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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 эхний хагас жилд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 88 дугаар 

зарлигийн 1, 3 заалт, 2007 оны 97 дугаар “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион 

байгуулж байх тухай зарлиг, Монгол Улсын Засгийн газрын “Сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Засгийн газрын тогтоолын 

хэрэгжилт, хөтөлбөр төлөвлөгөөний биелэлт, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 

үүрэг, ажлын чиглэл, цагдаагийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөний үеэр 

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

Цагдаагийн ернхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэрэг 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 2018 онд 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 14 

удаа хуралдаж хурлыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/246 дугаар 

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

ын дагуу явуулж нийт 32 тушаал, шийдвэр гаргасан байна. 

 

1.3. Хүний нөөцийн талаар: 

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/248 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.  

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. 

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

дүгээр тушаалын 19 дүгээр хавсралтаар 161 тоотой батлагдсан ба ЦЕГ-ын даргын энэ 

оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/58 дугаар тушаалаар тус цагдаагийн газрын 

орон тоонд багтаан Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг, мөн оны А/56 дугаар 

тушаалаар телекамерын жижүүрийн цагдаа, бичээч цагдаагийн тоог тус тус баталсан.    

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар тус цагдаагийн газар нь 159 алба 

хаагчтайгаар хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд одоо 

хэсгийн цагдаа 2  орон тоо сул байна. 

Алба хаагчдын 76 буюу 47.7 хувь нь төсөвт офицер, 76 буюу 47.7 хувь нь 

төсөвт ахлагч, 4 буюу 2.5 хувь нь гэрээт ахлагч, 3 буюу 1.8 хувь нь төсөвт энгийн 

ажилчид байна. 

 Нийт бүрэлдэхүүний  146 буюу 91.8 хувь нь эрэгтэй, 13 буюу 8.2 хувь нь 

эмэгтэй алба хаагч байгаа бөгөөд насны ангилалаар нь авч үзвэл 18-25 настай 19 

буюу 12 хувь, 26-30 настай 49 буюу 31 хувь, 31-35 настай 46 буюу 29.1 хув, 36-40 

настай 24 буюу 15.1 хувь, 41-45 настай 17 буюу 10.7 хувь, 45-аас дээш настай 3 буюу 

1.8 хувийг эзэлж байна.    Алба хаагчдыг боловсролынх нь түвшингээр нь ангилж 

үзвэл офицер алба хаагчдын 72 буюу 95.9 хувь нь дээд, 3 буюу 4.1 хувь тусгай дунд, 

ахлагч бүрэлдэхүүний 60 буюу 74 хувь нь дээд,   21 буюу 26 хувь нь бүрэн дунд 



боловсролтой байна. Энэ оны 1 дүгээр сард  ЦЕГ болон Төрийн албаны салбар 

зөвлөлөөс 1 удаа 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 8 иргэнийг Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион 

байгуулсан шалгалтанд хамруулж, тэнцсэн 4 иргэнийг Хууль сахиулахын их 

сургуулийн цагдаагийн мэргэжил олгох анхан шатны дамжаанд суралцуулж 2 

иргэнийг ажлын байраар хангасан. Мөн хууль сахиулахын их сургуулийг төгссөн 2 

офицер хэсгийн төлөөлөгчөөр томилогдсон.    

Мөн хэсгийн төлөөлөгч нарыг тогтвор суурьтшилтай ажиллуулахад 

байгууллагын удирдлагын зүгээс онцгой анхаарч, хэсгийн төлөөлөгчгүй суманд 

хэсгийн төлөөлөгч томилуулах саналыг ЦЕГ-ын ХНСХ-т тухай бүр уламжилж 

ажилласны үр дүнд хэсгийн төлөөлөгч, тогтвор уурьшилтай, бүрэн ажиллах нөхцөл 

бүрдсэн.  

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.  

1.4.  Алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан албаны сургалт, 

түүний үр дүнгийн талаар: 

 

Тус цагдаагийн газраас алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, 

албанаас зохион байгуулагдаж байгаа сургалтын чанар үр дүнг сайжруулах, алба 

хаагчдын ажил мэргэжлийн онцлог, ажилласан  жил, ур чадварт зохицсон шинэлэг 

байдлаар зохион байгуулах зорилгоор “Албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г 

тус цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Б/01 дүгээр 

тушаалаар баталж, албаны сургалтыг сар бүрийн 1, 3 дугаар долоо хоногийн “Лхагва” 

гарагт 16.00 цагаас зохион байгуулахаар “Дотоод журам”-д тусган, албаны Сургалтыг 

орж хэвшээд байна. 

 Мөн цагдаагийн газрын тасаг, хэсгүүд дотооддоо зохион байгуулах сургалтын 

төлөвлөгөөг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан “Албаны 

сургалтын үргэлчилсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-ний дагуу гарган газрын даргаар 

батлуулж сар бүрийн 2 дахь долоо хоногийн  “Баасан” гарагт 15.00 цагаас сургалт 

зохион байгуулж байна.  

 Тус цагдаагийн газраас энэ оны эхний хагас жилд зохион байгуулсан Эрүү, 

Зөрчлийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн чиглэлийн 9 удаагийн 

сургалтанд 743 алба хаагч, алба хаагчийг хөгжүүлэх 4 удаагийн сургалтад 311 алба 

хаагч, бие бялдарын бэлтгэлжилтийг хангах 18 удаагийн сургалтад 1470 алба хаагч, 

нийт 42 удаагийн сургалтанд 3803 /давхардсан тоогоор/ алба хаагч хамрагдсан 

байна. 

Тус цагдаагийн газар нь алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, 

тэднийг хөгжүүлэх, Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг хангах 

зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын албад, Хууль сахиулахын их сургууль, бусад 

төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад алба хаагчдыг 

хамруулан ажиллах бодлого барин ажиллаж байна.  

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион 

байгуулсан Цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нарын сургалтанд 1, Эрүүгийн 



цагдаагийн албанаас зохион байгуулсан Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 

дарга нарын сургалтанд 1, Цагдаагийн ерөнхий газар, Цагдаа, дотоодын цэргийн 

сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан “Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх” сэдэвт  

сургалтад 1, Замын цагдаагийн албанаас зохион байгуулсан баруун бүсийн 

цагдаагийн газар, хэлстийн Замын цагдаагийн тасгийн дарга, ахлах, зохицуулагч 

нарын “Замын хөдөлгөөний аюулгүй, байдлыг хангах зохион байгуулалт”, “Замын 

цагдаагийн албаны зохицуулагч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх нь” сургалтад 2, 

“Замын цагдаагийн албаны  мэргэшил хяналт, үйл ажиллагаа”, “Ахлах зохицуулагч 

нарын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх” сургалтуудад 3, Энэ оны 05 

дугаар сард Цагдаагийн ерөнхий газар, Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн 

төвөөс зохион байгуулсан “Удирдах ажилтны ёс зүйн манлайлал” сэдэвт сургалтад 1, 

“Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэв сургалтад 1, “Бие хамгаалах бэлтгэл, 

гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийг баривчлах ара тактик” сургалтад 1, МУ-ын 

ГХУСАЗЗөвлөлөөс зохион байгуулсан “ Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, 

зөрчлийн илрүүлэлт, хяналт, хамтын ажиллагааг сайжрулах нь” сургалтад 4 “Ёс зүйн 

төлөвшил хандлага” сэдэвт сургалтад 7, “Цагдаа, дотоодын царгийн анги, 

байгууллагын санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг 

дээшлүүлэх” нь сургалтад 2, Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн газрын 

зохион байгуулсан “Гүйцэтгэх ажилтныг мэргэшүүлэх” сургалтад 7, “Хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ эрсдэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтад 1, “Нийтийг хамарсан 

гамшиг, ослын үед ажиллах зохион байгуулалт ба олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангах нь” сэдэвт сургалтад 1, “Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй 

байдал, ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил” 

сэдэвт сургалтад 1, Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн газрын зохион 

байгуулсан “Гүйцэтгэх ажлын эрх олгох сургалт”-д 1, Цагдаагийн ерөнхий газрын 

Нийтийн хэв журам хамгаалах газраас зохион байгуулсан “Зөрчлийн тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэхэд учирч буй хүндрэл бэрхшээл” сэдэвт онлайн сургалтад 40, Цагдаагийн 

ерөний газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс зохион байгуулсан “Цагдаагийн 

байгууллагын албаны сургалтын чиглэлээр анхаарах нь” сургалтад тасаг, албадын 

дарга нар болон ахлахууд, хүний нөөцийн мэргэжилтэн нарын 15,  Хууль сахиулах их 

сургуулиас зохион байгуулсан “Орос хэлний дунд шатны мэдлэг олгох” сургалтад 1, 

Аймгийн Нийгмийн даатгалыг хэлтсийн мэргэжилтэн нараар “Цэргийн албах хаагчийн 

тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль тогтоомж, болон эрүүл мэндийн даатгалын багц 

хуулиудаар 1 удаа 2 цагийн сургалт, Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Б.Аюушаар 

*Эрүүл жин-Эрүүл бие” сэдэвээр 1 цагийн сургалт, Увс –Эрдэм ахлах сургуулийн 

Монгол хэл, уран зохиолын багшаар  “Үндэсний бичиг”-ийн анхан шатны 2 цагийн 

сургалт, Сэтгэл зүйч, цагдаагийн дэслэгч Ц.Оюундарь “Сэтгэл зүйн хандлага” сэдэвт 

1 удаагийн 2 цагийн сургалтыг тус тус зохион байгууллаа.  

Мөн Аймгийн Орон нутгийн Өмчийн газраас МУ-ын Засгийн газрын Монгол 

Улсын элийн засаг, нийгмийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх үндсэн чиглэлэлд тусгагдсан 

“Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах” нь сэдэвт сургалтад 

3, Онцгой байдлын газар, АНУ-ын Элчин сайдын яам, Номхон далайн цэргийн 

командлалтай хамтран “Говийн чоно” олон улсын дадлага сургалтад 1, Аймгийн Гэр 

бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “ Гэр бүлийн зөвлөлийн 

гишүүд” сургалтад 2, ХЗДХЯ, Тарийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгээс зохион 

байгуулсан “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн байж болзошгүй 

этгээдийг оношлох, анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх” сэдэвт сургалтад 1 

алба хаагчийг, Аймгийн ахлах 2 дугаар сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын 

багшаар “Монгол хэлний дүрэм”, “Эссэ бичихэд тавигдах шаардлага, анхаарах 



асуудал” сэдэвт 1 удаа 2 цагийн сургалт, “Үндэсний бичгийн сургалт” 1 удаа 1 цагийн 

сургалт, аймгийн Цогцолбор 1 дүгээр сургуулийн Монгол хэл, уран зохиолын багш 

Т.Мягмаржавын “Цагаан сарын ёс заншил” , Хас банкнаас зохион байгуулсан 

“Хуримтлалыг зуршил болгое” сэдэвт сургалт, аймгийн Бат-Үржүхүй Өрхийн эрүүл 

мэндийн төвөөс зохион байгуулсан “Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт 

сургалтанд аймгийн төвийн алба хаагчдыг хамруулсан. 

 

1.5. Алба хаагчдын нийгмийн асуудал, үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл боломжийг хангах 

чиглэлээр хэрэгжүүлэн ажил арга хэмжээ 

 

Алба хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах зорилгоор ажиллах, амьдрах 

нөхцөлийг сайжруулж, ар гэрийн ахуй амьдартай нь танилцаж, тодорхой дэмжлэг 

туслалцааг үзүүлж байна. Тухайлбал Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд тус аймгийн 

Засаг даргатай "Хамтран ажиллах гэрээ"-нд цагдаагийн алба хаагчдыг орон байр, 

хүнс, тээвэр, холбооны хэрэгслээр хангах, түүний гэр бүлийн гишүүдийг ажлын 

байраар хангах болон бусад дэмжлэг үзүүлэх шаардагадах зардлыг орон нутгийн 

төсөвт тусган санхүүжүүлэх талаар тусгах саналыг аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтсээр 

дамжуулан хүргүүлсэн бөгөөд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Увс аймгийн Засаг 

даргатай  2018 онд хамтран ажиллах гэрээний 4 дэх заалтанд дээр дурьдсан 

нийгмийн асуудлыг шийдвэлэхээр тусгуулсан.  

Мөн алба хаагчдын ажиллах, нөхцөл, нийгмийн асуудлыг сайжруулахаар 

дараах ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Үүнд: 

1. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.2-д заасан болзол, 

шалгуурыг хангасан 3 алба хаагчийн материалыг бүрдүүлж, 30 сарын үндсэн 

цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг олгуулсан. 

2. Орон сууцны хөнгөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтэй 1 алба хаагчийг 

хөнгөлттэй зээлд хамруулсан. 

3. Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг сургаж, 11 суманд олон нийтийн 

цагдаагийн ажилтан томилон ажиллуулж байна. 

4. Тэс, Өндөрхангай, Бөхмөрөн, Тариалан, Өлгий, Өмнөговь, Завхан, 

Наранбулаг, Сагил, Зүүнхангай сумдын цагдаагийн бичил байр /кобан/-ыг нэгдсэн 

халаалтанд холбосон. 

5. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шөнийн цагаар гудамж талбайг 

телекамерын хяналтанд авах зорилгоор аймгийн төвийн 25 цагт суурьлуулсан 75 

телекамерийн гэрэлтүүлгийн ажилд зарцуулагдах 44638629 /дөчин дөрвөн сая 

зургаан зуун гучин найман мянга зургаан зуун хорин есөн/  төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн. 

6. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хууль тогтоомжийг сахиулах,  нийтийн 

хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, аймгийн төвийн гудамж 

талбайг эрүүлийн хяналтанд бүрэн авах зорилгоор  замын цагдаагийн 2, хөдөлгөөнт 

эргүүлийн 1  нийт 3 суудлын автомашин худалдан авах мөнгөн хөрөнгийг 

шийдвэрлүүлэх автомашин худалдан авсан. 

7. Цагдаагийн газрын дундын сангаас шинээр хүүхэдтэй болсон 8 алба 

хаагчдад  400000  төгрөг,  ар гэрийн гачигдал гарсан 3 алба хаагчид 900000 төгрөг, 

эмчилгээ сувилгаанд явсан 7 алба хаагчид 1200000 төгрөг, нийгмийн бусад асуудалд 

920000 төгрөг нийт 3420000 төгрөгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн. 

8. Туслах аж аухйг сэргээж, 5 хошуу малтай болох ажлыг эхлүүлсэн. 



9. Цагаанхайрхан сумын ИТХ-ын дарга болон Засаг даргад хүсэлт тавьж бэлэн 

бус торгуулийн төхөөрөмж худалдан авах мөнгөн хөрөнийг шийдвэрлүүлж, худалдан 

авч үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

 Давст сумын ИТХ болон Засаг даргад хүсэлт хүргүүлж, хэсгийн төлөөлөгчид 

нисгэгчгүй камер буюу дрон худалдан авч өгсөн зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлсэн. Мөн 

цагдаагийн байгууллагын ажлын онцлогийг гэр бүлд нь ойлгуулж, алба хаагчдын 

нийгмийн асуудал, ажиллах нөхцөлийг хэрхэн хангаж байгаа талаар танилцуулж, 

зарим алба хаагчдад чөлөө олгох, нөхөн амраах, гэр бүлдээ цаг зав гаргах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх бүхий л талын арга хэмжээг авч ажиллаж байна.. 

 

1.6. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргаар уламжлан шийдьэрлүүлсэн 

ажил, арга хэмжээний талаар: 

 

Тус аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит VI дугаар хуралдаанд 

цагдаагийн газраас аймгийн Засаг дарга болон Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 

дараах хөрөнгийн шинжтэй асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх саналыг хүргүүлж 

хэлэлцүүлсэн. Үүнд: 

1. Аймгийн хэмжээнд 11069 автомашин, 1611 мотоцикль бүртгэгдсэнээс 

Улаангом суманд 6088 автомашин, 451 мотоцикль замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 

ба тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хууль 

тогтоомжийг сахиулах,  нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангах, аймгийн төвийн гудамж талбайг эрүүлийн хяналтанд бүрэн авах зорилгоор  

замын цагдаагийн 2, хөдөлгөөнт эргүүлийн 1  нийт 3 суудлын автомашин худалдан 

авах мөнгөн хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх. 

2. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шөнийн цагаар гудамж талбайг 

телекамерын хяналтанд авах зорилгоор аймгийн төвийн 25 цагт суурьлуулсан 75 

телекамерийн гэрэлтүүлгийн ажилд зарцуулагдах 44638629 /дөчин дөрвөн сая 

зургаан зуун гучин найман мянга зургаан зуун хорин есөн/  төгрөгийг 2018 оны төсөвт 

суулгах. 

3. Зарим сумдын цагдаагийн бичил байр /кобан/ нэгдсэн халаалтанд 

холбогдсонтой холбоотой гарсан урсгал зардлыг орон нутгийн төсвөөс 

шийдвэрлүүлэх. 

4. Зөрчлийн тухай хуулийн 21, 23, 24, 251, 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 38, 

52 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан зөрчлийг харьяалан шийдвэрлэх эрх бүхий 

олон нийтийн цагдаагийн ажилтаны тоог тогтоож,  хөдөлмөр аюулгүй байдлын тусгай 

хувцас, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, урамшилтай холбоотой зардлыг төсөвт суулгах 

зэрэг саналыг хэлэлцүүлсэн.  

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит VI дугаар хуралдаанаар тус 

цагдаагийн газраас гаргасан дээрх саналуудыг хэлэлцэж, нэг бүр нь 12.5 сая 

төгрөгийн үнэ бүхий замын цагдаагийн болон хөдөлгөөнт эргүүлийн 3 суудлын 

автомашин худалдан авахад 37.5 сая төгрөг, аймгийн төвийн 25 цэгт суурьлуулсан 75 

телекамерийн шөнийн гэрэлтүүлгийн ажилд зарцуулагдах 40 сая төгрөг, мөн 19 

суманд тус бүр Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулж, хөдөлмөр аюулгүй 

байдлын тусгай хувцас, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, урамшилтай холбоотой зардал 

зэргийг 2018 оны төсөвт суулгаж, зарим сумдын цагдаагийн бичил байр /кобан/-ны 

нэгдсэн халаалтын урсгал зардалд зарцуулах 6 сая төгрөгийг аймгийн Засаг даргын 

нөөц хөрөнгөөс гаргахаар тус тус шийдвэрлэсэн. 



Энэ оны 3 дугаар сард зохион байгуулагдсан сумдын Засаг дарга нарын 

нэгдсэн сургалт зөвлөгөөний үеэр Засаг дарга нартай цагдаагийн газрын удирдлага 

уулзаж, цагдаагийн бичил байр /кобан/-ыг нэгдсэн халаалтанд холбох,  хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаа нарыг бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж болон согтуурал шалгах 

багаж, мотоциклиор хангах мөнгөн хөрөнгийг шийдвэрлэх талаар зөвшилцсөний 

үндсэн дээр Завхан, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Сагил сумын цагдаагийн бичил 

байр /кобан/-ыг нэгдсэн халаалтанд холбуулаад байна. 

Цаашид Цагаанхайрхан, Баруунтуруун, Түргэн,  Давст, Бөхмөрөн, Ховд, 

Малчин, Зүүнговь, Хяргас сумын цагдаагийн бичил байр /кобан/-ыг нэгдсэн 

халаалтанд холбох бэлтгэл ажлыг хангаснаас гадна бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж 

болон согтуурал шалгах багаж худалдан авах зардлыг сумдын Засаг дарга нар 2018 

оны орон нутгийнхаа төсөвт  суулгасан. 

 

1.7. Цагдаагийн байгуулалгын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон 

төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хугацаа, үр дүн 

 

Тус цагдаагийн байгуулалгын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон 

төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр одоогоор байхгүй 

болно. 

 

1.8. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

хэмжээ 

 

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас ирүүлсэн чиглэл, Авлигатай 

тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх “Цагдаагийн байгууллагын авлигын 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө”-г Цагдаагийн 

ерөнхий газраас ирүүлснийг хүлээн авч, төлөвлөгөөний дагуу хийж хэрэгжүүлэх ажил, 

арга хэмжээний салбар төлөвлөгөөг гаргаж, цагдаагийн газрын даргаар батлуулсан.  

Төлөвлөгөөний дагуу 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 ажилласан.  

“Увс аймаг дахь цагдаагийн газар” нэртэй facebook хуудсанд авлигаас 

урьдчилан сэргийлэх 1 төрлийн штрок, тус цагдаагийн газраас зохион байгуулсан 4 

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

тогтоомж болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх, түүнээс ангид байх 3 төрлийн 195 

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

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 түгээсэн. 

 Алба хаагчдад авилгаас ангид байх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар 4 

цагийн сургалт зохион байгуулж авилгыг үл тэвчих, шударга, ёс зүйтэй байж, авилга 



өгөх оролдлого, саналын тохиолдлыг удирдах албан тушаалтанд тухай бүр мэдэгдэж 

ажиллах талаар алба хаагчдад чиглэл өгч, авлигад өртөж болох эрсдэлтэй алба 

хаагчдад тавих дотоодын хяналтыг сайжруулан ажилласнаар 2018 оны эхний хагас 

жилийн байдлаар тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас авилга, шан харамж авсан 

талаарх гомдол мэдээлэл  гараагүй мөн илрээгүй болно. 

 Мөн авлигаас ангид байж, үл тэвчих сэтгэлгээг алба хаагч, иргэдэд бий болгох, 

олон нийтийн оролцоог энэ чиглэлд нэмэгдүүлэх зорилгоор авлигыг үл тэвчихэд 

чиглэсэн 2 төрлийн шторкыг аймгийн төвд байрлах ЛЕД дэлгэцээр 5 удаагийн 

давтамжтай явуулсан. Мөн ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд уламжлал 

болгон тус цагдаагийн газраас зохион байгуулдаг “Эрх зүйн олимпиад”-ын асуултанд 

авлигыг үл тэвчихэд чиглэсэн 2 асуулт оруулсан. 

 Түүнчлэн сурагчдын дунд “Авигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа” эссэ бичлэгийн 

уралдаан зохион байгуулж, дүгнэсэн. Тус цагдаагийн газрын эрх бүхий албан 

тушаалтан нь 2018 оны 01 дүгээр сард алба хаагчдын 2017 оны хувийн ашиг 

сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргуулах ажлыг зохион 

байгуулсан. Тус цагдаагийн газраас мэдүүлэг гаргавал зохих 75 алба хаагчдаас 100 

хувь ХАСХОМ-ийг гаргуулан авч хуульд заасан хугацаанд ЦЕГ-т хүргүүлэн 

ажиллалаа. Мөн алба хаагчид мэдүүлэг гаргахын өмнө ЗУТ-ийн дарга болон ЭБАТ 

нар “ХАСХОМ-ийг гаргахад анхаарах зарим асуудал” сэдвээр сургалтыг зохион 

байгуулсаны үр дүнд мэдүүлэг гаргуулах ажилд ямар нэг зөрчил дутагдал заагдаагүй 

болно.  

Алба хаагчдаас авлигын сэжигтэй тохиолдол болон авлига өгөхөөр оролдсон, 

санал болгосон, зуучилсан талаарх мэдээллийг тус цагдаагийн газрын даргын 

тушаалаар байгуулагдсан Дотоод аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий орон тооны 

бус ажлын хэсэг хүлээн авч, цагдаагийн газрын удирдлагад танилцуулж, харилцан 

мэдээлэл солилцон ажиллаж байгаа бөгөөд энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 

тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас авлигын сэжигтэй тохиолдол болон авлига 

өгөхөөр оролдсон, санал болгосон, зуучилсан талаарх мэдээлэл, гомдол ирээгүй.  

Цагдаагийн газрын хэмжээнд Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Захиргааны удирдлагын 

тасгийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах тасгийн 

дарга, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, Замын цагдаагийн тасгийн дарга, 

Эдийн засгийн мөрдөгч нар байхаар томилсон. Зөвлөл нь алба хаагчдад Авлигын 

эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилж, 2 цагийн сургалт, 

мэдээлэл хийсэн.  

Дээрх ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллсанаар энэ оны эхний 06 дугаар 

сарын байдлаар тус цагдаагийн гаүрын алба хаагчдаас авлига, ашиг сонирхлыг 

зөрчилтэй холбоотой гомдол мэдлээлэл ирээгүй ба Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 

салбар зөвлөлийн 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг заалт нэг 

бүрээр хангах ажлыг цаашид эрчимжүүлэн ажиллана. 

 

1.9. Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд байгууллагаас ирүүлсэн 

өргөдөл, гомдол, санал, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

 

Иргэд, байгууллагаас энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар  цагдаагийн 

газрын үйл ажиллагаа, алба хаагчидтай холбоотой 12 гомдол, мэдээллийг иргэд 

байгууллагаас ирүүлсэн ба нийт 20 алба хаагч холбогдсон байна.  

 Үүнээс хууль ёс хүний эрх эрх чөлөө зөрчсөн 1, хэрэг материал дутуу шалгасан 

2,  ЦАХ-ын харилцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн 5, ажлын хариуцлага алдсан 5, архидаг 



согтуурсан 2, ЭХХШТХ болон бусад хууль тогтоомж зөрчсөн 5 байна. Тухайн гомдол 

мэдээлэл бүрийг хүлээн авч бүртгэлд оруулж, холбогдох албан тушаалтан албаны 

шалгалт явуулж хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн гомдол гаргагчид хариуг өгч 

ажилласан.  

 Мөн албан тушаалтанд хандаж 94 өргөдөл, гомдол ирсэн ба үүнээс ажилд 

орох суралцахыг хүссэн 12, ажил өөрчлөх шилжихийг хүссэн 15, захиргааны чөлөө 

хүссэн 48, тэтгэвэр тэтгэмж, орон сууц хүссэн 3, бусад 16 өргөдөл, гомдол байна. 

Дээрх өргөдөл гомдол бүрийг хүлээн авч хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэн 

өргөдөл гомдол гарагчид хариуг 100 хувь хуулийн хугацаанд өгч ажиллалаа. 

 

1.10. Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээ 

 

Алба хаагчдын сахиьга хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр энэ оны эхний хагас 

жилд дараах ажил, арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд: 

1. Алба хаагчдын гаргаж байгаа сахилга ёс зүйн зөрчил, дутагдлын шалтгаан 

нөхцөлийг цагдаагийн газрын даргын тушаалаар батлагдсан “Сахилга ёс зүйн хороо” 

судалж, дүн шинжилгээ хийсэн. 

2.  Алба хаагчдаас сахилга ёс зүй, харилцааны зөрчил гаргахгүй байх талаар 

бичгээр 2 удаа баталгаа авсан. 

3. Сахилгын зөвлөгөөнийг 2 удаа хийж алба хаагчдад зөвлөмж хүргүүлсэн. 

4. Ахмад ажилтан, алба хаагч нарын уулзалтыг зохион байгуулсан, 

5. ЦЕГ-ын удирдлага, төвийн албадаас ирүүлсэн сахилга ёс зүйтэй, 

харилцааны соёлтой холбоотой үүрэг чиглэлийг тухай бүр танилцуулж ажилласан, 

6. Сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэхэд чиглэсэн нийтийг хамарсан спорт, урлаг, соён гэгээрүүлэх арга 

хэмжээнүүдийг сар бүр тогтмол зохион байгуулсан зэрэг ажил, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  

Мөн тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас энэ оны эхний 06 дугаар сарын 

байдлаар 3 алба хаагч /хэсгийн төлөөлөгч 2, хэсгийн цагдаа 1/ гэмт хэрэгт холбогдож, 

13 алба хаагч сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргаж, сахилгын арга хэмжээ тооцуулсан. 

Үүнээс ахлахаас дээш 4 албан тушаалтан сахилгын шийтгэл хүлээсэн байгаагаас 

газрын дарга 2, хэсгийн дарга 2 байна.  

Ахлахаас дээш албан тушаалтнуудыг сахилга ёс зүй, харилцааны соёл дээрээ 

онцгой анхаарч, удирдах ажилтны манлайллаа сайжруулж ажиллах талаар сахилга ёс 

зүйн зөвлөгөөний үеэр үүрэг чиглэл өгсөн.  

Мөн зарим тасгийн дарга нарыг удирдах ажилтны ёс зүйн чиглэлийн 

сургалтанд хамруулсан. 

 Алба хаагчдын нэгдмэл, эвсэг уур амьсгал бүрдүүлэх, ажлын бүтээмжийг 

дээшлүүлэх, сэтгэл зүйн орчныг бий болгох, хүнлэг, зөв боловсон харьцах талаар 

цагдаагийн удирдлага нь тасаг, хэсгийн дарга нарт үүрэг, ажлын чиглэл өгч, өөрсдөө 

үлгэр дуурайл манлайлалтай байх шаардлага тавьж ажиллаж байна.  

Түүнчлэн алба хаагчлын дүрэмт хувцасны өнгө үзэмж, өмсөж, хэрэглэж болон 

гудамж талбай, олон нийтийн газарт биеэ авч яваа байдалд тасгийн дарга нар болон 

тухайн өдрийн Ёс журам сахиулах эргүүл өдөр тутмын хяналтыг тавьж ажиллаж 

байгаагаас гадна сард 2-оос доошгүй удаа хувцасны  үзлэг хийж хэвшсэн.  

Үүний үр дүнд алба хаагчдын гадаад үзэмж, биеэ авч явах байдал эрс сайжирч, 

ЦЕГ-ын даргын 2018 оны А/28 дугаар тушаалаар баталсан “Дүрэмт хувцас өмсөж 

хэрэглэх /код 917/ журам”, 2017 оны А/248 дугаар тушаалаар баталсан “Албан үүрэг 



гүйцэтгэх үед алба ххагч хүнтэй харьцах, биеэ авч явах байдал /код 921/ журам”-ын 

хэрэгжилт хангагдаж байна.   

Тус цагдаагийн газар нь алба хаагчдын харилцааны соёлыг дээшлүүлэхэд 

чиглэсэн сургалтыг 2018 оны албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу явуулж ба 

зарим сургалтыг гаднаас багш урьж зохион байгуулсан.  

Тухайлбал алба хаагчдын харилцааны соёлд чиглэсэн сургалт, ярилцлага, 

уулзалтыг улирал бүр ахмад ажилтан нараар хийлгэсэн. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн 

баатар Н.Жанцансамбуу, ахмад дайчин Ө.Рагчаа нарыг урьж нийт алба хаагчдад 

“Харилцаа” сэдвээр ярилцлага зохион байгуулсан. Мөн цагдаагийн газрын тасаг, 

хэсгүүд өөрсдийн албадын онцлогт тохирсон харилцааны соёлыг дээшлүүлэхэд 

чиглэсэн сургалтыг явуулсан. 

 

1.11. Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

 

Тус цагдаагийн газар 2018 оны эхний хагас жилд  улсын төсвөөс 995961,6 

мянган төгрөгийн санхүүжилт, үндсэн үйл ажиллагааны орлого 28663,2 мянган төгрөг 

тус тус батлагдаж, 2 дугаар улирлын байдлаар 995959,6 мянган төгрөгийн 

санхүүжилт, 33413,7 мянган төгрөгийн үндсэн үйл ажиллагааны орлого хүлээн авч сар 

улирлын хуваарийн дагуу алба хаагчдын цалин хөлс болон байгууллагын хэвийн үйл 

ажиллагааг хангах тогтмол зардал, хангамж бараа материалын бусад зардлуудыг 

зардлын бүлэг тус бүрээр хянаж гүйлгээ хийж, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, авлага, 

өглөгийн мэдээг сар бүр гаргаж хуулийн хугацаанд хүргүүлж ажиллалаа. Эхний хагас 

жилийн байдлаар 42796,8 мянган төгрөгийн өглөгтэй, 1146,6 мянган төгрөгийн 

авлагатай байгаа ба цалингийн сан дутуу батлагдсан учир цалин, НДШ-ийн зардалд  

31279,1 мянган төгрөгийн өглөг үүссэн. Мөн урсгал засварын зардал 2923,8 мянган 

төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 3710,2 мянган төгрөг, Хоолны зарлалд 2217,3 

мянган төгрөг,  бичиг хэргийн зардалд 1324,5 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-ийн зардалд 224,9 

мянган төгрөг  тус тус өглөг үүссэн байна.  

Тээвэр шатахууны зардалд нээлттэй тендер заралж сонгон шалгаруулалт 

явуулж гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Мөн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 

хөдөлгөөнт эргүүлд 3 автомашин шийдвэрлүүлэх шийдвэр гаргуулж аймгийн Орон 

нутгийн өмчийн алба 39950,0 мянган төгрөгийн төсөвт өртөгтэй нээлттэй тендер 

заралж сонгон шалгаруулалт явуулж хөдөлгөөнт эргүүлийн 3 автомашиныг хүлээн авч 

албан үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аймгийн аудитын байгууллагаар аудит 

хийлгэж дүгнэлтийн хамт ЦЕГ-т хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. Мөн Төрийн өмчийн 

хорооны цахим ситемд 2017 оны үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөн шивж, ТӨХ, ТӨ 

тайлангуудыг гаргаж санхүүгийн тайлангийн хамт Орон нутгийн өмчийн газарт 

хүлээлгэн өгч баталгаажууллаа. 

Шилэн дансны цахим системд 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 

аудитын байгууллагын дүгнэлтийг  тус тус байршуулж,  бүтэн жилээр байршуулах 3 

төрлийн 3 мэдээлэл, улирал бүр байршуулах 1 төрлийн 2 мэдээлэл,  сар бүр 

байршуулах  3 төрлийн  18  мэдээлэл, тухай бүр байршуулах 8 төрлийн   64 

мэдээлэл, нийт 1029372,6 мянган төгрөгийн орлого, 108690,0 мянган төгрөгийн 

зарлагын гүйлгээг   тус тус байршуулж, цагдаагийн газрын вэб сайт болон 

мэдээллийн самбарт байршуулж, аймгийн иргэний зөвлөлд хуулийн хугацаанд тайлан 

тавьж, “Нээлттэй хаалганы өдөр”-өөр   иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэж 

ажилласан.  

 



1.12. Зохион байгуулсан шинэлэг ажил арга хэмжээ: 

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/246 дугаар тушаалаар 

баталсан “Цагдаагийн алба хаагчийн шинэ санал, санаачлагыг дэмжих /код 116/ 

журам”-ыг алба хаагчдад таниулан сурталчилсан ба цагдаагийн газрын үйл 

ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр дараах шинэлэг ажил, арга хэмжээг энэ оны эхний 

хагас жилд зохион байгуулан ажиллалаа. Үүнд: 

 Цагдаагийн төв байгууллагын удирдлагад танилцуулга хүргүүлж, ЦЕГ-ын 

даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/58 дугаар тушаалаар Мал 

хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг байгуулсан. 

 Аймгийн хэмжээнд 11069 автомашин, 1611 мотоцикль бүртгэгдсэнээс 

Улаангом суманд 6088 автомашин, 451 мотоцикль замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 

ба тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хууль 

тогтоомжийг сахиулах,  нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангах, аймгийн төвийн гудамж талбайг эрүүлийн хяналтанд бүрэн авах зорилгоор  

хөдөлгөөнт эргүүлийн 3  суудлын автомашин худалдан авах мөнгөн хөрөнгийг 

шийдвэрлүүлсэн. 

 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шөнийн цагаар гудамж талбайг 

телекамерын хяналтанд авах зорилгоор аймгийн төвийн 25 цагт суурьлуулсан 75 

телекамерийн гэрэлтүүлгийн ажилд зарцуулагдах 44638629 /дөчин дөрвөн сая 

зургаан зуун гучин найман мянга зургаан зуун хорин есөн/  төгрөгийг нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагаас шийдвэрлүүлсэн. 

 Цагаанхайрхан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал болон Засаг даргаас 

бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж худалдан авах хөрөнгийг шийдвэрлүүлж худалдаж 

авсан. 

 11 суманд Олон нийтийн цагдаа ажиллуулж, тэдний урамшил, хөдөлмөр 

хамгаалалын аюулгүй байдлын хувцасны зардлыг шийдвэрлүүлсэн. 

 Энэ оны 2 дугаар сард хулгайлах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор “Хулгай ба гэр хороолын хяналт” арга хэмжээг зохион байгуулж Улаангом 

сумын бүх айл өрхөөр зочилж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх санал зөвлөмж 

тарааж ажилласан. 

 Хяргас сумын малчдыг цагаан үсгэн тамга буюу “Х” тамгаар адуугаа 

тамгалах ажлыг эхлүүлсэн. 

 Соёл, соён гэгээрүүлэх ажлыг сар бүр аль нэг тасагт хариуцуулан сарын 

турш, алба хаагчдыг бүрэн хамруулан арга хэмжээг зохион байгуулж байна. 

 Ахмад дайчин, алдар нэртэй иргэдтэй алба хаагчдыг уулзуулж, санал 

сэтгэгдэлийг нь сонсож, тэдний ажил амьдралын туршлагыг хуваалцаж байна. 

 

Хоёр: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах,  

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, 

арга хэмжээ: 

 

2.1. Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр: 

 

Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга-1, 

мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн дарга-1, сумын цагдаагийн хэсгийн 

дарга-3, эрүүгийн ахлах мөрдөгч-1, эрүүгийн мөрдөгч-5, эдийн засгийн мөрдөгч-2, 



хэсгийн төлөөлөгч-18, жижүүрийн ахлах офицер-1, жижүүрийн офицер-1, мэдээлэл 

хүлээн авагч цагдаа-4, мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн-1, захиргааны 

зөрчлийн тоо бүртгэгч-1, албаны нохойн төлөөлөгч-1, нийт 41 алба хаагчийн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна.  

          Тус цагдаагийн газрын гүйцэтгэх ажилтнууд ГА-ын шугамаар 112 мэдээ, 

мэдээлэл олж ЭЦА-ны төвлөрсөн тоо бүртгэлийн санд оруулан баримтжуулан 

шалгасан. Нийт авсан мэдээллийн 37.5 хувь буюу 42 мэдээллийг туслах хүчээс авсан.  

          ГА-ын шугамаар авагдсан 112 мэдээллийг баримтжуулан шалгаж иргэн, 

байгууллага, аж ахуйн нэгжид 341.120.000 төгрөгний хохирол учруулсан нууц далд 

аргаар үйлдэгдсэн 49 холбогдогчтой, 38 хэрэг, үйлдлийг илрүүлэн хэрэг бүртгэлтийн 

хэрэг нээж шалгасан.  

Тус Цагдаагийн газарт шалгагдаж байгаа эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй хэрэг 

бүртгэлтийн хэргүүдийг илрүүлэх, гэмт этгээдийг олж тогтоон шийдвэрлэх зорилгоор 

аймгийн Прокурорын газар, Цагдаагийн газрын даргын баталсан хамтарсан 

удирдамжаар 2018 оны 01 сарын 08-ны өдрөөс мөн оны 03 сарын 30-ны өдөр хүртэлх 

хугацаанд “Илрүүлэлт-2018”  арга хэмжээг зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээний 

хүрээнд гүйцэтгэх ажлын эрхтэй алба хаагчид гэмт хэрэг зөрчлийн талаар нийт 53 

мэдээлэл олж Эрүүгийн цагдаагийн албаны  тоо бүртгэлийн нэгдсэн санд оруулсан 

иргэн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 283.270.000 хохиролтой 27 хэрэг үйлдэл 

илрүүлэн шалгасан.  

         Тус тасгийн алба хаагчид нь гэмт хэргийн шинжтэй 176 гомдол мэдээлэл 

хүлээн авч, 141 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж, 32 гомдол мэдээлэлд 

хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 3 гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу 

шилжүүлж, одоо нийт  ажиллагаанд эзэнгүй 117 хэрэг бүртгэлийн хэрэг шалгаж 

байна.  

          Мөн 31 хүнийг захиргааны журмаар баривчлуулж, 105 хүнийг торгож, 27 

хүнийг торгож, эрх хассан.  Нийт  оногдуулсан торгуулийн хэмжээ 20.510.000 төгрөг. 

Тус Цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлах “ASAP” сан ашиглалтанд орсноос хойш 

нийт 603 хүн, мал, эд зүйлийн мэдээллийг санд оруулан эрэн сурвалжилж 454 хүн, 

мал, эд зүйлийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон байна.  

         Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар тус Цагдаагийн газраас “ASAP” 

сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 8, оргодол 2, оршин 

суугаа газраасаа алга болсон 3, шүүхээс даалгасан 6 хүнийг олж тогтоон эрэн 

сурвалжлалтыг зогсоосон. 

  Одоо “ASAP” сангаар: 

 Оргодол-1  

 Гэмт хэрэг сэрдэгдсэн-2 

 Алга болсон хүн-3 

 Шүүхээс даалгасан-20 

 Цогцос-0 

 Бодис-0 

 Түүх соёлын дурсгалт зүйлс-0 

 Галт зэвсэг-12 

 Тээврийн хэрэгсэл-3 

 Мал, амьтан-51 



 Эд зүйл-102 тус тус эрэн сурвалжилж байна.   

 Долоо хоног бүрийн “Баасан” гаригт “ASAP” сангаас дэлгэцээр нийт бие 

бүрэлдэхүүнд тус Цагдаагийн газраас эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, мал, эд 

зүйлийн талаар болон улсын хэмжээнд бусад аймаг, дүүргийн цагдаагийн газар, 

хэлтсүүдээс эрэн сурвалжлагдаж байгаа оргодол, гэмт хэрэг сэрдэгдсэн этгээдүүдийн 

талаар танилцуулан зарлан мэдээлдэг, мөн “ASAP”  санд зарлан мэдээлэгдсэн эрэн 

сурвалжлалтуудтай алба хаагч бүр танилцаж байх шаардлагыг тавьж дүнг сар бүрийн 

ажил дүгнэх хурлаар хэлэлцдэг байна. Тус газрын алба хаагчид нийт 181904 эрэн 

сурвалжлалттай, эхний 6 сарын байдлаар  15004 эрэн сурвалжлалттай танилцсан 

тоон үзүүлэлттэй байна.  

2.2. Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 

 

2018 оны хагас жилд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн 

шинжтэй 86 гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас 60 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн 

хэрэг нээж, 22 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах 

саналтай прокурорын хяналтанд хүргүүлж, 4 гомдол мэдээллийг харъяаллын дагуу 

шилжүүлж, гомдол мэдээллийн үлдэгдэлгүй байгаа ба нийт шалгасан гомдол 

мэдээллээ  100 хувь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байна. Гомдол мэдээллийн 

бүртгэлийг өдөр бүр аймгийн прокурорын газартай тулгалт хийж зөрүү гаргахгүй 

ажиллаж байгаа ба тасгийн даргын зүгээс бүртгэлээр болон нэгдсэн сангийн орчинд 

тогтмол хяналт тавьж, гомдол гаргагчид 100 хувь хариуг өгч ажиллаж байна.  

Мөн хугацаанд 86 холбогдогчтой 152 сая төгрөгийн хохиролтой 96 хэрэгт хэрэг 

бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 80 

холбогдогчтой 44 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 0 

холбогдогчтой 36 хэргийг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хэрэг бүртгэлтийн 

хэргийг хаах саналтай прокурорт шилжүүлж, 6 холбогдогчтой 6 хэргийг нэгтгэснээс 

хорогдуулан нийт 80 холбогдогчтой 86 хэргийг шийдвэрлэжээ.  

Нийт мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийнхээ 89,5 хувийг шийдвэрлэсэн байх 

бөгөөд шийдвэрлэсэн хэргийнхээ 90 хувийг хуульд заасан анхны хугацаанд 

барагдуулжээ.  

Гэмт хэргийн улмаас учирсан 152 сая төгрөгийн хохирлоос 139.1 сая төгрөгийн 

хохирлыг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн 

төлүүлэх, эд хөрөнгө хурааж болзошгүй явдлыг хангах зорилгоор  56.3 сая төгрөгийн 

эд хөрөнгийг битүүмжлэн хамгаалж ажиллалаа. 

Мөрдөн байцаалтын шатанд гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгуулагад учирсан хохирлын 91.5 хувийг нөхөн төлүүлжээ. 

Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 35 мөрдөгчийн 

мэдэгдэл  бичиж 91.5 хувьд нь хариу авсан байна.  

2018 оны хагас жилийн байдлаар шүүх, прокурорын нөхөн мөрдөх тогтоолоор 5 

хэрэг буцсанд дүгнэлт хийж хэрэг буцсан шалтгааныг тогтоож, тухайн хэргүүдийг 

бүрэн шийдвэрлэн ажиллаж байна.  

 

2.3. Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 

 

Тус тасаг нь ЦЕГ-ын Тэргүүн дэд даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний 

өдрийн 2/48 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэл, Хэрэг бүртгэх 

албаны Дэд даргын 2018 оны 01 дугаар сарын 26-ны өдөр 12а/104 дугаар албан 

бичгээр ирүүлсэн ажлын чиглэлийн хүрээнд энэ оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр 



хэрэг, материал хүлээлцэх ажлыг зохион байгуулж, энэ оны 02 дугаар сарын 01-ны 

өдрөөс Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11 дүгээр бүлэг бүлэг “Хүний эрүүл мэндийн 

халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-т мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулан ажиллаж 

байна. 

  Энэ оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 18-ний байдлаар 

иргэдээс гэмт хэргийн тухай 70 өргөдөл, гомдол хүлээн авч хуулийн хугацаанд 

шалгаснаас 12 гомдол, мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзан хааж, 

56 үйлдэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн ба өмнөх оны хэрэг бүртгэлтийн 

201720000175, 173500074 дугаартай хоёр хэргийг ажил хүлээлцэхэд хүлээн авч нийт 

56 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулснаас хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан 

үндэслэлээр 1 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, 4 хэргийг хаах саналтай прокурорт 

хүргүүлж, одоо ажиллагаанд 4 хэрэг шалгагдаж байна. 

  Хэрэг бүртгэлтийн хэргээс мөрдөн байцаалтын хэрэг нээсэн 48,  аймгийн 

прокурорын газраас харьяаллын дагуу шилжүүлж ирүүлсэн 9 мөрдөн байцаалтын 

хэргийг хүлээн авч нийт 57 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан ба яллагдагч 

насанд хүрээгүй үндэслэлээр 1 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 52 хэргийг 

шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, одоо ажиллагаанд 4 хэрэгт мөрдөн 

шалгах ажиллагаа явуулан ажиллаж байна.  

  Энэ хугацаанд иргэдэд учирсан 33.876.000 /гучин гурван сая найман зуун 

далан зургаан мянга/ төгрөгийн хохирлоос хэрэг бүртгэлт, мөрдөн бацаалтын шатанд 

28.856.500 /хорин найман сая найман зуун тавин зургаан мянга таван зуу/ төгрөгийн 

хохирол нөхөн төлүүлсэн ба нөхөн төлүүлэлт 85 хувьтай байна. 

  Тус тасгаас энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан чиглэлээр дараах ажлыг 

зохион байгуулсан. Үүнд: 

  Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байранд шүүхээр 7-30 

хоногийн хугацаатай баривчлагдсан 25 этгээдэд Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлэгт 

заасан гэмт хэргийн талаар сургалт зохион байгуулж, дахин гэмт хэрэг, зөрчил 

үйлдэхгүй байх талаар яриа таниулга хийн сургалт зохион байгуулсан. 

  ХБА-аас дээрх төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бэлтгэн 

ирүүлсэн 8 төрлийн контент шторкыг иргэд олон нийтэд сурталчлан ажилласан. 

Тухайлбал шторкуудыг 43.000 дагагчтай “Увс аймгийн нэгдсэн групп” нэртэй Facebook 

хаяг мөн “Увс цагдаагийн газар” Facebook хаягуудад тус тус байршуулсан ба аймгийн 

төвийн 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Б.Гиваан баатрын талбайд байрлах LED 

дэлгэцээр нэвтрүүлэн ажилласан.  

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татагдсан этгээдүүдийн оршин суух 

багийн дарга болон хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч нарт нь гэмт хэргийн шалтгаан 

нөхцлийг арилгах, хууль тогтоомж сурталчилах талаар 50 мэдэгдэл хүргүүлж, 40 

мэдэгдлийн хариуг хуульд заасан хугацаанд авсан ба одоо 10 мэдэгдлийн хариу авах 

хугацаа болоогүй байгаа болно.  

  Жишээлбэл: Тус тасгаас “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэрэг”-ийн шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам, холбогдох хууль 

тогтоомжийн талаар мэдээлэл бэлтгэн 07 дугаартай мэдэгдлийн хамт тус цагдаагийн 

газрын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, гэр 

бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн, 

аймгийн төвийн 5 хэсгийн байцаагч, 18 сумдын ИТХ-ын дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт 

хүргүүлэн ажиллаж мэдэгдлийн мөрөөр зохион байгуулсан ажлыг 03 дугаар сарын 27-

ны байдлаар нэгтгэн ажилласан ба алба хаагчид энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 1073 ширхэг гарын авлага, зурагт хуудас, санамж, сэрэмжлүүлэг, 



зөвлөмж тарааж, 38 удаагийн сургалт зохион байгуулж иргэдийн хууль эрх зүйн 

мэдлэгийг дээшлүүлсэн ба 1625 иргэд хамрагдсан дүн мэдээ гарсан. 

  Хэрэг бүртгэх албаны даргаас энэ оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Нээлттэй 

хаалганы өдөрлөг” зохион явуулах ажлын төлөвлөгөө батлан ирүүлснийг хүлээн авч, 

салбар төлөвлөгөө гарган цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, уг арга хэмжээг 

зохион явуулах бэлтгэлийг ханган ажилласан ба 05 дугаар сарын 25-ны өдөр 

Цагдаагийн газрын урд талбайд 09-12 цагийн хооронд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

2007 оны 97 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлж “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион 

байгуулж ажиллалаа. 

  Өдөрлөгт цагдаагийн газрын төрөл мэргэжлийн 6 тасгийн 25 алба хаагч 

оролцож, энэ оны 05 дугаар сарын 25-ны байдлаар хийж хэрэгжүүлсэн ажлын 

танилцуулгыг иргэд олон нийтэд тайлагнаж, хариуцсан ажил үүргийн чиглэлээр 56 

иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, яриа таниулга хийн, 395 ширхэг санамж 

сэрэмжлүүлэг, гарын авлага тарааж, албанд хэрэглэгдэж буй техник, тусгай 

хэрэгслийг  танилцуулан ажилласан. 

  Арга хэмжээний үеэр 57 иргэнээс цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой санал, санаачлага, мэдээ мэдээлэл, гомдол, хүсэлтийг 

хүлээн авч, үйл ажиллагаандаа тусган ажиллахаар болсон. 

  Хэрэг бүртгэх тасгаас “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээнд зориулан 80 

см х 180 см хэмжээтэй тасгийн танилцуулгыг 16 000 төгрөгөөр хэвлүүлж, суурь 20 000 

төгрөгөөр худалдан авч, тасгийн үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчилсан. 

 

2.4. Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: 

 

2018 оны эхний хагас жилд Увс аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан 

шатны шүүхээр 447 шүүх хурал, Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 17 шүүх 

хурал, эрүүгийн  хэргийн анхан шатны шүүхээр 157 шүүх хурал, захиргааны зөрчлийн 

110 шүүх хурал болж хамгаалалтад тус бүр хамгаалалтын 2 цагдаа үүрэг 

гүйцэтгэж шүүх шүүгчийн аюулгүй байдал, шүүх хуралдаанд оролцогчийн аюулгүй 

байдлыг ханган шүүх хуралдааны танхимд үзлэг шалгалт хийн шүүн таслах 

ажиллагаа явуулах хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэн шүүх хуралдааны тогтоосон дэгийг 

сахиулан ажилласан байна.  

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны  шүүхийн 33 шүүх хуралдаан, эрүүгийн 

хэргийн давж заалдах шатны  шүүхийн 130 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.  

Шүүхийн байрнаас, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байр 

хүртэл жижүүрийн албаны автомашинтайгаар хуяглан хүргэх ажиллагааг ердийн 

болон хүч нэмэгдүүлэн зохион байгуулан  ажиллаж байна. 

 Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа 

алба хаагчид 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар давхардсан тоогоор Увс 

аймгийн сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Увс аймгийн Давж заалдах 

шатны шүүхээс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих 

байранд 50 удаагийн хуяглан хүргэлтээр 59 шүүгдэгч, яллагдагч, ялтан хүлээлгэн өгч 

ажилласан. 

Увс аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс албадан 

ирүүлэхээр даалгасан шүүгчийн захирамж хүлээн аваагүй.  



Тус газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байр нь 2018 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар эрүүлжүүлэгдсэн 640, Захиргааны журмаар баривчлах шийдвэр 

биелүүлэхээр 112 хүн хүлээн авч үйлчилсэн байна.  

Эрүүлжүүлэгдсэн хүн нэг бүрд эрүүл мэндийн үзлэг хийж 67 хүнд хордлого 

тайлах, артерийн даралт буулгах, цус тогтоох, өвчин намдаах, зэрэг  эмнэлгийн анхны 

тусламж үзүүлж эмчлүүлэх боломжоор ханган, иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ 

үзүүлсэн ба энэ тухай эмчийн үзлэгийн бүртгэлийн дэвтэрт тэмдэглэл хийж 

ажилласан. 

 Эрүүлжүүлэгдсэн 640 хүнээс Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Сангийн яамны 

сайдын 2007 оны 58/62 дугаартай хамтарсан тушаалаар батлагдсан саатуулах  

үйлчилгээний хөлс болох нийт 8.656.000 төгрөгийг хураан авч төрийн сангийн 

дансанд тушааж санхүүтэй тооцоо хийсэн.  

Сум дундын шүүхийн шүүгчийн шийтгэврээр 112 иргэнийг Захиргааны журмаар 

баривчлах байранд хүлээн авсч, 102 хүний 867 ор хоногийн 5.795.895 төгрөгийг 

хураан авч, санхүүтэй тооцоо хийсэн ба төлбөрийн чадваргүй, төлхөөс зайлсхийсэн 

10 хүний 158 ор хоногийн 1.049.545 төгрөгийн материалыг бүрдүүлэн сум дундын 

иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл хүргүүлэн шийдвэрлүүлэхээр 

хүлээлгэн өгсөн. 

Эрүүлжүүлэгдсэн болон Захиргааны журмаар баривчлагдсан нийт 457 иргэнд 

тасгийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, сургагч багш нар Зөрчлийн тухай хууль, Гэр 

бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, Замын хөдөлөөгний аюулгүй байдлыг хангах 

тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиудаар 320 цагийн албадан 

сургалтант орж хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.   

Эрүүлжүүлэх, баривчлах байранд 7 хоногт 2 удаа их цэвэрлэгээ хийж, өдөр бүр 

хлорамин, жавелионтай уусмалаар ариутган, хучлага дэвсгэрүүдэд хортон шавьжийн 

ариутгалыг “Шар жоом” ХХК-тай хамтран төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу улиралд 1 

удаа  хийлгүүлсэн. 

Эрүүлжүүлэх, баривчлах байранд хүргэгдэж ирсэн хүмүүсээс эд зүйлээ алдсан, 

бэртэж гэмтсэн, амь насаа алдсан тохиолдол гараагүй, алба хаагчдаас Цагдаагийн 

байгууллагын үйлчилгээний стандарт, үйл ажиллагааны журам, ёс зүйн хэм хэмжээг  

зөрчиж сахилгын арга хэмжээ авагдсан зүйлгүй, үүргээ зохих түвшинд гүйцэтгэн 

ажилласан болно. 

Эргүүлийн чиглэлийг оновчтой зохион байгуулах зорилгоор 2017 оны эрүүгийн 

болон хэв журмын нөхцөл байдалд тулгуурлан 2018 оны эргүүлийн нэгдсэн 

байршилтыг хүйтний болон дулааны улирлын байдлаар боловсруулж, эрүү, хэв 

журмын нөхцөл байдалтай холбогдуулан эргүүлийг өдөр, орой, шөнийн цагийн 

хуваарийн дагуу явган болон автомашинтай эргүүлийг зохион байгуулж ажилласан. 

 Тус тасаг нь эргүүлийн 12 алба хаагчийн орон тоотой бөгөөд энэ оны эхний 

хагас жилд 11 алба хаагч ажиллаж 12480 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, 

эргүүлийн үр дүнд 657 зөрчил илрүүлэн ажиллаж, 1230 дуудлага мэдээлэлийн дагуу 

очиж ажилласны 528 нь гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээлэлд очиж ажилласан, 

705 хүнийг саатуулах байранд, 587 хүнийг ар гэр, асран хамгаалах хүнд  хүлээлгэн 

өгч, 319 удаа хамгаалалт хийж ажилласан байна.  

Тус цагдаагийн газраас Монгол банкны Увс аймаг дахь салбартай 2018 онд 

хамтран ажиллах гэрээг шинэчилэн байгуулж,  харуулд  ажиллах 4 алба хаагчийн үйл 

ажилагааны зардал, төсөвийг хүргүүлэн, тогтвор сууршилтай ажиллуулж байна.  



НХЖХТ-ийн дарга Гэрээт цагдаа нарын хоногийн нөхцөл байдлын илтгэх 

хуудас, албаны галт зэвсгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтанд өдөр бүр хяналт 

тавин, удирдлагаар ханган ажиллаж байна.  

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар Монгол банкны салбарт 286 хүн 

нэвтэрсэн ба тухайн иргэдийн бичиг барит болон эд зүйлд үзлэг хийж нэвтрүүлж, 

ХААН банк 88, Хас банк 64, Капитал банк 9, Төрийн банк-47, Голомт банк 24 удаа 

зузаатгал авах үеийн хамгаалалтыг зохион байгуулан ажилласан байна. Монгол 

банкны төв салбараас 2018 оны эхний хагас жилд 1 удаа зузаатгал хийгдхэд 

хамгаалалт хийж ажилласан. 

Банкны байрны аюулгүй байдал дохиолол, хяналтын камер, утаа мэдрэгч 

зэргийг өдөр бүр тухайн өдрийн ёс журам сахиулах эргүүл, ерөнхий жижүүр хамт 

шалгаж бичгээр үүрэг чиглэл өгч ажилласан байна.  

Гэрээт харуулын болон хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих 

чиглэлээр 4 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 4 хамгаалалтын албаны 

үйл ажиллагааг шалган, гэрээг сунгаж, хамтран ажиллаж байна.  

 

2.5. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны чиглэлээр: 

 

Увс аймгийн болон 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 төлөвлөгөө, 

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.  

2018 оны эхний хагас жилд Төрийн болон гадаад орны өндөр, дээд хэмжээний 

зочин төлөөлөгчид, нийтийг хамарсан арга хэмжээний дараах хамгаалалтыг зохион 

байгуулан ажилласан байна. Үүнд:  

1. Монгол Улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 2018.03.22-оос 24-ний өдрүүдэд, 

Монгол Улсын ерөнхийлөгч Х.Баттулга 2018.05.06-аас 07-ны өдрүүдэд тус тус Увс 

аймагт айлчлал хийх үеийн хамгаалалтыг Тагнуулын ерөнхий газрын Увс аймаг дахь 

газар, Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ирүүлсэн хөтөлбөрийг заалт бүрээр нь 

хамгаалалтын төлөвлөгөөнд тусган оруулж хамгаалалтыг зохион байгуулсан, ТЕГ, 

ЦЕГ-ын даргын 2014 оны А/Н10, МН/23 хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Төрийн 

тусгай хамгаалалтын байгууллагатай цагдаагийн байгууллага харилцан ажиллах 

журам”, ТЕГ, ЦЕГ-ын даргын “Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2016 оны 

А/Н/81, Н-1/54 дугаар тушаалын дагуу хамгаалалтын албаны алба хаагчидтай мэдээ, 

мэдээлэл солилцон хамтран ажилласан. Хөтөч áîëîí цóâààíä явах автомашинд 

òåõíèêèéí ¿çëýã õèéæ, хөдөлгөөний хурдыг Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэмд 

зааснаар тохируулан явах талаар жолооч болон алба хаагч нарт үүрэг чиглэл өгч 

техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж äóãààð îëãîж замын хөдөлгөөнд оролцуулсан. 

Хамгаалалтын явц, үр дүнгийн талаарх мэдээ, мэдээллийг тухай бүр ЦЕГ-ын Шуурхай 

удирдлагын төвийн 70191010 дугаарын утас болон линкээр өгч тодорхой үүрэг чиглэл 

авч хамгалалтыг зөрчил, дутагдалгүй зохион байгуулсан. Мөн Төрийн тусгай 

хамгаалалтын газартай хамтран хамгаалалт хийгдэхээс 1-2 цагийн өмнө тухайн газар 

орон, орчинд байгаа объект, гүүр, барилга байгууламж, тээврийн хэрэгсэл, орц 



хонгил, нүх шуудуй, шат, хогийн цэг, овор ихтэй эд зүйл авч яваа иргэдэд, үзлэг 

шалгалт хийж, гарч болзошгүй хор хохирлоос урьдчилан сэргийлж ажилласан. 

Хамгаалалтын явц, үр дүнгийн талаарх мэдээ, мэдээллийг ЦЕГ-ын Шуурхай 

удирдлагын штабын линк болон ерөнхий зохицуулагчийн 70191010, Эрүүгийн 

цагдаагийн албаны 262425 дугаарын утсаар тухай бүр өгч тодорхой үүрэг чиглэлийг 

авч ажилласан. Хоёр удаагийн хамгаалалтад тус цагдаагийн газраас 76 офицер, 85 

ахлагч нийт 161 алба хаагч, 9 автомашинтай үүрэг гүйцэтгэж эрүү, хэв журам, замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, гадны ямар нэгэн нөлөөлөлгүй зохион 

байгуулсан. 

2. Аймгийн төв болон сумдад зохион явагдсан Шинэ жилийн баяр, Завхан 

суманд зохион явагдсан “Тэмээний баяр-2018”, Улаангом суманд зохион явагдсан 

“Майдар эргэх” ёслол, 12 жилтний засал, “Хаврын урь” цасны баяр зэрэг нийтийг 

хамарсан нийт 25 арга хэмжээний хамгаалалтанд нийт 130 алба хаагч 658 хүн, цагийн 

үүрэг гүйцэтгэж ажилласан ба хамгаалалтад ажилласан алба хаагчдаас сахилга ёс 

зүйн зөрчил гаргасан алба хаагч байхгүй. 

2.6. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажпын төлөвлөгөөг цагдаагийн төв 

байгууллагаас ирүүлсний дагуу салбар төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. 

 Тус цагдаагийн газраас ЦЕГ-ын УСХ болон бусад албадаас ирүүлсэн 

удирдамжийн дагуу гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран “Хуулиа мөрдье-21”, “Ачааны 

автомашин бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээвэрлэлт”, “Сэрэмжилье-нэгдье”, “Сар шинэ-

Аюулгүй тээвэр”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Хүүхдээ хамгаалья”, “Бяцхан зорчигч”, 

“Байгалиа-хамгаалья” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг салбар төлөвлөгөө гарган 

хэрэгжүүлэн үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Гэмт хэргийн гаралтын шалтгаан 

нөхцлийг судлан тодорхойлсны үндсэн дээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр “Илрүүлэлт-2018”, “Орон байр-2018”, “Хотгор ба иргэдэд хууль сурталчлах”, 

“Хамтарсан багийг эрчимжүүлье”, “Гээгдэл эд зүйлс”, “Барьцаалан зээлдүүлэх газар”, 

“ШТС-2018”, “Захирамж тусгай зөвшөөрөл-2018”, “Гэр хорооллын хяналт 2018”, 

“Хүчирхийлэлгүй орчин”, “Архидан согтуурахаас сэргийлье”, “Сар шинэ”, “Захирамж 

тусгай зөвшөөрөл 2”, “Зөрчил илрүүлэх”, “Хотгор камержуулалт”,  “Наурыз 2018”, 

“Захиргааны хяналт”, “Банкны ба харуул хамгаалалт”, “Архаг архичин 2018”, “Малаа 

иргэдийн тусламжтайгаар хамгаалья”, “Масс мессеж”, “Хяналт шалгалт”, “Бүлэг 

бөөгнөрөл”, “Сэжигтэй байр байгууламжын хяналт”, “6-р багийн иргэдэд хууль 

сурталчлах”, “Дотуур байрны хяналт”, “Төгсөлт”, “Хулгай ба гэр хорооллын хяналт”, 

“Ахуйн хүрээний газ” зэрэг 29 хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан.  

 

2.7. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 

Òóñ òàñàã íü 2018 оны эхний хагас жилд àëáàí áàéãóóëëàãà, àæ àõóé íýãæ, 

èðãýäýýñ òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºëãººíèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí 

ýñðýã ãýìò õýðýã, осол захиргааны зөрчлийн 28 ãîìäîë ìýäýýëýë хүлээн авч 8 гомдол, 

мэдээллийг харьяалалын дагуу мөрдөн байцаах тасагт шалгуул, 1 гомдолд эрүүгийн 

хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай пркурорт шилжүүлж, 10 гомдолд зөрчлийн тухай 

хуулийн холбогдох заалтаар 1.000.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ тооцож, 7 

мэдээллийг даатгалын байгууллагад шилжүүлж, 2 гомдол мэдээлэл хуулийн 

хугацаандаа шалгагдаж байна.  



Àëáà õààã÷èä ãóäàìæ çàìä õÿíàëò øàëãàëò õèéж ажиллах õóãàöààíä íèéò 4986 

çºð÷èë èëð¿¿ëñíýýñ ñîãòóóруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ òýýâðèéí õýðýãñýë 

æîëîîäñîí 140 çºð÷èëд зөрчлийн ìàòåðèàë á¿ðä¿¿ëýí øàëãàж 116 æîëîî÷èéí 

òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäîõ ýðõèéã ЗТХ-иар 01 жилийн хугацаагаар õàñаж, 

шийтгэвэрийн хуудсаар 46.000.000 төгрөгөөр торгож, эрхийн үнэмлэхгүй буюу эрх 

хасагдсан үедээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 34 иргэнийг сум дундын 

шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаатай баривчлуулж, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон болон бусад зөрчлөөр 45 жолоочид шийтгэлийн хуудасаар 

6.720.000 төгрөгөөр торгож, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байранд 87 тээврийн 

хэрэгслийг түр саатуулæ, Зөрчлийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 4801 жолоочид 

бэлэн бус торгуулиар 145.898.2500 мянган төгрөгийí торгууль îногдуулж àæèëëàñàí 

байна. 

а/ Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 2018 оны эхний хагас жилд Замын 

цагдаагийн албанаас ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу “Сар шинэ-Аюулгүй 

тээвэр” “Согтуу жолооч замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд”, “Мотоциклийн бүртгэл” 

“Бяцхан зорчигч”,  “Хүүхэд хамгаалал”, “Замын хөдөлгөөний Цагаан толгой 2017” 

нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажиллаа. Хөдөлгөөний 

ачаалалыг харгалзан Улаангом сумын нутаг дэвсгэрт “Хяналт”, “Хяналт-1”, 

“Мотоцикль-Хамгаалах малгай”, “Орон нутгийн зам дахь замын хөдөлгөөн”, “Бүрэн 

бус” “Автомашингүй өдөр” сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

Тус тасгаас Улаангом сумын 3 дугаар багийн нутагт байрлах “ Бэл булаг” 

худалдааны төвийн авто зогсоол дээр зохион байгуулах “Нээлттэй өдөр” ажил, арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан уг арга 

хэмжээнд хамтран оролцох Цагдаагийн газрын төрөл, мэргэжлийн тасаг, албад, Авто 

курсын холбоо, Татварын хэлтэс, Авто тээврийн төв, Албан журмын даатгагчдийн 

холбооны дарга, захиралуудад мэдэгдэж 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 

10.00-12.00 цагийн хооронд зохион байгуулан ажилласан. 

 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад хууль 

тогтоомжийг иргэд, олон нийтэд суртчилах зорилгоор хот хоорондын нийтийн 

тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Түмэнд нээлттэй хязгаарынхан” ХХК-ны жолооч 

нарт, Цагдаагийн газрын сумдын цагдаа нарын сургалт зөвлөгөөн, Тусгай дуут гэрэл 

тавьж хэрэглэдэг аймгийн хүн, мал эмнэлэг, Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газар, 

Хот тохижилтын газар, Шүүхийн шинжилгээний албаны 26 жолоочид, “Увс АЗЗА” 

ТӨХК-ны ажилчид “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Зөрчлийн 

тухай хууль”,  “Тээврийн хэрэгсэл шалгах”, “Ачаа, тээшинд үзлэг хийх аргачлал”, 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017.12.11-ний өдрийн А/192 тоот тушаалаар 

батлагдсан “ Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут  болон гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх 

журам” зэрэг  сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан.  

 ЦЕГ-аас зохион байгуулсан “Хуулиа мөрдөе”, “Хүүхэд хамгаалал”, ЗЦА-аас 

зохион байгуулсан “Бяцхан зорчигч”  арга хэмжээний хүрээнд тасгийн алба хаагч нар 

аймгийн төвийн 6 ахлах сургуулийн 6-12 дугаар ангийн нийт 804 сурагч, 24 багш, 

ажилтан нарт “ Хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр 

мөн Замын хөдөлгөөний дүрэм, Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох зүйл, заалтаар тус 

бүр 1 цагийн сургалтыг зохион байгуулан ажиллаа.   

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2018 оны эхний 

хагас жилд 10 төрийн болон төрийн бус байгууллагын 153 ажилтан, алба хаагч нарт, 

Улаангом суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 8 цэцэрлэг, 7 сургуулийн 1220 сурагч, 

хүүхэд багачуудад замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг олгох зорилгоор сургалт 

зохион байгуулсан. 



Орон нутгийн “МВС”, “Увс нам бус” телевизүүдэд замын хөдөлгөөнтэй 

холбоотой цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл, аймгийн хэмжээнд гарсан зам тээврийн осол, 

осол гарсан шалтгаан нөхцөл байдлын талаар сэрэмжлүүлэх, мэдлэг олгох 

мэдээллийг иргэд, олон нийтэд 21 удаа  хүргэж ажиллалаа. Замын цагдаагийн 

тасгаас зохион байгуулсан ажил арга хэмжээ, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр  мэдээ, мэдээллийг “Увс аймаг дахь цагдаагийн газар”, “Орон 

нутгийн замын цагдаа” Фейсбүүк хаягт байршуулж иргэд жолооч нарыг мэдээллээр 

хангаж ажиллаа. 

Улаангом сумын 11-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Лед дэлгэцээр зам 

тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шторк, сэрэмжлүүлэг, Улаангом 

сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах урсдаг электрон самбараар Зөрчлийн тухай 

хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн холбогдох заалтаар иргэд, жолооч нар мэдээлэл, 

сэрэмжлүүлэг нэвтрүүлж ажиллаж байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын чанартай А-18 кодтой авто замын 

дагуу замын цагдаагийн байнгийн хяналтын постыг барих ажилд “Зоос импекс” ХХК 

тендэрт шалгарч Улаангомоос 7 км газарт барилгын ажил хийж гүйцэтгэж байна. Мөн 

Улаангом сумын 7-р багий нутаг аймгийн Онцгой байдлын газрын дэргэдэх аюулгүй 

тойрогт зам тээврийн осол, зөрчил гарч болзошгүй байгаад анхаарч Цагдаагийн 

газрын удирдлагад танилцуулж, замын цагдаагийн хяналтын пост барих ажлыг хийж 

гүйцэтгэж байна. 

б/ Зам зохион байгуулалтын чиглэлээр: Улаангом сумын нутаг дэвсгэрт цас 

ихээр орж замын зорчих хэсэг халтиргаа гулгаа үүсэж байгаатай холбогдуулан албан 

байгууллага бүр долоо хоног бүрийн баасан гарагт ойр орчмынхоо нийтийн 

эзэмшлийн зам талбайн цасыг арилгуулж байх талаар Улаангом сумын засаг даргын 

2018 оны 01 сарын 09-ны өдрийн А/266 тоот захирамж гаргуулан захирамжийн 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажилласан. 

Улаангом сумын Хотын хөгжил, цэцэрлэгжүүлэлтийн газар, “Увс АЗЗА” ТӨХК 

аймгийн төвийн болон улсын чанартай авто замд үүссэн цас, халтиргаа гулгаа 

арилгуулах албан мэдэгдэл хүргүүлж, үр дүнг тооцсон. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, аймгийн 

Мэргэжлийн хяналтын газар, Увс-АЗЗА ТӨХК-тай хамтран улсын чанартай А-1701, А-

1702, А-16, А-18  кодтой авто замуудын тэмдэг тоолох ажлын хэсэгтэй хамтран 

тооллого хийж шинээр тавих шаардлагатай байгаа нийт 622 ш, шинэчлэх 

шаардлагатай байгаа 176 ш тэмдэг, улсын чанартай авто замуудад шаардлагатай 

байгаа 2500 метр ган туузан хашилтын судалгааг гарган холбогдох байгууллагад 

хүргүүлсэн.  Улаангом сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах ахлах 1-р сургуулийн 

гадна баригдах автомашины зогсоолын талбайн зурагт санал хүргүүлж ажилласан. 

Увс аймгийн нийт нутгаар цас их орсонтой холбогдуулан улсын чанартай А-18, 

А-1702 кодтой авто замуудын зорчих хэсгээр халтиргаа гулгаа үүсэх зэрэг хүндрэлтэй 

нөхцөл байдал үүссэн учир холбогдох “Увс-АЗЗА” ТӨХК, Хот тохижилтын газарт 

албан мэдэгдэл хүргүүлэн ажлын шуурхай хэсэг гаргуулан халтиргаа гулгааг хусаж 

арилгуулах, гудамж замд үүссэн цасийг цэвэрлүүлэх, элс, давс цацуулах арга хэмжээ 

авч ажиллуулсны үр дүнд зам нөхцөл байдлаас үүдсэн зам тээврийн осол хэрэг 

гараагүй. Хот тохижилт үйлчилгээний газарт албан бичиг хүргүүлж замын тэмдэглэл 

шороогоор бохирлогдож харагдахгүй болсон байдлыг цэвэрлүүлсэн. 

Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах, хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг 

оновчтой зөв зохион байгуулах чиглэлээр Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын 

хэлтэст холбогдох санал, судалгаа танилцуулга хүргүүлж 2018 онд орон нутгийн 

замын сангийн хөрөнгөөр дараах ажлыг хийж гүйцэтгэхээр шийдвэрлэгдсэн. Үүнд: 



Улаангом сумын 6-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 8 дугаар цэцэрлэг, 9-р багийн 

нутаг дэвсгэрт байрлах 10 дугаар цэцэрлэгийн гадна авто зогсоол барихад 16 сая 

төгрөг, Улаангом сумын доторх авто замын засвар арчлалт хийхэд 30 сая төгрөг, 

ахмадын сувилалын замын засварт 8 сая төгрөг, Улаангом-Увс нуур чиглэлийн замын 

зарим хэсгийг засварлахад 20 сая төгрөг, сум орон нутгийн чанартай замуудад замын 

тэмдэг, тэмдэглэгээ суурилуулах 14.5 сая төгрөг, 1-р сургуулийн гадна авто зогсоол 

/300 м2/ 15.5 сая төгрөг, Улаангом сумын Чандманий постын ойролцоо автобусны 

буудал барих 15 сая төгрөг, Ховд сумын гоожуурын хүрхрээ чиглэлийн зам засварт 

дэмжлэг үзүүлэх 15 сая төгргө, Зүүнговь сумын цагаан голын гүүрний засварт дэмжлэг 

үзүүлэх 15 сая төгрөг, Улаангом суманд байгаа сургууль, цэцэрлэг орчмын бүсэд 

шинээр тэмдэг байрлуулах 10 сая төгрөг, Улаангом сумын 3, 9-р цэцэрлэг, цогцолбор 

1, 2-р сургууль, 4, 6-р сургууль орчмын авто замд хурд сааруулагч байрлуулахад 20 

сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэсэн байна. 

г/ Техник, хяналтын чиглэлээр: Замын цагдаагийн албаны Техник, замын 

хяналтын хэлтсээс 2018.03.02-ны өдрийн 13-5/752 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 

ирүүлсэн ажлын чиглэл, календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу “Ачааны автомашины 

бүрэн бүтэн байдал-Ачаа тээвэрлэлт” “Техникийн эвдрэл гэмтэл, техникийн зөрчил”, 

“Тээврийн хэрэгслийн гэрэлтүүлэх хэрэгсэл”, “Тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж” 

сэдэвт нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг төлөвлгөөний дагуу зохион байгуулж 

үр дүнг тооцсон. 

Хот хоорондын болон хөдөө орон нутагт нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа 

явуулдаг “Ач буян” ХХК, “Түмэнд нээлттэй хязгаарынхан” ХХК, “Таван тэсийн хурд” 

ХХК-ын захиралуудад зорчигч тээврийн үйл ажиллагаанд явж байгаа тээврийн 

хэрэгслээ камержуулах талаар, Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын 

газарт “Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут, гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам”-ын 

хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр албан мэдэгдэл  хүргүүлж ажилласан байна. 

 

Гурав. Дүгнэлт 

 

Тус цагдаагийн газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн 

болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг сар бүр зохион байгуулан ажилласан боловч 

төдийлөн үр дүнд хүрээгүй буюу гэмт хэргийн гаралт буураагүй харин 7  хэргээр буюу 

4.2 хувиар өссөн байна. 

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 76 бүртгэгдсэн нь   

өмнөх оны  мөн үетэй  харьцуулахад 2 нэгжээр буюу 2.7 хувиар, гэр бүлийн 

хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг 1 нэгжээр буюу 100 хувь, хүний бэлгийн эрх чөлөө, 

халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 2 нэгжээр буюу 66.7 хувиар, хүрээлэн байгаа 

орчны эсрэг гэмт хэрэг 4 нэгжээр, иргэдийн өмчийн хулгай 45.3 хувиар тус тус өссөн 

байна.  

Харин тээврийн хэрэгслийн хулгай 50 хувиар, мал хулгайлах гэмт хэрэг 29.6 

хувиар,  тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөний  аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 28.6 

хувиар согтуугаар үйлдсэн гэмт хэрэг 38.5 хувиар  тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Иймд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж ажиллах 

шаардлагатай байна. 

Алба хаагчдын сахилга ёс зүйд онцгой анхаарч, сахилга ёс зүй, дэг журм, 

хариуцлагыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон талт ажил, үр дүгд хүрэхүйц ажил, арга 

хэмжээг 3, 4 дүгээр улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. 

 

 



Дөрөв. Санал 

 

Гэмт хэргийн илрүүлэлт урд оны мөн үеэс 33.6 хувиар буурсан байх ба 

доголдож буй ажлын үзүүлэлтийг эрчимжүүлэх зорилгоор албадын ажлын уялдааг 

сайжруулж, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг урд оныхоос ахиулах, алба хаагчдын сахилга 

ёс зүйд хяналт тавьж, Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн 

зорилтыг хангаж ажиллах, өссөн гэмт хэргийг бууруулах, гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй тасралтгүй зохион байгуулах зэрэг саналыг дэвшүүлж 

байна.  

 

 

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

 


