
УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 

 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2018.12.14                                                                                                              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 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 тооцуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 Энэ онд 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. 

 Энэ онд нийт биелэлт үр дүнг тооцох 81  баримт бичгийн 630  заалтын биелэлт 

үр дүнг тооцож, дээд шатны байгууллагад тайлагнаж ажилласан. 

 

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 онд 27 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 

128 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 

бөгөөд үүнээс удирдах албан тушаалтан 1, гүйцэтгэх албан тушаалтан 152, 

хөдөлмөрийн гэрээгээр  /ТҮ/ ажиллагсад 3 байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 

А/58 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газарт “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

хэсэг”-ийг  хэсгийн дарга 1, эрүүгийн мөрдөгч 2, мөрдөгч 1, нийт 4 орон тоотойгоор,  

мөн оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/212 дугаар тушаалаар “Шуурхай 

удирдлагын тасаг”-ийг 13 орон тоотойгоор тус цагдаагийн газрын батлагдсан орон 

тоонд багтаан тус тус байгуулсан. 

Энэ онд тус цагдаагийн газар нь 154 алба хаагчтайгаар хуульд заасан чиг 

үүргээ хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд Тэс, Өмнөговь сум дахь цагдаагийн хэсгийн 

дарга тус бүр 1, Өлгий сумын хэсгийн төлөөлөгч 1, эргүүлийн цагдаа 1, бичээч цагдаа 

1, хэсгийн цагдаа 1, багийн цагдаа 1, нийт 7 орон тоо сул байна. 

Одоо ажиллаж байгаа алба хаагчдын 73 буюу 47.4 хувь нь төсөвт офицер, 74 

буюу 48 хувь нь төсөвт ахлагч, 4 буюу 2.5 хувь нь гэрээт ахлагч, 3 буюу 1.9 хувь нь 

төсөвт энгийн ажилчид байна. 

 Нийт бүрэлдэхүүний  142 буюу 92.2 хувь нь эрэгтэй, 12 буюу 7.8 хувь нь 

эмэгтэй алба хаагч байгаа бөгөөд насны ангилалаар нь авч үзвэл 21-25 настай 27 



буюу 17.5 хувь, 26-30 настай 38 буюу 24.6 хувь, 31-35 настай 44 буюу 28.5 хувь, 36-40 

настай 26 буюу 16.8 хувь, 41-45 настай 17 буюу 11 хувь, 46-50 настай 2 буюу 1.2 

хувийг эзэлж байна.     

Алба хаагчдыг боловсролынх нь түвшингээр нь ангилж үзвэл 119 буюу 77.2 хувь 

нь дээд, 9 буюу 5.8 хувь тусгай дунд, 26  буюу 16.8 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой 

байна. 

Энэ онд  ЦЕГ болон Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 2 удаа зарласан ажлын 

байрны сул орон тооны сонгон шалгаруулалтанд 39 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч 

судлаж, эрүүл мэнд, бие бялдар, сэтгэл зүй, монгол хэл бичгийн шалгалтыг авч, 

тэнцсэн 11 иргэнийг Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулсан шалгалтанд 

хамруулж, уг шалгалтанд тэнцсэн 10 иргэнээс урд нь цагдаагийн байгууллагад 

ажиллаж байсан 3 иргэнийг нөөцнөөс, 4 иргэнийг Хууль сахиулахын их сургуулийн 

цагдаагийн мэргэжил олгох анхан шатны дамжаа төгсөхөд нь томилуулж, 3 иргэнийг 

суралцуулж байна.   

  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 зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй 

зарлан ажилласан.  

“Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний 

нөөцийн жагсаалт”-д бүртгэгдсэн иргэдийг ажлын байр /албан тушаал/-д томилохдоо 

онооны дарааллын дагуу томилуулах саналыг ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст 

хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн. 

  Мөн энэ онд албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, мэдлэг, боловсрол, туршлага, 

ур чадварын ерөнхий болон тусгай шалгуурыг үндэслэн 3 алба хаагчийг тасаг, 

хэсгийн даргаар, 1 алба хаагчийг ахлах албан тушаалд дэвшүүлэх, 4 алба хаагчийг 

офицерын бүрэлдэхүүнд оруулах,  7 алба хаагчийг сэлгэн томилуулах, 7 алба 

хаагчийг шинээр томилуулах саналыг ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлэн 

шийдвэрлүүлсэн. 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод нээлттэй байдлыг ханган ажиллах талаар 

цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө болон байгууллагын дотоод 

журамд тусган хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаагаас гадна нууцад хамаарахаас бусад 

хүний нөөцтэй холбоотой мэдээллийг цагдаагийн газрын цахим хуудас, фэйсбүүк 

хаяг, цагдаагийн газрын мэдээллийн самбар, хүний нөөцийн мэргэжилтний өрөө 

зэрэгт байршуулсан болно.  

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 

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


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. 

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 барьж ажилласан.  

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.  

  

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 12 алба хаагчийн материалыг бүрдүүлж, 30 сарын үндсэн 

цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг олгуулсан. 

2. Орон сууцны хөнгөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтэй 3 алба хаагчийг 

хөнгөлттэй зээлд хамруулсан. 

3. Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг сургаж, 13 суманд олон нийтийн 

цагдаагийн ажилтан томилон ажиллуулж байна. 

4. Нэгдсэн халаалтанд холбогдоогүй байсан Зүүнговь, Түргэн, Бөхмөрөн, 

Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь сумын цагдаагийн бичил байр /кобан/-ыг нэгдсэн 

халаалтанд холбосон. 

5. Цагдаагийн газрын дундын сангаас шинээр хүүхэдтэй болсон 18 алба 

хаагчдад  900000  төгрөг,  ар гэрийн гачигдал гарсан 4 алба хаагчид 1200000 төгрөг, 

эмчилгээ сувилгаанд явсан 11 алба хаагчид 1900000 төгрөг, шинээр гэр бүл болсон 5 



алба хаагчид 1000000 төгрөг,  нийгмийн бусад асуудалд 1660000 төгрөг, нийт 

6660000 төгрөгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн. 

6. Эрүүгийн мөрдөгч нарын өрөөг засварлаж, ашиглалтанд оруулсан. 

2. Аймгийн Иргэдийн Талөөлөгчдийн Хурал болон Засаг даргад хүсэлт 

уламжилж хөдөлгөөнт эргүүлийн 1, замын цагдаагийн 2 автомашин худалдан авах 

мөнгөн хөрөнгийг шийдвэрлүүлж, 3 автомашин худалдан авсан. 

3.  Зүүнговь, Малчин, Баруунтуруун, Бөхмөрөн, Ховд  сумын хэсгийн цагдаа 

нарын гэр бүлийг холбогдох сумдын Засаг дарга нарт хүсэлт хүргүүлж ажлын байраар 

хангасан. 

5. Туслах аж ахуйг сэргээж, 5 хошуу малтай болох ажлыг эхлүүлсэн ба 13 адуу, 

45 хонь, 58 ямаа нийт 116 малтай болсон. 

6. Давст сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Засаг даргад хүсэлт 

хүргүүлж, нисгэгчгүй камер буюу дрон худалдан авах 2500000 төгрөгийг 

шийдвэрүүлж, худалдан авсан. 

7. Цагаанхайрхан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Засаг даргад 

хүсэлт хүргүүлж, бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж худалдан авах 1780000 төгрөгийг 

шийдвэрлүүлж, 1 төхөөрөмж худалдан авсан. 

8. Аймгийн төвийн алба хаагч болон сумдын хэсгийн төлөөлөлгч нарыг 100 

хувь комьпютер, принтерээр хангасан. 

 9. Улаангом сумын 7 дугаар баг Онцгой байдлын газрын урд талын аюулгүйн 

тойрог дээр Замын цагдаагийн тасгийн цагдаа-зохицуулагч нар санаачлан 9800.000 

төгрөгийн өртөг бүхий замын цагдаагийн постыг сайн дурын үндсэн дээр хамтын 

хөдөлмөрөөрөө барьж, ашиглалтанд оруулсан. 

10. Цагдаагийн газрын 155 алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 

үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамруулсан. Алба хаагчдыг дотор, зүрх судас, ЭХО, мэс 

засал, эмэгтэйчүүд, бөөрний үйл ажиллагаа, цусны дэлгэрэнгүй зэрэг үзлэг 

шинжилгээнд хамруулсан. 

11. “Эрүүл элэг” төслийн хүрээнд аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Бат-Үржихүй 

өрхийн эмнэлэгтэй хамтран “В” вирусын маркер илрүүлэх шинжилгээнд аймгийн төв 

болон сумдын 49 алба хаагчийг, “В” вируст гепатитын эсрэг вакцинжуулалтанд 45 

алба хаагчийг тус тус хамруулан ажилласан. 

12. Цагдаагийн газрын 158 алба хаагчийг гэнэтийн ослын даатгалд “Миг” 

даатгалд хамруулсан. 

13. Эмэгтэй 9 алба хаагчийг Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь “Хужирт” 

сувилалд сувилуулсан.                                                                                                                  

14. ЗООНОЗ-ийн эмч нарыг урьж, цагдаагийн газрын 95 алба хаагчдад 

тарваган тахалаас урьдчилан сэргийлэх вакцин, аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн 

халдвартын тасгийн эмч нараар аймгийн төвийн 75 алба хаагчдад томуу томуу төст 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг тус тус хийлгэсэн. 

15. Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрыг халдваргүйтэл, ариутгал хийх хлромин, 

жавелион, арц, саван, угаалгын нунтаг зэрэг хэрэгслээр тогтмол хангахаас гадна 

халдваргүйжүүлэгч неон гэрлийг 171000 төгрөгөөр худалдан авч байршуулсан зэрэг 

ажил, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажилласан. 

 

1.6. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргаар уламжлан шийдвэрлүүлсэн 

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 2  нийт 4 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 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 

буюу 13 сая төгрөгийг тус тус шийдвэрлэсэн ба хөдөлгөөнт эргүүүлийн 3 автомашин 

худалдан авч, аймгийн төвийн телекамерын гэрэлтүүлгийг 40 сая төгрөгөөр хийлгэж, 

13 суманд олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулж байна. 

Сумдын Засаг дарга нартай 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 энэ онд нэгдсэн халаалтанд 

холбогдоогүй байсан Зүүнговь, Түргэн, Бөхмөрөн, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь 

сумын цагдаагийн бичил байр /кобан/-ыг нэгдсэн халаалтанд холбож, халаалтын 

урсгал зардалд зарцуулах 6 сая төгрөгийг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 

гаргуулсан. 

 

1.7. Цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон 

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

 

Тус цагдаагийн байгууллагын 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 ажлын чиглэл, 

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмж болон “Цагдаагийн байгууллагын 

авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө”, 

“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нэг дэхь шатны 

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. 

 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.  

Түүнчлэн алба хаагчийг сонгон шалгаруулах, албан тушаал, дэвшүүлэх, 

шилжүүлэх тохиолдол бүрт хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэгийг авч 

Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэн хянуулсан.  

Энэ оны эхний 10 дугаар сарын байдлаар  тус цагдаагийн газарт шинээр 

томилогдсон 7,  албан тушаалд дэвшин болон шилжин томилогдсон 13, нийт 20 алба 

хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг хуульд заасны 

дагуу гаргуулан  АТГ-т хүргүүлэн хянуулж, холбогдох материалын хамт ЦЕГ-ын Хүний 

нөөцийн хэлтэст хүргүүлж ажилласан.  

  Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод нээлттэй байдлыг ханган ажиллах талаар 

цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө болон байгууллагын дотоод 

журамд тусган хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаагаас гадна нууцад хамаарахаас бусад 

хүний нөөцтэй холбоотой мэдээллийг цагдаагийн газрын цахим хуудас, мэдээллийн 

самбар, хүний нөөцийн мэргэжилтний өрөө зэрэгт байршуулсан. 

Цагдаагийн газрын хэмжээнд Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөрийг цагдаагийн газрын хэмжээнд 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.  

Салбар зөвлөл нь Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 

болон тэдгээртэй холбоотой бусад хууль тогтоомж, шийдвэрийг цагдаагийн газрын 

хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Мөн  цагдаагийн газрын 158 алба хаагчдад Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай тэмцэх 

үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилж, 2 цагийн сургалт, мэдээлэл хийсэн. 

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.  



Мөн авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилж, алба хаагчдад 2 цагийн 

сургалт, мэдээлэл хийсэн.  

Энэ онд сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 26 алба хаагчийг ёс зүйн төлбөртэй 

сургалтанд хамруулахаар нэрсийг Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд 

хүргүүлсэн ба энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар 10 алба хаагчийг ёс зүйн төлбөртэй 

сургалтанд хамруулсан. 

Дээрх ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллсанаар энэ оны эхний 12 дугаар 

сарын 14-ний өдрийн байдлаар тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас авлига, ашиг 

сонирхлыг зөрчилтэй холбоотой гомдол мэдлээлэл ирээгүй эерэг үр дүнтэй байна. 

 

1.9. Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд байгууллагаас ирүүлсэн 

өргөдөл, гомдол, санал, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

 

Иргэд, байгууллагаас энэ онд цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа, алба 

хаагчидтай холбоотой 15 гомдол, мэдээллийг иргэд байгууллагаас ирүүлсэн ба нийт 

34 алба хаагч холбогдсон байна.  

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

3,  ЦАХ-ын харилцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн 6, ажлын хариуцлага алдсан 5, архидан 

согтуурсан 3, ЭХХШТХ болон бусад хууль тогтоомж зөрчсөн 16 байна. 

 Тухайн гомдол мэдээлэл бүрийг хүлээн авч бүртгэлд оруулж, холбогдох албан 

тушаалтан албаны шалгалт явуулж, 2 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр, 2 алба 

хаагчийг цагдаагийн алданд нэг жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халж, 6 алба 

хаагчид сарын үндсэн цалинг бууруулах, 6 алба хаагчид “Сануулах” сахилгын 

шийтгэл оногдуулж, 16 алба хаагчид холбогдох гомдол нотлогдоогүй үндэслэлээр тус 

тус хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн гомдол гаргагчид хариуг 100 хувь бичгээр өгч 

ажилласан ба одоо 2 гомдол хуулийн хугацаанд шалгагдаж байна. 

Мөн энэ онд албан тушаалтанд хандаж иргэд, алба хаагчаас ирүүлсэн 170 

өргөдөл хүлээн авснаас ажилд орох, суралцахыг хүссэн 21, ажил өөрчилж шилжихийг 

хүссэн 35, захиргааны чөлөө хүссэн 82, ажилд дахин орохыг хүссэн 4,  тэтгэвэр 

тэтгэмж, орон сууц хүссэн 11, бусад 17 өргөдөл бүртгэгдсэн байна.  

Хүлээн авсан 170 өргөдлийг хууль тогтоомжийн хүрээнд судлан, 100 хувь 

шийдвэрлэн хуулийн хугацаанд хариу мэдэгдэж, иргэд, алба хаагчдийг 

чирэгдүүлэлгүй ажилласан байна. 

 

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

ажил, арга хэмжээ 

 

Тус цагдаагийн газар нь үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний дагуу алба 

хаагчдын сахилга ёс зүйг сайжруулах зорилгоор “Сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөн”-

ийг улирал бүр зохион байгуулж ажиллалаа. 

Зөвлөгөөнийг зохион байгуулахдаа сахилга ёс зүйн зөрчлийг бодит жишээн 

дээр ярилцах, кейс боловсруулж хэлэлцүүлэх, алба хаагчдаас амлалт, үүрэг 

авахуулах, бичгээр баталгаа гаргуулах зэрэг шинэлэг арга хэлбэрээр зохион 

байгуулсан. 

Тухайлбал Ховд аймгийн Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт төв зам дээр 2017 

оны 12 дугаар сарын 22-23-нд шилжих шөнө тус аймаг дахь цагдаагийн газрын 

жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч “О” нь согтууруулах ундааны зүйл 

хэрэглэсэн үедээ автомашинд дайрагдсаны улмаас нас барсан хэргийн талаар ЦЕГ-

аас тодорхой мэдээлэл ирүүлсэнийг алба хаагчдад танилцуулж, үйлдэгдсэн гэмт 



хэрэг, түүний шалтгаан нөхцөл,  учирсан хор уршиг, үр дагавар болон цагдаагийн 

алба хаагчдаас гаргаж буй нийтлэг сахилга ёс зүй, мэргэжлийн алдаа дутагдлын 

талаар тасаг бүр 1 кейс боловсруулж, алба хаагчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулсан.  

Мөн тус цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Ж.Мөнбаяр 

2017 онд иргэдийн эрх чөлөөнд халдаж биед нь хөнгөн гэмтэл учруулсан, хэсгийн 

цагдаа ахлагч Н.Билгүүн согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн 

хэрэгсэл жолоодож зам тээврийн осол гаргасан, цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн дэд 

ахлагч Н.Төгөлдөр нь иргэдээс шан харамж авч ЦАХ-ын ёс зүйг зөрчсөн, хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Н.Хаянхярваа албаны эрх мэдлийг хувийн зорилгод 

ашигласан, мөн ажлын харижцлага алдсаны улмаас бусдын амь нас хохирсон зэрэг 

зөрчлүүдийг  жишээ болгосон. 

“Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-д хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг бүрэн 

хамруулах удирдлага зохион байгууллатын арга хэмжээ авч ажилласан ба улирал бүр 

зохион байгуулсан зөвлөгөөнд цагдаагийн газрын төвийн болон хэсгийн алба хаагчид 

бүрэн хамрагдсан. 

Энэ онд иргэд, байгууллагаас цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа, алба 

хаагчидтай холбоотой 15 гомдол, мэдээллийг иргэд байгууллагаас ирүүлсэн ба нийт 

34 алба хаагч холбогдсон байна.  

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

3,  ЦАХ-ын харилцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн 6, ажлын хариуцлага алдсан 5, архидан 

согтуурсан 3, ЭХХШТХ болон бусад хууль тогтоомж зөрчсөн 16 байна. 

 Тухайн гомдол мэдээлэл бүрийг хүлээн авч бүртгэлд оруулж, холбогдох албан 

тушаалтан албаны шалгалт явуулж, 2 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр, 2 алба 

хаагчийг цагдаагийн алданд нэг жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халж, 6 алба 

хаагчид сарын үндсэн цалинг бууруулах, 6 алба хаагчид “Сануулах” сахилгын 

шийтгэл оногдуулж, 16 алба хаагчид холбогдох гомдол нотлогдоогүй үндэслэлээр тус 

тус хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн гомдол гаргагчид хариуг 100 хувь бичгээр өгч 

ажилласан ба одоо 2 гомдол хуулийн хугацаанд шалгагдаж байна. 

 Мөн энэ оны 12 дугаар сарын байдлаар 3 алба хаагч гэмт хэрэгт холбогдож, 26 

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

Үүнээс газрын дарга 2, тасаг, хэсгийн дарга 3, эрүүгийн ахлах мөрдөгч 1, 

эрүүгийн мөрдөгч 1, хэсгийн төлөөлөгч 7, ахлах мөрдөгч 1, мөрдөгч 1, бусад офицер 

2, цагдаа 8 байна.  

Сахилга ёс зүйн зөрчлийг хэлбэрээр нь авч үзвэл ажлын хариуцлага алдсан 3, 

ажил тасалсан 1, архидан согтуурсан 5, ЭХХШТХ зөрчсөн 4, бусад хууль, тогтоомж 

зөрчсөн 2, ЦАХ-ын сахилгын дүрэм зөрчлсөн 2, ёс зүйн дүрэм зөрчсөн 2, үүрэг 

даалгавар үл биелүүлсэн 7 байна.  

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

- Цагдаагийн газрын дарга-2 буюу 7.6 хувь 

- Эрүүгийн цагдаагийн тасаг: 13 алба хаагч буюу сахилгын шийтгэл 

оногдуулсан алба хаагдын 50 хувь нь байна.  Үүнээс хэсгийн төлөөлөгч-8, эрүүгийн 

мөрдөгч-1, эрүүгийн ахлах мөрдөгч-1, хэсгийн дарга-3 

- Захиргааны удирдлагын тасаг: 2 алба хаагч буюу 7.6 хувь, үүнээс аж ауйн 

ажилтан-1, бичээч цагдаа-1  

- Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг:  8 алба хаагч буюу 30.7 хувь, үүнээс 

эрүүлжүүлэх саатуулах байрны эмч 1, хэсгийн цагдаа 6, гэрээт цагдаа 1,  

- Мөрдөн байцаах тасаг: 1 алба хаагч буюу 3.8 хувийг тус тус эзэлж байна. 



Нийт сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдын 18 буюу  69.2 хувь нь 

офицер, 8 бюу 30.8 хувь нь ахлагч 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.  Офицер алба хаагчдын манлайлал суларсан. 

2.  Удирдлгаас ирүүлсэн үүрэг, даалгавар хэрэгжүүлдэггүй. 

3.  Нотлох баримт цуглуулж, бэхжүүлэх ажиллагааг хуульд заасан үндэслэл 

журмын дагуу явуулдаггүй. 

4.  Албанд хандах хандлага сул. 

5.  Захирах захирагдах ёсыг баримталдаггүй. 

6.  Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлдэггүй. 

7.  Ажлын хариуцлага, хандалага сул зэрэг шалтгаан нөхцөл тогтоогдсон. 

 Дээр дурдсан шалтган нөхцлүүдийг арилгах, алба хаагчдаас сахилга ёс зүй 

болон харилцааны зөрчил гаргахгүй байх, түүнээс урьдчилан сэргийлэхээр энэ онд 

тодорхой төрлийн ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан ба “Сахилга 

хариуцлагын зөвлөгөөн” дээр дурьдсан шалтгаан нөхцөлийн талаар хэлэлцэж, 

шалтгаан нөхцөлийг арилгах арга замын талаар нээлттэй ярилцсан. 

Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөний үеэр цагдаагийн газрын 155 алба хаагчдаас 

бичгээр 2 удаа баталгаа авч гарын үсгийг нь  зуруулж албажуулсан. 

Алба хаагчид сахилга ёс зүйн зөрчлийг архидан согтуурах, бусдын эрх, эрх 

чөлөөнд  халдах, ажлын бус цагаар цагдаагийн байгууллагын нэр хүндэд харшлах 

зохисгүй үйлдэл гаргах, захирах, захирагдах ёсыг зөрчих, Хууль зүй, дотоод хэргийн 

яам, ЦЕГ болон төвийн албад, цагдаагийн газрын удирдлага, тасаг, албадын  дарга 

нараас өгсөн үүрэг, ажлын чиглэл, даалгаврыг үл биелүүлэх зэрэг хэлбэрээр гаргаж 

байна. 

Сахилга ёс зүйн зөрчлийг урд оны мөн үетэй харьцуулбал: 

 

 

Алба хаагч /он/ 

 

2017 он 2018 он  Үзүүлэлт 

Офицер 14 18 22.2 хувиар өссөн 

Ахлагч 4 8 50 хувиар өссөн 

Дадлагажих 

ажилтан 
- - Ижил түвшинд 

Нийт 18 26 30.7 хувиар өссөн 

 

Сахилга ёс зүйн зөрчлийн 11 буюу 61,1 хувийг дотоод хяналтаар, 1 буюу 9 

хувийг Ёс журмын хяналтаар, 6 буюу 33.3 хувийг гадны хяналт, иргэд байгууллагын 

мэдээлэл, төрийн болон төрийн бус байгууллагын биичг материалаар илрүүлсэн 

байна.  

Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөний үеэр сахилга ёс зүйн зөрчил өссөн шалтгаан 

нөхцөлийн талаар хэлэлцсэн бөгөөд прокурорын шаардлага бүрт албаны шалгалт 



явуулж, буруутай алба хаагчдад сахилгын арга хэмжээ тооцсон, дотоод хяналт 

шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил өссөн үэрэг шалтгаанаар зөрчлийн тоо урьд оны мөн 

үеэс өссөн гэж дүгнэсэн. 

Сахилга ёс  зүйн зөрчил, дутагдлыг давтан гаргахгүй байх, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор 2017 онд сахилга  ёс зүйн зөрчил гаргаж сахилгын арга хэмжээ 

авагдсан 9, энэ онд сахилгын  арга хэмжээ авагдсан 3, нийт 12 алба хаагчийг ёс зүйн 

төлбөртэй  сургалтанд Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгндсэн төвд 

хамруулсан. 

Хамрагдаагүй үлдсэн 20 алба хагачийн энэ онд багтаан хамруулахаар нэрсийг 

хүргүүлсэн. 

“Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-өөс гарсан шийдвэрийн дагуу сахилга ёс 

зүйн зөрчил гарахад нөлөөлсөн шалтган нөхцлүүдийг арилгах, алба хаагчдаас 

сахилга ёс зүй болон харилцааны зөрчил гаргахгүй байх, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор сар бүр /12 удаа/ соёл, соён гэгээрүүлэх ажил болон 15 төрлийн 

спортын уралдаан тэмцээн, сахилга ёс зүйд чиглэсэн 4 удаагийн 6 цагийн сургалтыг 

зохион байгуулсан байна. 

Тухайлбал цагдаагийн газрын дарга “Харилцаа-1”, “Харилцаа-2” сэдэвт 

сургалт, “Нутаг академи” төрийн бус байгууллагын сургагч багш, доктор Б.Байгалмааг 

урьж “Хувь хүний ёс зүй, харилцааны хандлага”, “Багийн ёс зүй, харилцааны 

хандлага”, “Сэтгэлгээний өөрчлөлт” сэдвүүдээр нийт 6 цагийн сургалтыг тус тус 

зохион байгуулсан. 

Мөн гэр бүлийн уур амьсгал таагүй 2 алба хаагчийн гэр бүлтэй нь уулзаж, 35 

алба хаагчийн гэрээр зочилж, ахуй амьдралтай нь танилцаж, 8 алба хаагчидтай 

цагдаагийн газрын дарга ганцаарчилан уулзсан 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 хаагч хүнтэй харьцах, биеэ авч явах байдал /код 921/ 

журам”-ын хэрэгжилт хангагдаж байна. 

Алба хаагчдаас сахилга ёс зүй болон харилцааны зөрчил дутагдал гаргахгүй 

байх, түүнээс урьдчилан сэргийлэхээр энэ оны эхний 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 

байдлаар дараах ажил арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: 

1. Алба хаагчдаас сахилга ёс зүй, харилцааны зөрчил гаргахгүй байх 

талаар бичгээр 3 удаа баталгаа авсан. 

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

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

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

харилцааны соёлтой холбоотой үүрэг чиглэлийг тухай бүр танилцуулж ажилласан. 

5. 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.  

6. Урд онд буюу 2017 онд сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагчдаас 

9 алба хаагчийг ёс зүйн төлбөртэй сургалтанд хамруулса зэрэг ажил, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэн ажилласан.  

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



цаг ашиглалтанд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор өдөр бүр Ёс журмын 

эргүүлийг хуваарийн дагуу гаргаж байгаагас гадна алба хаагчдын гарын хээ болон 

нүүр царайгаар таньж цаг бүртгэх төхөөрөмжийг худалдан авч ашиглаж байна.  

Мөн цагдаагийн газрын “Дотоод журам”-ын хэрэгжилт, алба хаагчдын ажлын 

цаг ашиглалтыг сар бүр цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж 

хэвшсэн ба үүний үр дүнд “Дотоод журам”-ын хэрэгжилт хангагдаж, алба хаагчдын 

ажлын хариуцлага, цаг ашиглалт сайжирч, ахиц гарсан.  

Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүй, дэг журмыг чангатгах талаар 

хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээг тухай бүр цагдаагийн газрын цахим хуудас болон 

фэйсбүүк хуудсанд байршуулж иргэд олон нийтэд сурталчилсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны  А/129 дүгээр тушаалаар 

Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын 

дүрэм”-ийг шинэчлэн баталсан ба тус цагдаагийн газрын алба хаагчдад дээрх 

дүрмүүдээр 3 удаа сургалт зохион байгуулсан ба сургалтанд давхардсан тоогоор 270 

алба хаагч хамрагдсан. 

 Мөн дүрмийг боршур хэлбэрээр 159 хувь хэвлүүлж алба хаагч бүрт тараан өгч 

бие даан судлуулж, мөрдүүлэн ажиллаж байна. 

Мөн Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 

“Төрийн албаны сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар 

тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор ажлын байран дахь бүх хэлбэрийн хууль 

бус дарамт, шахалт, ялгавартай хандах үйлдэл болон ажлын байранд согтууруулах 

ундаа, мансууруулах бодис, галт болон хүйтэн зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх болон 

шатамхай бодис хэрэгслийг нэвтрүүлэх, хадгалах, хэрэглэх, ашиглахыг хориглосон 

заалтыг байгууллагын Дотоод журамд нэмж тусган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чанатгах чиглэлээр зарим ахиц дэвшил гарч 

байгаа талаар цагдаагийн газрын цахим хуудас, болон Увс аймаг дахь цагдаагийн 

газар нэртэй фэйсбүүк хуудсанд байршуулсан. 

 

1.11. Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

 

Тус цагдаагийн газар 2018 онд улсын төсвөөс 2084609,1 мянган төгрөгийн 

санхүүжилт, үндсэн үйл ажиллагааны орлого 64326,0 мянган төгрөг тус тус 

батлагдаж, гүйцэтгэлээр 2084609,1 мянган төгрөгийн санхүүжилт, 61978,7 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.  

Энэ онд 19397,0 мянган төгрөгийн өглөгтэй  байгаа ба түлш, халаалтын 

зардалд 6790,1 мянган төгрөг, урсгал засварын зардал 2125,5 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 10481,4 мянган төгрөг, 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 

төгрөг, Улаангом сумын хяналтын теле камерийн гэрэлтүүлэгийн 39750,3 мянган 

төгрөг тус тус   төсөвт өртөгтэй нээлттэй тендер заралж сонгон шалгаруулалт явуулж 

хөдөлгөөнт эргүүлийн 3 автомашиныг хүлээн авч албан үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ 

теле хяналтын  25 цэгт 75 камерийн гэрэлтүүлэг тавьж ашиглалтанд оруулж улсын 



комисс хүлээн авч цагдаагийн газрын данс бүртгэлд тусгах шийдвэр ирүүлсэний дагуу 

данс бүртгэлд тусгав. 

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Монгол Улсын Ерөнхий Аудитороос 

“Итгэмжлэл” үзүүлж батламж олгосон. 

 Мөн Төрийн өмчийн удирдлага мэдээллийн  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 32 мэдээлэл,  сар бүр 

байршуулах  3 төрлийн  33  мэдээлэл, тухай бүр байршуулах 8 төрлийн   88 

мэдээлэл, нийт 2120509,1 мянган төгрөгийн орлого, 1513650,0 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 онд зохион 

байгуулан ажиллалаа. Үүнд: 

 Увс аймгийн Улаангом сумын 7 дугаар баг Онцгой байдлын газрын урд 

талын аюулгүйн тойрог дээр Замын цагдаагийн тасгийн цагдаа-зохицуулагч нар 

санаачлан 9800.000 төгрөгийн өртөг бүхий замын цагдаагийн постыг сайн дурын 

үндсэн дээр хамтын хөдөлмөрөөрөө барьж, ашиглалтанд оруулсан. 

 Цагдаагийн газрын иргэдийн хүлээх танхимд “Угтах үйлчилгээ”-г нэвтрүүлж, 

цагдаагийн газарт хандсан, үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэдийг угтан авч, холбогдох алба 

хаагчидтай нь уулзуулж байна. 

 Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга санаачлан эрүүгийн хэрэг 

болон хугацаатай албан бичгийн хугацааг хянах программыг зохиож, үйл 

ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн. 

 Холбоо, мэдээллийн инженер санаачилж, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хуралд санал оруулж аймгийн төвийн 25 цэгт суурьлуулсан 75 телекамерийн шөнийн 

гэрэлтүүлгийн ажилд зарцуулагдах 40 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн энэ оны 7 дугаар 

сард гэрэлтүүлгийн ажлыг хийсэн. 

 Уламжлалт цаасан суурьтай объектын судалгаанаас татгалзаж Google earth 

pro  програм дээр аймгийн төв буюу Улаангом сумын иж бүрэн объектын судалгааг 

төрөлжүүлэн гаргаж гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд бүтээлчээр ашиглаж байна. 

  Унадаг дугуйтай иргэд, алба хаагчдад зориулж цагдаагийн газрын гадна 

талбайд “Унадаг дугуйны зогсоол” байгуулсан. 

 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, Давст сумын 

малчдыг “ДА” тамгаар адуугаа тамгалах ажлыг эхлүүлсэн. 



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

турш, алба хаагчдыг бүрэн хамруулан арга хэмжээг зохион байгуулсан зэрэг шинэлэг 

ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. 

Алба хаагчдаас гаргасан шинэлэг бүтээлч, санал санаачлагын хүрээнд 

50.800,000 төгрөгийн шинэ, бүтээлч ажил хийгдсэн 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, албаны нохойн төлөөлөгч-1, нийт 32 алба хаагчийн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна.  

          Тус цагдаагийн газрын гүйцэтгэх ажилтнууд ГА-ын шугамаар 313 мэдээ, 

мэдээлэл олж ЭЦА-ны төвлөрсөн тоо бүртгэлийн санд оруулан баримтжуулан 

шалгасан ба нийт авсан мэдээллийн 38 хувь буюу 120  мэдээллийг туслах хүчээс 

авсан.  

          ГА-ын шугамаар авагдсан 313 мэдээллийг баримтжуулан шалгаж иргэн, 

байгууллага, аж ахуйн нэгжид 838.804.500 төгрөгний хохирол учруулсан нууц далд 

аргаар үйлдэгдсэн 165 холбогдогчтой, 125 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 620 гомдол мэдээлэл 

хүлээн авч, 237 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж, 65 гомдол мэдээлэлд 

хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 5 гомдол мэдээллийг харьяалалын дагуу 

шилжүүлж шийдвэрлэсэн байна. 

          Тус цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/02 

тоот тушаалаар “Эрэн сурвалжлах ажил хариуцсан ажилтан”-аар эрүүгийн ахлах 

мөрдөгч албан тушаалд ажиллаж буй алба хаагчийг, мөн  “Эрэн сурвалжлах ажил”-ын 

журам код 229.11.3 дахь хэсгийн “Б”-д заасан “Эрэн сурвалжилж байгаа хүн , мал, эд 

зүйлийг олж тогтоох ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий орон тооны 

бус зөвлөл”-ийг ахлах мөрдөгч, ахлах хэрэг бүртгэгч, хэв журмын ахлах байцаагч, 

замын цагдаагийн ахлах зохицуулагч гэсэн  бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулж, 

үр дүнг тооцон ажилласан.        

  Тус цагдаагийн газраас 2018 онд эрэн сурвалжлах “ASAP”  санд  нийт 85 хүн, 

мал, эд зүйлийн мэдээллийг бүртгэж зарлан мэдээлсэн ба эрэн сурвалжлагдаж 



байсан 27 хүн, мал, эд зүйлийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон болно. 

2018 онд цагдаагийн газрын алба хаагчид нийт 45879 эрэн сурвалжлалттай 

танилцсан байна.  

Алба хаагчдаас санд оруулж байгаа эрэн сурвалжлалт зарласан мэдээлэлд 

тогтмол хяналт тавьж, мэдээллийг дутуу оруулсан, буруу оруулсан тохиолдолд 

шаардлага хангаагүй төлөвт оруулан яаралтай засуулах арга хэмжээг  авч 

ажилласан. Одоогийн байдлаар “ASAP”  сангаар оргодол-1, алга болсон-4, галт 

зэвсэг-12, тээврийн хэрэгсэл-5, мал, амьтан-57, эд зүйл-52 тус тус эрэн сурвалжилж 

байна.   

2.2. Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: 

Энэ онд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 140 гомдол 

мэдээлэл хүлээн авснаас 104 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 31 

гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорын 

хяналтанд хүргүүлж, 5 гомдол мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, хүлээн 

авсан 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 

ажилласан.  

Мөн хугацаанд 149 холбогдогчтой 235.928.500 төгрөгийн хохиролтой 196 хэрэгт 

хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 149 

холбогдогчтой 80 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 88 

хэргийг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах 

саналтай прокурорт шилжүүлж, 6 холбогдогчтой 6 хэргийг нэгтгэснээс хорогдуулан 

нийт 149 холбогдогчтой 174 хэргийг шийдвэрлэжээ.  

Нийт мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийнхээ 88.7 хувийг шийдвэрлэсэн байх 

бөгөөд шийдвэрлэсэн хэргийнхээ 97 хувийг хуульд заасан анхны хугацаанд 

барагдуулсан. 

Гэмт хэргийн улмаас учирсан 319.643.500 төгрөгийн хохирлоос 262.786.500 

төгрөгийн хохирлыг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, 

хохирол нөхөн төлүүлэх, эд хөрөнгө хурааж болзошгүй явдлыг хангах зорилгоор  

175.560.000 төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн хамгаалж ажиллалаа. 

Мөрдөн байцаалтын шатанд гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгуулагад учирсан хохирлын 82.2 хувийг нөхөн төлүүлжээ. 

Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 80 мөрдөгчийн 

мэдэгдэл  бичиж 93.7 хувьд нь хариу авсан байна.  

 Энэ онд шүүх, прокурорын нөхөн мөрдөх тогтоолоор 5 хэрэг буцсанд дүгнэлт 

хийж хэрэг буцсан шалтгааныг тогтоож, тухайн хэргүүдийг бүрэн шийдвэрлэн 

ажилласан. 

2.3. Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 

 

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 бүлэгт заасан “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэрэг”-т мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулан ажиллаж байна. 

 Энэ онд иргэдээс гэмт хэргийн шинжтэй 125 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч 

шалгаснаас 103 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 21 гомдол, 

мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналыг прокурорт хүргүүлж, 1 

гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлж гийдвэрлэсэн банйа. 

 Бусдын эрүүл мэндэд хохирол учруулсан 103 үйлдэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 

нээж, урьд оны үлдэгдэл 2 хэрэг, нийт 105 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 

явуулсан байна.   

 Эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татаж, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан 

98 хэргээс 92 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 3 хэргийг хуульд заасан үндэслэл 

журмын дагуу ухэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт хүргүүлж нийт 95 хэргийг 

шийдвэрлэсэн байна. 

Нийт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийнхээ 96.9 хувийг шийдвэрлэсэн 

байх ба шийдвэрлэсэн хэргээ 100 хувь хуульд үаасан анхны хугацаанд барагдуулжээ. 

 Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татагдсан этгээдүүдийн оршин суугаа 

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

нөхцөлийг арилгах, хууль тогтоомж сурталчилах талаар 89 мэдэгдэл хүргүүлж, 79 

мэдэгдлийн хариуг хугацаанд нь авсан ба 10 мэдэгдлийн хариуг авах хугацаа 

дуусаагүй байна. 

 Тус тасгаас орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилгын компаниудад 

51 дугаартай мэдэгдэл хүргүүлсэн ба мэдэгдлийн мөрөөр ажил зохион байгуулаагүй 

заасан хугацаанд хариу ирүүлээгүй зөрчлийн талаар Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэнтэнд илтгэх хуудсаар танилцуулан 

зөрчлийг  шалгуулж Зөрчлийн тухай 5.9 дүгээр зүйлд зааснаар 6 компаний даамлыг 

тус бүрийг 100 000 төгрөгөөр торгуулж шийдвэрлүүлсэн. 

 Гэмт хэргийн улмаас иргэдэд учирсан 76.4 сая төгрөгийн хохиролоос хэрэг 

бүртгэлт, мөрдөн бацаалтын шатанд 72.4 сая төгрөгийн хохирол буюу 95 хувийг 

нөхөн төлүүлж ажилласан. 

  Энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан чиглэлээр дараах ажлыг зохион 

байгуулсан. Үүнд: 

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

хоногийн хугацаатай баривчлагдсан 54 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. 

 -Хэрэг бүртгэх албанаас 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 аймаг дахь цагдаагийн газар” Facebook 

хаягуудад тус тус байршуулсан ба аймгийн төвийн 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэр 

Б.Гиваан баатрын талбайд байрлах LED дэлгэцээр нэвтрүүлэн ажилласан.  

 -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 ажилласан. 

  



 -Улаангом сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран 

“Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг тус аймгийн “Ойрад” хөгжимт драмын театрт 2018 оны 10 

дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт төрийн байгууллагын 45, 

хувираа хөдөлмөр эрхлэгч 63 нийт 108 иргэд оролцсон. 

 Хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааг тус тасгийн дарга нь орон нутгийн MBC 

телевизээр 1 удаа 5 минутын хугацаатай мэдээлэл хийсэн. 

 Цагдаагийн газрын www.uvs.police.gov.mn   хаяг бүхий вэб сайт, “Увс аймаг 

дахь цагдаагийн газар” нэртэй facebook хуудсанд хэлэлцүүлгийн мэдээллийг 

байршуулсан ба 1424 иргэн мэдээлэлтэй танилцсан байна. Хэлэлцүүлэгт оролцсон 

иргэдэд 2 төрлийн 200 ширхэг зурагт хуудас тараасан. 

  

2.4. Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: 

 

“Галт зэвсэг 2018” арга хэмжээний хүрээнд тус аймгийн хэмжээнд эрэн 

сурвалжлагдаж байгаа 12 галт зэвсэг байсныг ба олж тогтоох чиглэлээр Эрүүгийн 

цагдаагийн тасагтай хамран мэдээ мэдээлэл цуглуулан 1 галт зэвсгийг илрүүлэн 1620 

галт зэвсгээс 1510 галт зэвсэг тоолж ажиллаж байна.  

Улсын хэмжээнд 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдсан 

“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилт”-д оролцох бэлтгэл ажлыг хангаж, нийт 24 

алба хаагчийг хамруулж, танилцуулгыг Нийтийн хэв журам хамгалаах, олон нийтийн 

аюулгүй байдлыг хангаха албанд хүргүүлсэн.  

Эргүүлийн чиглэлийг оновчтой зохион байгуулах зорилгоор 2017 оны эрүүгийн 

болон хэв журмын нөхцөл байдалд тулгуурлан 2018 оны эргүүлийн нэгдсэн 

байршилтыг тухайн улирлын онцлогт тохируулан боловсруулж, эрүү, хэв журмын 

нөхцөл байдалтай уялдуулан эргүүлийг өдөр, орой, шөнийн цагийн хуваарийн дагуу 

явган болон автомашинтайгаар зохион байгуулж ажилласан. 

 Энэ онд эргүүлийн 10 алба хаагч  21120 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, 

эргүүлийн үр дүнд 749 зөрчил илрүүлж, 2439 дуудлага мэдээлэлийн дагуу очиж 

ажилласан ба үүнээс 615 нь гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. 

Мөн эргүүлийн алба хаагчид 858 хүнийг саатуулах байранд, 966 хүнийг ар гэр, 

асран хамгаалах хүнд  хүлээлгэн өгч, 107 удаа хэргийн газрын болон хэв журмын 

хамгаалалт хийж ажилласан.  

 Тус аймагт гэрээт болон хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх 

зөвшөөрөлтэй 4 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 4 удаа 

шалгаж заавар, зөвлөгөө өгч биелэлтийг тооцож ажилласан.   

Энэ онд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас зөрчлийн шинжтэй 634 гомдол 

мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 106 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, 63 

хүнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулж, зөрчлийн шинжгүй үндэслэлээр 186 

гомдол мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзаж, 53 гомдол мэдээллийг харьяалалын 

дагуу шилжүүлж, 333 гомдол мэдээлэлд хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган 

шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж 3951 000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, 

зөрчлийн хэрэг нээж шалгасан 10 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт 

шилжүүлж гийдвэрлэсэн байна.   

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


Зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор давхардсан тоогооор 189 шаардлага, 1554 албан мэдэгдэл, 

зөвлөмж хүргүүлж, хариуг заасан хугацаанд авч 100 хувь авч ажилласан.  

 

Эрүүлжүүлэх саатууулах байрны үйл ажиллагаа: 

 

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 оруулж, АСАР сангаас оргодол этгээд болон 

эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй гэмт хэргийн сэжигтэнг олж илрүүлэхэд  ашиглан  

ажиллаж байна. 

Баривчлах байранд баривчлагдсан этгээд болон албадан эрүүлжүүлэгдсэн 

этгээдэд архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, зөрчлийн тухай хуулийн 

холбогдох  заалт болон шинээр гарсан  хууль тогтоомжийг сурталчилж архи, тамхины 

хор хөнөөл, архинаас ангижрах арга замын талаар “Зөрчлийн тухай  хууль “ 5.4.4.1.-р  

“Гэр бүлийн  хүчирхийлэл ГБХХГХУС мэргэжилтэн а/д Ж.Буянтогтох  сэтгэл  зүйч  д/ч 

Ц.Оюундарь “Зөрчлийн тухай  хууль14.7-р “Замын  хөдөлгөөний аюулгүй байдал ЗЦТ-

ын дарга х/ч Ц.Бямбажаргал “Зөрчлийн тухай хууль” 8.6-р “Хулгайлах” ЭЦТ-ийн 

мөрдөгч нар  “Зөрчлийн тухай хууль” 5.2,5.3  хэсгийн байцаагч  нартай хамтран 

албадан сургалт, яриа таниулга хийж радио, узель байрлуулж, урьдчилан сэргийлэх 

сэрэмжлүүлэг, шторкыг тодорхой цагуудад тогтмол  явуулж  хэвшсэн  бөгөөд  

давхардсан тоогоор нийт -224  хүнийг 2456 цаг сургалтанд хамруулсан. 

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

зургийг хавсаргаж баривчлах шийтгэлийн хугацаа дуусч суллагдах үед  хүн нэг бүрээр  

дахин  зөрчилд  холбогдохгүй  байх талаар  баталгаа бичүүлэн  хууль эрх зүйн 

зөвлөгөө өгч баривчлах байрны шууд зардлын тооцоог хийлгүүлхээс гадна 

Цагдаагийн  газрын гадна орчны тохижилт, байрны цэвэрлэгээнд ажиллуулж, нэг хүнд  

ногдох  хоногийн хоолны илчлэг 2800 килкалораар   тооцож 1 өдрөөр шаардах хуудас 

бичиж  хоолны материалыг  цагдаагийн  газрын  нярваар авахуулж  өдөрт 2 удаа 

халуун хоол, 2 удаа буцалсан ус, халуун, хүйтэн цай  талхаар  үйлчилж  телевиз, ном 

сонин, шатар, даам зэрэг чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, угаалгын машинд 

хувцас цэвэрлэх, усанд орох, ар гэрээсээ эргэлт авах зэрэг ахуй нөхцлөөр  хангаж  

ажиллаа. 

Эрүүлжүүлэх, саатуулах баривчлах байрны эмч, цагдаа нарт Цагдаагийн 

газрын дарга, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, хэв журмын ажил 

хариуцсан ахлах байцаагч, бусад албадын дарга нар, ёс журам сахиулах эргүүл, 

жижүүрийн офицеруудаас албан үүрэг гүйцэтгэлтэнд нь хяналт тавьж, бичгээр 

зааварчилгаа  өгч  заагдсан   зөрчил  дутагдалыг  тухай  бүр  арилгуулж  ажилласан. 

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 гэрээг байгуулж төлөвлөгөөнд тусгагдсаны  

дагуу  улиралд  1 удаа  хийлгүүлсэн. 

    Тус  газрын  Эрүүлжүүлэх,  саатуулах  баривчлах  байр нь 2018 оны эхний 12-р 

сарын 05-ны  өдрийн  байдлаар  эрүүлжүүлэгдсэн- 898  саатуулагдсан-221 баривчлах  

шийдвэр  биелүүлэхээр  224 хүн  хүлээн  авч  ажилласан  байна. 

  Эрүүлжүүлэгдсэн  хүн  нэг  бүрд  эрүүл  мэндийн үзлэг хийж  140 хүнд артерийн 

даралт  буулгах, цус тогтоох, өвчин  намдаах, даралт бууруулах зэрэг  эмнэлгийн 

анхны тусламж үзүүлж эмчлүүлэх боломжоор хангаж, иргэдэд эрүүл мэндийн 



үйлчилгээ үзүүлсэн ба энэ тухай эмчийн үзлэгийн бүртгэлийн дэвтэрт тэмдэглэл хийж, 

согтууруулах  ундаа  хэрэглэсэн  үедээ биеэ  авч  явах чадваргүй болон зөрчил  

үйлдсэн -296  хүнийг  ар гэр  асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, ажиллаа.  

Эрүүлжүүлэгдсэн -898  хүнээс Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын 

2007 оны 58/62 дугаартай хамтарсан тушаалаар батлагдсан эрүүлжүүлэх 

үйлчилгээний хөлс болох нийт 3 726 700 төгрөгийг хураан авч төрийн сангийн 

дансанд тушааж санхүүтэй тооцоо хийсэн. 

Сум  дундын  шүүхийн  шүүгчийн шийтгэврээр 224  иргэний нийт 1982 ор хоног  

баривчлах  байранд  хүлээн  авч биеэр  эдлүүлснээс 222  хүнээс 1962 ор  хоног буюу 

11 128 166 төгрөгийг хураан авч 150012001 тоот төрийн сангийн  дансанд 

төвлөрүүлэн төлбөр төлөх чадваргүй 2 хүний 20 ор хоногийн 115.276 төгрөг  

авагдаагүй тул  материалыг бүрдүүлж аймгийн сум дундын иргэний хэргийн анхан 

шатны шүүхэд  нэхэмжлэл  гаргасан. 

Энэ оны 06 дугаар  сарын 08-ны  өдөр  тус цагдаагийн газрын 155 алба хаагчийг 

эрүүл  мэндийн  урьдчилан  сэргийлэх  үзлэг, шинжилгээнд  бүрэн  хамруулсан. Алба  

хаагчдыг  дотор, зүрх судас, ЭХО, мэс засал, эмэгтэйчүүд, бөөрний үйл ажиллагаа, 

цусны  дэлгэрэнгүй  зэрэг  үзлэг  шинжилгээнд  хамруулсан. Мөн тус аймагт хэрэгжиж 

эхэлсэн “Эрүүл элэг” төслийн хүрээнд аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Бат-Үржихүй 

өрхийн эмнэлэгтэй хамтран “В” вирусын маркер илрүүлэх шинжилгээнд аймгийн төв 

болон сумдын 49 алба хаагчийг, “В” вируст гепатитын  эсрэг  вакцинжуулалтанд 45 

алба  хаагчийг  тус тус хамруулж ажиллаа. Бусад  алба  хаагчид  2016, 2017 онд  

хамрагдаж, вирусгүй  гарсан  алба хаагчид  вакцинд  бүрэн  хамрагдсан. 

 Аймгийн  Эрүүл мэндийн газартай хамтран энэ оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр  

цагдаагийн  газрын  нийт бие бүрэлдэхүүнд зөв хоололтын талаар  сургалт  зохион 

байгуулсан.  Дээрх сургалтыг  аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Б.Содном 

“Ажлын байранд  эрүүл мэндийг дэмжих нь”, “Ус таны эрүүл мэндэд” сэдвүүдээр 1 

цагийн сургалт хийсэн.  Мөн ЦЕГ-ын Санхүү аж ахуйн албанаас “Эрүүл цагдаа 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд тус аймагт ажилласан 3 алба хаагчаар цагдаагийн газрын 

алба хаагчдад “Идэвхитэй хөдөлгөөн зохистой хооллолт” сэдэвт сургалтыг зохион 

байгуулсан.  

Эрүүлжүүлэх, саатуулах  баривчлах байрны  жижүүрийн 4 цагдааг  тогоочийн 

сургалтанд  сургаж  тогоочийн  мэргэжлийн  үнэмлэхтэй болгож, Захиргааны журмаар 

баривчлагдсан этгээдийн  хоолны дээжийг авч, 72 цагаар зориулалтын саванд 

хадгалж  тухай бүр нь устгал  хийж бүртгэл, тэмдэглэл  хөтлөж, эрүүлжүүлэгдсэн  хүн 

тус бүрийн камерийн бичлэгийг компьютерт хадгалж  байна. Замын цагдаагийн 

тасгаас зохион явуулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөг арга хэмжээнд архины хор 

хөнөөл сэдвээр  ухуулга, яриа  хийж  санамж  сэрэмжлүүлэг  тарааж  ажиллав. 

           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 ажиллалаа. 

 

Монгол банкны гэрээт харуулын үйл ажиллагаа: 

Тус цагдаагийн газраас Монгол банкны Увс аймаг дахь салбартай 2018 онд 

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

ажилагааны зардал, төсвийг хүргүүлэн, тогтвор сууршилтай ажиллуулж байна.  



Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга гэрээт цагдаа нарын хоногийн 

нөхцөл байдлын илтгэх хуудас, албаны галт зэвсгийн ашиглалт, хадгалалт, 

хамгаалалтанд өдөр бүр хяналт тавин, удирдлагаар хангаж ажиллалаа.  

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол банкны салбарт 1350 хүн нэвтэрсэн 

ба тухайн иргэдийн бичиг баримт болон эд зүйлд үзлэг хийж нэвтрүүлсэн, ХААН банк 

103, Хас банк 72, Капитал банк 13, Төрийн банк-62, Голомт банк 29 удаа зузаатгал 

авах үеийн хамгаалалтыг зохион байгуулан ажилласан байна. Монгол банкны төв 

салбараас 2018 онд 2 удаа зузаатгал хийгдэхэд 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.  

 

Шүүх, шүүгийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа: 

 

Энэ онд Увс аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээр 

846 шүүх хурал, Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 42 шүүх хурал, эрүүгийн  

хэргийн анхан шатны шүүхээр 83 шүүх хурал, захиргааны зөрчлийн 323 шүүх хурал, 

эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх хурал 28, иргэний хэргийн давж заалдах 

шатны шүүх хурал 32 нийт 1354 шүүх хурлын хамгаалалтад  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.   

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 энэ онд давхардсан тоогоор Увс аймгийн сум дундын Эрүүгийн хэргийн 

анхан шатны шүүх, Увс аймгийн Давж заалдах шатны шүүхээс Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байранд 45 удаагийн хуяглан хүргэлтээр 50 шүүгдэгч, 

яллагдагч, ялтанг хүлээлгэн өгч ажилласан. Увс аймаг дахь сум дундын Иргэний 

хэргийн анхан шатны шүүхээс албадан ирүүлэхээр даалгасан шүүгчийн захирамж 

хүлээн аваагүй.  

Хуяглан хүргэх ажиллагааны өмнө шүүгдэгч, яллагдагч, ялтныг хүлээн авахдаа 

шүүх хуралдааны тов, шүүхэд дуудах хуудсын дагуу овог, нэрээр тулган хүлээн авч, 

хувцас болон бие, эд зүйлд үзлэг хийн, хориотой эд зүйл байгаа эсэхийг үзэж шалган, 

шүүх хуралдааны журам сахиулагч болон хорих анги, цагдан хорих байрны 

жижүүртэй шүүгдэгч, яллагдагч, ялтныг бүртгэлээр хүлээлцэж, түр саатуулах байранд 

байрлуулах, автомашинаар хуяглан хүргэх явцдаа нэг бүрийн тусгай 

хэрэгсэл гав хэрэглэн хуяглан хүргэж байна.  

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

захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн байрны аюулгүй байдлыг ханган учирч 

болох гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэн харуулын цагдаа нар 175 удаа 

жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэн 4200 цаг ажиллаж 1457 иргэний баримт бичиг холбогдох 

эд зүйлд үзлэг шалгалт хийж шүүхийн байранд нэвтрүүлэн аюулгүй байдлыг ханган 

албаны хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулан ажилласан байна.  

Хуяглан хүргэх ажиллагааны өмнө шүүгдэгч, яллагдагч, ялтныг хүлээн авахдаа 

шүүх хуралдааны тов, шүүхэд дуудах хуудсын дагуу овог, нэрээр тулгалт хийж хүлээн 

авч, хувцас болон бие, эд зүйлд үзлэг хийн, хориотой эд зүйл байгаа эсэхийг үзэж 



шалган, шүүх хуралдааны журам сахиулагч болон хорих анги, цагдан хорих байрны 

жижүүртэй шүүгдэгч, яллагдагч, ялтныг бүртгэлээр хүлээлцэж, түр саатуулах байранд 

байрлуулах, автомашинаар хуяглан хүргэх явцдаа нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл гав 

хэрэглэн хуяглан хүргэж байна. Энэ хугацаанд шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг 

хангах үйл ажиллагаанд ямар нэг зөрчил дутагдал гаргаагүй болно.  

 

2.5. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны чиглэлээр: 

 

Тус 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 хийх, боловсруулж Увс 

аймгийн Улаангом сум, Тариалан сумыг нүүлгэн шилжүүлэх гамшгийн дадлага 

сургалтын төлөвлөгөө гарган батлуулж хэрэгжүүлж ажилласан.  

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Увс аймгийн Улаангом суманд 2018 оны 

03 дугаар сарын 22-24-ны өдрүүдэд айлчлахтай холбогдуулан Цагдаагийн ерөнхий 

газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны 

даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн МН-13/12 тоотоор ирүүлсэн чиглэл, 

Тагнуулын Ерөнхий газрын Увс аймаг дахь газраас ирүүлсэн хамтран ажиллах 

чиглэл, Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Увс аймгийн Улаангом суманд 

ажиллах хөтөлбөрийн дагуу хамгаалалтын төлөвлөгөө, схем, зураглал, үүрэг 

гүйцэтгэх алба хаагчдын томилгоо боловсруулан Цагдаагийн газрын даргаар 

батлуулан хөтөлбөрийн дагуу хамгаалалтыг зохион байгуулан ажиллалаа.  

Ирүүлсэн үүргийг заалт бүрээр нь хамгаалалтын төлөвлөгөөнд тусган оруулж, 

хамгаалалтыг зохион байгуулан, 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 

Монгол Улсын Их хурлын даргын хамгаалалтын албаны алба хаагчидтай мэдээ 

мэдээлэл солилцон хамтран ажилласан.  

Алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 

17 цаг 00 минутад шалган жагсаалын үзлэг хийж, алба хаагчдын хувцсыг жигдрүүлэн, 

дохиур мод, шүгэл, радио станц, шаардлагатай тусгай хэрэгслээр ханган, алба 

хаагчдын сахилга ёс зүй, анхаарах асуудлын талаар болон Цагдаагийн байгууллагын 

үйл ажилагааны журам код 506-д заасны дагуу үүрэг чиглэл өгч, Цагдаагийн 

байгууллагын үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдүүлэн, хяналт тавьж  ажилласан.  

Хөтөч болон цуваанд явах автомашинд техникийн үзлэг хийж, хөдөлгөөний 

хурдыг Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар тохируулан явах талаар 

жолооч болон алба хаагч нарт үүрэг чиглэл өгч техникийн бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгаж дугаар олгож замын хөдөлгөөнд оролцуулсан.  

Хамгаалалт хөтөлбөрт заагдсан маршрутын дагуу зохион явагдаж эрүү хэв 

журмын нөхцөл байдлын мэдээ, мэдээлэл цуглуулж, болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн 

үед ажиллах төлөвлөгөө, нөөц маршрут хүн, хүч хэрэгслийг тооцон хяналт тавьж 

ажилласан ба хөтөлбөрт заагдсанаас гадна 2018 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдөр 09 



цаг 00 минутаас 10 цаг 15 минутын үед “Ачит нуур” ресторанд өглөөний цай уух үеийн 

хамгаалалтыг нэмж зохион байгуулан 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. 

Хамгаалалтад тус цагдаагийн газраас 40 офицер, 47 ахлагч нийт 87 алба хаагч, 5 

автомашинтай үүрэг гүйцэтгэж эрүү, хэв журам, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангаж, гадны ямар нэгэн нөлөөлөлгүй зохион байгуулсан. 

Мөн БНХАУ-ын гадаад хэргийн саяд тус аймагт айлчлах үеийн хамгаалалтыг 

төлөвлөгөөний дагуу зорхион байгуулсан ба хамгаалалтанд 30 офицер, 32 цагдаа 

нийт 62 алба хаагч ажилласан ба хамгаалалтын үеэр ямар нэг зөрчил дутагдал 

гараагүй болно. 

Цагдаагийн газрын жижүүр, эрүүлжүүлэх, саатуулах байр, шүүх шүүгчийн 

аюулгүй байдлыг хангах болон Монгол банкны харуулын үйл ажиллагаанд тавих 

хяналтыг өндөржүүлж, хүний эрх зөрчигдөхгүй байхад анхаарч ажиллах талаар 

бичгээр үүрэг чиглэл өгч биелэлт үр дүнг тоооцон 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 

хамгаалалтад ажилласан алба хаагчдаас сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагч 

байхгүй болно. 

 Мөн 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, Улсын баяр 

наадам, Монгол улсын аварга Н.Батсуурьт хүндэтгэл үзүүлэх баяр, тэс сумын 

сургуулийн ой зэрэг нийтийг хамарсан арга хэмжээний хамгаалалтанд нийт 250 алба 

хаагч үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 

2.6. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн 

болон төрийн бус байгууллагаас оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах 

ажил, арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд. 

           -Аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгуулахаар 24 төрлийн санал хүргүүлэн 22 ажил арга хэмжээг тус оны төлөвлөгөөнд 

тусгуулсан.  

-Олон нийтийн цагдаагийн ажилтанг ажиллуулах санал аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хуралд 2017 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр хүргүүлэн 

шийдвэрлүүлсэнээр 2018 оны 02 дугаар сард олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 

бэлтгэх сургалт зохион байгуулж тус аймгийн 11 суманд олон нийтийн цагдаа 

томилуулан ажиллуулсан.   

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд зарцуулсан хөрөнгө /мянган 

төгрөгөөр/: Цагдаагийн газраас төсөвт тушаасан 446641300 төгрөг, үүнээс 40% болох 

178656520 төгрөг, аймаг болон сумын төсвийн тодотголоор 128054000 төгрөгийг 

шийдвэрлүүлсэн.Үүнд: 



          -Аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс орон нутгийн МВС телевизтэй гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 2018 онд хамтран ажиллах гэрээний төлбөр 600000 төгрөгний 

зардал шийдвэрлэж өгсөн.  

          -Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2017 оны 12-р сарын 

05-ны өдрийн 6/04 тоот тогтоолын хавсралт, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 4.2.5 дахь хэсэгт тусгагдсан зорилтын хүрээнд тус 

цагдаагийн газарт гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2018 оны 05 

дугаар сарын 10-ны өдөр аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 39950000 төгрөгний 

үнэтэй “Хонда” маркын суудлын 3-н автомашиныг аймгийн ИТХ-ын дарга, аймгийн 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга 

Э.Насанбат, аймгийн ХЭЗХ-ийн дарга Б.Алтан нар гардуулан өгсөн.   

          -Аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс өсвөрийн бүлгэмийн дунд зохион байгуулсан дэвжээ 

тэмцээний шагнал 644000 төгрөг шийдэж өгсөн. 

          -Аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс Замын хөдөлгөөний цагаан толгой тэмцээний зардал 

1160000 төгрөг шийдвэрлэж өгсөн. 

          -Цагаанхайрхан сумын Засаг даргын тамгын газраас 2018 оны 3 дугаар сарын 

12-ны өдөр хэсгийн төлөөлөгчид 2500000 төгрөгөөр “CAT” маркын бэлэн бус 

торгуулийн машин, орон нутгийн хөгжлийн сангаас 7 сая төгрөгөөр Сумын төвийг 

камержуулсан. 

          -Түргэн сумын ОНХС-ийн 6 сая төгрөгөөр Сумын төв болон байгууллагуудыг 

камержуулсан, ГХУСАЗСЗ-өөс урьдчилан сэргийлэх ажилд 300000 төгрөг шийдэж 

өгсөн.  

          -Зүүнхангай сумын хөгжүүлэх сангаас 1800000 мотоцикль авхуулсан 4 сард 

хэсэгчилсэн арга хэмжээнд 250000 төгрөг зарцуулсан, орон нутгийн хөгжлийн сангаас 

5 сая төгрөгөөр сумын төвийг камержуулсан 

          -Тариалан сумын ГХУСАЗСЗ-өөс арга хэмжээний хүрээнд 350000 төгрөг 

шийдүүлсэн. 

          -Малчин сумын ГХУСАЗСЗ-өөс арга хэмжээний хүрээнд 150000 төгрөг 

шийдүүлсэн 

          -Завхан сумын ГХУСАЗСЗ болон төсвийн тодотголоор хэсгийн цагдаад 1800000 

төгрөгөөр мотоцикль, 15 сая төгрөгөөр сумын төвийг камержуулсан.  

          -Өлгий сумын ГХУСАЗСЗ-өөс 2500000 төгрөгөөр “CAT” маркын бэлэн бус 

торгуулийн машин шийдэж өгсөн.  

          -Ховд сум 1850000  төгрөгийн мотоцикиль, 7000000 төгрөгний камержуулалт 

шийдүүлсэн. 

          -Давст сум орон нутгийн хөгжлийн сангаас 4500000 төгрөгний нисдэг камер 

/дрон / шийдэж өгсөн. 

          -Зүүнговь сум ОНХС-аас 2500000 төгрөгний камержуулалтын зардал 

шийдвэрлэсэн. 

          -Сагиль сумын ОНХС-аас 3000000 төгрөгний камержуулалтын зардал, 2 сая 

төгрөгөөр согтуурал шалгах драгер багаж нийт 5000000 төгрөг шийдвэрлэж өгсөн. 

-Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах салбар зөвлөлтэй 

хамтран сум бүрийн адууг таних зориулалтаар адууг цагаан үсэн тамгаар тамгалах 

ажлыг эхлүүлсэн ба энэ оны 07 дугаар сарын 18-наас 20-ны өдрүүдэд Давст сумын 

орон нутгийн төсвөөс 9800000 /есөн сая найман зуун мянган төгрөг/-ийн санхүүжилт 

гарган ОХУ-ын Тува улстай хиллэлдэг Хандгайт, Торхилог, Зүүнхөвөө багуудын 83 

айл өрхийн 770 тооны адууг “ДА” гэсэн цагаан үсэн тамгаар тамгалсан.  

 -Улаангом сумын гудамжны камерын гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2018 

оны 07 дугаар сарын 19-нд 25 камерын цэгт 75 ширхэг 300 ВТ-ын IP67 маркын 



гэрэлтүүлгийг өдөр шөнийн мэдрэгч /фото релей/, бусад ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Тус 

ажилд зарцуулсан 40 сая төгрөгийг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 

зарцуулсан. 

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”, “Оюутан тээвэр 2”, “Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл”, 

“Тээврийн хэрэгслийн гэрэлтүүлэх хэрэгсэл”, “Хичээлийн шинэ жил”, “Цахим сан”, 

“UNFRIEND”, “Илрүүлэлт, оргодол”, “Цахим орчинг, Зөв болгоё”, “Зэвсэг-2018” 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 45 хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион 

байгуулан ажиллаж байна. 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавих чиглэлээр бусад хууль, хяналтын байгууллагуудтай хамтран 28 

удаагийн хяналт шалгалтын арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. 

          Тус цагдаагийн газар нь орон нутгийн “Увс нам бус”, “МВС” телевизүүдтэй 7 

хоног бүрийн Даваа гарагт эрүү хэв, журмын нөхцөл байдлыг, Баасан гарагт гэмт 

хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 158 удаа, давталт 158, нийт 542 

минутын, ухуулга, яриа, сурталчилгааг иргэд олон нийтэд мэдээлэл хийж 

байна.Үүнээс 

-Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 15 удаа-45 минут 

-Хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр-26 удаа 78 минут 

-Залилан мэхлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр-4 удаа 12 

-Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр-15 удаа 45 минут 

-Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр-30 удаа 150 минут 

-Бусдын биед гэмтэл учруулах ГХУС чиглэлээр-8 удаа 32 минут 

-Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр-40 удаа 120 минут 

-Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийн  чиглэлээр 8 удаа 24 минут 

-Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 12 удаа 36 минут 

 ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс болон албадаас зохион байгуулсан “Хуулиа 

мөрдье-21”, “Ачааны автомашин бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээвэрлэлт”, “Сэрэмжилье-

нэгдье”, “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Хүүхдээ хамгаалья”, 

“Бяцхан зорчигч”, “Байгалиа-хамгаалья”, “Оюутан тээвэр 2”, “Орон нутгийн зам 

хөдөлгөөний соёл”, “Тээврийн хэрэгслийн гэрэлтүүлэх хэрэгсэл”, “Хичээлийн шинэ 

жил”, “Цахим сан”, “UNFRIEND”, “Илрүүлэлт, оргодол”, “Цахим орчинг, Зөв болгоё” 

зэрэг нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн хүрээнд  хийгдсэн шторкуудыг “МВС” телевиз 



болон Маршал Ю. Цэдэнбалын талбай гадна байрладаг лед дэлгэцээр тогтмол иргэд 

олон нийтэд сурталчилсан.  

         Насанд  хүрээгүй иргэдээс 2017 онд  хүчингийн  гэмт хэргийн  хохирогч болох,  

өсвөр  насны охидын жирэмслэлт, Увс аймгийн нийт иргэдийн дунд бэлгийн замын 

халдварт өвчлөл их байгаатай холбоотойгоор “Хүүхдийн эрх, хамгаалал” сэдэвт 35 

минутын зохиомжит нэвтрүүлэг бэлтгэж иргэдэд хүргэсэн.  

          ЦЕГ-ын УСХ-ээс зохион байгуулсан “Хуулиа-мөрдье-21” аяны хүрээнд аймгийн  

Мэргэжлийн  хяналтын  газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай 

хамтран архидан согтуурахтай тэмцэх, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр залуусын төлөөлөл оролцсон “Асуулт хариулт” 35 минутын 

телевизийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.            

 

2.7. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 

Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчид энэ онд автомашин 3, станц 14, 

согтуурал хэмжигч багаж 2, согтуурал тандагч багаж 8, бэлэн бус торгуулийн 3, хурд 

хэмжигч 1 зэрэг техник хэрэгсэлтэйгээр албан үүрэгээ гүйцэтгэсэн.  

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 

зөвлөлөөс сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан 

сэргийлэх, тэдэнд замын хөдөлгөөний дүрмийн анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор 

жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагдаг “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой 

2018” тэмцээнийг зохион байгуулахад 1.160.000 төгрөг, Ерөнхий боловсролын 

сургуулиудын дунд “Ногоон гэрэл-Цагаан шугам 2018” тэмцээнийг зохион явуулахад 

600.000 төгрөгийн төсөв шийдвэрлүүлсэн. 

 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр хүүхдийг зам тээврийн ослоос 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2018.06.01-ний өдөр “Автомашингүй өдөр” зохион 

байгуулах тухай Улаангом сумын Засаг даргын 2018.05.29-ны өдрийн А/167 тоот 

захирамж гаргуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан.  

Ардын хувьсгалын 97-н жилийн ой, аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх өдрүүдээр Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулах, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний урсгал, чиглэлийг өөрчлөх, 

тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрөл олгох чиглэлээр аймгийн Засаг даргын 2018.07.09-ний 

өдрийн А/167 тоот захирамж, хурдан морь барианы газар мотоциклын хөдөлгөөнийг 

хориглох тухай Улаангом сумын Засаг даргын 2018.07.07-ны өдрийн А/247 дугаартай 

захирамж гаргуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан.  

        “Хичээлийн шинэ жил” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн ГХУСАЗСалбар 

зөвлөлтэй хамтран 500 ширхэг санамж, гарын авалга бэлтгэн 2018.09.01-ний өдөр 

хичээлийн шинэ жилийн нээлтээр сургачдад тараасан.  

  Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн дадлага сургуулилтын үеэр Улаангом сумын 

нутаг дэвсгэрт 2018.10.06-ны өдрийн 07.00-11.00 цаг хүртэл тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөнийг түр хязгаарлах тухай Улаангом сумын Засаг даргын 2018.10.03-ны 

өдрийн А/376 тоот захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан. 

Увс аймгийн ихэнх нутгаар цасан болон шороон шуурга шуурч улсын болон 

орон нутгийн чанартай зам, даваа хаагдаж, үзэгдэх орчин хязгаарлагдах нөхцөл 

байдал үүссэнтэй холбогдуулан Улаангомоос гадагш гарах авто замын хөдөлгөөнийг 

2018.10.23-ны өдрийн 20 цагаас 2018.10.24-ны 12.00 цаг хүртэл хориглох тухай 

аймгийн Засаг даргын 2018.10.23-ны өдрийн А/682 тоот захирамжийн дагуу 

Улаангомоос гадагш гарах Улаан уул, Гашууны гол, Чандмань уулын постын чиглэлд 

3 автомашинтай, 6 алба хаагч ажиллуулсан. 



Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт 2018.11.05-ны өдрөөс 2019.04.15-ны өдөр хүртэл 

хугацаанд мотоциклын хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай аймгийн Засаг даргын 

2018.11.05-ны өдрийн А/708 тоот захирамж гаргуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 

ажиллаж байна 

Улсын чанартай А-18 кодтой авто замын дагуу хөдөлгөөний ачаалалыг 

харгалзан Цагдаагийн ерөнхий газарт холбогдох хүсэлтийг хүргүүлж, тус Цагдаагийн 

газрын Баруунтуруун сум дахь цагдаагийн хэсгийн зохицуулагчийн орон тоог 

Наранбулаг сумын цагдаагийн хэсгийн зохицуулагчаар шилжүүлээн томилуулсан.  

Замын цагдаагийн албаны Захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын 

2018.03.02-ны өдрийн 15-2/748 тоот албан бичгээр ирүүлсэн “Алба хаагч сэлгэх 

ажиллуулах” тухай ажлын чиглэлийн дагуу тус тасгийн зохицуулагч 1, цагдаа 

зохицуулагч 1 нийт 2 алба хаагчийг Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн замын 

цагдаагийн хэлтэст ажиллуулсан. 

 Тус хэлтсээс  зохицуулагч 1, цагдаа зохицуулагч 1 нийт 2 алба Увс аймагт 

хуваарийн дагуу ажилласан.  

Увс аймгийн Улаангом сумын нутаг дэвсгэрт 2018 оны 04-р сарын 03-ны өдөр 

“Бүрэн бус тээврийни хэрэгсэл” хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж,  Увс 

аймгийн Улаангом сумаас Хандгайт боомт чиглэлийн улсын чанартай А1702 кодтой 

авто зам дагуу байрлалтай Түргэн, Сагил, Давст сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 

нарыг хуваарьт оруулан эргүүл, хяналт шалгалтанд ажиллуулав. 

Мөн хот хооронд зорчигч тээвэрлэдэг “ТНХ” ХХК-ны автобуснуудын техникийн 

бүрэн бүтэн байдалд үзлэг хийж, жолооч нарт Зөрчлийн тухай хууль 14.7 дугаар зүйл, 

Замын хөдөлгөөний дүрэм, Жолоочийн оноо тооцох журам, холбогдох бусад хууль 

тогтоомжоор сургалт зохион байгуулсан.  

 “Увс АЗЗА “ ТӨХК-ний ажилтан албан хаагч нарт 2018.04.20-ний өдөр Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. 

 ЦЕГ-аас зохион байгуулсан “Хуулиа мөрдөе” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 

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 ажиллалаа.   

Улсын чанартай А1702 дугаартай зам дайран өнгөрдөг Түргэн, Сагил сумдын 

нутаг дэвсгэрт Замын цагдаагийн тасгийн ахлах зохицуулагчаар ахлуулсан 4 алба 

хаагч хяналт шалгалт хийж, тус сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажилтай танилцаж 

зөвлөгөө зааварчилга өгсөн.  

Улаангом сумын Засаг даргын А/167 тоот захирамжийн дагуу “Олон улсын 

хүүхдийн эрхийг хамгаалах” өдөр,  Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Эвийн 

өргөө, энхийн гүйлт-2018” арга хэмжээ,  Ардын хувьсгалын 97 жилийн баяр наадам 

зэрэг нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангуулан ажилласан. 

 Мөн Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин энэ оны 01 дүгээр сарын 29-30-

ны өдрүүдэд, Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх энэ оны 03 дугаар сарын 21-23-

ны өдрүүдэд, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга мөн оны 05 дугаар сарын 04-05-

ны өдрүүдэд, БНХАУ-ын төрийн зөвлөлийн гишүүн, гадаад хэргийн сайд Ван И энэ 

оны 08 дугаар сарын 24-28-ны өдөрүүдэд тус аймагт айлчлах үеийн замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. 

 Мөн Монголын уламжлалт цагаан сарын баяр, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн 

баяр, Монгол цэргийн өдөр, Олон улсын Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, аймгийн 



баяр наадам, Монгол Улсын аварга Н.Батсуурьт хүндэтгэл үзүүлэх баяр наадмын 

үеэр Улаангом сумын нутаг дэвсгэрт гудамж замд ажиллах алба хаагч нарыг хуваарь, 

томилгоо гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, үүрэг гүйцэтгэж байгаа 

байдалд тасгийн дарга, ахлах зохицуулагчаас тогтмол хяналт тавьж ажилласан. Мөн 

Наранбулаг, Өмнөговь, Ховд, Малчин, Тэс сумын сургууль байгуулагдсаны ойн баяр 

наадмын үеэр замын хөдөлгөөний зохицуулалт хийсэн. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 

дэд зөвлөл, Цагдаагийн Ерөнхий газар хамтран “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын төлөө хамтдаа шийдье” баруун бүсийн зөвөлгөөнийг Ховд аймгат зохион 

байгууллахад аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөл, “Увс АЗЗА” ТӨХК, аймгийн авто тээврийн 

төвийн ажилтан алба хаагч нарын бүрэлдэхүүнтэй оролцсон.  

Аймгийн хэмжээнд Увс-Азза ТӨХК нь улсын чанартай А-1601 кодтой авто замд 

1000 м2, А-18 кодтой авто замд  3000 м2,  Улаангом сумын төвд 170 м2 замын нөхөөс 

хийх ажилд хяналт тавьж ажилласан 

   2018-2019 оны хичээлийн шинэ жил эхэлсэнтэй холбогдуулан 2018 оны 09 

дүгээр сарын 01-ний өдөр Замын цагдаагийн тасгийн болон хэсгийн байцаагч, цагдаа 

нарыг сургууль, цэцэрлэгүүдийн зам, зогсоолд ажиллуулж, аймгийн 

ГХУСАЗСЗөвлөлтэй хамтран 500 ширхэг гарын авалга, зөвлөмж бэлтгэн сурагч, 

хүүхдүүдэд тараасан. 

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл 

2018”, “Оюутан тээвэр 2” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд улсын чанартай А-18 

кодтой авто замын дагуу Хяргас нуурын хөвөөнд байрлах Цагдаагийн хяналтын 

постонд замын цагдаагийн тасгийн болон хэсгийн алба хаагч нарыг 10 хоногийн 

хугацаатай ажиллуулсан. “Ургац 2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тариалангийн 

бүс нутаг болох Баруунтуруун суманд замын цагдаагийн алба хаагч томилон 

ажиллуулсан.  

“Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл 2018” арга хэмжээний хүрээнд улсын 

болон орон нутгийн чанартай авто зам дайран өнгөрдөг Наранбулаг, Өндөрхангай, 

Зүүнхангай, Тариалан, Өлгий, Өмнөговь, Түргэн, Сагиль, Давст сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаа нарыг хөдөлгөөнт эргүүлд ажиллах хуваарь гаргаж үүрэг 

гүйцэтгэлтэнд тогтмол хяналт тавьж, удирдалгаар хангаж ажилласан. 

2018 оны 2-р ээжлийн цэрэг татлагын үеэр тус аймгийн ХЦ-ийн 0245 дугаар 

ангийн цэрэг тээвэрлэлтэнд явах автомашинуудад үзлэг шалгалтыг зохион 

байгуулсан. 

Шинэчлэгдэн батлагдсан Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмээр аймгийн 

төвийн 1, 2, 3, 4, 5, 6-р сургууль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-р цэцэрлэгийн багш ажилчид, 

Хилийн цэргийн 0245 анги, “Увс АЗЗА” ТӨХК, “Ач буян трэйвел” ХХК, Авто тээврийн 

төв, 1, 2-р  Дулааны станц, “Түмэнд нээлттэй хязгаарынхан” ХХК, Онцгой байдлын 

газар, Цахилгаан түгээх станц, Улаангом коллеж, Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн 

эмнэлэг, Улаан загалмайн хороо, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Нийгмийн 

даатгалын хэлтэс, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Статистикийн хэлтэс, Стандартчилал 

хэмжил зүйн газар, Байгаль орчны газар, Улаангом сумын ЗДТГ, Хаан банк, 

Мэргэжлийн хяналтын газар, Иргэний бүртгэлийн газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын 

хөгжлийн газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Ховд, Бөхмөрөн, Өмнөговь, 

Өлгий, Завхан, Наранбулаг, Тариалан сумын ЗДТГ болон албан байгууллагуудын 

алба хаагчдад нийт 41 цагийн сургалт зохион байгуулсан. 

 Уг сургалтанд нийт 5000 орчим сургач, иргэд, жолооч нар хамрагдсан. 



Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтаар Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 

шүүхийн шийдвэрээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлагдсан 220 иргэнд сургалт 

зохион байгуулсан.   

   Тээврийн цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газрын Орон нутаг, хурдны 

замын хяналтын хэлтсийн дарга, нутаг дэвсгэр хариуцсан ахлах зохицуулагч, 

зохицуулагч нарт замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлын талаар тухай бүр танилцуулж, 

хүний амь нас хохирсон хэргийн танилцуулга, мэдээллийг хүргүүлж, мэргэжил арга 

зүйн заавар зөвлөгөөг тогтмол авч ажилласан.  

Зорчих хэсгийн гадаргуу цасаар хучигдан халтиргаа гулгаа үүсэж 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 2017.11.05-ны өдрөөс 

2018.04.15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хориглох тухай аймгийн Засаг даргын 

2017.11.05-ны өдрийн А/526 тоот захирамж, мөн 2018.11.05-ны өдрөөс 2019.04.15-ны 

өдөр хүртэл мотоциклийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай аймгийн Засаг даргын 

2018.11.05-ны өдрийн А/708 тоот захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, орон 

нутгийн хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээр иргэдэд мэдээ, мэдээлэл өгч ажилласан.  

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

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

барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэн ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. 

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.   

 Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Тээврийн цагдаагийн албанаас ирүүлсэн 

ажлын чиглэл, удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр”, 

“Мотоцикл ийн бүртгэл”, “Бяцхан зорчигч”, “Согтууруулах ундаа-Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдал”, “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой 2018” “Оюутан тээвэр 2”, 

“Хичээлийн шинэ жил”, “Ургац 2018”, “Ногоон гэрэл-Цагаан шугам 2018” нэгдсэн арга 

хэмжээ, “Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2018” аяныг зохион байгуулах салбар 

төлөвлөгөө гарган биелэл үр дүнг тооцож, хийж гүйцэтгэсэн ажил, танилцуулга, 

мэдээллийг холбогдох алба, газар, хэлтэст тухай бүр хүргүүлж ажилласан.   

“Сар шинэ-аюулгүй тээвэр” нэгдсэн арга хэмжээ, “Орон нутгийн зам 

хөдөлгөөний соёл 2018” аяны хүрээнд Улаангом-Наранбулаг- Завхан аймгийн 

Сонгино сумын чиглэлийн А-18 кодтой улсын чанартай замд аймгийн авто тээврийн 

төвийн мэргэжилтэн-1, замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч-1, хэсгийн цагдаа-1 

нийт 3 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг аймгийн төвөөс 135 км зайд 

байрлах цагдаагийн байнгын постонд болон хөдөлгөөнт эргүүлээр ажиллуулсан. 

Хөдөлгөөний ачааллыг 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. 

Цагдаагийн газраас 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр Улаангом сумын 1 

дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан “Нээлттэй хаалганы өдөрт” замын 

цагдаагийн тасгаас зохион байгуулж байгаа ажил, арга хэмжээ, Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, Зөрчлийн тухай хуулийг иргэдэд сурталчлан 

ажилласан. Тухайн арга хэмжээнд зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, Зөрчлийн тухай 



хуулийн 14.7 дугаар зүйл, заалт бүхий 50 ширхэг санамж хэвлэн тарааж, 13 иргэний 

сонирхсон асуултанд хариулт, зөвлөгөө өгч ажилласан. 

Увс аймгийн  нутаг дэвсгэрт цас орж Улаангом сумын доторх болон улсын 

чанартай хатуу хучилттай уулзвар, авто замын зорчих хэсэгт халтиргаа, гулгаа үүсэж  

зам тээврийн осол, хэрэг гарч болзошгүй тул автозам, засвар хариуцсан байгууллага 

аймгийн АЗЗА ТӨКХ, Улаангом сумын Хот тохижилтын газарт гудамж замд үүссэн 

халтиргаа, гулгааг арилгах талаар 2 албан мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

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 ажиллаа. Иргэд, жолооч нарт зам 

тээврийн осол, хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

Зөрчлийн тухай хуулийн зүйл, заалтаар 3 төрлийн 150 ширхэг санамж, 2 төрлийн 60 

зурагт хуудас бүхий “Зөвлөмж” бэлтгэн тараан ажилласан. Мөн уг арга хэмжээнд 

оролцсон Авто курсын холбоо, Татварын хэлтэс, Авто тээврийн үндэсний төв, Албан 

журмын даатгагчдийн холбооны ажилтан, мэргэжилтнүүд тухайн байгууллагынхаа 

чиг үүргийнхээ дагуу ажил, арга хэмжээнүүдийг сурталчилан, үйлчилгээ үзүүлэн 

ажилласан. Тухайн арга хэмжээг орон нутгийн хэвлэл, мэдээлэлийн хэрэгсэл “МВС”, 

“УВС НАМ БУС” телевизээр зохион байгуулан хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга 

хэмжээний талаар ЗЦТ-ийн дарга, х/ч Ц.Бямбажаргал мэдээ, мэдээлэл өгч 

ажилласан. 

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2018 онд 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. 

“Хүүхэд хамгаалал” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Хүүхдийг зөв зорчуулъя” 

гэсэн бичиглэл бүхий стикер наалт бэлтгэж замын хөдөлгөөнд оролцож явсан 

тээврийн хэрэгслүүдийн хойд талын салхины шилэнд байршуулж ажилласан. 2 

төрлийн зурагт хуудас бүхий “Зөвлөмж” бэлтгэн 210 бэлтгэн иргэд, жолооч нарт 

тараан ажилласан. 

Төрийн болон төрийн бус байгууллагын тээврийн хэрэгслүүд MNS4598:2011 

/Авто тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага/ Монгол улсын 

стандартад заасан шаардлага хангаж байгаа эсэх, жолооч нарын Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрмийн мэдлэгийг шалгах зорилгоор 2018.04.04-ний 

өдөр Улаангом сумын Хот тохижилт, үйлчилгээний газрын тээврийн хэрэгслүүдэд, 

2018.04.11-нд “Увс АЗЗА” ТӨХК-ний тээврийн хэрэгслүүдэд үзлэг шалгалт хийж 

жолооч нараас дүрмийн шалгалт авч дүнг танилцуулсан.  

Автотээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 

хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2018.04.06-ны өдөр “НИК-ПЕТРОВИС”, 

“Хөрс” шатахуун түгээх станцуудыг шалгаж хяналтын камеруудыг зам дагуу харуулж 

байрлуулах талаар зөвлөмж өгсөн. 

 Улаангом сумын 3, 4 дүгээр сургуулиудын гадна, дотно орчныг шалгаж 

сургууль орчмын бүс байгуулах талаар санал, зөвлөмж өгсөн. Цагдаагийн газрын 

албаны тээврийн хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдал 2018.04.11-нд үзлэг шалгалт 

хийж зөрчлийг засуулсан. Увс аймгийн Улаангом сумын Цогцолбор-1, Цогцолбор-2 



сургуулийн захирал, 6-р цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай уулзаж 2018 оны 1-дүгээр 

улиралд хүүхдийг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж 

хэрэгжүүлсэн ажлыг шалгаж санал солилцсон. 

Тус Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгаас зохион байгуулсан “Нээлттэй 

хаалганы өдөр” ажил, арга хэмжээнд тус тасгийн 2 офицер, 3 цагдаа оролцож иргэд 

жолооч нарыг шаардлагатай мэдээллээр хангаж 10 иргэнд жолоочийн үнэмлэхний 

лавлагаа, 8 иргэний үнэмлэх нөхөн авах материалыг хүлээн авч, 5 иргэний шинээр 

хэвлэгдсэн үнэмлэхийг хүлээлгэн өгч, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 

чиглэлээр 40 ширхэг зурагт хуудас, санамж сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан.   

2018.05.18-ны өдөр Авто тээврийн төвөөс зохион байгуулсан Нээлттэй хаалганы 

өдөрлөгт тус тасгаас 1 офицер, 2 цагдаа оролцож иргэдийн сонирхсон асуултанд 

хариулт өгч ажилласан.  

Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудад зам 

тээврийн осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор автобусны гадна болон 

дотор тал руу харсан хяналтын камер байршуулж хариу мэдэгдэх талаар албан 

мэдэгдэл 3-ыг хүргүүлсэн. Увс аймгийн  нутаг дэвсгэрт цас орж Улаангом сумын 

доторх болон улсын чанартай хатуу хучилттай уулзвар, авто замын зорчих хэсэгт 

халтиргаа, гулгаа үүсэж  зам тээврийн осол, хэрэг гарч болзошгүй тул автозам, 

засвар хариуцсан байгууллага аймгийн АЗЗА ТӨКХ, Улаангом сумын Хот 

тохижилтын газарт гудамж замд үүссэн халтиргаа, гулгааг арилгах талаар 2 албан 

мэдэгдэл хүргүүлсэн. Улаангом сумын “Хотын хөгжил, үйлчилгээний газар”-т замын 

тэмдэг, тэмдэглэгээг засварлах талаар албан мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

  Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 

жолоочийн албан байгууллага, харьяалагдах багийн Засаг дарга нарт зөрчлийг 

арилгуулах, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулахыг даалгасан албан 

шаардлага 163 хүргүүлж үр дүнг тооцож ажилласан. 

Авто засварын газрын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагад 

нуугдмал зам тээврийн осол, хэргийг илрүүлэх зорилгоор авто засварын газрын 

гэрэлтүүлэг, хяналтын камер, багтаамж, авто засварын газарт засварт оруулахаар 

ирсэн автомашинуудын судалгааг гарган, фото зургаар баримтжуулан Замын 

цагдаагийн тасагт хүргүүлэх талаар 9 мэдэгдэл бичиж хүргүүлсэн. 

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль 6 төрлийн 800 

ширхэг гарын авалга, зөвлөмж, тараах материал бэлтгэн тарааж иргэд жолооч нарыг 

мэдээллээр хангасан. 

 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 33 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. 

Төрийн болон төрийн бус байгууллагын тээврийн хэрэгслүүд MNS4598:2011 

/Авто тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага/ Монгол улсын 

стандартад заасан шаардлага хангаж байгаа эсэх, жолооч нарын Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрмийн мэдлэгийг шалгах зорилгоор нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг “Чандмань уулын жинжид” хоршоо болон “Түмэнд 

нээлттэй хязгаарынхан” ХХК, “Ач буян трейвэл” ХХК-иар үйлчлүүлж буй зорчигчдын 



аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зам маршрутад өдөр бүр хяналт шалгалтыг хийж 

ажиллаж байна. 

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй согтууруулах ундааны зүйл 

хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож эрүүгийн хэргийн анхан шатны 

шүүхийн шийтгэврээр 10-15 цагийн албадан сургалтанд хамрагдах, 7-30 хоногийн 

баривчлах шийтгэл хүлээсэн   иргэндэд 7 хоног бүр согтууруулах ундааны зүйл 

хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох хор уршгийн талаар шторк үзүүлж, 

Замын хөдөлгөөний дүрэм, Зөрчлийн тухай хуулиар 2 цагийн сургалт орсон. 

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. 

 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. 

Орон нутгийн төсвөөс 14,5 сая төгрөгийг шийдвэрлэснээс улсын болон орон 

нутгийн сайжруулсан шороон авто замуудын уулзварт Чигийн урьдчилсан заалт 

тэмдгийг 45 цэгт 45 ширхэг тэмдгийг “Баялаг-Увс” ХХК  хийж гүйцэтгэн хүлээгэн өгсөн. 

Улаангом сумын 11-р багийн нутаг дэвсгэр болон 5 дугаар багийн нутагт байх авто 

замын дагуух 6 тэмдгийг, 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрийн авто замын 4 тэмдэгийг 

засаж янзлан хэвийн болгосон. 

Улсын чанартай А-1702 кодтой авто замаар нүүрс тээврийн хүнд даацын 

автомашинууд явж замын эвдэрэл үүсгэж болзошгүй байгаад анхаарч  “Увс-АЗЗА” 

ТӨХК-нд албан мэдэгдэл хүргүүлж өндөрийн хязгаарлалт хийж гүйцэтгүүлсэн. 

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

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

арилгуулах албан мэдэгдэл хүгүүлсэн. 

Улаангом сумын нутаг дэвсгэрт байрлах авто зам, Улаангом-Наранбулаг-

Сонгино-Нөмөрөг чиглэл улсын чанартай А18 кодтой авто зам, Улаангом-Хандгайт 

чиглэлийн  А1702 кодтой авто замд үзлэг, шалгалт хийж буруу байрлуулсан, 

тахийсан, унасан замын тэмдгийн судалгааг гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлж 

зөрчлийг арилгуулсан.  

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. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс замын 

ачаалал их 2 уулзварт гэрлэн дохио байрлуулах ажил хийгдэхээр төлөвлөгдөн төсөв 

санхүү нь батлагдсан. Мөн Улаангом сумын төвд замын тэмдэг, тэмдэглэгээний 

засвар хийх ажлын тендер зарлагдсан. Улаангом сумын төвд замын тэмдэг, 

тэмдэглэгээний засвар хийх ажлын тендер аж ахуйн нэгжүүдэд зарлагдсан. Замын 



гадаргуу цас, мөсөөр хучигдаж, хүйтний эрч сулраагүй байгаа тул замын хэвтээ 

тэмдэглэл хийгдэх боломжгүй байна. Тэмдэглэл хийгдэх замын судалгааг гаргаж 

ажиллаж байна. 

Улаангом сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Онцгой байдлын 4-н замын 

тойрогт тээврийн хэрэгслээр шүргэгдсэн замын хашлага төмөр, Улаангом сумын 3-р 

багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Дэгдээхэй цэцэрлэгийн урд явган хүний замын тэмдэг 

тээврийн хэрэгсэлд мөргөгдөж эвдэрснийг, Улаангом сумын 3-р багийн нутаг дэвсгэрт 

байрлах Шунхлай шатахуун түгээх станцын дэргэдэх аюулгүйн тойргийн мэдээлэх  

тэмдэг нь тээврийн хэрэгсэлд мөргөгдөж гэмтээсэнийг, Улаангом сумын 5-р багийн 

нутаг дэвсгэрт байрлах аюулгүйн тойргийн хашлага  тээврийн хэрэгслээр шүргэгдсэн 

байсныг холбогдох жолооч албан байгууллагаар засварлуулсан. 

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 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 

постний 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 ажилд хяналт тавьж 

ажиллаа. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжилийн бодлогын хэлтээс 2018 оны 

орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр хийж улсын болон орон нутгийн чанартай авто 

зам, аймгийн төвийн гудамж замд тавих тэмдэгийн хийж гүйцэтгэх зөвлөгөөнд техник, 

замын хяналт хариуцсан зохицуулагч а/х Ц.Мөнхжаргалыг оролцуулсан.  

Замын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр 

хөдөлгөөний эрчим ихтэй Улаангом сумын 7-р багийн нутагт байрлах Нархан 3 дугаар 

цэцэрлэгийн дэргэдэх 4-н замын уулзвар,  Улаангом сумын 3 дугаар багт байрлах Цас 

дэлгүүрийн 4-н замын уулзваруудад Эрдэнэт хотын “Арвилах” хх компании хийж 

гүйцэтгэсэн гэрлэн дохио хүлээн авах комисст ажилласан.Мөн сургууль орчмын 6 цэгт 

нийт 10 ширхэг хурд сааруулагчийг хүлээн авах комисст тус тус ажилласан. 

Сургууль орчмын бүсэд хурд сааруулагчийн анхааруулах болон мэдээлэх 26 

ширхэг тэмдэг, шинээр баригдсан 4.1 км сайжруулсан замд тавигдсан 12 ширхэг 

тэмдэг нийт 38 ширхэг тэмдэгг байрлуусан. 



Улаангом сумын нутаг дэвсгэрийн авто замуудын тэмдэглэгээ бүдгэрч арилан 

мэдээлэх чанараа алдсан тул тодруулж засах шаардлагатай замын хэвтээ 

тэмдэглэлийн судалгааг гарган аймгийн Хөгжлийн бодлогын газарт хүргүүлснээр Увс 

АЗЗА-төхк нь аймгийн төвийн замын явган хүний гарцын 40 цэгийг будаж тодруулах, 

төв замын тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах ажлыг хийж дуусган хүлээн авсан. 

Тайлангийн хугацаанд Улаангом сумын 6 дугаар багийн нутаг арын дөрвөн замын 2 

гэрлэн дохиог засаж янзлан хэвийн байдалд оруулсан. 

Улаангом сумын 11-р багийн нутаг дэвсгэр болон 5 дугаар багийн нутагт байх 

авто замын дагуух 6 тэмдгийг, 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрийн авто замын 4 

тэмдэгийг засаж янзлан хэвийн болгосон.  Мөн Улаангом сумын 12 дугаар багийн 

нутагт шинээр 4,1 км сайжруулсан шороон зам, Түргэн сумын нутагт байрлах 

ахмадуудын сувилал явах 8 км сайжруулсан шороон замуудыг шинээр хүлээн авсан. 

2018 оны орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр Улаангом сумын нутаг 

дэвсгэрт сургууль, цэцэрлэгийн орчмын замд “Могойн чуулган” ХХК 10 байршилд  3D 

явганх хүний гарц хийж гүйцэтгэх ажилд хяналт тавьж ажилласан. 

Аймгийн Засарг даргын тамгын газрын хөгжилийн бодлогын хэлтэс, аймгийн 

мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран “Хичээлийн шинэ жил” нэгдсэн арга 

хэмжээний хүрээнд Улаангом суманд үйл ажиллагаа явуулдаг сургууль, цэцэрлэгийн 

ойроцоох замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч нь Монгол улсын стандарт 

MNS 6444:2014 шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт шалгалтыг хийж, 

шаардлагатай байгаа тэмдэг, тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч, хашлагын судалгааг 

гаргаж 2019 оны орон нутгийн төсөвд шийдвэрлүүлэхээр хамтран ажиллаж байна. 

Улаангом сумын хот тохижилтын газартай хамтран гудамж замын 

гэрэлтүүлгийн эвдрэл гэмтэлд үзлэг, шалгалт хийхэд нийт гэрэлтүүлгийн асалт 84%-

тай байна. Гэрэлтүүгийг орой 21 цагаас шөнө 01 цаг хүртэл тогтмол асааж байна. 

2018 оны орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр Улаангом сумын нутаг 

дэвсгэрт 2 уулзварт гэрлэн дохио, сургууль орчмын бүсэд 10 ширхэг хурд сааруулагч, 

анхааруулах болон мэдээлэх 26 ширхэг тэмдэг, шинээр баригдсан 4.1 км 

сайжруулсан замд тавигдсан 12 ширхэг тэмдэг хийж гүйцэтгэх ажилд хяналт тавьж, 

ашиглалтанд хүлээн авсан. Улаангом сумын нутаг дэвсгэрт сургууль, цэцэрлэгийн 

орчмын замд “Могойн чуулган” ХХК 10 байршилд  3D явганх хүний гарц хийж 

гүйцэтгэх ажилд хяналт тавьж ажилласан. 

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 тооцон ажиллаж байна. 

Тээврийн цагдаагийн албаны даргын баталсан календарчилсан төлөвлөгөөний 

хүрээнд салбар төлөвлөгөө гарган аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд  “Тээврийн 

хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал” сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж 

ажилласан.  

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 2 хүргүүлж ажилласан байна. 



Замын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр 

хөдөлгөөний эрчим ихтэй Улаангом сумын 7-р багийн нутагт байрлах Нархан 3 дугаар 

цэцэрлэгийн дэргэдэх 4-н замын уулзвар,  Улаангом сумын 3 дугаар багт байрлах Цас 

дэлгүүрийн 4-н замын уулзваруудад Эрдэнэт хотын “Арвилах” ХХ компани нь гэрлэн 

дохио суурьлуулах ажлыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх шатанд явагдаж байна. 

Аймгийн хөгжлийн бодлогын хэлтэст санал хүргүүлснээр аймгийн төвд тавигдах 

замын тэмдэг хийгдэх 10 сая төгрөг төсөвлөгдөн гүйцэтгэгч байгууллагатай 

гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулах ажил явагдаж байна. Бөхмөрөн сумын 

ГХУССЗөвлөлөөс сумын төвд нийт 20 ширхэг замын тэмдэг хийж байрлуулсан. 

Улаангом сумын нутаг дэвсгэрийн авто замуудын тэмдэглэгээ бүдгэрч арилан 

мэдээлэх чанараа алдсан тул тодруулж засах шаардлагатай замын хэвтээ 

тэмдэглэлийн судалгааг гарган аймгийн Хөгжлийн бодлогын газарт хүргүүлснээр Увс 

АЗЗА-төхк нь аймгийн төвийн замын явган хүний гарцын 40 цэгийг будаж тодруулах, 

төв замын тэмдэглэгээг сэргээж тодруулах ажлыг хийж эхлээд байна. Улаангом 

сумын 10-р багийн нутаг дэвсгэр, 5 дугаар багийн нутагт байх авто замын дагуух 7 

тэмдгийг, 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрийн авто замын 3 тэмдэгийг засаж янзлан 

хэвийн болгосон. Тухайн сард аймгийн нутаг дэвсгэрт шинээр баригдсан зам байхгүй. 

Аймгийн хэмжээнд Увс-Азза төхк нь улсын чанартай А-1601 кодтой авто замд 1000 м2, 

А-18 кодтой авто замд  3000 м2 Улаангом сумын төвд 170 м2 замын нөхөөс хийх ажилд 

хяналт хийж ажилласан. 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг “Чандмань уулын жинжид” хоршоо болон 

“Түмэнд нээлттэй хязгаарынхан” ХХК, “Ач буян трейвэл” ХХК-иар үйлчлүүлж буй 

зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зам маршрутад, тээврийн хэрэгслийн 

техникийн бүрэн бүтэн байдалд өдөр бүр хяналт шалгалтыг хийж ажиллалаа. 

Тасгийн зохицуулагч, цагдаа зохицуулагч нараар хариуцсан багийн нутаг 

дэвсгэрт байрлаж байгаа төрийн болон хувийн хэвшилийн аж ахуйн нэгж 

байгууллагын тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт 

шалгалт зохион байгуулуулан ажиллаж байна. 

 

Гурав. Дүгнэлт 

 

Тус цагдаагийн газар нь энэ онд алба хагачдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах 

зорилгоор аймгийн Засаг дарга болон Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хөрөнгийн 

шинжтэй 4 санал оруулж 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 буюу 13 сая төгрөгийг тус тус шийдвэрлүүлсэн байна. 

Мөн нэгдсэн халаалтанд холбогдоогүй байсан Зүүнговь, Түргэн, Наранбулаг, 

Өлгий, Өмнөговь сумын цагдаагийн бичил байр /кобан/-ыг нэгдсэн халаалтанд 

холбосон байна. 

Тус цагдаагийн газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн 

болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг тасралтгүй зохион байгуулсаны үр дүнд  гэмт хэргийн 

гаралт урд оны мөн үеэс 15 нэгжээр буюу 4.5  хувиар буурсан байна. 

Хүний амьд яваын эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 3 нэгуээр буюу 42.9 хувиар, Хүний 

эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 28 нэгжээр буюу 19.6 хувиар, 

Хүний бэлгийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 1 нэгжээр буюу 8.3 хувиар, 

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 1 нэгжээр буюу 14.3 хувиар, иргэдийн өмчийн 



хулгай 5 нэгжээр буюу 12.8, мал хулгайлах гэмт хэрэг 1 нэгжээр буюу 2 хувиар, тус 

тус буурсан байна. 

Харин тээврийн хэрэгслийн хулгай 5 нэгжээр буюу 37.5 хувиар, иргэдийн 

өмчийн хулгай 11 нэгжээр буюу 21.6 хувиар, дээрэмдэх гэмт хэрэг 100 хувиар, 

залилах гэмт хэрэг 2.3 дахин, эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 17.4 хувиар, гэр орон 

сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5.6 хувиар тус тус өссөн байна.  

Иймд өсөлттэй байгаа дээр дурьдсан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж ажиллана. 

 

Дөрөв. Санал 

 

1. Алба хаагчдын “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг /бие биенийхээ алдаа 

дутагдал дээр суралцах, дахин давтан зөрчил дутагдал гарагахгүй байх, 

зөвлөгөөнийг бодит жишээ дээр явуулах зэрэгт ач холбогдолтой/ тухайн бүсийн 

цагдаагийн хүрээний даргаар удирдуулан бүсчилсэн хэлбэрээр жилд 1 удаа зохион 

байгуулах. 

2. Гэмт хэрэг илрүүлэх, оргодол этгээдийг олж тогтоох, хэргийн 

шийдвэрлэлтийг ахиулах зорилгоор 2019 онд бүсчилсэн байдлааар нэгдсэн арга 

хэмжээг зохион байгуулах. 

3. 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 шийдвэрлүүлэх. 
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