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           Тайлангийн зорилго: Цагдаагийн ерөнхий газраас болон Архангай аймаг дахь Цагдаагийн 

газраас 2015 дэвшүүлсэн зорилт, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам 

хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэх талаар тасаг албад, 

алба хаагчдын хийсэн ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэхэд оршино. 

Тайлангийн бүтэц: 

 Дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн  

 Монгол Улсын Их хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 

болон аймаг, нийслэл, дүүргийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын тушаал 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны үр дүн 

 Удирдлагын манлайлал, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тэдгээрийн            

хэрэгжилт,Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын үүрэг, зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн 

биелэлтийг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 Үйл ажиллагааны явц үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж мэдээллийг тайлагнах 

чиглэлээр авсан арга хэмжээ, үр дүн 

 Шүүх прокурорын мэдэгдэл,энгийн магадлалын дагуу авсан арга хэмжээ, үр дүн 

 Цагдаагийн байгууллагад иргэд байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн тухай өргөдөл, гомдол 

мэдээлэл, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж байгаа байдал. /Тасаг албадуудын 

ажлын танилцуулга/ 

 Санхүү, нийгмийн асуудлын талаар авсан арга хэмжээний үр дүн 

       Тус Цагдаагийн газар 2015 онд  Монгол улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн байгууллагын тухай 

хууль зэрэг Улсын Их хурлаас батлан гаргасан хууль тогтоомжууд, Засгийн газрын тодорхой 

төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрүүд,  Монгол улсын Засгийн газрын 153-р тогтоол,  

Хууль зүйн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас төв орон нутгийн цагдаагийн удирдах 

ажилтнуудад  өгсөн үүрэг, албан даалгаварууд,  Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 350, 351, 501, 

502, 503, 504, 641, тоот, 2011 оны 38 тоот, 2015 оны Б/99, А/04, А/21, А/25, А/39 дугаар тушаалуудаар 

баталсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам”, “Үйл ажиллагааны стандарт”, 2014-

2015 оны албаны сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр, 2015 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн 

байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудын 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, аймгийн нөхцөл байдал онцлогтой уялдуулан 

”Амар тайван амьдралын төлөө” уриан дор төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, 

иргэдтэй хамтран ажиллах нэгдсэн төлөвлөгөөнүүдийг батлан, алба хаагч бүртэй үр дүнгийн гэрээ 

байгуулж, байгууллага, тасаг албад жил, улирлаар ажлаа төлөвлөн биелэлтийг сар, улирал, хагас, 

бүтэн жилээр тооцон хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, гүйцэтгэлийг бүрэн хангаж, алба хаагчдын 

сахилга хариуцлага, шат дараалсан зарчимч шаардлагыг өндөржүүлж доорхи ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2015 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ: 

 

 ЗОРИЛТ 1. Хүний нөөцийг сонгон  шалгаруулах, үнэлэх тогтолцоог боловсронгуй 

болгож, мэргэжлийн болон давтан сургалтын чанар, үр дүнд ахиц гаргах  

Тус цагдаагийн газрын сул орон тооны судалгааг энэ онд 4 удаа ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн 

хэлтэст хүргүүлж, тус газрын цахим сайт, аймгийн телевиз, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сул орон 

тоог тухай бүр нь зарлан мэдээлж ажиллаа. Тус газар нь 2015 онд цагдаагийн байгууллагад орж 

ажиллах хүсэлт гаргасан 17 иргэний материалыг зохих журмын дагуу хүлээн авч Цагдаагийн 

ерөнхий газрын даргын 2011 оны 38 тоот тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны журам  /код-901/-д заасны дагуу холбогдох шалгуур үзүүлэлт, сахилга, ёс зүй, 



харилцааны соёл, бусад нөхцөл байдлыг тогтоох судалгааг нарийвчлан хийж шаардлага хангасан 

8 иргэнийг сонгон авч зохих сургалтанд хамруулж, 4 хүнийг ажлын байраар хангаж, 4 хүнийг нөөцөд 

авсан байна. 

Энэ онд албан ажлын шаардлага,  дадлага туршлага, алба хаагчдын гаргасан өргөдөл 

хүсэлт, ар гэрийн нөхцөл байдал зэргийг харгалзан үзэж нийт 4 ахлагч алба хаагчийг сэлгэн 

ажиллуулсан байна. Тус цагдаагийн газрын Албадан саатуулах байрны эмчийн орон тоо дутуу 

байгаад анхаарч шинэ алба хаагч томилуулах саналаа Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлж 

шийдвэрлүүлсэн  байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны Б/146 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Цагдаагийн байгууллагын 2015 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө”-ны дагуу тус газраас энэ онд 

албаны сургалтын төлөвлөгөөг хагас, бүтэн жилээр боловсруулан гаргаж хэрэгжүүлэн ажиллав. 

2015 оны эхний хагас жилд нэгдсэн сургалтаар 40 сэдэв буюу 60 цагийн сургалт, тасгийн сургалтаар 

30 сэдэв буюу 30 цагийн сургалт явуулсан, сүүлийн хагас жилд нэгдсэн сургалтаар 12 сэдэв буюу 

18 цагийн сургалт, тасгийн сургалтаар 14 сэдэв буюу 21 цагийн сургалт явуулахаар төлөвлөн 

хэрэгжүүлж байна. Энэ онд тус газраас давтан сургалтад хамрагдах алба хаагчдын нэрсийг 

цагдаагийн газрын 2015 оны 25/666 тоот албан бичгээр ЦЕГ-ын Сургалт дадлагын төвийн даргын 

нэр дээр хүргүүлж 9 офицер, 5 ахлагч тус тус сургалтад хамрагдсан байна. ЦЕГ-ын Сургалтын 

төвөөс 2015 оны 16/665 тоот албан бичгийн дагуу энэ оны 10 дугаар сард сургалтанд хамрагдах 

алба хаагчдыг хуваарийн дагуу сургалтад хамруулж эхлээд байна. Цагдаагийн ерөнхий газраас 

2015 оны 06 сард тус газарт ирсэн төлөвлөгөөт бус шалгалтаар заагдсан алба хаагчдын мэдлэг 

боловсрол хангалтгүй байгааг засах талаар өгсөн үүргийг хэрэгжүүлж 08 дугаар сарын 01-ний 

өдрөөс эхлэн долоо хоног бүрийн Мягмар гарагт нийт нэгдсэн бие бүрэлдэхүүнд, Пүрэв гарагт тасаг 

албадын сургалтыг зохион байгуулснаар нийт 16 сэдэв, 24 цагийн хичээл сургалт орсон байна. 

 

ЗОРИЛТ 2. Байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах ажлыг 

 шинэ шатанд хүргэх 

Цагдаагийн газар, алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр энэ хугацаанд тус 

газрын даргын 2015 оны Б/74 тоот тушаалаар Дотоод аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус 

зөвлөлийг Дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргаар ахлуулан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

шинэчлэн байгуулж, ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтсийн даргын  2015 оны 4г/344 тоот албан бичгээр 

ирүүлсэн ажлын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн 2015 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг 7 чиглэл 52 

заалттай шинэчлэн гаргаж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Дээрх төлөвлөгөөний дагуу цагдаагийн 

газрын нэгдүгээр давхрын цонхнуудад хамгаалалтын төмөр торыг байрлуулж, нийт алба хаагчдын 

албан хэрэгцээнд ашиглаж байгаа компьютерийг нууц кодтой болгон сар тутам кодыг шинэчлэн 

ажиллаж байна. Мөн Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн тусгаарлах хананд нууцлалын зэрэгтэй код бүхий 

карт уншигч хаалга суурилуулсан байна. Тус цагдаагийн газрын байрыг бүрэн камержуулахаар 6,2 

сая төгрөгийн төсөв хөрөнгийн судалгааг гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлэн шийдвэрлүүлж 

байгууллага дотор талд 5, гадна талд 1 камерыг суурилуулсан. Мөн тус газрын даргын 2015 оны 

Б/51 тоот тушаалаар байгууллагын 2015 оны албаны галт зэвсэг, хэрэглэлийг бүртгэх, үзлэг 

тооллого явуулах ажлын хэсгийг байгуулан хагас, бүтэн жилээр тооллогын дүнг гарган,  ЦЕГ-ын 

Санхүү хангамжийн газрын даргын нэр дээр засварлах, актлах, устгах шаардлагатай галт зэвсгийн 

судалгааг гарган хүргүүлсэн.  

Тус газрын хэмжээнд 2015 онд алба хаагчдаас гэмт хэрэгт өртөж, хохирсон алба хаагч 

байхгүй, 1 алба хаагч эрүүгийн хэрэгт холбогдон шалгагдаж байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн баталсан 

удирдамжийн дагуу дэд дарга, дэд комиссар Ц.Ням-Очироор ахлуулсан шалгалтын бүрэлдэхүүн тус 

цагдаагийн газарт төлөвлөгөөт бус шалгалт явуулж 2014, 2015 оны эхний хагас жилийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт,  Хууль зүйн 



сайд, ЦЕГ-ын даргын өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохиож байгаа ажлыг шалган үнэлэлт, 

дүгнэлт өгч ажилласан. Дээрх шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар Цагдаагийн 

ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргаас 2015 оны өдрийн 2/179 тоот албан бичгээр ирүүлсэн үүргийг 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган тодорхой ажил арга хэмжээ зохион байгуулан дүнг 2015 оны 

10 дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлэн ажилласан.  

Энэ онд байгууллагын хэмжээнд тус газрын даргаас 2015 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр 

баталсан төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу Дэд бөгөөд Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг, Дэмжлэг үзүүлэх, 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга нараар ахлуулсан ажлын хэсэг Эрдэнэмандал, Тариат, 

Хотонт сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийг, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн 

даргаар ахлуулсан бүрэлдэхүүн Булган, Цэнхэр, Өлзийт, Их тамир, Жаргалант сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч нарын ажлыг газар дээр нь шалган зааварчилж, дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлэн үнэлэлт дүгнэлт өгч илэрсэн зөрчил дутагдлыг засах, ажил сайжруулах талаар 

хугацаатай үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэн биелэлт үр дүнг тооцон ажилласан.  

Түүнчлэн газрын даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр баталсан удирдамжын дагуу 

Дэд  бөгөөд  эрүүгийн  цагдаагийн  тасгийн  даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Эрдэнэмандал сум дахь 

сум дундын цагдаагийн тасгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөөт бус хэсэгчилсэн шалгалт явуулж 

илэрсэн зөрчил дутагдлын арилгуулах хугацаатай үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлж биелэлт, үр дүнг 

нь тооцон ажиллаа. 

 

ЗОРИЛТ 3. Удирдах ажилтны манлайлал, үүрэг хариуцлагыг сайжруулах 

 

Цагдаагийн газрын даргаас удирдах алба хаагчтай 2015 онд үр дүнгийн гэрээ байгуулан, 

сахилга ёс зүйг чанд сахих, өөрийн мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх, ажлын хариуцлагыг 

сайжруулах талаар заалт оруулж, энэ чиглэлээр мөрдөж байгаа хууль, тогтоомжийг бие даан 

судлуулах ажлыг зохион байгуулав. 

Цагдаагийн газрын даргаас тасаг, албадын хийсэн ажлын танилцуулгыг илтгэх хуудсаар 

долоо хоног бүрийн Баасан гарагт бие бүрэлдэхүүний яриан дээр сонсож танилцан, дараа долоо 

хоногт хийж гүйцэтгэх ажил, арга хэмжээ, анхаарах асуудлын талаар үүрэг, ажлын чиглэл өгч 

мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж байна. 

2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр бүх удирдах алба хаагчдын манлайлал, сахилга ёс 

зүй, харилцааны соёл, удирдлагын арга барил гэсэн 4 асуултаар нийт бие бүрэлдэхүүний 71,7 хувь 

болох 86 алба хаагчаас санал асуулга авсан. 

Санал асуулгын дүнг үндэслэн, цагдаагийн газрын удирдах албан тушаалтан нар хуулиар 

хүлээсэн үүргээ чанд сахин биелүүлж, сахилга ёс зүйтэй байх, алба хаагч нартаа үлгэрлэн 

манлайлагч нь байж ажиллах талаар Цагдаагийн газрын даргаас үүрэг, чиглэл, зааварчилга өгч 

ажиллаа.   

Цагдаагийн газрын даргаас 2 албан даалгаварыг холбогдох тасаг, албанд хүргүүлж,  тасаг, 

албад зарим алба хаагчийн ажлын үр дүнг биечлэн танилцан, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засах, 

цаашид анхаарч ажиллах талаар зааварчилга бичин хүргүүлж, тогтоосон хугацаанд нь биелэлтийг 

нь бичгээр авч, үр дүнг нь тооцож ажилласан.  

Цагдаагийн газрын даргаас 2015 онд Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасагт 3, хэв журмын 

тасагт 2, Замын цагдаагийн тасагт 1, Хэсгийн төлөөлөгч нарт 4, жижүүрийн офицер, мэдээлэл 

хүлээн авагч нарт 1, цагдаагийн газрын нийт алба хаагч нарт 2 тус тус үүрэг, зааварчлага хүргүүлэн 

хариуг авч үр дүнг тооцон ажиллаж, сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт 

гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ мэдээлэлд тавих хяналтыг сайжруулах талаар албан даалгавар нэгийг 

хүргүүлж үр дүнг тооцсон байна.  

Мөн тус цагдаагийн газрын даргаас ёс журмын эргүүлд ажиллаж байгаа алба хаагчдад 

шаардлагатай үед бичгээр үүрэг чиглэл өгч, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 



хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах талаар зөвлөмж өгч, биелэлтийг  оноогоор дүгнэн ажилласан 

байна. 

 

ЗОРИЛТ 4. Алба хаагчдаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний шуурхай байдал, харилцааны 

соёл. ёс зүйг дээшлүүлэх 

 

 Тус газрын даргын тушаалаар 2015 оны 01 дүгээр сард цагдаагийн газрын ¿éë àæèëëàãàà, 

алба хаагчдын харилцааны соёлын талаар Архангай аймгийн 3027 иргэнээс ñàíàë асуулга авсан 

байна. Санал асуулгаар иргэдийн дийлэнх хувь нь цагдаагийн алба хаагчид хүнд сурталтай, 

иргэдтэй дээрэнгүй харьцдаг, харьцааны соёлгүй, мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар 

хангалтгүй, иргэдтэй тэгш бус харьцаж танил тал хардаг гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Дээрх 

дүгнэлтэд үндэслэн иргэдээс цагдаагийн байгууллагад итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, алба хаагчдын 

харилцааны соёлыг сайжруулах, Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, ажил үйлчилгээний 

стандартыг хэрэгжүүлж ажиллах талаар нийт бие бүрэлдэхүүнд 4 удаа 8 цагийн сургалт зохион 

байгуулан, газрын болон дэд дарга, тасгийн дарга нараас нийт 84 удаа зөвлөмж, зааварчлага, үүрэг 

даалгавар өгч биелэлтэнд хяналт тавьж ажилласан байна.  

Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãûí àæèë ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä øóóðõàé õ¿ðòýýìæòýé ÷èðýãäýëã¿é 

õ¿ðãýõ, èðãýä àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí ñàíàë õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ øèéäâýðëýõ, áàéãóóëëàãà 

алба хаагчдын  үйл ажиллагааг сурталчилах зорилгоор сар бүрийн 2 дахь 7 хоногийн “Пүрэв” гаригт 

“Нээлттэй өдөр” буюу “Олон нийт- цагдаагийн хамтын ажиллагаа”-ны өдрийг  Хашаат,  Төвшрүүлэх, 

Өгийнуур, Хотонт суманд  зохион байгуулан 102, 7033102 íîìåðûí óòñààð èðãýäýýñ ìýäýý ìýäýýëýë 

хүлээн авч ажиллаа. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 750 хүнд яриа таниулга хийж, 

санамж сэрэмжлүүлэг 750 ширхэгийг тарааж, иргэдээс 25 санал, 15 хүсэлт, 3 мэдээлэл ирүүлсний 

40 газар дээр нь шийдвэрлэж хариу өгч, 3 мэдээллийг үргэлжлүүлэн шалгаж, хуулийн хугацаанд 

шийдвэрлэж ажилласан. 

 2015 онд иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой тус цагдаагийн газарт 175 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг бүртгэлд оруулан хуулийн 

хугацаанд шалгаж шийдвэрлэн зохих хариуг өгч ажиллаа. Үүнээс шинээр ажилд орохыг хүссэн 

болон их дээд сургуульд элсэн суралцахыг хүссэн 39, ажлын байр өөрчилж шилжихийг хүссэн 28, 

тэтгэвэрт гарахыг хүссэн 2, чөлөө хүссэн 95, тэтгэвэр тэтгэмж хүссэн 10, бусад 3 өргөдлийг хүлээн 

авсан байна.  

Иргэд байгууллагаас энэ хугацаанд цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой 9 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг бүртгэлд авч, хуулийн хугацаанд албаны 

шалгалт явуулан шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн байна. 

2015 онд  тус Цагдаагийн газар 62 офицер, 53 цагдаа, энгийн гэрээт 6, нийт 121 орон 

тоотойгоор ажиллаж байна. Үүнээс Цагдаагийн газрын дарга 1, Дэд бөгөөд Эрүүгийн тасгийн дарга 

1, тасгийн дарга 3, сум дахь тасгийн дарга 3, ахлах төлөөлөгч 3, ахлах мөрдөн байцаагч /орлогч/ 1, 

ахлах мөрдөн байцаагч 1, ахлах хэрэг бүртгэгч /орлогч/ 1, ахлах хэрэг бүртгэгч 1, хэв журмын ахлах 

байцаагч 1, Олон нийттэй харьцах ахлах байцаагч 1, замын цагдаагийн ахлах байцаагч 1, мэдээлэл 

судалгааны ахлах байцаагч 1, ахлах нягтлан бодогч 1, жижүүрийн ахлах зохицуулагч 1, нийт 19 

удирдах бүрэлдэхүүнтэй байгаа нь бие бүрэлдэхүүний 15,7 хувийг эзэлж байна. 

 

Хоёр.  Улсын Их Хурал болон Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Цагдаагийн төв байгууллагын  

даргын болон, аймгийн Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага,  Засаг даргын тушаал 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

үр дүнгийн талаар: 

2015 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газраас  цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой гаргаж ирүүлсэн нийт 24 үүрэг, даалгавар, хөтөлбөр, 



шийдвэрүүдийг тухай бүрт нь нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж, ажлын төлөвлөгөө гаргах, 

сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд оруулан хэрэгжүүлэх зэрэг тодорхой ажлуудыг зохион байгуулан 

ажиллаа. Тухайлбал, Улсын Их Хурлын 2003 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хүний эрхийг 

хангах үндэсний хөтөлбөр”, 2014 оны 70 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2012 оны 37 дугаар тогтоол, 

2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 88 дугаар 

зарлигийн 1,3 дугаар заалтыг  хэрэгжүүлэх  ажлын төлөвлөгөөг гарган зохион байгуулалтын арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, биелэлтийг 2015 оны эхний хагас жилээр гарган дүгнүүлсэн байна. 

Түүнчлэн Засгийн газрын 2011 оны “Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний 

тухай” 103 тоот тогтоол, 2012 оны 146 тоот тогтоолоор батлагдсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

хангах үндэсний стратеги”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, 2013 оны “Монгол хэл бичгийн 

боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол болон “Сэтгэцийн эрүүл мэнд 

үндэсний 2 дахь хөтөлбөр”, ”Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөр зэргийг төлөвлөгөө 

гарган хэрэгжүүлж биелэлтийг заагдсан хугацаанд хүргүүлэв. 

 

ГУРАВ : Үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийг 

тайлагнах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, үр дүн: 

 

ЦЕГ-ын Дотоод хяналт аюулгүй байдлын газраас ирүүлсэн Цагдаагийн байгууллагын 2014 

оны эрсдлийн үнэлгээний тайланг нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж, тус газрын даргын 2015 оны 

Б/22 тоот тушаалаар байнгын ажиллагаатай орон тооны бус багийг байгуулан ЦЕГ-ын дэд даргын 

4/252 тоот албан бичгээр ирүүлсэн ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 

Тухайлбал, цагдаагийн газрын дотоод аюулгүй байдлыг хангах орон тооны бус салбар зөвлөлийн 

ээлжит хуралдаанаар байгууллагын эрсдлийн үнэлгээг 2015 оны  байдлаар шинэчлэн гаргаж 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт шалгалт, аудитын хэлтэст хүргүүлсэн байна. 

Цагдаагийн газраас хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээг 2015 онд 

“АВ”, “Архангай”, “Тамир” телевизүүдтэй шинэчлэн байгуулж мэдээ, мэдээллийн хугацаа, 

нэвтрүүлгийн багтаамжийг урьд онуудаас нэмэгдүүлэх талаар харилцан тохиролцож цагдаагийн 

байгууллагаас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга 

хэмжээ, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан таниулах зорилгоор “Цагдаагийн мэдээлэл”, 

“Police.gov.mn” сайт болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран нийтлэл, нэвтрүүлэг 

бэлтгэн олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна. Мөн аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт цахим 

мэйл хаягаар долоо хоног, сар тутам эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээг хүргүүлэн 

харилцан мэдээлэл солилцон ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын гадна талд иргэдэд харагдахуйц 

байрлуулсан “LED” дэлгэцээр цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх талаар мөн аймгийн хэмжээнд хоногийн нөхцөл байдлын мэдээг тухай бүр нийтэд 

мэдээлэн ажиллаж байна. 

 

ДӨРӨВ : ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ХЭВ ЖУРМЫН НӨХЦӨË ÁÀÉÄËÛÍ ÒÀËÀÀÐ: 

Тус газар нь энэ онд иргэд байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн  тухай гомдол, 

мэдээлэл бүрийг цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу хүлээн авч 

бүртгэлд оруулан тэмдэглэлийг маягтын дагуу үйлдэн үлдэх хувийг иргэдэд хүлээлгэн өгч 

биелэлтэнд тасгийн дарга нараас тогтмол хяналт тавин ажилласан. Даваа гараг бүр Мэдээлэл 

судалгааны ахлах байцаагч нийт шалгаж байгаа гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаар нийт 

алба хаагч нарт танилцуулж, газрын удирдлагаас холбогдох шалгалтын ажиллагаа ихтэй гомдол, 

мэдээллийг хугацаа алдалгүй шуурхай шалгаж шийдвэрлэх талаар анхаарч, тодорхой ажил үүрэг 

чиглэл өгч хэвшсэн.  

2015 онд тус газарт нийт 3779 гомдол, мэдээлэл ирсэн нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 

842 буюу 22,28 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Дээрх гомдол мэдээллээс  гэмт хэргийн шинжтэй 



1023 гомдол мэдээлэл байгаа нь урд оноос 71 буюу 6,49 хувиар өссөн, захиргааны зөрчлийн 

шинжтэй 1373 байгаа нь урд оноос  21 буюу 1,53  хувиар буурсан, бусад 1383 гомдол мэдээлэл 

ирүүлсэн нь 892 буюу 64,50 хувиар буурсан байна.  

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга нар алба 

хаагчдын гомдол, мэдээлэл шалгах ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж холбогдох шалгалтын 

ажиллагааг дутуу хийсэн, хугацаа алдсан зэрэг зөрчил дутагдалыг арилгах, цаашид анхаарвал 

зохих чиглэлээр давхардсан тоогоор 18 алба хаагчид  38 зааварчлага, зөвлөмж өгч биелэлтийг 

тооцсон байна. 

НЭГ: ЭРҮҮГИЙН АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь 2015 онд нууц далд аргаар, бүлэг зохион байгуулалттайгаар 

үйлдэгдсэн гэмт хэрэг болон хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокурор, шүүхээс оргон зайлсан 

сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, түүнчлэн гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдүүдийн талаар гүйцэтгэх 

ажлын шугамаар 295 холбогдогчтой, 597.2 сая төгрөгний хохиролтой, 235 хэрэг, үйлдлийг илрүүлэн 

тогтоож, 233 материалыг хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албанд шилжүүлж, 209 сэжигтэй этгээдийг 

гүйцэтгэх ажлын хяналтанд авсан. Өмнөх онтой харьцуулахад илрүүлсэн хэрэг, үйлдэл 2 буюу 0.8%-

аар буурч, хяналтанд авсан сэжигтэй этгээд 102 буюу 35.9%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Тус газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь 2015 онд нууц  далд аргаар бүлэг, зохион 

байгуулалттай үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг бүрт гүйцэтгэх ажлын шугамаар шалгах төлөвлөгөө гарган 

мөрдөн сурвалжлах, тагнах хэрэг нээн илрүүлэхэд анхаарч ил болон далд эх сурвалжийг оновчтой 

зохион байгуулах, авагдсан мэдээллийг баримтжуулах ажлыг зохион байгуулан биелэлтэнд газрын 

дарга, дэд дарга нар хяналт тавин үйл ажиллагаандаа анхаарвал зохих чиглэлээр  18 алба хаагчид 

5 удаа зөвлөмж, зааварчилга хүргүүлж сар бүр үр дүнг тооцон ажилласан байна.  

Эрүүгийн албанаас Монгол Улсын ЭБШХ-ийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.1-т заасан 

үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн болон бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй мөрдөн 

байцаах ажиллагаанд шалгагдаж байсан 105 хэргийн эзэн холбогдогчийг олж тогтоон, 276.5 сая 

төгрөгний хохиролтой, 156 холбогдогчтой, 108 хэрэг, үйлдийг нөхөн илрүүлж, 105 материалыг нөхөн 

илрүүлснээр, 320.7 сая төгрөгийн хохиролтой, 139 холбогдогчтой, 128 материалыг эрүүгийн хэрэг 

үүсгүүлэн шалгуулахаар тус тус шилжүүлсэн байна.    

Цагдаагийн газрын эрүүгийн цагдаагийн тасгаас  2015 онд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, 

шийдвэрлэх болон хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокуророос оргон зайлсан сэжигтэн, 

яллагдагч, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдүүдийг эрэн сурвалжилж, олж тогтоох чиглэлээр цагдааийн 

газрын даргын 2014.01.20-ны өдөр баталсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу “Сар шинэ” нэгдсэн 

арга хэмжээг 2014.02.13-2014.02.23-ны хооронд, ЦЕГ-ын ГХТГ-ын даргын 2015.02.09-ны өдрийн 

баталсан удирдамж, цагдаагийн газрын даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу “Илрүүлэлт-

Оргодол” нэгдсэн арга хэмжээг 2015 оны 2 дугаар сарын 15-наас 2015 оны 3 дугаар сарын 15-ны 

хооронд, ЦЕГ-ын даргын 2015.02.26-ны өдрийн б/122 тоот тушаал, цагдаагийн газрын даргын 

2015.02.27-ны өдрийн б/25 тоот тушаалуудын дагуу “Илрүүлэлт” нэгдсэн арга хэмжээг 2015 оны 4 

дүгээр сарын 01-ээс 2015 оны 6 дугаар сарын 01-нийг хүртэлх хугацаанд, цагдаагийн газрын даргын 

2015.08.03-ны өдрийн баталсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу “Эрчимжүүлэлт” нэгдсэн арга 

хэмжээг цагдаагийн газрын даргын баталсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу 2015 оны 08 дугаар 

сарын 03-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 05-ныг хүртэлх хугацаанд, 2015 оны 11 дүгээр сарын 02 ноос 

12 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд газрын дэд даргын баталсан удирдамж 

төлөвлөгөөний дагуу “Хулгай” хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг тус тус зохион явууллаа.  

Дээрх зохион байгуулагдсан нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн хүрээнд Монгол Улсын ЭБШХ-ийн 

205 дугаар зүйлийн 205.1.1-т заасан үндэслэлээр урьд болон энэ онд түдгэлзүүлсэн 23 хэрэг, ЭБШХ-

ийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.2-т заасан мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан үндэслэлээр 

түдгэлзүүлсэн хэргүүдэд эрэн сурвалжлагдаж байсан 8 оргодлын орогнон нуугдаж байгаа хаяг 



байршлыг тогтоон, эрэн сурвалжилж, олж баривчлан, хэргийг сэргээн шийдвэрлэсэн ба 

түдгэлзүүлснээс нийт 31, бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 

мөрдөн байцаах ажиллагаанд шалгагдаж байсан 76 хэргийг тус тус нөхөн илрүүлж ажилласан. 

Мөн ЭБШХ-ийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.1-т заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн болон 

бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 5 хэрэгт сэрдэгдэн эрэн сурвалжлагдаж байсан 

6 этгээдийн хаяг байршлыг тогтоон олж тогтоон, дайчлан баривчилж, хэргийг нөхөн илрүүлж 

ажилласан.  

2015 онд ЭБШХ-ийн 205.1.1-д заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 114 хэрэг, 205.1.2-т заасан 

үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 1 хэрэг, 205.1.7-д заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 1 хэрэг нийт 116 

түдгэлзүүлсэн хэргийн үлдэгдэлтэй,  гэмт хэргийн илрүүлэлт 63.7 хувьтай байна.  

Орон нутагт мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралт ихсэж байгаатай холбоотойгоор энэ төрлийн 

гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 11 дүгээр 

сарын 02-ний өдрийн баталсан удирдамж, төлөвлөгөө хуваарийн дагуу “Хулгай” хэсэгчилсэн арга 

хэмжээг 2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 15-нийг хүртэлх хугацаанд 

аймгийн төв болон төв хил залгаа сумдуудын  хэмжээнд зохион явуулж байна. Энэхүү арга 

хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын төвийн алба хаагчид хуваарийн дагуу шөнийн автомашинт 

хөдөлгөөнт эргүүлийг хулгайн зам маршруут бүхий газруудад 2-3 чиглэлд тогтмол ажиллуулж 

байгаа ба арга хэмжээний хүрээнд малын хулгайн 3 хэргийг үйлдэл дээр нь илрүүлэн шалгаж байна. 

Тус арга хэмжээний хүрээнд хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах болон эрүүгийн алба хаагчид эргүүлийн 

чиглэлийг ахлан ажиллаж, нийтийн хэв журам, замын цагдаагийн алба хаагчдыг хүч нэмэгдүүлэн 

ажиллуулж байна.  

Тус цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

чиглэлээр эдийн засгийн ахлах төлөөлөгчийн 1 орон тоотойгоор ажиллаж,  2015 онд туслах хүч 5-

тай харилцаа тогтоон хамтран ажиллаж, эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр гүйцэтгэх  

ажлын шугамаар нийт 30 мэдээ мэдээлэл цуглуулж ажилласнаас гүйцэтгэх ажлын туслах хүчнээс 

16 мэдээллийг авч, биечилсэн сурвалжлага төлөөлөгчийн мэдээлэл 13 байна. Бүх мэдээлэл, илтгэх 

хуудаснаас хүндэвтэр хэргийн 30 мэдээлэл авсан байх бөгөөд 10 мэдээллийг шалган тодруулахад, 

ГА-ын мөрдөн тагнах хэрэгт 3 мэдээлэл, эрэн сурвалжлах ажилд 1 мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг 

үүсгэхээр шалгуулахаар 16 материалыг шилжүүлж ажилласан.  

Дээрх хугацаанд аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн эдийн засаг, албан тушаал, байгаль 

орчны эсрэг гэмт хэргийн чиглэлээр гүйцэтгэх ажлын шугамаар 347.608.0 сая төгрөгний хохиролтой, 

22 холбогдогчтой, 16 материалыг хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албанд эрүүгийн хэрэг үүсгэн 

шалгуулахаар шилжүүлэн ажилласан.  

ЭЦГ-ын ЭЗГХТХ-ээс зохион байгуулсан “ Арал дугаар”, “Вакцин”, “Тариалан”, “Чанаргүй 

барилга”, ”Тэтгэвэрийн сан”, “Алт судалгаа 2015”, ЭЦГ-ын IV хэлтсээс зохион байгуулсан “Тэсрэх 

бодис”, МБГ-ын Байгаль орчны гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс улсын хэмжээнд зохион байгуулсан 

“Эко 2015” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зааварчилгын дагуу төлөвлөгөө боловсруулан 

цагдаагийн газрын даргаар батлуулж хийж гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг  тодорхойлж  мэдээлэл  

цуглуулж, судалгааг гарган  арга хэмжээний хүрээнд хийсэн ажлын талаарх танилцуулгыг хугацаанд 

нь гаргаж танилцуулж ажилласан. 

Тус цагдаагийн газарт 2015 онд Байгаль орчны чиглэлээр үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн талаар 

иргэн аж ахуй нэгж байгууллагаас нийт 46 гомдол мэдээлэл бүртгэгдэж шалгагдсанаас 127.393.867 

төгрөгийн хохиролтой 15 холбогдогчтой 14 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 32 гомдол 

мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж шийдвэрлэсэн 

байна. Эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа гомдол мэдээллийн 12 нь ойн тухай хууль тогтоомж 

зөрчсөн 13 холбогдогчтой 15.363.929 сая төгрөгийн хохирол учруулсан, 2 гомдол мэдээлэл нь ой 



хээрийн түймэр тавих хууль тогтооомж зөрчсөн 2 холбогдогчтой 112.029.938 сая төгрөгийн  хохирол 

учруулсан хэрэг шалгагдсан. 

Тус цагдаагийн газрын эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагч нараас гүйцэтгэх ажлын 

шугамаар 2015 онд Байгаль орчны салбарт үйлдэгдсэн гэмт хэргийн чиглэлээр нийт 21  мэдээлэл 

авч 19 хэрэг материалыг эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах 

тасагт шилжүүлж  9 материалд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 10 материалыг эрүүгийн хэрэг 

үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар шийдвэрлэсэн. 

ХОЁР: ХЭРЭГ БҮРТГЭХ, МӨРДӨН БАЙЦААХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Тус цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг нь 2015 онд Цагдаагийн газрын 

нэгдсэн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу албаны сургалт явуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан, 

тасгийн даргаар батлуулж ажилласан бөгөөд цагдаагийн газраас зохион байгуулсан нэгдсэн хичээл 

сургалтанд хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарыг бүрэн хамруулан зохих мэдлэгийг олгосон байна. 

Үүнд:  

Цагдаагийн газрын 2015 оны 1 дүгээр улирлын сургалт зөвлөгөөнийг 2015 оны 01 дүгээр 

сарын 12-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 14-ны хооронд, 2015 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн б/87 

тоот тушаалаар сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарын 2015 оны 3 дугаар 

улирлын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөнийг 2015 оны 08 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд, 2015 оны 11 

дүгээр сарын 10-ны өдрийн б/108 тоот тушаалаар нийт бие бүрэлдэхүүний 04 дүгэр улирлын 

сургалт, зөвлөгөөнийг 11 дүгээр сарын 11, 12-ны өдрүүдэд тус тус нийт 4 удаа зохион байгуулж, 

цугларалтаар тасгийн дарга, ахлахууд болон сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга нар хичээл 

сургалтыг төлөвлөгөөнд тусгасан сэдвийн хүрээнд алба хаагч нарт орсон.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны шинэ батлагдсан журмаар албаны сургалт 

зохион байгуулах төлөвлөгөөнд тусгасан “Журам код 201, 203-208, 211, 216, 218, 219, 221, 223, 226, 

228, 239”-оор Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч А. Энхбаяр хичээл 

сургалтыг давхардсан тоогоор 225 алба хаагчид 2 удаа, 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ны өдөр 

Цагдаагийн газраас 8 дугаар сард хичээл сургалт явуулах төлөвлөгөөнд тусгасан “Орон байрны 

хулгайн гэмт хэргийн газрын үзлэг хийх, хойшлуулашгүй ажиллагаа” сэдвээр Хэрэг бүртгэх, мөрдөн 

байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн ахмад Г. Алтан-Очир давхардсан тоогоор 102 алба хаагчид 2 

удаа, ЦЕГ-ийн даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/04 тоот тушаалаар батлагдсан 

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 213, 215, 218, 223, 227, 245”-оо Ахлах хэрэг 

бүртгэгч, цагдаагийн ахмад Г. Батбаатар давхардсан тоогоор 116 алба хаагчид 2 удаа тус тус хичээл 

сургалтыг зохион байгуулсан.   

Долоо хоногийн Пүрэв гаригийн хоногийн нөхцөл байдал танилцуулах цагийг Тасгийн 

нэгдсэн хичээл сургалтын цаг болгон өөрчилсний дагуу давхардсан тоогоор 80 алба хаагчид  нийт 

16 цаг, 8 удаагийн хичээл сургалтыг төлөвлөгөөнд тусгасан сэдвээр явуулсан.   

Тасгийн сургалтаар хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нар мэдвэл зохих Монгол Улсын Их 

Хурлаас батлан гаргасан хууль тогтоомж, ЦЕГ, УЕПГ, МБГ-аас гаргасан тушаал, шийдвэрүүд, 

заавар, журмуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 4 цаг, 4 удаа танхимын сургалтыг явуулж алба хаагч нарт 

хууль тогтоомж, баримт бичгүүдийг танилцуулсан.  

УЕП-ын 2015 оны 08 дугаар сарын 11-ны өдрийн А/88 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар 

батлагдсан “Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд ЭБШХ-ийг дагаж мөрдөх аргачилсан 

заавар”-аар бүх хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах эрх бүхий алба хаагч нарт 2 удаа 4 цагийн хичээл 

сургалтыг зохион байгуулсан.  

Нэгдсэн сургалт төлөвлөгөөний дагуу мөрдөн байцаагч, а/х Г. Дагийранжил, а/д Б. 

Дашдондов, а/д Х. Эрдэнэчулуун,  ахлах хэрэг бүртгэгч, а/х Г .Батбаатар нарыг ЦЕГ-ийн Сургалтын 

төвд зохион байгуулсан хичээл сургалтанд бүрэн хамруулж оролцуулсан.  



Мөн БНХАУ-ын  Шаньдун мужийн Цагдаагийн дээд сургуульд “Терроизм”-тэй тэмцэх 

чиглэлээр зохион явуулсан сургалтанд тус цагдаагийн газрын ахлах хэрэг бүртгэгч, цагдаагий 

хошууч Ц. Эрдэнэчулуун 21 хоног хамрагдаж, сургалтын хүрээнд судлагдсан хичээл сургалтыг 

цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд 2 удаа давхардсан тоогоор 110 алба хаагчид 

танилцуулан ажилласан байна.  

Мөрдөн байцаах газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Мөрдөн байцаах 

албаны 2015 оны ажлыг үнэлж, дүгнэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” А/28 тоот тушаалыг хүлээн 

авч танилцан тус цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн ажлыг дүгнэхэд:     

 Тус Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг нь  2015 онд ЦЕГ-аас дэвшүүлсэн 

зорилтын хүрээнд удирдлага, зохион байгуулалтаа чиглүүлэн ажиллахдаа иргэд, байгууллагаас 

гэмт хэргийн шинжтэй нийт 1040, гомдол мэдээлэл хүлээн авч, үүнээс 590 гомдол мэдээллийг хэрэг 

бүртгэх чиглэлээр, 450 гомдол мэдээллийг мөрдөн байцаах чиглэлээр тус тус  хүлээн авч шалгаж 

шийдвэрлэсэн. Одоо ажиллагаанд 27 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байгаа нь нийт 

шийдвэрлэсэн гомдол мэдээллийн 2.5 хувийг эзэлж, 97.5 хувийг хуулийн хугацаанд шалгаж 

шийдвэрлэсэн байна. Нийт шийдвэрлэгдсэн гомдол мэдээллийн 915 буюу 87.9%-ийг 5 хоногт, 

үлдэгдэл 125 буюу 12.7%-ийг  5-аас дээш хоног шалгаж шийдвэрлэсэн байна.  

 Иргэд байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй хүлээн авсан гомдол мэдээллийн 215-д хэрэг 

бүртгэх эрх бүхий, 370 гомдол мэдээлэлд мөрдөн байцаах эрх бүхий алба хаагчид шинээр эрүүгийн 

хэргийн дугаар авч нийт 585 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэснээс хэргийн өнгөөр авч үзвэл 

хөнгөн хэрэг 215, хүндэвтэр 355, хүнд 9, онц хүн 6 хэргээс 199 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэх 

саналтай, 305 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 76 хэргийг нэгтгэх, 5 хэргийг харъяалалын 

дагуу шилжүүлэн шийдвэрлэсэн. Нийт мөрдөн байцаалт явуулсан 370 хэргийн 341 буюу 92.1 хувийг 

шийдвэрлэж одоо мөрдөн байцаалтын харьяалалтай 29 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  

 Шүүх болон прокуророос нэмэлт ажиллагаанд 34 хэрэг буцаж, Эрүүгийн байцаан шийтгэх 

хуулийн 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр өмнөх он болон энэ онд түдгэлзүүлсэнээс нийт 118 

хэргийг үлдэгдэлтэй байна.    

 Хэрэг бүртгэлтийн энэ оны дугаартай түдгэлзүүлсэн 7, мөрдөн байцаалтын энэ он болон 

өнгөрсөн оны түдгэлзүүлсэн 111 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  Энэ оны 12 дугаар сарын байдлаар 

бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн, яллагдагч нь  тогтоогдоогүй тээврийн хэрэгсэл болон малын хулгайн 

нийт 128 хэргийн судалгааг тухай бүр гарган тасгийн даргаас нэг бүрчлэн уншиж танилцан хэргийг 

шалгаж шийдвэрлэх, илрүүлэхэд анхаарах чиглэлээр шалгасан алба хаагч нарт  даалгавар өгч 

биелэлтэнд нь хяналт тавин ажилласны дүнд хэргийн илрүүлэлтийг 63.40 хувьд хүргэж ажилласан.  

 Мөн Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.2-т зааснаар түдгэлзээтэй 

байсан 4 хэргийг сэргээн шалгаж, оргодол 3 этгээдийг олж баривчлан хэргийг аймгийн прокурорын 

газарт шилжүүлэн шийдвэрлэснээр одоо 1 оргодолтой байна.   

 Гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллагад учирсан 1,318,667,000   сая төгрөгний хохирлоос 

мөрдөн байцаалт, хэрэг бүртгэлтийн шатанд 811,594,000  сая төгрөгний хохирлыг нөхөн төлүүлсэн 

нь 56,6 хувьтай байна цаашинд хохирол нөхөн төлүүлэлтийг нэмэгдүүлж ажиллахаар төлөвлөж 

байна.   

 Яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай аймгийн Прокурорын газарт шилжүүлсэн 199 эрүүгийн 

хэрэгт гэмт хэрэг гарсан шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 100 хувь мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл 

бичиж түүний хариуг бүрэн авч ажилласан.   

Цаашид тус цагдаагийн газарт шалгагдаж байгаа эрүүгийн хэргүүд болон Эрүүгийн байцаан 

шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.1-т заасан бусад үндэслэлээр түдгэлзээтэй байгаа 



эрүүгийн хэргүүдийг сэргээн шалгаж шийдвэрлэх, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль болон бусад 

хууль тогтоомж, Улын ерөнхий прокурорын 2015 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/88 дугаар 

тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах ажилллагаанд ЭБШХ-

ийг дагаж мөрдөх аргачилсан заавар”-ыг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын явцад чанд сахин 

мөрдөж ажиллах талаар тасгийн даргаас хэрэг бүртгэгч нарт зөвлөмж, даалгавар хүргүүлэн 

биелэлтэд хяналт тавин ажиллаа. 

 

ГУРАВ: НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 

ЧИГЛЭЛЭЭР: 

             ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 34 тоот тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн эргүүл харуулын 

дүрэм” ийг үндэслэн цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 5 сарын 5 -ны өдрийн б/50 тоот тушаалаар 

дулааны улиралд ажиллах эргүүлийн нэгдсэн байршилт, хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашинтай 

ажиллах эргүүлийн чиглэл байршлыг батлан ажлаа жил, улирал, сар, 7 хоногоор төлөвлөн 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газрын НХЖХТ-ийн шуурхай удирдлагын алба нь 2015 онд жижүүрийн ахлах 

офицер 1, жижүүрийн офицер 3, дуудлага мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 4 өдөр бүр нэг офицер, нэг 

цагдаа 24 цагаар  үүрэг гүйцэтгэж иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас  гэмт хэрэг зөрчлийн нийт 1858 

дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, үүнээс гэмт хэргийн  526, зөрчлийн  990, хандалтаар 342 мэдээлэл 

хүлээн авч  бүртгэлд оруулан хэргийн газрын үзлэгийн баг болон эргүүлийн цагдаа бусад холбогдох 

алба хаагчыг явуулж хоногын танилцуулганд оруулж газрын даргад танилцуулж ажилласан.  

Жижүүрийн 4-н офицер 2015 онд гэмт хэргийн шинжтэй 200 өргөдөл гомдолд хүлээн авч 139 

өргөдөлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж 61 өргөдлийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 

прокурорт шилжүүлсэн. Эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан 139 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 

явуулсанаас 32 сая төгрөгний хохирлыг хэрэг бүртгэлтийн шатанд нөхөн төлүүлж 130 хэргийг 

хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлсэн ба одоо ажиллагаанд 2 хэрэг шалгагдаж байна. 

ЗХТХ-иар 48 хүнийг 1  сая 325,000 төгрөгөөр торгож, 24 хүнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар шүүхээр 

баривчлуулан ажилласан байна.      

Тус тасгийн хэсгийн байцаагч  нар 2015 онд  иргэд байгууллагаас нийт 68 гэмт хэргийн 

шинжтэй гомдол мэдээлэл хүлээн авч бүртгэлд оруулж шалгаснаас 22 өргөдөл, гомдол мэдээлэлд 

эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж 46 өргөдөл, гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 

саналтай прокурорт шилжүүлж, 5 өргөдөл, гомдол мэдээллийг харъяалалын дагуу хэрэг бүртгэх 

мөрдөн байцаах тасагт, аймаг сум дундын шүүхэд тус тус шилжүүлж шийдвэрлэсэн. Эрүүгийн хэрэг 

үүсгэж дугаар авсан, харъяалалын дагуу шилжиж ирсэн 24 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 

явуулж нийт 68 хэргийг шийдвэрлэн гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллагад учирсан 11,7 сая 

төгрөгийн хохирол нөхөн төлүүлсэн байна. Шийтгэврээр 44 хүнийг 855,000 төгрөгөөр, тасалбараар 

198 хүнийг 990,000 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авч шийдвэрлэн ажилласан байна. 

Тасгийн алба хаагчдаас гэмт хэргийн шинжтэй 13 илтгэх хуудас, мэдээллийг бичиж Эрүүгийн 

цагдаагийн тасгаар шалгуулан орон байрны 2, тээврийн хэрэгслийн 3, малын хулгайн 4 хэрэг нийт 

9 илрүүлэн холбогдох албадад шилжүүлсэн байна.  

Тус тасгаас Эрэн сурвалжлах ASAP сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан оргодол этгээдүүд 

1 олж баривчлан мөрдөн байцаах алба, харьяа цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн ажилласан. 

Цагдаагийн газрын нийтийн хэв журам хамгаалах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үүргийн 

хүрээнд захиргааны 4919 зөрчил илрүүлэн шалгаж шийдвэрлэн 4545 иргэнд торгуулийн  нийт 

зөрчилд 28 сая 700,000 төгрөгийн торгууль ноогдуулсан  байна. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчид 2015 онд уламжлалт цагаан сар, хаврын хурдан морьдын 

уралдаан, спорт, урлагийн тоглолт болон зохион байгуулагдсан 6 арга хэмжээний үед хамгаалалтыг 

шуурхай зохион байгуулж, цагдаагийн газраас зохион байгуулагдсан 23 удаагийн нэгдсэн, 



хэсэгчилсэн  арга хэмжээнд ажиллаж цагдаагийн газрын дотоодын жижүүр, харуулд томилгоот 

хуваарийн дагуу хоногт 5 алба хаагч, давхардсан тоогоор  765 удаа томилогдон, 18360 хүн/ цагийн,  

эргүүлийн 45 чиглэлд  49 алба хаагч давхардсан тоогоор 6231 удаа, 37386-хүн/цагийн үүрэг 

гүйцэтгэсэн байна. 

Тус тасаг аймгийн Тахарын албатай хамтран гэмт хэрэг шүүн таслах ажиллагааны  8 

удаагийн хурлын хамгаалалтанд давхардсан тоогоор 19 алба хаагч 105 хүн/цаг ажиллаж,  18 

сэжигтэн ялтныг урьдчилсан хорих байранд хуяглан хүргэж, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 

шатанд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан сэжигтнүүдээс эмнэлгийн 

хамгаалалтанд 6 удаа үүрэг гүйцэтгэсэн байна.  

Тус цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 05-р сарын 05-ны өдрийн б/51 тоот тушаалаар 6 

хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарган 2015 оны эхний хагас жилийн албаны галт зэвсэг, галт 

хэрэглэлийг бүртгэх, үзлэг тооллого явуулсан. 

Аймгийн хэмжээнд иргэдээс галт зэвсэг бүртгүүлэх, гэрчилгээжүүлэх хүсэлт ирүүлсэн 42 

хүний материалыг хүлээн авч, шинээр бүртгэлд авч гэрчилгээ олгов. Мөн галт зэвсгийн шилжилт 

хөдөлгөөн хийлгэх 8 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч зохих журмын дагуу бүртгэлээс хасах, оруулах 

хөдөлгөөнийг хийж, галт зэвсгийн ашиглалтын шаардлага хангахгүй, зориулалт стандарт зөрчсөн 

11 бууг хурааж шийдвэрлэлээ. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон архидан согтуурахаас  

урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр: 

Тус газраас энэ онд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 39 заалт бүхий ажлын 

төлөвлөгөөг гарган биелэлт, үр дүнг улирал тутам тооцон ажилласнаар хэрэгжилт 2015 онд  88  

хувьтай  хэрэгжиж 4,4 оноотой дүгнэгдсэн  байна. Энэ хугацаанд аймгийн 15 сумдад тус газраас 

томилогдсон ажлын хэсэг, сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч, 

байцаагч нартай хамтран давхардсан тоогоор  780 иргэд, малчдыг хамруулан 30 удаа “Олон нийт-

цагдаагийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан. Дээрх ажлын 

хүрээнд иргэдийн үүсэл санаачлагаар нийт 25 “Иргэний зөвлөл”, ”Малчдын бүлэг” байгуулж үйл 

ажиллагаанд нь анхаарвал зохих чиглэлээр зөвлөмж өгсөн байна. Мөн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн оролцоо, хуулиар 

хүлээсэн эрх үүрэг, хариуцлагын талаар тодорхой мэдээлэл өгч ГХУС, Архидан согтуурахаас 

урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудыг сурталчилан  яриа таниулга хийв. 

Түүнчлэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж Ихтамир, Чулуут сумын 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга нартай хамтран аймгийн баруун хойд бүсийн 5 сумдын 

иргэдийн төлөөлөл болох 120 хүнийг хамруулан  “Бүс нутгийн хамтын ажиллагааг сайжруулья” 

сэдэвт зөвлөгөөн сургалтыг 2015 оны 10 дугаар сард зохион байгуулан иргэдийн аюулгүй амьдрах 

орчин бүрдүүлэхэд тулгамдаж байгаа асуудал, цаашид хамтран ажиллах талаар хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулж санал хүсэлтийг авч ажиллаа. 

Аймгийн хэмжээнд 2015 онд нийт 393 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үетэй 

харьцуулахад 57 буюу 14,5 хувиар,  хүндэвтэр гэмт хэрэг 214  бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үетэй 

харьцуулахад 60 буюу 28,4 хувиар, иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг 97 бүртгэгдсэн нь урьд оны 

мөн үетэй харьцуулахад 47 буюу 47,5 хувиар, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын 

журам зөрчих гэмт хэрэг 38 бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 15 буюу 39,5 хувиар, 

гудамж талбайд үйлдэгдсэн 50 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 11 буюу 

22 хувиар өссөнд дүгнэлт хийж,  тодорхой төрлийн гэмт хэргүүд үйлдэгдсэн шалтгаан нөхцөл, гэмт 

хэрэг ихээр гарч байгаа газарзүйн байршил, цаг хугацаа зэргийг нарийвчлан судалж тодорхой 

ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаа. Тухайлбал, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зам 

тээврийн осол, хэрэг ихээр гарч байгаа хар цэгүүдийн судалгааг гарган нийт 14 удаа хөдөлгөөнт 

эргүүлийг зохион байгуулан ажилласан. 



Мөн аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гадна орчин болох 

50 метрт хяналтын камер суурилуулах талаар албан мэдэгдэл өгч ажилласнаар нийт 57 

байгууллага, аж ахуйн нэгж шинээр хяналтын камер байрлуулсан. Тус газрын даргын 2015 оны б/50 

тоот тушаалаар дулааны улиралд эргүүлийн нэгдсэн байршлыг 4 чиглэлд 12 маршрутаар,  өдөр 

тутам аймгийн төв, бүх сумдад нийт 19 эргүүлийн чиглэл, 19 маршрутанд алба хаагчдыг томилон 

ажиллуулж, тушаалын хавсралтаар хөдөлгөөнт болон авто эргүүлийн маршрут, зогсох байршил, 

цагийн хуваарийг гарган  2015 оны эхний 11 сарын байдлаар цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 

давхардсан тоогоор  35 офицер, 53 цагдаа  нийт 5340 хүн цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн 

ажилласан байна. Түүнчлэн тус аймгийн Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд эрүүгийн болон хэв журмын 

нөхцөл байдалд хүндэрсэн үед нийт бие бүрэлдэхүүнийг 14 хоног тутамд нэгдсэн эргүүлд гаргах 

ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 Албадан саатуулагдсан болон баривчлагдсан хүмүүст төрийн бус байгууллагуудаас àðõèäàí 

ñîãòóóðàõààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, архины хор уршиг болон бусад холбогдох õóóëèóäààð õè÷ýýë 

ñóðãàëò зохион явуулах хуваарийг батлуулан ОНХ ахлах байцаагч, ÝÁÁ-íû ýì÷ àëáà õààã÷ íàð 

батлагдсан хуваарийн дагуу албадан саатуулагдсан болон баривчлагдсан хүмүүст тусгайлан 5 

ñýäýâ хөтөлбөр боловсруулан 575 õ¿íä ñóðãàëòыг зохион ÿâóóëæ àð ãýðèéõýíòýé õàìòðàí 

àæèëëàñíààð  2015 онд  албадан  саатуулагдсан хүн 870 байгаа нь  өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад  294 буюу 45  хувь өсч, баривчлагдсан хүн 261 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад  76 буюу 23.9 хувь буурсан байна. 

         Согтуугаар гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгддэг Эрдэнэбулган сумын эргүүлийн байршлыг 

Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын  05-ны өдрийн б/50 тоот тушаалаар шинэчлэн 

тогтоож  Эрдэнэбулган сумын гудамж талбай, гэр хороолол, хот хоорондын болон орон нутгийн 

замын хөдөлгөөнийг 24 цагийн хяналтанд авч, 3 ээлжээр 3 авто машин 12 албан хаагч ажиллуулж, 

иргэдэд цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх ажлыг зохион байгуулж 

ажилласнаар 2015 онд согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 104 бүртгэгдэж шалгагдсан нь өмнөх оны 

мөн үетэй харьцуулахад 16 буюу 13,33 хувиар  буурсан байна. Хорих ял эдлээд суллагдсан, 

хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн, ял хойшлогдон тус газарт захиргааны хяналтад авагдсан 

2014 онд 136,  2015 онд шинээр 84 нийт 220 хүнд захиргааны хяналт тогтоож, үүнээс хугацаа 

дууссан 98, Улаанбаатар хот, бусад аймаг  руу шилжсэн 11 хүнийг хяналтаас хасаж, 2015 оны 10 

дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 111 хүн /тэнсэн харгалзах ял шийтгүүлсэн 102,  ял 

хойшлогдсон 8, үүнээс хүүхэд 5, эрэгтэй 1, эмэгтэй 2, хүмүүжлийн чанартай арга хэмжээ авагдсан 

1/  захиргааны хяналтанд байна.  

Захиргааны хяналтанд авагдсан этгээдийн талаарх мэдээллийг санд бүрэн оруулах, дахин 

гэмт хэрэг зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх талаар нэг бүрчилсэн арга хэмжээг үр дүнтэй 

зохион байгуулах, хувийн хэргийн бүрдлийг бүрэн хангаж ажиллах талаар  Хэв журмын тасгийн 

дарга, Олон нийттэй харилцах ахлах байцаагч нар 3 удаа давхардсан тоогоор 63  алба хаагчид 

зөвлөмж, зааварчилга өгч мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласнаас гадна захиргааны 

хяналтын үйл ажиллагаанд анхаарвал зохих чиглэлээр тасаг албадын дарга, сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаа нарт 2 удаа 4 цагийн сургалт зохион байгуулсан байна. 

Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх  

чиглэлээр: 

            Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус газраас энэ онд 

хэсэгчилсэн арга хэмжээг сар бүр зохион явуулж, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын 

õýëòýñ, Ñòàíäàðò õýìæèë ç¿éí òºâòýé õàìòàðñàí ¿çëýã øàëãàëòûã 2 удаа, нийт 10 ажил, àðãà õýìæýýã 

тусгайлан батлагдсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 380 аж 

ахуйн нэгжид холбогдох шалгалтын ажиллагааг явуулснаар согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх 

зөвшөөрлийн хугацаа дууссан 10 аж ахуйн нэгжийн 950 литр согтууруулах төрлийн ундааг 



битүүмжилж, 6 цэгийн 150 литр согтуурууруулах ундааг хураан авч зохих газарт нь хүргүүлж 5 хүнийг 

190,000 мянган төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан. Мөн аймгийн хэмжээнд  согтуугаар үйлдэгдсэн 

ãýìò õýðãèéí øàëòãààí, íºõöëèéã судалж аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга нарт 

ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëäàã öýã¿¿äèéí òîîã áóóðóóëàõ чиглэлээр 10 санал, мэдэгдэл 

хүргүүлснээс гадна аймгийн төвд эргүүлийн чиглэлийг тус газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын  

05-ны өдрийн б/50 тоот тушаалаар шинэчилэн тогтоож иргэдэд цагдаагийн байгууллагын ажил 

үйлчилгээг шуурхай хүртээмжтэй хүргэх тодорхой ажлуудыг зохион байгууллаа. Энэ онд аймгийн 

Эрүүл мэндийн газартай хамтран архинд донтох өвчтэй 25 хүнийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулан 

дүгнэлт гаргуулж, 5 хүнийг  сайн дурын эмчилгээнд, “Булган хайрхан”, “Хайрын гэгээ” клубтэй 

хамтран архинд донтох өвчтэй 25 хүнийг 3 сарын хугацаатай вакумжуулсан орчинд сэтгэл заслын 

сургалтанд хамруулав.   

              Àéìãèéí Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàð, òàòâàðûí õýëòýñ, Ñòàíäàðò õýìæèë ç¿éí òºâòýé 

хамтарсан нэгдсэн  үзлэг шалгалтыг 2 удаа хийж, õýñýã÷èëñýí àðãà õýìæýýã ñàð á¿ð áàòëàãäñàí 

удирдамж төлөвлөгөөний дагуу давхардсан тоогоор 10 удаа явуулж үр дүнг тухай бүр тооцож 

аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын газар, сумдын хэсгийн төлөөлөгч, ЗДТГ-тай хамтран  тусгай 

зөвшөөрөлтэй  болон тусгай зөвшөөрөлийг сунгуулахыг  хүссэн нийт 59 цэг /үүнээс хүнсний дэлгүүр 

47, зоогийн газар 5 , мини маркет 3, караоке  баар 4/-т хяналт шалгалтыг зохион байгуулан хуулийн 

хэрэгжилт, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэх, эрүүл аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ 

хийж, өмч хөрөнгийн хадгалалт, харуул хамгаалалт, цагийн хуваарь, хууль сурталчилах мэдээллийн  

самбар, санамж сэрэмжлүүлэг  байрлуулсан  байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаа. Дээрх хяналт 

шалгалтаар давхардсан тоогоор 380 аж ахуйн нэгж хамрагдснаас согтууруулах ундаа худалдах 

түүгээр үйлчилэх зөвшөөрөлийн хугацаа дууссан үйл ажиллагаа явуулж байсан 10 цэгийн 950 литр 

согтууруулах ундааг битүүмжилж 10 хүнийг 380.000 мянган төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч 

холбогдох шалгалтын ажиллагааг хийж ажилласан байна. 

Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх  

чиглэлээр: 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

төрийн болон төрийн бус байгуулагатай хамтран  “Хүүхэд”, “Сургууль аюулгүй орчин”, “РС-Цахим 

тоглоом”, “Хонх”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Сургалт сурталчилгааны ажил” зэрэг 5 нэгдсэн болон 

хэсэгчилсэн арга хэмжээг 2000 гаруй оюутан, 3600 гаруй сурагчид,  1500 гаруй эцэг эх асран 

хамгаалагч, сургуулийн багш нарыг хамруулан зохион байгуулан ажилласан. Дээрх арга хэмжээний 

хүрээнд 48 удаа  яриа таниулга, 6 удаагийн тэмцээн уралдаан, 2 удаа хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулснаар энэ онд хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 20 гарсан нь урьд онтой харьцуулахад 7 буюу 

25,93 хувиар, гэмт хэрэгт 30 хүүхэд холбогдсон нь урьд онтой харьцуулахад 15 буюу 33,33 хувиар 

тус тус буурсан байна.  

Түүнчлэн аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын сургуулийн орчинд хүүхдийн гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “SCHOOL POLICE” эргүүлийн ажиллах журмын төсөв, 

ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хүргүүлж батлуулан 

Эрдэнэбулган сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн орчинд эцэг эхийн эргүүлийг 2015 оны 09 

сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ажиллуулж эхэлсэн.  

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагатай хамтран сар бүр  2 шторк, нэвтрүүлэг 8 удаа, хэлэлцүүлэг 1 удаа иргэд олон нийтэд 

мэдээлэл хүргүүлэх зэрэг ажлыг шат дараалалтай зохион байгуулан ажилласнаар иргэд хууль, эрх 

зүйн зөвлөгөө авах, цагдаагийн байгууллагад хандах хандлага нэмэгдэж тус газарт 2015 онд гэр 

бүлийн хүчирхийллийн  гэмт хэрэг 26  бүртгэгдсэн нь урьд онтой харьцуулахад 7 буюу 21,21 хувиар  

буурсан үзүүүлэлттэй байна.  

 “Ахуйн хэрэглээний газ, цавуу үнэртэн мансуурах явдалтай тэмцэх” чиглэлээр танхимын 

хэлбэрээр сургалт зохион байгуулан, сурагчдын өөрөө удирдах бүлгэм, өсвөрийн цагдаа бүлгэмийн  



хүүхдүүдийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, сургуулийн дотоод дэг журмыг хангаж, эргүүл 

хяналт шалгалт хийж  ажилласнаар энэ төрлийн зөрчил гараагүй. 

Хүүхэд хамгаалал, хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар явуулах төрийн 

бодлого чиглэл, Засгийн газрын хөтөлбөр, тогтоол, шийдвэрийг ажилдаа хэрэгжүүлж, хүүхдийг гэмт 

хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийлэл, хүүхэд хамгаалалын чиглэлээр “Хүүхэд”, 

“Сургууль аюулгүй орчин”  “РС-Цахим тоглоом”, “Хонх”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Сургалт 

сурталчилгааны ажил” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ 5  удаа 2000 гаруй оюутан 

сурагч, 3200 гаруй сурагчид,  500 гаруй эцэг эх асран хамгаалагч, сургуулийн багш нарыг хамруулан 

зохион байгуулан ажиллаа.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх 

чиглэлээр: 

ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 247 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” журам  /код 421/, ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын даргын 

2014 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр 5/102 тоотоор ирүүлсэн “Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, хохирогчийг хамгаалах 

хүчирхийлэл үйлдэгчийн эрхийг хязгаарлах тухай хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлж ажиллах” 

зөвлөмж, Цагдаагийн газрын даргын 2014 оны 05 сарын 29-ны өдрийн 07 тоот албан бичгээр 

ирүүлсэн “Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнг 

дээшлүүлэх тухай үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөөг гарган тодорхой ажил, арга хэмжээ 

зохион байгуулж ажиллаа.  

ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 247 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” журам  /код 421/, ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын даргын 

2014 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр 5/102 тоотоор ирүүлсэн “Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, хохирогчийг хамгаалах 

хүчирхийлэл үйлдэгчийн эрхийг хязгаарлах  тухай хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлж ажиллах” 

зөвлөмжийг цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдад нэгдсэн сургалтаар,  хэсгийн төлөөлөгч нарт 

2015 оны 1 дүгээр улирлын нэгдсэн цугларалтаар  танилцуулан, аймгийн Засаг даргын 2014 оны 12 

сарын 05-ны өдрийн “Гэр бүлийн хүчирхийллийн эрсдэлийн үнэлгээ тогтоох ажлын хэсэг томилох 

тухай” а/659 тоот захирамжийн хүрээнд  иргэдээс гаргасан гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй 

өргөдөл гомдол, гэмт хэрэг, зөрчил шалгах бүртээ Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд, Хууль 

зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009 оны  09 сарын 21-ний өдрийн 128/188 тоот хамтарсан тушаалын 1 

дүгээр хавсралт “Гэр бүлийн хүчирхийллийн эрсдэлийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох үнэлгээний 

маягтын дагуу хохирогчийн  эрсдэлийн түвшинг тогтоох,  эрхийг хязгаарлах арга хэмжээ авахдаа 

зөвлөмжид заасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, сум орон нутгийн нийгмийн ажилтан бусад 

холбогдох албан тушаалтнуудтай хамтран ажиллах үүрэг чиглэл өгч,  алба хаагч бүрт зөвлөмж 

хүргүүлж ажилласан. 

Интернет, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлийн  

чиглэлээр:  

 Тус газраас 2015 онд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын хэлтэс, 

Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ-тай хамтран аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй интернэт, 

цахим  тоглоомын газруудад 2 удаа нэгдсэн шалгалтыг  зохион байгуулж 3 интернэт кафе, 3 цахим 

тоглоомын газар Монгол Улсын Засгийн  газрын 2013 оны 410 дугаар “Журам батлах тухай” 

тогтоолыг зөрчиж зохих зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсныг тогтоож үйл ажиллагааг 

зогсоох талаар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт шаардлага хүргүүлж, дээрх илэрсэн зөрчил 

дутагдлын талаар аймгийн “АВ” хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэд олон нийтэд мэдээлэл 

хүргүүлэн ажилласан. 

Албадан саатуулах байрны үйл ажиллагааны  

чиглэлээр: 



Ìîíãîë óëñûí Çàõèðãààíû õàðèóöëàãûí òóõàé õóóëèéí äàãóó ñóì äóíäûí шүүхийн шүүгчийн 

øèéòãýâðýýð 261 õ¿í 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлагдсан нь өмнөх онтой  харьцуулахад 85 

хүнээр буюу 31 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Баривчлагдсан хүмүүсийг албадан саатуулах 

байранд хүлээн авч биед эрүүл мэндийн үзлэг хийж, бүртгэл хөтлөн саатуулах байранд мөрдөгдөх 

хууль дүрэм, эрх үүргийг танилцуулан, хувийн бэлтгэлийг хангуулж, хугацаа дуусмагц ажлын 

хөлсний тооцоог хийж, Хууль зүйн сайдын А/227 тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаа.  

Баривчлагдсан хүмүүсийг цагдаагийн газрын алба хаагчидтай, 127 хүнд 71 хөдөлмөрийн 

гэрээ байгуулан тасгийн даргаар хянуулан, газрын даргаар батлуулж                                                                                                                                                                                                                         

хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгч, А/227 тоот тушаалын 13.9-д заасан 

àæëààñ áóñàä àæëûã õèéëãýæ õºäºëìºðèéí õºëñèéã çîõèõ äàíñàíä òóøààëãàí ñàíõ¿¿òýé òîîöîî 

õèéæ àæèëëàсан.  

  Òàéëàíãèéí хугацаанд баривчлагдсан хүмүүсийн биеийн эрүүл мэндийн байдлаас 

шалтгаалан Хууль Зүйн Сайдын А/227 тоот тушаалын 3.7 дах заалтыг  үндэслэн 9 хүнийг 

материалжуулан сум дундын шүүхэд хүсэлт бичиж, 9 хүнийг сум дундын шүүхийн шүүгчийн 

захирамжаар захиргааны шийтгэлээс чөлөөлсөн байна.   

 Баривчлагдсан хүмүүсийг  гэрээгээр ажилд гараад  ирэхэд нь  Хууль зүйн сайдын А/227 тоот 

тушаалын 9.1-д  заасны дагуу биед үзлэг хийж бүртгэлд тэмдэглэхийн зэрэгцээ, хувийн ариун 

öýâðèéã ñàõèóëæ õºíæèë ãóäñûã òîãòìîë àãààðæóóëæ õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ  

àæèëëàсан. Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, зөрчлийг давтан гаргахаас урьдьчилан сэргийлж 

холбогдох хуулиудаар гарын авлага сургалтын материалууд бэлтгэн, сургалтыг тогтмол явуулж, 

А/227 тоот тушаалын 10.1, 10.2 заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаа. Мөн хуулийн 8.7-ä çààñíû 

дагуу хүмүүжигч нарт 500 граммаас багагүй хэмжээтэй халуун хоол, өдөрт нэг удаа гурилан 

бүтээгдэхүүнээр үйлчилж аймгийн мэргэжлийн хяналтын албанаас сар тутам хоолыг шинжилгээнд 

оруулж заагдсан зөрчлүүдийг тухай бүр арилгуулан хяналт тавьж ажиллаж ирлээ. Захиргааны 

журмаар баривчлагдсан 51 хүнд эмнэлэгийн анхны тусламж үзүүлж зөвлөгөө өгөн, нэг хүнийг 103-

ын эмчид хүлээлгэн өгч, нарийн мэргэжлийн эмчид 2 хүнийг үзүүлж оношлогоо шинжилгээнд 

õàìðóóëëàà. 

ДӨРӨВ:СУРГАЛТ, БИЕ БЯЛДАРЫН ТАЛААР . 

Энэ онд тус газрын даргын 2015 оны Б/07 тоот тушаалаар “Биеийн тамир, спортын хамтлаг”-

ийг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаар ахлуулан, аймгийн Спорт хороотой гэрээ 

байгуулан спортзааланд 7 хоног бүрийн Мягмар гариг бүр бие бүрэлдэхүүн бие бялдрын бэлтгэл, 

дасгал сургуулилтыг тогтмол хийж хэвшлээ. Мөн аймгийн ЗДТГ-аас 2015 оны 02 дугаар сард зохион 

байгуулсан “Цасны баяр”-ын арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдсан спортын уралдаан 

тэмцээн, Хөвсгөл аймагт зохион байгуулагдсан Хангайн бүсийн цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн гар 

бөмбөг, сагсан бөмбөгийн тэмцээнд тус газрын баг тамирчид 2015 оны 06 дугаар сард бүрэн 

хамрагдаж идэвхтэй оролцсон байна. Тус газраас 2015 оны 2 дугаар улиралд  “Эрүүл агаар-эм” 

явган аяллыг зохион байгуулснаас гадна алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 

тэдний эрүүл мэнд, бие бялдрыг хөгжүүлэх зорилгоор фитнессийн өрөөг шинээр байгуулан 

тохижуулан ажиллуулж эхэлсэн байна. 

 

ТАВ: ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

          Монгол улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хууль, Улсын их хурал, Засгийн газраас батлан гаргасан хөтөлбөр, 

Цагдаагийн байгууллагаас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилт, Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, 

Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийтийн хэв журам хамгаалах газар, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба, Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хэлтэс, Цагдаагийн газрын даргаас өгсөн үүрэг, шийдвэр, 

бүтээгдэхүүн нийлүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж үр дүнг тооцож ирлээ. Тус  газраас энэ онд зам 

тээврийн гэмт хэрэг, осол зөрчлийн шалтгаан нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 



нэгдсэн  болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг 29 удаа зохион байгуулж, дээрх үйл ажиллагааг аймгийн 

“Архангай”, “Тамир”,  “АВ” телевизээр мэдээллийг иргэд олон нийтэд 16 удаа, “Архангай” телевизээр 

35 шторк бэлтгэн явуулсан  байна. Түүнчлэн “Ногоон гэрэл, цагаан шугам 2015“  тэмцээний 

удирдамж гаргаж аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад  хүргүүлж зохион байгуулан 

дүгнэв. Аймгийн хэмжээнд даатгалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудтай хамтарч 

Эрдэнэбулган сумын Цагаан даваанд зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  “Ослын 

зогсолтын зурвас”  байгуулах, “Гудамж төсөл”-ийн хүрээнд тавигдсан замуудад ачааны автомашины 

хөдөлгөөнийг хязгаарлах тэмдэг тавих судалгаа, саналаа нэгтгэж аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдын 

хурлын  дарга, Засаг дарга нарт хүргүүлэв.  

Тус газраас энэ онд эрг¿¿ë, õÿíàëò øàëãàëòààð íèéò 9591 зөрчил илрүүлж замын хөдөлгөөнд 

оролцох боломжгүй 734 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулсан байна. Тухайлбал,  согтууруулах 

óíäààíû ç¿éë õýðýãëýñýí ¿åäýý òýýâрийн хэрэгсэл жолоодсон нийт 603 зөрчил илрүүлснээс 378 

æîëîî÷èéí òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäîõ ýðõèéã õàñ÷, 225  жолоочийг шүүгчийн захирамжаар 

баривчлуулж, зохих эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 519, бусад 7 зөрчил гаргасан 

нийт 8451 хүнийг 142.832.600  төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан байна. 

       Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн  зохицуулагч,  цагдаа зохицуулагч нарын  сард 

хийх  ажлын  дундаж түвшин  шалгуур  үзүүлэлтийн дагуу  сар бүр алба хаагчдын ажлыг дүгнэж  

байна. 

      Орон нутгийн замд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, 

тогтоомж, зорчигч тээвэрлэлтийн стандарт /MNS 4598:2003, MNS 5012:2001/-уудын хэрэгжилтийг 

хангуулах, иргэдэд сурталчилах ажлыг  зохион байгуулж ,Тээвэр авто замын газартай хамтарсан 

шалгалтыг  хот хоорондын замд зохион байгуулж зорчигч тээвэрлэлтэнд хяналт тавьж  зөрчил 

гаргасан 55  хүнийг 275000 төгрөөр торгож ажиллалаа. 

      Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын стандарт /MN/4410:2002/-ын хэрэгжилтэнд  байцаагч 

зохицуулагч нарын гудамж замд хийсэн хяналт шалгалтаар улсын дугаарын будаг арилж цайрсан 5 

, улсын дугаар хугарсан 6, дугаар гээгдүүлсэн 8, улсын дугаарын гэрэл асдаггүй 35, улсын дугаар 

дээр шигтгээ наасан 1, шинээр автомашин мотоцикл авч улсын дугаар зүүгээгүй 25 зөрчлийг тус тус 

илрүүлэн,  зөрчил гаргасан  хүнийг  395.0 төгрөгөөр торгож ажиллалаа. 

       Монгол улсын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 10.1, “Авто тээврийн хэрэгслийн 

техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” 4598:2003-ын 5.8.1 дахь заалтуудыг зөрчин 

хөдөлгөөнд оролцсон тээврийн хэрэгслүүдэд тавих хяналт шалгалт, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

хариуцан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллалаа. 

         Энэ хугацаанд аймгийн хэмжээнд стандартын шаардлага хангахгүй хүнд даацын 

автомашинаар хөдөлгөөнд оролцсон  15 тээврийн хэрэгслийн жолоочид  75000 төгрөгний торгуулийн 

арга хэмжээ авч ажиллав. 

        Албан журмын даатгуулагчидын холбооны аймаг дахь салбартай   хамтарч  ажиллах   

төлөвлөгөөний  дагуу хамтарсан шалгалт 5 удаа зохион байгуулж  даатгалд хамрагдаагүй   85  

тээврийн хэрэгслийг  даатгалд хамруулж, Эрдэнэбулган сумын төвд 2  газарт “Зам тээврийн ослоос 

сэргийлцгээе”  самар байрлуулж  Архангайн  телевиз, Тамир телевизээр урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр бэлдсэн шторк явуулж ажилласан   байна. 

         Монгол улсын УИХ-ын  Хууль зүйн байнгын хороо, Баянхонгор аймгийн ИТХурал, ГХУСАЗ 

зөвлөл, Цагдаагийн газраас хамтарч 2015 оны 04 сарын 03 өдөр зохион байгуулсан “Хөдөлгөөний 

аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, ослыг бууруулах , урьдчилан сэргийлэхэд 

төрийн болон төрийн бус байгууллага, бүс нутгийн хамтийн ажиллага ” сэдэвт зөвлөгөөнд   аймгийн 

ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн дарга, Цагдаагийн газрын дарга, ХАБХТ-ын дарга нар оролцож  

аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар  

мэдээллийг хийж санал солилцож ажилласан байна. 



         2015 оны эхний 5 сард   ХАБХТ-ийн  зохицуулагч нар  гудамж, замд хийсэн эргүүл, хяналт 

øàëãàëòààð íèéò 4250 çºð÷èë èëð¿¿ëæ, ñîãòóóðóóëàõ óíäààíû ç¿éë õýðýãëýñýí ¿åäýý òýýâðèéí 

хэрэгсэл жолоодсон нийт 263 зөрчил илрүүлснээс , үүнээс  210 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл 

жолоодох эрхийг хасч, 153  жолоочийг шүүгчийн захирамжаар  баривчлуулж, эрхийн үнэмлэхгүй 

тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 324 , бусад 3634 зөрчил илрүүлж  нийт 3987 õ¿íèéã 29.935.0 ìÿíãàí 

òºãðºãººð òîðãîæ, çàìûí õºäºëãººíä ¿ðãýëæë¿¿ëýí îðîëöîõ áîëîìæã¿é 667 òýýâðèéí õýðýãñëèéã ò¿ð 

саатуулж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн   4  жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох 

эрхийг хасч ажилласан байна. 

         Аймгийн хэмжээнд  шинэ жил, сар шинийн баярын өдрүүдэд хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэрэг, осол гарахаас   урьдчилан сэргийлэх, жолооч, явган зорчигчдын  хөдөлгөөнд 

оролцох соёл, сахилгыг дээшлүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 

тухай хууль, дүрмийн хэрэгжилтийг  хангуулах зорилгоор “Шинэ жил“, “Сар шинэ” нэгдсэн арга 

хэмжээний удирдамж, төлөвлөгөө гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж сумдын хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаа нарт хүргүүлэн биелэлт үр дүнг  тооцов.                 

      Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Халамж үйлчилгээний хэлтэс ,Нэгдсэн эмнэлэг ,Цагдаагийн 

газар хамтарч   “Осол гэмтэл-Хүчирхийллээс сэргийлэх дэд хөтөлбөр”-ийн төслийг аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдын  хуралд  хүргүүлсэн байна.            

      Тус тасгаас гэмт  хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр   нэгдсэн  болон хэсэгчилсэн арга 

хэмжээ давхардсан тоогоор 29 удаа зохион байгуулж, гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгааныг арилгуулах, 

замын зохион байгуулалтыг сайжруулах талаар  мэдэгдэл шаардлага 21 аж ахуйн нэгжид хүргүүлж, 

18 буюу 85.7 % хувьд нь хариуг авч,  “Архангайн амьдрал”  сонинд  1 удаа, зам тээврийн осол, 

зөрчлийн талаар аймгийн Архангай, Тамир,  “АВ” телевизээр нөхцөл байдлын мэдээллийг 16 удаа 

хүргүүлж, “Архангай телевиз”-ээр зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх шторк 35  удаа  

явуулсан  байна . 

       Мөн “Лам гурван эрдэнэ” ХХК, “Цэнхэр буян” ХХК, “БХТН”, “Хөх хангай”- ХХК,  МСҮТ, “Сайн 

жолоо ХХК”-ний жолооны курсын  сонсогч,  багш ажилчид нийт 35  хүн, Цагдаагийн газрын  

эрүүлжүүлэх баривчлах байранд ЗХТХ-ийн 25.6-р зүйл, ЗХТХ-ийн 21-р зүйлээр  баривчлагдсан  

хүмүүжигч   45  хүнд Эрүүгийн хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль,  аймгийн хэмжээнд 

гарсан зам тээврийн осол, хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийв. 

       Аймгийн хэмжээнд 2014 онд гарсан зам тээврийн ослын нөхцөл байдал, түүний дотор   

мотоцикл эзэмшигч иргэдээс үйлдсэн зам тээврийн осол хэрэг, зөрчил буурахгүй байгаа талаар 

танилцуулга саналыг аймгийн засаг даргад  25/2785  тоот албан бичгээр хүргүүлж  аймгийн Засаг 

даргын а/660 тоот захирамжийг гаргаж 2014 оны 12 сарын 01 өдрөөс 2015 оны 03 дугаар сарын  01 

өдөр хүртэл хугацаанд аймгийн хэмжээнд мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглосон  

ба энэ хугацаанд захирамж зөрчин мотоциклиор хөдөлгөөнд оролцсон 32 жолоочийн  160.0 

төгрөгөөр торгож , ЗХТХ-ийн 25-6 аар 25 жолоочийг баривчлуулж , ЗХТХ-ийн 25-2-оор 30 жолоочийг  

950.0 төгрөгөөр торгож ажилласан байна.  

        Аймгийн хэмжээнд гарч байгаа зам тээврийн ослын шалтгааныг судлахад осол хэргийн багагүй 

хувийг согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсоноос үүдэлтэй зам тээврийн осол эзэлж байгаа бөгөөд 

дээр шалтгаанаас үүдэдлтэй зам тээврийн ослыг  бууруулах зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 

б/53 тоот тушаалаар  “Согтуу жолоодох эрх” нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион багуулж 

байна. Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн төвийн болон сумдын алба хаагчид хяналт 

шалгалтаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон  125 зөрчил илрүүлж 68 жолоочийн тээврийн 

хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч ,57 жолоочийг  шүүхээр баривчлуулж , баривчлагдсан 79 

хүмүүжигчид сургалт зохион байгуулж ажилласан байна. 

          Аймгийн ИТХурал, ГХУСАЗ зөвлөл, Засаг дарга, Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг, 

ХГБХХэлтэс, АЖДСалбар  хамтарч  сургуулийн бага ангийн сурагчдын  дунд “Ногоон гэрэл, цагаан 

шугам 2015 “  удирдамжийг гаргаж аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад  хүргүүлж 



тэмцээнийг  зохион байгуулав. Тэмцээнд аймгийн төвийн 5 сургууль оролцож 2 дугаар сургууль 1 

дүгээр байр, 4 дүгээр сургууль 2 дугаар байр, 1 дүгээр сургууль 3 дугаар байрыг тус тус эзэлсэн 

байна.  

         Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын Замын цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй 

харилцах хэлтсийн даргын өгсөн үүргийн дагуу аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн 

сурагчдад сургалд зохион байгуулж ажилласан байна. 

         Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагтай хамтарч Цагдаагийн газрын нийт алба хаагчидыг 

хамруулан нийтийн эргүүлийн  аймгийн төвд 2 удаа зохион байгуулж  энэ хугацаанд 244 тээврийн 

хэрэгсэл шалгаж  64 зөрчил илрүүлж, үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэсэл жолоодсон 18, эрхийн 

үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 8, бусад зөрчилтэй 40 жолоочийг 200000 төгөрөгөөр 

торгож 31 тээврийн хэрэгсэл түр саатуулж, 244 жолоочид санамж зөвлөмж өгч ажилласан байна.. 

         Тус  тасгаас  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Шинэ жил” “Сар шинэ” “Зогсолт 

зогсоол ”, “Хамгаалах бүс”, “Хамгаалах малгай”, “Арал дугаар ”, “Ногоон гэрэл, цагаан шугам 2015 “  

зэрэг давхардсан тоогоор 10  нэгдсэн болон сэдэвт арга хэмжээг аймгийн  төв  болон хөдөө орон 

нутагт  7 хоногоос 1 сарын  хугацаатай зохион байгуулж  дүгнэж, “Согтуу жолоодох эрх” нэгдсэн арга 

хэмжээг 1 сар, “Хамгаалах бүс хамгаалах малгай аян”ыг  2 сарын хугацаатай зохион байгуулж 

ажиллаж  байна. 

        Монгол улсын Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 102, Монгол улсын Боловсрол соёл шинжлэх 

óõààíû ñàéä, Õóóëü ç¿é äîòîîä õýðãèéí ñàéäûí õàìòàðñàí 133/107 òîîò òóøààëààð áàòàëñàí  

“Тээврийн хэрэгслийн жолоочийн мэргэжлийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам”, “Тээврийн 

хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам”, Замын цагдаагийн газрын даргын 160 тоот тушаалыг  

хэрэгжүүлэн  жолооч бэлтгэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа авто курсуудын үйл ажиллагаанд 

байнгын хяналт тавьж, Лицензийн төвөөс ирүүлсэн үүрэг чиглэлийг хэрэгжүүлэн  ажиллалаа.  2013-

2014 онд тус аймгийн хэмжээнд БХТН-ийн Архангайн зөвлөл,  Лам гурван эрдэнэ ХХК,  МСҮТ-н 

жолооны курс, Цэнхэр буян ХХК, Хөх хангай ХХК-ийн жолооны курсүүд  В ангилал, А ангилал, В-ÂÑ-

д ангилал ахиулах сургалт, замын хөдөлгөөний хууль  ä¿ðýì áîëîí æîëîîíû äàâòàí äàìæààíû 

сургалтуудыг хичээллүүлж тайлангийн хугацаанд жолооны курсуудээс ирүүлсэн тушаалуудыг хүлээн 

авч хянан мэргэжил хяналтын хэлтэст хүргүүлэн цохолтын хугацааг  үндэслэн сургалтын  хугацааг 

тооцож дээрхи курсүүдэд  “А”  ангиллын курст элссэн 26, В ангиллын үндсэн курст элссэн 100, В-ВС-

д ангилал курст элссэн 12, эрх сэргээх болон үндсэн курсээс шалгагдаж хангалтгүй дүн үзүүлж 

ЗХДүрмийн 7 хоногийн давтан курст элссэн 50, нийт 188  элсэгчээс мэргэжлийн шалгалт авч тэнцсэн  

элсэгчийн материалыг Лицензийн төвд хүргүүлэн ажилласан байна.  

         Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах  тасгаас аймгийн нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангуулах, зам, замын байгууламжаас шалтгаалан гарч болзошгүй гэмт хэрэг, осол 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулах ажилд төрийн болон төрийн 

бус байгууллага иргэдийн оролцоог дээшлүүлж, хамтран ажиллаж аймгийн хэмжээнд дараах 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.   

         Эрдэнэбулган сумын төв замд нийт 889 гэрэлтүүлэг шон   байгаагаас одоогийн байдлаар   878  

гэрэл асаж байгаа бөгөөд  гэрэлтүүлгийн байдал 99 хувьтай ажиллаж байна.  

      Хархориноос  Цэнхэр сум , Эрдэнэбулганаас Цахир сумын Солонготын даваа хүртэлх хот 

хоорондын замын нөхцөл байдал хөдөлгөөнт эргүүл шалгалтанд ажиллах хугацаанд үзэж шалган 

эвдрэл гэмтлийг засуулах талаар  тухай бүрт Хархорин АЗЗА ХХК, Архангай АЗЗА ХХК мэдэгдэж 

засвар үйлчилгээг хийлгэж  хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг  хангаж  ажилласнаар замын нөхцөл 

байдлаас шалтгаалсан зам тээврийн осол гараагүйбайна. 

          Мөн Хархорин сумын АЗЗА ТӨХК- д мэдэгдэл хүргүүлж Хотонт сумын чиглэлийн замын  Шар 



булгийн даваанд анхааруулах, хориглох   6 ширхэг тэмдгийг тавиулж   хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангуулж ажилласан байна.  

       Зам тээврийн осол хэрэг ихээр гардаг аймгийн төвөөс зүүн чиглэлийн замд тавих шаардлагатай 

хурд сааруулагчийн судалгаа , мөн Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 03 сарын 12 

өдрийн 77 тоот “ Осол гэмтлийн онцгой бүсийн  жагсаалтад орсон Цагаан даваанд ослын зогсолтын 

зурвас байгуулах талаар саналаа аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын даргад танилцуулж 

шийдвэрлүүлсэн байна.  

       Замын зохион байгуулалт, техник хяналтыг сайжруулах, зөрчлийг арилгуулах талаар  аж ахуйн 

нэгж байгууллагын нэр дээр   9  албан мэдэгдэл хүргүүлж  8    буюу 89  хувьд нь   хариуг авч, орон 

нутгийн хэвлэлээр 2 телевизээр 5   удаа ухуулга сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж ажилласан 

байна. 

ЗУРГАА:Шүүх прокурорын мэдэгдэл, энгийн магадлалын дагуу авсан 

арга хэмжээ үр дүнгийн талаар: 

Тус газар 2015 онд аймгийн прокурорын газраас 11 шаардлага авсан нь урьд оны мөн үетэй 

харьцуулахад 3-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасагт 4, 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт 7 прокурорын  шаардлага  ирсэн байна.  

Дээрх шаардлагад Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг зөрчиж хэргийн талаар нотолвол 

зохих асуудлуудыг бүрэн шалгаж тогтоогоогүй, прокурорын даалгаварт заагдсан ажиллагааг 

биелүүлээгүй, мөрдөн байцаалтын тодорхой хугацаанд огт ажиллагаа хийгээгүй, гомдол, мэдээлэл, 

хэргийн хугацаа сунгуулалгүй дарагдуулсан, хэргийн газрын үзлэгт хөндлөнгийн гэрч 

оролцуулаагүй, хорихоос тэнсэн суллагдсан ялтанд тавих захиргааны хяналтыг зохих журмын дагуу 

явуулаагүй зэрэг зөрчил дутагдал заагдсан давхардсан тоогоор 13 алба хаагчдад сарын үндсэн 

цалинг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 хувь бууруулахаар тус тус ногдуулсан.  

Прокурорын шаардлагад  нэр дурдсан алба хаагч нарт зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байх 

талаар газрын дарга, тасгийн дарга нараас давхардсан тоогоор 18 зөвлөмж, зааварчлага, үүрэг 

даалгаврыг алба хаагч нарт өгч Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, тогтоомж, Цагдаагийн 

байгууллагын үйл ажиллаганы журмууд, “Улсын Дээд Шүүхийн ерөнхий шүүгч, Хууль зүй дотоод 

хэргийн сайд, Улсын Ерөнхий прокурорйн хамтарсан 2011 оны 87/111/118 дугаартай захирамж, 

тушаал” сэдвүүдээр 12 удаа 12 цагийн хичээл, сургалтыг зохион байгуулан шаардлагын хариуг 

хугацаанд нь хүргүүлэв. 

 

ДОЛОО : Цагдаагийн байгууллагад иргэд байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн тухай 

өргөдөл гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдлын талаар: 

 

Тус газар 2015  онд иргэд байгууллагаас 2937 гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн тухай мэдээ, 

мэдээлэл, өргөдөл гомдол хүлээн авч ЦБ-ын нэгдсэн санд оруулан шалгасан нь өмнөх оны мөн 

үетэй харьцуулахад 842 буюу 22,28 хувиар буурсан үзүүлэлтэй байгаагаас гэмт хэргийн шинжтэй 

гомдол мэдээлэл  1094 ирсэн нь 71 буюу 6,49 хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна. Үүнээс 516 нь 

эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах санал гаргаж, 560-д нь эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 20-ыг эрүүгийн 

хэрэгт нэгтгэж шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрлэсэн хугацааны хувьд 712 буюу  65 хувийг 5 хоногт, 

382 буюу 35 хувийг 5-19 хоногт шалгасан үзүүлэлтэй байна.  

Энэ хугацаанд нийт 1352 захиргааны зөрчил шалгаж ЦБ-ын туслах тоо бүртгэлийн санд 

оруулсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 21 буюу 1,53 хувиар буурсан үзүүлэлтэй байна. 

Үүнээс 9543 хүнийг торгож, 260 хүнийг 7-30 хоног баривчлуулж, 285 хүний тээврийн хэрэгсэл 

жолоодох эрхийг 6 сараас 2 жил хүртэл хугацаагаар хасаж арга хэмжээ авч, шийдвэрлэн Туслах тоо 

бүртгэлийн мэдээлийн санд оруулж ажиллаа. 

Бусад шийдвэрлэлтэнд 150 буюу 5,1 хувийг газар дээр нь очиж зохицуулсан, 46 буюу 1,5 

хувийг зөвлөгөө өгсөн, 187 буюу 6,3 хувийг ар гэрт нь хүлээлгэн өгсөн, 68 буюу 2,3 хувь нь гомдол 



мэдээлэлийн дуудлага худал байснаар шийдвэрлэж нийт 2895 гомдол мэдээлэл бүрэн шийдвэрлэж 

одоо үлдэгдэлээр 40 гомдол мэдээлэл байна. Гомдол мэдээлэл бүрийг бүртгэлээр тогтмол хяналт 

тавьж,ажиллагаанд нь нэг бүрчилэн уншиж танилцан алба хаагчдыг мэргэжлийн удирдлагаар 

ханган, зохих ажиллагаа дутуу хийгдсэн, хугацаа алдаж болзошгүй гэх мэт илэрсэн зөрчил 

дутагдалыг арилгах, цаашид анхаарвал зохих чиглэлээр давхардсан тоогоор 18 алба хаагчид  

даалгавар, зааварчлага, зөвлөмж өгч биелэлтийг тооцон ажилласнаас гадна иргэд байгууллагаас 

ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл шалгалгүй дарагдуулсан алба хаагч байхгүй 

байна. 

НАЙМ : Санхүү нийгмийн асуудлын талаар авсан арга хэмжээний 

үр дүнгийн талаар: 

                    

  А: Төсөв, хөрөнгө санхүүгийн талаар: 

Тус цагдаагийн газрын дэмжлэг үзүүлэх тасаг нь Цагдаагийн албаны òóõàé õóóëü, Òºñâèéí 

òóõàé õóóëü, Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òóõàé õóóëü áîëîí áóñàä õóóëü òîãòîîìæ, Öàãäààãèéí 

Åðºíõèé Ãàçàð, àéìãèéí Ñàíõ¿¿, òºðèéí ñàíãèéí õýëòýñ, Öàãäààãèéí ãàçðààñ äýâø¿¿ëñýí 

çîðèëòóóäûã õýðýãæ¿¿ëæ, ñàíõ¿¿ãèéí á¿ðòãýëèéã  áîëîâñðîíãóé áîëãîõ ÷èãëýëýýð àæëàà çîõèîí 

байгуулан ажиллалаа. 

 Цагдаагийн газрын  батлагдсан төсвийг тухайн жилд мөрдөгдөх орон тоо, үнэ тарифийн 

өсөлт болон бусад хүчин зүйлсийг бодитой тооцоолж үзсэнээр төсөв, санхүүжилт сайжирч 

öàãäààãèéí ãàçðûí õýâèéí ¿éë àæèëëàãààíä ýåðýã íºëºº ¿ç¿¿ëæ áàéíà. 2015 онд òºâëºðñºí  òºñâèéí 

ñàíõ¿¿æèëò 1,661,014800 òºãðºãººð áàòëàãäàæ, ã¿éöýòãýëýýð 1,634,139070 ñàÿ òºãðºã çàðöóóëàãäñàí 

áàéíà. 

Òºñâèéí òºëºâëºëòèéã ¿íäýñëýë ñàéòàé çîõèîí òºëºâëºõèéí òóëä ñ¿¿ëèéí 3 æèëèéí 

ã¿éöýòãýëèéã õàðüöóóëàí ñóäàëæ îíû ýõíýýñ çàðäëûí ç¿éë òóñ á¿ð äýýð çàðöóóëàëòûí òîîöîîã 

ãàðãàæ ëèìèò òîãòîîí, ãàðñàí çàðäëûã àæëûí ¿ð ä¿íòýé íü õîëáîí òîîöîæ,  õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã 

àâ÷ òºñâèéã õýìíýëòòýé ¿ð àøèãòàé çàðöóóëæ àæèëëàà. 

¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãûí òºëºâëºãºº 2015 онд 50.0 /тавин/ ñàÿ òºãðºãººð áàòëàãäàæ, 

албадан саатуулах баривчилгааны орлого, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулахын орлогыг хууль 

тогтоомжид заасан төлбөр, хураамжийн дагуу орлогод авч, тээврийн хэрэгсэл түр саатуулахын 

орлого 10,400,000 төгрөг, албадан саатуулах байранд баривчлагдсан  этгээдийн 1978 өдрийн 

ажлын хөлсний 10,2 сая төгрөг, эрүүлжүүлэхийн 276 хүний 1,1 сая төгрөг, Монгол банктай 4 гэрээт 

цагдаа ажиллуулж 44,1 сая төгрөгийг тус тус цагдаагийн газрын үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 

бүртгэж  төсөвт 67,2 сая төгрөг  төвлөрүүлэн ажилласан байна. Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 

67,2 сая төгрөгийг төсөвт байгууллагын орлогоор бүртгэн, тайлан тэнцэлд тусган, зарцуулалт 

хийгээгүй улсын төсөвт төвлөрүүлэн ажилласан болно. 

 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдрийн 279 тоот 

тушаалаар баталснаар тус цагдаагийн газар 122 алба хаагчийн орон тоогоор ажиллаж байна.  

Аëáà õààã÷äûí àæëûã ñàð á¿ðèéí 25-íы ºäðººð òàñàëáàð áîëãîí Монгол улсын “Òºðèéí 

àëáàíû тухай хууль”-ийн 19 дүгээр зүйл, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí 2010 îíû 06 дугаар сарын 30-

ний өдрийн 351 тоот тушаалаар батлагдсан “Алба хаагчийн ажлыг үнэлэх журам” /код 111/, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 71 тоот “ Журамд 

нэмэлт оруулах тухай” тушаал, тус Цагдаагийн газрын даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 31 өдрийн 

91 тоот “Алба хаагчдын ажлыг дүгнэх тухай” тушаалыг тус тус ¿íäýñëýí ä¿ãíýн ¿íýëãýý ºã÷, 

óðàìøóóëëûí õýìæýýã òîãòîîæ , 2015 онд давхардсан тоогоор 91 алба хаагчийн цалинг 5-20% нэмж, 

188 алба хаагчийн цалинг 5-20% хасч үр дүнг тус тус тооцлоо. Алба хаагчдын цалингаас хууль 

тогтоомжид заагдсанаас бусад суутгалууд хийлгүй олгож байна. 



Хүний нөөцийн судалгаагаар хугацаа болсон алба хаагч нараас 5 алба хаагчийн төрийн 

тусгай алба хаасны нэмэгдэл, 20 алба хаагчийн цалингийн шатлалыг тооцож олгох байгууллагын 

даргын тушаалыг үндэслэн бодож олгосон.  

Цагдаагийн газрын дундын сангийн хуримтлалыг 5 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй Хамтын 

сангийн комисс  томилон  хариуцуулж, зарцуулалтад алба хаагч нар хяналт тавьж, зарцуулалтын 

тайланг сар бүр хамт олонд танилцуулж хэвшсэн. 

 Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл “Төсвийн зарчмыг хэрэгжүүлэх”, 8 дугаар 

зүйл “Төсвийн цагалбар” хүрээнд 2013 оны батлагдсан төсөвт тодотгол хийх санал, цагдаагийн 

газрын дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан жилийн төсвийн хязгаарын саналаа  

2015 оны 04 дүгээр сарын 20 өдрийн б/561 тоот албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү 

хангамжийн газарт хүргүүлсэн. 

Ýä õàðèóöàã÷ íàðààð ñàíõ¿¿ãèéí àíõàí øàòíû áàðèìò á¿ðä¿¿ëýëò, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí 

мэдээллийг тухай бүр нь баримтжуулан хийлгэж, Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийг 

боловсруулан бүртгэл, ерөнхий болон дэлгэрэнгүй данс хөтлөх, төсвийн зарцуулалтын мэдээг 

гаргахдаа нягтлан боäîõ á¿ðòãýëèéí òóõàé õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýí àæèëëàæ áàéíà. 

Ñàíõ¿¿ á¿ðòãýëèéí àæèëòàí, ýä õàðèóöàã÷ íàðûí ýðõ ç¿éí ìýäëýã, ñàõèëãà õàðèöóëàãûã 

ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð íÿðàâ, ýä õàðèóöàã÷ààð áàðàà ìàòåðèàë, ìºíãºí õºðºíãèéí òàéëàíã ñàð 

á¿ðèéí 25-íû ºäºð ãàðãóóëàõäàà   áàðèìòûí àíõàí øàòíû á¿ðäýëòèéã  íàðèéí øàëãàæ ¿çýæ íÿãòëàí 

áîäîã÷  áèå÷ëýí õÿíàí øàëãàæ  àâ÷ àæèëëàæ  áàéíà.  

Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí àíõàí øàòíû áàðèìò áîëîõ àæèë ã¿éëãýýã íîòëîõ, çîõèõ ¸ñîîð 

¿éëäñýí îðëîãî çàðëàãûí áàðèìò, áýëýí ìºíãº õ¿ññýí ºðãºäºë, áàíêíû õàðèëöàõûí õóóëãà, 

íýõýìæëýõ, òºëáºðèéí äààëãàâàðûã ã¿éëãýý ãàðñàí òóõàé á¿ð á¿ðä¿¿ëæ òàéëàíã ñàð á¿ðèéí 25-íû 

ºäðººð òàñàëáàð áîëãîí ãàðãóóëæ, ã¿éöýòãýëèéí  õÿíàëò òàâèõ àæèëëàãààã íÿãòëàí  áîäîã÷ áèå÷ëýí 

õÿíàæ øàëãàí, õ¿ëýýí àâ÷ àæèëëàà.  

“Төсвийн байгууллагад  мөрдөгдөх мөнгөн кассын ажиллагааны  журам”-ûí 2.1- ä çààñíû 

äàãóó ìºíãºí êàññûí ã¿éëãýýã áàéãóóëëàãûí òºñâèéí ýðõ çàõèðàã÷èéí òóøààë, øèéäâýðýýð 

томилогдсон мөнгөн кассын нярав хариуцан гүйцэтгэж байна. Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын 

àæèëëàãààíû æóðìûã êàññûí íÿðàâààð ìºðä¿¿ëæ àæèëëàí, ìºíãºí êàññò áýëýí ìºíãº, ¿íýò öààñíû 

áàðèìòûã íýã á¿ð÷ëýí á¿ðä¿¿ëæ îðëîãîä àâàõóóëàí, ìºíãºí êàññûí îðëîãî, çàðëàãûí îðäåðèéã 

òóõàé á¿ð áè÷èæ òºñâèéí ýðõ çàõèðàã÷, íÿãòëàí áîäîã÷èéí ãàðûí ¿ñãýýð áàòàëãààæóóëàõ, çàðëàãûã 

òºñâèéí ýðõ çàõèðàã÷ íÿãòëàí áîäîã÷îîð çààâàë çºâøººð¿¿ëýí îëãîæ õýâøëýý. Төсвийн 

гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүр боловсруулж дараа сарын 01 өдөр Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 

Санхүү хангамжийн газарт хүргүүлж ажиллаж хэвшсэн. 

Цагдаагийн газрын сар, улирлын санхүүгийн тайлан болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг 

боловсруулж, дараа сарын 25-ны өдөр тайлагнаж хэвшсэн,  жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 12 

дугаар сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон бэлтгэж хуулийн хугацаанд Цагдаагийн Ерөнхий 

Газрын Санхүү хангамжийн газарт хүргүүлж тайлагнахаар бэлтгээд байна. 

Áàéãóóëëàãûí ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé áàðàà àæèë ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí 

àâñàí òàéëàíã òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí ñàðûí ìýäýýã áîëîâñðóóëñàíû ¿íäñýí äýýð òóõàéí ñàðä õèéñýí 

худалдан авалтыг  байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан олон нийт, алба хаагчдад мэдээлж  

õýâøñýí. 

Áàðàà àæèë ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõäàà Òºðèéí áîëîí  îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õºðºíãººð  

бараа, ажил үйлчилгээ  худалдан авах тухай хуулийг  мөрдлөг болгон ажиллаж, төсвийн хөрөнгөөр 

бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд орон нутгийн аудитын байгууллагаас шалгалт 

хийж тайлан балансыг баталгаажуулан зөрчилгүй дүгнэлт гаргасан болно.  

Үнэт цаас, торгуулийн тасалбар, шийтгэвэр, галт зэвсгийн гэрчилгээг Цагдаагийн ерөнхий 

газрын Санхүү хангамжийн газраас захиалж авсан тухай бүрдээ кассын орлого авч,  алба 

õààã÷èäòàé òîîöîî õèéõäýý íÿðàâààñ àâñàí îðëîãûã òóëãàí øàëãàæ çàðëàãûã áàíêèíä òóøààñàí 



баримт, торгуулийн тасалбарын санхүүд үлдэх хэсгийн хамт авч үлдэгдлийг тоолж, акт үйлдэн 

òîîöîî õèéñýí òàëààð íÿãòëàí áîäîã÷ òóñãàé äýâòýð õºòëºí, òîîöîî õèéñýí àëáà õààã÷èéí õóâèéí 

òîîöîîíû äýâòýðò òýìäýãëýë ¿éëäýí áàòàëãààæóóëàí àæèëëàà.  

2015 онд 5000 òºãðºãººð òîðãîõ ýðõ á¿õèé алба хаагчдад 7,000 øèðõýã òîðãóóëèéí òàñàëáàð,  

øèéòãýâýð 2300 øèðõýã, бууны гэрчилгээний 104 ширхэгийг захиалан авч байгууллагын өдөр тутмын 

¿éë àæèëëàãààíäàà àøèãëàí àæилласан байна. 

Торгох эрх бүхий алба хаагчидтай тооцоог тухай бүрд нь хийж, аймгийн хүү торгуулийн 

010000985 òîîò äàíñàíä 2015 онд  156,4 ñàÿ òºãðºãèéã  òºâëºð¿¿ëñýí áàéíà. 

Урсгал төсвийн зардал, тогтмол зардлууд болох гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир 

усны зардал нь батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулагдсан.  

Óëñûí òºñâèéí õºðºíãº îðóóëàëòààð áàðèãäñàí êîáàí áàðèëãûí òîãòìîë çàðäàë áóþó ãýðýë 

цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир усны зардлыг аймгийн Засаг даргатай сумдын Засаг дарга, 

хэсгийн төлөөлөгч  нар хамтарч гурвалсан гэрээг байгуулж,орон нутгийн батлагдсан төсвөөс 

хуваарилан олгохоор шийдвэрлэсэн ба Батцэнгэл, Өлзийт, Хотонт, Эрдэнэмандал, Ихтамир, 

Цэнхэр, Чулуут, Өгийнуур, Хайрхан, Өндөр-Улаан зэрэг 15 суманд цагдаагийн газрын харьяа 

цагдаагийн хэсгийн байр кобаны тогтмол зардлыг сумдын Тамгын газраас хариуцан төлдөг 

болсоноор түлш халаалт, гэрэл цахилгааны зардал хэмнэгдсэн тул Сангийн сайдын 2013 оны 73 

дугаар тушаалын дагуу бүлэг хооронд зохицуулалт хийж шийдвэрлэсэн. 

 Øóóðõàé àëáàíä àøèãëàãäàæ áàéãàà àâòîìàøèíû òåõíèêèéí á¿ðýí á¿òýí áàéäàëä õÿíàëò 

òàâüæ, öàã õóãàöààíä íü çàñâàð ¿éë÷èëãýýã õèéæ, íîðì íîðìàòèâààð íü тооцон 21,8 сая төгрөгийн 

ñýëáýã õýðýãñëèéã îëãîæ áàéíãûí áýëýí áàéäëûã õàíãóóëæ, èðãýä áàéãóóëëàãààñ èð¿¿ëñýí  ºðãºäºë 

ãîìäîëìýäýýëëèéã øàëãàõ, ãýìò õýðýã çºð÷ëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, îðãîäîë ýòãýýä¿¿äèéã îëæ 

áàðèâ÷ëàõ, áàéãóóëëàãûí áýëýí áàéäëûã õàíãàõ àæèëëàãààíä 93,6 сая төгрөгийн  шатах тослох 

материалаар бүрэн ханган ажилласан байна. 

Тус цагдаагийн газарт  2015 онд  Цахир, Цэцэрлэг  суманд улсын төсвийн хөрөнгөөр 

цагдаагийн кобан барилга барих гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороог 

Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 өдрийн 18 дугаар тушаалаар байгуулж,  

тендерийн урилгыг  “Өдрийн сонин”-ы 2015 оны 02 дугаар сарын 02 өдрийн ¹28,   “Архангай 

амьдрал” сонины 2015 оны 02 дугаар сарын 01 өдрийн ¹05 дугааруудад  зар өгч нийтэд мэдээлэн 

зарлалыг цахим хуудсанд байрлуулан ажилласнаар орон нутгийн барилгын ажил гүйцэтгэдэг 4 

компани материал ирүүлснээс хуулийн дагуу 1 компанийг шалгаруулан гэрээ хийж, барилгын ажлыг 

гүйцэтгүүлж ажилласан байна. 

Аймгийн Засаг дарга, сумын засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч нар “Гурвалсан гэрээ” байгуулж 

ажилласнаар бусад сумдын кобан барилгын тогтмол зардал буюу гэрэл цахилгаан, түлш халаалтын 

зардлыг сум орон нутгаас бүрэн шийдвэрлэж ажилласанаар тус цагдаагийн газрын тогтмол зардал 

хэмнэгдсэн байсныг Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалын дагуу бүлэг хооронд 

зохицуулалт хийж шийдвэрлэсэн. 

Ñóìäûí òàìãûí ãàçàðò áàéðëàæ áàéãàà õýñãèéí òºëººëºã÷ íàðûí òîãòìîë çàðäëûã òóñ ñóìûí 

òàìãûí ãàçðààñ øèéäâýðëýí àæèëëàñàí áîëíî.  

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан цагдаагийн газрын Ахмадын зөвлөлтэй хамтран 

цагдаагийн байгууллагаас чөлөөнд гарсан 33 ахмадад хүндэтгэл үзүүлэн тус бүр 22000 төгрөгийн 

гарын бэлэг өгөв. Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан Өрлөг жанжин Г.Дэмидийн хөшөөнд цэцэг 

өргөх, Цагдаагийн газрын туг залах арга хэмжээнд аймгийн төвд болон ойролцоо сумдад амьдардаг 

21 ахмадыг оролцуулан, цагдаагийн бүрэлдэхүүний хамт дурсгалын зураг авахуулан, хүндэтгэлийн 

зоог барив. Цагдаагийн газрын ахмад ажилтнуудын ахмадын санд нэг сая төгрөгийг шилжүүлэн үйл 

ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүллээ. 



Хүнд өвчны улмаас Улаанбаатар хотод эмчлүүлэхээр эмнэлэгийн байгууллагын дүгнэлт 

гарсан 2 алба хаагчдад хамтын сан болон байгууллагаас 250.000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж 

олгов.  

Цагдаагийн газрын дотоод журамд заасны дагуу 2015 онд шинээр гэр бүл болсон, хүүхэдтэй 

болсон 5 алба хаагчдад туслах аж ахуйгаас тус бүр нэг хонийг олголоо. 

 2015 онд өвчний учир биеийн байдал муу байгаа цагдаагийн газрын ахмад ажилтан бэлтгэл 

хошууч С.Булгантогтох, Данзансамбуу нарын ар гэрт байгууллагаас 200,000 төгрөгийн тусламж 

үзүүлэв.  

Сангийн яамны  mof.gov.mn  сайтаас цагдаагийн газрын үндсэн санхүүжилтийн  010012001 

тоот данс, нэмэлт санхүүжилтийн 010012402 тоот данс, хүү торгуулийн орлогын 010000952 тоот 

дансдын орлого, зарлагын гүйлгээний хуулгыг тухай бүрт нь авч санхүүгийн үйл ажиллагаандаа  

боловсруулдаг, цалин хөлснөөс суутгасан нийгмийн даатгалын тайланг онлайнаар сар бүр  

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ndaatgal.mn  нэгдсэн сайтад байрлуулдаг,  мөн цалин хөлснөөс 

суутгасан татварын тайланг Татварын ерөнхий газрын e-tax.mta.mn сайтад  онлайнаар тоон гарын 

үсэг ашиглан илгээж хэвшсэн байна. 

ЕС. САНАЛ, ДҮГНЭЛТ: 

Тус цагдаагийн газар нь 2015 онд цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, 2015 оны 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 

хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үүргээ хэвийн гүйцэтгэлээ. 

Цаашид 2016 онд Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, 2016 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан орон нутгийн онцлогт тохируулан газрын төлөвлөгөөг гарган 

батлуулж, алба хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, сахилга ёс зүй, ажлын 

хариуцлагыг сайжруулах талаар үр дүнтэй ажил арга хэмжээнүүдийг шинэлэг байдлаар зохион 

байгуулж, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг  ахиулах, байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдлын ханган 

ажиллах зорилт тавин ажиллаж байна. 
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