван амьдрах 

нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тус Цагдаагийн газраас 2017 оны 1 дүгээр улирлын 

байдлаар  дараах чиглэлээр  урьдчин сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулан 

ажиллалаа. Үүнд:  

          

 

7.1. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан  сэргийлэх ажлын чиглэлээр: 

 

Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус аймагт үйл 

ажиллагаа явуулдаг “Увс”, “МВС”, “Увс нам бус телевиз”-ээр долоо хоногийн эрүү хэв 

журмын нөхцөл байдлыг үнэлэн сэрэмжлүүлэг мэдээ, мэдээллийг давхардсан тоогоор 

28 удаа иргэд олон нийтэд хүргэж  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 явуулснаас гадна “Увс аймаг дахь цагдаагийн газар” facebook хаягт архидан 

согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлэг, шторк  байршуулсан.  

Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор “Хулгай ба гэр хорооллын хяналт” тусгай арга хэмжээг 2017 оны 

02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх 

хугацаанд зохион явуулж тус арга хэмжээний хүрээнд Улаангом сумын гэр 

хорооллуудыг цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдад хуваарилан өгч,  гэр хорооллын 

айл өрхөөр зочилж Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Гэр бүлийн 

хүчирхийллийн тухай хуулиудаар зөвлөгөө өгч санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж хяналт 

тавьж ажилласан.  

Арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 103 алба хаагч 515 цаг үүрэг гүйцэтгэж нийт 

568 айл өрхөөр зочилж, 568 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж, 1704 иргэнд хууль 

зүйн зөвлөгөө өгч баг хариуцсан хэсгийн байцаагч, цагдаа нар хариуцсан багийн 

объектын судалгаанд баяжилт хийж ажилласан. 

 Мөн Улаангом сумын нутаг дэвсгэрийг 24 цагаар эргүүлийн хяналтанд авч 

шөнийн эргүүлд үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдыг томилон ажиллуулж давхардсан 

тоогоор 32 алба хаагч 16 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр хөдөлгөөнт эргүүлийн үүрэг 

гүйцэтгэж 84 тээврийн  хэрэгсэл шалгаж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 3 

зөрчил илрүүлсэн.  

Хэсгийн байцаагч, багийн цагдаа нар нь хариуцсан нутаг дэвсгэр дээр зохион 

байгуулагдсан багийн иргэдийн нийтийн хуралд оролцож нийт 1008 иргэдэд гэмт 

хэрэг, захиргааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх болон Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 



тэмцэх тухай хуулийн талаар сурталчилгаа хийж,  1008 санамж сэрэмжлүүлэг тарааж 

ажиллалаа. 

 

7.2. Архидан согтуурахтай тэмцэх болон тамхины хяналтын 

тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

 

 Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс 2017 оныг 

“Архигүй төрийн алба, согтуу жолоочгүй жил” болгох уриаг гаргаж аймгийн төр 

захиргаа, хэвийн хэвшил, иргэд олон нийтэд сурталчилан ажиллаж байна.   

Мөн тус цагдаагийн газраас Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай Монгол улсын 

хуулийг зөрчсөн зөрчил болон аймгийн Засаг даргын 2012 оны А/582 тоот 

захирамжаар тогтоосон сар бүрийн 1-ний өдөр архи согтууруулах ундаа худалдах 

түүгээр үйлчлэхийг хориглох, төрийн алба хаагчид ажлын цагаар болон албан 

томилолтоор хөдөө орон нутагт ажиллахдаа архи согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй 

байх талаар тогтоосон журам зөрчсөн, түүнчлэн архи согтууруулах ундаа хэрэглэж 

гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон төрийн алба хаагчдын талаарх мэдээллийг орон 

нутгийн MBC, УВС телевизүүдээр тогтмол иргэд олон нийтэд хүргэж урьдчилан 

сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлэг хүргэн ажиллалаа. 

Хэсгийн байцаагч, төлөөлөгч, цагдаа нарт хариуцан ажиллаж буй нутаг 

дэвсгэртээ архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөлтэй аж ахуй 

нэгжүүдэд тавих хяналтаа сайжруулж, санамж сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх, үйлчилгээний 

цэгийн цагийн хуваарьт хяналт тавин ажиллах, мөн баталгаагүй стандартын 

шаардлага хангаагүй, хууль бусаар согтууруулах ундаа бэлтгэн, худалддаг иргэдийг 

олж тогтоон таслан зогсоох арга хэмжээ авч ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч 

биелэлтийг нь тооцон ажиллаж байна. 

Архи согтууруулах ундаа, худалдан борлуулдаг түүгээр үйлчилдэг, аж ахуй 

нэгж байгууллагууд баталгаагүй, стандартын шаардлага хангаагүй согтууруулах 

ундаа худалдахаас урьдчилан сэргийлж, Улаангом сумын 12 багийн 152 аж ахуй 

нэгжид  албан мэдэгдлийг хүргүүлж үр дүнг тооцон ажилласан.  

 

7.3. Хар тамхи, мансууруулах бодисын хор уршиг,  

түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 

Тус аймгийн хэмжээнд  үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр /3 телевиз, 1 FM/  хар тамхи, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөт эмийн 

хор уршгийн талаарх богино хэмжээний шторк, сурталчилгааг нэвтрүүлэн иргэдэд 

сурталчилан ажилласан.  

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад ахуйн хэрэглээний газ үнэртэж 

мансуурахын хор уршгийн талаар тайлбарлан танилуж энэ  чиглэлээр  үе  тэнгийн  

хүүхдүүдийн  дунд  үйлдэгдэж байгаа зөрчлийг  илрүүлэх, таслан  зогсооход 

цагдаагийн  алба  хаагчид  болон  сургуулийнхаа  захиргаа, нийгмийн ажилтантай  

хамтран  ажиллах  чиглэлээр  мэдээлэл  хийж, сэрэмжлүүлэх материаллыг тарааж 

ажилласан.     

Аймгийн Гаалийн газраас “Хар  тамхи мансууруулах бодисын хууль бус 

эргэлттэй тэмцэх, урьдчилан  сэргийлэх, илрүүлэх” сэдэвт уулзалт зохион явагдсан 

ба уулзалтанд Хилийн цэргийн 0245 дугаар ангийн хилийн шалган нэвтрүүлэх  боомт  

хариуцсан заставын дарга, Тагнуулын газрын мөрдөн байцаагч, ажилтан, Мэргэжлийн 

хяналтын газрын улсын байцаагч, Гадаадын иргэн харьяатын албаны улсын 



байцаагч, Цагдаагийн газрын эрүүгийн төлөөлөгч, Гаалийн байгууллагын байцаагч 

нар оролцсон бөгөөд тухайн  алба  хаагчидтай хар  тамхи  мансууруулах  бодисыг  

таних,  илрүүлэх,  хэрэглэсэн  этгээдийг  таних,  илрэх  шинж тэмдэгийн  талаар  

мэдээллийг  солилцон ажиллалаа. 

 

7.4. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын 

эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

 

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрүүл мэнд, эд 

хөрөнгөөрөө хохироос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2017 оны 1 дүгээр  улиралд 

“Сар шинэ-2017” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж уг арга хэмжээний хүрээнд 

улсын чанартай авто зам дайран өнгөрөх Наранбулаг, Малчин, Сагил, Түргэн, Давст 

сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг авто замуудад хяналт тавьж ажиллуулснаар 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын сэрэг гэмт 

хэрэг бүртгэгдээгүй эерэг үр дүн гарсан. 

 Замын цагдаагийн албаны даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 

8/884 тоот албан бичгээр ирүүлсэн “2017 онд тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн 

бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих, зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор хяналт 

шалгалтын календарчилсан хуваарь, төлөвлөгөө”-ний дагуу салбар төлөвлөгөө гарган 

хуваарийн дагуу “Тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж”, “Ачааны автомашин, ачаа 

тээвэрлэлт” сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан 

ажилласан.  

Мөн орон нутгийн “Увс нам бус”, “МВС”, “Увс” телевизээр 7 хоног бүр зам 

тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр болон  Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрмийн хэрэгжилтийг хангах 

зорилгоор иргэд, жолооч нарт тогтмол мэдээ, мэдээлэл, санамж, зөвлөмж нэвтрүүлж 

ажиллаж байна.  

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Жолоочийн зөрчлийн оноо 

тооцох журам болон бусад хууль тогтоомж, замын хөдөлгөөний өнөөгийн нөхцөл 

байдлын талаар 18 сум, аймгийн төвийн 12 багийн иргэдэд болон Хилийн цэргийн 

0311 ангийн ажилтан алба хаагч нарт сургалт зохион байгуулсан. Цагдаагийн газрын 

алба хаагч нар гудамж замын хяналтаар согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ 

тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 59 зөрчлийг илрүүлэн гарч болох зам тээврийн осол, 

хэргээс урьдчилан сэргийлж ажилласан.  

Аймгийн хэмжээнд цас их орсноос улсын болон орон нутгийн авто зам, даваа 

хаагдсаны дагуу гарч болох зам тэээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 

иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор “Авто замын хөдөлгөөнийг түр 

хугацаагаар хаах тухай” аймгийн Засаг дарын А/134, А/135 тоот захирамж гаргуулан 

хэрэгжилтийг хангуулж ажиллалаа.  

  

7.5. Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

түүнээс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд: 

 

Тус цагдаагийн газраас аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар 

зөвлөл, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Боловсрол соёл, урлагийн 

газар, “Сайн тус” төрийн бус байгууллагатай хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэл болон 

хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан  сэргийлэх  чиглэлээр  “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг сурталчлах нэг сарын аян”,  Цагдаагийн газрын 



нэрэмжит “Эрх зүйн олимпиад” зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулж дээрх арга 

хэмжээний хүрээнд 13 удаагийн уулзалт, сургалт, ухуулга  яриаг зохион  байгууллаа. 

Уулзалт сургалтанд 2000   багш ажилчид, оюутан  сурагчид хамрагдсан.  

Мөн анхаарал татсан, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож болзошгүй 27 хүүхэдтэй  

уулзаж нэг бүрчилсэн ярилцалгыг зохион байгуулж, бүртгэл, судалгаанд хамруулан 

зөвлөгөө өгч  ажилласан.   

 

7.6. Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 

  Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр хяналт 

шалгалт хийх, нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган ажиллаж 

байгаа ба  төлөвлөгөөний дагуу хууль бусаар ашигт малтмал ашиглах, олборлох 

явдалтай тэмцэх зорилгоор  2017 оны 02 сарын 20-ны өдөр Увс аймгийн Тариалан 

сумын нутагт байрлах “Бор хавцал” гэх газарт гар аргаар алт олборлож байсан 300 

гаруй иргэдийг албадан тараасан.  

Байгаль орчны салбарын ажилтнууд, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, 

байгаль хамгаалагч, газрын даамал, цаг уурын мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн сургалт 

зөвлөгөөний үеэр тус цагдаагийн газраас “ Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт 

хэргийн ойлголт” сэдвээр сургалт явуулж, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх яриа таниулга, зөвлөмжийг өгч ажилласан. 

  

Найм. Захиргааны хяналтын талаар: 

 

 Улсын Ерөнхий прокурор, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 01 

дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/05, А/09 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан 

“Тэнсэгдсэн ялтанд хяналт тавих журам”-ыг хэрэгжүүлэн ажиллах талаар хэсгийн 

төлөөлөгч, байцаагч нарт цагдаагийн газрын дарга зөвлөмж, ажлын чиглэл бичгээр 

өгч, биелэлтийг нь улирал бүр тооцон ажиллахаар төлөвлөсөн.  

Түүнчлэн  “Хорих ял эдлээд суллагдсан зарим хүнд захиргааны хяналт тогтоох / 

код 601/ журам”, “Тэнсэгдсэн ялтан, гэмт хэрэг үйлдсэн насанд хүрээгүй хүүхдэд 

хяналт тавих / код 619/ журам”-уудыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж 

биелэлтийг нь ханган ажиллаж байна.  

Аймгийн төвд оршин суудаг захиргааны хяналтад байгаа этгээдүүдийн 

уулзалтыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Улаангом сумын Иргэдийн нийтийн 

хурлын дарга,  багийн засаг дарга, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 

мэргэжилтэн нарыг оролцуулан Улаангом сумын 10 дугаар багийн нутагт байрлах 

багийн төвд зохион байгуулсан ба уулзалтын үеэр эрх зүйн сургалт болон танин 

мэдэхүйн “АХА” тэмцээн  зохион явуулсан бөгөөд сар бүрийн 5-ны өдөр захиргааны 

хяналтанд байгаа хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулж хэвшсэн. 

 Шүүхээс ял тэнсэгдсэн, хорих байгууллагаас хугацааны өмнө тэнсэн 

суллагдсан, хорих ял эдлээд суллагдсан этгээдүүдэд хувийн хэрэг нээж, “Гарын 

хээний сан”, “Генетик мэдээллийн сан”-д тус тус холбогдох мэдээллийг оруулж санг 

баяжуулан, хяналтын прокурорт журамд заасан хугацаанд танилцуулан, аймгийн 

Прокурорын газраар уламжлан хилийн хориг тавиулж, захиргааны хяналт тогтоон 

ажиллаж байна.  



Мөн шинээр хяналтад орж буй этгээдүүдийг Даваа болон Баасан гарагт нийт 

бүрэлдэхүүнд танилцуулан нийтлэг чиг үүргийн хүрээнд хяналт тавих талаар үүрэг, 

чиглэлийг өгч хэвшсэн.  

Тус аймгийн Зүүнговь суманд оршин суух Пүрэв овогтой Буянжаргал гэгч  

захиргааны хяналтад байхдаа 2016 оны 12 дүгээр сард захиргааны арга хэмжээ 

авагдсан тул хорих ялыг биечлэн эдлүүлэх саналыг шүүхэд хүргүүлснээр Увс аймгийн 

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжаар хорих ялыг биечлэн 

эдлүүлэх шийдвэр гаргуулсан.  

Тус цагдаагийн газар нь хорих ял эдлээд суллагдсан, хорихоос өөр төрлийн ял 

шийтгэгдсэн, ял хойшлогдсон хүмүүсийг судалгааг бүрэн  хийж, туслах тоо бүртгэлийн 

санд бүрэн оруулсан бөгөөд 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар шүүхээс ял 

тэнсэгдсэн 94, хорих байгууллагаас хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан 11, хорих ял 

эдлээд суллагдсан 1, нийт 106 этгээдэд захиргааны хяналт тогтоон ажиллаж байна. 

 

Ес. Нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээ: 

 

 Тус цагдаагийн газраас 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар “Сар шинэ”, 

“Гэрэлтүүлэг бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл”, “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” зэрэг 12 нэгдсэн болон тусгай, хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг 

зохион явуулж биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан.  

 

Арав. Нууц далд аргаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн илрүүлэлт, 

шийдвэрлэлтийн байдал 

 

2017 оны 1 дүгээр сарын 30-ний өдрийн байдлаар тус цагдаагийн газарт 96 

хэрэг бүртгэгдсэнээс 52 хэрэг нь бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь 

тогтоогдоогүй хэрэг байсан ба үүнээс 48 хэргийг буюу 92.5 хувийг нь илрүүлсэн 

байна. Бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэргийн 

илрүүлэлтийг хэргийн ангилалаар  авч үзэхэд хөнгөн хэргийн илрүүлэлт 96.7 хувь, 

хүндэвтэр хэргийн илрүүлэлт 85 хувь, хүнд, онц хүнд хэргийн илрүүлэлт 100 хувь  

байна. Гэмт хэргийн илрүүлэлтийг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 13.5 хувиар 

өссөн байна.  

Энэ оны 1 дүгээр улиралд тус цагдаагийн газрын гүйцэтгэх ажлын эрхтэй алба 

хаагчид нууц, далд аргаар бүлэг, зохион байгуулалттай үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг 

илрүүлэхэд гүйцэтгэх ажлыг чиглүүлж ажилласнаар гүйцэтгэх ажлын шугамаар 94 

мэдээ, мэдээлэл олж баримтжуулан шалгаж иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 

253945000 төгрөгний хохирол учруулсан 62 холбогдогчтой 55 хэрэг, үйлдэл илрүүлэн 

эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт 

шилжүүлжээ.  

Үүнээс түдгэлзүүлсэн болон эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй ажиллагаанд 

байсан 10 хэргийг нөхөн илрүүлсэн байна.  

Аймаг орон нутгийн гэмт хэргийн гаралт, эрүүгийн нөхцөл байдлыг сар бүр 

сумдаар нь нэгтгэн цагдаагийн газрын удирдлагад танилцуулж дүгнэлт хийж гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажилд сумдын хэсгийн төлөөлөгч, 

цагдаа, хэсгийн байцаагч, багийн цагдаа нарын хүчийг татан оролцуулж бүртгэгдэх 



үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй гэмт хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах зорилгоор 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээг хариуцсан 

нутаг дэвсгэрт үр дүнтэй зохион байгуулж, энэ хугацаанд орон байрны хулгайн гэмт 

хэрэг гаргахгүй ажилласан. 

  

Арван нэг.Шүүх, прокурорын мэдэгдэл, шаардлага, энгийн  

Магадлалын дагуу авсан арга хэмжээ, үр дүн; 

 

Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдын сургалтыг долоо хоног бүрийн Лхагва 

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 шүүх, 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 2017 оны эхний улиралд прокурорын шаардлага аваагүй байна. 

 

Арван хоёр. Цагдаагийн байгууллагад иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт 

хэргийн тухай өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж буй 

байдал; 

 

Тус цагдаагийн газар нь 2017 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 

иргэд, аж ахуй нэгж, байгуулагаас 695  гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 163 

буюу 23.5 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 428 буюу 61.5  хувь нь захиргааны зөрчлийн 

шинжтэй, 104 буюу 14.9 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 96 гомдол мэдээлэлд 

эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 67 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 137 буюу 84 

хувийг 0-5 хоногт, 26 буюу 15.9 хувийг 6-19 хоногт, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 

гомдол мэдээллийн 400 буюу 93.4  хувийг 14 хоногт 28 буюу 6.5 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 ажилласан байна. 

 

Арван гурав. Санхүү, нийгмийн асуудлын талаар авсан арга  

хэмжээний үр дүн зэргийг хамруулсан байна. 

 

2017 оны 1 дүгээр улиралд  санхүүгийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын Төсвийн 

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, хангамжийн 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. 

Үнэт цаасны тайланг сард  2  удаа гаргаж, алба хаагчдын тооцоог тогтмол 

хийж, алба хаагчдын гар дээр байгаа үнэт цаасыг нүд үзэн тоолж, тасалсан 

торгуулийн хуудсыг мэдээлэл судалгааны сантай тулгалт хийж, ажиллаж байна. 

2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар  алба хаагчдын цалинд 426602,7 мянган 

төгрөг, тогтмол зардалд 30848,4 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 

28931,7 мянган төгрөг,  нормативт зардалд  3295,5 мянган төгрөг, эд хогшил, урсгал 

засварын зардалд  4232,7 мянган төгрөг, томилолтын зардалд  6387,3 мянган төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ, төлбөр хураамжийн зардалд 1794,0 мянган 

төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 500,1 мянган  төгрөг тус тус төсөвлөгдсөн.  

Цагдаагийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв,  2016 оны 1, 2, 3 дугаар сарын 

санхүүгийн мэдээлэл, сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэл, тендер худалдан авалтын 

мэдээллийг шилэн дансны нэгдсэн системд тогтмол шивж, файл хавсаргаж, нийт бие 

бүрэлдэхүүнд танилцуулж, цагдаагийн газрын uvs.police.gov mn вэб сайтанд болон  

санхүүгийн ил тод байдлыг хангах “Санхүүгийн ил тод байдал-Шилэн халаас” 

мэдээллийн самбарт байршуулан 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.  

2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар  захиргааны журмаар баривчлагдсан 22 

иргэний хоногийн хураамж 1136,4 мянган төгрөгөөс 762,8 мянган төгрөг, 

саатуулагдсан 223 иргэний 925,4 мянган төгрөг, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах 

байранд түр саатуулагдсан 61 тээврийн хэрэгслийн хураамж  363,5 мянган төгрөг тус 

тус дансанд төвлөрүүлсэн байна. 

 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 

зарлан мэдээллэх ажлыг зохион байгуулсан ба тендерт оролцогч нараас ямар нэгэн 

гомдол санал ирээгүй болно. 

Тус цагдаагийн газраас ахмад ажилтнуудад жил бүр тусламж, дэмжлэг үзүүлэх, 

хөдөлмөрийн алдарыг нь тэмдэглэх, ахмад ажилтнуудтай уулзалт, ярилцага зохион 

байгуулах, тэдний ажил, амьдралын туршлагыг алба хаагчдад түгээх ажлыг 

хэвшүүлсэн.  

 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. 

Түүнчлэн алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, эрүүл мэндийг 

хамгаалахыг зорилгоор алба хаагчдыг /140 алба хаагч/ нарийн мэргэжлийн эмч нарын 

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


үзлэгт бүрэн хамруулж, 1 алба хаагчийг Улаанбаатар хотод эмчлүүлж, 80 алба 

хаагчийг томуу төст  өвчний вакцин хийлгэсэн. 

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. 

 

 

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


