
УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ  

НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2019.04.01                                                                                                              Улаангом 

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 19, 121, 233,  

2010 оны 48, 2018 оны 37 дугаар тогтоол,  Засгийн газрын 2016 оны 261, 2009 оны 

303, 2010 оны 289, 2012 оны 146, 2015 оны 346, 2017 оны 98, 142, 148, 270, 143, 2018 

оны 163 дугаар тогтоол, 2019 оны 57, 59 дүгээр 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 2013 оны 02, 2014 оны 08, 2015 оны 28, 2016 оны 10, 2018 оны 02, 

24 дүгээр тогтоол, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2017 оны 19/15, 2018 оны 

06/05, 12/09 дугаар зөвлөмж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 410, 2016 оны 

29, 2017 оны 142, 195, 196, 249, 2018 оны 11, 50, 258 дугаар тогтоол, Монгол Улсын 

Ерөнхий сайдын 2018 оны 68 дугаар захирамж, Монгол Улсын Үасгийн газрын 2017 

оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 1 дүгээр хуралдааны тэмдэглэл, 2017 оны 44, 48, 

2019 оны 5 дугаар хуралдааны тэмдэглэл болон ЦЕГ-ын даргын тушаал, албан 

даалгавар үүрэг, 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 улирлын байдлаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 121 

дүгээр тогтоолоор баталсан “Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний заалтууд, мөн оны 29 дүгээр тогтоолын 

биелэлт Цагдаагийн ерөнхий газрын гйүцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тус тус  

гаргаж,  үр дүнг тооцон холбогдох төвийн алба, нэгжид хүргүүлсэн. 

 Энэ онд нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад хамаарах нийт биелэлт үр 

дүнг тооцох 105  баримт бичгийн биелэлт үр дүнг тооцож, дээд шатны байгууллагад 

тогтоосон хугацаанд тайлагнаж ажиллах болно. 

 

1.2. Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, 

тушаал, шийдвэрийн талаар 

 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 2019 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. 



Цагдаагийн газрын 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 1 дүгээр улиралд 6 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  49 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-

“...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. 

 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/135 дүгээр тушаалын 19 дүгээр 

хавсралтаар тус цагдаагийн газрын бүтэц, орон тоог 161 орон тоотойгоор баталсан ба 

удирдах албан тушаалтан 1, гүйцэтгэх албан тушаалтан 157, хөдөлмөрийн гэрээгээр  

/ТҮ/ ажиллагсад 3 байгаагаас 2018 онд Өмнөговь сум дахь цагдаагийн хэсгийн 

цагдаагийн 1 орон тоог ЦЕГ-ын Сүлд чуулгад шилжүүлж, нийт 160 орон тоотой 

болсон.  

Энэ оны 1 дүгээр улирлын байдлаар тус цагдаагийн газар нь 156 алба 

хаагчтайгаар хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд Тэс, 

Өндөрхангай сум дахь цагдаагийн хэсгийн дарга тус бүр 1, Мөрдөн байцаах тасгийн 

мөрдөгч 1, аж ахуйн ажилтан 1 нийт 4 орон тоо сул байна. 

Одоо ажиллаж байгаа алба хаагчдын 72 буюу 46.1 хувь нь төсөвт офицер, 77 

буюу 49.3 хувь нь төсөвт ахлагч, 4 буюу 2.5 хувь нь гэрээт ахлагч, 3 буюу 1.9 хувь нь 

төсөвт энгийн ажилчид байна. 

 Нийт бүрэлдэхүүний  144 буюу 92.3 хувь нь эрэгтэй, 12 буюу 7.7 хувь нь 

эмэгтэй алба хаагч байгаа бөгөөд насны ангилалаар нь авч үзвэл 21-25 настай 32 

буюу 20.5 хувь, 26-30 настай 36 буюу 23 хувь, 31-35 настай 44 буюу 28.2 хувь, 36-40 

настай 26 буюу 16.6 хувь, 41-45 настай 17 буюу 10.8 хувь, 46-50 настай 1 буюу 0.6 

хувийг эзэлж байна.     



Алба хаагчдыг боловсролынх нь түвшингээр нь ангилж үзвэл 121 буюу 77.5 хувь 

нь дээд, 9 буюу 5.7 хувь тусгай дунд, 26  буюу 16.6 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой 

байна. 

Энэ оны 03 дугаар сард ЦЕГ-аас зарласан ажлын байрны сул орон тооны 

сонгон шалгаруулалтанд 40 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч судлаж, эрүүл мэнд, бие 

бялдар, сэтгэл зүй, монгол хэл бичгийн шалгалтыг авч, тэнцсэн 4 иргэнийг 

Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулсан шалгалтанд хамруулахаар холбогдох 

материалыг бүрдүүлэн ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

  Ажлын байр /албан тушаал/-ны сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зарыг 

тус аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг “УВС”, “МВС”, “УВС нам бус телевиз” болон 

цагдаагийн газрын www.uvs.police.gov.mn   цахим хуудас, Увс аймаг дахь цагдаагийн 

газар нэртэй facebook хуудас, цагндаагийн газрын мэдээллийн самбар зэрэг олон 

нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй зарлан ажилласан.  

  Мөн энэ оны эхний 1 дүгээр улиралд албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, 

мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур чадварын ерөнхий болон тусгай шалгуурыг үндэслэн 

1 алба хаагичйг хэсгийн даргаар, 2 алба хаагчийг ахлах албан тушаалд дэвшүүлэх, 1 

алба хаагчийг офицерын бүрэлдэхүүнд оруулах, 2 алба хаагчийг шилжүүлэн 

томилуулах, 2 алба хаагчийг шинээр томилуулах саналыг ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн 

хэлтэст хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 

Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны Б/181 дүгээр тушаалаар 

Хууль сахиулахын Их сургуулийн 2.5+(2)+1.5 жилийн сургалтанд суралцаж, Төрийн 

албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын салбар зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар 

тогтоолоор “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд 

анх орох иргэний нөөцийн жагсаалт”-д бүртгэгдсэн 2 иргэнийг тус цагдаагийн газрын 

албан тушаал /ажлын байр/-ын сул орон тоонд томилсон. 

 

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 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн А/02 дугаар 

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

гарагт 16.00 цагаас зохион байгуулахаар “Дотоод журам”-д тусгасан. 

 Мөн цагдаагийн газрын төрөл мэргэжлийн тасаг, хэсгүүд дотооддоо зохион 

байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг гарган газрын даргаар батлуулж сар бүрийн 2 дахь 

долоо хоногийн  “Баасан” гарагт сургалт зохион байгуулж байна.  

 Тус цагдаагийн газраас энэ оны 1 дүгээр улиралд дараах сургалтуудыг 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан. Үүнд: 

 

 Нэгдүгээр сард зохион байгуулсан сургалтын талаар: 

 

Тус цагдаагийн газраас энэ оны 1 дүгээр сард зохион байгуулсан Цагдаагийн 

албаны тухай хуулийн чиглэлийн 1 удаагийн сургалтад 155 алба хаагч, Эрүү, 

Зөрчлийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай хуулийн чиглэлийн 1 удаагийн сургалтанд 144 алба хаагч, Хувийн 

ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий алба хагачдад  

http://www.uvs.police.gov.mn/


“ХАСХОМ гаргахад анхаарах зарим асуудал” сэдэвт 1 удаагийн сургалтад 72 алба 

хаагч, бие бялдарын бэлтгэлжилтийг хангах 2 удаагийн сургалтад 152 алба хаагч, 

нийт 5 удаагийн сургалтанд 523 /давхардсан тоогоор/ алба хаагч хамрагдсан байна. 

 

Хоёрдугаар сард зохион байгуулсан сургалтын талаар: 

 

Энэ оны 2 дугаар сард алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, 

сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр алба хаагчдад 

дараах сургалтуудыг зохион байгуулсан. 

1. Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран кохион байгуулсан “Эрүүл 

мэндийн даатгалын хуулийн 1 цагийн сургалтанд 120 алба хаагч, 

2. Аймгийн татварын хэлтэстэй хамран зохион байгуулсан  “Татварын багц 

хуулийн сургалтанд 98 алба хаагч,  

3. Хэсгийн дарга, төлөөлөгч нарын нэгдсэн сургалт-зөвлөгөөний үеэр зохион 

байгуулагдсан “Цагийн менежмент”, “Харилцаа хандлага”, Эрүүгийн хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаанд гарч буй зөрчил анхаарах зарим асуудал”, “Мэдээллийн 

сангийн бүрдүүлэлт, гарч байгаа алдаа, анхаарах асуудал”, “Эрүүгийн хуулийн тусгай 

ангийн 11 дүгээр бүлэгт заасан гэмт хэргийг шалгах аргачлал, гарч буй алдаа 

дутагдал, анхаарах зарим асуудал”, “Обьект, субьектын судалгаа”, “Хэргийн газрын 

үзлэг, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг шалгах аргачлал”,”Авлига, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, ”Зам тээврийн осол, гэмтлээс урьдчилан 

сэргийлэх нь”, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

ажил, арга хэмжээг зохион байгуулахад анхаарах асуудал” зэрэг сургалтанд  184 

/давхардсан тоогоор/ алба хаагчид /хэсгийн дарга, төлөөлөгч/ хамрдагдсан. 

 

 Гуравдугаар сард зохион байгуулсан сургалтын талаар: 

 

1. “Гэгээн булаг” эмнэлэгийн их эмч, анагаах ухааны магистр, клиникийн 

профессор Ш.Оюунтай хамтран зохион байгуулсан “Элэгний В,С вирусын халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт 1 цагийн сургалтанд 94 алба хаагч, 

2. “Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдилан сэргийлэх нь” 1 удаагийн 45 

минутын сургалтанд 88 алба хаагч, 

3. Анагаах ухааны тэргүүлэх зэргийн их эмч, клиникийн профессор, эмгэг 

судлаач Г.Цэвээнтэй хамтран кохион байгуулсан “Хавдарт өвчин, түүний шалгаан, 

урьдчилан сэргийлэх арга зам” сэдэвт 1 цагийн сургалтанд 90 алба хаагч, 

4. “Эерэг хандлага, харилцаа” сэдэвт сургалтанд 101 алба хаагч, 

5.  Эрүүл мэндийн газартай хамтран зохион байгуулсан “Менингококкийн 

халдвараас урьдчилах сэргийлэх  нь” сэдэвт сургалтанд 89 алба хаагчийг тус тус 

хамруулсан. 

 

 Цагдаагийн ерөнхий газрын алба, нэгж, 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 алба, нэгж, Цагдаа, дотоодын цэргийн 

сургалтын нэгдсэн төв, Хууль сахиулахын их сургууль, бусад төрийн болон төрийн 

бус байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад алба хаагчдыг тасралтгүй хамруулан 



ажиллах бодлого барин ажиллаж байна. 

Энэ оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын 

нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан “Цагдаагийн алба хаагчийг биеийн хүч, тусгай 

техник хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл хангах сургагч багш бэлтгэх 

/мэргэшүүлэх/ сургалт”-д 2,  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хөтөч цагдаа 

бэлтгэх нь” сэдэвт сургалтанд 1, “Замын цагдаагийн ахлах зохицуулагч нарын 

мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт сургалтад 2, “Удирдах ажилтанд 

зориулсан жендерийн цахим сургалт”-д 7, “Замын цагдаагийн зохицуулагч нарын ур 

чадварыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт сургалтанд 2, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй 

харилцах хөтөч цагдаа бэлтгэх нь” сэдэвт давтан сургалтанд 1, Эрүүгийн цагдаагийн 

албанаас зохион байгуулсан “Эрүүгийн ахлах мөрдөгч нарын ур чадварыг 

дээшлүүлэх нь” сэдэвт сургалтанд 1, Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 

удирдах ажилтны сургалт-зөвлөгөөнд 1, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс 

зохион байгуулсан “Гэрч хохирогчийн хамгаалах хуулийн хэрэгжилтэнд анхаарах 

зарим асуудал” сэдэвт 3 хоногийн сургалтанд 1,  нийт 18 алба хаагчийг хамруулсан 

байна. 

Мөн хууль сахиулахын их сургуулийн эчнээ хөтөлбөрийн бакалаврын 

сургалтанд 4 алба хаагчийг суралцуулж байна. 

 

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 энэ оны эхний улирлын байдлаар 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. Шуурхай удирдлагын тасгийн даргын өрөөг засварлаж ашиглалтанд 

оруулсан. 

4. Цагдаагийн газрын дундын сангаас шинээр хүүхэдтэй болсон 3 алба 

хаагчид  150000  төгрөг,  ар гэрийн гачигдал гарсан 2 алба хаагчид 600000 төгрөг, 

эмчилгээ сувилгаанд явсан 2 алба хаагчид 400000 төгрөг,  нийгмийн бусад асуудалд 

1000000 төгрөг, нийт 2150000 төгрөгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн. 

 5.  Энэ оны 1 дүгээр улиралд  шинээр томилогдсон  болон  шилжиж  ирсэн урьд  

онд  хамрагдаагүй  нийт 48 алба  хаагчийг элэгний В, С  вирусын  баталгаажуулах  

шинжилгээнд   хамруулсан ба  шинжилгээгээр  вирусгүй гарсан 43  алба хаагч, 

ажилтан нарыг “Бат-үржихүй” Өрхийн эмнэлэгтэй хамтран элэгний В вирусын  

дархлаажуулалтын 3 тунт  вакцинд   хамруулсан. 

 6. Цагдаагийн газрын 156 алба хаагч, ажилтанг гэнэтийн ослын даатгалд 

хамруулсан зэрэг ажил, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажилласан. 

 

 



1.6. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар уламжлан 

                                     шийдвэрлүүлсэн ажил, арга хэмжээний талаар: 

 

Тус аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргад энэ оны 1 дүгээр 

улиралд дараах хөрөнгийн шинжтэй асуудлуудыг хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. Үүнд: 

1. Өндөрхангай сум дахь цагдаагийн хэсгийн бичил байр /кобан/-ыг 

засварлахад зарцуулагадах 20 сая төгрөгийг шийдвэрлэх саналыг хүргүүлж энэ оны 

орон нутгийн төсөвт суулгуулсан. 

2. Улаангом сумын 3 дугаар багийг телекамержуулахад зарцуулагдах төсөв, 

хөрөнгийн судалгаа, тооцоог гаргаж, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 

хүргүүсэн ба энэ оны орон нутгийн төсөвт дээрх ажилд зарцуулагдах 50 сая төгрөгийг 

суулгуулсан.  

3. Зүүнговь сумын Засаг даргад хүсэлт уламжилж 2500000 төгрөгийг үнэ бүхий 

согтуурал хэмжих багаж худалдан авсан зэрэг хөрөнгийн шинжтэй асуудлуудыг 

шийдвэрлүүлсэн. 

 

1.7. Цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон 

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

 

Тус цагдаагийн газрын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон төрийн бус 

байгууллагаас энэ оны 1 дүгээр улирлын байдлаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 

хөтөлбөр одоогоор байхгүй болно. 

 

1.8. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил,  

                                                                  арга хэмжээ 

 

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 

суртлын талаар мэдээллэх утасны дугаар бүхий хэвэлмэл хуудсыг тарааж 

ажилласан. 

 Тус аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын дунд “Хууль эрх 

зүйн” сэдэвт олимпиадыг  аймгийн ГХУСАЗСЗ, Боловсрол соёлын газартай хамтран 

зохион байгуулсан ба уг олимпиадын асуултанд авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн 3 

асуулт оруулж, багш, сурагчдад авилгын эсрэг хууль тогтоомжоор 1 удаагийн  

сургалтыг тус цагдаагийн газрын ЭБАТ зохион байгуулсан ба сургалтанд 21 багш, 450 

сурагч хамрагдсан.  

 Түүнчлэн Авлигатай тэмцэх газраас иргэдэд зориулсан “Авлига, хээл хахууль 

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

хамтдаа” “Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа”, “Авлига- Боловсролын эсрэг гэмт хэрэг”, 

“Авлига-Хүний эрхийн эсрэг гэмт хэрэг”, Авлига-Хөгжил дэвшлийн эсрэг гэмт хэрэг”, 

Адлига- Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг” зэрэг зурагт хуудас болон  мэдүүлэг гаргагч 

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

сонирхлын зөрчил, авлигын эсрэг эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл, “Мэдүүлэг 

гаргагчид 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 тараасан. 

Цагдаагийн газрын 1 дүгээр давхарт буюу “Иргэдийн танихм”-д Авлигын эсрэг 

хууль, хөтөлбөр болон тус цагдаагийн газраас авлигаас урьдчилан сэргийлэх 



чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг сурталчилах булан, самбар гаргаж 

холбогдох мэдээлийг байршуулсан. 

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

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, тэдгээртэй холбоотой бусад хууль тогтоомж, 

шийдвэрийг  алба хаагчдад таниулах, авлига, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор 2 удаагийн сургалт, мэдээллийг алба хаагчдад зохион 

байгуулсан.  

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

дугаар тушаалаар баталсан 160 орон тооноос 2018 оны жилийн эцэст буюу ХАСХОМ-

ийн мэдүүлэг гаргах хугацаанд  155 алба хаагчтайгаар хуульд заасан чиг үүргээ 

хэрэгжүүлэн ажилласан.  

  Тухайн 155 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 гаргагч 

албан тушаалтнуудын ХОСХОМ-ийг https://meduuleg.iaac.mn цахим системд 2019 оны 

01 дүгээр сарын 05-ны дотор бүрэн оруулж баталгаажуулсан.   

  Мэдүүлгийн тайлан мэдээг үнэн зөв гаргаж хуульд заасан хугацаанаас өмнө 

маягтын дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст 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 нар нь мэдүүлгийн 

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

тасралтгүй бүрэн хөтлөж ямар нэг зөрчил дутагдалгүй ажиллаж байна.  

  Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн 

бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан, мэдээг тогтоосон хугацаанд 

Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/45, 

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/51 

дүгээр тушаалаар шинэчлэн батлагдсан "ХАСХОМ-1" буюу "ХАСХОМ-ийн 2019 оны 

үйл ажиллагааны тайлан"-гийн маягт, Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2018 оны 11 

дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/122 дугаар тушаалын 3, 4 дүгээр хавсралтаар 

шинэчилэн батлагдсан "ХАСХОМ-2" маягтын дагуу нэгтгэн Аюулгүй байдлын хэлтэст 

тогтоосон хугацаанд тайлагнасан. 

  Мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хянах эрх бүхий албан тушаалтнууд Авлигатай 

тэмцэх газрын даргын 2012 оны 91 дүгээр тушаалын 4, 5, 6 дугаар хавсралтад 

зааснаар "ХАСХОМ хүлээн авсан бүртгэл", "Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 

мэдүүлгийн бүртгэл", "Мэдэгдэл, тайлбар тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн бүртгэл"-ийг 

тус тус маягтын дагуу цаасан болон цахим хуудсны "ЭБАТ"цэсэнд бүрэн тусгаж, 

бүртгэн ажилласан. 

 Байгууллагын ил тод байдлыг хангах зорилгоор цагдаагийн газрын 

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.  

Мөн 2019 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 байгуулан ажиллаж байна.  

https://meduuleg.iaac.mn/
http://www.e-procurement.mn/
http://www.e-procurement.mn/


1.9. Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд байгууллагаас ирүүлсэн 

өргөдөл, гомдол, санал, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

 

Иргэд, байгууллагаас энэ оны 1 дүгээр улиралд цагдаагийн газрын үйл 

ажиллагаа, алба хаагчидтай холбоотой 1 гомдол, мэдээллийг ирүүлсэн ба нийт 4 

алба хаагч холбогдсон байна.  

Дээрх гомдол мэдээллийг аймгийн Прокурорын газраас Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн үндэслэлээр шаардлага хэлбэрээр ирүүлсэн байна. 

Шаардлагад Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.8 дугаар зүйлийн 13 

дахь хэсгийн 13.1-13-4 дэх хэсгүүдэд зааснаас бусад тохиолдолд шөнийн цагаар 

мэдүүлэг авахыг хориглосон заалтыг замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч 

цагдаагийн ахмад Б.Мөнхбат, цагдаагийн ахмад Ц.Мөнхжаргал, цагдаагийн дэслэгч 

Б.давааням, цагдаагийн дэслэгч Н.Жандос нар зөрчсөн талаар дурьдсан ба 

шаардлагын дагуу албаны шалгалтыг явуулсан. 

Албаны шалгалтаар цагдаагийн дэслэгч Б.Давааням нь Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн нь тогтоогдсон тул Цагдаагийн албаны тухай 

хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.4.1-д заасанаар “сануулах” сахилгын шийтгэл 

оногдуулж, бусад 3 алба хаагчийн гэм буруутай нь нотлогдоогүй үндэслэлээр албаны 

шалгалтыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн гомдол гаргагчид хариуг бичгээр өгч 

ажилласан. 

Мөн энэ оны 1 дүгээр улиралд албан тушаалтанд хандаж иргэд, алба хаагчаас 

ирүүлсэн 42 өргөдөл хүлээн авснаас ажилд орох, суралцахыг хүссэн 4, ажил өөрчилж 

шилжихийг хүссэн 10, захиргааны чөлөө хүссэн 24, бусад 4 өргөдөл бүртгэгдсэн 

байна.  

Хүлээн авсан 42 өргөдлийг хууль тогтоомжийн хүрээнд судлан, 100 хувь 

шийдвэрлэн хуулийн хугацаанд хариу мэдэгдэж, иргэд, алба хаагчдийг 

чирэгдүүлэлгүй ажилласан. 

 

1.10. Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр 

                                            зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ 

 

Тус цагдаагийн газар нь жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө алба хаагчдын 

сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэхэд чиглэсэн тодорхой төрлийн ажмил арга хэмжээ зохион 

байгуулахаар төлөвлөснөөс гадна улирал бүр  “Сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг 

зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Энэ оны 1 дүгээр улирлын “Сахига ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг 03 дугаар сарын 29-

ний өдөр зохион байгуулсан ба зөвлөгөөнд цагдаагийн газрын алба хаагчдыг бүрэн 

хамруулсан. 

 Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар  6 

зөрчилд 8 алба хаагч холбогдон шалгагдсанаас 6 буюу 75 хувийг офицер, 2 буюу 25 

хувийг ахлагч алба хаагч эзэлж байна.   

Үүнээс жижүүрийн ахлах мөрдөгч 1, Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч 4, 

аж ахуйн ажилтан 1, шүүхийн харуулын цагдаа 1, бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч 1 

байна.  

Сахилга ёс зүйн зөрчлийг хэлбэрээр нь авч үзвэл ажлын хариуцлага алдсан 1, 

ажил тасалсан 1, архидан согтуурсан 2, даалгавар үл биелүүлсэн 1, ЦАХ-ын сахилгын 

дүрэм зөрчлсөн 3 байна.  

Сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдыг тасаг, хэсгээр нь авч үзлбэл: 



- Замын цагдаагийн тасаг: 13 алба хаагч буюу сахилгын зөрчил гаргасан алба 

хаагдын 50 хувь нь байна.   

- Захиргааны удирдлагын тасаг: 2 алба хаагч буюу 25 хувь,  

- Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг:  1 алба хаагч буюу 12.5 хувь,  

- Шуурхай удирдлагын тасаг: 1 алба хаагч буюу 12.5 хувийг тус тус эзэлж 

байна. 

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад сахилгын зөрчил 4 нэгжээр буюу 33.3 

хувиар, холбогдон шалгагдсан алба хаагч  50 хувиар тус тус өссөн байх ба ажлын 

хариуцлага алдсан, архидан согтуурсан, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 

хууль зөрчсөн, цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм зөрчсөн, цагдаагийн алба 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм зөрчсөн зөрчил таслан зогсоогдохгүй анхаарал татсаар 

байна. 

 Алба хаагчдын гаргасан сахилга, ёс зүй харилцааны зөрчил, дутагдлын 

шалтгаан нөхцөлийг цагдаагийн газрын даргын тушаалаар батлагдсан “Сахилга ёс 

зүйн хороо” судалж, дүн шинжилгээ хийсэн ба зөрчил дутагдал гарахад нөлөөлсөн 

дараах шалтгаан нөхцлүүд байна. Үүнд:  

1. Алба хаагчид согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэх явдал нь гэмт 

хэрэг, зөрчил болон сахилга ёс зүйн зөрчил үйлдэх гол шалтгааны нэг болж байна.  

2.  Нотлох баримт цуглуулах, бэхжүүлэх ажиллагааг хуульд заасан үндэслэл 

журмын дагуу хэрэгжүүлээгүйн улмаас хуурамч нотлох баримт бүрдүүлэх гэмт хэрэг 

үйлдэлд холбогдож байна. 

3.  Алба хаагчид эрх мэдлээ урвуулах, бусдад давуу байдал бий болгох, бие 

биедээ тавих албаны зарчимч шаардлага сул зэрэг нь сахилгын зөрчлийн нэг төрлийн 

шалтгаан байна. 

4.  Хувь хүний төлөвшил, хандлага, мэргэжлийн ур чадвараас шалтгаалан 

сахилга ёс зүйн зөрчил гаргаж байна.  

5.Удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлдэггүй. 

6. Албанд хандах хандлага сул 

7.Бие дааж өөрийгөө хөгжүүлдэггүй, тасгуудаас зохион байгуулж байгаа 

албаны сургалт үр дүн, чанаргүй, хэлбэр төдий. 

8. Алба хаагчдын нэгдмэл, эвсэг уур амьсгал, хамт олонч байдал, хангалтгүй 

зэрэг шалтгаан нөхцөл байна. 

Дээр дурдсан шалтган нөхцлүүдийг арилгах, алба хаагчдаас сахилга ёс зүй 

болон харилцааны зөрчил гаргахгүй байх, түүнээс урьдчилан сэргийлэхээр энэ оны 

эхний улиралд тодорхой төрлийн ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан ба 

“Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”ий үеэр дээр дурьдсан шалтгаан нөхцөлийн талаар 

хэлэлцэж, шалтгаан нөхцөлийг арилгах арга замын талаар ярилцсан. 

Сахилга ёс зүйн зөрчлийн 6 буюу 75 хувийг дотоод хяналтаар, 2 буюу 25 хувийг 

гадны хяналт, төрийн болон төрийн бус байгууллагын бичиг материалаар илрүүлсэн 

байна.  

Алба хаагчдыг сахилга, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэ 

оны эхний 1 дүгээр улиралд дараах ажил арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. 

Үүнд: 

1. Цагдаагийн газрын 155 алба хаагчидтай цагдаагийн газрын дарга 

“Итгэлцлийн гэрээ” байгуулсан 

2. Сахилгын зөвлөгөөнийг 1 удаа хийж алба хаагчдад зөвлөмж хүргүүлсэн. 

3.   Ахмад ажилтан, алба хаагч нарын уулзалтыг 1 удаа зохион байгуулсан. 

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

үүрэг, ажлын чиглэлийг тухай бүр танилцуулж ажилласан. 



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

өнгөрүүлэхэд чиглэсэн нийтийг хамарсан спортын тэмцээн 4 удаа, соён гэгээрүүлэх 

арга хэмжээг сар бүр 2-оос доошгүй удаа тогтмол зохион байгуулсан.  

6. Сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагчдыг ёс зүйн төлбөртэй 

сургалтанд хамруулахаар нэрсийг нв Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн 

төвд хүргүүлсэн зэрэг ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан.  

 Мөн Цагдаагийн газрын алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүй, 

ажлын цаг ашиглалтанд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор өдөр бүр  Ёс журмын 

эргүүлийг хуваарийн дагуу ажиллуулж байна.   

 

1.11. Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

 

Тус цагдаагийн газар нь 2019 оны эхний 1 дүгээр улиралд улсын төсвөөс 

553880,1 мянган төгрөгийн санхүүжилт, үндсэн үйл ажиллагааны орлого 12554,4 

мянган төгрөг тус тус батлагдаж, гүйцэтгэлээр 553880,1 мянган төгрөгийн санхүүжилт, 

12620,1 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 ажилласан.  

Энэ оны тээвэр шатахуун нийлүүлэх нээлттэй тендер зарлаж, сонгон 

шалгаруулалт явуулан  ажиллаж байна.  

Мөн Төрийн өмчийн удирдлага мэдээллийн  цахим ситемд 2019 оны үндсэн 

хөрөнгийн хөдөлгөөн шивж, ТӨХ, ТӨ тайлангуудыг гаргаж санхүүгийн тайлангийн 

хамт Орон нутгийн өмчийн газарт хүлээлгэн өгч баталгаажууллаа. 

Шилэн дансны цахим системд 2019 оны эхний 1 дүгээр улиралд санхүүгийн 

тайлан, аудитын байгууллагын дүгнэлтийг  тус тус байршуулж, улирал бүр 

байршуулах 1 төрлийн 32 мэдээлэл,  сар бүр байршуулах  3 төрлийн  33  мэдээлэл, 

тухай бүр байршуулах 8 төрлийн   88 мэдээллийг тус тус байршуулсан. 

Мөн цагдаагийн газрын вэб сайт болон мэдээллийн самбарт цагдаагийн газрын 

төсөв, санхүүгийн тайлан мэлээг байршуулж иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэн 

ажиллаж байна.  

 

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 хэрэгжилтийг хангах, цагдаагийн газрын алба хаагчдаас санаачилсан шинэ 

санал санаачлага, шинэлэг ажлыг дэмжин ажиллаж байна.  

Энэ оны эхний улиралд тус цагдаагийн газар нь дараах шинэлэг ажил, арга 

хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд: 

 Орон байрны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Хулгай 

ба гэр хорооллын хяналт 2019” арга хэмжээг зохион байгуулсан ба үүний үр дүнд 

иргэдийн өмчийн хулгай 8 нэгжээр буюу 42.1 хувиар буурсан. 

 Увс аймгийн Улаангом сумын 3 дугаар баг буюу орон сууцны хорооллыг 

бүхэлд нь камержуулах ажлын хөрөнгийн тооцоо, судалгааг гаргаж аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөлгчдийн хуралд хүргүүлсэн. 

 Аймгийн Засаг даргын захирамж гаргуулж, төрийн байгууллагуудын ажилтан 

нарыг “Нийтийн эргүүл”-д ажиллууулж эхэлсэн. 



 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 

зорилгоор “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны нэгдсэн сургалт-зөвлөгөөн”-ийг зохион 

байгуулсан зэрэг шинэлэг ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. 

 

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: 

 

Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид учруулсан 27.163.430 сая төгрөгний 

хохиролтой 44 холбогдогчтой 38 хэрэг, үйлдлийг илрүүлэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 

нээж шалгасан.  

Аймгийн Прокурорын газрын ерөнхий прокурор, Цагдаагийн газрын даргын 

баталсан хамтарсан удирдамжаар 2019 оны 03 дугаар сарын 01-30-ны өдөр хүртэлх 

хугацаанд “Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг олж илрүүлэх боломжтой, яллагдагчаар 

татвал зохих хүн, хуулийн этгээд нь тодорхой хэргүүдийг шалгаж, шийдвэрлэх 

ажиллагааг эрчимжүүлж хэргийг эцэслэн шийдвэрлэх” арга хэмжээг зохион 

байгуулсан.  

Арга хэмжээний хүрээнд урд оны болон энэ оны дугаартай хэрэг бүртгэлтийн 

10 хэргийг илрүүлэн мөрдөн шалгах хэрэг үүсгүүлэх саналтай Мөрдөн байцаах тасагт, 

1 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, 2 хэргийг  шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт тус 

тус шилжүүлж шийдвэрлэсэн. 

Эрүүгийн мөрдөгчид нь энэ оны эхний улиралд гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 

85 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, 39 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж, 

44 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 2 гомдол, 

мэдээллийг харьяалалын дагуу шилжүүлж шийдвэрлэсэн байна. 

Цагдаагийн байгууллагын ”Эрэн сурвалжлах ажлын журам”-ыг хэрэгжүүлэх, 

“Эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” сангийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа, 

ашиглалтын чиглэлээр цагдаагийн газрын удирдлагаас бие бүрэлдэхүүнд тогтмол 

зааварчилга өгч, мөрдөгч нарын санд оруулсан мэдээллийг хянаж,  улмаар тасгийн 

дарга нарын сангийн хяналтыг дээшлүүлэн ажиллаж байна. 

Мөн  албан бичгээр эрэн сурвалжлах ажиллагааг зохион байгуулахгүй байх 

тухай Эрүүгийн цагдаагийн албанаас ирсэн шийдвэрийн дагуу эрэн сурвалжлах 

“ASAP” сангаар эрэн сурвалжилж буй хүн, мал, эд зүйлсийг Цагдаагийн газрын бие 

бүрэлдэхүүнд 7 хоног бүрийн “Даваа”, “Лхагва”,  “Баасан” гарагт танилцуулан 

ажиллаж байна. 

Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах “ASAP”  сангийн мэдээлэлтэй 

танилцаагүй алба хаагчдын нэрсийг сар бүр тооцон гаргаж тасаг, хэсгийн дарга нарт 

“Сануулах хуудас” өгч, удаа дараа сангийн мэдээлэлтэй танилцаагүй тохиолдолд 

хариуцлага тооцон ажиллаж байна.   

 

 

 

2.2. Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 

Энэ оны 1 дүгээр улиралд Мөрдөн байцаах тасаг нь иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 49 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 31 

гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 12 гомдол мэдээллийг хэрэг 



бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорын хяналтанд хүргүүлж, 4 гомдол 

мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлж шийдвэрлэсэн ба үлдэгдэл 2 гомдол мэдээлэл 

байна.  

Нийт шалгасан гомдол мэдээллээ 100 хувь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн 

бөгөөд гомдол мэдээллийн бүртгэлийг өдөр бүр аймгийн прокурорын газартай тулгалт 

хийж, тасгийн даргын зүгээс цаасан бүртгэлээр болон нэгдсэн сангийн орчинд тогтмол 

хяналт тавьж, гомдол гаргагчид 100 хувь хариуг өгч ажилласан.  

Мөн хугацаанд 60 холбогдогчтой 36.1 сая төгрөгийн хохиролтой 74 хэрэгт хэрэг 

бүртгэлт болон мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 31 холбогдогчтой 22 хэргийг 

шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 29 хэргийг хуульд заасан үндэслэл 

журмын дагуу хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай прокурорт шилжүүлж нийт 31 

холбогдогчтой 51 хэргийг шийдвэрлэжээ.   

Нийт мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийнхээ 70 хувийг шийдвэрлэсэн байх бөгөөд 

шийдвэрлэсэн хэргийнхээ 94.6 хувийг хуульд заасан анхны хугацаанд барагдуулжээ.  

Гэмт хэргийн улмаас учирсан 36.1 сая төгрөгийн хохирлоос 35.7 сая төгрөгийн 

хохирлыг буюу 98.8 хувийг  хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, 

хохирол нөхөн төлүүлэх, эд хөрөнгө хурааж болзошгүй явдлыг хангах зорилгоор  2.7 сая 

төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн хамгаалж ажиллажээ. 

Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар 22 мөрдөгчийн мэдэгдэл  

бичиж 100 хувьд нь хариуг авсан байна.  

 

2.3. Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 

 

 Хэрэг бүртгэх тасаг нь энэ оны 1 дүгээр улиралд Эрүүгийн хуулийн тусгай 

ангийн 11 дүгээр бүлгийн 11.1 дүгээр зүйлийн 2.5 дахь хэсэгт зааснаас бусад энэ 

бүлэгт заасан гэмт хэргийн талаарх 35 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгасан. 

  Нийт 30 хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 7 

хэргийг хаах саналтай прокурорт хүргүүлж, 1 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 18 

хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан ба ажиллагаанд 4 хэрэг шалгагдаж 

байна. 

 Нийт мөрдөн байцаалтын 20 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 15 

хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж шийдвэрлэсэн.   

 Хэрэг бүртгэх албаны даргаас энэ оны 02 дугаар сарын 28-ний өдөр 12/269 

дугаар албан бичгээр ирүүлсэн ажлын чиглэлийн дагуу “Нэг хором” аяныг зохион 

байгуулан ажиллаж байна. 

 Хэрэг бүртгэх тасгаас 2019 оны 03 дугаар сард аймгийн ЗДТГ-ын “Олон 

нийтийн оролцооны танхим”-д төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтны 

зөвлөгөөний үеэр болон тус аймгийн “Увс цахилгаан холбоо” ХХК-ний ажилчид, 

Хөдөлмөрийн дээд сургууль, Улаангом коллежийн оюутан залуучуудад “Хүний эрүүл 

мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг” гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

мэдээлэл, сургалт хийж, цагдаагийн байгууллагаас зохион явуулж байгаа “Нэг хором” 

аяныг сурталчилж, 2018 онд цагдаагийн байгууллагаас зохион явуулсан “Хуулийн 

хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд бэлтгэж ирүүлсэн 8 төрлийн контент, 

шторкыг үзүүлж гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлэв. 

 ЦЕГ-ын Хэрэг бүртгэх албанаас ирүүлсэн “Ухаалаг залуус амьдрал аварна”, 

“Нэг цохилт, хоёр амьдрал” зурагт хуудсыг дээрх байгууллагуудад хүлээлгэн өгч, 

сургалтад хамрагдсан ажилчдад “Ухаалаг залуус амьдрал аварна” жижиг зурагт 

хуудас тарааж ажилласан. 



  “Нэг хором” аяны хүрээнд “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг” 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр энэ оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр 

орон нутгийн “MBC”, “Увс нам бус” телевизүүдээр сэрэмжлүүлэг, мэдээлэл хийсэн. 

 Дээрх үйл ажиллагааны мэдээллийг “Увс аймаг дахь цагдаагийн газар” 

facebook хаяг,   www.uvs.police.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан. 

   

2.4. Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: 

  

Тус цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг нь аймгийн 

хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байгаа 11 галт зэвсгийг “Галт зэвсэг” арга хэмжээний 

хүрээнд олж тогтоох чиглэлээр Эрүүгийн цагдаагийн тасагтай хамран мэдээ мэдээлэл 

цуглуулан ажиллаж байна.  

            Улсын хэмжээнд 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдсан 

Гамшгийн аюулын үеийн дохиогоор ажиллах сургуулилтанд оролцох бэлтгэл ажлыг 

хангаж, нийт 24 алба хаагчийг хамруулж, танилцуулгыг НХЖХОНАБХА-нд хүргүүлсэн.  

Эргүүлийн чиглэлийг оновчтой зохион байгуулах зорилгоор 2018 оны эрүүгийн 

болон хэв журмын нөхцөл байдалд тулгуурлан 2019 оны эргүүлийн нэгдсэн 

байршилтыг тухайн улирлын онцлогт тохируулан улирлын байдлаар боловсруулж, 

эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалтай холбогдуулан эргүүлийг өдөр, орой, шөнийн 

цагийн хуваарийн дагуу явган болон автомашинтайгаар зохион байгуулж ажиллалаа. 

 Тжс цагдаагийн газар нь эргүүлийн 12 алба хаагчийн орон тоотой бөгөөд энэ 

улиралд 11 алба хаагч ажиллаж 5808 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, эргүүлийн үр 

дүнд  63 зөрчил илрүүлж, 263 дуудлага мэдээлэлийн дагуу очиж ажилласны 115 нь 

гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл байсан байна. 

 Эрүүлийн алба хаагчид 85 хүнийг саатуулах байранд, 235 хүнийг ар гэр, асран 

хамгаалах хүнд  нь хүлээлгэн өгч, 33 удаа хамгаалалт хийж ажиллажээ.  

 Тус аймагт гэрээт болон хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх 

зөвшөөрөлтэй 3 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас SAS програмд 3 

хамгаалалтын алба байгууллагын мэдээлэлийг бүрэн шивж, бүртгэлийн дугаар авч 

үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 Гэрээт болон хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагааг  давхардсан тоогоор 2 

удаа шалгаж заавар, зөвлөгөө өгч биелэлтийг тооцож ажилласан .   

Тус Цагдаагийн газрын  хэсгийн байцаагч нар 2019 оны 1 дүгээр улирлын 

байдлаар иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас 148 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, 106 

гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, 25 хүнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар 

баривчлуулж, зөрчлийн шинжгүй үндэслэлээр 186 гомдол мэдээллийг хүлээн авахаас 

татгалзаж, 3 гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу шилжүүлж, 99 гомдол мэдээлэлд 

хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж 77355000 

төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч, зөрчлийн хэрэг нээж шалгасан 9 хэргийг 

хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлж, үлдэгдэл 5 хэргийг сум дундын 

шүүхэд арга хэмжээ ногдуулахаар шилжүүлж шийдвэрлэсэн байна.   

Зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор давхардсан тоогоор 76 шаардлага, 139 албан мэдэгдэл, зөвлөмж хүргүүлж 

хариуг нь заасан хугацаанд авч үр дүнг тооцсон.  

Улаангом сумын 12 багийн 1221 иргэнтэй уулзаж, Цагдаагийн газрын үйл 

ажиллагааны тайлан тавьж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа таниулга хийж, 

2575 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж, хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 4 

хүнд хяналт тавьж 2 хүний хяналтын хугацаа дууссан тул хувийн хэргийг хааж, 2 хүнд 

http://www.uvs.police.gov.mn/


үргэлжлүүлэн хяналт тавьж,  дахин гэмт хэрэг, зөрчил урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

сургалт, хөтөлбөрт хамруулан ажиллаж байна.  

Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байранд хөтлөгдвөл зохих бичиг баримт 

маягт бүртгэл судалгааг хууль, журмын дагуу шинэчлэн боловсруулж, бүрэн хөтлөж 

эрүүлжүүлэгдсэн, баривчлагдсан хүмүүсийн фото зураг, гарын хээний дардсыг 

Папилон санд, бүртгэлийг нэгдсэн санд тус тус оруулан  ажиллаж байна. 

          Тус газрын албадан  эрүүлжүүлэх, саатуулах  байр нь  2019  оны  эхний 1 

дүгээр  улирлын байдлаар  эрүүлжүүлэгдсэн 139, саатуулагдсан 208  нийт 347  хүнээс 

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Сангийн яамны сайдын 2007 оны 58/62 дугаартай  

хамтарсан тушаалын дагуу эрүүлжүүлэх үйлчилгээний  хөлс болох нийт 1.440.050 

төгрөгийг 100 хувь хураан  авч төрийн сангийн дансанд тушааж санхүүтэй тооцоо 

хийсэн.       

Сум  дундын шүүхийн шүүгчийн шийтгэврээр 42 иргэнийг баривчлах  байранд  

хүлээн авч,  38  хүнээс 334  ор,  хоног буюу 1.349.932 төгрөгийг хураан авч 150012001 

тоот төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлэн ажилласан.  

Эрүүлжүүлэгдсэн, баривчлагдсан  хүн  нэг бүрт эрүүл  мэндийн үзлэг  хийж 20 

хүнд хордлого тайлах, артерийн даралт буулгах, цус тогтоох, өвчин намдаах, зэрэг  

эмнэлгийн анхны тусламж  үзүүлж  ажилласан.  

Баривчлагдсан  хүн  нэг  бүрт  хувийн  хэрэг нээж, гарын  хээний дардас, фото 

зургийг хавсаргаж  хууль эрх зүйн  зөвлөгөө  өгч,  тойрох  хуудас баривчлах байрны  

шууд зардлын тооцоог  гаргаж  нэг  хүнд ногдох  хоногийн  хоолны  илчлэг 2800 ккл-

аар тооцож  өдөрт 2 удаа  халуун хоол, 2 удаа буцалсан ус, халуун, хүйтэн цай 

талхаар үйлчилж, телевиз үзэх, ном сонин уншин, шатар, даам тоглох зэрэг чөлөөт 

цагийг үр бүтээлтэй  өнгөрүүлэх,  ар  гэртэйгээ утсаар ярих  зэрэг  нөхцөлөөр  ханган  

ажилласан.  

Тус цагдаагийн газраас Монгол банкны Увс аймаг дахь салбартай 2019 онд 

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

ажилагааны зардал, төсвийг хүргүүлэн, тогтвор сууршилтай ажиллуулж байна.  

2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Монгол банкны салбарт 310 хүн 

нэвтэрсэн ба тухайн иргэдийн бичиг баримт болон эд зүйлд үзлэг хийж нэвтрүүлсэн. 

 ХААН банк 23, Хас банк 12, Капитал банк 5, Төрийн банк 32, Голомт банк 19 

удаа зузаатгал авах үеийн хамгаалалтыг зохион байгуулж 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.  

Энэ оны 1 дүгээр улиралд Увс аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан 

шатны шүүхээр 202 шүүх хурал, Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 3 шүүх 

хурал, эрүүгийн  хэргийн шүүхээр 60 шүүх хурал, захиргааны зөрчлийн 41 шүүх хурал, 

иргэний хэргийн шүүх хурал 102 нийт 202 шүүх хурлын хамгаалалтад  хамгаалалтын 

2 цагдаа үүрэг гүйцэтгэж шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал, шүүх хуралдаанд 

оролцогчийн аюулгүй байдлыг ханган шүүх хуралдааны танхимд үзлэг шалгалт хийж, 

шүүн таслах ажиллагаа явуулах хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэн шүүх хуралдааны 

тогтоосон дэгийг сахиулан ажилласан.   

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба 

хаагчид 2019 оны 1 дүгээр улирлын  байдлаар давхардсан тоогоор Увс аймгийн сум 

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

шүүхийн шийдвэрээр цагдан хорих байранд 12 удаагийн хуяглан хүргэлтээр 17 

шүүгдэгч, яллагдагч, ялтанг хүлээлгэн өгч ажилласан байна.  



Увс аймаг дахь Иргэн, эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Увс аймаг дахь 

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн байрны аюулгүй байдлыг хангаж харуулын 

цагдаа нар 4 ээлжээр 90 удаа жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэн 2160 цаг 

ажиллаж 321 иргэний баримт бичиг холбогдох эд зүйлд үзлэг шалгалт хийж, шүүхийн 

байранд нэвтрүүлэн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулан 

ажилласан.  

 

2.5. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны чиглэлээр: 

 

Увс аймгийн төв, сумдын нутаг дэвсгэрийг бүслэн хаах төлөвлөгөөг 

боловсруулан Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргаар батлуулж, Онцгой 

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

шийдвэр гүйцэтгэх газартай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулан Цагдаагийн 

ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргаар батлуулахаар хүргүүлсэн бөгөөд Гал түймэр 

гарсан үед байгууллагыг авран хамгаалах, тэсэрч дэлбэрэх бодис, химийн хорт 

бодистой холбоотой дуудлага мэдээлэл ирсэн үед ажиллах, Нийтийн эмх 

замбараагүй байдал үүссэн үед ажиллах, Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн, онц 

байдал зарласан үед ажиллах төлөвлөгөөнүүдэд тодотгол хийж батлуулсан.  

Тус аймгийн Завхан суманд зохион байгуулагдсан “Тэмээ-Мөс-Загасчлах” 

өдөрлөг, аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион явуулсан “Цасны баяр”-ын  

арга хэмжээний хамгаалалт, зохицуулалтанд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 

ажиллаж, танилцуулгыг тухай бүр нь Нийтийн хэв журам хамгаалах, Олон нийтийн 

аюулгүй байдлыг хангах албаны даргад хүргүүлж ажилласан.  

Мөн “Монголын уламжлалт сар шинийн баяр”-т зориулсан хүчит бөхийн 

барилдаан, “Шашин номын цэнгүүн”, “Сар шинэ” үзэсгэлэн худалдаа  болон тус 

аймагт зохион байгуулагдсан томоохон арга хэмжээнүүдэд хүн, хүч хэрэгслийг 

тооцож, үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын дүрэмт хувцсыг цаг агаарын байдалд 

тохируулан жигдрүүлж, алба хаагч нэг бүрийг тусгай хэрэгсэл, радио станцаар 

хангаж, алба хаагчдын сахилга, ёс зүй, харилцаанд анхаарч, албан үүрэг гүйцэтгэхдээ 

“Цагдаагийн байгууллагын ажил, үйлчилгээний стандарт”-ыг мөрдөж ажиллах, 

байгууллагын аюулгүй байдал, нууцын хадгалалт хамгаалалтанд онцгой анхаарах, 

талаар тусгайлан үүрэгжүүлж ажилласан.  

Нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэх баяр амралтын өдрүүдэд цагдаагийн газрын 

алба хаагчдыг хуваарийн дагуу өдөр, орой, шөнийн 24 цагийн эргүүлд гаргаж, 

дулааны станц, нисэх буудал, орон нутгийн музей, Монгол банк болон арилжааны 

бусад банкны салбарууд, шатахуун түгээх станцууд, цэвэр усны байгууламж, 

цахилгаан түгээх сүлжээний газрууд болон гэмт хэрэг зөрчил үйлдэж болзошгүй 

газруудад томилж, үүрэг чиглэл өгч биелэлтийг нь тооцож ажилласан ба эрүүл, 

хамгаалалтад ажилласан алба хаагчдаас сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагч 

байхгүй болно. 

 

 

 

 

2.6. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 

Тус цагдаагийн газраас ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс болон бусад 

албадаас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран “Сар 



шинэ-2019”, “Нэг хором” аян болон орон нутгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд 

уялдуулан  “Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлье”, “Хурд”, “Тээврийн 

хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлэг, хэрэгсэл” нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн салбар 

төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

 Гэмт хэргийн гаралтын шалтгаан нөхцлийг судлан тодорхойлсны үндсэн дээр 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хулгай ба гэр хорооллын хяналт 2019”, 

“Урамшуулалт эргүүл 2019”, “Шатахуун түгээх станц 2019”, “Орон нутгийн замын 

хөдөлгөөний хяналт”, “Сар шинэ хяналт шалгалт”, “Орон нутгийн замын хөдөлгөөний 

хяналт 2”  “Нийтийн эргүүл”-д  ажиллуулах,  “Насанд хүрээгүй хүүхдийг зам тээврийн 

ослоос урьдчилан сэргийлье”, “Эрх зүйн олимпиад”, “Малчин сумын эмэгтэйчүүдийн 

чуулган”, “Сагил сумын Малчдын зөвлөгөөн”, “Масс мессэж”, “Хотгорын уурхай хяналт 

шалгалт”, “Наурыз 2019” зэрэг 14 хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан 

ажилласан. 

  Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавих чиглэлээр бусад хууль, хяналтын байгууллагуудтай хамтран 8 удаагийн 

хяналт шалгалтын арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа. 

             “Нэг хором” аян, Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын хүний эрхийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 

аймгийн ГБХЗХГ, Нэгдсэн эмнэлэг, хүний эрхийн үндэсний комиссын Увс аймаг дахь 

ажилтантай хамтран “Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлье” нэгдсэн арга  

хэмжээг энэ оны 2 дугаар сард  эхлүүлсэн бөгөөд 3 дугаар сард үргэлжлүүлэн 

Наранбулаг, Завхан, Өлгий,  Өмнөговь, Ховд,  Бөхмөрөн сумдад зохион байгуулан 

ажилласан.   

Энэ хугацаанд нийт 12 удаагийн сургалтад 380 гаруй  иргэд, 650 гаруй  

сурагчид  хамрагдсан байна.  

           Тус цагдаагийн газраас “Сар шинэ 2019” нэгдсэн арга хэмжээ, “Нэг хором” аяны 

хүрээнд хийгдсэн “ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс” пэйж хаяганд байршуулсан 

хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн 7 төрлийн шторк, постер, 

зурагт хуудсыг, мөн хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр хийсэн видео бичлэг, контентуудыг “Увс аймаг дахь цагдаагийн газар” 

 facebook хаяг, “Увс аймгийн нэгдсэн групп”, “Элхэн нутаг Увс”, “Увс миний нутаг”, “Бид 

увсынхан”, “Увс аймгийн зарын нэгдсэн групп” зэрэг 284600 хандагчтай 18 цахим 

хуудсуудад байршуулсан, Маршал Ю.Цэдэнбалын талбайн урд талын лед дэлгэц, 

Цагдаагийн газрын урсдаг самбар, орон нутгийн “МВС”, “Увс нам бус”, “Увс” 

телевизүүдээр иргэдэд олон нийтэд хүргэж ажилласан. 

            Тус аймгийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/103 тоот 

“Олон нийтийн эргүүл” ажиллуулах тухай захирамж гаргуулж, гудамж талбайд 

үйлдэгдэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн байгууллагын 

ажилтан, алба хаагч нарыг нийтийн эргүүлд 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 

эхлэн ажиллуулж байна.  

Энэ хугацаанд 12 байгууллагын 48 ажилтан нийтийн эргүүлд ажилласан ба 

давхардсан тоогоор 120 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн харуул манаа шалгаж, 12 

хүнд хуулийн зөвлөгөө өгч, 2 төрлийн 80 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж 

ажилласан.  

           Гудамж талбайд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор аймгийн хэмжээнд “Урамшуулалт эргүүл” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2019 

оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс  02 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 

сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах салбар зөвлөлүүдтэй 

хамтран зохион байгууллаа.  



          Арга хэмжээний хугацаанд хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч нар хариуцсан сум, 

багтаа сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 

зөвлөлүүдээс 1390000 /нэг сая гурван зуун ерөн мянга/ төгрөгний урамшуулал 

шийдвэрлүүлэж давхардсан тоогоор 88 иргэнийг эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлэн 

урамшуулал олгож ажилласан.        

          Урамшуулалт эргүүлд ажилласан иргэд замын тээврийн осол, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 99 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, согтуугаар тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон 7, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 1 нийт 8 

зөрчил илрүүлж, 86 аж ахуй нэгж байгууллагын харуул манааг, согтууруулах ундаа 

худалдах зөвшөөрөлтэй 83 аж, ахуйн нэгжийг тус тус шалгаж, 1855 айл өрх, 159 аж 

ахуйн нэгжээр зочилж, хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

бэлтгэсэн 2 төрлийн 3710 ширхэг санамж сэрэмжлүүлгийг иргэд аж, ахуйн нэгж 

байгууллагуудад тарааж ажилласан.  

Үүний үр дүнд гэмт хэрэгийн гаралт 27 нэгжээр буюу 29.3 хувиар,  үүнээс 

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 8 нэгжээр буюу 22 хувиар, Хүний эрүүл мэндийн 

халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 24 нэгжээр буюу 53.3 хувиар, гудамж талбайд 

үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 4 нэгжээр 40 хувиар, хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 2 нэгжээр 

буюу 66.7 хувиар, гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 16 нэгжээр буюу 39 хувиар 

тус тус буурсан байна. 

 

2.6. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 

Тус цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг нь энэ оны 1 дүгээр улриалд 

албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 

аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын гэмт хэрэг, ослын 20 гомдол, мэдээлэл хүлээн 

авч,  2 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу Мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж, 18 

госдол, мэдээлэлд Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтаар арга хэмжээ тооцож 

шийдвэрлэсэн.  

 Алба хаагчид гудамж замд хяналт шалгалт хийж ажиллах хугацаанд нийт 2791 

зөрчил илрүүлснээс согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 

жолоодсон зөрчилд зөрчлийн материал бүрдүүлэн шалгаж, 57 жолоочийн тээврийн 

хэрэгсэл жолоодох эрхийн Зөрчлийн тухай хуулиар 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 

шийтгэвэрийн хуудсаар 22.800.000 төгрөгөөр торгож, эрхийн үнэмлэхгүй буюу эрх 

хасагдсан үедээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 10 иргэнийг сум дундын 

шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаатай баривчлуулж, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон 11 жолоочийг шийтгэлийн хуудасаар 2.200.000 төгрөгөөр торгож, 

16 тээврийн хэрэгслийг түр саатууж, Зөрчлийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 2647 

жолоочид бэлэн бус торгуулиар 65.890.000  төгрөгийн торгууль оногдуулж ажилласан. 

Зорчих хэсгийн гадаргуу цасаар хучигдан халтиргаа гулгаа үүсч авто замын 

нөхцөл байдал хүндэрсэн үед мотоциклоор замын хөдөлгөөнд оролцогчдын эрүүл 

мэнд, осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, учирч болох хор хохирол, эрсдэлийг 

багасгах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор аймгийн нутаг 

дэвсгэрт мотоцикльтойгоор замын хөдөлгөөнд оролцохыг 2018.11.05-ны өдрөөс 

2019.04.15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хориглох тухай аймгийн Засаг даргын А/708 

тоот захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан. 

Улаангом сумын нутаг дэвсгэрт болон улсын чанартай авто замын дагуу зам 

тээврийн осол, хэрэг гардаг цэгүүдэд замын цагдаагийн тасгийн алба хаагч нарыг 

болон зам дайран өнгөрдөг сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг ажиллуулж байна.   



Аймгийн төвд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн төвлөрдөг аж ахуйн нэгжүүдэд 

хөдөлмөр аюулгүй байдлын ажилтан ажиллуулах, осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр болон нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 2 аж ахуйн нэгжид 

тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах талаар албан 

мэдэгдэл хүргүүлсэн.  

Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрмээр 19 олон нийтийн цагдаа болон 

шатахуун түгээх байгууллагуудын 62 ажилтан, Сагил, Давст сумуудын байгууллага аж 

ахуйн нэгжийн 510 алба  хаагч, иргэдэд  тус тус сургалт зохион байгуулсан.  

Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай хууль, замын хөдөлгөөний дүрмийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд олон 

нийтэд сурталчилах, замын цагдаагийн тасгаас зохион байгуулж, авч хэрэгжүүлж 

байгаа арга хэмжээний талаар орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 8 удаа 

мэдээлэл хийж, Увс аймаг дахь Цагдаагийн газар, Замын цагдаагийн албаны “Орон 

нутгийн замын цагдаа”, Faсebook, сайтуудад 20 удаа мэдээ, мэдээлэл байршуулж 

ажилласан. 

Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 

жолоочийн албан байгууллага, харьяалагдах багийн Засаг дарга нарт зөрчлийг 

арилгуулах, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулахыг даалгасан 7 албан 

шаардлага хүргүүлсэн.  

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 

хамтран аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Авто тээврийн төв, Мэргэжлийн хяналтын 

газар, Түмэнд нээлттэй хязгаарынхан ХХК, Ач Буян Трэйвел ХХК, Хот тохижилт 

үйлчилгээний газар, Увс АЗЗА ТӨК-ны алба хаагчдын оролцоотойгоор “Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах сэдэвт зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулсан. 

Гудамж замын хяналт шалгалтаар хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн 

хэрэгслүүдэд хяналт шалгалт зохион байгуулан ажиллаж  Зөрчлийн тухай хуулийн 

14.7.10.2 дугаар заалтаар 141 жолоочид 7.050.000 төгрөгний торгууль оногдуулж, 26 

жолоочийн зөрчлийг газар дээр нь засуулж ажилласан.  

         Улсын бүртгэлийн дугаар нь бүдгэрч, арилсан бүдгэрч үзэгдэх байдал нь 

муудсан  тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 370 зөрчилд Зөрчлийн тухай хуулийн 

14.7.11.1,14.7.11.2, 14.7.11.3 дахь заалтуудаар 3.700,000 төгрөгийн торгууль 

оногдуулж, 29 жолоочийн зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж ажилласан.  

         Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.15 заалтаар 890 зөрчилд 17.800.000 төгрөгний, 

мөн хуулийн 14.7.14 дэхь заалтаар 25 зөрчилд 625.000 төгрөгний бэлэн бус торгууль 

оногдуулж ажилласан.  

Гурав. Дүгнэлт 

 

Тус цагдаагийн газар нь урд оны эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал, гэмт хэрэг, 

зөрчлийн шалтгаан нөхцөлд дүн шинжилгээ хийж, эргүүлийн хуваарь, маршрутыг 

оновчтой болгож, улмаар гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчлан сэргийлэх ажлыг тасралтгүй 

зохион байгуулсаны үр дүнд гэмт хэрэгийн гаралт 27 нэгжээр буюу 29.3 хувиар,  

үүнээс Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 8 нэгжээр буюу 22 хувиар /иргэдийн өмчийн 

хулгай 42.1 хувиар, малын хулгай 27.3 хувиар, тээврийн хэрэгслийн хулгай 100 

хувиар буурсан/, Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 24 

нэгжээр буюу 53.3 хувиар, Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 1 нэгжээр буюу 50 

хувиар, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 4 нэгжээр 40 хувиар, хүүхэд оролцсон 

гэмт хэрэг 2 нэгжээр буюу 66.7 хувиар, гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 16 

нэгжээр буюу 39 хувиар тус тус буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 1.6 хувиар өссөн 

байна. 



 Харин хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 100 

хувиар, эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 20 хувиар, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 

18.8 хувиар, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 16.7 хувиар тус 

тус өссөн байна.  

Иймд өсөлттэй байгаа дээр дурьдсан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

энэ оны 2 дугаар улиралд эрчимжүүлж ажиллах шаардлагатай байна. 

 

Дөрөв. Санал 

 

1. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мөрдөн шалгах ажлын 

туршлага солилцох уулзалт, зөвлөгөөнийг ЦЕГ-ын даргын зөвлөлийн гишүүнээр 

ахлуулан бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулах. 

2. Тус цагдаагийн газрын барилга нь 2002 онд ашиглалтанд орсноос хойш нэг ч 

удаа засвар хийгдээгүй ба барилгын урд жигүүрийн дээврийн хэсэг гадагш 5-10 см 

тэлж нуралт үүсэх эрсдэл бий болсон. Иймд барилгад их засвар хийхэд шаардагдах 

мөнгөн хөрөнгийг Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагад уламжилж шийдвэрлүүлэх. 
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