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Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

Тус цагдаагийн газрын даргын тушаалаар “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх орон 

тооны бус салбар зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталж, зөвлөлийн даргаар 

Захиргааны удирдлагын тасгийн даргыг, нарийн бичгийн даргаар хүний нөөцийн 

мэргэжилтэнг, гишүүдэд Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах, Нийтийн хэв журам 

хамгаалах, Замын цагдаагийн тасгийн дарга болон  эдийн засгийн мөрдөгч нарыг 

томилсон. 

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө”-г гаргаж, биелэлт үр дүнг бүтэн жилээр тайлагнан 

ажиллаж байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2017 

оны ажлын төлөвлөгөөний төслийн саналд иргэдэд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 

сурталчлах ажлыг үе шаттай явуулах саналыг хүргүүлэн тусгуулсан. 

 Тус цагдаагийн газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн  нь  Цагдаагийн ерөнхий 

газрын даргын тушаалаар ЭБАТ-ийн үүргийг гүйцэтгэдэг бөгөөд тухайн алба хаагчид 

20 хувийн цалингийн нэмэгдлийг хуульд заасны дагуу олгон ажиллаж байна. 

 

Хоёр: Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийг алба хаагч,  

иргэд олон нийтэд сурталчилах ажлын 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 цагдаагийн газар” нэртэй facebook хуудсанд авлигаас 

урьдчилан сэргийлэх 2 төрлийн штрок, тус цагдаагийн газраас зохион байгуулсан 3 

удаагийн “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээний үеэр авлигын эсрэг хууль 

тогтоомж болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх, түүнээс ангид байх 4 төрлийн 295 

ширхэг хэвэлмэл хуудас, санамж сэрэмжлүүлгийг тус тус иргэдэд тарааж ажилласан.  

Тус аймгийн Улаангом сумын ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын 

дунд “Хууль эрх зүйн” сэдэвт олимпиадыг  сургуулиудын захирал, эрхлэгч, нийгмийн 

ажилтан нартай хамтран зохион байгуулсан ба уг олимпиадын асуултанд авилгын 



эсрэг хууль тогтоомжийн 3 асуулт оруулж, багш, сурагчдад авилгын эсрэг хууль 

тогтоомжоор 1 удаа 1 цаг 30 минутын сургалтыг тус цагдаагийн газрын ЭБАТ зохион 

байгуулсан.  

 Түүнчлэн 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, “Хувийн ашиг 

сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг бүртгэх, хянан эрх бүхий албан 

тушаалтан нарт зориулсан гарын авлага”, “Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдлэг, 

ойлголтыг олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага” зэрэг ном% зурагт 

хуудас, боршур зэргийг алба хаагч болон иргэд олон нийтэд түгээж, цагдаагийн газрын 

1, 2 дугаар давхарт зурагт хуудсуудыг байршуулсан. 

 Нийт 6 төрлийн 115 ширхэг зурагт хуудас, 1 төрлийн 20 ширхэг  эхмтгэл,  3 

төрлийн 50 ширхэг ном, гарын авлагыг иргэд, байгууллага, алба хаагчдад тарааж 

сурталчилсан байна.  

 

Гурав: Сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил 

 

Тус цагдаагийн газрын эрх бүхий албан тушаалтан нь Авлигын эсрэг хууль, 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, тэдгээртэй холбоотой бусад хууль тогтоомж, 

шийдвэрийг  алба хаагчдад таниулах, авлига, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор дараах сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг ажиллалаа. Үүнд: 

• Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хуулиар 4  цагийн  сургалт зохион байгуулсан. 

•  Мөн УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014.12.23-ны өдрийн 20 дугаар 

тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал буюу хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө 

орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах асуудлаар давхардсан тоогоор 201 алба 

хаагчдад 3 удаа 5 цагийн сургалтыг явуулсан. 

• Тасаг, хэсгийн алба хаагчдын дунд Авлигаас ангид байх амлалтын дэвтэр 

аялуулсан. 

• Ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон Улаангом коллежийн сургач, 

оюутнуудын дунд “Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа” сэдэвт эссэ бичлэгийн 

уралдаан зохион байгуулсан. 

• Алба хаагчдын 2016 оны ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд гаргуулж, ЦЕГ-ын 

холбогдох нэгжид хүргүүлсэн. 

 Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “ХАСХОМ-ийг бүртгэх 

ажиллагаа “ сэдэвт онлайн сургалтанд хамрагдсан. 

• Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хуульд энэ оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр хуулийн 3 дугаар бүлэгт 

“Оффшор бүсэд банкны данс эзэмших, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хуулийн 

этгээд байгуулахтай холбогдсон хориглолт” нэмэлтээр орсон ба энэ талаар алба 



хаагчдад 1 удаа сургалт зохион байгуулсан зэрэг ажил, арга хэмжээг зохион 

байгуулсан. 

  Мөн оны 12 дугаар сард “Авлигын эсрэг олон улсын өдөр”-ийг тохиолдуулан 

алба хаагчдын дунд “АХА”  хөгжөөнт, танин мэдэхүйн уралдаан зохион байгуулж, 

эхний 3 байрт орсон алба хаагчдыг шагнаж урамшууллаа. 

 

Дөрөв. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа 

 

  Тус цагдаагийн газар нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/135 

дугаар тушаалаар баталсан 161 орон тооноос 2017 оны жилийн эцэст буюу ХАСХОМ-

ийн мэдүүлэг гаргах хугацаанд  157 алба хаагчтайгаар хуульд заасан чиг үүргээ 

хэрэгжүүлэн ажилласан.  

  Тухайн 157 алба хаагчдаас Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын 

хорооны 2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 20 дугаар тогтоолын хавсралтанд 

заагдсан Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах 

албан тушаалтны жагсаалтын дагуу мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий 78 алба хаагчийн 

нэрсийн жагсаалтыг үнэн зөв гаргаж, ХАСХОМ-ийн бүрдүүлэлтийн бэлтгэл ажлыг 

хангасан. 

  Мөн 2016 онд бусад цагдаагийн газар хэлтэс рүү шилжсэн 4, өөр аймгийн 

цагдаагийн газраас болон шинээр томилогдон ирсэн 11, цэргийн байнгын тэтгэвэрт 

гарч албанаас чөлөөлөгдсөн 1 нийт 16 алба хаагчийн шилжилт хөдөлгөөнийг тухай 

бүр бүртгэж, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 

гаргах үүрэг бүхий 76 алба хаагчаас 100 хувь мэдүүлгийг гаргуулан бүрэн хамруулж, 

мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн цахим программд шивүүлж, эрх бүхий албан тушаалтан 

нар цахим болон цаас хэлбэрээр хянаж баталгаажуулан ажилласан. 

  Мэдүүлгийн тайлан мэдээг үнэн зөв гаргаж хуульд заасан хугацаанаас өмнө 

маягтын дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт, аюулгүй байдлын газарт 

хүргүүлж, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн 

авсан тухай болон бусад холбогдох бүртгэлийг бүрэн хөтлөн ажиллалаа.  

  Тус цагдаагийн газрын эрх бүхий албан тушаалтан нь мэдүүлгийн 

бүрдүүлэлтийн програм дахь “ЭБАТ” цэсний бүрдүүлэлтийг тухай бүр тогтомол, 

тасралтгүй бүрэн хөтлөж ямар нэг зөрчил дутагдалгүй ажиллаж байна.  

  Түүнчлэн ХОМ-1, ХОМ-2, ХОМ-3, ХОМ-4 маягтаар тайланг гаргаж бүртгэлийг 

тухай бүр хөтөлж цахим санд хуулийн хугацаанаас өмнө 100 хувь  бүртгэсэн. 

  2016 онд тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас их хэмжээний өөрчлөлт орсон 3, 

шинээр томилогдсон 11 алба хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 

хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргуулан авч, цахим санд оруулан бүртгэж, хяналт тавьж 

ажиллаж байна. 

 

Тав: Ил тод байдлыг хангах үл ажиллагааны талаар: 

 

 Тус цагдаагийн газраас хуулийг дээдлэн хүний эрхийг хамгаалах, үйл 

ажиллагааны стандартыг хэрэгжүүлж, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн, 



амар амгалан амьдралын баталгааг хангах, ажил үйлчилгээг иргэдэд ил тод, нээлттэй 

шуурхай хүргэх чиглэлийг баримтлан ажиллаж, үйл ажиллагаагаа иргэд олон нийтэд 

тухай бүр нь мэдээллэх зорилгоор дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

  Тухайлбал цагдаагийн газрын 1 дүгээр давхарт байгууллагын эрхэм зорилго, 

уриа үйл ажиллагааны мэдээлэл, удирдлагуудаас иргэдийг хүлээн авч уулзаж, санал 

хүсэлтийг нь хүлээн авах цагийн хуваарь, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, 

алба хаагчдын өрөөний байршил, дугаар, цол, овог нэр, албан тушаал, үйлчилгээний 

чиглэл, иргэд цагдаагийн байгууллагад гомдол, хүсэлтээ хэрхэн гаргах, 

шийдвэрлүүлэх талаарх зөвлөмж, санал хүсэлтийн хайрцаг болон бусад холбогдох 

мэдээллийг ил тод байршуулж иргэдийг чирэгдүүлэхгүй шуурхай үйлчлэх нөхцөл, 

боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

 Мөн тус цагдаагийн газар www.uvs.police.gov.mn   хаяг бүхий цахим хуудас, “Увс 

цагдаагийн газар” нэртэй facebook хуудсанд үйл ажиллагаа, алба хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм, байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм 

заавар, гомдол мэдээлэл хүлээн авах албан тушаалтны мэдээлэл, үйл ажиллагааны 

тайлан, цагдаагийн газрын даргын тушаал, Шилэн дансны мэдээлэл зэрэг нууцын 

зэрэглэлтэйгээс бусад материалыг байршуулсан.  

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод нээлттэй байдлыг ханган ажиллах талаар 

цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө болон байгууллагын дотоод 

журамд тусган хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаагаас гадна нууцад хамаарахаас бусад 

хүний нөөцтэй холбоотой мэдээллийг цагдаагийн газрын цахим хуудас, мэдээллийн 

самбар, хүний нөөцийн мэргэжилтний өрөө зэрэгт байршуулсан болно. 

 Мөн ажлын байрны сул орон тоо, алба хаагчдын ажлын үүргийн хуваарь, 

ажилласан жил, туршлагын байдал, хүний нөөцийн нөхөн бүрдүүлэлт, сургалт, соён 

гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээ зэрэг хүний нөөцтэй холбоотой мэдээллийг ил тод 

нээлттэй болгосон.   

Энэ онд ажлын байр /албан тушаал/-ны сул орон тооны сонгон шалгаруулалт 2 

удаа зохион байгуулагдсан бөгөөд сул орон тооны зарыг тус аймагт үйл ажиллагаа 

явуулдаг “УВС”, “МВС”, “УВС нам бус телевиз” болон цагдаагийн газрын цахим хаяг, 

Facebook хуудас зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй зарлан 

ажилласан.  

Шилэн дансны нэгдсэн системд тус цагдаагийн газрын 2016 оны жилийн эцсийн 

санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлтийг файлаар, тухай бүр оруулах 8 төрлийн 

88 мэдээлэл, сар бүр оруулах  3 төрлийн 33 мэдээлэл, улирал бүр оруулах 1 төрлийн 

3 мэдээлэл, хагас жилээр оруулах 4 төрлийн 4 мэдээлэл, бүтэн жилээр оруулах 3 

төрлийн 3 мэдээлэл,  нийт 129 мэдээлэл шивж иргэд олон нийтэд мэдээлж, ил тод 

байдлыг ханган ажилласан. 

2017 оны бензин шатахуун, шатах тослох материал худалдан авах нээлттэй 

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

procurement.mn болон байгууллагын цахим хуудсанд тендерийн урилгыг олон нийтэд 

зарлан мэдээллэх ажлыг илт тод, нээлттэй зохион байгуулсан.  

 

 

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


Зургаа. Цаашид дэвшүүлэх санал 

 

Авлигын эсрэг хууль, тогтоомж болон эрх бүхий албан тушаалтантай хамтран 

ажиллах, харилцах асуудлаар дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд: 

1. ЭБАТ нарын сургалтыг бүсчилсэн байдлаар бололн онлайн хэлбэрээр жилд 

2-оос доошгүй удаа зохион байгуулж байх. 

2. ЭБАТ-ын эрхийг хүний нөөцийн ажилтнаас гадна, Захиргааны удирдлагын 

тасгийн дарга нарт олгох. /хуучин хэлбэрээр/ 

3. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн хүрээнд 

цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг нэгдсэн 

төлөвлөгөөтэй зохион байгуулах.  

 

 

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН МЭДҮҮЛГИЙГ                                              

БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ                                                   

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАС 

/2016 оны ХАСХОМ-ын хүрээнд/ 

2017.12.14                                                                                                         Улаангом сум 

д/д Тайлагнах үйл ажиллагаа 
Авбал 

зохих оноо 

Өгсөн 

оноо 

Нэг. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа 

1. 

Тайланд хамрагдах мэдүүлэг гаргагчдын нэрсийн 

жагсаалтыг үнэн зөв, хугацаанд нь хугацаанд нь гаргасан 

байдал /шилжилт хөдөлгөөнийг тухай бүр бүртгэсэн байх/ 

10 10 

2. 
Мэдүүлэг гаргагчдаас мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь 

гаргуулж, бүрэн хамруулсан байдал 
10 10 

3. 

Мэдүүлгийн тайлан мэдээг үнэн үөв, хуулийн хугацаанд, 

маягтын дагуу ирүүлсэн хувийн ашиг сохирхлын мэдүүлэг 

болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хүлээн авсан болон 

бусад бүртгэлийг бүрэн хөтөлсөн тухай. 

10 10 

4. 
Мэдүүлэг гаргагчдын мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр авч 

бүрэн баталгаажуулсан эсэх. 
10 10 

5. 
“Мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн программ” дахь “ЭБАТ” цэсний 

бүртгэлүүдийг тогтмол бүрэн хөтөлсөн эсэх. 
10 10 

Хоёр. Хяналтын үйл ажиллагаа 

6. 

Мэдүүлэг гаргагчдын цаасаар болон цахим хэлбэрээр 

өгсөн мэдүүлэг засваргүй бүрэн гүйцэд бөглөгдсөн, 

хугацаандаа өгсөн эсэхэд хяналт тавьсан байдал 

10 10 

7. 

Салбар байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны үйл 

ажиллагаатай танилцаж хяналт шалгалтыг явуулсан 

тухай 

10 10 

Гурав. Зөвлөмж болон сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагаа 

8. 

Мэдүүлэг гаргагч болон салбар, нэгжийн эрх бүхий албан 

тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулж, гарын авлага, 

заавар, зөвлөмж өгсөн тухай 

10 10 

9. 

“Хуулийн хугацаа сануулах” талаар мэдүүлэг гаргагч 

болон харъяа байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулсан 

арга хэмжээний тухай  /сурталчилгаа болон албан бичиг 

хүргүүлэх, дотоод сүлжээг ашиглах гэх мэт/ 

5 5 

10. 

Мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны талаар 

байгууллагын удирдлагаас санаачлан зохион байгуулсан 

болон Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн зөвлөмж, 

хариутай бичгийн шийдвэрлэлт, авсан арга хэмжээний 

тухай 

5 5 



Дөрөв. Бусад 

11. 

Эрх бүхий албан тушаалтны болон мэдүүлгийн 

бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй 

бэрхшээл, түүнийг арилгах арга зам 

2 2 

12. 

Эрх бүхий албан тушаалтнаас мөрдөн ажиллаж буй 

хууль тогтоомж, журмын боловсронгуй болгох санал, 

хүсэлт 

2 2 

13. 
Авлигатай тэмцэх газраас эрх бүхий албан тушаалтантай 

хамтран ажиллах, харилцах асуудлаар санал, дүгнэлт 
2 2 

14. 

Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн асуудлаар цаашид 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагаа, санал 

санаачлагын тухай 

4 4 

15 Авсан оноо 100 100 

 

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

 


