
УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  

АЛБАНЫ СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

2018.12.05                                                                                                                  Улаангом 

Нэг. Цагдаагийн газраас дотооддоо зохион  

явуулсан албаны сургалтын 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 онд нэгдсэн 11 удаагийн сургалтад 1347, мэдвэл зохих 

хууль тогтоомжийн 33 удаагийн сургалтад 2516, алба хаагчийг хөгжүүлэх 5 удаагийн 

сургалтад 362, дадлагажуулах 2 удаагийн сургалтад 81, бие бялдарын бэлтгэлжилтийг 

хангах 25 удаагийн сургалтад 1752 алба хаагч, нийт 70 удаагийн сургалтанд 6376 

/давхардсан тоогоор/ алба хаагч хамрагдсан байна. 

 

Хоёр: Цагдаагийн ерөнхий газрын албад, Хууль сахиулахын Их сургууль 

болон бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулсан  

сургалтын талаар: 

 

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 онд Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулсан Цагдаагийн газар, хэлтсийн 

дарга нарын сургалтанд 2, 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 2, 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, “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 сайжруулах 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 сахиулахын 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 Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн 

дэд хурандаа Н.Мишигдорж “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Төрийн 

албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоол “Үр дүнгийн гэрээг дүгнэх” аргачлал 

сэдвээр, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Б.Энхсаруул Авлигын эсэрг 

өдрийг тохиолдуулан алба хаагчдын дунд “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх 

нь” сэдвээр тус тус сургалтыг зохион байгууллаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газар, Тээврийн цагдаагийн албатай хамтран “ Хэрэг бүртгэх 

алба хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт сургалтад 1, Замын хөдөлгөөний 

шинэчилсэн дүрмийг иргэд, олон нийтэд сурталчлах, алба хаагчдад сургалт явуулах” 

сэдэвт сургалтад 2, Авлигатай тэмцэх газраас Төрийн алба хаагчдад “Авлига, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтад 29 алба хаагч тус тус  

хамрагдлаа. Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 

хэлстийн ахлах мэргэжилтэнгүүд “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит, эрсдлийн 

удирдлага, эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал” сэдвээр сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн 

МУ-ын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Хүнс хөдөө аж ахуй 

хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 

газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар  хамтран “Мал хулгайлах 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд олон талт хамтын ажиллагаа бэхжүүлэх нь” сэдэвт 

баруун бүсийн сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газар, Аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран Баруун 

бүсийн цагдаагийн газар, хэлтсийн архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан “Архив, албан 

хэрэг хөтлөлт” сургалтад 4, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, ОХУ-ын Дотоод хэргийн яам 

хооронд байгуулсан “Хамтын ажиллагааны тухай” хэлэлцээрт “Хилийн аюулгүй байдалд 

тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний 



бага хуралд 1 алба хаагч, Хууль зүйн яам, МУ-д гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг 

зохицуулах зөвлөл, хамтран “Монгол Улс дахь жендерт суурилсан хучирхийлэлтэй тэмцэх: 

хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын ажилтны чадавхийг бэхжүүлж, үйл 

ажиллагааны уялдаа холбоог хангах” 32 алба хаагч, МУ-д Жендэрт суурилсан 

хүчирхийлэлтэй тэмцэа төслийн хүрээнл “Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээлэл 

хүлээн авах ажиллагаа” сэдэвт сургалтад 3 алба хаагч, Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн 

сургалтад 16 алба хаагч тус тус  хамрагдлаа.  

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, Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Төрийн 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-Үржихүй Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс зохион байгуулсан “Осол 

гэмтлээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт сургалтанд аймгийн төвийн алба хаагчдыг 

хамруулсан. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, МУ-д гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг 

зохицуулах зөвлөл, Хууль сахиулахын Их сургууль, The Asig Foundation сантай хамтран 

“Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч төвтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, алба 

хаагчдыг чадавхжуулах нь” сургалтад 6 алба хаагч, Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн 

цагдаагийн албатай хамтран зохион байгуулсан  “Гүйцэтгэх  ажлын эрх олгох” сургалтад 1 

алба хаагч тус тус хамрагдсан.  

Цагдаагийн ерөнхий газар, БНСУ-ын цагдаагийн газартай хамтран “Кибер гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх арга зүй” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтад 1, бакалаврын сургалтад 1, 

Монгол банк болон Аймгийн Төрийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс зохион явуулсан 

“Нягтлан бодох арга зүй” сэдэвт сургалтад 2 алба хаагч тус тус хамрагдлаа.  

  

Гурав: Бусад 

 

Тус цагдаагийн газраас Аймгийн Шүүх, Прокурор, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

газарта хамтран  “Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгэгдсэн ялтны ялын хэрэгжилт сэдэвт 

сургалт зөвлөгөөн, Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, аймгийн 

анхан шатны шүүхтэй хамтран “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэв сургалтыг 

аймгийн төрийн болон төрийн бусад байгууллагад зохион байгуулан “ХУУЛИА- МӨРДЬE 

21" аяны хүрээнд аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын удирдлагууд, Ерөнхий 

боловсролын сургуулиудын захирал, мөн төрийн болон төрийн бус байгууллагын алба 

хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа. 

Тус цагдаагийн газар болон Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлөөс  

нэгдсэн зөвлөгөөн, сургалтыг  аймгийн төрийн болон хууль хяналтын байгууллагуудтай 



хамтран зохион явуулж “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис” “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэл”, “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэгч гэмт хэрэг зөрчил зөрчил”, “Хүний амь бие, 

эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, “Замын хѳдѳлгѳѳний 

дүрмийг иргэдэд таниулан сурталчлах” сэдвээр, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 

оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/135 дугаартай тушаалаар баталсан “Эрүүл цагдаа 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд аймгийн “Улаангом политехник коллеж”-тэй хамтран алба хаагчдад 

“Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуй” сэдэвт, Хавдар судлалын үндэсний төв 

эмнэлгийн эмч, ангаах ухааны магистр Б.Батболд “Элэг, ходоод, улаан хоолойн хавдраас 

урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт, мөн алба хаагчдад Монголын хөрөнгийн бирж төвөөс 

мэргэжилтэн ирж “ Үнэт цаасны талаарх” сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Тус цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн нар хамтран Гэмт хэрэг, зөрчил, зам 

тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад нийт оюутан залуус, сурагч, хүүхэд 

багачуудыг хамруулах зорилгоор сургалтын төлөвлөгөө гарган “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, шинээр батлагдсан Замын хѳдѳлгѳѳний 

дүрмийг иргэдэд таниулан сурталчлах” сэдвээр Увс аймгийн Ховд, Бөхмөрөн, Өмнөговь, 

Завхан, Наранбулаг, Тариалан сумдын ерөнхий боловсролын сурагчдад, аймгийн төрийн 

болон төрийн бус байгууллагуудад, Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэнтэй 

хамтран “ Ажлын байран дахь дасгал хөдөлгөөн” сэдэвт сургалт, Замын цагдаагийн тасаг, 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн нар 

хамтран Гэмт хэрэг, зөрчил, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад 

нийт оюутан залуус, сурагч, хүүхэд багачуудыг хамруулах зорилгоор аймгийн Гэр бүл, 

хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран сургалтын төлөвлөгөө гарган  “Иргэн 

хүний төлөвшил”, бага ангийн сурагчид болон цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд “Замын хөдөлгөөнд 

зөв соёлтой оролцох”, “Би бяцхан зорчигч” сэдвээр, Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх салбар зөвлөл, аймгийн анхан шатны шүүхтэй хамтран “Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх нь”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг 

аймгийн 12 багийн иргэдэд зохион байгуулан ажиллаж байгаа болохыг илтгэн 

танилцуулья. 

Дөрөв. Цаашид дэвшүүлэх зорилт 

 

Тус цагдаагийн газраас  цаашид сургалтын хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчин 

нөхцлийг сайжруулах,  орчин үеийн техник, хэрэгслийг нэвтрүүлэх дараах зорилтыг 

дэвшүүлж байна. Үүнд:  

1. Сургалтын тоог биш чанарыг эрхэмлэх 

  2. Сургалтыг хүртээмжтэй, шинэлэг байдлаар зохион байгуулах 

3. Сургалтын орчинг сайжруулж, шинэ техник хэрэгсэл нэвтрүүлэх 

4. “Алба хаагч бүр багш” сургалтыг зохион байгуулах зэрэг зорилтыг дэвшүүлж 

байна. 

ТАНИЛЦУУЛГА БИЧСЭН: ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ДАРГА, 

                                 ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА Н.МИШИГДОРЖ 

 

 


