
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 
01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2018 оны 03 дугаар сарын 23                                                                             Дуурсах 
 
           Тус газар нь 2018 оны 01 дүгээр улиралд аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх түвшингийн шалгуур үзүүлэлтийг 
хангах, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны стандартыг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох ажлын үр нөлөөг сайжруулах, 
алба хаагчдын албаны шуурхай байдал, ажлын хариуцлага, сахилга бат, харилцааны 
соёлыг дээшлүүлэх, иргэдийн амгалан тайван ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
иргэдийг чирэгдүүлэхгүй түргэн шуурхай үйлчлэх, албаны бэлэн байдал, мэргэжлийн ур 
чадвараа сайжруулахад онцгой анхаарч, Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны 
тухай хууль, бусад хууль, тушаал заавруудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгон 
хэрэгжүүлэхэд удирдлага, зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажилласан. 
 

Нэг.Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 
 

Цагдаагийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтыг мөрдлөг болгон, 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам”, “Цагдаагийн байгууллагын 
үйлчилгээний стандарт”-ыг хэрэгжүүлэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын их хурал, 
Засгийн газраас гаргасан Цагдаагийн байгууллагатай холбоотой үүрэг, даалгавар, 
шийдвэрүүдийг тасгийн дарга, ахлах байцаагч болон бие бүрэлдэхүүнд цаг тухай бүрт нь 
хүргэж, шаардлагатай тохиолдолд үүрэг даалгавар, шийдвэрийн талаар сургалт зохион 
байгуулан Цагдаагийн байгууллагад холбогдох үндэсний хөтөлбөр, дээд газраас өгсөн 
үүрэг, даалгавар, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тус бүр 5-32 заалт бүхий ажил, 
арга хэмжээний төлөвлөгөөнүүдийг тус тус гарган, биелэлтийг тооцон тогтоосон хугацаанд 
ЦЕГ-ын холбогдох албадад хүргүүлж ажилласан.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018.02.14-ны өдөр өгсөн үүрэг, ажлын чиглэл, 
тэргүүн дэд дарга, дэд дарга нараас алба хаагчдын сахилга, ажлын хариуцлагыг 
сайжруулах чиглэлээр ирүүлсэн 2018 оны 4/1237, 4/1708, 5/49, 5/60, 5/78 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн ажлын чиглэл, үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус бүр 5-16 заалт арга хэмжээ 
бүхий ажлын төлөвлөгөөнүүдийг тус тус гарган, биелэлт, үр дүнг тооцон ажилласан. 

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг 
даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 
Цагдаагийн газарт хамаарах болон аймгийн Засаг даргаас Цагдаагийн газрын даргатай 
байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 5-
21 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган батлуулж, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тодорхой ажил арга хэмжээг төлөвлөн биелэлтийг хангуулан ажилласан. 

Тайлант хугацаанд газрын даргын зөвлөл 5 удаа хуралдаж үйл ажиллагааны 
чиглэлээр 11, хүний нөөцийн чиглэлээр 9, алба хаагчдын сахилга хариуцлагын талаар 19 
нийт 39 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.  Тус газрын удирдлагын үйл ажиллагааг 
баримтжуулан газрын даргын тушаал 50, ирсэн албан бичиг 590, үүнээс хугацаатай 236, 
явуулсан албан бичиг 816-г боловсруулан баталгаажуулсан.  

Зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу албан тушаал дэвшүүлэх, өөрчлөх 
саналтай 1, мөнгөн урамшил олгох 1, шилжүүлэх 1,  албанаас халах 1, сахилгын шийтгэл 
оногдуулж, албанаас халах 1, ахлагчийн сул орон тоонд томилуулах зөвшөөрөл авах 1, 
албан тушаал өөрчлөх 4, нийт 10 алба хаагчийн материалыг харъяа албадаар нь 
дамжуулан шийдүүлсэн.  
ЦЕГ-ын даргын 2018 оны А/50 дугаар тушаалаар хэсгийн байцаагчийн нэг орон тоог 
“Шаргалжуут” тосгон дахь хэсгийн байцаагч, Б/56 дугаар тушаалаар Мөрдөн байцаах 
тасгийн цагдаагийн орон тоог мөрдөгч болгон тус тус өөрчилсөн.  
Тус газрын сул орон тоог нөхөх нөөц бүрдүүлэх зорилгоор хэв журмын цагдаа, цагдаа-
жолоочийн орон тоог нээлттэй зарлуулах захиалгыг 2018 оны 01 дүгээр сард ЦЕГ-ын ХНСХ-
т хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх Салбар 
зөвлөлөөс цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог иргэдээс 
өрсөлдүүлэн шалгаруулах замаар нөхөх мэргэшлийн шалгалтад дээрх зарлагдсан орон 



тоонд өрсөлдөх хүсэлт гаргасан 9 иргэний материалыг хүлээн авч холбогдох хүний нөөцийн 
судалгааг явуулан, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.2, ЦЕГ-ын 
даргын 2015 оны А/79 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалд томилох, болзол, 
шаардлага, шалгуур” /код 901/-д заасан болзол шаардлагыг хангасан 7 иргэний материалыг 
журмын дагуу бүрдүүлж, ЦЕГ-ын ХНСХ-т хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 20 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын тусгай албан тушаалд анх орох 
иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ын дагуу ахлагчийн сул орон тоонд 
өрсөлдүүлэн сонгон авах мэргэшлийн шалгалтад хамруулан, Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр тогтоолоор 7 иргэн нөөцөд бүртгэгдэн, сургалтад хамрагдаж 
байна.  

Байгууллагын хүний нөөцийн ил тод байдлыг ханган тус газрын сул орон тоонд 
өрсөлдөх иргэдийг бүртгэх, нөөцөд авах талаар аймгийн “Мазаалай” ТҮ-10 телевизээр 
зарыг явуулж, мөн газрын иргэдийн хүлээлгийн танхимд байрлах байгууллагын ил тод 
байдлын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хийгдсэн мэдээллийн самбар, байгууллагын вэб сайт 
болон албан ёсны фэйсбүүк хаягаар зарлан мэдээлж, сул орон тооны сонгон 
шалгаруулалтад оролцох иргэдийн нөөцийг ил тод байдлаар бүрдүүлэн “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам”/код 901/-д заасны дагуу судалгааг хийн ажилласан.  
Алба хаагчдыг дэвшүүлэн томилох, гадаад, дотоодод суралцуулах, шагнал урамшуулалд 
тодорхойлохдоо Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 909, 924/-д заасан 
үндэслэл журмын баримтлан сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан байдал, үр дүнгийн гэрээгээр 
хүлээсэн үүрэг, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтоо хэрхэн гүйцэтгэж 
байгаа байдлыг харгалзан шалгуур үзүүлэлт болгон газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэн шийдвэрлэж хэвшсэн.   

Энэ хугацаанд сахилгын, ёс зүйн зөрчил, дутагдалгүй ажилласан 2 алба хаагчийг 
ахлагчаас офицерын бүрэлдэхүүнд оруулж, тушаал дэвшүүлэн томилуулж, 2018 оны Б/59 
дүгээр тушаалаар 1 алба хаагчид 30 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшил 
олгохоор шийдвэрлэсэн.  

Тус газраас 2017 онд ажлын үзүүлэлтээрээ А, В үнэлэгдэн, 2018 онд албан тушаал 
дэвшүүлэх нөөцөд бүртгэгдэх хүсэлт гаргасан болон болзол шаардлагыг хангасан 22 алба 
хаагчийг нөөцөд бүртгүүлэх боломжтой эсэхийг “Албан тушаал дэвшүүлэх” /код 909/, “Хүний 
нөөцийн бодлогын баримт бичиг”-т заасны дагуу судлан шаардлага хангасан ахлагчаас 
офицерын бүрэлдэхүүнд дэвшүүлэх нөөцөд авах 12, ахлах, тасаг, хэсэг, хэлтсийн даргын 
нөөцөд авах 10 алба хаагчдын материалыг, холбогдох судалгааны хамт, харъяалах 
албадад нь хүргүүлсэн.   

Цагдаагийн газрын офицер 61 алба хаагчийн 1140 хуудас, ахлагч 61 алба хаагчийн 
1530 хуудас материалыг хувийн хэрэгт  баяжилтыг хийсэн.  
Тус газраас ЦЕГ-ын даргын 2017 оны А/122 дугаар тушаалаар батлагдсан “Олон нийтийн 
цагдаагийн дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны А/22 
дугаар тушаалаар олон нийтийн цагдаа нараас тухайн ажилд тавигдах шаардлага хангаж 
байгаа эсэхийг шалгаж, сургалтад хамруулах ажлын хэсгийг байгуулан шалгалт, сургалтад 
хамруулан Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/122 дугаар батлагдсан “Олон 
нийтийн цагдаагийн дүрэм”-ийн 3.1-д заасан шаардлага хангаагүй, 3.3-д заасан сургалтад 
хамрагдаж, тэнцээгүй, ажлын үр дүн хангалтгүй үнэлэгдсэн 4 иргэний гэрээг цуцлан, олон 
нийтийн цагдаагаар ажиллах хүсэлт гаргасан 33 иргэдийн дунд газрын даргын 2018 оны 
А/14 дүгээр тушаалаар олон нийтийн цагдаагийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах 
ажлын хэсгийг байгуулж, сургалтад хамрагдаж тэнцсэн 14 иргэнд гэрчилгээ олгон, тухайн 
сум, багийн Засаг даргын саналыг үндэслэн томилж, Олон нийтийн цагдаатай байгуулах 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажилласан.  

Тус газраас 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг сар, улирал, 
жилээр төлөвлөн баталгаажуулж, сар бүрийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлтийг 
тооцон, аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүлж, алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, 
эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалтай уялдуулан дараа сард хийж хэрэгжүүлэх ажлаа 
оновчтой төлөвлөж, хэрэгжилтийг сар бүр газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлэж ажилласан. 

Байгууллага, алба хаагчийн өдөр тутмын ажилд дотоодын хяналтыг тавих, 
шинэчлэн батлагдсан хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн 



шаардлага, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчих явдлыг таслан зогсоох зорилгоор байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн баталсан.  

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6 дахь заалтыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор 13 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө гарган даргын зөвлөлийн 
гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсгээс бүх сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын ажлыг 
шалган зааварчлах, тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, сумдын иргэдэд 
Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг тайлагнах чиглэлээр батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу 18 суманд ажилласан.  

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны 
өдөр ирүүлсэн “Хууль сахиулах байгууллагуудын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиг 
үүргийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн зөвлөмжид 
тусгагдсан ажлуудыг бүрэн зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн.  

Газрын даргын 2015 оны А/10 дугаар тушаалаар байгуулагдсан криминологи 
судалгааны баг сар бүр гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээ, судалгаанд дүн шинжилгээ 
хийж хуралдан, гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг судлан, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын 
талаар хэлэлцэн, 2 удаа хэсгийн байцаагч, багийн цагдаа, эрүүгийн мөрдөгч нарыг 
оролцуулан хуралдуулж, өргөтгөсөн байдлаар 1 удаа нийт 3 удаа хуралдаж, шийдвэр 
гарган түүнийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулан, Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт 
“Зөвлөмж” хүргүүлсэн. 

Аймгийн хэмжээнд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг зөрчлийн 
шалтгаан нөхцөлийг судлах, дүн шинжилгээ хийлгэхээр хуульч, доктор Б.Гүнбилэгээр 
ахлуулсан “Монголын эрх зүйн хэлэлцүүлэг сэтгүүл” ХМХ-тэй гэрээ байгуулан ажилласан. 
Гэмт хэргийн зонхилох хувийг эзэлж байгаа хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг 
гэмт хэрэг, хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн гаралтыг 
бууруулах чиглэлээр “Хуулиа мөрдье-21”, “Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулж, гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, амар тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 
иргэд, төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хамтын ажиллагааг 
сайжруулах зорилгоор “Амар амгалан амьдралыг бий болгоход иргэд болон нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын оролцоог сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг сумдын ИТХ-ын 
дарга, удирдлага, иргэд нийт 360 орчим иргэдийн оролцуулан зохион байгуулсан.  
Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бод малыг оторлон маллах арга 
туршлагыг нэвтрүүлэх, сурталчлах зорилгоор Монголын Үндэсний телевизийн “Эргэх 
дөрвөн цаг” нэвтрүүлэгтэй хамтран Галуут сумын 10000 гаруй залуучуудын адууг оторлон 
маллахын ач холбогдлын талаар нэвтрүүлэг хийсэн.  

Эрүүгийн хэрэг, зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хуулийн 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор аймгийн ГХУСАЗЗ-тэй 
хамтарсан зөвлөгөөнийг хуулийн 6 байгууллагын албан тушаалтнуудыг оролцуулан зохион 
байгуулсан.  

Газар, тасгийн дарга, ахлах байцаагч нараас хариуцсан алба хаагч нарын ажлыг 
өдөр тутам шалгаж, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын чиглэлээр гаргасан зөрчил 
дутагдал, хууль зөрчсөнтэй холбогдуулан ирүүлсэн прокурорын хариуцлага тооцуулах 
албан бичгийн шалтгаан нөхцөлийг судлан хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулах эрх бүхий алба хаагчдад танилцуулж, 2 удаа 4 цагийн сургалт орж, бичгээр 
зааварчилга өгсөн. Зөрчил гаргасан болон гаргаж болзошгүй 12 алба хаагчдад “Сануулах 
хуудас” өгч дахин зөрчил дутагдал гаргахгүй ажиллах талаар баталгаа авсан. Саатуулах 
байрны эмч цагдаа, жижүүрийн шуурхай алба, хэсгийн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 
нарт давхардсан тоогоор 65 ажлын зааварчилгыг өгч, өдөр тутам үүрэг, ажлын чиглэл өгч, 
биелэлт үр дүнг тооцов. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газраас боловсруулсан хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал, үйл ажиллагааны журам, танилцуулгыг 
алба хаагчдад 5 удаа танилцуулан, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, гарсан санал, дүгнэлтийг 
нэгтгэн боловсруулж холбогдох албадад хүргүүлсэн.  

ЦЕГ-ын “Сургагч багш”-ийн сургалтад хамрагдсан 3 алба хаагчаас шинээр 
батлагдан гарсан, өөрчлөлт орсон хуулийн талаар 2 удаа сургалт зохион байгуулж, үйл 
ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах талаар удирдлагаас 2 удаа үүрэг, ажлын чиглэл өгсөн.  



Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийг шуурхай илрүүлэх, таслан 
зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтран ажилладаг тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
хууль хяналтын болон төрийн захиргааны 12 байгууллагуудтай хамтран ажиллах “Санамж 
бичиг” байгуулж, төлөвлөгөө гаргаж ажилласан.  

“Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын хэсэгтэй хамтран 
Баянхонгор сумын 5, 6 дугаар багийн иргэд, Эрдэнэцогт сум, Эрүүл мэндийн салбарын 100, 
Хуулийн болон хууль сахиулах байгууллагын 100, Үйлчилгээний газрын 100 иргэдэд 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, дэд хөтөлбөрийн талаар танилцуулж, санал хүсэлтийг 
хүлээн авч, дүнг нэгтгэн Нийгмийн бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн.   

Монголын Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулсан “Цахим 
халдлагаас хүүхдээ хамгаалъя” аяны хүрээнд Баянхонгор сумын Ерөнхий боловсролын 2 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчид болон политехникийн коллежийн оюутнуудад  “Кибер 
гэмт хэрэг, цахим халдлага” сэдвээр 3 удаагийн сургалт зохион байгуулж, сурагчдыг аянд 
нэгтгэн бусдыг цахим  халдлага, кибер дарамтад өртүүлэхгүй байх, өөрийгөө хамгаалах 
талаар зөвлөгөө өгч ажилласан. 

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын удирдлагууд, нийгмийн ажилтан нартай 
байнгын холбоотой ажиллаж, 2018 оны 1 дүгээр улиралд 5 ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдад гэр бүлийн хүчирхийлэл, согтууруулах ундаа, мансууруулах сэтгэцэд 
нөлөөт бодисын хор хөнөөл, уршгийн талаар сургалтыг Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс, 
сургуулийн нийгмийн ажилтан нартай хамтран давхардсан тоогоор нийт 360 сурагчдад 2 
удаагийн сургалт, мэдээллийг хийсэн.  

Тус газарт 1 дүгээр улиралд иргэдээс цагдаагийн албан тушаалтанд хандан ажилд 
орох болон суралцахыг хүссэн 10, алба хаагчдаас ажлын байраа өөрчлөх, шилжин 
ажиллахыг хүссэн 5, захиргааны чөлөө хүссэн 22, орон сууцанд орохыг хүссэн 16, тэтгэвэр, 
тэтгэмж олгохыг хүссэн 2, бусад 41 нийт 80 өргөдөл, гомдол  ирүүлснийг хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэж хариу өгч ажилласнаар өргөдөл, гомдлын үлдэгдэлгүй байна. 2017 онд 
хөтлөгдсөн баримт бичгүүдийг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу тасаг, албадаас 
авч нэгтгэхэд нийт 836 хадгаламжийн нэгжийг хүлээн авч, байгууллагын архивт 
байрлуулсан.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2007 оны 
190 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Нээлттэй “өдөр” арга хэмжээг аймгийн 
хэмжээнд 1 удаа, газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс 19 сумдад тус 
бүр 1 удаа зохион байгуулж, тус газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан болон энэ онд 
Цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа арга хэмжээний талаар иргэдэд сурталчилан, 
гарын авлага 1620 ширхэгийг тарааж, энэ талаарх мэдээллийг байгууллагын сайт, цахим 
хуудас болон орон нутгийн 2 телевизээр сурталчилсан.  

Тус газар нь улсын хэмжээний 4, аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан нэгдсэн 4, 
хэсэгчилсэн 5 арга хэмжээ зохион байгуулж, 12 удаагийн нэгдсэн үзлэг шалгалтад ажиллаж, 
24 удаа сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны ажил зохион байгуулж, 7 удаа уулзалт 
ярилцлага, 19 удаагийн өдөрлөг, 5 удаа уралдаан тэмцээн зохион байгуулж, нийт 81 
удаагийн арга хэмжээ зохион байгуулж, 4680 иргэнийг хамруулсан. Дээрх арга хэмжээнд 
620 төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан, 890 хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 730 
малчин, 240 оюутан, 960 сурагч, 1240 ажилгүй иргэд хамрагдсан ба 183 аж ахуй нэгж 
байгууллагаас давхардсан тоогоор 124 төрийн байгууллага, 7 аж ахуй нэгж, 10 их дээд 
сургууль, коллеж, 42 ерөнхий боловсролын сургууль хамрагдсан.  

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгаас Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, хэсгийн 
мөрдөгч нарыг хамруулан “Сар шинэ-2018”, “Объектын судалгаа”, “Хүүхдийг осол хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх аян”, “Хөдөлгөөнт эргүүлүүд”, “Түдгэлзүүлсэн хэрэг-Оргодол”, “Цахим 
тоглоом” гэх зэрэг ерөнхий болон тусгай арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр иргэдэд сурталчилж, мэдээлэл хүргэсэн.  
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд нийт 23 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад албан мэдэгдэл хүргүүлж, албан мэдэгдлийн хариуг авах, үр дүнг тооцох 
ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр хэсгийн байцаагч, багийн цагдаа нарт үүрэг чиглэл өгч 
ажиллуулсан.  
 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн “Баянхонгор”, 
“Хонгор”, “Мазаалай”, аймгийн хэвлэл мэдээллийн алба зэрэг телевизүүдэд долоо хоног 



бүр мэдээлэл хийж, үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 8 
удаагийн ярилцлага өгч, иргэдэд анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг өгч, хууль сурталчилсан.  
 Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг бууруулах чиглэлээр аймгийн Засаг даргын 
захирамж гаргуулж, 5 байгууллагын 80 алба хаагчийг “Нийтийн эргүүл”-д ажиллуулж, 
давхардсан тоогоор 94 аж ахуй нэгж байгууллага, 214 иргэн, 343 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг 
шалгалтыг явуулсан. Нийтийн эргүүлд гарч ажиллах хугацаанд архи согтууруулах 
ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан, цагийн хуваарь зөрчиж үйл 
ажиллагаа явуулсан 5 зөрчил, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 12 зөрчил, гудамж 
талбайд хэвийн явсан 15 зөрчлийг илрүүлэн хамтран ажилласан.      
Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулснаар гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгддэг дээрмийн гэмт хэрэг 4 нэгжээр 
буюу 100 хувиар, танхайн гэмт хэрэг 8 нэгжээр буюу 100 хувиар тус тус буурсан.  
 Олон нийт-Цагдаагийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр 19 суманд хууль 
сурталчлах “Нээлттэй өдөрлөг” аяныг зохион байгуулж, иргэдэд яриа ухуулга хийж, үйл 
ажиллагаагаа сурталчилан ажилласан.  
 Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн аюулгүй байдлыг 
ханган ажиллах чиг үүрэг бүхий 28 олон нийтийн цагдаагийн урамшууллын зардалд 
100.800.000 төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс шийдвэрлүүлж, “Иргэний зөвлөл”-ийн дарга, 
гишүүдийг 2017 оны тайлангийн хуралд оролцуулан санал, хүсэлтийг нь сонсож, цагдаагийн 
байгууллагад тулгамдаж байгаа асуудлын талаар мэдээлэл солилцож, гарсан санал, 
хүсэлтэд үндэслэн 19 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлээр 
алба хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор сургагч багшаас болон Гэр бүл, хүүхдийн 
хөгжлийн хэлтсийн 2 албан тушаалтанг урьж, нийт алба хаагчдад 2 удаа 4 цагийн сургалт 
зохион байгуулсан. “Цахим халдлагаас хүүхдээ хамгаалъя” уриалгыг төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудад хүргүүлж, үзвэр үйлчилгээний газрууд болон худалдааны төв, хүн ам 
олноор үйлчлүүлдэг аж ахуй нэгжүүдийн танхимд байршуулан иргэдэд сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулсан. Мөн цахим халдлагаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 5 төрлийн 
анхааруулга гаргаж, байгууллагын Цахим сайт болон Facebook хуудсаар дамжуулан иргэд, 
олон нийтэд сурталчилсан ба тус аянд тэргүүн байранд шалгарч, өргөмжлөл мөнгөн 
шагналаар шагнагдсан.  

“Сэрэмжлье-Нэгдье”, “Хуулиа мөрдье”  аяны хүрээнд Ерөнхий боловсролын 2 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт зохион байгуулж, архи согтууруулах ундаагаар 
үйлчилдэг, худалдан борлуулдаг аж ахуй нэгжүүдэд Мэргэжлийн хяналтын газартай 
хамтарсан шалгалт зохион байгуулсан.   

“Цахим тоглоом” хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, Баянхонгор суманд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 8 РС тоглоомын үйл ажиллагааг шалгаж, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулах чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлт үр дүнг тооцох 
чиглэлээр анхааруулга өгсөн.  

Политехникийн коллежийн  оюутнууд, ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах 
ангийн нийт 470 сурагчдад Зөрчлийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хууль, кибер гэмт хэрэг сэдвүүдээр 6 удаагийн сургалт зохион байгуулж, сурагчдыг гэмт 
хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Баянхонгор сумын ГХУСАЗЗ-
ийн гишүүдийн хамт Цахим тоглоомын газрууд болон архи согтууруулах ундаагаар 
үйлчилдэг газруудаар хамтарсан шалгалт зохион байгуулж, зөвшөөрлийн гэрчилгээ 
аваагүй цахим тоглоомын газруудын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосон.  

2018 оны 01 дүгээр улиралд нийт 78 хорихоос өөр төрлийн ялтай иргэний 
материалыг хүлээн авч, 7 иргэний хяналтын хугацаа дуусч үлдэгдэл 71 материал хяналтад 
байна. 2018 он гарсаар 1, 3 дугаар саруудад хяналтын материалыг прокурорт хянуулсан ба 
захиргааны хяналт тогтоох эрх бүхий албан тушаалтнуудад зааварчилгаа өгч хяналтыг 
үргэлжлүүлэн тогтоон ажилласан.  

Аймгийн Прокурорын газраас зохион байгуулсан “Хорихоос өөр төрлийн ялэдлүүлэх 
ажиллагаанд анхаарах асуудал” сэдэвт зөвлөгөөнд захиргааны хяналтанд байгаа бүх 
ялтнуудыг оролцуулж, дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх чиглэлээр тодорхой 
мэдээллүүдийг өгсөн.   
 

 



Хоёр: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон    
              нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 
Цагдаагийн газар нь 2018 оны I дүгээр улиралд нийт 821 гомдол, мэдээлэл хүлээн 

авсан нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 151 нэгжээр буюу 3,6 хувиар өссөн. Үүнээс  215 
буюу 26,1 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй 606 буюу 73,8 хувийг зөрчлийн талаарх гомдол, 
мэдээлэл байна.  

 Аймгийн хэмжээнд 131 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад  21 нэгжээр буюу 19 хувиар өсч, бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 20 буюу 15,2 хувь 
нь хүнд, 97 буюу 74 хувь нь хөнгөн ангилалын гэмт хэрэг байна. 
Энэ хугацаанд  хэрэг бүртгэлтийн 116 эрүүгийн хэрэг бүртгэгдсэнээс 16 хэргийн 
холбогдогчийг ял сонсгон, яллагдагчаар татаж гэмт хэргийн илрүүлэлт 13,7 хувьтай, 39 хүн 
холбогдон шалгагдсан нь 88 нэгжээр буюу 69,3 хувиар буурсан.  

Гэмт хэргийн улмаас 114 хүн хохирч, 49 хүн гэмтэж, 5 хүн нас барж, 156,1 сая 
төгрөгийн хохирол учирснаас 14,2 сая төгрөгийг хохирлыг нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн 
төлүүлэлт 9 хувьтай, 21,4 сая төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжилсэн. 

Аймгийн хэмжээнд энэ хугацаанд 2722 зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 555 буюу 25.6% хувиар өссөн, нийт 2685 зөрчил шийдвэрлэсэн нь өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 671 буюу 75% хувиар өссөн.   

Ердийн журмаар 2689 зөрчлийг 64,921,550 мянгөн төгрөгөөр, 227 зөрчлийг 
хялбаршуулан шалгах журмаар шийдвэрлэж 61,805,000 мянган төгрөгийн торгууль 
ногдуулж, 82 хүнд баривчлах шийтгэл ногдуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
37 нэгжээр буюу 45,1% хувиар, 31 зөрчлийг торгож эрх хассан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 23 нэгжээр буюу 17,5% хувиар өсч, зөрчлийн улмаас нийт 69 хүн хохирсон 
байна. 
Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын ажил, 
дотоод бичиг баримт, обьектын судалгаа, бүртгэл, эрүү, хэв журам, замын хөдөлгөөний 
болон ГА-ын нөхцөл байдлыг судлах, гэмт хэрэг, зөрчил илрүүлэхэд хэрхэн ашиглах талаар 
3 удаа 6 цагийн сургалтыг зохион байгуулж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган 
ажилласан.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 307.5.2-д заасны дагуу алба 
хаагчдаас гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар нийт 104 илтгэх хуудас авч шалгасан.  
Энэ улиралд тус тасгийн алба хаагчид гүйцэтгэх ажлын шугмаар нийт 98 мэдээ, мэдээлэл 
авч, гэмт хэргийн шинжтэй 97 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авч 57 гомдол, мэдээлэлд хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээн, 40 дуудлага мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах 
саналтай прокурорт хүргүүлж, 125.7 сая төгрөгийн хохиролтой 24 хэргийг илрүүлэн 
холбогдох албанд тушаалтанд шилжүүлж, 18 хэргийн хаах саналтай прокурорт хүргүүлсэн. 
Эрэн сурвалжлах ажлын чиглэлээр энэ оны 01 улирлын байдлаар Эрэн сурвалжлах ASAP 
санд гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 8, оршин суугаа газраасаа алга болсон хүн 3, шүүхээс 
даалгасан хүн 6, эд зүйл 1, нийт 18 эрэн сурвалжлалт зарласнаас 14 хүн, мал, эд зүйлийг 
олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон байна. Гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдүүдийг олж 
тогтоон хэрэг бүртгэлтийн хэгийг шийдвэрлэх зорилгоор Улаанбаатар хотод 2 алба 
хаагчийг ажиллуулан гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 3 этгээдийг олж тогтоон хэргийг 
шийдвэрлэсэн.  

Аймгийн хэмжээнд малын хулгайн гэмт хэрэг үйлддэг болон үйлдэж болзошгүй 92 
хүний дэлгэрэнгүй судалгааг гарган үйл хөдөлгөөнд нь хяналт тавьж, “Малчдын бүлэг”-ийн 
үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажилласан. 
Жижүүрийн шуурхай албаны чиглэлээр жижүүрийн шуурхай албанд иргэд, ААН 
байгууллагаас ирүүлсэн 170 мэдээ мэдээллийг хүлээн авч, удирдлагад танилцуулж 
ажилласнаас гэмт хэргийн шинжтэй 58, зөрчлийн шинжтэй 112 үүнээс гэр бүлийн 
хүчирхийлэл 12 мэдээ, мэдээлэл хүлээн авч, камерын хяналтаар 3 зөрчил илрүүлж, 
иргэдээс ирсэн хүсэлтийн дагуу 12 удаа камерын бичлэг шүүж  ажилласан. 
 Иргэд, ААН, байгууллагаас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу олон нийтийн газар,орон 
гэртээ болон ахуйн хүрээнд бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан гэх зөрчил гаргаж  
агсан тавьсан 75 хүнийг саатуулах баривчлах байранд хүргэн эрүүлжүүлж, зохих албан 
тушаалтанд нь хүлээлгэн өгч шийдвэрлүүлж ажилласан. 



Гэмт хэрэг, зөрчлийн 2017 оны жилийн эцсийн болон 2018 оны 01, 02 дугаар сарын 
гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл, байдлын талаар  газрын даргын зөвлөлийн хуралд 3 удаа 
танилцуулан хэлэлцүүлж тодорхой шийдвэр гаргуулан ажилласан. 
Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг оновчтой зохион байгуулж ажиллахад 
туслалцаа үзүүлэх зорилгоор тасгийн дарга нарт 8 удаа газрын даргын “Үүрэг”, тасгийн 
дарга нарт 14 удаа  газрын даргын “Албан даалгавар”, “Зөвлөмж” 3, “Сануулах хуудас” 5-г 
бичиж хүргүүлэн үр дүнг нь тооцсон. 

2018 оны эхний 2 сарын гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн статистик мэдээ, судалгааг 
нарийвчлан гаргаж тус газрын “Судалгаа-Дүн шинжилгээний баг”-ийн 01 дүгээр хурлыг 
зохион байгуулж, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 10 заалт бүхий ажлын 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг нь ханган ажилласан.   
Мөрдөн байцаалтын чиглэлээр: Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн 
шинжтэй 96, урьд оны үлдэгдэл 7 гомдол, мэдээлэл нийт 103 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч 
шалгаснаас 69 буюу 66.9 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 11 буюу 10.6 хувьд нь 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж, 12 буюу 11.6 хувийг нь эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 
татгалзах санал гарган прокурорт шилжүүлж, 7 буюу 6.7 хувийг нь харъяаллын дагуу 
шилжүүлж, одоо 4 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй.  

Тайлангийн хугацаанд урьд оны үлдэгдэл хэрэг бүртгэлийн 66, 2018 оны нэгдүгээр 
улирлын байдлаар нээсэн хэрэг бүртгэлтийн 69, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах 
саналтайгаар шилжүүлсэн материалаас хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж ирүүлсэн 3, 
харъяаллын дагуу шилжүүлж ирүүлсэн 15, прокуророос хэрэг бүртгэлтийн хэргээс 
тусгаарлан ирүүлсэн 1 нийт 154 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж, 26 хэргийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж, хэрэг бүргэлтийн 37 хэргийг хааж, 24 хэргийг 
харъяалын дагуу шилжүүлж шийдвэрлэн 67 хэргийн үлдэгдэлтэй ажилласан.  

Урьд оны мөрдөн байцаалтын үлдэгдэл 13, 2018 оны нэгдүгээр улиралд хэрэг 
бүртгэлтийн хэргээс эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 26 , шууд эрүүгийн хэрэг 
үүсгэж яллагдагчаар татсан 11, бусад газраас харъяаллын дагуу шилжүүлж ирүүлсэн 13, 
түдгэлзүүлснээс сэргээсэн 3 хэрэг нийт 66 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, 78 
холбогдогчтой 61 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 1 холбогдогчтой 1 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, 
1 холбогдогчтой 1 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай тус тус прокурорын 
хяналтанд шилжүүлж шийдвэрлэн, 1 хэргийг нэгтгэж одоо 2 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.   
Тухайн улиралд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан 66 хэргээс 3 хэргийн мөрдөн 
байцаалтын хугацааг сунган шалгаж 95.4 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шийдвэрлэсэн.    
Гэмт хэргийн улмаас 99.510.000 сая төгрөгийн хохирол иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад 
учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 64.504.000 сая төгрөг буюу 64.8  хувийг нөхөн 
төлүүлж, шүүхээс эд хөрөнгө хураах, иргэний нэхэмжлэлийг хангах зорилгоор сэжигтэн, 
яллагдагчийн гэмт хэрэг үйлдэхдээ ашигласан болон хувьд ногдох 214.070.000 сая 
төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжилсэн. 

Шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн 61 хэрэгт гэмт хэрэг гарсан 
шалтгаан нөхцөлийг тогтоож арилгуулах, гэмт хэрэг дахин гарахаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор мөрдөгчийн мэдэгдэл хүргүүлж 49 мэдэгдлийн хариуг авч ажилласан.  

Хэрэг бүртгэлтийн чиглэлээр ЦЕГ-ын даргын 2018 оны А/35 дугаар тушаалаар хэрэг 
бүртгэгч албан тушаалын нэршлийг мөрдөгч гэж өөрчлөн, Хэрэг бүртгэх албаны, Мөрдөн 
байцаах албаны, Эрүүгийн цагдаагийн албаны мөрдөгч гэж нэрлэхээр тогтсон бөгөөд хэрэг 
бүртгэх тасгийн мөрдөгчид 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Эрүүгийн 
хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авч 
шалгах, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахаар 
болж, эрүүгийн цагдаа болон мөрдөн байцаах тасагт шалгагдаж байсан хэргүүдийг хүлээн 
авч шалгасан.   
          Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйл, 5.4 дүгээр зүйл, 8.6 дугаар зүйлд заасан 12 
гомдол мэдээлэл, 27 зөрчлийн хэргийг Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт хүлээлгэн өгч, 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас 10 хэрэг, мөрдөн байцаах тасгаас 1 гомдол мэдээлэл, 21 
эрүүгийн хэрэг, нийт 31 хэрэг, 1 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, мөрдөн шалгах ажилагаа 
явуулсан.   
         Иргэд, байгууллага, хуулийн этгээдээс гэмт хэргийн шинжтэй 31 гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авч, 20  гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 7 гомдол, мэдээлэлд хэрэг 



бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 1 госдол мэдээлэлд мөрдөн байцаалтын хэрэг нээж, 
одоо ажиллагаанд 3 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.  

2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан 
гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагааг дагнан явуулах болсонтой холбоотойгоор 31 хэргийг 
харьяаллын дагуу, тайлант хугацаанд бусад газраас 2 хэргийг, шинээр 20 хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээж, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалсан материалд прокуророос 1 хэрэг нээн 
ирүүлснийг тус тус хүлээн авч нийт 54 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан. 
Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан 54 хэргээс 9 үйлдэлтэй, 9 холбогдогчтой 9 хэргийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж, үйлдэлтэй 4 холбогдогчтой 3 хэргийг хэрэг 
бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай прокурорт хүргүүлэн одоо ажиллагаанд 42 хэрэг 
бүртгэлтийн хэргийн үлдэгдэлтэй, нийт 10 хүнд холбогдох 10 мөрдөн байцаалтын хэрэгт 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 9 үйлдэлтэй хэргийг шүүхэд шилжүүлэх 
саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн. 
         Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 5750.0 сая    төгрөгийн 
хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад 5636.0 сая буюу нийт хохирлын 98 
хувийг нөхөн төлүүлсэн. 
          Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдсэн, үйлдэгдэж болзошгүй шалтгаан, нөхцөлийг тогтоож, 
тэдгээрийг арилгуулах талаар иргэн, хуулийн этгээдэд хуулиар хүлээсэн үүргийнх нь 
хүрээнд мөрдөгчийн 11 мэдэгдэл бичиж, биелэлтийг 100 хувь хангуулж, 5 мэдэгдэл, 
шаардлагын биелэлтийг газар дээр нь шалгасан.  

Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр Зам тээврийн осол, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор албан байгуулага, албан тушаалтанд 
12 удаа албан мэдэгдэл бичиж, тодорхой ажил арга хэмжээ зохион байгуулсан талаар  
албан мэдэгдлийн хариуг авсан.  

  Аймгийн Засаг даргын “Мотоциклийн хөдөлгөөн түр хязгааралах тухай” А/767 тоот 
захирамжийн хүрээнд “Мотоциклын хөдөлгөөн-хамгаалах малгай” сэдэвт арга хэмжээг 1 
сарын хугацаатай зохион байгуулж, хамгаалах малгайгүй 67 жолоочийг хамгаалах 
малгайжуулсан.  

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гудамж замд хийсэн  хяналт, шалгалтаар замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, тогтоомж зөрчсөн 805 зөрчил илрүүлснээс 
согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 50, эрхийн үнэмлэхгүй 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 17, хүн ба ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн 16, хамгаалах бүс 
хэрэглээгүй 186, үзлэг оношлогоонд хамрагдаагүй болон бүрэн бус 218, бусад зөрчил 85-
ийг тус тус илрүүлж, 738 жолоочийг 18,005.750 төгрөгөөр бэлэн бусаар торгож, хөдөлгөөнд 
оролцох боломжгүй 67 тээврийн хэрэгсэлийг түр саатуулж ажиллалаа.   

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн 67 захиргааны зөрчил шалгаснаас 
Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3.1 дахь хэсэгт зааснаар  27 жолоочийн 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 10,800.000 төгрөгөөр торгож,  мөн хуулийн 14.7 
дугаар зүйлийн 14.7.5 дахь хэсэгт зааснаар 23 иргэнд  Зөрчлийн хэрэг нээж, аймгийн 
эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр шийдүүлж, Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар 
зүйлийн 14.7.1 дэх хэсэгт зааснаар 17 иргэнд 3,400,000 төгрөгийн нийт 788 хүнийг 
32,205,750 төгрөгөөр торгосон. 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх таслан 
зогсоох зорилгоор “Сар шинэ-аюулгүй тээвэр”, “Согтуу” нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг орон нутгийн онцлогт тохируулан төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу Авто тээврийн 
үндэсний төвийн салбар , Албан журмын даатгагчдын холбоо, аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн 
газар, сумдын хэсгийн мөрдөгч, цагдаа нарыг хамруулан зохион явуулсан.  

Арга хэмжээний хүрээнд аймгийн хэмжээнд орон нутгийн хүн тээврийн үйлчилгээ 
эрхэлдэг “ДАСАН” ХХК-ний нийт жолооч нар болон сумдын хэсгийн мөрдөгч нарыг 
оролцуулан “Орон нутгийн зам-Аюулгүй тээвэр” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, хамтран 
ажиллах “Санамж бичиг” гаргаж ажиллалаа. Замын цагдаагийн тасгаас гудамж замд эргүүл, 
шалгалтыг тогтмол явуулж, нэгдсэн шалгалтыг 6 удаа, хэсэгчилсэн шалгалтыг 10 удаа 
аймгийн Авто тээврийн төвтэй хамтран зохион байгуулсан.  

Замын цагдаагийн албаны дарга, АТҮТ-ын дарга нарын баталсан удирдамжийн 
дагуу “Хот хоорондын ачаа тээвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган 
Цагдаагийн газрын дарга, АТҮТ-ийн салбарын дарга нараар батлуулан, Авто тээврийн 



үндэсний төвийн салбарын авто тээврийн байцаагчтай хамтран хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулан ажиллалаа. Арга хэмжээний хүрээнд хот хоорондын ачаа тээврийн үйлчилгээ 
эрхэлдэг “Баянхонгор-тээвэрчин” хоршооны 24 тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн 
байдал, стандартын шаардлага хангаж байгаа байдалд үзлэг шалгалт хийн зөрчлийг засах 
талаар  2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ныг хүртэл хугацаатай албан мэдэгдэл хүргүүлсэн.  
Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 
Баянхонгор сумын 8 багт гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох 
зорилгоор хэв журмын эргүүлийн 3 чиглэлд 6 цагдаа, 1 офицер, хөдөлгөөнт эргүүлийн 1 
автомашинтай 2 алба хаагчдыг өдөр бүр, нөхцөл байдалтай уялдуулан чиглэл, маршрутыг 
тогтоон томилж, явган эргүүлд давхардсан тоогоор нийт 705 алба хаагч, 5640 цагийн үүрэг 
гүйцэгтэж, 587 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 820 иргэн, 590 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг 
шалгалт хийж ажилласан. 
 Хөдөлгөөнт эргүүлд 3 автомашинаар өдөр бүр ээлжлэн давхардсан тоогоор 180 
алба хаагч 1440 цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, 5531 км зам туулж, 708 дуудлага, 
мэдээлэл хүлээн авч, зөрчил гаргасан 240 иргэнийг албадан эрүүлжүүлэх, саатуулах 
байрны эмч, цагдаа нарын хяналтанд хүлээлгэн өгч, биеэ авч явах удирдан жолоодох 
чадваргүй 182 иргэнийг ар гэрт нь хүлээлгэн өгч ажилласан.  

Аймгийн Онцгой комиссын 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хурлын шийдвэр, 
аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/70 дугаартай “Мал амьтны 
гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хяналтын пост ажиллуулах тухай” 
захирамжийг гаргуулж, үүрэг гүйцэтгэх мэргэжлийн анги, байгууллагын уялдаа холбоо, 
ажилтан алба хаагчдын ажиллах нөхцөл орчин, хуваарь томилгоо, удирдлага зохион 
байгуулалт, унаа, шатахуун, томилолтын зардал зэрэг асуудлын тооцоо, судалгааг гарган 
хүргүүлж, цогцоор нь шийдвэрлүүлсэн.  

Мэргэжлийн хяналтын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, 
Цагдаагийн газраас хамтран 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2018 оны 02 дугаар 
сарын 15-ны өдөр хүртэл 30 хоногийн хугацаатай Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангах, хүүхэд 
залуучууд, олон нийтэд нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэн “Хуулиа мөрдье-21” арга хэмжээний 
хүрээнд 24 заалт бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, архи, согтууруулах ундаа 
худалдан борлуулдаг, үйлчилдэг нийт 115 аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг 
шалгаж, хугацаатай албан мэдэгдэл өгч, хариуг хугацаанд нь авсан.   

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг сурталчлах зорилгоор бэлтгэсэн 1600 
ширхэг зурагт хуудсыг 115 аж ахуй нэгжүүдэд тараан байршуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдэгдлүүдийг өгч, хариуг хугацаанд нь авсан. “Хорт 
зуршил” сэдэвт сургалтыг ерөнхий боловсролын сургууль, их, дээд сургуулийн сурагч, 
оюутнуудад зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар зохион байгуулах 
талаар иргэдэд сурталчилсан. Зах, худалдааны төвийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулан, хулгайн эд зүйл худалдан борлуулсан /ченж/ иргэдийн үйл ажиллагааг 
таслан зогсоож, түрээсийн гэрээг цуцлуулах арга хэмжээ авах талаар гэрээг байгуулж үр 
дүнг тооцон ажилласан.  

Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал, байгалийн гамшиг, осол, аймгийн төв 
болон сумдын нутаг дэвсгэрийг бүслэн хаах үед ажиллах төлөвлөгөө, зураглал, Онцгой 
нөхцөл байдал үүсэн үед Зэвсэгт хүчин, Хил хамгаалах, Тагнуул, Онцгой байдал, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх албадуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга нарт танилцуулж батлуулсан. Тус 
аймгийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдсан олон нийтийг хамарсан  арга хэмжээний үеэр 
нийтийн хэв журам хамгаалах, гудамж замын хөдөлгөөн зохицуулах хамгаалалтыг нэгдсэн 
төлөвлөгөө, зураглал гарган ажиллаж, ЦЕГ-ын Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
газарт мэдээг сар бүр хүргүүлж, цахим санд баяжилт хийж ажилласан.  

Баянхонгор аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг харуул хамгаалалтын 5 аж ахуйн 
нэгжийн 85 алба хаагч нарыг цуглуулан Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хууль болон 
бусад хууль тогтоомжуудаар 1 өдрийн 4 цагийн сургалтыг зохион байгуулж, цаашид 
ажиллах чиглэлийн талаар хамгаалагч нарын санал, хүсэлтийг сонсож ажиллалаа.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Баянхонгор аймагт айлчлах үеэр Төрийн 
тусгай хамгаалалтын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсэгт заасны дагуу аюулгүй 
байдлыг хангах, нийтийн хэв журам хамгаалах, замын хөдөлгөөнийг зохицуулах 



хамгаалалтын салбар төлөвлөгөө, зураглал, томилгоог гаргаж, нийт бие бүрэлдэхүүнд 
танилцуулж, нэгдсэн үүрэг, чиглэлийг өгч, аюулгүй байдлыг ханган ажилласан.  

Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас баривчлагдсан 27 хүмүүжигчийн судалгаанд 
баяжилт хийж, хугацаа дуусч суллагдсан 17 хүмүүжигчээс баталгаа авч ажилласан.  
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн 1 цэгийн үйлчилгээний төвд насанд хүрсэн 7 иргэн, 
насанд хүрээгүй 11 хүүхэд, нийт 18 иргэнийг холбон зуучилж байршуулан аюулгүй байдлыг 
нь ханган ажилласан. “Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс ангид байх орчинг дэмжих нь” 
төслийн хүрээнд багийн гишүүдийн хамт Баянхонгор сумын 10 дугаар цэцэрлэг, Богд сумын 
цэцэрлэгийн багш нарт 2 өдрийн, 10 дугаар цэцэрлэгийн ажилчдад 1 өдрийн сургалт зохион 
байгуулсан. 
 Эрүүлжүүлэх, баривчлах, саатуулах байранд согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ 
захиргааны зөрчил үйлдсэн эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байранд  хүргэгдэн ирж 
эрүүлжүүлэгдсэн 286 хүнийг хүлээн авч тогтмол хяналт тавьж ажиллав.  
 Шүүхийн шийтгэврээр баривчлагдсан этгээдэд Нэг цэгийн үйлчилгээний сургагч 
багш нар болон бусад байгууллагуудтай хамтран сургалтанд хамруулж нийт 65 удаа 
сургалт зохион явуулж, давхардсан тоогоор 130 гаруй хүн хамрагдаж, шүүхийн шийдвэр 
биелүүлэн ажилласан.  
 Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байранд хүргэгдэн ирээд эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээ авах  шаардлагатай болон архины хордлогын улмаас таталт өгсөн, артерийн 
даралт ихэссэн, зүрхний хэм алдагдсан, гар хөлийн шархтай, гэх мэт нийт 21 хүнд 
эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлсэн. 
            Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байранд жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллах 
хугацаанд эрүүлжүүлэгдсэн 286 хүний зардлын тооцоо хийж, 15  хүний зардал төлөгдөөгүй, 
271 хүний зардал болох 1124650 төгрөгийг хураан авч банкинд тушаалган хариуцсан  
байцаагч шийдвэрлүүлж ажилласан. 
 Шүүхийн шинжилгээний албаны Живой сканет Эрүүлжүүлэгдсэн болон 
баривчлагдсан иргэдийн гарын хээг авахуулж санд бүртгүүлэн ажиллаж байна. 
 Шүүх, шүүгчийн  аюулгүй  байдлыг  хангах  чиглэлээр ЦЕГ-ын Олон  нийтийн аюулгүй  
байдлыг  хангах газраас ирүүлсэн үүрэг,  ажлын чиглэлийг үйл  ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, 
шүүхийн байранд харуулын 4 цагдааг 24 цагаар ээлжээр  ажиллуулан, шүүх  хуралдааны 
үед давхар шүүх  хуралдааны  дэг  сахиулах   цагдааг  нэмэгдлээр ажиллуулж, эрүүгийн 
177, иргэний 215, захиргааны 23, шүүх  хурал   болж ямар  нэгэн зөрчилгүй журмын  дагуу 
явагдсан.  Шүүхийн   байранд үүрэг гүйцэтгэж  байгаа  алба  хаагчдаас шүүхийн байранд 
нэвтэрсэн 3832 хүний  биед  болон   бичиг баримтанд үзлэг  шалгалт  хийж  нэвтрүүлсэн.  

Мөн шүүхээс  ирүүлсэн албадан  ирүүлэх, эрэн  сурвалжлах 35 захирамж шийдвэр  
хүлээн  авч 24 захирамжинд 38 хүнийг шүүхэд албадан ирүүлэх, хаяг тогтоох ажлыг хийж,  
одоо 11 захирамжинд 12 хүнийг эрэн сурвалжилах ажлыг зохион  байгуулан   ажиллаж  
байна.  

 
Гурав: Сахилга хариуцлага, сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх 

болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар  
 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018.02.14-ны өдөр өгсөн үрэг, ажлын чиглэл, 
тэргүүн дэд дарга, дэд дарга нараас алба хаагчдын сахилга, ажлын хариуцлагыг 
сайжруулах чиглэлээр ирүүлсэн 2018 оны 4/1237, 4/1708, 5/49, 5/60, 5/78 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн ажлын чиглэл, үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус бүр 5-16 заалт арга хэмжээ 
бүхий ажлын төлөвлөгөөнүүдийг тус тус гарган, биелэлт, үр дүнг тооцон ажилласан.  
“Ёс зүйн зөвлөл”-ийн гишүүд 2 удаа хуралдаж, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын 11 заалт 
бүхий төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажилласан. Нийт алба хаагчдыг “Ёс 
зүйн зөвлөл”-ийн гишүүдэд 7-8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр баг болгон хувааж, бүтэн 
жилийн хугацаанд тус багийн дотоод зохион байгуулалт, зохион байгуулсан ажил, арга 
хэмжээ, багийн гишүүдийн биеэ авч явах байдал, сахилга, ёс зүйн зөрчилд холбогдсон эсэх 
үзүүлэлтүүдийг харгалзан байр эзлүүлэн шагнаж, урамшуулахаар шийдвэрлэсэн.  
Тус газрын алба хаагчдаас сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр ирүүлсэн ажлын 
чиглэл, үүргийг хэрэгжүүлэх, зөрчихгүй байх талаар 8 заалт бүхий баталгааг 93 алба 
хаагчаас бичгээр гаргуулан авсан. Байгууллагын “Ёс зүйн зөвлөл”-өөс алба хаагчдын 
сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр сахилгын зөвлөгөөнийг улирал тутам шинэлэг, 



хэлэлцүүлэг, чөлөөт байдлаар зохион байгуулж, зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийг 
дараагийн улиралд хэрэгжүүлэн, тухайн улирлыг хариуцан авсан алба хаагчдаас 
биелэлтийг хангуулах чиглэлээр төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж хэвшсэн.  

Алба хаагчдын гаргасан зөрчил, дутагдлын талаар байгууллагын сахилга, 
хариуцлагын зөвлөгөөнөөр тухайн алба хаагчаар гаргасан зөрчлийнх нь шалтгаан, 
нөхцөлийн талаар бусад алба хаагчдад яриулж, дээрх зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
дахин алдаа дутагдал гаргахгүй байхад анхаарах асуудлын талаар хамт олны дунд 3 удаа 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Байгууллагын 2018 оны 01 дүгээр улирлын сахилгын 
зөвлөгөөнийг энэ оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр ярилцлага, хэлэлцүүлэг хэлбэрээр 
зохион байгуулж, ажлын тайлан, мэдээг ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн.  
Сахилга, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гаргаж болзошгүй алба хаагчдын судалгааг гаргаж, 
ярилцлага зохион байгуулж, тэднийг сахилгын зөрчил холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр “Зөвлөмж” өгч, нотломж үйлдэн, сахилгын зөрчил  гаргаж, сахилгын арга хэмжээ 
авагдсан 10 алба хаагчидтай газрын удирдлага, тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар болон 
сэтгэл зүйчээс уулзаж ярилцах, шалтгаан нөхцөлийг нь арилгах ажил зохион байгуулан 
ажилласан.  

Тус байгууллагад ажиллаж байгаа алба хаагчдын ажиллаж, амьдрах нөхцөл 
бололцоог сайжруулах, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, сахилга ёс зүйн зөрчил 
гаргахгүй байхад анхаарах, тулгарч буй аливаа асуудлыг судлан тодруулж, шийдвэрлэх 
зорилгоор 27 алба хаагчдын гэрээр орж нөхцөл байдалтай танилцан, алба хаагчдаас амаар 
болон бичгээр  2 удаа судалгаа авч, давхардсан тоогоор 175 гаруй алба хаагчдыг 
хамруулсан. 

Мөн алба хаагчдын ажлын цаг ашиглалтын судалгааг гаргаж, ажлын цаг ашиглалт 
хангалтгүй, сахилга ёс зүйн зөрчилд холбогдох магадлалтай 5 алба хаагчидтай 
ганцаарчлан уулзаж, зөвлөгөө өгч ажилласан. 
Алба хаагчдын хуулийн хэрэглээг дээшлүүлэх зорилгоор “Цагдаагийн алба хаагчийн 
сахилга, ёс зүйн дүрмийг хэн сайн мэдэх вэ?” танин мэдэхүйн “Алтан хонх” тэмцээнийг 
зохион байгуулж, алба хаагчдад “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн дүрэм”-ийг 
өврийн ном хэлбэрээр хэвлүүлэн тараасан. 

Алба хаагчдыг сэтгэц, зан үйлийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, стресс, бухимдал 
тайлах, сэтгэл хөдлөлөө хянаж зохицуулах, зөв амралт, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх, гэр бүлийн гишүүдрүү чиглэсэн ажил, арга 
хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор тус газрын “Гэр бүлийн зөвлөл”-ийг 9 гишүүний  
бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулж, ажиллах журмыг баталсан. “Олон улсын 
эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан тус газраас алба хаагчдын 50 
гэргийд, хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, гэр бүл судлаач, сэтгэл зүйч, 
доктор Г.Наранбаатарын “Үнэхээр” лекцэнд алба хаагчдыг гэр бүлийн гишүүдийн хамт 
суулгаж, аймгийн Хөгжимт драмын театрын дуучин Д.Батцэцэгийн “Үртэй хүн жаргалтай” 
тоглолтод 96 алба хаагчдыг гэр бүлийн гишүүдийн хамт хамруулсан нь сургалт, соён 
гэгээрүүлэх үр дүнтэй томоохон арга хэмжээ болж, албандаа итгэх итгэл, урам зоригийг 
сэргээх чухал үйл явдал болсон. 

Сахилгын шийтгэл ногдуулах журам /код914/-ын 914.51.а-д заасны дагуу сахилгын 
мэдээг хүснэгтийн дагуу нэгтгэж сар, улирал бүр ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтэст 
хүргүүлэн ажилласан.   

Энэ улиралд Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба 
хаагчдын зөрчсөн зөрчлийг арилгуулахаар ирүүлсэн прокурорын 4 албан тоотыг бүртгэн, 
ХЗС-ын 2015 оны А/238 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу албаны шалгалт 
явуулж, шалтгаан нөхцөлийг тодруулан газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
хариуг бичгээр өгөх ажил хэвшил болсон.  

Цагдаагийн газрын 2018-2019 онд явуулах албаны сургалтын төлөвлөгөөг тасгийн 
дарга нарт хүргүүлж, төлөвлөгөөнд заагдсан сургалтыг байгууллагын хэвийн үйл 
ажиллагаанд нөлөөлөхгүйгээр дотоод нөөц бололцоо, бусад байгууллагын дэмжлэгт 
тулгуурлан ялгамжтайгаар зохион байгуулж, энэ онд цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн 
зорилго, зорилтыг ханган биелүүлж, сургалтын чанар, үр нөлөөнд ахиц гаргах ажиллах 
талаар 8 заалт бүхий үүргийг тасгийн дарга нарт бичгээр өгсөн.  

Сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 онд  алба хаагчдаас санал 
асуулгыг авч нэгтгэн, 2018 онд зохион байгуулагдах 46 заалт бүхий сургалтын нэгдсэн 



төлөвлөгөөг гарган батлуулснаас 01 дүгээр улиралд 36 сургалт төлөвлөгдсөнөөс 35 
удаагийн сургалт хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдаж, давхардсан тоогоор 
2141 алба хаагч хамрагдсан. Сургалтын явц 98 хувьтай явагдсан.   

Тус газрын даргаас 2018 оны 01 дүгээр улиралд баталсан сургалтын хөтөлбөр, цаг, 
сэдэв төлөвлөгөөний дагуу нэгдсэн хичээлээр 18 удаагийн 18 цагийн сургалтад 163, мэдвэл 
зохих хууль тогтоомжийн 3 удаагийн 7 цагийн сургалтад 212, алба хаагчийг хөгжүүлэх 10 
удаагийн 8 цагийн сургалтад 696,  мэргэжлийн ур чадварын болон дадлагажуулах 4 
удаагийн 04:30 цагийн сургалтад 208 алба хаагчдыг тус тус хамруулсан. 

Алба хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх, бэлтгэлжилтийн түвшинг нэмэгдүүлэх, 
хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 11 удаагийн 33 цагийн бие 
бялдар, өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлийн сургалтад 862 алба хаагчдыг хамруулж, бие 
бүрэлдэхүүнд долоо хоног бүрийн “Мягмар” гарагт онолын болон дадлага, “Пүрэв” гарагт 
бие бялдарын бэлтгэлжилтийн сургалтыг нэгдсэн байдлаар, тасгууд төрөл мэргэжлийн 
чиглэлээр долоо хоног бүрийн хуваарьт өдөр сургалтыг зохион явуулсан.   

Энэ оны 1 дүгээр улиралд Цагдаагийн байгууллагад шинээр томилогдсон 4 алба 
хаагчийг “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дасан зохицох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх” 
/код 944/-д заасны дагуу томилогдсон албан тушаал /ажлын байр/-д богино хугацаанд 
дасан зохицох хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллах чиглэлээр 
дадлагажуулагч багшийг тушаалаар томилон, үр дүнг тооцон ажиллаж, сургагч багшаас 4 
удаагийн 7 цагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 217 алба хаагч нарт зохион байгуулж, 
холбогдох хуулиудыг судалж, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах талаар удирдлагаас 2 
удаа үүрэг, ажлын чиглэл өгсөн. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны 
сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр”-дагуу энэ оны 03 дугаар сард Цагдаа, дотоодын 
цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд нийт 11, “Орхон” их сургуулийн магистрын сургалтад 6, 
“Улаанбаатар эрдэм” дээд сургуулийн эчнээ эрх зүйн ангид 5 алба хаагчийг эрх зүйн 
чиглэлээр өдөр, эчнээ ангийн сургалтуудад тус тус хамруулж, суралцах нөхцөл 
бололцоогоор ханган ажилласан.     

ЗЦГ-аас Азийн хөгжлийн банктай хамтран зохион байгуулсан Замын цагдаагийн 
албаны зохицуулагч нарын “Жолооны шалгалт авах үйл ажиллагааны журам, “Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын нэгдсэн систем” сэдэвт сургалтад 2, Япон Улсын Хёго мужид 2018 оны 03 
дугаар сарын 04-нөөс 06-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан гамшгаас сэргийлэх салбар 
хорооны 16 дугаар хуралд 1 алба хаагчийг тус тус хамруулсан.  
Сургалтын материаллаг баазын хувьд ЦЕГ-аас болон харъяа албад мэргэжлийн 
байгууллага, багш нараас гаргасан сургалтын аудио, видео бичлэг, кино, лекц, бодлого, 
сурах бичиг, гарын авлага, танилцуулга материал, зайн сургалтын материалуудыг тус тус 
ашиглан явуулсан. 

Тус газар нь байгууллагынхаа 78 м2 талбай бүхий өрөөг хурлын болон  сургалтын 
танхим болгон ашиглаж, сургалтын үйл ажиллагаанд зөөврийн ACER компьютер 1 ширхэг, 
проектор 1 ширхэг, телескоп 1 ширхэг, зөөврийн дэлгэц 1 ширхэг, дижитал аппарат 1 
ширхэг, шохойн хэрэглүүр бүхий 1  самбар ашигладаг.  

Цагдаагийн алба хаагчдын чөлөөт цагийг гэр бүлийн гишүүдийн хамт зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, гэр бүлдээ цаг зав зарцуулах, танин мэдэхүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ажлын 
ачаалал, стресс ядаргааг тайлах болон Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 А/82  
дугаар тушаалаар батлагдсан “Соён гэгээрүүлэх ажил зохиох” журам /код 940/-ын 940.2.1-
д заасны дагуу газрын бие бүрэлдэхүүний дунд соёлын үйл ажиллагаа явуулах, соён 
гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр ажлын 14 заалт бүхий төлөвлөгөөг гарган 
батлуулж, биелэлт, үр дүнг тооцон ажилласан. 

Алба хаагчдын ерөнхий мэдлэгийн төвшинг дээшлүүлэх, өөрийгөө бусдад 
илэрхийлэх, ярих, илтгэх урлагийг эзэмшүүлэх, аливаа мэдээллийг олж, дүн шинжилгээ 
хийх чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор өглөө бүрийн шуурхай яриан дээр дотоодын болон 
гадаад орнуудын улс төр, нийгэм, эдийн засаг, танин мэдэхүйн бусад мэдээлэл, шинжлэх 
ухаан, техник, технологийн ололтын талаар 78 удаа, давхардсан тоогоор 6240 алба 
хаагчдад  мэдээлэл хийсэн. АНУ-ын нэрт зохиолч Норман Винсент Пилийн “Өдөр бүх 
өөдрөгөөр сэтгэх нь” номыг танилцуулах хуваарь гарган алба хаагч нэг бүрээр хийлгэх 
ажлыг хэвшил болгон явуулснаар тайлангийн хугацаанд давхардсан тоогоор 74 удаа, 
тоогоор 5920 алба хаагчдад дээрх чиглэлийн мэдээллийг хийжээ. Алба хаагчдын албаараа, 



өөрөөрөө, хамт олноороо бахархах сэтгэгдлийг нэмэгдүүлэх, бусдаас суралцах, өөрийгөө 
илэрхийлэх ур чадварыг сайжруулах зорилгоор “Миний бахархал” сэдвийн хүрээнд 
өглөөний ярианы дараа 5-10 минутын ярилцлага зохион байгуулж, 36 алба хаагч өөрийнхөө 
бахархалыг танилцуулсан. 

Алба хаагчдыг сэтгэц, зан үйлийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, стресс, бухимдал 
тайлах, сэтгэл хөдлөлөө хянаж зохицуулах, зөв амралт, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор алба хаагч, тэдний гэр бүлийн 
гишүүдэд сэтгэл зүйч, доктор Г.Наранбаатарын “Үнэхээр”, лекцүүдийг уншуулсан.  

Хамт олны халуун дулаан уур амьсгалыг бэхжүүлэх, нөхөрсөг, найрсаг уур 
амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор “Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл”-өөс алба хаагчдын төрсөн 
өдрийн  судалгааг гаргаж, тухай бүрт нь алба хаагчдын төрсөн өдрийг тэмдэглэн, баяр 
хүргэн дуу дуулах, бялуу хуваах, төрсөн өдөр нь ажлын өдрөөр тохиож буй алба хаагчид 
ажлын 4 цагийн цалинтай чөлөөг олгох  зэргээр хамтдаа тэмдэглэж хэвшсэн. 1 дүгээр 
улиралд 47 алба хаагчийн төрсөн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлснээс ажлын өдөр төрсөн өдөр 
нь тохиосон 10 алба хаагчид 4 цагийн цалинтай чөлөө олгож, 2018 оны соёл, соён 
гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу мэдээлэл, сурталчилгааны чиглэлээр 
5, соёл, хүмүүжлийн чиглэлээр 12 төрлийн ажил арга хэмжээг зохион байгуулснаас “Ахлагч 
нарын зөвлөл”-өөс “Мөнгөн өвөл” “Хээрийн цайны амт”, “Тэшүүр”, “Мөсний шагайн наадгай” 
зэрэг 5 төрлийн тэмцээн зохион байгуулж, шагналт байранд орсон баг, тамирчдыг 
“Өргөмжлөл”, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулсан.  
ЦЕГ-ын “Сагсан бөмбөг”, “Самбо бөх”, “Шатар”-ын аварга шалгаруулах тэмцээнд тус газрын 
тамирчдаас 1 мөнгөн медэль, 2 хүрэл медаль хүртсэн.  

Гэгээн хайрын баярын өдрийг тохиолдуулан алба хаагчдын гэр бүлийн халуун 
дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлэх, гэр бүлдээ гаргах цагийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
“Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл”-өөс “Valentine*s day” арга хэмжээний хүрээнд Политехник 
коллежийн багш, Р.Чимгээг урьж “Хайртдаа гарын доорх материалаар хэрхэн бэлэг хийх 
вэ?” сургалтыг нийт 96 алба хаагчдын дунд зохион байгуулснаар  алба хаагчид гэргий 
нартаа өөрийн гараар бэлэг хийж сурсан. Мөн “Сэтгэлийн үг” нэртэй захидлын уралдааныг 
зохион байгуулж, эхний 3 байрт орсон алба хаагчдыг урамшуулсан.  

Ахмад настнуудын сургаалийг сонсох, тэдний ажлын даллага туршлагаас суралцах 
зорилгоор “Цагаан сарын золголтын арга хэмжээ”, “Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх 
арга хэмжээ”-г тус тус зохион байгуулсан.  

Тус газраас 2018 оны 01 дүгээр улиралд “Баянхонгор”, “Хонгор”, “Мазайлай” зэрэг 
орон нутгийн 3 телевизтэй  хамтран  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил арга хэмжээ 
болон тус газраас зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагааг сурталчилан, бусдын эд 
хөрөнгийг хулгайлах, тээврийн хэрэгслийн эд анги, хучлага алдагдахаас урьдчилан 
сэргийлэх, насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэгт холбогдох, түүнд өртөж хохирохоос 
урьдчилан сэргийлэх, химийн хорт болон аюултай бодисын  хууль тогтоомж зөрчих гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 30 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр сурталчилсан.  

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр 5 төрлийн богино 
хэмжээний видео бэлтгэн орон нутгийн 3 телевиз болон аймгийн төв талбайн лед дэлгэцээр 
иргэдэд хүргэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж ажилласан. Цагдаагийн албаны тухай хууль 
болон шинэчлэн батлагдсан хуулиудыг иргэдэд сурталчлах зорилгоор “Мазаалай” 
телевизээр шууд нэвтрүүлэгт оролцож, “Цагдаагийн албаны тухай хууль”, “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай 
хууль”-ийг иргэдэд сурталчилж, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч, асуултанд хариу өгч 
ажилласан. Гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 3 төрлийн 30 минутын шторк 
бэлтгэн олон нийтэд сурталчлан ажилласан.    

ЦЕГ-ын “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн 2018 онд хийх ажлын 
төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 31 заалт бүхий ажил, арга хэмжээний 
салбар төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, биелэлтийг хангуулах чиглэлээр удирдлага, 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. Алба хаагчдын 2018 оны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны 
дагуу хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган газрын даргаар батлуулан, тасгийн дарга нарт 
хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ 



авч ажилласан. Тус газраас Монгол Улсын Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуульд заасны дагуу ЦЕГ-ын дэд даргаас 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 
4/39 тоот албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу хийх ажлын төлөвлөгөөг 
батлуулсан.  

Монгол Улсын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоолоор “Хувийн 
ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны 
жагсаалт”-д заагдсан албан тушаал эрхэлж буй нийт 69 алба хаагчдыг хамруулан хувийн 
ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг www.meduuleg.iaac.mn 
цахим хаягаар авч нийт 69 алба хаагчийн мэдээллийг баталгаажуулан ажиллалаа. 
Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хөдөө 
сумдад ажиллаж байгаа сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарын 
сургалт цугларалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулж, “Хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг мэдүүлэх аргачлал” сэдвээр 1 удаагийн 1 цаг 30 минутын сургалтыг 
онолын болон дадлага хэлбэрээр зохион байгуулж, ХАСХОМ-ийг мэдүүлэх нөхцөл 
боломжоор ханган, ажлыг удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажилласан.   

Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүй, авлига, хээл хахууль, хүнд суртал, 
байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, хууль тогтоомж зөрчсөн 
тухай мэдээллийг ЦЕГ-ын 126 дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар хүлээн авч байгаа талаар 
зурагт хуудсыг гарган орон нутгийн “Мазаалай” телевизээр сурталчилан Цагдаагийн газрын 
хүлээлгийн танхим, цагдаагийн хэсгийн байруудад байршуулсан.  

Мөн АТГ-аас бэлтгэсэн авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, албан тушаалын гэмт хэрэг, 
төрийн байгууллага, албан тушаалны хүнд сурталын талаарх мэдээллийг 1800-1969 
дугаарын утсаар хүлээн авч байгаа талаар видео бичлэгийг орон нутгийн телевиз, 
байгууллагын иргэдийг хүлээн авах танхимд байрлах зурагт самбарт мэдээллийг 
байршуулан иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан.  

 Иргэдийг хүлээн авах уулзалтын танхимд байгууллагын удирдлагууд болон тухайн 
өдрийн ёс журам сахиулах эргүүлүүд иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг 
шинэчлэн баталж, иргэдээс Цагдаагийн байгууллагын болон алба хаагчдын үйл 
ажиллагаатай холбогдуулан 25 санал, хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох албан 
тушаалтнуудаар шийдвэрүүлэн ажилласан.  
Байгууллагын хэмжээнд авлигагүй бүсийг нэвтрүүлэн ажилласнаар энэ хугацаанд алба 
хаагчдаас авлигын сэжигтэй тохиолдол болон авлига өгөхөөр оролдсон, санал болгосон 
тохиолдол бүртгэгдээгүй. 
 

Дөрөв: Санхүүгийн бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар 
 

Тус газар нь 2018 онд  нийт 1,927,467,2 мянган төгрөгийн төсөв батлагдаж, 1 дүгээр 
улирлын байдлаар 479,420 мянган төгрөгийн санхүүжилт, үндсэн үйл ажиллагааны 
орлогоос 4,152,2 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн нийт 483,572,2 мянган төгрөгийн 
орлоготой, 481,450,3 мянган төгрөгийн зардал зарцуулж, батлагдсан төсвийг зориулалтын 
дагуу холбогдох хууль,  журам, зааврын дагуу зарцуулан ажилласан. 

Тайлант хугацаанд цалингийн зардалд 395,790,8 мянган төгрөг, НДШимтгэлд 
8,352,0  мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 35,726,8 мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны 
зардалд  3,308,5 мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 2,197,2 мянган төгрөг, шатах 
тослох материалын зардалд 20,721,3 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1,688,5 
мянган төгрөг,  алба хаагчдын дотоод албан томилолтын зардалд  3,251,0 мянган төгрөг, 
бичиг хэргийн зардалд 2,516,6 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 1,863,5 мянган 
төгрөг, хоолны зардалд 5,082,6 мянган төгрөг, хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгслийн зардалд 
359,0  мянган төгрөг, эмийн зардалд 50,0 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлийн 
зардалд 542,5 мянган төгрөгийг  тус тус зарцуулж нийт 481,450,3 мянган төгрөгийн зардал 
гаргаж, 1,121,9 мянган төгрөгийн харилцахын үлдэгдэлтэй, шинээр авлага үүсээгүй 
ажилласан.  

2018 онд батлагдсан төсвийн дагуу байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглагдах 
бараа материалыг нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах худалдан авах 
ажиллагааг газрын даргын 2018 оны А/10 тоот албан тушаалаар томилогдсон гишүүд 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 



хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 33 дугаар зүйлд заасны дагуу харьцуулалтын аргыг 
хэрэглэж, шууд гэрээ байгуулсан.  

2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан балансыг  Сангийн яамны mof. gov.mn 
сайтад шивж, илгээн ЦЕГ-ын Санхүү аж ахуйн албаны төсвийн ахлах мэргэжилтэнээр 
хянуулж баталгаажуулан ажилласан. 

 Төсвийн орлого зарцуулалт болон тайлагналын үйл ажиллагааг олон нийтэд 
нээлттэй болгох ажлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, төсвийн орлого ба 
зарцуулалтын мэдээ, 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, Баянхонгор аймаг дахь 
төрийн аудитын байгууллагаас Цагдаагийн газрын санхүүгийн тайлан балансад үзүүлсэн 
аудитын итгэмжлэл, 2018 оны батлагдсан төсвийн хуваарь, байгууллагын үйл ажиллагаа, 
хөрөнгө зарцуулахтай холбогдон гарч байгаа тушаал, худалдан авах үйл ажиллагааны 
тайлан, гэрээ зэрэг мэдээ мэдээллүүдийг цахимаар болон файл хэлбэрээр нийт 16 нэр 
төрлийн 329,7 сая төгрөгийн орлогын, 37,8 сая төгрөгийн зарлагын ажил гүйлгээнүүдийг 
шилэн дансны сайтад байршуулсан.  

Саатуулагдсан болон баривчлагдсан хүмүүсийн төлбөр төлөлтөд хяналт тавьж, сар 
бүр тайланг хүлээн авч харилцахын хуулгатай тулган баталгаажуулж нийт 4,152,02 мянган 
төгрөгийг байгууллагын 100030012001 тоот дансанд төвлөрүүлэн ажилласан. 
 

Тав: Алба хаагч, ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг  
    хангах,  эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр 

 
ЦЕГ-ын даргын 2016 оны Б/302 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн алба 

хаагч, ажилтны нийгмийн баталгааг хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах” хөтөлбөрийн хүрээнд 
алба хаагчдын ажиллах урам зориг, ар гэртээ зарцуулах цаг завыг нэмэгдүүлэх, тэдэнд 
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, дэлгэрэнгүй судалгаатай болох зорилгоор 16 асуулт 
бүхий санал асуулгыг алба хаагч, тэдний гэр бүлийн гишүүдээс авч нэгтгэн, үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна.   

Тус газрын удирдлагаас сумдын хэсгийн мөрдөгч, цагдаа нарын амьдрал ахуйтай 
танилцаж, алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байраар хангах, байрны засвар 
үйлчилгээг шийдвэрлүүлэхээр Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлд заасныг 
удирдлага болгон 2 сумын Засаг дарга нарт хүсэлт хүргүүлсэн. Энэ онд алба хаагчдын 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор олон жил тогтвор суурьшилтай, хөдөө сумдад 
ажилласан 10 алба хаагчид аймгийн төвд эзэмшлийн газар өмчлүүлэх асуудлыг тусгуулж 
шийдвэрлэхээр тогтсон. 

Цагдаагийн газрын 72 алба хаагчдын гэр, орноор орж, ахуй амьдралтай нь 
танилцаж, санал хүсэлтийг хүлээн авч, 15 алба хаагчдад хямдралтай үнээр 20 тн нүүрс, 15 
ахмадад тус бүр 2 тн нүүрс үнэгүй олгож, орон сууцны болон бусад зээлд хамрагдах хүсэлт 
гаргасан нийт 15 алба хаагчдад цалингийн тодорхойлолтыг нь гаргаж өгсөн.  

Алба хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх, бэлтгэлжилтийн түвшинг нэмэгдүүлэх, 
хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх аймгийн Биеийн тамир спортын  газартай 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулан долоо хоног бүрийн “Пүрэв” гарагт нийт алба хаагчдыг 
спортоор хичээллэх боломжийг хангасан.  

Энэ оны 1 дүгээр улиралд бие бүрэлдэхүүний дундын сангаас нийт 2.679.000 /хоёр 
сая зургаан зуун далан есөн мянга/ төгрөг зарцуулсан. Үүнээс алба хаагчдын нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд 1.477.000 /нэг сая дөрвөн зуун далан долоо мянга/ төгрөг, соён 
гэгээрүүлэх ажилд 830.000 /найман зуун гучин мянга/ төгрөгийг тус тус зарцуулсан.  
 Цагаан сарын баярын хүлээн авалт, хүндэтгэлийн арга хэмжээ, ахмадуудын  гарын 
бэлгэнд нийт 1.540.0 мянган төгрөг, 1 ахмадад 108.0 мянган төгрөгийн нэг удаагийн 
тэтгэмжийг ахмадын сангаас олгосон. 

Алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ажлын ачааллыг 
тэнцвэржүүлж, стресс бухимдалыг тайлах зорилгоор төрийн болон төрийн бус 
байгууллагаас зохион байгуулсан 8 төрлийн урлаг, спортын арга хэмжээнд оролцсоноос 
“Тэргүүн” байранд 2 удаа, “Дэд” байранд 4 удаа, “Гутгаар” байранд 2 удаа орсон 
амжилтуудыг үзүүлсэн. Алба хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх, спортоор хичээллэх 
нөхцөл боломжийг хангаж ажилласнаар “Улсын тэргүүний спорт хамтлаг”-аар тус газрын 
“Шонхор ” спорт хамтлаг шалгарсан. 



Мөн алба хаагчийн эрх чөлөөнд халдсан, хууль ёсны шаардлагыг нь эсэргүүцсэн, 
ажил үүрэгтэй нь холбогдуулан өөрийг нь болон гэр бүлийн гишүүдийг нь доромжилсон, 
заналхийлсэн үйлдэл бүрийг тусгайлан бүртгэлд авч, тухай бүр удирдлагад танилцуулан 
шуурхай шалгуулах, бүртгэгдсэн тохиолдол бүрийг тухайн өдрийн ёс журмын эргүүлүүд 
хяналт тавьж, нөхцөл байдлыг баримтжуулах, тасгийн дарга нар алба хаагчидтайгаа 
уулзаж, ажлын зааварчилга, зөвлөгөө өгч, албаны итгэл үнэмшил олгох сэтгэл зүйн 
ярилцлага хийж байх талаар удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авсан.  
Тайлант хугацаанд байгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдалд халдсан, мэдээ, мэдээлэл 
алдагдсан тохиолдол бүртгэгдээгүй.  
 

Зургаа: Дотоод хяналтын хүрээнд 
 

  Байгуулага, алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, саармагжуулах чиглэлээр эрсдэлийн мэдээллийн санд баяжилт хийж, 2018 онд 
хэрэгжүүлэх эрсдэлийн төлөвлөгөөг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.  
ЦЕГ-ын даргын 2018 оны баталсан “Цагдаагийн байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг 
хангах талаар хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө”-ний хүрээнд тус газраас 7 бүлэг 24 заалт 
бүхий төлөвлөгөө боловсруулан газрын даргаар батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажиллаж байгууллагын албаны нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангуулахаар 1 удаа гэнэтийн шалгалтыг зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг удирдлагад танилцуулан, зөрчлийг арилгах чиглэлээр зааварчилгаа өгсөн.  

ЦЕГ-ын ДХШАБГ-аас энэ оны 03 дугаар сард байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр ирсэн шалгалтад амжилттай шалгагдсан.  
Алба хаагчдыг гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилд холбогдох, өртөж хохирохоос урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр “Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”, “Алба хаагч гэмт 
хэрэг, зөрчилд холбогдсон өртөж хохирсон талаар мэдэгдэх, сан бүрдүүлэх, ашиглах”, 
“Тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх” “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, эрсдэлийн 
удирдлага” зэрэг сэдэвт сургалтад давхардсан тоогоор 214 алба хаагчдыг хамруулсан.  
Цагдаагийн газрын эрсдэлийн үнэлгээг газрын даргын тушаалаар томилогдсон Эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх орон тооны бус багаас 2018 онд нийт А бүлгийн Төсөв санхүүгийн 10, Б 
бүлгийн Үйл ажиллагааны 38, В бүлгийн Нийцлийн буюу эрх зүй зохицуулалтын 8, Г бүлгийн 
Гадаад хүчин зүйлсийн буюу давагдашгүй зүйлсийн 6 эрсдэл нийт 62 эрсдэлийг бүртгэж, 
мэдээллийн санд оруулсан. Эрсдэлд тооцон бүртгэгдсэн ямарч тохиолдолд гарч байдаг, 
гарсан ч тухайн байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанаас хамаарахгүй гадны хүчин 
зүйлсээс болж гардаг 21 эрсдэл /inherent/, байгууллага дотооддоо удирдаад арилгаж, 
бууруулж, урьдчилан сэргийлж болох 41 эрсдэл /residual/ байна.  

Тасгийн дарга нараас Монгол Улсын Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/238 дугаар 
тушаалаар батлагдсан журмын дагуу алба хаагчдаас гаргасан сахилга, ёс зүйн зөрчилд 
албаны шалгалтыг тал бүрээс нь бүрэн гүйцэт, бодитой явуулж, алба хаагчийн гаргасан 
зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоон, газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлж хэвшсэн. Энэ оны 1 дүгээр улиралд тус газрын 17 алба хаагчдад 
холбогдуулан 13 удаа албаны шалгалт явуулж, гаргасан зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг 
судлан тогтоож, эрх бүхий алба хаагчдаас дахин зөрчил, дутагдал гаргахгүй байх зорилгоор 
8 алба хаагчдад “Сануулах хуудас” өгч, хариуцсан алба хаагчдад тавих хяналтыг 
сайжруулах чиглэлээр тасгийн дарга нарт 8 удаа хугацаатай үүрэг хүргүүлж, биелэлтийг 
тооцон ажилласан.  

 
Долоо: Дүгнэлт 
 

Тайлант хугацаанд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх чиглэлээр 
улсын хэмжээний 4, цагдаагийн газрын хэмжээнд 4 нэгдсэн арга хэмжээ, 5 хэсэгчилсэн арга 
хэмжээ зохион байгуулж, 12 удаагийн нэгдсэн үзлэг шалгалтад гарч ажилласнаар 
бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 54 гэмт хэрэг 
бүртгэгдсэний 38 хэргийг илрүүлж, илрүүлэлт 13,3 хувь байгаа нь урьд оны мөн үетэй 
харьцуулвал буурсан.  



Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 24 
удаа сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны ажил зохион байгуулж, 7 удаа уулзалт ярилцлага, 
19 удаагийн өдөрлөг, 5 удаа уралдаан тэмцээн зэрэг нийт 81 удаагийн арга хэмжээ зохион 
байгуулж, 4680 иргэнийг хамруулсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018.02.14-ны өдөр өгсөн үрэг, ажлын чиглэл, 
тэргүүн дэд дарга, дэд дарга нараас алба хаагчдын сахилга, ажлын хариуцлагыг 
сайжруулах чиглэлээр ирүүлсэн 2018 оны 4/1237, 4/1708, 5/49, 5/60, 5/78 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн ажлын чиглэл, үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус бүр 5-16 заалт арга хэмжээ 
бүхий ажлын төлөвлөгөөнүүдийг тус тус гарган, ажлын чиглэл, үүргийг хэрэгжүүлэх, 
зөрчихгүй байх талаар 8 заалт бүхий баталгааг 93 алба хаагчдаас бичгээр гаргуулан авч, 
сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөнийг тус газрын “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн гишүүд 1 удаа зохион 
байгуулж, зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 3 заалт бүхий 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажилласнаар алба хаагчаас гаргасан сахилгын, ёс зүйн 
зөрчил өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад сахилгын зөрчил 5 нэгжээр өссөн.   

Цаашид цагдаагийн байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан 
заалтын хэрэгжилтийг хангуулах, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэрэг, 
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийн дагуу шуурхай очиж, хуульд заасан хойшлуулшгүй 
ажиллагааг бүрэн дүүрэн, шуурхай явуулж, хэргийг халуун мөрөөр нь илрүүлэхэд багаар 
ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, бэхжүүлэх 

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайланг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэх, түүнд 
зарцуулагдах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх 
Шинэчлэгдэн батлагдсан хуулиудыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тасгийн дарга, ахлах нараас 
тавих хяналт, алба хаагчидтай ажиллах ажиллагааг сайжруулж, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын ажиллагааг шуурхай бүрэн дүүрэн, процессийн зөрчилгүй явуулах талаар эрх 
бүхий алба хаагчдыг дадлагажуулах, удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 
ажиллах  
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