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Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, бодлогын болон захиргааны  

баримт бичгийн хэрэгжилтийн талаар 

 Тус цагдаагийн хэлтэс нь Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөтэй уялдуулан хэлтсээс хийж гүйцэтгэх ажлын 49 заалт бүхий төлөвлөгөөг 

гарган хэрэгжүүлж үр дүнг тооцон ажилласан бөгөөд биелэлт 93,8 хувьтай байна.  

Цагдаагийн хэлтсийн хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, 

Засгийн газрын “Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 тоот албан 

даалгаврын биелэлт, “Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолын биелэлт”, Цагдаа, дотоодын 

цэргийн байгууллагын удирдах ажилтны сургалт, зөвөлгөөний үеэр Хууль зүй, дотоод 

хэргийн сайдын өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, Цагдаагийн 

ерөнхий газрын дэд даргаас 2017 оны 4/1739 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүргийн 

биелэлт, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргатай 2018 онд 

хамтран ажиллах талаар байгуулсан гэрээнд тусгасан ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөний биелэлт, Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны чиглэлээр 2018 онд хэрэгжүүлэх 

ажлын салбар төлөвлөгөөний хүрээнд Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтсээс хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын биелэлт, Цагдаагийн төв байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын 

өөрчлөлт, алба хаагчдыг чөлөөлж томилсонтой холбогдуулан Цагдаагийн ерөнхий газрын  

даргаас хуралдаан дээр өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлийн биелэлт, Цагдаагийн ерөнхий 

газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр цагдаа, дотоодын цэргийн анги 

байгууллагын дарга, захирагч нартай дүрст /видео/ хурлын үеэр өгсөн үүргийн биелэлт, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 01/591 

дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн ажлын чиглэлийн биелэлт, Цагдаа, дотоодын цэргийн 

анги байгууллагын удирдах ажилтны сургалт, зөвөлгөөний үеэр Цагдаагийн ерөнхий 

газрын даргаас өгсөн үүргийн биелэлт, Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, Авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, Монгол Улсын дипломат албан паспорт, буцах, 

үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журмын хүрээнд цагдаагийн хэлтсээс хэрэгжүүлсэн 

ажлын биелэлт, Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаас 

ирүүлсэн тогтоол, захирамжийн хэрэгжилт, Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн 

хэрэгжилт, Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар 

байгууллагын жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт, Засгийн газрын 2018 

оны 32 дугаар тогтоолын хэрэгжилт, аймгийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 08-ны 

өдрийн 03 дугаартай албан даалгаварын хэрэгжилт, Хууль, тогтоомж, шийдвэрийн 

хэрэгжилт, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97, 2013 оны 88 дугаар зарлигийн 

биелэлт, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/73 дугаартай тушаалыг 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 5/56 

дугаартай албан бичгээр өгсөн үүрэг болон бусад баримт бичгүүдийн хэрэгжилтүүдийг 

хангуулж, биелэлт, үр дүнг тооцож хугацаанд нь холбогдох албадад хүргүүлсэн. 

Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 онд 

дэвшүүлсэн зорилт, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийцүүлэн 

цагдаагийн хэлтсийн даргаас тасаг хэсгийн дарга нартай, тасаг, хэсгийн дарга нь алба хаагч 

нэг бүртэй энэ оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр үр дүнгийн гэрээ байгуулсан.  
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Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, 

тушаалын тоо 

 Цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурал энэ онд 20 удаа хуралдаж, үндсэн үйл 

ажиллагаа, зохион байгуулалттай холбоотой 51, зөрчлийн шинжтэй 12, нийт 63 асуудлыг 

хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. 

Тухайлбал: Эрхэлсэн ажилдаа үр бүтээл гарган ажилласан 3 алба хаагчийг Төрийн 

шагналаар, 3 алба хаагчийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны шагналаар, 2 алба хаагчийг 

Цагдаагийн ерөнхий газрын шагналаар, 7 алба хаагчийг Цагдаагийн ерөнхий газрын 

даргын тушаалаар хугацааны цагдаагийн цолоор шагнуулах асуудал, албаны шалгалтын 

материал 11 хэлэлцэж 5 алба хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах болон томилгоо, хүний 

нөөцтэй холбоотой 22 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.  

Алба хаагчдын эхний 12 сарын ажлыг дүгнэж, давхардсан тоогоор 84 алба хаагчийн 

цалинг ажлын үр дүнгээр 5-20 хувь нэмж, 45 алба хаагчийн цалинг 5-20 хувь хасч олгосон. 

 Цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаал 168 гарснаас үндсэн үйл ажиллагааны 

чиглэлээр /“А” тушаал/ 50, бүтэц, хүний нөөцийн чиглэлээр /“Б” тушаал/ 118 гарган 

хэрэгжүүлж ажилласан. 

Хүний нөөцийн бодлогын талаар 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/135 

дугаартай тушаалаар тус цагдаагийн хэлтсийн бүтэц, орон тоог Захиргааны удирдлагын 

тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасаг, Хэрэг бүртгэх тасаг, Нийтийн хэв 

журам хамгаалах тасаг, Замын цагдаагийн тасаг, Шивээговь сумын цагдаагийн хэсэг, 

сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа гэсэн бүтцэд оруулж 81 орон тоотойгоор шинэчлэн 

баталсан. 

Энэ онд бүтэц дотор шинээр Шуурхай удирдлагын тасгийг тасгийн дарга 1, мэдээлэл 

судалгааны ахлах мэргэжилтэн 1, холбоо, мэдээллийн инженер 1, жижүүрийн ахлах 

офицер 1, жижүүрийн офицер 2, мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 3 гэсэн орон 

тоотойгоор байгууллагдсан ба цагдаа зохицуулагчийн 1 орон тоог Шуурхай удирдлагын 

тасгийн даргын орон тоонд шилжүүлсэн. 

 Одоо хэсгийн дарга 1, эдийн засгийн ахлах мөрдөгч 1, эрүүлжүүлэх, саатуулах 

байрны эмч 1, эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 2, харуулын цагдаа 1, 

багийн цагдаа 1, цагдаа зохицуулагч 2 гэсэн 9 орон тоо дутуу, офицер 36, ахлагч 31, энгийн 

5 алба хаагч ажил үүрэг гүйцэтгэж байна.  

Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 

Б/270 дугаартай тушаалаар Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй 

байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагчийн орон тоог алба хаагчийн хамтаар Хэрэг 

бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгчийн орон тоонд шилжүүлсэн.  

Нийт алба хаагчдаас эрэгтэй офицер 31, эмэгтэй офицер 5, эрэгтэй ахлагч 27, 

эмэгтэй ахлагч 4 ажиллаж байгаа ба тэдгээрийн 71,9 хувь нь дээд боловсролтой, 18,6 хувь 

нь бүрэн дунд, 9,5 хувь нь тусгай дунд боловсролтой байна.  

Алба хаагчдын 50,0 хувь нь офицер, 43,0 хувь нь ахлагч, 6,9 хувь нь энгийн алба 

хаагчид байна. Алба хаагчдыг насны байдлаар авч үзвэл 56,9 хувь нь 35 хvртэлх насны 

залуучууд байна.  

       Тайлангийн хугацаанд чөлөө, зөвшөөрөл авсан 57 алба хаагч байгаагаас цагдаагийн 

хэлтсийн даргын тушаалаар цалинтай 9, цалингүй 3, ээлжийн амралтаас 45 алба хаагч 

чөлөө авсан. Ээлжийн амралтыг 67 алба хаагч хуваарийн дагуу бүрэн буюу хэсэгчлэн 

эдэлсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн хэлтсийн офицерийн сул 

орон тоонд 15 алба хаагч шинээр буюу шилжин томилогдсон. 
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Цагдаагийн байгууллагад орж, ажиллахаар хүсэлт гаргасан 10 иргэний өргөдлийг 

хүлээн авч, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 38 

тоот тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 

/код-901/-ийн дагуу судалж, материалжуулан цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн, шаардлага хангасан 7 иргэний материалыг хүргүүлснээс Төрийн 

тусгай албан тушаалын сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтанд 6 иргэнийг 

хамруулсан. 

Төрийн тусгай албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 3 иргэнийг 

хүсэлтийнх нь дагуу цагдаагийн хэлтсийн ахлагч албан тушаалын сул орон тоонд 

томилуулан ажиллуулах саналыг цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний хөөц сургалтын 

хэлтэст хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. Шинээр томилогдсон алба хаагчдыг албанд сургаж, 

дадлагажуулах халамжлан хүмүүжүүлэгч багшийг цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалаар 

томилон дасан зохицох хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулуулан, биелэлт үр дүнг 4 удаа 

шалгаж заавар зөвлөмж өгч, хяналт тавин ажиллаж байна. 

Ахлагч бүрэлдэхүүнээс өөр газар, хэлтэст өөрийн хүсэлтээр 4 алба хаагч шилжин 

томилогдсон. 

Мөн 2 алба хаагч Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Цагдаагийн албаны 

тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлд зааснаар сахилгын зөрчил гаргаж “төрийн албанд 1 жилийн 

хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах” сахилгын шийтгэл хүлээж, 2 алба хаагч өөрийн 

хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдөж, 4 алба хаагч цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан. 

Хууль сахиулах их сургуулийн магистрын хөтөлбөрт 2, бакалаврын хөтөлбөрт 3, 

энгийн их дээд сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт 2 алба хаагчийг суралцах нөхцөл 

бололцоогоор хангаж, суралцуулж байна. 

Алба хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах чиглэлээр тус цагдаагийн хэлтэст 

үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа, шалгуур шаардлагыг хангасан олон нийтийн цагдааг ахлагч 

бүрэлдэхүүнд, ахлагч бүрэлдэхүүнийг офицер бүрэлдэхүүнд оруулах, офицер алба 

хаагчдыг албан тушаал дэвшүүлэн томилуулах чиглэлийг баримтлан ажиллаж байна.  

Мөн 2017 онд эрхэлсэн ажилдаа үр бүтээл гарган ажилласан үр дүнгийн гэрээгээр А 

буюу В дүгнэгдсэн 9 алба хаагчийг албан тушаал дэвшүүлэх нөөцөд бүртгүүлэхээр 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж материалыг Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлсэн ба энэ онд 

6  алба хаагчийг албан тушаал дэвшүүлэн томилуулах саналыг хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан удирдамж, 

төлөвлөгөөний дагуу Мэргэжлийн түвшин тогтоох шалгалтанд цагдаагийн хэлтсийн 70 алба 

бүрэн хамрагдсан.  

Шинээр батлагдсан Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгах мэргэшлийн 

шалгалтанд цагдаагийн хэлтсийн 6 алба хаагч бүрэн хамрагдсан. 

Алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан албаны сургалт, түүний  

үр дүнгийн талаар 

     Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын төлөвлөгөө, байгууллагын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд нийцүүлэн цагдаагийн хэлтсээс 2018 онд зохион байгуулах албаны 

сургалтын хөтөлбөр, 44 цаг сэдвийн хүрээнд 94 цагийн багтаамж бүхий төлөвлөгөөг гарган 

хэрэгжүүлж, 40 удаагийн 85 цагийн албаны сургалтыг зохион байгуулаад байна. 

     Сургалтын хэрэгцээ шаардлага, үр нөлөөг харгалзан танхимын болон практик дадал 

эзэмшүүлэх /кейс бодлого ажиллуулах/, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, бие бялдрын 

хүмүүжил олгох сургалтын арга хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгасан.  

     Цагдаагийн хэлтсээс 2018 онд зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөний хүрээнд алба хаагчдын албандаа хандах хандлага, ажиллах урам зоригийг 

сэргээх, стресс бухимдлыг бууруулах, бие бялдар, гоо зүйн мэдлэг олгох ажлын хүрээнд 
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удирдлагын зүгээс цагдаагийн хэлтсийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, спорт зааланд 

зохион байгууллагдах спортын арга хэмжээний төлөвлөгөө, ахлагч бүрэлдэхүүний дунд 

зохион байгуулах сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөнүүдийн хүрээнд тодорхой 

ажлуудыг тусган хэрэгжүүлж байна.  

      Алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор 7 хоногийн Пүрэв гариг бүрийн 17:00-19:00 цагийн хооронд цагдаагийн хэлтсийн 

спорт хамтлаг болон аймгийн Биеийн тамир спортын газартай хамтран  аэробик, 

фитнессийн хөдөлгөөнт дасгалууд, хүчний дасгалууд, хөгжөөнт тэмцээнүүдийг зохион 

байгуулж хэвшүүлсэн. Нийт 25 удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 

1308 алба хаагчийг хамруулаад байна.  

     Цагдаагийн хэлтсийн ахлагч бүрэлдэхүүнээс алба хаагчдад цаг үеийн болон танин 

мэдэхүйн холбогдолтой мэдээлэл хийх хуваарийг гаргасан ба 23 алба хаагч хуваарийн 

дагуу мэдээлэл хийгээд байна.  

     Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагч нарт эрүүл аж төрх ёсыг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийг 

хамгаалах зорилгоор Аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтарч “Элэгний B,С вирусын 

халдвараас урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

Мөн алба хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, түүнээс үүдэлтэй 

өвчин, эмгэгийн шалтгаан нөхцлийн талаар 1 удаа ярилцлагыг зохион байгуулсан ба 2 

төрлийн 130 ширхэг зөвлөмжийг алба хаагчдад тараасан. 

       Мөн ажлын байран дахь стресс бухимдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 68 алба хаагчдад 1 удаа 2 цагийн сургалт, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын сэтгэл зүйн мэргэжилтэн, эмч нарын сургалтын баг тус хэлтэс 

дээр ажиллаж, 64 алба хаагчдад “Ажлаас халшрах хам шинж”, “Архи тамхи, мансууруулах 

бодисны хэрэглээ, хор хөнөөл”сэдвээр 4 цагийн сургалтуудыг тус тус зохион байгуулсан. 

       Аймгийн Онцгой байдлын газраас мэргэжилтнүүдийг урьж, “Гамшгаас хамгаалах 

тухай хууль” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан.  

       Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалтын төвд зохион байгууллагдсан давтан болон 

мэргэшүүлэх сургалтанд хуваарийн дагуу 17 алба хаагчийг хамруулсан.  

Шинээр батлагдсан Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 

шийдвэрлэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль сэдвийн хүрээнд зохион 

байгуулсан албаны сургалтын үр дүнг бататгах зорилгоор алба хаагчдаас 2 удаа тестийн 

шалгалт авч, хангалтгүй дүн үзүүлсэн 3 алба хаагчаар реферат бичүүлэх ажлыг зохион 

байгуулсан.  

Шинээр томилогдсон 1 тасгийн даргыг мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх 

сургалтанд хамруулсан. 

        Хууль тогтоомж, шинээр батлагдсан эрх зүйн актуудаар 8 удаагийн албан сургалтыг 

зохион байгуулсан. 

Ёс төлбөртэй сургалтанд 4 алба хаагчийг хамруулсан байна. 

Албаны сургалтыг шинэлэг хэлбэрээр, үр дүнтэй зохион байгуулж ажилласны үр 

дүнд 2018 онд цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдаас гаргасан сахилга ёс зүйн зөрчил урьд 

оны мөн үеэс 19,0 хувиар буурсан дүнтэй байна. 

Дорноговь аймагт зохион байгууллагдсан “Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч 

төвтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, алба хаагчдыг чадавхижуулах нь” сэдэвт 

сургалтанд  7 алба хаагчийг хамруулсан. 

Өмнөговь аймагт зохион байгууллагдсан “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах” 

сэдэвт сургагч багшийн сургалтанд 1, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага 

мэдээлэл хүлээн авахад анхаарах ажиллагаа” сэдэвт сургалтанд 4 алба хаагч хамрагдсан. 

Цагдаагийн алба хаагчийн мэргэшлийн түвшин тогтоох шалгалтанд хангалтгүй буюу 

дутагдалтай үнэлэгдсэн 42 алба хаагчаас мэргэшлийн түвшин тогтоох шалгалтыг авч, дүнг 

хүргүүлсэн.  
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Монгол Улсын үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хуулиудаар цагдаагийн хэлтсийн 

давхардсан тоогоор 195 алба хаагчдад 4 удаа 8 цагийн сургалт, аймгийн Хууль эрх зүйн 

хэлтсийн мэргэжилтнийг урьж мөн хуулиудаар 2 цагийн сургалтуудыг тус тус зохион 

байгуулсан.  

 

Алба хаагчдын нийгмийн асуудал, үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл, боломжийг 

 хангах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний талаар 

      Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран цагдаагийн хэлтсийн 71 алба хаагчийг эрүү 

мэндийн үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамруулсан ба томуугийн вакцин, элэгний BC вирусээс 

урьдчилан сэргийлэх 1, 2 дугаар тунгийн вакцинуудыг хийлгэсэн.  

      Цагдаагийн хэлтсийн нэр бүхий 27 алба хаагчид дотоод журамд заасны дагуу /ар 

гэрийн гачигдал/ 1,950.000 төгрөгний мөнгөн тусламж үзүүлсэн.  

      Алба хаагчдын хувцас хангалтыг 3 удаа авч, алба хаагчдад хуваарийн дагуу тавьж 

олгосон. 

        Мөрдөн байцаах тасгийн байрны дээвэр, пасадны засварын ажлын тендерт 

“Барилга-Импексфирм” ХХК шалгарч, гэрээ байгуулан ажиллаж, засварын ажлыг хийж 

дуусаад байна.  

        Цагдаагийн хэлтсийн барилгыг төвлөрсөн халаалтын шугамд холбох ажил хийгдсэн 

боловч хэлтсийн 2 дугаар байрны шугамыг солих төсөв шийдвэрлэгдээгүй байна. 

        Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас “УАЗ-31512” маркийн 

автомашины хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, автомашинаа хүлээн авч үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

“Дэлхийн мод тарих өдөр”-ийг тохиолдуулан цагдаагийн хэлтсийн хашаанд алба 

хаагч, гэр бүлийн гишүүд нийт 80 ширхэг улиас, шар хуас мод, замын цагдаагийн постны 

гадна талбайд 24 ширхэг мод, мөн засмал зам дагуу замын хашлага дотор 60 модыг тарьж 

ургуулсан. 

       Жагсаалын талбайд жагсаалын шугам тэмдэглэгээг шинээр хийж, боржур, 

хашлагуудыг будах ажил хийгдсэн.  

Хэлтсийн байрны халаалтын шугамд 3 удаа засварын ажил хийгдэж, хөлдөснийг 

гэсгээж ашиглалтанд оруулж ажилласан. 

Мөрдөн байцаах тасгийн байрны дотор зохион байгуулалтыг өөрчилж, хүүхдийн 

өрөө, таньж олуулах ажиллагааны өрөө, мэдүүлэг авах өрөөг шинээр гарган тохижуулсан. 

Баянтал сумын цагдаагийн хэсгийн байрны гадна автомашины зогсоол, зогсоолын 

тэмдэг, тэмдэглэгээг шинээр хийсэн.  

Тус цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны орчин нөхцөл нь хүний 

эрх, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж байгаа эсэх талаар танилцуулга, цаашид хийх 

засварын төсвийн тооцоог гарган Нийтийн хэв журам хамгаалах газарт хүргүүлээд байна. 

Цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн байцаах, Замын цагдаагийн тасгийн байрыг төвлөрсөн 

халаалтын шугамд холбуулахад шаардлагатай төсвийг гаргаж, шийдвэрлүүлэхээр саналыг 

хүргүүлсэн.  

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулж, 

ЦЕГ-ын Санхүү, аж ахуйн албанд хүргүүлсэн.  

Аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкуудтай хамтран ажиллаж 

алба хаагчдад хуваарийн дагуу цалингийн болон хэрэглээний зээл, хадгаламж, ипотекийн 

зээлийн талаар 5 удаа мэдээлэл хийлгэж ажилласан.  

Шинээр ажил, албан тушаалд томилогдсон болон албаны байранд орохоор хүсэлт 

гаргасан 16 алба хаагчийг албаны байранд оруулах асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

Аймгийн хууль сахиулах байгууллагуудын албан тушаалтнуудыг оролцуулан Хүний 

эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах 
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асуудал сэдэвт зөвөлгөөнийг зохион байгуулсан. 

Нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар  

уламжлан шийдвэрлэсэн ажил, арга хэмжээ, төсөв хөрөнгө,  

зарцуулалт, үр дүнгийн талаар 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 

аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хандаж Замын цагдаагийн тасагт 3 ширхэг 3,2 сая 

төгрөгийн өртөг бүхий бэлэн бус торгуулийн машиныг торгуулийн төхөөрөмжийн интернет 

дата эрх авахад шаардагдах 720,000 төгрөг, принтерийн цаас авах 130,000 төгрөгүүдийн 

хамтаар шийдвэрлүүлсэн. 

Хүүхдийг сургуулийн орчин дахь гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

“Өсвөрийн сэргийлэгч” бүлгэмийн хүүхдүүдийн хувцас, таних тэмдэг хийлгэх 2,078,000 

төгрөгийн зардлыг шийдвэрлүүлсэн.  

Насанд хүрээгүй хүүхдийг зам тээврийн осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр зохион байгууллагдсан “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой” тэмцээнд 705,000, 

“Бяцхан зорчигч” арга хэмжээнд 130,000 төгрөгийн зардал, “Хуулиа мөрдье 21” арга 

хэмжээнд 85,000 төгрөг, аймгийн Автотээврийн газартай хамтран аймгийн нутаг дэвсгэр 

дэх эвдрэл, гэмтэл, тэмдэг, тэмдэглэгээний тооллогын ажилд 137,000 төгрөгийн 

зардлуудыг тус тус аймаг, орон нутгийн удирдлагад уламжлан шийдвэрлүүлээд байна. 

Замын цагдаагийн албанаас хэрэгжүүлсэн дээрх ажил арга хэмжээний үр дүнд 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 

урьд оны үеэс 40,0 хувиар буурсан байна.  

Цагдаагийн Ерөнхий газраас энэ оны 06 дугаар сарын төсвийн хуваарийн урсгал 

зардалд 5,533,300 төгрөгийг шийдвэрлэж өгснөөр гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч, 

насанд хүрээгүй хүмүүсийн эрхийг хангах мэдүүлэг авах ”Уулзалтын өрөө”-г тохижуулсан. 

Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд шинээр батлагдсан хууль 

тогтоомжуудыг сурталчилах чиглэлээр Баянтал, Шивээговь сумын иргэдэд зохион 

байгуулсан сургалтын зардалд 341,000 төгрөгийн зардлыг шийдвэрлүүлсэн. 

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор малчдын бүлгэм байгуулах, малчдыг урамшуулах журам” 

батлагдсантай холбогдуулан зорилгоор 5,000,000 /таван сая/ төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн. 

 Цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон төрийн бус 

байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа болон бие 

даан хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн талаар 

       “Аймгийн Хууль зүйн байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, иргэдэд 

эрх зүйн мэдлэг олгох” дэд хөтөлбөр, Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёлыг 

дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр, “Хавар-Эрүүл цагдаа”, “Намар-Эрүүл цагдаа” хөтөлбөр, “Эрүүл 

цагдаа” хөтөлбөр, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/223 дугаар тушаалаар баталсан 

“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр” зэрэг болон бусад хөтөлбөрүүдийг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж, биелэлт үр дүнг тооцон холбогдох албадад ажилласан. 

       Алба хаагчдын хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгууллагдсан 

“Байгууллагын соёл” аяны танилцуулгыг ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн.  

Зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэглэхэд анхаарах 

асуудлыг хэлэлцэх, зөв хэрэглэх, хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг 

сайжруулах зорилгоор аймгийн хуулийн байгууллагуудын дунд зохион байгууллагдсан 

“Хуулийн зүйл заалтыг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлье” сэдэвт хэлэлцүүлэг, зөвөлгөөнд 

хэлтсийн нэр бүхий 10 алба хаагчийг хамруулсан. 
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Аймгийн Шүүх, Прокурорын байгууллагатай хамтран хулгайлах гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, шийдвэрлэлтийн түвшинг ахиулах зорилгоор "Хулгайлах 

гэмт хэргийг шалган шийдвэрлэх, илрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, цаашид авах арга 

хэмжээ" сэдэвт зөвөлгөөнийг 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулсан. 

     Цагдаагийн ерөнхий газраас удирдах албан тушаалтнуудад зохион байгуулсан 

болон Мөрдөн байцаах алба, Замын цагдаагийн алба, Хүний нөөц сургалтын хэлтсээс 

зохион байгуулсан цахим уулзалт, сургалтууд 11 удаа зохион байгууллагдаж, давхардсан 

тоогоор 72 алба хаагч хамрагдсан. 

       Хууль сахиулах их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрийн эчнээ ангид тус аймгийн 

Хууль сахиулах байгууллагуудаас элсэн суралцах алба хаагчдын цахим шалгалтыг мөн 

сургуультай хамтран зохион байгуулсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтэс болон бусад албадаас санал авахаар 

ирүүлсэн 12 журмын төслийг алба хаагчдаар хэлэлцүүлж саналыг хүргүүлсэн. 

Хууль сахиулах байгууллагуудын удирдах ажилтны уулзалт зөвөлгөөнийг 2018 оны 

05 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулж ажилласан.  

Алба хаагчдын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чадвар, дадлагыг дээшлүүлэх 

зорилгоор “Байгууллагын цогц систем” /Аble/ ‘программ хангамжийг нэвтрүүлэх саналыг  

цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, технологийн төвд албан бичгээр хүргүүлсэн. 

       Сүлжээнд холбогдохгүй байгаа 14 алба хаагчийн компьютерийг форматалж 

сүлжээнд холбосон. Тасаг, хэсгийн дарга нарын компьютерт /102/-ийн программ /ECS/ 

суулгаж цахимаар цохолт хийж, хяналт тавих ажлыг хэвшүүлсэн.  

       Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын албан компьютеруудыг /Цагдаагийн ерөнхий 

газрын сервер/ домейн сүлжээнд холбох, оутлүүк шинэчилсэн программыг суулгаж ажил 

хийгдсэн. 

       Цагдаагийн хэлтсийн сүлжээний топологи зургийг “VISIO” программ дээр зурж 

Мэдээлэл технологи сүлжээний газарт хүргүүлсэн.  

“Цагдаагийн байгууллагын мэдээлэл, холбоо, технологийн бодлого, журам”-ын 

хэрэгжилтийн дагуу Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд 24 цагаар холбогдон тухай 

бүр төв, орон нутгаас ирсэн мэдээ, мэдээллийг хүлээн авах ажиллагаанд хяналт тавин 

ажиллаж байна. Мөн хэлтэст ашиглагдаж байгаа компьютеруудыг дотоод сүлжээнд холбон 

IP хаяг өгөн дотооддоо мэдээ, материалыг “share” үүсгэн цахим хэлбэрээр солилцон 

ажиллаж хэвшсэн. Цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээлэл технологийн төвөөс чиглэл 

болгосны дагуу бичиг хэргийн ажилтны Outlook хаягийг тохируулан өгч төв орон нутгийн 

цагдаагийн газар, хэлтэсүүдтэй харилцан мэдээ, мэдээлэл солилцон ажиллаж байна.  

Цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалаар томилогдсон хэвлэл мэдээллийн ажилтан 

нь байгууллагын сул орон тооны мэдээлэл, хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээний талаар 

цагдаагийн хэлтсийн gobisumber.police.gov.mn сайт болон Боржигон цагдаа фейсбүүк хаягт 

байршуулан иргэд олон нийтэд сурталчилж ажилласан бөгөөд 2018 онд 49 мэдээлэл 

байршуулсан байна.  

Дундговь аймгийн цагдаагийн газрын Захиргааны удирдлагын тасгийн алба 

хаагчдыг хүлээн авч, туршлага солилцох арга хэмжээг зохион байгуулсан.   

2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зохион 

явуулсан “Эх хүүхдийн эрүүл мэнд” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан зөвөлгөөнд 

цагдаагийн хэлтсээс гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

ахлах мэргэжилтэн оролцож “Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэгт холбогдохоос 

урьдчилан сэргийлье!” сэдвийн хүрээнд, мөн Өмнөговь аймагт зохион байгууллагдсан 

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд инноваци нэвтрүүлэх нь” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний хуралд “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд инноваци 

нэвтрүүлэх нь” сэдвээр тус тус илтгэлийг амжилттай хэлэлцүүлсэн. 

Алба хаагчдын дунд “Төрийн албаны шинэчлэл-алба хаагчийн үүрэг оролцоо” 



Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан 

 

сэдэвт илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулж, шалгарсан 2 алба хаагчийн илтгэлийн 

аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан уралдаанд амжилттай хэлэлцүүлсэн.  

Мөн сэдвийн хүрээнд зохион байгууллагдсан “Парламентийн мэтгэлцээн”-д 

цагдаагийн хэлтсийн баг амжилттай оролцож, тэргүүн байрт шалгарсан. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эрүүлжүүэлх, саатуулах байрны цагдаа, 

цагдаагийн дэд ахлагч Д.Нэргүй “Алба хаагчийн өврийн ном”-ын эхийг бэлтгэн цагдаагийн 

хэлтсийн удирдлага, тасаг, хэсгийн дарга нарт хянуулж байна.  

 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 

хэмжээний талаар 

 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын хэмжээнд 

авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “Авлигын эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний биелэлтийг 88,5 хувь хангуулж, 

дүнг ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн.  

        Цагдаагийн хэлтсийн үүдний коридорт урсдаг электрон самбараар болон 

цагдаагийн хэлтсийн цахим сайт, “borjigintsagdaa” фейсбүүк хаягт байгууллага, алба 

хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой, алба хаагчийн авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй 

холбоотой мэдээ, мэдээллийг хүлээж авах албан тушаалтны утасны дугаарыг байршуулж, 

цагдаагийн хэлтсийн байр, алба хаагчдын өрөөнд 4 төрлийн 24 ширхэг авилга, ашиг 

сонирхлоос урьдчилан сэргийлэх тухай зурагт хуудсыг нааж, авлигын эсрэг уриалгыг 

мэдээллийн самбарт байршуулж, 164 ширхэг санамж тараан иргэдэд сурталчилж 

ажилласан.   

Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах тухай хуулиар цагдаагийн хэлтсийн 122 алба хаагчдад 2 удаа 4 цагийн 

сургалтыг зохион байгуулсан. 

Цагдаагийн хэлтсийн мэдүүлэг гаргавал зохих 37 алба хаагчаас 2017 оны хөрөнгө 

орлого, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргуулан ЦЕГ-ын Аюулгүй 

байдлын хэлтэст баталгааны маягтыг тайлангуудын хамт архивын нэгж болгон хүргүүлсэн. 

Мэдүүлэг гаргаагүй буюу гаргахаас татгалзсан алба хаагч байхгүй. 

        Энэ онд шинээр томилогдсон 13 алба хаагчийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд 

цахим санд гаргуулан, баталгааны маягтыг хүлээн авч, хянан баталгаажуулсан ба ашиг 

сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл, тайлбар гаргасан, цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдад 

авлига өгөхөөр оролдсон, санал болгосон, зуучилсан талаар мэдээлэл бүртгэгдээгүй. 

Авлигатай тэмцэх газраас аймгийн төрийн байгууллагуудын дунд зохион 

байгуулагдсан 2 цагийн сургалтанд эрх бүхий 2 алба хаагч хамрагдсан байна. 

 

Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, 

тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаар 

Энэ онд иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд хандаж нийт 53 өргөдөл, 

ирүүлснийг хүлээн авч бүртгэн, 100 хувь хуулийн анхны хугацаанд хариуг хүргүүлсэн. 

Алба хаагчтай холбоотой 3 гомдол ирсний дагуу 3 гомдолд албаны шалгалт 

явуулахад алба хаагчийн буруутай үйл ажиллагаа тогтоогдоогүй талаар хариуг иргэнд 

хуулийн хугацаанд албан бичгээр мэдэгдсэн.    

Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээний талаар 

 

      Тус цагдаагийн хэлтсээс 2018 онд 13 алба хаагч сахилгын 21 зөрчилд сахилгын арга 
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хэмжээ ногдуулсан. Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад нийт зөрчил 19,0 хувиар, ажил 

тасалсан, архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн, ажлын хариуцлага алдсан зөрчлүүд 

энэ онд тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.  

      Энэ онд аймгийн Прокурорын газраас нийт  18 шаардлага ирүүлсэн ба урьд оны мөн 

үед 4 байсан бол 14-өөр өссөн байна.  

      Прокурорын 18 шаардлагыг тасаг албадаар авч үзвэл Мөрдөн байцаах тасагт 4, Хэрэг 

бүртгэх тасагт 2, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт 7, Эрүүгийн цагдаагийн тасагт 3 

шаардлага ирсэн байна.  

      Эдгээр 18 шаардлагаас 16 нь гэмт хэрэг, зөрчил шалгаж, шийдвэрлэх ажиллагаатай 

холбоотой байгаа нь урьд оны мөн үеэс өссөн дүнтэй байна.     

      Эрүүлжүүлэх саатуулах байр байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 1 

шаардлага байна.    

      Урьд оны мөн үед хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн этгээдэд тавих захиргааны 

хяналттай холбоотой 1 прокурорын шаардлага ирүүлж байсан бол энэ онд ирээгүй байна.  

      Прокурорын газраас ирүүлсэн шаардлагуудад холбогдох шалгалтыг явуулж, 3 алба 

хаагчид сахилгын арга хэмжээ тооцож, 6 алба хаагчийн цалинг үр дүнгээр 5-20 хувь 

бууруулж олгоод байна. 

      Цагдаагийн хэлтсийн сахилга хариуцлагын зөвөлгөөнийг 2018 онд 3 удаа зохион 

байгуулахын зэрэгцээ Засгийн газрын 01 тоот “Сахилга хариуцлагыг чангатгах тухай” албан 

даалгавар, Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн болон бусад үүрэг чиглэлүүдийг алба 

хаагчдад танилцуулан гарын үсэг зуруулж, сахилга ёс зүйн зөрчил гаргахгүй, архи 

согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх талаар 

алба хаагч нэг бүрээр баталгаа бичүүлэн авч хэвшүүлсэн. 

      Зөрчил гаргасан 3 алба хаагчаар реферат бичүүлж, баталгаа гаргуулан авсан.  

      Мөн аймгийн Прокурорын газраас ирүүлсэн шаардлагад дүн шинжилгээ хийх, 

шалтгаан нөхцлийг арилгах, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох зөвөлгөөнийг 

зохион байгуулж ажилласан бөгөөд зөвөлгөөнөөс шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

цагдаагийн хэлтсийн даргаас 27 заалт бүхий үүргийг алба хаагчдад бичгээр өгч, биелэлтийг 

хангуулан ажиллаж байна. 

       Энэ оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр алба хаагчдыг мэргэжлийн сахилга, зөрчил 

дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор кейс бодлого боловсруулж алба 

хаагчдыг 2 багт хуваан ажиллуулж, “Гэмт хэрэг, зөрчлийн газрыг хамгаалахад анхаарах 

асуудал”, “Гэмт хэрэг, зөрчлийн газарт үзлэг хийх” сэдвүүдээр 1 цагийн сургалт орж, 

сэдвийн хүрээнд 15 минутын чөлөөт ярилцлага, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж 

ажилласан. 

 Тасгийн даргаас дотоодын хяналтыг сайжруулах чиглэлээр өдөр бүр нэгдсэн 

рапортны дараа мөрдөгч нарын гар дээр шалгаж байгаа хэрэг материалыг тулгаж, өдөрт 

хийх ажлыг төлөвлөн ярилцан, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэг бүрт, шалгах, 

түүвэр төлөвлөгөөг хийлгэж, ажлын өдөр тогтомол 18:00 цагт гомдол, мэдээлэл, хэрэг 

материалыг шалгах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажилтай биечлэн танилцаж, үүрэг чиглэл 

өгч, тасгийн 14 хоногт хийсэн ажлаа нэгтгэн хэлтсийн даргад танилцуулах, аймгийн 

Прокурорын газарт хэргээ ажиллагааны хугацаанд нь хянуулах зэрэг ажлыг зохион 

байгуулж хэвшүүлээд байна.  

      Тасгийн дарга болон ахлах мөрдөгч нар хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэг 

материал бүрийг уншиж мөрдөгч нарт ажлын чиглэл, зааварчилга тухай бүр өгч, 

мэдээллийн санд гомдол мэдээлэл, гэмт хэргийн шийдвэрлэлт хөдөлгөөнийг хянан 

баталгаажуулах, алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж 

ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч, биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны талаар 
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Цагдаагийн хэлтсийн 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар батлагдсан төсвийн 

санхүүжилт 1,039,752,6 мянган төгрөг, гүйцэтгэлээр 1,039,752,6 мянган төгрөг буюу 100 

хувьтай байна. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 6,416.3 мянган төгрөг, 

гүйцэтгэлээр 9,465.8 мян.төг буюу 147,5 хувиар орлогын төлөвлөгөө даван биелэсэн байна. 

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулсан байна. Үүнд:  

Цалинд 829,254.6 мянган төгрөг, НДШ зардал 17,383,6 мянган төгрөг, шатахуунд 

50,512.2 мянган төгрөг, гэрэл цахилгаан 13.214,3 мянган төгрөг, жижүүрийн бүрэлдэхүүний 

хоолны зардал 12,747,7 мянган төгрөг байна. 

Сангийн яам болон ХЗДХЯ-наас ирүүлсэн стандарт, аргачлал, “Төсвийн 

байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам” зэрэг заавар, журмыг санхүүгийн үйл 

ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд зөрчил дутагдал гараагүй. 

Цагдаагийн хэлтсийн 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон, 

аккруэл сууриар бэлтгэгдсэн, жилийн эцсийн тайланд Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 

дугаар зүйлийн 15.2.1-т зааснаар аудит хийлгэсэн ба Аймгийн Аудитын газрын дүгнэлтээр 

Сангийн сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв, 

шударга илэрхийлэгдсэн байна гэсэн үнэлэлт авсан ба мэдээллийг тухай бүр мэдээллийн 

самбарт байршуулж ажилласан. Актын төлбөрийг бүрэн барагдуулж ажилласан. 

Энэ онд тус цагдаагийн хэлтэс нь 3 удаагийн тендерийг зохион байгуулж бараа, 

ажил үйлчилгээ худалдан авахдаа “Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил, 

үйлчилгээ авах тухай” хуулийн дагуу тендерийн урилгыг байгууллагын цахим хаяг, 

мэдээллийн самбарт байршуулж, “Залуус” телевизээр зарлан мэдээлж ажилласан ба 

тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол ирээгүй. Нээлттэй тендерт цагдаагийн 

хэлтсээс худалдан авах ажиллагааны сертификаттай 1 алба хаагч оролцсон. 

Сар бүр гүйцэтгэлийн болон өр, авлагын мэдээ Цагдаагийн ерөнхий газар, ажил 

олгогчоос болон алба хаагчдаас төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн мэдээг нийгмийн 

даатгалын хэлтэст гарган хүргүүлсэн. 

Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн 

дагуу 15 ахмадад “Цагаан сар”-аар хүндэтгэл үзүүлж, 280.000 төгрөгийг хоолны зардлаас 

гарган зарцуулсан байна.  

 Цагдаагийн хэлтсийн 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11  дүгээр сарын цалинг бодож 

олгосон. 

 Энэ оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогыг цагдаагийн хэлтсийн даргын 

тушаалаар байгууллагдсан ажлын хэсэг явуулахад зөрчил дутагдал илрээгүй. Жилийн 

эцсийн тооллогыг цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалаар байгууллагдсан ажлын хэсэг 

2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд явуулж байна.   

 Цагдаагийн хэлтэс нь засвар тохижилтын ажлыг батлагдсан төсөв болон дотоод 

нөөц бололцоог ашиглан байгууллага, алба хаагчдын хэвийн үйл ажиллагааг хангах 

чиглэлээр анхааран ажиллаж байна. 

Шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайт болон цагдаагийн хэлтсийн 

www.gobisumber.police.gov хаяганд 2018 онд байгууллагын санхүү, худалдан авах 

ажиллагаатай холбоотой мэдээллүүдийг “Шилэн дансны тухай хууль”-д заасны дагуу 

оруулснаас гадна ил тодын самбарт тухай бүр хугацаанд нь байршуулж ажилласан. 

Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 

Цагдаагийн хэлтэст 2018 онд хөрөнгө оруулалтаар 166,000,000 төгрөг батлагдсан. 

Үүнээс:  

- Мөрдөн байцаах тасгийн байрны дээвэр, гадна фасадны засварын ажил 

54,064,166 төгрөг, нэмэлт 8,109,625 төгрөг, нийт 62,173,791 
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- Цагдаагийн хэлтсийн барилгыг төвлөрсөн халаалтын шугаманд холбоход 

шаардагдах 85,894,970 төгрөг, нэмэлт гэрээгээр 12,884,246 төгрөг, нийт 

98,779,216 төгрөг,  

Цагдаагийн ерөнхий газрын хөрөнгө оруулалтаар: 

- “УАЗ-Фургон” маркийн автомашин  29,280,000 төгрөг 

- Компьютер /5 ширхэг/    6,812,000 төгрөг 

- Принтер      302,500 төгрөг 

- Нотебүүк      1,389,630 төгрөг 

- Суурин станц     500,000 төгрөг 

- Бодис тандагч багаж    86,900,000 төгрөг 

- Согтуурал хэмжигч /драгер/   4,500,000 төгрөг 

- Хурд хэмжигч     13,300,000 төгрөг 

Нийт       143,424,630 төгрөг 

ЦЕГ-аас бараа материалын дансаар буюу хоорондын тооцоогоор 10,498,834 төгрөг 

50 мөнгө, нийт дүн: 314,876,471 төгрөг 50 мөнгө 

Орон нутгаас:  

Бэлэн бус торгуулийн багаж   3,192,000 төгрөг 

Сэргийлэгч бүлгэмийн хүүхдийн хувцас 2,078,000 төгрөг 

Наадмын хамгаалалтын хоол   2,610,000 төгрөг 

Сургалт      341,000 төгрөг 

Аймгийн ИТХ-ын даргын захирамжаар  2,400,000 төгрөг 

Онцгой байдлын газраас     11,665,000 төгрөг /томилолт/ 

Нийт дүн: 22,286,000 төгрөг 

Зохион байгуулсан шинэлэг ажил арга хэмжээ, 

түүний үр дүнгийн талаар 

Тасаг, хэсгийн  ажлыг 14 хоног, сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр, хэлтсийн даргаас 

нийт алба хаагчдад өгөгдсөн үүргийн биелэлт үр дүнг 14 хоног, сар, улирлаар дүгнэж 

цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж хэвшүүлсэн.    

Цагдаагийн хэлтсийн даргын зүгээс дэд дарга, тасаг хэсгийн дарга, ахлахуудын 

мэдлэг чадвар, сахилга, ёс зүй, манлайлах ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор  нийт 63 алба 

хаагчаас санал асуулга авч, дүнг нэгтгэн үнэлэлт дүгнэлт өгсний дагуу тэдэнтэй ажиллах 

чиглэлээ тодорхойлон үүрэг даалгавар 12, зөвлөмж 2 өгч биелэлт, үр дүнг тооцон 

ажилласан. 

Үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх шинэ журмыг алба хаагчдад албаны сургалтаар 

судлуулсны зэрэгцээ бүх шатны удирдах ажилтны манлайллыг дээшлүүлэх зорилгоор алба 

хаагчдаас сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан, прокурорын шаардлага авсан тохиолдолд тасаг, 

албадын дарга нарт арга хэмжээ тооцох, өглөөний нэгдэлт, албаны сургалт, соён гэгээрүүлэх 

ажил, арга хэмжээг шалтгаангүй тасалсан алба хаагчдад соёл, хүмүүжлийн ажил зохион 

байгуулах, зөрчил, дутагдал давтан гаргавал ажлын үр дүнгээр хариуцлага тооцох 
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чиглэлийг баримтлан ажиллаж байна. 

     Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, алба хаагчдын үйл ажиллагааны хэв маяг, чиг 

хандлага, сэтгэлгээг хөгжүүлэх, алба хаагчдын амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 

тохиолдуулан цагдаагийн хэлтсийн эрэгтэй алба хаагчдаас эмэгтэй алба хаагчдад шүлэгт 

мэндчилгээ бүхий зурагт хуудас, сарнай цэцэг, дурсгалын зүйлийн хамт хадгалуулсан ба 

эмэгтэй алба хаагчдын зүгээс Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан эрэгтэй алба 

хаагчдын хөгжилтэй зургуудаар видео эвлүүлэг бэлтгэн үзүүлж сонирхуулсан. 

Мөн “Баярлаллаа” арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт алба хаагчдаас баярласан, 

талархсан сэтгэлийн үгээ захиагаар илэрхийлэх боломжийг олгосон ба арга хэмжээнд 63 

алба хаагч оролцсон. 

“Дэлхийн гэр бүлийн өдөр”-ийг тохиолдуулан алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийн 

дунд “Аз жаргалтай гэр бүл” уулзалт, зөвөлгөөнийг 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр 

зохион байгуулж, тэдний санал, санаачлагыг сонсож, ажилласны зэрэгцээ гэр бүлийн 

гишүүдийг 6 багт хуваан гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулж, 1, 2 дугаар байруудад 

шалгарсан багуудад бэлэг, дурсгалын зүйл гардуулсан.  

Гэр бүл судлаач доктор профессор Ж.Баясгаланг урьж “Аз жаргалтай гэр бүл” 

сэдвээр лекц уншуулсан. 

Гэр бүлийн гишүүдийг оролцоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд “Хүүхдийн баяр”-ын 

арга хэмжээг мөн оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулж, 112 хүүхэд 

багачуудад бэлэг гардуулан, бөмбөг шидэлт, зургийн тэмцээнүүдийг зохион байгуулж 

ажилласан. 

Байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг сурталчилан таниулах, байгалиа хамгаалах 

сэтгэлгээг дээшлүүлэх, төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, иргэдийн 

ая тухтай, цэвэр, аюулгүй орчинд амрах нөхцөл бололцоог хангах зорилгоор Шивээговь 

сумын 2 дугаар багийн нутаг Хаялага нуур орчмын хогийг цэвэрлэх ажлыг алба хаагчдын 

хүчээр зохион байгууллаа.  

Цагдаагийн хэлтсийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс санаачлан алба хаагчдын дунд бие 

биендээ хүндэтгэлтэй хандах, урамшуулах дэмжих, эелдэг боловсон харилцааг 

төлөвшүүлэх  зорилгоор “Талархлын өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулж, алба хаагчдын 

дунд шүлгийн уралдаан, талархалаа илэрхийлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж 

ажилласан. 

Аймгийн цэрэгжүүлсэн байгууллагуудын ахлагчийн зөвөлгөөнийг цагдаагийн 

хэлтсийн ахлагчийн зөвлөлөөс санаачлан 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион 

байгуулж, аймгийн Онцгой байдлын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Хорих 0425 

дугаар нээлттэй хорих ангийн 84 ахлагчийг зөвөлгөөнд оролцуулж, тэдний санал бодлыг 

сонсож, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга замын талаар ярилцлага өрнүүлж, уг 

өдрөөр ахлагч бүрэлдэхүүнийг амрааж, офицер бүрэлдэхүүнийг эргүүл, жижүүрт томилон 

ажиллуулсан.  

Мөн цагдаагийн хэлтсийн ахлагчийн зөвлөлөөс хэлтэст 15 ширхэг тасалгааны 

цэцэгийг гардуулсан. 

       Алба хаагчдын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрыг 

хөгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн нэрэмжит сагсан 

бөмбөгийн тэмцээн, Замын цагдаагийн тасгаас хөл бөмбөгийн тэмцээнүүдийг хуваарийн 

дагуу зохион байгуулж, шагнал гардуулсан. 

Цагдаагийн байгууллагын түүхт 97 жилийн ойг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа 

идэвхи зүтгэл гарган ажилласан алба хаагчдыг шагнаж урамшуулах, албан үүргээ 

гүйцэтгэж яваад амь үрэгдсэн албан хаагчдын дурсгалд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг 

2018 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгууллаа. 
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Бусад ажлын талаар 

     Энэ онд нийт 3110 албан бичиг хүлээн авснаас Цагдаагийн ерөнхий газар, төв орон 

нутгийн цагдаагийн газар хэлтсээс 2399, орон нутгийн төр болон төрийн бус байгууллагаас 

711 албан бичиг хүлээн авч, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлэлтэнд 

бүртгэлийн картаар хяналт тавин ажилласан.  

      Нийт 2970 албан бичиг хүргүүлснээс 2,263 бичгийг Цагдаагийн ерөнхий газар, төв 

орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтэст, 707 бичгийг төрийн болон төрийн бус байгууллагад 

хүргүүлсэн. Тусгай шуудан 31 хүлээн авч, 31 удаа явуулсан. Лавлагааны сан руу ял шалгах 

хуудас 95 хүргүүлж, шалгуулсан байна. 

      Алба хаагчдын сахилгын хураангуй, дэлгэрэнгүй, албаны шалгалт, алба хаагчтай 

холбоотой өргөдөл, гомдол, алба хаагч өртөж, хохирсон талаарх, иргэдээс байгууллага 

албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол, албаны сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын 

болон хүний нөөцийн хөдөлгөөний тайлан мэдээг тус тус хугацаанд нь холбогдох албадад 

хүргүүлж ажилласан. 

       Цагдаагийн ерөнхий газар, түүний харьяа албад, төв орон нутгийн цагдаагийн газар, 

хэлтсээс  ирүүлсэн судалгаа, хариутай бичиг, судалгааны хариуг хугацаанд нь гаргаж 

хүргүүлсэн. 

 Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан 

гомдол, мэдээллийг түргэн шуурхай хүлээн авах, ил тод байдлыг хангах зорилгоор 

цагдаагийн хэлтсийн дарга, дэд дарга нарын утасны дугаарыг хүлээлгийн танхимд урсдаг 

электрон самбараар мэдээлж, байгууллагын цахим хаягт байршуулснаас гадна цагдаагийн 

хэлтсийн дарга, тасгийн дарга нараас иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг гарган 

мөн танхимд байршуулсан. 

        Хэлтсийн даргаас тасаг, хэсгийн дарга нарт, тасаг, хэсгийн дарга нараас алба 

хаагчдад өгөгдсөн үүрэг, даалгаварын биелэлтүүдийг тухай бүр тооцож хэвшүүлсэн. Энэ 

онд цагдаагийн хэлтсийн даргаас өгөгдсөн 38 удаагийн үүрэг, чиглэлийн биелэлтийг 

гаргасан байна.  

Цагдаагийн хэлтсийн 2017 оны архивын ажлыг хийж дуусгасан ба хөтлөх нэрийн 

жагсаалт, 2018 оны архивын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж 

хүргүүлсэн.  

Цагдаагийн байгууллагын аварга шалгаруулах “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн, 

Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн нэрэмжит шатрын 

тэмцээнүүдэд баг тамирчид амжилттай оролцсон. 

Аймгийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд зохион 

байгууллагдсан тусгай бэлтгэлжилтийг шалгах “Марш тактик 2018” тэмцээнд цагдаагийн 

хэлтсийн 2 баг, 18 тамирчин оролцож, 1 дүгээр баг дэд байранд шалгарсан.  

Аймгийн аварга шалгаруулах хүчит бөхийн барилдаан, аймгийн спортын “Бага 

наадам”-ын үндэсний бөхийн барилдаанд насны ангиллаар цагдаагийн хэлтсийн 3 алба 

хаагч амжилттай оролцож, 2 алба хаагч үзүүрлэж 1 алба хаагч шөвгийн дөрөвт шалгарсан. 

Хүчний гурван төрөлтийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд тус цагдаагийн 

хэлтсийн баг тамирчид оролцож, 2 алт, 3 мөнгө, 1 хүрэл медаль хүртсэн. 

Мөн 2018 оны 03 дугаар сард зохион байгуулагдсан “Классик пауэрлифтингийн 

улсын аварга шалгаруулах тэмцээн”-д 1 алба хаагч амжилттай оролцож Мастер-1 

ангилалын 120 кг-ын жингийн хэвтээ шахалтын төрөлд 2 дугаар байр эзэлж мөнгөн медаль, 

газраас таталт, штангтай суулт болон нийлбэр дүнгээр тэргүүлсэн ба энэ оны 12 дугаар 

сарын 04-08-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан Ази тивийн аварга 

шалгаруулах пауэрлифтингийн тэмцээнд оролцож 2 мөнгө, 1 хүрэл медаль хүртсэн. 

Өмнөговь аймагт зохион байгууллагдсан “Хөнгөн атлетик”-ийн аварга шалгаруулах 

тэмцээнд бага тамирчид амжилттай оролцож, 1 хүрэл медаль хүртсэн.  



Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан 

 

Энэ оны 04 дүгээр сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион 

байгууллагдсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон талт хамтын ажиллагаа” 

Үндэсний II чуулганд 2 алба хаагч оролцсон. Үндэсний II чуулганы үеэр “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль /хамтарсан баг/ видео сургалтын CD”-ийг тараан 

өгснийг Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь сумдын хамтарсан багийн 

гишүүдэд хүлээлгэн өгч үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Мөрдөн байцаах албаны түүхт 72 жилийн ойг тохиолдуулан Хүнд гэмт хэрэг мөрдөн 

шалгах хэлтсээс зохион байгуулсан “Шилдэг мөрдөгч 2018” тэмцээн, Замын цагдаагийн 

албанаас зохион байгуулсан “Шилдэг зохицуулагч 2018”, “Шилдэг хэсгийн байцаагч 2018”, 

“Хүч” спорт хорооны аварга шалгаруулах “Хөл бөмбөгийн тэмцээн”, “Гар бөмбөгийн 

тэмцээн”-үүдэд баг тамирчдыг бэлтгэж, амжилттай оролцуулсан. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх нээлттэй хорих 425 дугаар ангийн 115 хүмүүжигчдэд 

Зөрчлийн тухай хууль, хорих ял эдлээд суллагдсан этгээдэд захиргааны хяналт тогтоох 

журмаар сургалтыг зохион байгууллаа. 

“Хүч” спорт хорооны аварга шалгаруулах хөл бөмбөгийн тэмцээнд цагдаагийн 

хэлтсийн баг тамирчид амжилттай оролцсон. 

Алба хаагчдын амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор “Яг түүн 

шиг” хөгжөөнт тэмцээнийг зохион байгуулсан. 

Алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Шуурхай удирдлагын тасгаас 

санаачлан жингээ хасах хүсэл, эрмэлзлэлтэй алба хаагчдын дунд “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” 

аяныг зохион байгуулж ажилласан. 

Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний 

талаар мэдээлэл 42, урьдчилан сэргийлэх санамж, сэрэмжлүүлэг 64 ширхэгийг цагдаагийн 

хэлтсийн цахим хуудас, “Боржигон цагдаа” фейсбүүк хаягт байршуулан сурталчилж 

ажилласан. 

 

ХОЁР: ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ,  

ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр 

Гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь шуурхай шалгаж илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн 

этгээдийг олж тогтоох ажлыг төрөл мэргэжлийн албадтай хамтран гүйцэтгэж хэргийн 

илрүүлэлтийг зохих түвшинд хүргэхээр ажиллаж байна. 

Энэ онд нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 224.350.000 хохиролтой 106 холбогдогчтой 58 

гэмт хэрэгт Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, яллагдагчаар татвал зохих 26 этгээдийг олж 

тогтоон, мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж ажилласан. 

Одоо тус тусагт эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 57 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 

шалгагдаж байна. Хэргийн илрүүлэлт 61,3 % буюу улсын дундажаас 26,9 %-аар илүү байна. 

Гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй 33 этгээдийг 6000 маягтаар санд бүртгэж төвлөрсөн 

тоо бүртгэлд оруулан хяналт тавин ажиллаж байна.   

Сүүлийн 3 жилд  ял шийтгэгдээд суллагдсан тус аймгийн харьяат 34 иргэнийг 

бүртгэл судалгаанд аван, хяналт тавин ажиллаж байна. 

Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах “ASAP” санд эрэн сурвалжлагдаж 

байгаа хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг оруулахдаа хэргийн ангиллыг үнэн зөв, 

бүрэн гүйцэд оруулж, эрэн сурвалжлагдаад олдоогүй байгаа хүн, эд зүйлийн талаар 

зохиомолоор эрэн сурвалжлалтыг хааж, дүн мэдээнд зөрүүтэй байдал гаргахгүй байх 

талаар алба хаагчдыг үүрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Нийт бие бүрэлдэхүүний эрэн сурвалжлах “ASAP” санд хандаж байгаа хандалтын 

тоог сарын ажил дүгнэх хурлаар хэлэлцүүлж, шалгуур үзүүлэлт болгон хэвшүүлсэн. 



Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан 

 

Энэ оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр Сүмбэр сумын 1 дүгээр багийн нутаг, ТЗ-24 

тоот байрны хажууд байх барилгын хашаанд байрлах Э.Дарханбаатарын гэрт 16-18 насны 

хүүхдүүд хар тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэж байж болзошгүй талаар авагдсан 

мэдээллийн дагуу шалгалтын ажиллагаа явуулахад Говьсүмбэр аймгийн харьяат 

А.Идэрбаясгалан, Э.Дарханбаяр, Г.Жавхлан, Э.Мөнхдөл, П.Молор-Эрдэнэ, Б.Ууганбаяр 

нар нь “Мариухан” нэртэй хар тамхины төрлийн бодисыг хэрэглэж байсан үйлдлийг таслан 

зогсоож, илрүүлэн шалгаж, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газарт шилжүүлсэн. 

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр 

Тус цагдаагийн хэлтэс нь 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар иргэд, аж ахуй нэгж 

байгууллагаас нийт 677 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 215 гомдол, мэдээлэлд 

эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 175 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээж, 87 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн 

хэрэг нээхээс татгалзан, хялбаршуулсан журмаар 120 хэргийг шийдвэрлэж, 11 гомдол, 

мэдээллийг нэгтэн шилжүүлж, одоо 8 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.    

Гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувь 61,3 хувьтай байгаа нь урьд оны мөн үеэс 7,3 

хувиар өссөн дүнтэй байна. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллага аж ахуй нэгжид учирсан 640.0 сая төгрөгийн 

хохирлоос 243,0 сая төгрөгийг буюу 38,0 хувийг төлүүлж, 20,5 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг 

битүүмжилэн хамгаалсан байна.  

Аймгийн прокурорт гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг тухай бүр мэдээлж 

ажиллав. Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сангийн талаарх мэдээллийг долоо хоног 

бүрийн Лхагва гаригт алба хаагчдад танилцуулж хэвшүүлсэн.  

       Алба хаагчдаас санд оруулсан гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт, гэмт хэргийн 

маягтуудыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв оруулах ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, бүртгэсэн. 

       Нөхцөл байдлын мэдээ болон 14 хоногт үйлдэгдэж бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, 

захиргааны зөрчлийн мэдээг бэлтгэж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд тухай бүр 

хүргүүлж ажилласан. 

Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр 

       Гудамж замын хяналт шалгалтаар нийт 14977 зөрчил илрүүлснээс 406.139.000 

төгрөгөөр торгож, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 211, 

үүнээс 140 жолоочийг 1 жил хүртэл хугацаагаар жолоодох эрхийг хасаж 56.000.000 төгрөгөөр 

торгож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ 

хасуулсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 192 жолоочийг 38.400.000 төгрөгөөр, хурд 

хэтрүүлсэн 504 жолоочийг 25.200.000 төгрөгөөр, хамгаалах бүс хэрэглээгүй 938 жолоочийг 

18.760.000 төгрөгөөр, хүн, ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн 216 жолоочийг 17.750.000 

төгрөгөөр, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 8995 жолооочийг 179.900.000 төгрөгөөр, 

оношлогоонд ороогүй 790 жолоочийг 39.500.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч 

ажилласан байна.  

        Зөрчилтэй явсан 244 тээврийн хэрэгслийг тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байранд 

байрлуулж, зөрчилд хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцсон.  

         2018 онд “АСАП” сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан оршин суугаа газраасаа 

оргон зайлсан этгээд 21, зарлан мэдээлэгдсэн 1 тээврийн хэрэгслийг олж илрүүлэн, 

холбогдох байгууллагад шийлжүүлсэн болно.  

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

осол, хэрэг ихээр гардаг Баянтал сумын нутаг 14, 16 дугаар зөрлөгийн орчим, Шивээговь 

сумын нутаг 145-160 км орчмын замуудад хөдөлгөөнт эргүүлийг тогтмол ажиллуулж байна.  

Мөн “Сар шинэ”, “Орон нутгийн зам-Нийтийн тээвэр”, “Согтуу”, “Согтууруулах 

ундаа-Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, “Ачаа тээвэрлэлт”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, 

“Хамгаалах бүс-хамгаалах суудал”, “Тээврийн хэрэгслийн хяналт шалгалт”,  “Татвар”, 
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“Оношилгоо”, “Бүрэн бус-Өнгө үзэмж”, “Бяцхан зорчигч”, “Ургац-2018” “Оюутан тээвэр” арга 

хэмжээнүүдийг удирдамжийн дагуу нийт 18 удаа зохион биелэлт тооцож ажилласан.  

Хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Аймгийн 

Боловсрол, соёл урлагийн газартай хамтран сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд болон 

сургуулийн сурагч, эцэг, эхчүүдэд “Замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох”, “Явган зорчигчийн 

үүрэг”, “Тээврийн хэрэгслээр зорчигчийн үүрэг” сэдвүүдээр 3 удаагийн 6 цагийн сургалт, 

УС-ДУ ХХК, Төмөр замын 3-р анги, Авто тээврийн төв, Татварын хэлтэс зэрэг 8 

байгууллагад “Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх нь”, “Замын хөдөлгөөний дүрэм”, 

“Зөрчлийн тухай хууль” сэдвээр тус тус сургалтыг зохион байгуулж, 980 хүнийг хамруулсан. 

Сүмбэр сумын ЗДТГ-н ажилтан, хот хооронд такси үйлчилгээ эрхэлдэг "Очирмөнх 

хайрхан" ХХК, тус аймаг дотор такси үйлчилгээ эрхэлдэг "Монгол шуудан" ХХК, тээврийн 

хэрэгслүүдэд 2 удаа үзлэг шалгалт хийж ажилласан. 

       Сүмбэр сумын төвөөс хойд чиглэлд 7.5 км зайд замын цагдаагийн хяналтын постыг 

шилжүүлэн байрлуулах, дулаан, цахилгааны асуудлыг шийдвэрлэх талаар аймгийн  

Газрын алба, Авто тээврийн төв, “Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК зэрэг холбогдох 

байгууллагуудтай зөвшилцөн ажиллаж байна. 

       Зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах, урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор орон нутгийн “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨҮГ-т 3 , Монгол шуудан ХХК-д 1, “Саруул 

харгуй” ХХК-д 1 удаа, 5 цэцэрлэг, 5 сургуульд 10, “Адил-Оч” ХХК-д 2 удаа нийт 18 удаа 

зөрчил дутагдлыг арилгуулах, засуулах чиглэлээр мэдэгдэл бичиж хүргүүлэн хариуг авсан 

байна.  

Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны чиглэлээр 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гудамж талбай, олон нийтийн газарт гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх зорилгоор хэв журмын болон замын 

цагдаагийн эргүүлийг тухайн өдрийн 12:00-18:00, 18:00-02.00 цагуудад батлагдсан 

хуваарийн дагуу давхардсан тоогоор 1,939 алба хаагч 14,154 цагийн эргүүлийн үүрэг 

гүйцэтгэж ажилласнаар нийт 268 захиргааны зөрчил илрүүлж, 3,060,000 төгрөгийн 

торгуулийн арга хэмжээ тооцсон.  

Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн, согтууруулах 

ундааг хэтрүүлэн хэрэглэсэн 677 иргэнийг эрүүлжүүлэх байранд хүлээн авч, 109 хүнийг 

сум дундын шүүхэд материалыг хүргүүлэн 7-30 хоногоор баривчлуулан хяналт тавин 

ажилласан.  

Согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг ресторан, бар, пабын ажиллах цагийн хуваарь 

өнгөрсөн онд 00:00 цаг байсан бол энэ онд аймгийн Засаг даргаас үйлчилгээний цагийн 

хуваарийг шөнийн 02:00 цаг хүртэл ажиллахыг зөвшөөрсөнтэй холбоотойгоор “ТБ центр” 

ресторан, паб, “Гранд” паб, “СЕТ” бар зэрэг үйлчилгээний газруудын орчимд буюу гудамж 

талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 

Энэ оны эхний 11 сарын байдлаар шүүхээс зарлагдсан эрүүгийн хэргийн 155, 

иргэний хэргийн 185, захиргааны хэргийн 24, зөрчлийн хэргийн 95, давж заалдах шатны 25, 

магадлан 57, нийт 541 шүүх хуралд дэг сахиулж, шүүгч 666, улсын яллагч 279, нарийн 

бичгийн дарга 536, өмгөөлөгч 207, хохирогч 115, шүүгдэгч 344, зөрчилд холбогдогч 68, 

нэхэмжлэгч 175, хариуцагч 142, гэрч 108, шинжээч 6, бусад 69, нийт 2715 оролцогчийн 

аюулгүй байдлыг хангаж, шүүгч Дорноговь аймагт 11, Хэнтий аймагт 4, Дундговь аймагт 7, 

Төв аймагт 4 удаа шүүгч томилолтоор ажиллах үед шүүгчийн аюулгүй байдлыг ханган 

ажилласан. 

 Шүүхийн байрны аюулгүй байдалд 24 цагаар хяналт тавьж, уг байранд нэвтэрсэн 
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6207 иргэнийг зохих журмын дагуу бүртгэж, нэвтрүүлэн, цагдан хорих байрнаас шүүхэд 38, 

шүүхээс цагдан хорих байранд 52 шүүгдэгчийг хуяглан хүргэж ажилласан. 

Тус цагдаагийн хэлтэс нь 2018 онд 5 иргэнийг эрэн сурвалжлах шүүгчийн захирамж 

хүлээн авч холбогдох ажиллагааг явуулж 4 иргэний оршин суугаа хаяг байршлыг тогтоон 

хүсэлт гаргагч нарт албан бичгээр хариу хүргүүлж, хүлээлгэн өгч ажиллав. Одоо 1 иргэний 

хаяг, оршин суугаа газрыг олж тогтоохоор эрэн сурвалжлах ажиллагааг үргэлжлүүлэн 

явуулж байна.  

Тус аймгийн эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн шүүхээс Дорноговь аймагт 11, Хэнтий 

аймагт 4, Дундговь аймагт 7, Төв аймагт 4 удаа шүүгч томилолтоор ажиллах үеийн аюулгүй 

байдлыг хангаж ажиллаж, Шүүхийн тамгын газартай хамтарсан зөвлөгөөнийг 3 удаа зохион 

явуулсан. Шүүхийн байрны гадна болон дотор аюулгүй байдалд хяналт тавьж 24 цагаар 

үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 5900 иргэнийг зохих журмын дагуу шүүхийн байранд 

нэвтрүүлсэн.  

     Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар 

  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 27 заалт бүхий төлөвлөгөөний биелэлтийг 90,5 

хувьтай хэрэгжүүлж  ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэст хүргүүлсэн.  

Аймгийн “Архинаас ангижрахуй” бүлгэмийн гишүүдтэй хамтран архины хамааралтай 

нийт 29 иргэнд 3 удаа сургалтыг зохион байгуулсан. 

 Мөн ажлын хүрээнд тэсэрч дэлбэрэх бодис хадгалдаг аж ахуйн нэгж 4, банк, банк 

бус санхүүгийн байгууллага 5, үйлчилгээний газар 22, Политехникийн коллеж, Ерөнхий 

боловсролын сургууль 3 шалган зааварчилгаа, зөвөлгөө өгч, гэмт хэргийн шалтгаан 

нөхцлийг арилгуулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай 51 

байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, эрхлэгчид шаардлага хүргүүлэн, дутагдлыг засуулж, 

биелэлт үр дүнг тооцсон. 

Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь сумдын хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах, 

төрийн болон төрийн бус байгууллагын албан хаагч нарын эрх зүйн мэдлэгийн түвшинг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Хүүхдийн эрхийн сургалт, судалгааны төв”, "Хүүхэд хамгааллын 

сүлжээ" -ний сургагч багш нартай хамтран “Гэр бүлийн хүчирхийлэл  түүний шинж, 

хуулийн хэрэглээ”, “Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн ойлголт”, “Гэр бүлийн 

хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага, мэдээллийг хүлээн авч, аюулын зэргийн үнэлгээ хийх 

журам”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай”, “Хүүхэд хамгааллын тухай” хууль 

болон бусад сэдвүүдээр 8 удаа 12 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Дээрх сургалтанд 

нийт давхардсан тоогоор 412  алба хаагч, иргэдийг хамруулж, 310 ширхэг боршур тарааж 

ажилласан. 

Сургуулийн орчинд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн судалгааг үндэслэн ерөнхий 

боловсролын сургуулийн орчинд дээрэм, булаалт, танхай, бусдын биед хөнгөн, хүнд 

гэмтэл учруулах болон бусад төрлийн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй ба цаашид энэ төрлийн 

гэмт хэргийг гаргуулахгүй байх талаар сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, эцэг эхийн 

төлөөлөлтэй 2 удаа уулзалт зохион байгуулан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар 

хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган ажиллаж үр дүнг тооцсон.  

Мөн эцэг, эхчүүдийг хөдөлгөөнт эргүүл /“School police”/-ээр  ажиллуулан тэдэнд 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, 

Тамхины хяналтын тухай хуулиудыг сурталчилан мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, 

эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчил гарсан 

тохиолдолд мэдээллийг цаг алдалгүй цагдаагийн байгууллагын 98641102, 7054102 

дугаарын утсаар мэдээлж байх талаар эрх зүйн зөвлөмж өгсөн байна.  

Политехникийн коллеж, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагч, эцэг 

эхчүүдэд “Гэр бүлийн хүчирхийлэл түүний шинж, хуулийн хэрэглээ”, “Хүүхэд хамгааллын 
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хамтарсан багийн ойлголт”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай”, “Хүүхэд 

хамгааллын тухай”, “Зөрчлийн тухай”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай”, “Тамхины 

хяналтын тухай” хууль болон бусад сэдвүүдээр 5 удаа 8 цагийн сургалтыг зохион 

байгуулсан. Дээрх сургалтанд эцэг эх 185, алба хаагч 75, оюутан 38, сурагч 475 нийт 723 

хүн оролцож, арга хэмжээний үеэр 450 ширхэг боршур, 250 ширхэг сэрэмжлүүлэг, 210 

ширхэг зөвлөмж тарааж ажилласан. 

Сургуулийн орчинд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийг бууруулах, сурагчдыг гэмт хэрэг, 

зөрчил, зам тээврийн осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд сурагчдын туслалцааг 

авах, хүүхдийг хүүхдээр нь хүмүүжүүлэх, тэдний нийгмийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх 

зорилгоор Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын 

сайдын 2017 оны А/253, А/252 дугаар тушаалаар хамтран баталсан “Өсвөрийн сэргийлэгч” 

бүлгэмийг ажиллуулах журмын дагуу энэ оны 01 дүгээр сард аймгийн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Боловсрол соёл урлагын 

газруудтай хамтарсан 11 заалт бүхий төлөвлөгөөг  гарган  биелэлт үр дүнг тухай бүр 

тооцон  Аймгийн  Гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд 

тайлагнаж ажилласан.  

Энэ хугацаанд ерөнхий боловсролын 1, 2, 3, 4, 5 дугаар сургуулиудын “Өсвөрийн 

сэргийлэгч” бүлгэмийн 45 гишүүдэд “Гэр бүлийн хүчирхийлэл түүний шинж”, “Хүүхэд 

хамгааллын хамтарсан багийн ойлголт”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай”, 

“Хүүхэд хамгааллын тухай”, “Зөрчлийн тухай”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай”, 

“Тамхины хяналтын тухай хууль” болон бусад сэдвүүдээр 5 удаа 8 цагийн сургалтыг 

зохион байгуулсан.          

Монгол Улсын хууль, тогтоомж, эрх зүйн актуудыг сурталчлах, өсвөр үе 

залуучуудыг хорт зуршлаас ангид байлгах, гарч болзошгүй гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор “Сэрэмжлье-Нэгдье”, “Хуулиа мөрдье”, “Хуулийн хэрэгжилт”, 

“Хайрлагдсан хүүхэд-Хамгаалагдсан хүүхэд”, “Хүүхэд хамгаалал”, “Насанд хүрээгүй 

хүүхдийг гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлье”, “Хамтдаа хөгжье”  зэрэг нэгдсэн 

арга хэмжээ 3, аян 2, өдөрлөг 1, зөвөлгөөн 2 удаа зохион байгуулж, олон нийтэд түгээн 

дэлгэрүүлэх зорилгоор 6 удаа 5 минутын мэдээлэл, 1 удаа 30 минутын нэвтрүүлгүүдийг 

бэлтгэн аймгийн “Залуус” телевиз, Улаанбаатар хотын “TV9”, “Молор” телевиз,  

“Хичээлийн шинэ жил”, “UNFRIEND” хөдөлгөөн зэрэг нэгдсэн арга хэмжээг олон нийтэд 

түгээн дэлгэрүүлэх, МУ-ын хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг сурталчлах, өсвөр үе 

залуучуудыг хорт зуршлаас ангид байлгах, Тэмдэг бүрийн цаана хүүхэд зорчиж байгаа, 

Хүүхдүүдээ замын хөдөлгөөнд зөв, аюулгүй оролцох дадлыг хэвшүүлэх  чиглэлээр 1 удаа 

10 минутын мэдээлэл, 1 удаа 30 минутын нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэн Youtube.com болон 

аймгийн Залуусын телевизээр тус тус  иргэдэд хүргэсэн.  

“Хүүхдийг зодож шийтгэхгүй байх” дэлхийн өдрийг тохиолдуулан Ерөнхий 

боловсролын 1-5 дугаар сургуулийн сэргийлэгч бүлгэмийн гишүүд болон Политехникийн 

коллежийн оюутан цагдаа клубийн гишүүдийн дунд “Хүчирхийлэлд үгүй гэж хэлье” 

жүжигчилсэн тоглолтыг зохион байгуулснаараа “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Хүүхэд 

хамгаалал”, “Хүүхдийн эрх”-ийн талаар олон талт сөрөг болоод эерэг хандалтыг 350 орчим 

суралцагчдад хүргэж ажиллаа. Жүжигчилсэн тоглолтонд ерөнхий боловсролын 2 дугаар 

сургуулийн баг 1 дүгээр байр, ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн баг 2 дугаар 

байр, ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн баг 3 дугаар байранд тус тус шалгарч 

аймгийн ИТХ-ын даргын өргөмжлөл мөнгөн шагналаар урамшуулсан. 

Цагдаагийн хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтнүүд 2018 оны 05 

дугаар сард Сүмбэр сумын 4, 5, 6 дугаар багийн өдөрлөгийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн 

нутгийн иргэдэд тус цагдаагийн хэлтсийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал, мал хулгайлах 

гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиудаар 40 минутын мэдээлэл 

хийж, 165 зөвлөмж, 125 сэрэмжлүүлэг тараан ажилласан.  
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     Аймгийн хууль зүйн хэлтэс, “Залуус” телевизтэй хамтран “Хуулийн цаг” нэвтрүүлгийг 

зохион байгуулан, байгууллагуудыг хуваарийн дагуу оролцуулж, насанд хүрээгүй хүүхдийг 

гэмт хэрэг, зөрчлөөс болон осол, гэмтэлд өртөж хохирох, холбогдохоос урьдчилан 

сэргийлэх талаар нийт 1 удаа 20 минутын мэдээлэл бэлтгэн иргэдэд хүргэсэн.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор баталсан “Цахим 

тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт 

тавих ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг "STAR", "OK", “INTERNET 

PC GAME”, “PC GAME” цахим тоглоомын газруудад өдөр бүр 15-18, 18-00, 00-08 цагийн 

хооронд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах 

мэргэжилтэн, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, 

нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэсгийн байцаагч, явган эргүүл, машинт эргүүлийн 

алба хаагч нар тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.  

Дээрх хугацаанд “INTERNET PC GAME”, “PC GAME” цахим тоглоомын газруудын 

ажилтан нар холбогдох сургалтанд хамрагдаж сертификат аваагүй байсныг илрүүлж 

“Голден эдукейшин” академийн сургалтанд хамрагдуулж сертификаттай болгуулсан. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар ерөнхий боловсролын 1, 2, 3, 4, 5 дугаар 

сургуулийн захирлуудад байгууллагын орчинд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж буй шалтгаан 

нөхцлийг арилгах талаар тодорхой арга хэмжээ авах, ажилтнууддаа гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчилах, барилга 

байгууламжийн гадна орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ашиглаж байгаа дүрс 

бичлэгийн техник, хэрэгслийг сайжруулах талаар мэдэгдэл 2, зөвлөмж 1 удаа өгч үр дүнг 

нь тооцсон. 

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 

газрын алба хаагчидтай хамтран Говьсүмбэр аймгийн Баянтал, Шивээговь, Сүмбэр 

сумуудын нутаг дэвсгэрт архи согтууруулах ундаа худалдаалдаг, түүгээр үйлчилдэг 40 аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудад 18 нас хүрээгүй хүүхэд ажиллуулж байгаа эсэх, 21 нас 

хүрээгүй хүнд архи согтууруулах ундаа худалдаж, үйлчилж байгаа эсэхэд шалгалтыг хийж 

ажиллан эрүүл ахуйн бичиггүй “Мөнхжин-Од” ХХК-ний “Хандгайт” гэх нэртэй 0.5 литрийн 15 

ширхэг архийг Зөрчлийн тухай хуулийн 4.5 дугаар зүйлийг үндэслэн тэмдэглэл үйлдэн, түр 

хураан авч, зөрчлийн хэрэг үүсгэн харьяаллын дагуу Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 

газарт шилжүүлсэн.  

Мөн аймгийн Прокурорын газартай хамтран Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 

болон Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин архи 

согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад гадна гэрэлтүүлэг, камер, дохиоллын системтэй эсэхийг шалгаж, 8 аж 

ахуйн нэгж байгууллагад илэрсэн зөрчлийг засуулахаар албан мэдэгдлийг хүргүүлснээс 3 

аж ахуйн нэгж байгууллагаас хариуг ирүүлсэн байна.   

Иргэдийг хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор санамж, 

сэрэмжлүүлэг 650 ширхэгийг тараан ажиллав. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дотоод сүлжээгээр ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 

мэдээ мэдээлэл, эрэн сурвалжлалтыг 13 удаа хүлээн авч алба хаагчдад шуурхай зарлан 

мэдээлж, хоногийн мэдээ болон онцлог мэдээ, мэдээллийг тухай бүр Шуурхай удирдлагын 

штабт хүргүүлэн ажилласан. 

Баянтал суманд зохион байгууллагдсан “Дүнжингарав 2018” хаврын бүсийн хурдан 

морины уралдааны үеийн хэв журмын болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 

чиглэлээр хамгаалалтанд цагдаагийн хэлтсийн 64, Хамгаалалтын нэгдүгээр газрын 25 алба 

хаагчийн хүчээр зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулсан. 

       Монгол Улсын ерөнхий сайдын Дорноговь аймагруу дайран өнгөрөх үеийн 

хамгаалалт, Монголын чопперчдын холбооны цувааны хамгаалалт, Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга тус аймагт ажиллах, иргэдтэй уулзах уулзалтын үед нийтийн хэв 
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журам сахиулах, олон нийтийн болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 

хамгаалалт, Говьсүмбэр аймгийн морин спорт уяачдын холбооноос жил бүр уламжлал 

болгон зохион байгуулдаг аймгийн бүсийн хурдан морины уралдаан “Уяан товог-2018” 

наадмын үеийн хамгаалалтуудыг зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулсан.  

Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт 2018 оны байдлаар Шүлхий өвчний шинж тэмдэг илэрсэн 

4 тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд тухай бүр засаг даргын захирамжаар аймгийн нутаг 

дэвсгэрт хорио цээрийн дэглэм тогтоож 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 

03 дугаар сарын 14-ний өдрүүдийн хооронд нийт 8 хорио цээрийн хяналтын постонд дэглэм 

сахиулан хяналт шалгалт хийн ажилласан. 

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын 2 дугаар багийн нутаг “Хар толгой” гэх газарт 

2017 оны 12 дугаар сарын 28-ний өдөр, мөн Сүмбэр сумын төвөөс 14 км зайтай 4 дүгээр баг 

Хөндлөн бор толгой гэх газар, мөн 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр Сүмбэр сумын 5 

дугаар багийн нутаг дэвсгэрт “Бага мухарын ам” гэх газруудад гарсан Шүлхий өвчний үед 4 

пост, мөн 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр Сүмбэр сумын 4 дүгээр баг Тэрэгт гэх 

газарт гарсан Шүлхий өвчний үед 4 пост гарган цагдаагийн алба хаагчдаас давхардсан 

тоогоор 28 алба хаагч 4,392 цагийн үүрэг гүйцэтгэн ажилласан байна.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, аймгийн хэмжээнд тогтоосон малын гоц 

халдварт шүлхий өвчний хорио цээрийн бүсрүү нэвтрэхгүй байх талаар үүрэн холбооны 3 

операторын сүлжээгээр дамжуулан иргэдийн гар утасны дугаарт илгээж, замын цагдаагийн 

хяналтын постонд болон хөдөлгөөнт эргүүлд үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчид Зам 

тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлаа хангах, согтуугаар тээврийн 

хэрэгсэл жолоодохгүй байх, хурдаа тохируулж хөдөлгөөнд оролцох заалт бүхий 

сэрэмжлүүлэг бэлтгэн 2100 тээврийн хэрэгслийн жолоочид хүргэж ажилласан. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан дээрх ажил арга 

хэмжээний талаар тус хэлтсийн “Боржигон цагдаа”, ЦЕГ-ын “УСАХ алба хаагчид”, “Төв 

орон нутаг УС” фейсбүүк цахим хуудсанд мэдээллийг тухай бүр тавьж ажилласнаар 3,915 

хандалтыг аваад байна. 

 “Тусгай хэрэгсэл 2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн хэлтсийн 

даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу алба хаагчдын 

агсамж тусгай хэрэгсэл болон байгууллагын галт зэвсэг тусгай хэрэгслийг нүд үзэн тоолж 

дүнг Нийтийн хэв журам хамгаалах албанд хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. 

Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй болон хорих ял эдлээд суллагдсан 4 этгээдэд 

захиргааны хяналт тогтоох тогтоолыг батлуулан хувийн хэрэг нээж, хилийн хориг тавиулах 

саналыг прокурорт хүргүүлж, генетик мэдээллийн болон гарын хурууны хээг авахуулан 

судалгаанд хамруулж нэгдсэн санд мэдээллийг бүрэн оруулсан бөгөөд захиргааны 

хяналтанд байвал зохих нийт 30 этгээдэд хяналт тавин ажиллаж 10 этгээдийн хяналтын 

хугацаа дуусч одоо 20 этгээдэд хяналт тавин ажиллаж байна.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харъяа нээлттэй хорих 425 дугаар 

ангиас суллагдсан 26 этгээдийг бүртгэлжүүлэн ажилласан. 

 

ГУРАВ: ДҮГНЭЛТ 

Гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувь 61,3 хувьтай байгаа нь урьд оны мөн үеэс 7,3 

хувиар өссөн дүнтэй байна. 

       Согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг ресторан, бар, пабын ажиллах цагийн хуваарь 

өнгөрсөн онд 00:00 цаг байсан бол энэ онд аймгийн Засаг даргын захирамжаар 

үйлчилгээний цагийн хуваарийг шөнийн 02:00 цаг хүртэл ажиллахыг зөвшөөрөл олгосонтой 

холбоотойгоор “ТБ центр” ресторан, паб, “Гранд” паб, “СЕТ” бар зэрэг үйлчилгээний 

газруудын орчимд буюу гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг өсөх 

хандлагатай  байна. 
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       Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад шаардлага 14 нэгжээр өссөн байгаа алба 

хаагчдын үйл ажиллагаанд тавих тасаг, хэсгийн дарга нарын хараа хяналт муу, алба 

хаагчдын хууль хэрэглэх чадвар сул, хариуцлагагүй хувийн зохион байгуулалт муу, 

Прокурорын байгууллагын хамтын ажиллагаа дутмаг байгааг илтгэж байна. 

       

ДӨРӨВ: САНАЛ 

      1. Байгууллагын  хэвийн, шуурхай үйл ажиллагааг хангах, албаны бэлэн байдлыг 

хангуулахад зарим албан тушаалын орон тооны асуудлыг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай 

байна. Үүнд:  

      а/ Алба хаагчдыг стресс бухимдлаас урьдчилан сэргийлэх, сэтгэл зүйн туслалцаа 

үзүүлэх, зөвөлгөө өгөх зорилгоор цагдаагийн хэлтэст сэтгэл зүйчийн орон тоог батлуулах. . 

      б/ Цагдаагийн хэлтэст батлагдсан орон тоогоор шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг 

хангуулах чиглэлээр хамгаалалтын 1 цагдаа, харуулын 3 цагдаа ажиллаж байгаа бөгөөд 

хэд хэдэн шүүх хурал зэрэг явагдах, шүүгч албан томилолтоор өөр орон нутагт ажиллах үед 

хамгаалалтанд ажиллах алба хаагчид хүрэлцэхгүй байгаа тул хамгаалалтын цагдаагийн 2 

орон тоог  шийдвэрлүүлэх.  

      2. Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны стандарт, эрүүл ахуйн  шаардлага  хангахуйц 

засвар үйлчилгээ хийх төсөв шийдвэрлүүлэх.   

      3. Цагдаагийн хэлтсийн барилга, байгууламжийг шинээр барихад шаардлагатай 

төсөв, санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх. 

      4. Жижүүрийн шуурхай албаны хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор парк 

шинэчлэлийг хийх зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэх саналтай байна.  
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