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                                                   ÑÝËÝÍÃÝ ÀÉÌÀÃ ÄÀÕÜ  
ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ 2018 ОНЫ 

 ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÒÀÉËÀÍ 
 
 
2018 оны 12 дугаар                                                     
сарын 17-ны өдөр                                                                                        Ñ¿õáààòàð ñóì 
 

Тус Цагдаагийн газар нь 2018 онд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж, 
Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон дээд 
шатны байгууллагаас гаргасан хөтөлбөр төлөвлөгөө, албан даалгавар, Цагдаа, 
дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт, удирдлагаас өгсөн 
үүрэг, ажлын чиглэл болон холбогдох эрх зүйн баримт бичигт тусгагдсан ажил, арга 
хэмжээний хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 

 
Нэг.Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: 

 
  Монгол улсын Åрөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яам, Аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 
шийдвэр, Цаãäààãèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé ¿¿ðýã, äààëãàâàð, 
õºòºëáºð, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, тэргүүн дэд, дэд дарга, бусад алба, 
газрын дарга нараас ирүүлсэн албан даалгавар, үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөмжийг 
үйл ажиллагаандаа  хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа сайжруулах, хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор төлөвлөгөө гарган Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 онд биелэлт, 
үр дүнг тооцох баримт бичгүүдийг хугацаанд гарган үр дүнг тооцож холбогдох алба, 
нэгжүүдэд хүргүүлж ажиллалаа.  

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, 
Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãа, дотоодын цэргийн командлагчийí òóøààë, ºãñºí 
¿¿ðýã, ажлын чиглэл, зөвлөмж, çºâëºëèéí õóðàëäààíû øèéäâýðèéã тухай бүр íèéò 
бие á¿ðýëäýõ¿¿íä танилцуулж, дээд газраас ирүүлсэн мэдээлэл, үүрэг, ажлын 
чиглэлийг хэлтэс, тасаг хэсгүүдэд хүргүүлэн, õýðýãæ¿¿ëýõ ажлын төлөвлөгөөг 
гаргуулж, үүрэг чиглэл өгч, хэрэгжилтийг сар бүр дүгнэн ажиллаж байна.  

    Тус Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2018 оны байдлаар аймгийн төвд 4636, 
Мандал сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст 2093, Сайхан сум дахь сум дундын 
цагдаагийн хэлтэст 2286, нийт 9015 албан бичиг хүлээн авснаас хариутай 2896  
бичгийн биелэлтийг цаг хугацаанд нь тооцон хариуг хүргүүлж, цагдаагийн газраас 
нийт 2945 албан бичгийг хүргүүлж, явуулсан бичгийн бүртгэлд хөтөлж ажиллав. 

Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар 2018 онд хэлэлцэх  
асуудлын төлөвлөгөөний дагуу зөвлөлийн ээлжит болон ээлжит бус  хуралдааныг 35 
удаа хуралдуулж, удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр 28, хүний нөөцийн 
талаар 126, сахилга хариуцлагын талаар 35, шагнал, урамшлын талаар 15, үйл 
ажиллагааны үр дүнгийн талаар 6, бусад 2, нийт 212 асуудлыг хэлэлцэж 
шийдвэрлэсэн.  

 Зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга нарт 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 56 мэдэгдэл хүргүүлж, үр дүнг тооцон ажиллаж 
байна. Мөн сахилгын арга хэмжээ авагдсан болон ажлын үр дүнгээр цалин 
бууруулсан алба хаагчдад болон хариуцсан дарга нарт хугацаатай үүрэг, даалгавар 
өгч үр дүнг тооцож хэвшсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 
А/246 дугаар тушаалаар баталсан “Байгууллагын даргын тушаал гаргах журам” /код 
136/-ыг үндэслэн Цагдаагийн газар, хэлтсийн даргын үндсэн үйл ажиллагааны 
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чиглэлээр аймгийн төвд А дугаартай 61, хүний нөөц, боловсон хүчний чиглэлээр Б 
дугаартай 135, Мандал сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст 69, Сайхан сум дахь 
сум дундын цагдаагийн хэлтэст А дугаартай 35, Б дугаартай 28 нийт 328 тушаалыг 
батлан гаргаж, бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн 
ажилласан байна. 

 2018 онд тус Цагдаагийн газарт шинээр ажилд орох хүсэлт гаргасан 24 иргэнийг 
судалж, шаардлага хангасан 21 иргэний материалыг хүргүүлж, сонгон 
шалгаруулалтад 19 иргэн тэнцэж, 14 нь ажлын байранд томилогдож, 5 нь цагдаа 
бэлтгэх дамжаанд суралцаж байна.  

 Тус Цагдаагийн газарт шинээр 17 алба хаагч томилогдож, 49 алба хаагчийг 
хүсэлтийн дагуу ажлын байрыг өөрчилж, 14 алба хаагчийг дэвшүүлж, 19 алба хаагч 
өөрийн хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдөж, цэргийн байнгын тэтгэвэрт 16 алба хаагч 
гарч, 2 алба хаагч хүүхэд асрах чөлөө авч, 7 алба хаагч албанаас халагдсан  байна.  
        Алба хаагчдын 2018 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, 2019 онд албан тушаал 
дэвшүүлэх шаардлагыг хангасан 9 алба хаагчийг нөөцөд бүртгэв.  
 2018 онд алба хаагчдаас цагдаагийн хурандаа 1, цагдаагийн дэд хурандаа-2, 
хошууч-10, ахмад -11, ахлах дэслэгч-11, дэслэгч-13, ахлах ахлагч-2, ахлагч-3, дэд 
ахлагч-14, нийт 67 алба хаагч цол олгогдож, 2 алба хаагчийн цолыг бууруулж, 
сахилгын шийтгэл оногдуулсан. 
 Алба хаагчдаас Цэргийн гавьяаны одонгоор 1, Цагдаагийн алдар тэмдгээр 1, 
Цагдаагийн гавьяа тэмдгээр 14, Цагдаагийн ерөнхий газрын “Хүндэт жуух”-аар 12, 
баярын бичгээр 1, Спортын алдар тэмдгээр 2, Эрүүгийн цагдаагийн албаны баярын 
бичгээр 1, Дотоодын цэргийн албаны төлөө тэмдгээр 2, Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн 
газрын баярын бичгээр 8, 1.5 сарын цалингаар 2, 1 сарын цалингаар 1 алба хаагч  
тус тус шагнуулсан. 
 Сэлэнгэ аймгийн хууль хяналтын салбарын аварга ажилтнаар 1 шалгарч, 
аймгийн засаг даргын жуух бичгээр 8, Сүхбаатар сумын засаг даргын жуух бичгээр 3, 
МЗХ-ны “Цэргийн алдар” тэмдгээр 2, Залуу үеийн сурган хүмүүжүүлэгч медалиар 1, 
Эр зоригийн алдар медалиар 7, Тэргүүний залуу тэмдгээр 3 алба хаагч тус тус 
шагнагдсан.  

 Хүний нөөцийн талаар: Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/135, 
2018 оны А/197, А/212 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газрын бүтцийг Удирдлага, 
Захиргааны удирдлагын тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасаг, 
Хэрэг бүртгэх тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Замын цагдаагийн тасаг, 
Шуурхай удирдлагын тасаг, Åрөө сум дахь цагдаагийн хэсэг, Алтанбулаг сум дахь 
цагдаагийн хэсэг, Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэс /хэлтэс дотроо 
Удирдлага, Захиргааны удирдлагын хэсэг, Эрүүгийн цагдаагийн хэсэг, Мөрдөн 
байцаах хэсэг, Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсэг, Баянгол сум дахь цагдаагийн 
хэсэг/, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэс /хэлтэс дотроо Удирдлага, 
Эрүүгийн цагдаагийн хэсэг, Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсэг/ гэсэн зохион 
байгуулалттайгаар баталсан. 

Батлагдсан орон тоогоор офицер 137, ахлагч 142, энгийн 8 нийт 287 орон тоотой 
байхаас 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар газрын хэмжээнд 47 орон 
тоо дутуу байна. Үүнд: аймгийн төвд эдийн засгийн мөрдөгч 1, мөрдөгч 1, 
эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч 2, Дулаанхаан тосгон дахь хэсгийн төлөөлөгч 1, 
цагдаа-жолооч 4, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн туслах төлөөлөгч 1, эрүүлжүүлэх, 
саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 1, эргүүлийн цагдаа 8, багийн цагдаа 1, цагдаа-
зохицуулагч 3, Хүдэр сум дахь цагдаа 1 нийт 24 орон тоо сул, Мандал сум дахь сум 
дундын цагдаагийн хэлтэст зохицуулагч 1, Түнхэл тосгон дахь хэсгийн төлөөлөгч 1, 
бичиг хэргийн эрхлэгч-бичээч 1, цагдаа-жолооч 1, харуулын цагдаа 1, эрүүлжүүлэх, 
саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 2, эргүүлийн цагдаа 1, багийн цагдаа 2, 
мэдээлэл хүлээн авагч-жижүүрийн цагдаа 2, Баянгол сум дахь цагдаагийн хэсэгт 
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цагдаа-зохицуулагч 1, Тарни тосгон дахь цагдаа 2, Түнхэл тосгон дахь цагдаа 1, Хэрх 
тосгон дахь цагдаа 1, нийт 17 орон тоо сул,  Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн 
хэлтэст жижүүрийн офицер 1, мөрдөгч 1, харуулын цагдаа 1, эрүүлжүүлэх, саатуулах 
байрны жижүүрийн цагдаа 1, Баруунбүрэн сум дахь цагдаа 1, мэдээлэл хүлээн авагч-
жижүүрийн цагдаа 1, нийт 6 сул орон тоотой,  хүний нөөцийн нөхөн хангалт 83,3 
хувьтай байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын хяналт шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын 
хэлтсээс ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус цагдаагийн газрын 
хэсгийн байцаагчийн 1 орон тоог Захиргааны удирдлагын тасгийн төлөвлөлт, зохион 
байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтний, мөн эргүүлийн цагдаагийн 1 орон тоог 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн шуурхай удирдлагын албаны хяналтын камерын 
цагдаагийн орон тоонд тус тус шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох 
саналыг ЦÅГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлж, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн Б/147 дугаар тушаалаар 
Захиргааны удирдлагын тасгийн төлөвлөлт, зохион байгуулалт хариуцсан 
мэргэжилтэн, Эрүүгийн цагдаагийн  тасагт камерын жижүүрийн цагдаагийн орон тоог 
баталсан. 

2018 онд Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэх 
асуудлын төлөвлөгөөний дагуу зөвлөлийн ээлжит болон ээлжит бус  хурлыг 35 удаа 
хуралдаж, хүний нөөцтэй холбоотой 184 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, 87 
танилцуулга, 135 тушаал төлөвлөн баталлаа.   

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 86.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 16 алба 
хаагчид  нэмэгдэл хоног тооцож, 16 алба хаагчид 30 сарын тэтгэмж олгуулж, 35 алба 
хаагчийг албанаас чөлөөлөх, шилжүүлэх, дэвшүүлэн томилуулах, халах 
саналтайгаар материал хүргүүлж, 24 алба хаагчийг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
шагналаар, 7 алба хаагчийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны шагналаар, 1 алба 
хаагчийн Төрийн одон медалиар шагнуулах саналтайгаар материал хүргүүлж, 27 
алба хаагчид цол олгуулж, 165 алба хаагчийн цалингийн зэрэглэл, шатлал, бусад 
нэмэгдлийг тогтоож, 119 алба хаагчийн ээлжийн амралтыг тооцож олгов.  

Ахлагчтай холбоотой гаргасан шийдвэр: Шинээр 14 ахлагчийг томилж, 13 
ахлагч алба хаагчид хугацааны болон хугацааны өмнө, урьд хэрэглэж байсан цолыг 
сэргээн олгож, 24 ахлагч алба хаагчийн ажлын байрыг өөрчилж, 6 ахлагч алба 
хаагчийг хүсэлтийнх нь дагуу тэтгэвэрт гарган, тэтгэмжийг олгуулав. Мөн 10 ахлагч 
алба хаагчийг өөрийнх нь хүсэлтээр албанаас чөлөөлж, ноцтой зөрчил дутагдал 
гаргасан 7 ахлагч алба хаагчийн албанаас халав.  

Цаасан хувийн хэрэг хөтөлсөн байдал: Хүний нөөцийн мэргэжилтнээс 72 хувийн 
хэрэгт  цаасан баяжилт хийж, шинээр 10 хувийн хэрэг нээж, томилолтын карт хөтөлж 
ажиллав. Халагдсан, чөлөөлөгдсөн, цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт гарсан данс 
бүртгэлээс хасагдсан 24 алба хаагчийн хувийн хэргийг байгууллагын архивт 
шилжүүлэв.  

Цахим сан хөтөлсөн байдал: Хүний нөөцийн цахим санд шинээр 16 алба 
хаагчийг бүртгэж, ажлын байр өөрчлөгдсөн, халагдсан, чөлөөлөгдсөн, шилжсэн 49 
алба хаагчийн хөдөлгөөнийг хийж, 239 алба хаагчийн мэдээллийг баяжуулав.  

Албаны үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг олгуулсан байдал: Шинээр 19 алба хаагчид 
энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх олгуулж, энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх үрэгдүүлсэн 1 алба 
хаагчид нөхөн олгуулж, албан тушаал өөрчилсөн 9 алба хаагчид үнэмлэх энгэрийн 
тэмдэг олгуулж, албанаас чөлөөлөгдсөн, халагдсан 36 алба хаагчийн албаны 
үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг хураан авч, ЦÅГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлсэн.   

Албан бичиг шийдвэрлэсэн байдал: 260 албан бичгийн хариуг явуулж, 281 
өргөдлийн хариуг өгч, 26 төрлийн судалгаа гаргаж, 152 алба хаагч, иргэнд зөвлөгөө 
өгч ажиллав.  

Мэдээ, тайлан гаргасан байдал: Хүний нөөцийн хөдөлгөөний тайлан, ахлагчийн 
хөдөлгөөний мэдээ, сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын тайланг тус бүр 2 удаа, 
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сахилгын мэдээ, алба хаагчтай холбоотой өргөдөл гомдлын мэдээ, иргэд, 
байгууллагаас цагдаагийн албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлын 
мэдээ, сахилгын мэдээ, албаны шалгалтын мэдээ, хохирсон, холбогдсон алба 
хаагчийн мэдээг тус бүр 12 удаа, бусад тайлан мэдээг 6 удаа гаргаж, холбогдох 
газарт хүргүүлсэн.  

Алба хаагчтай ажилласан байдал: 239 алба хаагчид зөвлөгөө өгч, 14 алба 
хаагчийн ар гэрийнхэнээс санал хүсэлт авч ажилласан.  

Сонгон шалгаруулалт: Сонгон шалгаруулалтанд 24 иргэнийг судалж, шаардлага 
хангасан 21 иргэний материалыг бүрдүүлж, 19 иргэн сонгон шалгаруулалтанд 
тэнцсэн.  

Эрх бүхий албан тушаалтны ажил: Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлгийг 171 алба хаагчаас гаргуулж, шинээр томилогдсон, шинэчилэн 
гаргасан, их хэмжээний өөрчлөлт орсон 51 алба хаагчийн мэдүүлгийг бүртгэж 
ажиллав.  

Алба хаагчдын ажилласан цагийн тооцоо болон цалингийн өөрчлөлтийг сар бүр 
гарган, батлуулж, санхүүд өгч ажиллав. Шилэн дансанд холбогдох 2 мэдээллийг 
хугацаанд нь оруулсан.   

Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл 
ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ алба хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг 
үнэлэх шалгалтад амжилттай хамрагдаж, тус цагдаагийн газрын бүтэц, зохион 
байгуулалт, орон тооны талаар танилцуулга, алба хаагчдын 2017, 2018 оны үр 
дүнгийн гэрээний нэгдсэн дүн, 2017, 2018 оны сахилгын мэдээ, шалгалтад хамрагдах 
боломжгүй алба хаагчдын нотломж, алба хаагчдын тогтвор суурьшлын судалгаа, 
цолны судалгаа зэрэг мэдээллийг гарган өгч, хавсралт 1, 2 дугаар маягтыг бөглөн, 
газрын хэмжээнд дүнг нэгтгэсэн.  

 
  Байгууллагын үйл ажиллагаа түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээ: 2018 онд аймгийн төвд гудамж талбайд 29 
хяналтын камер, Цагдаагийн газрын төв конторт 20 хяналтын камер бүрэн 
ашиглагдаж байгаа, хяналтын камерын засвар үйлчилгээг тогтмол шалгаж, хэвийн 
үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна.   

Аймгийн төвийг иж бүрэн камержуулах зорилгоор төсөл бичиж аймгийн 
удирдлага болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлд шийдвэрлүүлэхээр 
саналыг хүргүүлсэн.  

Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, шинэ санал, санаачлага хэрэгжүүлэх 
зорилгоор Цагдаагийн газрын хэмжээнд “Төслийн хайрцаг” ажиллуулах журмыг 
Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн боловсруулан 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Мөн Алтанбулаг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаас Замын 
цагдаагийн тасагт 6.800.000 мянган төгрөгийн 4 ширхэг бэлэн бус торгуулийн 
багажны  хөрөнгийг шийдвэрлүүлэн “UleFone” маркийн бэлэн бус торгуулийн 
багажийг хүлээн авч, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Сүхбаатар сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлд “Гэмт 
хэрэг зөрчилгүй хамт олон” аяныг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс зохион 
байгуулж, уг аянд идэвхтэй оролцож, иргэдэд чиглэсэн ажил, арга хэмжээг зохион 
байгуулсан 4 байгууллагыг 2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр шалгаруулан 
1.480.000 төгрөгний үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа. Мөн “Гэмт хэрэг, 
зөрчилгүй хамт олон-2” аяныг үргэжлүүлэн зохион байгуулж, 2018 оны 11 дүгээр 
сарын 30-ны өдөр шалгаруулан 1.600.000 төгрөгний үнэ бүхий зүйлээр урамшуулав. 

Уг аяны хүрээнд 2 дугаар багийн хүүхдүүдийн дунд “Гэмт хэргээс хэрхэн 
урьдчилан сэргийлэх вэ?” сэдэвт гар зургийг уралдааныг, 4 дүгээр сургуулийн 
сурагчдын дунд “Амар тайван амьдрал” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан, гар зургийн 
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уралдааныг, Сүхбаатар сумын 1 дүгээр багийн иргэдийн дунд “Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулиудыг хэн сайн мэдэх вэ?” 
сэдвээр “АХА” тэмцээнийг, мөн “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хор уршиг”, “Архидалтаас 
сэргийлэх нь”, “Гэмт хэргээс сэргийлэх нь” сэдвийн хүрээнд театрчилсан тоглолтыг, 
Сүхбаатар сумын 4 дүгээр багт “Гэр бүлийн таатай орчинг бүрдүүлцгээе” сэдэвт 
өдөрлөгийн арга хэмжээг тус тус зохион байгуулж, урамшуулсан. 

Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор төв конторын 
барилга болон гадна тохижилтыг сэргээн засварласан, Шаамар, Зүүнбүрэн, Түшиг 
сумдын кобанд урсгал засвар хийсэн. 

 
Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд хийсэн ажил, арга хэмжээ: Шинээр 

батлагдан гарч буй хууль, тогтоомжууд, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журмуудаар алба хаагчдад сургалт зохион байгуулж, шинээр ирж буй мэдээ, 
мэдээллийг тухай бүр алба хаагчдад танилцуулан мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

Аймгийн Прокурорын газар, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай хамтран 
“Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт 
зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд Мэргэжлийн хяналтын газрын 
сумдад ажиллаж байгаа албан тушаалтнууд хамрагдан оролцов. 

Тайлангийн хугацаанд аймгийн прокурор, мөрдөгч нарын хамтарсан 
зөвлөгөөнийг 3 удаа зохион байгуулан мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, прокурорын 
хяналтын талаар хэлэлцсэн. 

Аймгийн прокурор, Цагдаагийн газрын даргын хамтарсан сургалт зохион 
байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хуваарийн дагуу шүүх, прокуророос 
буцаж буй хэргүүдэд анхаарах асуудал, шинээр батлагдсан Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Улсын Åрөнхий Прокурорын заавар, 
удааширсан болон хугацаа сунган шалгагдаж буй хэргийн шийдвэрлэлтийн талаар 
эрүүгийн мөрдөгч, мөрдөгч, хэсгийн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч, зохицуулагч 
сургалтуудыг зохион байгуулан ажиллаа. 

Мөн 2018 оны 02 дугаар сарын  07-ны өдөр Хувь хүний хөгжлийн институттэй 
хамтран /багш М.Алтанцэцэг/ нийт алба хаагчдад “Миний үнэ цэнэ ба үнэт зүйлс”, 
“Ухаалаг харилцаа-амжилтын эхлэл”, удирдах албан тушаалтнуудад “Энгийнээр 
удирдахуй” сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулсан.   

  
Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран  ажилласан талаар: 

“Хуулиа мөрдье-21” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын 
газар болон Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газар, Боловсрол, соёл урлагийн газартай 
хамтран ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчид болон багш 
нарт Зөрчлийн тухай хууль, аймгийн Архидалттай тэмцэх хөтөлбөр, Архины хор 
уршгийн талаар сургалт зохион байгуулж, гарын авлага, материал бэлтгэн тараалаа. 
        Мандал сумын Засаг даргын Тамгын газар болон дээрх байгууллагуудтай 
хамтран “Архины хор уршиг” сэдэвт “Дэвжээ” тэмцээнийг зохион байгуулсан. 

Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран согтууруулах ундаа худалдан 
борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 2018 оны 01 
дүгээр сарын 25-30-ны өдрүүдэд хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, зөрчил 
дутагдал илэрсэн аж ахуйн нэгжүүдэд зөвлөгөө өгч, зөрчлийг арилгах талаар 
мэдэгдэл, зөвлөмж хүргүүллээ. 

“Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд учирч буй хүндрэл” сэдэвт зөвлөгөөнийг аймгийн 
Прокурорын газар болон Шүүхтэй хамтран зохион байгуулж, зөрчил шалган 
шийдвэрлэх болон хэрэг мөрдөн шалгах эрх бүхий алба хаагч нар оролцов.  

Монгол Улсын “Үндсэн хуулийг сурталчилах өдөр”-ийг тохиолдуулан Сүхбаатар 
сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран “Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, 
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түүхэн хөгжил, нэмэлт өөрчлөлт оруулах нийгэм эдийн засгийн үндэслэл”, аймгийн 
“Даатгуулагчдын холбоо”, “Монре даатгал” компанитай хамтран “Гэнэтийн ослын 
болон бусад даатгалд хамрагдах ач холбогдол” зэрэг сэдэвт сургалтыг тус тус 
зохион байгууллаа. 

Дээрх арга хэмжээг зохион байгуулж, арга хэмжээний талаар Цагдаагийн газрын 
цахим хуудас болон “Таны Сэлэнгэ”, “Миний Монгол энтертаймент” телевизүүд, 
иргэдийн хамгийн их хандалттай “Сүхбаатар сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал”, 
“Сүхбаатар сумын ЗДТГ” зэрэг цахим хаягаар нийтэд сурталчлав. 

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс, Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 
тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх газраас хамтран зохион байгуулсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 70 
жилийн ойг угтсан "Хүний эрхийн төлөө хамтдаа зүтгэе" уриан дор “Хүний эрхийн 
театр"  тэмцээнийг бэлтгэх төлөвлөгөөг боловсруулж, төсвийг батлуулж идэвхитэй 
хамрагдаж бэлтгэл ажлыг ханган оролцож Цагдаагийн газрын “Тунхаглал” баг 
амжилттай оролцож 89 оноогоор  “Дэд байр"-т шалгарсан байна. 

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 3 удаа Åрөө, Хүдэр, 
Бугант, Мандал, Баянгол сумдад хяналт шалгалтыг зохион байгуулан хууль бусаар 
алт олборлож буй иргэдийг тараан, техник хэрэгслүүдийг битүүмжлэн мэргэжлийн 
байгууллагад шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн. 

 
 Цагдаагийн газарт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, алба хаагчдаас 
ирүүлсэн болон алба хаагчтай холбоотой гаргасан өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн  талаар: Иргэд, байгууллагаас 2018 онд 29 алба хаагчтай 
холбоотой 27 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэн нь урьд онтой харьцуулбал адил 
түвшинд байна. Гомдол мэдээлэлд холбогдон шалгагдсан алба хаагчдын 16 буюу 
59,2 хувь нь офицер, 14 буюу 40,7 хувь нь ахлагч алба хаагч байна. Нийт гомдол, 
мэдээллийг зөрчлийн төрлөөр ангилбал хууль бус, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн 3, 
хэрэг материал дутуу шалгасан 8, бусдыг чирэгдүүлж, танил тал харсан 1, хээл 
хахууль, шан харамж авсан 2, цагдаагийн алба хаагчийн харьцааны соёл, ёс зүй 
зөрчсөн 7, ажлын хариуцлага алдсан 3, архидан согтуурсан 2, эрүүгийн болон бусад 
хууль тогтоомж зөрчсөн 1 гомдол мэдээлэл бүртгэгдэн шалгагдсан байна.  

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол мэдээлэл бүрт албаны шалгалт явуулж, 
дүнг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, буруутай 
нь тогтоогдсон 4 алба хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 1 сарын 
хугацаагаар 20 хувиар бууруулах, 4 алба хаагчид сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулж, 1 алба хаагчийг албанаас халж, буруугүй нь тогтоогдсон 20 алба хаагчид 
зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлээр анхааруулж, үүрэг чиглэл өгч, гомдол гаргагч 
нарт хариуг өгч шийдвэрлэв.  

2018  онд гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон алба хаагч байхгүй, зөрчлийн улмаас 
25, гэмт хэргийн улмаас 9 алба хаагч өртөж хохирсон байна.  

2018 онд иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол мэдээлэл болон дотоодын 
хяналт шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлүүдэд 67 албаны шалгалтыг явуулсан нь өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулахад 14-өөр буюу 26,4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл бүрт албаны шалгалт явуулж, 
дүнг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, буруутай 
нь тогтоогдсон 7 алба хаагчийг албанаас халах, 4 алба хаагчийн цагдаагийн цол, 
албан тушаалыг бууруулж, 19 алба хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 3 
сар хүртэл 20 хүртэл хувиар бууруулж, 14 алба хаагчид сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулж, 23 алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ тооцох үндэслэлгүй байх тул алба 
хаагчид зөвлөлийн хуралдаанаас анхааруулан үүрэг чиглэл өгч, гомдол гаргагч нарт 
хариуг өгч шийдвэрлэв.  
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   Нэвтрүүлсэн шинэлэг ажил, арга хэмжээ: Байгууллагын үйл ажиллагааг 
сайжруулах, алба хаагчид хандсан ажлыг зохион байгуулахад анхаарах зорилгоор 1 
дүгээр сард алба хаагчдаас “Хэрвээ би Цагдаагийн газрын дарга байсан бол” 
сэдвээр эссэ бичүүлэн авч, Хилийн цэргийн 0101 дүгээр ангийн сэтгэл зүйчдийн 
багаар дүгнэлт гаргуулж, түүнийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг 
төлөвлөн ажиллаж байна. 

Мөн Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн ээлжит бус 05 дугаар хуралдаанаар 
“Төслийн хайрцаг” түүнийг хэрэгжүүлэх журмыг хэлэлцүүлэн шинэ санал, санаачлага 
гаргасан алба хаагчдыг шалгаруулан урамшуулж байхаар шийдвэрлэж, Цагдаагийн 
газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/08 дугаар "Төслийн 
хайрцгийг ажиллуулах тухай" тушаал батлагдснаар алба хаагчдад танилцуулж, 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Алба хаагчдын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор албаны шалгалт 
явуулсан материалуудад алба хаагчдаар дүн шинжилгээ хийлгэж, зөрчил дутагдал 
гарах болсон шалтгаан, цаашид энэ төрлийн зөрчил дутагдлаас хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх, анхаарах асуудлыг талаар дүгнэлт гаргуулан нийт алба хаагч нарт 
танилцуулж, сахилгын зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулж байна. 

Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/06 дугаар 
тушаалаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд тасаг, албадын оролцоог 
нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор “Хэвлэл мэдээлэл, 
урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсэг”-ийг тасаг бүрээс нэг алба хаагчийг оролцуулан  
Захиргааны удирдлагын тасгийн даргын удирдлаган дор 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулсан.  

Тус Цагдаагийн газраас санаачилан “Сэлэнгэ” олон улсын худалдааны төвтэй 
хамтран бага насны хүүхэд, охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүхий л хүчирхийллийг 
таслан зогсоох, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар иргэд, олон нийтийн 
ойлголт, хандлагыг өөрчлөх зорилгоор “Оранж өдөр” нөлөөллийн арга хэмжээг 
зохион байгуулав.  

Арга хэмжээний үеэр “Сэлэнгэ” олон улсын худалдааны төвөөр үйлчлүүлж 
байгаа иргэд болон түрээслэгч нарт “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хор, уршиг” сэдвээр 
мэдээлэл өгч, бага насны хүүхэд, охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүхий л хүчирхийллийг 
үл тэвчих хандлагыг олон нийтэд түгээх зорилгоор 1500 ширхэг “Оранж өдөр” 
санамж, сэрэмжлүүлэгийг иргэдэд, 200 ширхэг оранж бөмбөлөгийг хүүхдүүдэд 
тарааж, 350 иргэнд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өглөө.  

Мөн алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийг ОХУ-ын Буриад улсын Хиагт хот руу 
аялуулж, сургалтыг шинэлэг байдлаар жүжигчилсэн тоглолт хэлбэрээр алба 
хаагчдын оролцоонд тулгуурлан зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 Цагдаагийн газрын 2018 оны 03 дугаар улирлын сахилгын зөвлөгөөнийг алба 
хаагчдын оролцоонд тулгуурлан 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион 
байгуулж “Сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх  чиглэлээр зохион байгуулах ажил, арга 
хэмжээний талаар алба хаагчдаас шинэлэг санал, санаачилгыг гаргуулах нь: сэдвээр 
багаар ажиллуулан, “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн дүрмийг хэн сайн 
мэдэх вэ?” асуулт хариултын тэмцээн /АХА/ зохион байгуулж гаргасан санал, 
санаачилгын дагуу ажил, арга хэмжээг  зохион байгуулсан.  

Мандал сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Цагдаагийн ерөнхий газрын 
тэргүүн дэд даргаас  энэ оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 2/59 дугаартай ажлын 
чиглэлд тусгагдсан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл, 
заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд зарцуулахаар 
23 сая төгрөг, “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийг батлуулж, шийдвэрлүүлэв. 
     Сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, ерөнхий 
боловсролын сургууль, цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах 
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зорилгоор “Хамтын ажиллагааны гэрээг” байгуулсан. Цагдаагийн хэлтсийн удирдах 
алба хаагчид ахлагч бүрэлдэхүүний ахуй амьдралтай улирал бүр танилцаж, тэдний 
гэр бүлийн гишүүдээс санал, хүсэлтийг бичгээр авч, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх, гэр бүлийн гишүүдийг эрүүл агаарт гаргах зорилгоор Мандал 
сумын 6 дугаар  баг 241 дүгээр зөрлөгийн орчим 5 га зуслангийн газрыг сумын Засаг 
даргын тамгын газраар шийдвэрлүүлэв. 

Мөн алба хаагчдын хүнсний хэрэгцээнд зориулж Мандал сумын 8-р баг 
Дарьтад 3 га газарт төмс хүнсний ногоо тарьж, 8х6 харьцаатай 40 тонны хүнсний 
ногоо хадгалах зоорийг ашиглалтанд оруулж, алба хаагчид өөрсдийн хүчээр тарьж 
ургуулсан  21 тонн төмс, 2,5 тонн манжинг хураан авсан.  

 
  Бусад ажлын талаар: Цагдаагийн газрын 2017 он, 2018 оны 01, 02, 03 дугаар 

улирлын үйл ажиллагааны тайланг Аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын дарга, Иргэний зөвлөл болон нийт байгууллага, аж ахуйн нэгж, сумдад 
тайлагнасан. 

Цагдаагийн газрын 2017 он, 2018 оны 01 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны 
тайланг орон нутгийн “Миний Монгол энтертаймент” телевизтэй хамтран цахим 
хэлбэрээр бэлтгэж, тус телевизээр нэвтрүүлэн иргэдэд хүргэлээ. 

Сүхбаатар сумын 1 дүгээр багийн иргэн Р.Төмөрбаатараас Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргад хандсан өргөдлийн дагуу тус Цагдаагийн газраас түүний эхнэр 
Л.Оюунчимэгтэй уулзаж, 100.000 төгрөгийн шатахууны талон, Захиргааны 
удирдлагын тасгийн алба хаагчдаас  50.000 төгрөгийн хандивыг тус тус хүлээлгэн өгч 
“Өргөн Сэлэнгийн давалгаа” ном /1ш/-ыг байгууллагын номын санд ашиглахаар 
худалдан авч, мөн тасгийн алба хаагчид Сүхбаатар сумын 1 дүгээр багт байрлах 
нурсан хашааг засварласан. /Иргэн Р.Төмөрбаатар нь тус Цагдаагийн газарт 1983-
1985 онд ажиллаж байсан болно/  

Мөн Сүхбаатар сумын 8-р багт оршин суух иргэн Х.Отгонжаргалаас ирүүлсэн  
охин У.Уужимзаяагийн ХБНГУ-д чөлөөт бөхийн тэмцээнд оролцох зардалд хандив 
хүссэн өргөдлийн дагуу газрын удирдлагууд 200.000 төгрөгийг сэтгэлийн дэм болгон 
хандивласан. 

Мөн Сүхбаатар сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооноос ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу иргэн н.Даваахүүд байшин барихад нь зориулж Цагдаагийн газрын 
хамт олны зүгээс 500.000 төгрөгний  дэмжлэг үзүүллээ.  

 
Хоёр.Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, 

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
 

     Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 
байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 3358 гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авч шалгаснаас 1033 буюу 30,7 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 2325  буюу  
69,2 хувийг  зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл тус тус эзэлж байна.  

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 782-т нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээж, 10-ыг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 228-д нь хэрэг нээхээс татгалзсан саналыг 
прокурорт гаргаж, нийт бүртгэсэн гомдол мэдээллийн 1020 буюу 98.7 хувийг хуулийн 
хугацаанд нь шалган шийдвэрлэж, ажиллагаанд 13 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй 
байна. 
         Зөрчлийн шинжтэй 582 гомдол, мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, 603-г 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэн, 1104-д зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 9 
гомдлыг харъяаллын дагуу шилжүүлж, нийт гомдол, мэдээллийн 2298 буюу 98.8 
хувийг хуулийн хугацаанд шалган шийдвэрлэж, ажиллагаанд 27 гомдол, мэдээллийн 
үлдэгдэлтэй байна.  
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Нийт хүлээн авч бүртгэгдсэн 3358 гомдол, мэдээллийн 3318 буюу 98.8 хувийг 
хуулийн анхны хугацаанд шалгаж шийдвэрлэжээ.   
        Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны байдлаар 
609 холбогдогчтой, 1649.4 сая төгрөгийн хохиролтой, 769 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, 40 
хэргээр буюу 5.5%-иар урьд оны мөн үеэс өссөн үзүүлэлттэй байна. 
        Хэрэг бүртгэлтийн 568 хэрэг бүртгэгдсэнээс эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар 
325 хэрэг татаж, гэмт хэргийн илрүүлэлт 57.2 хувьтай байна.  
        Гэмт хэргийг үйлдэгдсэн байдлаар: - Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 181 
бүртгэгдэж 49-өөр буюу 21.3%, Мансуурсан үедээ үйлдсэн гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 1-
ээр буюу 1 дахин, Галт зэвсгээр үйлдэгдсэн 1 бүртгэгдэж 3-аар буюу 75.0%, Бүлэглэн 
үйлдсэн гэмт хэрэг 47 бүртгэгдэж 15-аар буюу 24.2%, Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 25 
бүртгэгдэж 18-аар буюу 42.9%, Эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 93 бүртгэгдэж 18-
аар буюу 17.0%, Урьд ял шийтгэгдсэн хүмүүсээс дахин гэмт хэрэгт 122 хүн 
холбогдсон нь 6 хүнээр буюу 4.7%-иар тус тус буурч, Гэр бүлийн хүчирхийллийн 
улмаас 47 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 1-ээр буюу 2.2%, Гадаадын иргэн оролцсон гэмт 
хэрэг 4 бүртгэгдэж 1-ээр буюу 33.3%-иар тус тус өсчээ. 
        Үйлдэгдсэн газраар: - Гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 240 бүртгэгдэж 
11-ээр буюу 4.8%, Олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 74 бүртгэгдэж 19-өөр 
буюу 34.5%-иар тус тус өсч, - Гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 79 бүртгэгдэж 
16-гаар буюу 16.8%, Авто замд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 69 бүртгэгдэж 29-өөр буюу 
29.6%-иар тус тус буурсан байна. 
         Хэргийн төрлөөр: - Хүний амь нас болгоомжгүй хохироох гэмт хэрэг 6 
бүртгэгдэж 1-аар буюу 20.0%, Хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг 245 
бүртгэгдэж 29-өөр буюу 13.4%, Бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг 19 бүртгэгдэж 3-аар буюу 18.8%, Хүчиндэх гэмт хэрэг 18 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 
28.6%, Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 1 дахин, Хулгайлах гэмт хэрэг 146 
бүртгэгдэж 10-аар буюу 7.4%, Залилах гэмт хэрэг 56 бүртгэгдэж 35-аар буюу 2.7 
дахин, Хөрөнгө завших гэмт хэрэг 12 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 50.0%, Гээгдэл эд зүйл, 
алдуул мал завших 7 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 2.3 дахин, Үндэсний аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг 6 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 3 дахин, Хэрэг шалган шийдвэрлэх 
ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг 8 бүртгэгдэж 3-аар буюу 60.0%, Авлигын эсрэг гэмт 
хэрэг 14 бүртгэгдэж 12-оор буюу 7 дахин, Хууль бусаар ашигт малтмал олборлох 
гэмт хэрэг тус бүр 40 бүртгэгдэж 11-ээр буюу 37.9%, Хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт 
хэрэг 39 бүртгэгдэж 20-оор буюу 2.1 дахинаар тус тус өсч, 
       - Хүнийг алах гэмт хэрэг 9 бүртгэгдэж 1-ээр буюу 10.0%, Хувийн өмчийг 
хулгайлах гэмт хэрэг 124 бүртгэгдэж 20-оор буюу 13.9%, Мал хулгайлах гэмт хэрэг 34 
бүртгэгдэж 8-аар буюу 19.0%, Мансууруулах сэтгэцэт нөлөөт бодисыг хууль бусаар 
ашиглах гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж 2-оор буюу 40.0%, Хууль бусаар ан агнах гэмт хэрэг 
1 бүртгэгдэж 1-ээр буюу 1 дахин, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 69 бүртгэгдэж 20-оор буюу 30.3%-иар тус тус 
буурч,  
        - Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх /11.7/ гэмт хэрэг 7, Дээрэмдэх гэмт хэрэг 8, 
Нийтийн албаны ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг 10 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны 
мөн үетэй адил түвшинд байна. 
          Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны байдлаар 22530 зөрчил 
илрүүлсэн нь 887 зөрчлөөр буюу урьд оны мөн үеэс 3.8 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 
байна. 
        Нийт 21482 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийг 979.822.000 төгрөгөөр торгож, 628 
жолоочийг торгож-тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 418 хүнийг захиргааны 
журмаар /үүнээс: 193 буюу 46.2% нь гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас, 185 буюу 
44.3% нь согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон/ баривчлуулан шийдвэрлэжээ. 
Согтууруулах ундаа хэрэглэн зөрчил гаргасан 2037 иргэнийг эрүүлжүүлсэн байна. 
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   2.1. Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 
Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь Цагдаагийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн 

зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн албаны даргаас ирүүлсэн 
албан даалгавар, тушаал шийдвэр, үүрэг, ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэн ажил 
үүргийнхээ хуваарьт мөрдлөг болгон ажиллалаа. 
            Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас 16, Тэргүүн дэд даргаас 11, дэд даргаас 
17, Эрүүгийн цагдаагийн албанаас 44, Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах албанаас 2, Хар тамхитай тэмцэх газраас 4, Аюулгүй 
байдлын хэлтсээс 5, Архивын газраас 3 үүрэг ажлын чиглэл ирүүлсэнийг Эрүүгийн 
цагдаагийн тасгийн алба хаагчдад танилцуулан судлуулж, танилцуулсан тухай 
тэмдэглэл үйлдэн,  төлөвлөгөө гаргаж Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан ажил, 
арга хэмжээг зохион байгуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллав.  
        Тус тасгийн алба хаагчид хариуцсан чиглэлийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
үндэсний хөтөлбөр, Терроризмтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын болон Эрүүгийн цагдаагийн албаны даргаас ирүүлсэн 10 албан даалгаврын 
хэрэгжилтийг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, үр дүнг тооцож 
ажилласан.  
         Тус Цагдаагийн тасаг нь нууц далд аргаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийг илрүүлэх, 
баримтжуулах, чиглэлээр Эрүүгийн цагдаагийн албанаас ирүүлсэн тусгайлсан 7 
нэгдсэн арга хэмжээ, тасгийн хэмжээнд өөрсдөө бие даан 4 хэсэгчилсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулахдаа 
Цагдаагийн албаны тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулийг удирдлага болгож, Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын 
2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 2/01 тоот албан даалгавар болон эрэн 
сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх, “ASAP” сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийг 
сайжруулах талаар чиглэлийн хэлтсээс ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу 
тодорхой ажил, арга хэмжээг зохион байгуулан, үр дүнг тооцож, “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код-229/-ыг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

Эрэн сурвалжлах “ASAP” санд 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2018 
оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд нийт 259 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн 
мэдээллийг бүртгэж, эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулан 223-ыг олж тогтоон, 
үлдэгдэл 80 байгаа нь эрэн сурвалжилалт 68.3 хувьтай байна. 

  Цагдаагийн газрын алба хаагчдад “ASAP” сангийн ашиглалт, бүрдүүлэлтийн 
талаар мэдлэг өгөх, эрэн сурвалжлах ажилд сургаж дадлагажуулах, мэргэжлийн 
удирдлагаар хангах зорилгоор “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам” 
/код-229/ “Эрэн сурвалжлах ажлын журам”-аар, 2018 оны 09 дүгээр сарын 13, 14-ний 
өдрүүдэд зохион байгуулсан “Тархиндаа гэрэл асаацгаая” хээрийн дадлага 
сургуулилтын үеэр Цагдаагийн газрын нийт ахлагч бүрэлдэхүүнд “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код-229/, “ASAP” сангийн ашиглалт 
бүрдүүлэлтийн талаар анхаарах асуудал сэдвээр  тус тус сургалт зохион байгуулж, 
Цагдаагийн газрын удирдлагын зүгээс биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.  
          2018 онд иргэд, байгууллагаас эрэн сурвалжлалт зарлуулахаар ирүүлсэн 
оршин суугаа газраасаа алга болсон 57 хүнд эрэн сурвалжлалт зарлаж, холбогдох 
ажиллагааг хийж гүйцэтгэн 56 хүний байгаа газрыг олж тогтоон 1 хүний үлдэгдэлтэй, 
шүүхээс даалгасан нийт 48 хүнийг эрэн сурвалжилснаас 28 хүнийг олж тогтоон 20 
хүний үлдэгдэлтэй, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 72-г эрэн сурвалжилснаас 60 
хүнийг олж тогтоон 12 хүний үлдэгдэлтэй, оргодол этгээд 14-ийг эрэн 
сурвалжилснаас 12 оргодол этгээдийг олж тогтоон 2 үлдэгдэлтэй, тээврийн хэрэгсэл 
4-ийг эрэн сурвалжилснаас 4 үлдэгдэлтэй, галт зэвсэг 1-ийг эрэн сурвалжилснаас 1-
ийг олж тогтоосон, мал амьтан 3-ыг эрэн сурвалжилж 3 үлдэгдэлтэй,  эд зүйл 56-г 
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эрэн сурвалжилснаас 15-ыг олж тогтоон 41 үлдэгдэлтэй байна, аман зургаар 4 хүн 
эрэн сурвалжилснаас 1-ийг олж тогтоон 3 үлдэгдэлтэй байна. 

Тус аймгийн Алтанбулаг, Сүхбаатар боомтоор Оросын Холбооны Улс руу 
нэвтэрч байгаа иргэдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж, үүнийг дагаад гэмт хэрэг 
үйлдсэн сэжигтэй этгээдүүд хилийн боомт бүхий газруудаар Монгол улсын хилээр 
нэвтэрч, оргон зайлах тохиолдол олонтоо гарч байна. Иймд дээрх байдалд дүгнэлт 
хийж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татагдсан үед хилийн хориг тавьдаг бус 
гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлох баримтаар тогтоогдсон бол гомдол, мэдээллийн болон 
хэрэг бүртгэлтийн шатанд хилийн хориг тавиулдаг болох саналыг холбогдох газарт 
уламжлан ажиллаж байна. 

  Цагдаагийн газраас аймгийн хэмжээнд Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай 
ангийн 24 дүгээр бүлэгт заасан “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг” тэр дундаа 
хууль бусаар ашигт малтмал олборлох, хайх, ашиглах гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох чиглэлээр харьяалах орон нутгийн 
Цагдаагийн газар, хэлтэс, тасаг, хэсгийн алба хаагч нарт ажлын үүрэг чиглэл өгч үр 
дүнг тооцож ажиллав. 
        Цагдаагийн газраас санаачлан эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль бус үйл 
ажиллагааг таслан зогсоож, албадан буулгах ажлыг Аймаг, сумдын Засаг даргын 
тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчны албадтай хамтарсан 
шалгалтыг 17 удаа Åрөө, Хүдэр, Мандал, Баянгол сум, Бугант тосгоны нутаг дэвсгэрт 
зохион байгуулж зөрчлийн шинжтэй үйлдэлд Мэргэжлийн хяналтын холбогдох алба 
хаагчид материалжуулан 3 аж ахуйн нэгж байгууллагыг 14.500.000 төгрөгөөр торгож 
захиргааны арга хэмжээ авч, нийт хууль бусаар ашигт малтмал олборлох зорилгоор 
техник хэрэгслээ байршуулсан иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжүүдэд талбайг 
чөлөөлөх мэдэгдэх хуудас өгч албадан талбайг чөлөөлж нийт 86 иргэн, 18 монгол 
гэр, 7 ширхэг экскеватор, 2 ширхэг хутгуурт ачигч, Камаз маркийн өөрөө буулгагч 
автомашин 1, зориулалтын  бусаар түлш зөөвөрлөж байсан Зил-131 маркийн 
автомашин 1 ширхэгийг тус тус түр саатуулж Бугант тосгоны захирагчийн албанд 
хүлээлгэн өгч ажилласан. 
          Мөн “Хяналт шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус Цагдаагийн газар, 
аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газартай 
хамтран Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох, илрүүлэх чиглэлээр хариуцсан нутаг дэвсгэрийн нөхцөл байдалтай 
уялдуулан 5 газарт байнгын постыг цаг үетэй холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 
2016 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/388 дугаар захирамж, 2017 оны 02 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн 01 дугаартай албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх  чиглэлээр  тус 
аймгийн Жавхлант сумын нутаг, Шарын голын гүүрний орчим, Åрөө сумын нутаг 
Ялбаг, Могойн даваа гэх газруудад хяналтын цэг постуудыг ажиллуулсан. 
          Эрүүгийн цагдаагийн албаны 3 дугаар хэлтсээс зохион байгуулсан “Орон нутаг” 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ, Хар тамхитай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “Устгал” 
нэгдсэн арга хэмжээ, объектын судалгаанд баяжилт хийж шинэчлэх зорилгоор 
“Бүртгэл-судалгаа” хэсэгчилсэн арга хэмжээг тус тус хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион 
байгуулж үр дүнг тооцож ажиллалаа. 
          Хүрээлэн буй орчны эсрэг үйлдэгдсэн хууль бусаар мод бэлтгэсэн 45 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авсанаас 37 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж 8 гомдол, 
мэдээллийг татгалзан, хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон 33 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авснаас 24 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж 9 гомдол, 
мэдээллийг татгалзсан, хууль бусаар ан агнасан 3 гомдол, мэдээлэл хүлээн 
авсанаас 2 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж 1 гомдол мэдээллийг 
татгалзсан, түүхийг хориглосон байгалийн ховор ургамал түүж бэлтгэж, тээвэрлэсэн 
3 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч  эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгасан байна. 
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2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар хулгайлах гэмт хэргийн 
шинжтэй 340 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 111, гэмт хэргийн 
шинжтэй 229 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэн, нийт бүртгэгдсэн гомдол, мэдээллийн 
219 гомдол, мэдээлэлд зөрчлийн болон хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 115 гомдол, 
мэдээллийг татгалзсан, ажиллагаанд 4 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна. Нийт 
бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 42.1% хувь буюу 64 гэмт хэргийн эзэн холбогдогчийг олж 
тогтоон, нөхөн илрүүлсэн дүн мэдээтэй байна. 

Хулгайлах гэмт хэргийн гаралтыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал: 2017 
онд хулгайлах гэмт хэрэг 154 бүртгэгдсэнээс малын хулгай 33 бүртгэгдсэн, 2018 онд 
хулгайлах гэмт хэрэг 173 бүртгэгдсэнээс малын хулгай 34 бүртгэгдсэн дүн мэдээтэй 
байна. Хулгайлах гэмт хэргийг урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 19 хэргээр 
өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Хулгайн гэмт хэрэг үйлдэгдэж буй чиг хандлага, онцлог шинж тэмдгийн талаар: 
Иргэд түр болон удаан хугацаагаар орон байраа хараа, хяналтгүйгээр удаан 
хугацаанд орхих, үнэт эдлэл, мөнгө төгрөгөө ил задгай орхих, айл хөршийн 
холбоогүй, сонор сэрэмжгүй байдал зэргийг гэмт этгээдүүд соргог ашиглан хулгайн 
гэмт хэрэг үйлдэж байна.  Тус аймгийн Сүхбаатар суманд иргэдийн орон байранд 
шөнийн цагаар хууль бусаар нэвтэрч эд зүйл хулгайлах гэмт хэрэг удаа дараа 
бүртгэгдэж байгаа бөгөөд гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, үйлдэгдсэн нөхцөл байдал, 
үйлдлийн арга зэргийг судлан сэжигтэй этгээдүүдийн талаар мэдээлэл цуглуулан 
ажиллаж байна. 

 
   2.2. Хэрэг бүртгэх  тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

  Хэрэг бүртгэх тасаг нь аймгийн төвд тасгийн дарга 1, ахлах мөрдөгч 1, мөрдөгч 
1, Мандал сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст ахлах мөрдөгч 1 орон тоотой, 
мөн хэрэг бүртгэх эрх бүхий 19 алба хаагч ажиллаж байна. 

Тус тасаг нь 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны байдлаар иргэд, байгууллага, аж 
ахуйн нэгжээс нийт 186 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч 119 гомдолд хэрэг бүртгэлтийн 
34 гомдолд мөрдөн байцаалтын хэрэг нээж, 23 гомдолд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээхээс татгалзах санал гаргаж, 9 гомдлыг харъяаллын дагуу шилжүүлж одоо 
ажиллагаанд үлдэгдэл 1 гомдол байна. 

Мөн 161 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг шалгаснаас 128 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
яллагдагчаар татаж, 14 хэргийг хаах санал прокурорт хүргүүлж, 3 хэргийг 
харъяаллын дагуу шилжүүлж, одоо ажиллагаанд 20 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг байна. 

Нийт 219 мөрдөн байцаалтын хэрэг шалгасанаас 220 холбогдогчтой 206 хэргийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтай хүргүүлж, 9 хэрэг нэмэлт ажиллагаа хийлгүүлэхээр 
шүүх, прокуророос буцаж, одоо ажиллагаанд 7 хэрэг байна. 

Мөрдөн байцаах тасгаас хугацаа хэтэрсэн 3 /түдгэлзүүлсэн 2/ мөрдөн 
байцаалтын  хэрэг хүлээн авч, 2 түдгэлзүүлсэн хэргийн эзэн холбогдогчийг олж 
тогтоон сэргээн шалгаж шийдвэрлэсэн бөгөөд одоо ажиллагаанд эзэн холбогдогч нь 
тогтоогдоогүй хэрэг байхгүй байна. 

Тасгийн даргын зүгээс түдгэлзүүлсэн болон, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
32 хэрэгтэй уншиж танилцан, алба хаагчдад 14 зааварчилгаа, 6 даалгавар бичиж, 16 
биелэлтийг тооцон ажилласан. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэдэд учирсан 71,7 сая төгрөгийн хохирлоос хэрэг 
бүртгэлт мөрдөн байцаалтын шатанд 60,9 сая төгрөгийн хохиролыг нөхөн төлүүлж 
ажилласан. Нөхөн төлүүлэлт 84,9 хувьтай байна. 

 Монгол Улсын “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай” хууль болон бусад 
хууль тогтоомж, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
зөвлөлийн болон Цагдаагийн газрын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
төлөвлөгөө зэргийн биелэлтийг хангах зорилгоор дараах ажил, арга хэмжээг зохион 
байгуулан ажиллалаа. Үүнд:  
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Цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, 
Сүхбаатар сумын 3, 7 дугаар багийн хэсгийн байцаагч нартай хамтран Монгол Улсын 
“Зөрчлийн тухай” хуулийг иргэд, олон нийтэд сурталчилах ажлын хүрээнд Сүхбаатар 
сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн 64 ажилтан, албан хаагчдад 2018 
оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан, 
игэдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 70 ширхэг зурагт хуудас, 
санамж сэрэмжлүүлгийг тараан өгч хууль сурталчилан ажилласан. 

“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тасгийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах 
хуваарийн дагуу Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын дотоод ажил, сургалт 
сурталчилгаа хариуцсан албан тушаалтантай болон бусад 12 ажилтантай 2018 оны 
02 дугаар сарын 14-ний өдөр уулзаж тус байгууллага дээр цаашид гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажил, арга хэмжээ, сургалт сурталчилгааг 
хамтран зохион байгуулах талаар ярилцан сар шинийн баяраар байгууллагын болон 
ажилтны аюулгүй байдлыг хангуулах, байгууллагын хэмжээнд хариуцлагатай эргүүл, 
жижүүр томилон ажиллуулах хуваарийг гаргуулан авах, байгууллагын харуул 
хамгаалалтыг сайжруулах тухай №У/37 тоот албан мэдэгдлийг гардуулан өгч, 
мэдэгдэлд заагдсан ажлын талаар тайлбарлан өгч, 12 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэг 
тараан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж ажилласан. 

 “Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Хүний эрүүл мэндийн 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-ээс урьдчилан сэргийлэх утга бүхий 300 ширхэг 
зурагт хуудсыг хэвлүүлэн баар цэнгээний газрууд болон олон нийтийн газруудад 
байршуулсан. 

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн талаар ялангуяа Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр 
бүлэгт заагдсан гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдэх гэмт хэргийн талаар 
иргэдэд ойлголт өгөх, архидан согтуурахтай тэмцэх, түүний хор уршгийг иргэд олон 
нийтэд сурталчилах зорилгоор тус тасгаас “Orange day” өдөрлөгийн төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж Цагдаагийн газрын алба хаагчидтай хамтран аймгийн 
төвийн томоохон худалдааны төвүүдэд 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр уг арга 
хэмжээг зохион байгуулж, иргэд, олон нийтэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, хууль сурталчилсан 342 ширхэг зурагт хуудас зэргийг тарааж, 
хүчирхийлэлгүй айл өрх, байгууллага, аж ахуйн нэгж болох уриалгыг гарган, арга 
хэмжээний талаар орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон, цахим 
хуудсанд мэдээлэл байршуулан ажилласан. Энэ хүү арга хэмжээг дэлхийн өнцөг 
булан бүрд буй охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсоох, урьдчилан 
сэргийлэх, олон нийтийн дунд энэ талаарх мэдлэг ойлголтыг түгээх зорилготойгоор 
2008 онд НҮБ-ын Åрөнхий нарийн бичгийн дарга Бан Ки Мун UNiTE компанит ажлыг 
санаачилж байжээ. Энэ хүү арга хэмжээг цаашид сар бүрийн 25-ны өдөр зохион 
байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцуулах зорилгоор “Гэмт 
хэрэг, зөрчилгүй хамт олон” аяныг энэ оны 03 дугаар сараас эхлүүлэн зохион 
байгуулж байгаа бөгөөд тасгийн хариуцсан аймгийн Гаалийн газрын удирдлагуудад 
аяны туг, дэвтрийг хүлээлгэн өгч гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион 
байгуулах ажилд нь мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. 

Мөн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр болон, үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 53 мэдэгдэл бичиж 43-т нь хариуг авч, 
биелэлт үр дүнг тооцон ажиллав. 

 
     2.3.Мөрдөн байцаах тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:  
     2018 онд гэмт хэргийн шинжтэй 294 гомдол, мэдээлëийг хүлээн авч, 194 буюу 

65.9 хувьд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 
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26 буюу 8.8 хувь, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан 66 буюу 22.4 хувь, 
харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 8 буюу 2.7 хувийг нь бусад байдлаар шийдвэрлэж, 
гомдол мэдээллийн үлдэгдэлгүй байна.  

Тасгийн хэмжээнд 2017 оны үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын 30 холбогдогчтой 28 
хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж шалгаж 1 дүгээр улирлын байдлаар 
үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын 30 холбогдогчтой 28 хэргийг 100 хувь шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай шилжүүлж шийдвэрлэсэн.  

2018 онд шинээр 327 холбогдогчтой 265 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулж шалгасан байна.  

Энэ оны дугаартай 327 холбогдогчтой эрүүгийн 265 хэргээс 212 хэргийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 25 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн, 2 хэргийг хэрэгсэхгүй 
болгох саналтайгаар прокурорын хяналтанд шилжүүлж, 6 хэргийг харьяаллын дагуу 
шилжүүлж шийдвэрлэн эрүүгийн 20 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа нь нийт хэргийн 
шийдвэрлэлт 92.4 хувьтай байна.  

Мөрдөн байцаалт явуулсан хэргүүдээс Шүүхээс 12, Прокуророос 17 хэрэг 
буцсан нь нийт хэргийн 12.1 хувийг эзэлж байна.  

2017 оны үлдэгдэл 16 холбогдогчтой 20 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 
явуулж шалгасан ба хагас жилийн байдлаар үлдэгдэл хэрэг бүртгэлтийн бүртгэлтийн 
16 холбогдогчтой 20 хэргийн шийдвэрлэлтийг авч үзвэл 5 хэргийн хэрэг бүртгэлтийн 
хэргийг хаах саналтайгаар, 10 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах 
саналтайгаар, харьяаллын дагуу 5 хэргийг шилжүүлж урьд оны хэрэг бүртгэлтийн 
хэргийн шийдвэрлэлт 100 хувь шийдвэрлэсэн байна. 

2018 онд шинээр 180 холбогдогчтой 234 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж 
шалгасанаас 117 хэргийн хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтайгаар, 79 хэргийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах саналтайгаар, харьяаллын дагуу 10 
хэргийг шилжүүлж одоо ажиллагаанд 28 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа нь хэрэг 
бүртгэлтийн хэргийн шийдвэрлэлт 88.0 хувьтай байна.  

Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд шүүхэд шилжүүлэх саналтай шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай прокурорын хяналтанд шилжүүлсэн 212 хэрэгт хэргийн 
шалтгаан нөхцлийг судалж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийж 
гүйцэтгүүлэхээр аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж 
хүргүүлэн, 187 мэдэгдлийн хариуг авч ажилласан байна. 

Гэмт хэргийн улмаас мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргүүдэд иргэд 
байгууллагад учирсан 936.130.551 төгрөгний хохирол бүртгэгдэж, 615.279.971 
төгрөгний хохирлыг нөхөн төлүүлсэн нь хохирол нөхөн төлүүлэлт 65.7 хувьтай, 
иргэний нэхэмжлэл, торгох ял, эд хөрөнгө хураах байдлыг хангах зорилгоор иргэн, аж 
ахуй нэгж байгууллагын эзэмшлийн нийт 282.555.835 төгрөгний үнэ бүхий эд 
хөрөнгийг битүүмжилж ажилласан.  

Мөрдөн байцаах тасагт ажиллагаанд шалгагдаж байгаа хэргийн шийдвэрлэх 
графикыг сар бүр гаргаж Аймгийн ерөнхий прокурор, Цагдаагийн газрын дарга 
нараар батлуулан гүйцэтгэлийг тооцож ажиллаж байна.  

Тасгийн хэмжээнд өмнөх оны үлдэгдэл хэргүүдийг шийдвэрлэх, хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын хугацаа сунган шалгагдаж байгаа эрүүгийн хэргийг түргэн 
шуурхай шийдвэрлэх зорилгоор шүүх, прокурорууд болон мөрдөгч нарын өргөтгөсөн 
зөвлөгөөнийг 6 удаа хийж, цаашид хамтран ажиллахад гарч буй хүндрэл бэрхшээл,  
хийж хэрэгжүүлэх, хэргийн шийдвэрлэлтийн талаар ажлын уулзалтыг 4 удаа зохион 
байгуулж ажилласан байна. Мөн бусад тасаг албадтай хамтран нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж үр дүнг тоцоон ажиллаж байна.  

2018 онд Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэргүүдэд сэжигтэн, 
яллагдагчаар 36 хэрэгт 36 этгээдэд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч 
цагдан хорих байранд хорьж шалгасан байна. Тайлангийн хугацаанд цагдан хорих 
таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан сэжигтэн яллагдагч байхгүй байна. Цагдан 



 

Сэлэнгэ аймаг дахь 
Цагдаагийн газар  

 

 15 

 

хорих байранд хоригдон шалгагдаж байгаа сэжигтэн яллагдагч нартай 14 хоног тутам 
тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч нар уулзаж санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн 
байна.  
 Тайлангийн хугацаанд бусад газарт эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаа явуулахаар мөрдөгчийн даалгавар 48 хүргүүлж, хариуг 100 хувь авч 
ажилласан байна. Бусад газраас ирүүлсэн даалгавар бүрийг хугацаанд нь хүргүүлж 
ажилласан байна. 
 Тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч нар мөрдөгч нарын хугацаа сунган шалгаж байгаа 
болон хүнд, хөнгөн гэмт хэргүүдийг илрүүлэх, хэргийг шийдвэрлүүлэхээр мөрдөн 
шалгах ажиллагаанд байгаа хэрэг нэг бүртэй танилцан 81 хэрэг, материалд бичгээр 
даалгавар зааварчилгааг өгч биелэлтийг тооцож, шүүх, прокурорын шатнаас нэмэлт 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах, шүүх эмнэлгийн давтан дүгнэлт гаргуулахаар 
буцсан хэргүүдийг тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч нар хариуцан хяналт тавьж 
шалгалтын ажиллагааг явуулав.  
 Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 
хэргийг илрүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр тасаг, албадын ажлын уялдаа 
холбоог сайжруулах зорилгоор мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нарыг аймгийн хэмжээнд 
бүсэд хувааж, ахлах мөрдөгч нарт хувиарлан өгч, гэмт хэрэг гарсан үед багаар 
ажиллуулсанаар бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан хүнд, 
хөнгөн хэргүүдийг илрүүлж шийдвэрлэсэн байна.  

Тайлангийн хугацаанд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй  гэмт хэргийг илрүүлэх, 
оргон зайлсан гэмт этгээдийг  эрэн сурвалжилан  олж тогтоох, тэдний талаар  мэдээ, 
мэдээлэл цуглуулах чиглэлээр хагас жилд “Сар шинэ”, “Оргодол-1”, “Шийдвэрлэлт” 
зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж эрэн сурвалжлагдаж байсан 
2 этгээдийг олж тогтоосон, 3, 4 дүгээр улиралд “Бодис 2018”, “Байгалиа хамгаалья”, 
“Шийдвэрлэлт” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 2 этгээдийг олж тогтоон, эрэн сурвалжлалтыг зогсоож 
ажилласан байна. Мөрдөн байцаах албанаас улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан 
“Хулгайлах хэргийн шийдвэрлэлт-2018” нэгдсэн арга хэмжээг орон нутагтаа зохион 
байгуулан хулгайлах төрлийн 9 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шийдвэрлэсэн 
байна. Арга хэмжээний хүрээнд мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Хашбат, 
мөрдөгч, цагдаагийн ахмад С.Баасандорж нар сайн ажиллаж арга хэмжээний үр 
дүнгийн талаар танилцуулга мэдээллийг хүргүүлэн ажилласан. 

Мөн Улсын хэмжээнд “Илрүүлэлт-Оргодол-шийдвэрлэлт-2018” нэгдсэн арга 
хэмжээг орон нутагтаа зохион байгуулж тасгийн алба хаагчдаас 5 алба хаагч 7 гэмт 
хэргийг илрүүлэн, 1 алба хаагч эрэн сурвалжлагдаж байгаа 1 этгээдийг олж тогтоон 
эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон байна. Хэргийн шийдвэрлэлтийн талаар 42 хэргийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 32 хэргийг хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай, 15 
хэргийг нэгтгэж 3 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж шийдвэрлэсэн байна. . 

 Мөрдөн байцаах тасагт Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.14 
дүгээр зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт \яллаглагч оргон зайлсан\ зааснаар түдгэлзүүлсэн 
Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 150, 99 дүгээр зүйлийн 150.3, 99.1 дэх хэсэгт 
зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн Ш.Чулуунбаярт холбогдох эрүүгийн 20131800315 
дугаартай түдгэлзүүлсэн хэргийг мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Хашбат 
хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу шийдвэрлэсэн байна. Одоо тасгийн хэмжээнд 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.14 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь 
хэсэгт \яллаглагч оргон зайлсан\ зааснаар түдгэлзүүлсэн хэрэг байхгүй байна.  

Аймгийн прокурор, мөрдөгч нарын хамтарсан зөвлөгөөнийг 3 удаа зохион 
байгуулан мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, прокурорын хяналтын талаар хэлэлцэж 
мөн хамтарсан сургалтын төлөвлөгөөг аймгийн Прокурор, Цагдаагийн газрын дарга 
нараар батлуулан энэ хугацаанд Шүүх, Прокуророос буцаж буй хэргүүдэд анхаарах 
асуудал, шинээр батлагдсан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, Эрүүгийн 
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хууль болон Улсын Åрөнхий Прокурорын заавраар сургалтыг зохион байгуулан 
удааширсан болон хугацаа сунган шалгагдаж буй хэргийн талаар сургалт орох 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 
 
 2.4.Замын цагдаагийн тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:  

2018 онд Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтаар нийт 19.412 зөрчил 
илрүүлж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон нийт 796 зөрчил илрүүлж, үүнээс 
637 жолоочийн эрхийг тус тус 1 жилийн хугацаагаар хасаж 400 нэгжээр торгож, 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 159 
жолоочийг шүүхээр 7-30 хоногоор баривчлуулж, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ 
хасуулсан буюу тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй үедээ тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 765 жолоочийг тус тус 200 нэгжээр торгуулийн арга хэмжээ авч 
ажилласан байна. 

Нийт 19256 хүнийг нийт 818.037.500 төгргөөр торгож ажилласан байна. 
Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.10.2 дахь заалтаар 1345 æîëîî÷èéã 68150000 

төгрөгөөр торгож, 14.7.10.3 дахь заалтаар 37 жолоочийг 1850000 төгрөгөөр торгож 
арга хэмжээ авсан. 

Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.11.1 дэх заалтаар 320 жолоочийг 3200000 
төгрөгөөр, 14.7.11.2 дэхь заалтаар 323 жолоочийг 3230000 төгрөгөөр, 14.7.11.3 дэх 
заалтаар 825 жолоочийг 8250000 төгрөгөөр,   14.7.11.12 дахь заалтаар 88 жолоочийг 
2200000 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ тооцсон. 

Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.14 дэх заалтаар 353 жолоочийг 8825000 
төгрөгөөр,  14.7.15 дахь заалтын дагуу 6535 жолоочийг 131060000 төгрөгөөр тус тус 
торгож ажилласан байна. 

 Алба хаагчид Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн ASAP санд эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 16 хүнийг олж тогтоож холбогдох албан тушаалтанд 
шилжүүлсэн. Зохих зөвшөөрөл /гарал үүсэл/-гүй мод тээвэрлэж явсан зөрчил 6, 
хууль бус ан агнасан зөрчил 2, зохих зөвшөөрөлгүй галт зэвсэг авч явсан зөрчил 2, 
эрэн сурвалжлагдаж байсан оргодол 13, зарлагдсан тээврийн хэрэгсэл 21-ийг тус тус 
илрүүлж холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлсэн.  

Тээврийн цагдаагийн албаны Орон нутгийн хяналтын хэлтсээс ирүүлсэн зам 
тээврийн осол хэрэг гардаг хар  цэгт байрлуулах самбарын загварын дагуу Сэлэнгэ 
аймгийн Орхон сум 2 ширхэг, Баруунбүрэн сум 2 ширхэг, Баянгол 2 самбар тус тус 
байрлуулж, Тээврийн цагдаагийн албанаас тус аймгийн нутаг дэвсгэрт зам тээврийн 
осол, хэрэг ихээр үйлдэгддэг хар цэгүүдэд стандартын шаардлагад нийцсэн 
сэрэмжлүүлэг бүхий самбар 4-ийг өгсөний дагуу байрлуулсан байна. 
           Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын нутаг дэвсгэрт замын гэрэлтүүлэг 42, Мандал, 
Баянгол сумын нутаг дэвсгэрт 86 ширхэг, Сүхбаатар сумын нутагт 1114 ширхэг, нийт 
1240 ширхэг замын гэрэлтүүлэг ажиллагаатай байна.  

Аймгийн хэмжээнд жолооны сургалт явуулж байгаа 15 аâòî ñóðãóóëèóäûí 
курсын шалгатанд хамрагдсан 904 сонсогч байна. Шалгалтанд тэнцсэн 655, 
тэнцээгүй 249 байна. ЗХД-ийн шалгалтанд 655 сонсогч тэнцсэнийг жолоочийн 
үнэмлэх авахуулахаар материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Бүртгэл хяналтын 
төвд хүргүүлсэн. Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхний эрх сэргээх 146, 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 608 
жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 12 сараар хасаж, үнэмлэх солиулах 
229 иргэний материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Бүртгэл хяналтын төвд 
мэдээлэл хийж хүргүүлсэн. Шинжээчийн дүгнэлт 83 гарган холбогдох албан 
тушаалтанд хүлээлгэн өгсөн байна. 
 
   2.5. Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:       
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    Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагчдын 
2018 онд шалгасан зөрчил: нийт 1465 зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл 
бүртгэгдсэнээс харъялалын дагуу шилжүүлсэн 51, хүлээн авахаас татгалзсан 575, 
зөрчлийн хэрэг нээсэн 305, зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн 515, 
одоо ажиллагаанд байгаа 14 гомдол мэдээлэл байна. Зөрчил гаргасан 57 иргэнийг 
шүүхээр 7-30 хоног баривчлуулж шийдвэрлэсэн.  

Хөдөлгөөнт болон явган эргүүлийг өдөр, орой, шөнийн гэсэн цагийн хуваариар 
ажиллуулж, үүрэг гүйцэтгэхээс өмнө эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлыг 
танилцуулж, аюулгүй ажиллагааны зааварчилга, çºâëºìæèéã өгч, гарын үсэг 
зуруулан баталгаа авч үүрэг гүйцэтгүүлсэн.  

Алба хаагч нэг бүрийг хариуцсан эргүүлийн чиглэлдээ үүрэг гүйцэтгэх үедээ 
сонор сэрэмжтэй байж, гэмт хэрэг, зөрчил гаргуулахгүй байх, гэмт хэрэг үйлдэж 
байгаа болон бэлтгэж, завдаж байгаа тухай мэдээллийг авмагц таслан зогсоох арга 
хэмжээ авч, нэн даруй шуурхай удирдлагын алба болон шууд удирдах даргадаа 
танилцуулж байх талаар анхааруулан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журам” /код-402/ “Явган эргүүл ажиллах заавар”, /код-403/  “Машинт эргүүл ажиллах 
заавар”-ыг тус тус  бие даан судлуулж, 30 минут тутамд Åрөө-10-тай холбоо барьж 
ажиллах талаар анхааруулж зааварчилга өгч, дарга, ахлах байцаагч нараас үүрэг 
гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавьсан.  

Нийтийн хэв журам сахиулах эргүүлд давхардсан тоогоор 2635 алба хаагч 
21080 хүн/цагийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд Шуурхай удирдлагийн тасгаас 291 
дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, зөрчил гаргасан 325 иргэнийг албадан саатуулж, 
гудамж талбай олон нийтийн газарт согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж бие авч 
явах чадваргүй  125 иргэнийг ар гэр, асран хамгаалах хүнд нь хүлээлгэн өгч, тэсэрч 
дэлбэрэх, химийн хорт бодис үйлдвэрлэдэг, хадгалдаг 31, банк санхүүгийн 
байгууллага, барьцаалан зээлдүүлэх газар 68, үйлчилгээний газар 555, Их дээд 
сргууль, МСҮТ 7, ерөнхий боловсролын сургууль 60, хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага 6, асрамж, халамжийн газар 1 бусад 
аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манаа 574 тус тус шалгаж, гэмт хэрэг 7 илрүүлэн, 
1 гэмт хэргийг таслан зогсоож, эрэн сурвалжилсан  тээврийн хэрэгсэл 3,  хүн 1, мал 1 
олж хариуцсан алба хаагчид нь хүлээлгэн өгч, 4457 зөрчил илрүүлэн, зөрчил 
гаргасан 4456 иргэнийг 179230500 төгрөгөөр торгож, согтуугаар зөрчил гаргасан 170 
иргэний албадан эрүүлжүүлж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2268 
иргэнд яриа таниулга хийж 33440 санамж сэрэмжлүүлэг тараасан. 
           2018 онд дараах хэв журмын хамгаалалтыг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: 
Тус цагдаагийн газраас Аймгийн хэмжээнд нийтээр тэмдэглэх тэмдэглэлт урлаг, 
спортын арга хэмжээ, аймгийн болон сумдын баяр наадам, улс, бүсийн даншиг 
наадам, овоо, тахилга, ойн баяр, хурдан морины уралдааны хамгаалалтыг 34 удаа 
давхардсан тоогоор 571 алба хаагч 6919 хүн цагийн үүргийг гүйцэтгэж, тухай бүр 
хамгаалалтын төлөвлөгөө зураглалыг гарган, алба хаагч нарт аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгааг өгч, биелэлт үр дүнг тооцон, Цагдаагийн ерөнхий газрын нэгдсэн санд 
шивж оруулан ажилласан. 
           Цагдаагийн газрын хэмжээнд захиргааны хяналтанд шүүхээс тэнсэн харгалзах 
ялаар шийтгэгдсэн 31 этгээдэд захиргааны хяналт тогтоож ажилласнаас хугацаа 
дууссан үндэслэлээр 14-ийг зогсоож харьяаллын дагуу 1-ийг шилжүүлж 16 этгээдэд 
хяналт тавьсан.  
         Хорих ялаас тэнсэн суллагдсан 11 этгээдэд хяналт тавьж ажилласнаас шинээр 
1 нэмэгдэж хугацаа дууссан үндэслэлээр 4-ийг зогсоож 7 этгээдэд хяналт тавьсан. 

Тус тасгаас 2018 онд 31 хүнд захиргааны хяналт тогтоон хариуцсан хэсгийн 
байцаагч нараас сар бүр тогтмол хяналт тавьж биечлэн уулзаж, тодорхой төрлийн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийн, сургалт зохион 
байгуулсан.  
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     Захиргааны хяналтыг сайжруулж, тавих хяналтыг өндөржүүлэх үүднээс сар 
бүр хяналтын прокурор, удирдах ажилтанд хувийн хэргүүдийг танилцуулах хуваарийг 
шинэчлэн гаргаж мөрдүүлэн, удирдамж төлөвгөөний дагуу хяналтын хувийн 
хэргүүдийг хяналтын прокурор, хэлтсийн дарга, ахлах байцаагч нар хяналт тавьсан. 
Шүүхээс тэнсэн суллагдсан, хорих ангиас тэнсэн суллагдсан этгээдэд хяналт тавих 
ажлын удирдамжийн дагуу аймгийн болон сум дундын Прокурорын газраас 
төлөвлөгөөт шалгалтуудыг 3 удаа хийсэн. 

   Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн Åрөнхий газрын төрөл мэргэжлийн 
албадаас, “Эрчимжүүлэлт”, “Хүүхэд хамгаалал”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Хуулиа 
мөрдье”, “Сэрэмжлье-нэгдье” зэрэг ерөнхий арга хэмжээнд, тус тасгаас 
“Сэрэмжлүүлэг-1”, “Сэрэмжлье-2”, “Цэрэг-2018”, “Иргэдээ сэрэмжлүүлье”, “Мэдэгдэл-
2018”, “Гэр хороолол-4,8”, “Цохилт”, “Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх” зэрэг тусгай арга хэмжээг Аймаг, сум, багийн засаг дарга, 
нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч,  Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Мэргэжлийн хяналт, 
Татвар, Тагнуул, Гааль, Байгаль орчин аялал жуулчлал, Газар, Онцгой байдлын 
газрууд, Улаан загалмайн нийгэмлэг, “Урсгал ус”, “Гэрэлт давс” зэрэг төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр нийт    Мөн Замын цагдаагийн тасагтай хамтран “Хамтарсан 
шалгалт”, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Замын цагдаагийн тасагтай хамтран 
“Хамтарсан шалгалт”, “Гэр хороолол 4,8”, “Иргэдэдээ сэрэмжлүүлье”, “Хулгайлах 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлье”, “Эзэнгүй айл” зэрэг 6 тусгай арга 
хэмжээнүүдийг төлөвлөгөө гарган  тус тус зохион байгуулж, Сэлэнгэ аймгийн Åрөө 
сумын нутаг дэвсгэр “Өлөнт” гэх газар хууль бус гар аргаар алт олборлож буй 170 
гаруй иргэн, отог 31, гэр дэлгүүр 4 тус тус тарааж Åрөө сумын засаг даргын 78 тоот 
захирамжийг хэрэгжүүлж тус сумын газрын даамалтай хамтарч ажиллаа.  

   Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Илрүүлэлт-Оргодол-
Шийдвэрлэл-2018”, “Орон нутгийн замын хөдөлгөөний соёл”, “Оюутан тээвэр-2018”, 
”Ургац-2018” нэгдсэн, хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тодорхой төрлийн гэмт 
хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр “Хичээлийн шинэ жил”, “Хамтарсан 
шалгалт”, “Хулгайлах гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлье”, “Гудамж олон 
нийт”, “Хяналт шалгалт” зэрэг тусгай арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсныг үр дүнд 
гудамж, тайбайд үйлдэгдэх гэмт хэрэг , үр дүнг тооцсон.  
 “Хяналт-шалгалт” тусгай арга хэмжээний хүрээнд архи согтууруулах ундааны 
зүйл худалдан борлуулдаг 65 аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт 
тавьж, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй 15 шатахуун түгээх станц, 21 аж 
ахуйн нэгж байгууллагын харуул, манаа, бэлэн мөнгөн ихээр хадгалагддаг 5 
ломбардын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үзлэг шалгалтыг зохион байгуулсан. 

     Дээрх нэгдсэн тусгай арга хэмжээнүүдийг оновчтой зохион байгуулсны үр дүнд 
гудамж талбай олон нийтйин газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 62 бүртгэгдэж өмнөх оны 
мөн үеийнхтэй харьцуулахад 20 буюу 24,3 хувиар, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
166 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 9 буюу 5,1 хувиар тус тус 
буурсан үзүүлэлтэй байна.   

Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс зохион байгуулсан 
“Сэрэмжилье Нэгдье”, “Хуулиа мөрдье” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээг хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд төлөвлөгөө, зааварчилгын дагуу зохион байгуулж, үр дүнг 
тооцсон,  “Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж 
байна. 

    Мөн Замын цагдаагийн тасагтай хамтран “Хамтарсан шалгалт”, Эрүүгийн 
цагдаагийн тасаг, Замын цагдаагийн тасагтай хамтран “Хамтарсан шалгалт”, “Гэр 
хороолол 4,8”, “Иргэдэдээ сэрэмжлүүлье”, “Хулгайлах гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлье”, “Эзэнгүй айл”, “Мэдэгдэл-2”, “Сэрэмжлүүлэг-2”, “Гэмт хэрэг 
зөрчилгүй баг”  зэрэг  тусгай арга хэмжээнүүдийг төлөвлөгөө гарган  тус тус зохион 
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байгуулж, Сэлэнгэ аймгийн Åрөө сумын нутаг дэвсгэр “Өлөнт” гэх газар хууль бус гар 
аргаар алт олборлож буй 170 гаруй иргэн, отог 31, гэр дэлгүүр 4 тус тус тарааж Åрөө 
сумын засаг даргын 78 тоот захирамжийг хэрэгжүүлж тус сумын газрын даамалтай 
хамтарч ажиллалаа.  

Мөн төрийн өндөр дээд хэмжээний зочин төлөөлөгч /зочин-1/-ийг дайран 
өнгөрөх үеийн нийтийн хэв журам хамгаалах болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах хамгаалалтыг 1 удаа 25 алба хаагчтай зохион байгуулж 50 хүн цагийн үүрэг 
гүйцэтгэн ажиллав. 

 Арван долдугаар жарны “Тийн унжлагат” хэмээх шороон нохой жилийн сар 
шинийн баяр, амралтын өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан төв орон 
нутгийн Цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нарт Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас 
өгсөн үүрэг ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэх талаар Цагдаагийн байгууллагын бие 
бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлэн 
ажилуулах тухай Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-
ний өдрийн А/60 дугаар тушаалыг Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж, 
Цагдаагийн газрын даргын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд 
шилжүүлж ажиллуулах тухай 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/07 
дугаартай тушаалыг гарган Мандал, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн 
хэлтэст хүргүүлж хэрэгжилтийг ханган ажиллав.  
         Монгол Улсын Åрөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 2018 оны 02 дугаар сарын 
09, 11-ний өдрүүдэд Орхон аймагт айлчлах үед Сайхан сумаар дамжин өнгөрөх 
үеийн хамгаалалтанд 71 алба хаагч, 8 тээврийн хэрэгсэл, 68 тусгай хэрэгсэл, 7 
холбооны хэрэгсэлтэй 119 хүн цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн.  
          Монгол Улсын Åрөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 2018 оны 02 дугаар сарын 
21-22-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар, Мандал суманд айлчах үед 167 алба 
хаагч, 15 тээврийн хэрэгсэл, 142 тусгай хэрэгсэл, 40 холбооны хэрэгсэлтэй 653 хүн 
цаг хэв журам сахиулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт 
зохицуулалтыг төлөвлөгөө, зураглалын дагуу зохион байгуулсан. Åрөнхийлөгчийн 
хамгаалалт, зохицуулалтын үед Төрийн тусгай хамгаалалтын алба, Сэлэнгэ аймгийн 
Тагнуулын газар, сумын Онцгой байдлын хэлтсийн алба хаагч нартай мэдээлэл 
солилцон хамтран ажилласан.   
        Аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас зохион  байгуулсан БНСАУ-д 
гэрээгээр ажиллах иргэдийг бүртгэх үед давхардсан тоогоор 3 офицер, 6 цагдаа 2018 
оны 03 дугаар сарын 05-наас 03 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд  24 хүн цагийн үүрэг 
гүйцэтгэж ажилласан.  
          Мандал сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт  малын гоц халдварт  “Шүлхийн 
өвчин”-ний  гарсан тул хорио цээрийн дэглэм тогтоох хамгаалалтанд 18 алба хаагч 1 
тээврийн хэрэгсэл, 18 тусгай хэрэгсэлтэй 432 хүн цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн.  

Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн 
төвд 722, Мандал суманд 960, Сайхан суманд 245 нийт 1927 хүн саатуулагдлаа.  

Саатуулагдсан иргэдийг хүлээн авахдаа “Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль”, “Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны журам” /код-623/, Засгийн газрын 91 дүгээр тогтоол зэрэг хууль, 
журам зааврыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллаж байна. 

Саатуулагдаж байгаа хүмүүст тавих хяналтыг сайжруулж, камерын болон 
биечилсэн хяналтыг тогтмол тавьж, саатуулагдсан хүмүүсээс асуулга авч, архины 
хордлогонд орохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол авч ажиллаж байна.  

Саатуулах,баривчлах байранд бүртгэгддэг бичиг баримтыг “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код-623, 408/, Засгийн газрын 91 дүгээр  
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны журмаар албадан саатуулах журам, Хууль Зүйн 
сайдын үүрэг гүйцэтгэгчийн 2014 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/227 тоот 
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тушаалаар батлагдсан “Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журам“-ын 4.2-т заасны дагуу 
нууцалж бүртгэж хэвшсэн. 

Саатуулагдсан хүмүүсээс саатуулах байранд биеийн эрүүл мэндийн байдалд 
өөрчлөлт орж эмнэлгийн анхны тусламжийг 213 хүнд үзүүлж, 45 хүнийг  103 дуудан 
үзүүлж хүлээлгэн өгсөн. 

Согтуугаар зөрчил гарган эрүүлжүүлэгдсэн 1927 хүнээс 7.997.050 төгрөгний 
хурааж авсан. 

Захиргааны журмаар албадан саатуулагдсан  20 хүнийг батлагдсан тогтоолын 
хамт хүлээн авч зохих журмын дагуу бүртгэн хяналт тавьж ажилласан. 

Шүүхийн шийтгэврээр баривчлагдсан 426 иргэнийг шийтгэвэр, холбогдох бичиг 
баримтын хамт хүлээн авч, Хууль зүйн сайдын үүрэг гүйцэтгэчийн 2014 оны А/227 
дугаар тушаалаар баталсан “Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журам”-г баримтлан 
ажиллаж байна.  
            Баривчлагдсан хүмүүст холбогдох хууль тогтоомж, журмуудаар мэдлэг олгох, 
архины хор уршигын талаар таниулах, эрүүл мэндийн чиглэлээр мэдвэл зохих 
мэдлэгийг эзэмшүүлэх зорилгоор 45 удаа давхардсан тоогоор 426 хүнд сургалт 
зохион байгуулж ажилласан.   
           Аймгийн прокурорын газраас эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагааг 
2018 онд 12 удаа шалгаж, ямар нэгэн зөрчил дутагдал заагдаагүй болно. Цагдаагийн 
ерөнхий газрын төлөвлөгөөгт шалгалтанд 2018 оны 03 дугаар сарын 04-нөөс 03 
дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд шалгагдаж маш сайн дүгнэгдсэн.  
  Иргэдэд галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохдоо Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай 
хууль, ЦÅГ-ын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/75 дугаар 
тушаалыг удирдлага болгон өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна.   

     Цагдаагийн газрын болон Мандал, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн 
хэлтсийн шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, 
байцаагч, харуулын болон хамгаалалтын цагдаа нар нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, 
Цагдаагийн албаны тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль, Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, шүүх, шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах тухай 2016 оны А/40,113 тоот журам бусад хууль эрх зүйн актуудыг 
мөрдлөг болгон Сэлэнгэ аймаг дахь Иргэний болон Эрүүгийн давж заалдах, сум 
дундын шүүхийн шүүгч, шүүхийн 3 барилга, байгууламжийн аюулгүй байдлыг 
хамгаалах чиг үүргээ гүйцэтгэж ажиллав. 

         Алба хаагчдын өдөр тутмын ажлын мэдээ, шүүх хуралдааны танхимыг 
урьдчилан шалгасан тэмдэглэл, хүн нэг бүрийн тайлан, илтгэх хуудастай тухай бүрт 
танилцаж, илэрсэн дутагдалыг засах, ажлын үр бүтээлийг сайжруулах, цагдаагийн 
алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлж ажиллах талаар 5 удаа зааварчилга өгч, алба хаагчидтай харилцах 
дэвтэрт өгсөн үүргийг байнга тэмдэглэн авч гарын үсэг зуруулж баталгаажуулж 
хэвшсэн. 
        Хамгаалалтын болон харуулын цагдаагийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн болон сахилгын 
дүрэм”-ийг мөрдөж ажиллах үүрэг чиглэл өгч, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллаж 
байна.  Харуулын болон хамгаалалтын цагдаа нарын ажлын хуваарийг урьд өдөр нь 
цагдаагийн газрын даргаар батлуулж хэвшсэн.  

Шүүхийн байрыг байнгын хамгаалалтанд байлгаж, шүүгчийн аюулгүй байдлыг 
ханган  давхардсан тоогоор  13336 иргэнийг хамгаалалтын бүсэд шалган нэвтрүүлж 
холбогдох баримт бичгийг үндэслэн бүртгэж хяналт тавьж ажилласан.  

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангаж шүүн таслах 
ажиллагааны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлж төвийн алба хаагчид эрүүгийн 651, иргэний 
621, захиргааны хэргийн 40, зөрчлийн 166, Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн 
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хэлтсийн алба хаагчид эрүүгийн 360, иргэний 281, зөрчлийн 239 нийт 880 шүүх хурал, 
Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид эрүүгийн 183, 
иргэний 151 зөрчлийн 61 хурал нийт  395 шүүх хурал хуралдаж шүүх хуралд  
хамгаалалтыг зохион байгуулсан. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчид аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 
цагдан хорих байрнаас шүүхэд 77 удаа 91 яллагдагч, шүүгдэгчийг, Шүүхийн байрнаас 
Цагдан хорих байранд 133 удаа 175, нийт 214 яллагдагч, шүүгдэгчийг хуяглан 
хүргэжээ. 
         Улаанбаатар хотын “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд” 4 яллагдагчийг  
тус тус харгалзан зөрчил дутагдалгүй  хуяглан хүргэх ажиллагааг зохион байгуулж 
ажиллагааны явцад алба хаагчдын болон яллагдагч, шүүгдэгчийн аюулгүй байдлыг 
хангаж ажилласан. 
 
 2.6. Шуурхай удирдлагын тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

 Шуурхай удирдлагын тасаг нь, шуурхай удирдлагын үйл ажиллагаанд хуулийг 
äýýäëýõ, õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëººã õ¿íäýòãýõ, ìýäýýëëèéí íóóöëàëûã õàíãàõ, ñîíîð 
сэрэмжтэй, шуурхай үйлчлэх, алба хаагч нь мэргэшсэн байх зарчмыг баримтлан 
ажиллаж байна. Тус тасаг нь  аймгийн төвдөө тасгийн дарга 1,  жижүүрийн ахлах 
офицер 1, мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн 1, жижүүрийн офицер 3 , холбоо 
мэдээллийн инженер 1,  мэдээлэл хүлээн авагч, жижүүрийн цагдаа 4, зөрчлийн тоо 
бүртгэгч 1, нийт 12  орон тоотой, Мандал Сайхан сумдад жижүүрийн ахлах офицер 1, 
жижүүрийн офицер 3, мэдээлэл хүлээн авагч, жижүүрийн цагдаа 4 тус бүр  
батлагдсан  орон тоотойгоор Цагдаагийн албаны тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль Цагдаагийн 
байгууллагын үйлчилгээний стандарт, ЦБҮАЖ-код 200 “Шуурхай удирдлагын албаны 
үйл ажиллагаа”-г мөрдлөг болгон албан үүргээ сахилга болон ёс зүйн зөрчил 
дутагдалгүй,  хийж гүйцэтгэх ажлаа 7 хоногоор төлөвлөж, Төрийн жинхэнэ алба  
хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулж, ажлын байрны тодорхойлолтонд дурдагдсан 
ажил үүргийг, батлагдсан хуваарь, томилгооны  дагуу хэвийн гүйцэтгэж байна. 

Тус тасгаас жил, улиралд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, тасгийн алба 
хаагчдад  соён гэгээрүүлэх ажил болон хичээл сургалт орох төлөвлөгөөг гарган 
цагдаагийн газрын даргаар батлуулан төлөвлөгөөний дагуу ажлаа хийж гүйцэтгэж 
байна. Албаны чиг үүргээ гүйцэтгэхдээ Цагдаагийн ерөнхий газрын Шуурхай 
удирдлагын штаб, Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд, тодорхой цагуудад тогтмол 
нөхцөл байдлаа танилцуулж, гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ мэдээллийг тухай 
бүр нь Цагдаагийн газрын удирдлагад танилцуулж, онц хүнд гэмт хэрэг гарсан тухай 
бүрт албадын уялдаа холбоог хангаж эрэн сурвалжлах, çàðëàí ìýäýýëëèéã íèéò 
á¿ðýëäýõ¿¿íä ÿàðàëòàé ò¿ãýýæ, õààëò, áîîëò õèéõ çýðýã õîéøëóóëøã¿é àæèëëàãàà, 
зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан. Мөн Мандал, Сайхан сумдын 
цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн алба, сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нартай 
тогтмол холбоо барьж нөхцөл байдалтай танилцаж цагдаагийн газрын удирдлагаас 
өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлийг өгч, харьяа эргүүл пост, Цагдаагийн газрын төв байр, 
алба хаагчдийн аюулгүй ажиллах нөхцөл бололцоог хангуулж ажилласан. 

Шуурхай удирдлагын тасгийн алба хаагч нь гэмт хэргийн талаархи дуудлага 
мэдээлэл хүлээн авмагц түүнийг таслан зогсоох, илрүүлэх, учирч болох хохирлыг 
гаргуулахгүй, нэмэгдүүлэхгүй байх, нэгэнт гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийн ул мөрийг 
хамгаалж, Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд, заасан хойшлуулшгүй ажиллагааг хийх, албадын 
ажлыг уялдуулан зохицуулах, зарлан мэдээлэх, эрэн сурвалжлах үйл ажиллагааг 
ЦБҮАЖ-ын Код 229-т заасны дагуу цаг алдалгүй шуурхай зохион байгуулан 
ажилласан. Гэмт хэрэг, зөрчил гарсан газарт хэргийн газрын үзлэгийн багийг 
шуурхай ажиллуулж, шаардлагатай тохиолдолд  Шүүх шинжилгээний алба болон 
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эмнэлэг, онцгой байдал, прокурорын байгууллагад мэдэгдэж, хамтын ажлыг зохион 
байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан. Шуурхай удирдлагын тасаг 
тайлангийн хугацаанд иргэд байгууллагаас нийт 3973 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч 
ажилласанаас, гэмт хэргийн шинжтэй 776, үүнээс хулгайлах 164, хүний эрүүл мэндэд 
хохирол учруулах 172, хүчиндэх 17, дээрэмдэх 10, танхайрах 23, залилах 31, золгүй 
байдлаар нас барсан 139, хүнийг алах 5, бусад 215  дуудлага мэдээллийг хүлээн авч 
хэргийн газрыг хамгаалалтанд авахуулж, үзлэгийн багийг удирдан зохион байгуулж, 
хойшлуулшгүй ажиллагааг  хууль журмын дагуу хийж гүйцэтгэж ажлуулсан байна. 
Зөрчлийн шинжтэй  3197, үүнээс зам тээврийн осол болон зөрчлийн 1141, хэв 
журмын зөрчил 1431, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 623 дуудлага мэдээлэл 
хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 

ЦБҮАЖ-код 200, 41-а, 41-в, заасан Шуурхай удирдлагын албанд хөтлөгдвөл 
зохих эд зүйлийн бүртгэлийг шинэчлэн тулгалт хийж, эд зүйлийг хүн бүрт хүлээлгэн 
хариуцуулж, алба хаагч нар ажил хүлээлцэхдээ албаны галт зэвсэг, цагдаагийн 
газрын эд зүйлийг нэг бүрчлэн нүд үзэн тулгаж, хүлээлцсэн тухай тэмдэглэл үйлдэн 
хоногийн мэдээ бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэн ажиллаж байна. “Тайван хот таны 
оролцоотой” ,“Шийдвэрлэлт-2017, “Хамгаалах бүс” , “Хүн тээвэр аюулгүй орчин”, “  
“Шинэ жил солют”, “Шинэ жил-2018”, “Хуулиа дээдлье”, “Мэдэгдэл сэрэмжлүүлэг”, 
“Сэрэмжлүүлье-Нэгдье”, “Хамгаалах бүс”, “Хуулиа мөрдье-21”,  “Техник замын 
хяналт-2”, “Сар шинэ аюулгүй тээвэр” , “Сар шинэ-2018” “Сэрэмжлье”, “Цохилт”, 
“Хүүхэд хамгаалал” ,“Орон нутаг замын хөдөлгөөний соёл-2018”, “Оюутан тээвэр”, 
“Хичээлийн шинэ жил”, “Илрүүлэлт-Оргодол Шийдвэрлэлт-2018”, “Зэвсэг-2018” зэрэг 
нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээнд идэвхи санаачлагтай оролцсон. Шуурхай 
удирдлагын тасгийн алба хаагчид “Илрүүлэлт Оргодол-Шийдвэрлэлт 2018” нэгдсэн 
арга хэмжээний хүрээнд Урьд Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээгүй , ажиллагааны 
явцад илрүүлсэн хэрэг-, Оргон зайлсан сэжигтэн, яллагдагч- мэдээг ЭЦТ-ийн 
эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Ц.Мөнхсайханаас  хүлээн  авч Мэдээлэл 
Шуурхай удирдлагын төвийн мэдээллийн менежерт Цагдаагийн байгууллагын 
нэгдсэн сүлжээгээр явуулж ажилласан.  

“Зэвсэг-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд сумдын хэсгийн төлөөлөгч 
цагдаа нартай холбогдож тухайн өдөрт бүртгэсэн, хураан авсан галт зэвсэгийн 
мэдээллийг хүлээн авч тэмдэглэл үйлдэн Хэв журмын ажил хариуцсан ахлах 
байцаагч, цагдаагийн хошууч Я.Ганзоригт хүлээлгэн өгч ажилласан. Алба хаагчид 
Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүний хамт Цагдаагийн газрын тусгай хэрэгсэлийн 
үзлэг болон жагсаалын үзлэгт зөрчил дутагдалгүй хамрагдсан. Аймаг орон нутгаас 
зохион явуулсан уралдаант урлаг спортын арга хэмжээнүүдэд үр дүнтэй амжилттай 
оролцсон. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, цагдаагийн газрын дарга, тасгийн дарга 
нараас ирүүлсэн, үүрэг ажлын чиглэл,  ажил сайжруулах зааварчилгааг хүлээн авч, 
Шуурхай удирдлагын тасгийн, алба хаагч нарт танилцуулж, ажлын чиглэл 
зааварчилгааг бичиж, үүрэг даалгаварыг хугацаанд нь биелүүлж бичгээр 
танилцуулсан. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-113/ “Дотоод аюулгүй 
байдлыг хангах”, код-202 “Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийг хүлээн 
авах” журмуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар хичээл сургалтыг орж дараах 
ажил арга хэмжээг авч ажиллаа. 

1. Цагдаагийн байгууллагын барилга байгууламжийг гадны гэмт халдалга 
болон гэнэтийн аюул, осол байгалийн аюултай үзэгдэл, алба хаагчдын болгоомжгүй 
байдлаас үүсэж бий болох хор аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, 
зорилгоор өрөө тасалгааны аюулгүй байдал нууцлалыг хангуулж лац тэмдэгийг 
хүлээлцэж, алба хаагчдын өрөөний нөөц түлхүүрийг тусад нь хадгалан лацдан, 
хяналт тавьж ажиллаж байна. 
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    2. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 200, 41-а, 41-в, заасан 
Шуурхай удирдлагын албанд хөтлөгдвөл зохих эд зүйлийн бүртгэлийг шинэчлэн 
тулгалт хийж, эд зүйлийг хүн бүрт хүлээлгэн хариуцуулж, жижүүрүүд ажил 
хүлээлцэхдээ албаны галт зэвсэг, цагдаагийн газрын эд зүйлийг нэг бүрчлэн нүд үзэн 
тулгаж, хүлээлцсэн тухай тэмдэглэл үйлдэн хоногийн мэдээ бүртгэлийн дэвтэрт 
бүртгэж хэвшсэн. 

3. Хэрэг зөрчлийн материалыг үзлэгийн багаас бүрэн хүлээн авч, удирдлагын 
шийдвэрээр шалгуулахаар цохогдсон алба хаагчдад бүрэн хүлээлгэн өгч гарын үсэг 
зуруулан хүлээлцдэг ажил хэвшсэн. 

4. Цагдаагийн газарт, Åрөнхий жижүүрийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа, Хэсгийн 
байцаагч, Эрүүгийн мөрдөгч, Мөрдөгч нарт Шуурхай удирдлагын албаны үйл 
ажиллагаа, сахилга хариуцлагатай ажиллах талаар ажлын чиглэл зааварчилгааг 
өдөр бүр танилцуулж гарын үсэг зуруулж ажил үүрэг гүйцэтгүүлж жижүүрийн ахлах 
офицер, өөрийн биеэр үүрэг гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Шуурхай удирдлагын тасгийн алба хаагчдаас, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн 
дуудлага мэдээллийг хүлээн авч, хойшлуулшгүй ажиллагааг түргэн шуурхай хуульд 
заасан үндэслэл журмын дагуу гүйцэтгэх, удирдлагыг мэдээ мэдээллээр хангаж 
ажиллах үүргийг хангалтгүй гүйцэтгэсэн зөрчил дутагдалыг гаргаж байгаад дүгнэлт 
хийх. ЦБҮАЖ-ын код 200 “Шуурхай удирдлагын албаны үйл ажиллагаа” ЦБҮАЖ-ын 
код-113, “Дотоод аюулгүй байдлыг хангах”, ЦБҮАЖ-ын код-202 “Гэмт хэрэг, зөрчлийн 
талаарх гомдол мэдээллийг хүлээн авах” журмуудын хэрэгжилтийг ханган биелүүлж 
ажиллах, хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг нэн даруй Цагдаагийн газрын 
удирдлагад танилцуулж, хэргийн газрын үзлэгийн багийн үүрэг гүйцэтгэлд нь хяналт 
тавьж, бэлэн байдлыг хангуулж, удирдан зохион байгуулж, гэмт хэргийн газарт 
ажилласан бүрэлдэхүүний ажлын дүнг нэгтгэн танилцаж, цаашид хийх ажлыг 
тодорхойлж хийлгэн, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох даргад танилцуулж, 
гаргасан шийдвэрийг шуурхай хэрэгжүүлж, Цагдаагийн ерөнхий газрын Шуурхай 
ажиллагааны хэлтэс, Эрүүгийн цагдаагийн алба, Мэдээлэл шуурхай удирдлагын 
төвд мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй нэн даруй мэдээллэж ажиллах талаарх 
сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулсан. Шуурхай удирдлагын тасгийн холбоо 
мэдээллийн инженер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ц.Ууганбаатар 2018 оны 10 дугаар 
сарын 23-ны өдөр тасгийн алба хаагч нарт цагдаагийн алба хаагчийн “Ёс зүйн 
дүрэм”-р 1 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Шуурхай удирдлагын тасгийн холбоо 
мэдээллийн инженер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ц.Ууганбаатар, мэдээлэл 
судалгааны  ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн хошууч Д.Отгонбаатар, нар 2018 оны 10 
дугаар сарын 26-ны өдөр цагдаагийн газрын алба хаагч нарт ЦБҮАЖ код-703 
/Судалгаа, хяналтын тоо бүртгэл хөтлөх/, Хэт богино долгионы радио торны 
дуудлага, дугаарлалт, удирдлагаас өгөх команд, харилцах кодыг шинэчлэн баталсан 
тухай тушаал, хавсралтын хамт танилцуулж суралтыг зохион байгуулсан. Шуурхай 
удирдлагын тасгийн жижүүрийн ахлах офицер цагдаагийн хошууч Д.Бүрэнбаатар 
2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр тасгийн алба хаагчдад “Цагдаагийн алба 
хаагчийн сахилгын дүрэм” сэдвээр 1 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. 
Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч цагдаагийн дэслэгч Б.Батцэцэг 2018 оны 10 дугаар 
сарын 29-ний өдөр алба хаагчдын сэтгэл зүйн тогтвортой байдлыг сайжруулах, 
харилцаа хандлагад эерэг түлхэц үзүүлэх, хамт олны уур амьсгалыг бүрдүүлэх, 
нэгдэл нягтралыг бэхжүүлэх зорилгоор алба хаагчдад “Хамт олны нэгдэл нягтралыг 
бэхжүүлэх нь” сэдвээр 2 цагийн хичээл сургалтыг зохион байгуулсан. 

2018 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл 
Тус Цагдаагийн газрын жижүүрийн офицер,цагдаагийн ахмад Б.Нарангэрэл, 
Мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Батбаатар нар Сайхан 
суманд үүрэг гүйцэтгэж Мөн Сайхан сумын Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн офицер, 
цагдаагийн ахмад Х.Мөнхбат, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, цагдаагийн ахлах 
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ахлагч Б.Батхишиг нар Цагдаагийн газарын Шуурхай удирдлагын албанд үүрэг 
гүйцэтгэж  ажлын дадлага туршлага солилцож ажилласан. 
 
 2.7.Захиргааны удирдлагын тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

  Тус тасгаас Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг, 
äààëãàâàð, õºòºëáºð, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, тэргүүн дэд, дэд дарга, 
бусад алба, газрын дарга нараас ирүүлсэн албан даалгавар, үүрэг, ажлын чиглэлийг  
нийт алба хаагчдад танилцуулан, хэрэгжүүлэх ажлын салбар төлөвлөгөө гарган, 
хэрэгжилтийг хангаж, биелэлт, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.   

  Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí òóøààë, ºãñºí ¿¿ðýã, çºâëºëèéí õóðàëäààíû 
øèéäâýðèéã тухай бүр íèéò бие á¿ðýëäýõ¿¿íä танилцуулж, дээд газраас ирүүлсэн 
мэдээлэл, үүрэг, ажлын чиглэлийг хэлтэс, тасаг хэсгүүдэд хүргүүлэн, õýðýãæ¿¿ëýõ 
ажлын төлөвлөгөөг гаргуулж, үүрэг чиглэл өгч, хэрэгжилтийг сар бүр дүгнэж 
ажиллалаа.  

 Цагдаагийн газар, хэлтэс, тасгийн хэмжээнд Монгол Улсын хууль тогтоомж, 
дээд байгууллага, албан тушаалтны болон удирдлагаас гаргасан шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх, түүний  биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцох, алба хаагч ажилтныг 
сургаж бэлтгэх, дадлагажуулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, тэдний дунд явуулах 
соён гэгээрүүлэх, сахилга, ёс зүйн ажлыг хариуцан, алба хаагчдын нийгмийн 
баталгаа, ажиллах нөхцлийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажилд бүх талын 
туслалцаа дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна.   

  Сэтгэл зүйчийн үйл ажиллагааны талаар: ЦБҮАЖ код 938.6.4 заасны дагуу 
цагдаагийн байгуулагад томилогдсон 10, хяналтын 1 нийт 11 алба хаагчтай 
ганцаарчлан уулзаж сэтгэл зүйн картанд баяжилт хийсэн. Сэтгэл зүйн картанд алба 
хаагчийн талаарх ерөнхий мэдээлэл болон сэтгэл зүйн сорилын дүгнэлт гэх мэт алба 
хаагчтай холбоотой мэдээлэлүүд багтах юм. 

Цагдаагийн байгууллагаас зарласан сул ажлын байранд нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтанд өрсөлдөх хүсэлт гаргасан нийт 26 иргэний ерөнхий ба тусгай 
шаардлага хангасан иргэдийг судлаж, хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн холбогдох 
материалыг бүрдүүлж Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц сургалтын хэлтэст 
хүргүүлэн ажиллаа. 

 Замын Цагдаагийн албанаас ирүүлсэн замын цагдаагийн алба хаагчдын 
сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр тус цагдаагийн газрын замын цагдаагийн 
тасгийн 9 алба хаагчаас санал асуулга авч  нэгтгэн боловсруулж, дүнг удирдлагад 
танилцуулж ажиллав.  

Тус Цагдаагийн газарт 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байгаа алба 
хаагчтай ганцаарчлан уулзаж, үүрэг гүйцэтгэхэд тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээлийг 
тодруулах, ажлын ачаалал, ажлаас үүсэх стрессийг түвшинг тогтоох зорилгоор нийт 
12 алба хаагчтай уулзаж дэвшүүлсэн саналыг нэгтгэн удирдлагад танилцуулсан.  

Сахилга, ёс зүйг сайжруулах чиглэлээр нийт 74 алба хаагчдаас санал асуулга 
авч дүнг нэгтгэн, шууд  удирдах даргад танилцуулан ажиллав. 

Алба хаагчдын бие хүний сэтгэл зүйн онцлог буюу Мэргэжлийн тохироц 
чанарын хангах сорилыг нийт 16 алба хаагчаас авч нэгтгэн үр дүнг удирдлагад 
танилцуулж ажилласан.  

Хариуцсан тасгийн дарга, ахлахын хүсэлтийг харгалзан тухайн алба хаагчтай 
хэрхэн ажиллах талаар мэдээлэлээр хангах зорилгоор нийт 6 алба хаагчтай 
ганцаарчлан уулзаж хэрхэн хамтран ажиллах талаар зөвлөн тусласан.  

Тайлангийн  хугацаанд сахилга ёс зүйн зөрчлийг бууруулах, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор улирал бүр тогтмол сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан алба 
хаагчдын шалтгаан нөхцлийг тодруулах дүн шинжилгээг гаргаж удирдлагад 
танилцуулж   нийт алба хаагчдаас “Сахилга ёс зүйн зөрчлийг хэрхэн бууруулах 
талаар санал асуулга”,  “Удирдах албан тушаалтны  ур чадвар, мэргэжлийн ёс зүйг  
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үнэлэх санал асуулга ”, “Цагдаа, Дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд 
дэвшүүлсэн зорилтын хэрэгжилтийн явц байдлыг үнэлэх санал асуулга”                     
“Алба хаагчдын гэр бүлээс гаргасан санал хүсэлт” “Замын цагдаагийн алба хаагчдын 
ажлын онцлогийг тодорхойлох санал асуулга” 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба 
хаагч бүртэй ганцаарчлан уулзахад гаргасан санал хүсэлт”, Ахлагч бүрэлдэхүүний 
дунд “Сахилга ёс зүйг хэрхэн сайжруулах вэ?” сэдэвт эссэг бичлэгийн тэмцээнийг 
зохион байгуулахад алба хаагчдаас дэвшүүлсэн санал хүсэлт, Монгол Улсын Засгийн 
Газрын “Сахилга дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дугаартай  албан даалгавар, 258 
дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор алба хаагчдаас авсан санал 
асуулга” “Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын сахилга ёс зүй, үйл ажиллагааны 
үр дүнг үнэлэх санал асуулга” ... зэргийг боловсруулж тухай бүр удирдлагад  
танилцуулж ажилласан. 

Алба хаагчдын харилцаа хандлагад эерэг түлхэц үзүүүлэх, ажлаас үүссэн 
стрессийн түвшинг бууруулах, алба хаагчдын цогц чадамжийг хөгжүүлэх, ажлын 
бүтээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн “Удирдах ухаан ба менежментийн  орчин үеийн 
загварууд”, “ЦБҮАЖ код-912 /Алба хаагчийн гадаад үзэмж ба биеэ авч явах байдал/”, 
“Хэвшмэл сэтгэлгээг хэрхэн өөрчлөх вэ?”,  “Эерэг сэтгэлгээг хэвшүүлье”, “Багаар 
ажиллах чадварыг сайжруулах нь“, “Сэтгэл зүйн хамгаалалтын механизм”, 
“Стрессийг хэрхэн зохицуулах талаар”... гэх нийт 12 удаагийн сэтгэл зүйн сургалтыг 
нийт алба хаагчдын дунд зохион байгуулж, бүлгийн сургалтыг Захиргааны 
удирдлагын тасаг, Шуурхай удирдлагын тасаг, Замын цагдаагийн тасаг, Эрүүлжүүлэх 
саатуулах байрны алба хаагчид, шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажил 
хариуцсан алба хаагчдад нийт 8  удаагийн бүлгийн сургалтыг тасаг албадын 
сургалтын  эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан зохион байгуулсан.  
 
           2.8. Мандал сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны 
талаар: 

Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс Улсын их хурал, Засгийн 
газар, Хууль зүй дотоод хэргийн сайд болон сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, 
Засаг дарга нараас гаргасан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 
шийдвэр, цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргаас өгсөн үүрэг, шийдвэрийг алба хаагчдад судлуулах, тайлбарлан таниулах, 
бие бүрэлдэхүүнийг шинэ мэдээ мэдээллээр ханган тэдний мэргэжлийн ур чадвар, 
мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн мэргэжлийн 
удирдлагаар ханган ажиллав. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газраас гаргаж ирүүлсэн 
“2018 онд биелэлт, үр дүнг тооцох албан баримт бичгийн жагсаалт”-ын дагуу 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан “Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/223 дугаар 
тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, “Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, Засгийн газрын 
“Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай” тогтоол, Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ дотоод аудит хийж, өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, 2018 оны А/127 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн 
алба хаагчийн харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах салбар 
төлөвлөгөөг боловсруулж, үр дүнг тухай бүр тооцон ажиллав. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга,тэргүүн дэд дарга, дэд дарга,албадын 
дарга,Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын даргын өгсөн үүрэг, ажлын чиглэл, сумын 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, засаг даргын захирамж зэрэг цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдолтой тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж биелэлт үр дүнг улирал тутам гаргаж, Цагдаагийн 
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байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх журам /код 110/-ын дагуу хяналт, шинжилгээ хийн 
үнэлгээ өгч холбогдох газруудад хугацаанд нь хүргүүлсэн.   

Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, 
урьдчилан сэргийлэх үндсэн чиг үүргийн хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажлын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, алба хаагчдын  ажиллах орчин 
нөхцлийг сайжруулж, сургалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх, алба хаагчдын ажлын 
хариуцлага, харилцааны соёл, ёс зүйн шаардлагыг хангаж ажиллах зорилгоор 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Цагдаагийн байгууллагын 
ажлыг төлөвлөх журам” /код-108/-ын дагуу 6 бүлэг  78 заалт бүхий Цагдаагийн 
хэлтсийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан төлөвлөгөөний биелэлт  95.3 
хувьтай дүгнэгдсэн. 

Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөл 28 удаа хуралдаж, 
хуралдаанаар 140 асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэж, зөвлөлийн хурлаас 70 тушаал 
шийдвэр гарч хэрэгжүүлэн ажилласан. Мөн цагдаагийн хэлтсийн зөвлөлийн 
хуралдаанаар 2018 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу үндсэн ажил 
үүргийн гүйцэтгэл, ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг сайжруулахаар зохион 
байгуулсан ажлын талаар 6 сонсгол мэдээллийг хэлэлцэж  дүгнэв. 

Мандал сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Цагдаагийн ерөнхий газрын 
тэргүүн дэд даргаас  энэ оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 2/59 дугаартай ажлын 
чиглэлд тусгагдсан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл, 
заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд зарцуулахаар 
23 сая төгрөг, “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийг батлуулж, шийдвэрлүүлэв. 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газрын хөрөнгө оруулалтаар гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж хохирсон иргэдийг 
хамгаалах “Түр хамгаалах байр”-ыг Мандал суманд байгуулж, үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байна. 

Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн түүхт 60 жилийн ойг угтаж 
байгууллагын гадна болон дотор засвар үйлчилгээг хийх төсөв, хөрөнгийн тооцоог 
гарган орон нутгийн удирдлагад хүргүүлсэн шийдвэрлүүлсэн,  халаалтын шугам 
хоолойг шинэчлэх, сэргээн засварлахад шаардлагатай хөрөнгийн төсөв тооцоог 
гарган Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад танилцуулгаар хүргүүлж  24 сая төгрөгний 
санхүүжилтийг Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс шийдвэрлүүлсэн.  
         2018  оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр  түүхт 60 жилийн ойг тэмдэглэн 
өнгөрүүлж, эрхэлсэн ажилдаа идэвхи, зүтгэл гарган ажилласан  16 алба хаагчийг 
Төрийн дээд шагнал, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, аймаг 
сумын Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шагналаар тус тус шагнаж 
урамшуулан,  21 алба хаагчийг гэр бүлийн хамт ОХУ-ын Улаан-үдэ, Итгэлт хамба, 
Байгаль далайн чиглэлд аялуулсан. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01 
дүгээр албан даалгавар, “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 
тухай” засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 13 заалттай төлөвлөгөөг боловсруулж, Сэлэнгэ 
аймгаас ирсэн шалгалтын ажлын хэсэгтэй хамтарч хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг шалгав.  

Цагдаагийн хэлтсийн удирдлагад иргэдээс ирүүлсэн 31 гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, хариуг хүргүүлэв. 

Сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
ерөнхий боловсролын сургууль, цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагааг 
сайжруулах зорилгоор “Хамтын ажиллагааны гэрээг” байгуулсан.  
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Монгол улсын Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6 
дахь хэсгийн хэрэгжилтийг хангах, Цагдаагийн хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны 
тайланг иргэдэд хүргэх, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах, 
иргэдэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, санал хүсэлтийг нь хүлээн авах зорилгоор 
“Иргэдээ сонсоё” арга хэмжээг энэ оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр “Мөнгөн хараа” 
дуу бүжгийн чуулгад зохион байгуулав. 

Энэ оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр Мобикомын талбайд  зохион  байгуулсан  
хуулийн байгууллагуудын  “Нээлттэй  өдөрлөг”  арга  хэмжээний  үеэр цагдаагийн 
байгууллагын зорилт, ажил үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлан таниулж, 12 иргэний  
санал  хүсэлт,  өргөдлийг  хүлээн  авч,  харьяа  хэсэгт хүргүүлж шийдвэрлүүллээ. 

Тус цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид Цагдаагийн ерөнхий газрын 
төлөвлөгөөт шалгалтанд бэлтгэж, шалгалтанд алба хаагчдыг бүрэн хамруулан 71,2 
буюу хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдэв. 

Цагдаагийн ерөнхий газраас нутаг дэвсгэр хариуцсан Цагдаагийн газар, 
хэлтсийн алба хаагчдын мэргэжлийн түвшин тогтоох шалгалтын комисс энэ оны 05 
дугаар сарын 28-ны өдөр тус цагдаагийн хэлтэст ирж, алба хаагчдын мэргэжлийн 
түвшин тогтоох шалгалт авч, 71.9 хувьтай үнэлэгдсэн.  

Цагдаагийн хэлтсийн даргын №12 дугаар тушаалаар архивын бичиг 
баримтанд боловсруулалт хийх ажлын хэсэг байгуулж хэлтсийн нийт алба хаагчдыг 
татан оролцуулж архивын бичиг баримтанд боловсруулалт хийж цэгцлэв, мөн 
даргын 21 дүгээр  тушаалаар Цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн байцаах хэсгийн даргаар 
ахлуулсан гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтад дүн шинжилгээ хийх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах орон тооны бус Судалгааны багийг 
шинэчлэн байгуулсан байна. 

Цагдаагийн хэлтсийн сул орон тооны мэдээллийг байгуулллагын 
“Мандал.police.gov.mn” цахим хуудас болон “Мандал сум дундын цагдаагийн хэлтэс” 
фэйсбүүк хаяг, мэдээллийн самбарт байрлуулж, Цагдаагийн байгууллагын сул орон 
тоонд иргэдээс сонгон шалгаруулалт явуулах зарыг 2 удаа орон нутгийн ”Мандал” 
телевизээр  7 хоног нэвтрүүлж, цахим хаягт  цагдаагийн байгууллагад ажиллахыг 
хүссэн иргэнийг ажилд авах, сургуульд суралцуулах үед сонгон шалгаруулах журмыг 
нийтэд ил тод  байршуулан, эрүүл мэнд, бие бялдар, мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн 
түвшин, ял шийтгэлийн байдлыг тогтоох зорилгоор хүсэлт гаргасан 10 иргэнийг 
судалж, материалыг Цагдаагийн газарт хүргүүлсэн.   Сонгон шалгаруулалтанд 8 
иргэн тэнцэж, 4 иргэн цагдаагийн албанд шинээр томилогдож,4 иргэн ахлагчийн 
сургуульд суралцаж байна. 

Алба хаагчдаас 2 алба хаагч хэсгийн дарга, ахлах байцаагчаар, 4 алба хаагч 
ахлагч бүрэлдэхүүнээс офицерын бүрэлдэхүүнд дэвшин томилогдсон, 3 алба хаагч 
хүсэлтээрээ албанаас чөлөөлөгдсөн байна. Одоо тус хэлтэст 14 сул орон тоотойгоор 
ажиллаж байна. 

2018 онд зохион байгуулах албаны  сургалтын 4 бүлэг 61 сэдэв бүхий 68 
цагийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж 36 сэдвийн 42 цагийн сургалт  зохион 
байгуулсан  байна. Зохион байгуулж байгаа сургалтыг шинэлэг хэлбэрээр буюу алба 
хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний ажлын онцлогт тохируулан 7 хоног бүрийн 
“Баасан” гаригт тогтмол сургалтыг зохион байгуулж хэвшсэн,  албаны сургалтанд 
давхардсан тоогоор 1200 алба хаагч хамрагдсан  байна. 

ЦÅГ-ын сургалтын нэгдсэн төвд зохион байгуулагдсан мэргэшүүлэх модулийн 
сургалтанд  18 , ёс зүйн төлбөртэй сургалтанд 6 , Хууль сахиулах их сургуулийн 
эчнээ ангид 2  алба хаагч хамрагдсан.  

Алба хаагчдын харилцааны соёлыг дээшлүүлэх, ёс зүйг сайжруулах зорилгоор 
“Харилцаа ба соёл” сэдэвт лекцийг МУБИС-ын сэтгэл зүйн танхимын эрхлэгч, доктор 
профессор Б.Дэлгэрмаа, “Ажлын байрны зорилго” сэдвээр лектор Б.Амарбаясгаланг 
тус тус урьж лекц уншуулсан. 
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Тус хэлтсийн соён гэрээргүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 21 ажил, арга хэмжээ 
зохион байгуулахаар тусгагдсаны дагуу энэ оны байдлаар “Сагсан бөмбөг”, “Гар 
бөмбөг”, “Хөл бөмбөг”,”Дартс”, “Ширээний теннис”, “Хөгжөөнт буухиа” зэрэг 
тэмцээнүүдийг удирдамж төлөвлөгөөний дагуу 18 ажил, арга хэмжээг зохион 
байгуулсан.  

Мандал сумын Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
“Марш тактик тусгай бэлтгэл-2018” аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай 
оролцож “Дэд” байранд шалгарсан. Мөн үндэсний соёл, ёс заншлыг сурталчлах, 
дэлгэрүүлэх зорилгоор “Дээлтэй монгол”, алба хаагч нарын гэр бүлийн гишүүдтэй 
уулзаж тэдний санал, хүсэлтийг сонсох, шилдэг гэр бүлийг шалгаруулж , “Гэр бүлийн 
өдөрлөг”,  “Эх үрсийн баяр”, “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүднээс 
“Намар-Эрүүл цагдаа” зэрэг соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, алба хаагч 
нарыг бүрэн хамрууллаа.  

 Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албанаас 3 ширхэг иж бүрэн 
компьютер, сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн 
санхүүжилтээр 1 ширхэг процессор, “Epson” 1390 маркийн өнгөт принтер, бэлэн бус 
торгуулийн 2 машин, согтуурал хэмжих “Drager” Alcotest 5000 маркын  багаж 3, 
тандагч 5 ширхэгийг шийдвэрлүүлэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүүжилтээр авто баазаас УАЗ-220622 
маркийн фургон маркийн авто машин, сумын Засаг даргын 31 сая төгрөгний хөрөнгө 
оруулалтаар “Ландкруйзер 80” маркийн автомашиныг шийдвэрлэж өгснийг хүлээн 
авсан. 

Мөн хэлтсийн 2 алба хаагч, 4 ахмад ажилтныг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
харьяа нөхөн сэргээх “Сүүж уул” сувилалд  сувилууллаа.  

Цагдаагийн хэлтсийн удирдах алба хаагчид ахлагч бүрэлдэхүүний ахуй 
амьдралтай улирал бүр танилцаж, тэдний гэр бүлийн гишүүдээс санал, хүсэлтийг 
бичгээр авч, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, гэр бүлийн 
гишүүдийг эрүүл агаарт гаргах зорилгоор Мандал сумын 6 дугаар  баг 241 дүгээр 
зөрлөгийн орчим 5 га зуслангийн газрыг сумын Засаг даргын тамгын газраар 
шийдвэрлүүлсэн.  

Мөн алба хаагчдын хүнсний хэрэгцээнд зориулж Мандал сумын 8-р баг 
Дарьтад 3 га газарт төмс хүнсний ногоо тарьж, 8х6 харьцаатай 40 тонны хүнсний 
ногоо хадгалах зоорийг ашиглалтанд оруулж, алба хаагчид өөрсдийн хүчээр тарьж 
ургуулсан  21 тонн төмс, 2,5 тонн манжинг хураан авсан.  

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, 
сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс “Land cruiser-80” маркын 
автомашин 1 ширхэг, “Alofeng” маркын 20 ширхэг гар станц, согтуурал хэмжих 
“Drager” Alcotest 5000 маркын  багаж 3 ширхэг, бэлэн бус торгуулийн “CROSSCALL”  
маркын төхөөрөмжийг хэвлэгчийн хамт 2 ширхэг, Баянгол сумын Засаг дарга болон 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс тус хэсгийн 
замын цагдаагийн алба хаагчдын ашиглах нөхцөл боломжийг хангах үүднээс 
10.000.000 төгрөгийн өртөгтэй 5 ширхэг бэлэн бус торгуулийн багажийг сумын 
хөрөнгөөр авч алба хаагчдад хүлээлгэн өгсөн. 

Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цагдаагийн алба 
хаагчдын ёс зүйн асуудал, үйлчилгээний чанар шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох 
зорилго бүхий “Цагдаагийн байгууллагын өнөөдөр, маргааш” гэсэн судалгааг Мандал 
сумын 547 иргэдийн дунд явуулахад Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаа иргэдэд 
хүртээмжтэй ил тод байж чаддаг гэсэн дүгнэлт гарсан.  

Цагдаагийн хэлтсийн удирдлагад алба хаагчтай холбоотой иргэдээс ирүүлсэн 
31 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, хариуг хүргүүлэв. 
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 Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:Энэ  оны санхүүжилт 
төлөвлөгөөгөөр 474.923.500 төгрөг, гүйцэтгэлээр 474.923.500 төгрөг үндсэн болон 
туслах үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 6.000.000 төгрөг, гүйцэтгэлээр 
8.137.000 туслах үйл ажиллагааны орлого 2.137.000 төгрөгөөр давуулан биелэсэн 
байна. Гэрэл цахилгаан- 1.477.728  мянган төгрөгний  хэтрэлттэй,  түлш, халаалт 
10.515.000 төгрөг, цэвэр, бохир ус –1.522.737  төгрөгний тус тус гүйцэтгэлтэй  байна. 
Төсвийг зүй зохистойудирдаж өр, авлага үүсгэхгүй байх тал дээр анхааран харилцагч 
байгууллагуудтай тооцоо нийлэн ажилласан . 

ЦÅГ-ын Авто баазаас УАЗ Фургон машин балансаас балансын хооронд 
шилжүүлэн, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар “Ландкруйзер” 80 маркын автомашин, 
торгуулийн police riider машиныг тус тус орлогод авч ажилласан.  

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийг тогтоосон нийтлэг 
стандартын хүрээнд маягт, зааварын дагуу цаг хугацаанд нь шилэн дансны нэгдсэн 
систем болон өөрийн байгууллагын Mandal police cov.mn цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт  байршуулан ажиллаж байна. 

Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр зохион 
байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар:  2018 онд 19 алба хаагчид 
холбогдуулан 17 удаа албаны шалгалтыг явуулж дүнг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж 
15 алба хаагчид сахилгын шийтгэл оногдуулж, , 5 алба хаагчийн гэм буруугүйг 
тогтоож холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, иргэнд хариуг хүргүүлж,  Цагдаа, 
дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд ёс зүйн төлбөртэй сургалтанд 3 алба 
хаагчийг хамруулав. 

Сум дундын ерөнхий прокурорын газраас 6  шаардлагыг хүлээн авч, шалтгаан 
нөхцлийг тогтоож зөрчлийг арилгуулж хариуг хугацаанд нь хүргүүлэв. 

Цагдаагийн Хэлтсийн сахилга,ёс зүйн зөвлөгөөнийг улирал бүр зохион 
байгуулж материалыг  Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газарт хүргүүлж хэвшсэн, 
сахилгын зөвлөгөөнөөс Цагдаагийн Хэлтсийн түүхт 60 жилийн ойг сахилга ёс зүйн 
зөрчилгүй угтах уриалгыг гаргав. Энэ хугацаанд сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан  15 
алба хаагчид  Цагдаагийн Хэлтсийн даргын тушаалаар сахилгын шийтгэл 
оногдуулсан  нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 13,4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй  
байна. 

Мөн сахилга, ёс зүйн зөвлөгөөнийг улирал тутам зохион байгуулж, сахилгын 
арга хэмжээ авагдсан алба хаагч нарт “Итгэл найдварын хуудас” гардуулан өгч,алба 
хаагчдаас 3 удаа бичгээр баталгаа гаргуулж,сахилга,ёс зүйн зөрчилөөс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох үүднээс алба хаагчдыг баг болгон “Алданаас суралцъя”  
кейс боловсруулан ажиллуулав. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2018 онд гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 
1785 гомдол мэдээлэл иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хүлээн авсаны 298 буюу 
16.2 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 1487 буюу 83.8 хувь нь зөрчлийн шинжтэй гомдол 
мэдээлэл байгаагийн 245 буюу 13.2 хувийг хэрэг бүртгэлтийн болон мөрдөн 
байцаалтын хэрэг үүсгэж, 430 буюу 24.2 хувийг гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй 
үндэслэлээр татгалзаж, 55 буюу 3.0 хувийг харъяалалаар шилжүүлж, 1050 буюу 59.1 
хувийг зөрчлийн хэрэг нээх буюу хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, 5 буюу 0.2 
хувийн үлдэгдэлтэй байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт гомдол мэдээлэл 324 
буюу 15.4 хувь, гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 13 буюу 4.2 хувь, зөрчлийн 
шинжтэй гомдол мэдээлэл 99 буюу 6.2 хувь, бусад төрлийн гомдол мэдээлэл 212 
буюу 100.0 хувь тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 251 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 10 хэргээр буюу 3.8 хувиар буурсан байна. Гэмт хэргийн 
гаралтын Мандал суманд 205  бүртгэгдэж 9 буюу 4.2 хувь, Баянгол суманд 46 
бүртгэгдэж 1 буюу 2.1 хувь буурсан байна. 
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Үйлдэгдсэн байдлаар: Эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 32 бүртгэгдэж 
өнгөрсөн мөн үеэс 1 буюу 3.0 хувиар, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 72 бүртгэгдэж 
6 хэргээр буюу  7.6 хувиар, хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 8 бүртгэгдэж 10 хэргээр буюу 
55.5 хувиар,  гэр бүлийн хүчирхийлэлийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 18 бүртгэгдэж 
1 буюу 5.2 хувь тус тус буурсан 
         Үйлдэгдсэн газраар: Гэр орон сууцанд 112 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 8 хэргээр 
буюу 7.6 хувь, олон нийтийн газарт 22 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 4 хэргээр буюу 22.2 хувь 
өсч, гудамж талбайд 34 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 11 хэргээр буюу 24.4 хувь, төрийн 
болон төрийн бус  байгууллагад 7 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 2 хэргээр буюу 22.2  хувь, аж 
ахуйн нэгжид 8 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 3 буюу 27.2 хувь, автозамд 25 гэмт хэрэг 
бүртгэгдэж 6 хэргээр буюу 19.3 хувь тус тус буурч, бусад газар 43 гэмт хэрэг 
бүртгэгдэж өнгөрсөн оны мөн үетэй адил түвшинд байна. 

Дээрхи хугацаанд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн 155 материалд хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээж шалган 78 нь буюу 50.3 хувьд нь эрүүгийн хэрэг үүсгэж, холбогдогчийг 
яллагдагчаар татан ажилласанаар гэмт хэргийн илрүүлэлт 50.3 хувьтай байгаа нь 
өнгөрсөн оны мөн үеэс илрүүлэлт 9.7 хувь буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Хохирогч, хохиролын талаар: Гэмт хэргийн улмаас 203 иргэн хохирч, үүнээс 
13 хүн нас барж, 113 хүн гэмтэж, 77 иргэн бусад байдлаар хохирсон байна. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан 194.9  сая 
төгрөгийн хохирлын 107.1 сая төгрөг буюу 54.9 хувийг нөхөн төлүүлж, 19 сая 
төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжилсэн байна. 
        Хариуцсан  нутаг дэвсгэрт  12.043 иргэнд холбогдох 12.002 захиргааны зөрчил 
илрүүлж, 508.337.500 төгрөгөөр торгож, 279 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхийг хасч, захиргааны журмаар 208 иргэнийг захиргааны журмаар баривчилах 
шийтгэл оногдуулсан байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт зөрчил 4.017 буюу 50.3 
хувь, баривчилах шийтгэл 30 буюу 16.8 хувь, торгууль 73.495.350 төгрөг буюу 16.9 
хувь өсч,  тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах шийтгэл 15 буюу 5.1 хувь буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 993 иргэнийг 
эрүүлжүүлсэн.  

 Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр:   рүүгийн цагдаагийн хэсгийн 
алба хаагчид 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-
ны өдрийн хооронд Төв аймгийн Зуунмод хотод зохион байгуулагдсан Төвийн бүсийн 
эрүүгийн мөрдөгч, хэсгийн төлөөлөгч нарын бүсчилсэн 2 өдрийн сургалт, эрүүгийн 
ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Э.Баянмөнх, эдийн засгийн мөрдөгч, цагдаагийн 
дэслэгч Х.Хараа нар 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хот 
Цагдаа, Дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд “Хүний амь нас хохирсон хэргийн 
газрын үзлэг, илрүүлэх арга тактик”, “Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх арга тактик” сэдэвт сургалтанд тус тус хамрагдав.  

Мөн эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Э.Баянмөнх, эрүүгийн 
мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ц.Цэрэнчулуун нар 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-
ний өдөр Төвийн бүсийн цагдаагийн газруудын хамтран зохион байгуулсан “Хяналт-
Шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Баянгол суманд нэг өдрийн цугларалтанд 
оролцсон.  

Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сум “Амарбаясгалант” хийдэд 2018 оны 10 
дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Сэлэнгэ аймаг дахь 
цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчдын цугларалтанд тус 
хэсгийн алба хаагчид бүрэн оролцсон байна. 

Тайлангийн хугацаанд ЭЦХ-ийн алба хаагчдаас 56 холбогдогчтой, 85.700.000 
төгрөгийн хохиролтой 138 хэрэг, үйлдлийг илрүүлэн шалгаж хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээн эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулах саналтай мөрдөн байцаах хэсэгт 
шилжүүлэн ажилласан. 

Тайлангийн хугацаанд тус Цагдаагийн хэлтсээс эрэн сурвалжлах “АSАР” санд 
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7 төрлөөр 112 эрэн сурвалжлалт зарлан мэдээллэж ажилласнаас эд зүйл 29, алга 
болсон хүн 33, тээврийн хэрэгсэл 2, шүүхээс даалгасан хүн 21, оргодол 2, гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 24, мал 1-г тус тус эрэн сурвалжлалт зарлаж, эрэн сурвалжлах 
ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнээс алга болсон 33, оргодол 1, гэмт 
хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 20, шүүхээс даалгасан хүн 9, эд зүйл 15-г тус тус олж 
тогтоосон байна. 

Бусад газар хэлтээс эрэн сурвалжлах “АSАР” санд зарлан мэдээлэгдсэн 
байсан гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 25-г олж тогтоон харъяа цагдаагийн газар, 
хэлтсүүдэд хүлээлгэн өгч ажиллав. 

Тус цагдаагийн хэлтсийн эрэн сурвалжлах ажил хариуцсан эрүүгийн ахлах 
мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Э.Баянмөнх цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдаас эрэн 
сурвалжлах “АSАР” санд орж танилцсан мэдээг  долоо хоног бүрийн Баасан гарагт 
авч нэгтгэн нэг бүрчлэн тулгалт хийж сарын ажлын үр дүнд тооцуулан Цагдаагийн 
хэлтсийн даргын зөвлөлд танилцуулж ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд идэвх 
санаачлагатай, үр дүнтэй ажилласан 10 алба хаагчийн цалинг 10 хүртэл хувиар 
нэмж, идэвх санаачлагагүй, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллаагүй 13 алба 
хаагчийн цалинг 5 хүртэл хувиар хасч олгуулсан байна.  

Улсын хэмжээнд зохион явуулсан “ЭКО-2018”, “Сар шинэ”, “Хуулиа мөрдъе-
21”, “Сэрэмжилье нэгдье”, “Хуулийн хэрэгжилт” “Бодис-2018”, “Мал-2018”, “Галт 
зэвсэг 2018”, “Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт 2018” “Нөхөн төлбөр”, “Вакцин”, 
“Тэсрэх бодис”, “Хяналт-Сүлжээ”, “Бүртгэл-хяналт”, “Гивлүүр”, “Маршрут” зэрэг 
нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг хариуцсан нутаг дэвсгэрт үр дүнтэй зохион явуулж, 
заасан хугацаанд үр дүнгийн талаарх танилцуулгыг Цагдаагийн газрын эрүүгийн 
цагдаагийн тасагт хүргүүлж ажилласан байна.  

“Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт-2018” арга хэмжээний дүнг нэгтгэн гаргаж, 
арга хэмжээг дүгнэсэн байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд Сэлэнгэ аймаг дахь 
Цагдаагийн газар нь улсын хэмжээнд 2 дугаар байрт шалгарсан.  

“Галт зэвсэг-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 15 галт зэвсгийн 
эзэмшигчийн хаягийг тогтоож нэгдсэн бүртгэлд авахуулсан байна. 

“Судалгаа хяналт” арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулдаг 8 төрлийн ченж нарын, саун массаж, арилжааны банкуудын, 
банк бус санхүүгийн байгууллагын, бензин колонкуудын зэрэг судалгаануудыг гаргаж 
Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд оруулсан.    

Мөн хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 
орон байрны хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр  “Хулгай-2018” хэсэгчилсэн 
арга хэмжээг үр дүнтэй зохион явуулж хэрэг бүртгэлтийн дугаартай 6 хэргийг нөхөн 
илрүүлсэн. 
       Эрүүгийн мөрдөгч нар эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй  урьд оны үлдэгдэл 54, 
энэ оны 88 нийт 142 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааг явуулж ажилласан байна. 
Одоо 86 хэрэг бүртгэлтийн эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэрэг шалгагдаж байна.. 

 
Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр: Мөрдөн байцаалтанд иргэд, байгууллага 

аж ахуйн нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 119 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаж, 97 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 22-ыг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээхээс татгалзаж, ажиллагаанд 2 үлдэгдэлтэй байна. 

Хэсгийн хэмжээнд мөрдөн шалгах ажиллагаанд 106 холбогдогчтой 174 хэрэгт 
хэрэг бүртгэлт, эрүүгийн хэрэг үүсгэн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж шалгасан ба 
үүнээс 99 холбогдогчтой 75 хэргийг шүүхэд шилжүүлж, хэрэг бүртгэлтийн 66 хэргийг 
хаах буюу хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 1 хэргийг түдгэлзүүлсэн ба хэргийг 
шийдвэрлэлт 141 хэрэг буюу 81.0 хувьтай, үлдэгдэл 33 хэрэг бүртгэлт, эрүүгийн 
хэрэгтэй байна. 
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Мөрдөн шалгах ажиллагааны хэрэг бүртгэлтийн 13 хэрэгт 1-2-р хугацаа сунгаж, 
шүүхээс 1 хэрэг, прокуророос 3 хэрэг буцаж 2 хэргийг шийдвэрлээд байна. 

Иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэмт хэргийн улмаас 149.0 сая төгрөгний 
хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 119.3 сая төгрөгний хохиролыг нөхөн 
төлүүлсэн нь 80.0 хувьтай байгаа ба иргэний нэхэмжлэл, эд хөрөнгө хураах байдлыг 
хангах зорилгоор иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эзэмшлийн 19.0 сая төгрөгийн 
эд хөрөнгийг битүүмжилсэн байна. 

Мөрдөн шалгах ажиллагааны оролцогчдоос 5 хүсэлт ирүүлснийг хүлээн авч 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу хүсэлтийг хангасан 4, 
татгалзсан 1 байна. 

Мөрдөн шалгах ажиллагааг харъяаллын бус мөрдөн шалгах байгууллагаар 
хийлгэхээр  мөрдөгчийн санал 10 хүргүүлж хариуг авч мөн бусад газраас энэ 
чиглэлээр ирүүлсэн 26 даалгаварыг хүлээн авч заасан хугацаанд нь ажиллагааг 
хийж хүргүүлэн, одоо 1 даалгаварын үлдэгдэлтэй байна. 

Хэсгийн даргаас алба хаагч нарт үйл ажиллагааны чиглэлээр 6, хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн шалгах ажиллагааны чиглэлээр 21 “Даргын даалгавар” бичиж алба хаагч 
нарт хүргүүлсэн, ахлахаас мөрдөгчөөс мөрдөн шалгах ажиллагаанд байгаа хэрэг 
бүртгэлт, эрүүгийн хэрэгтэй танилцаж, 16 зааварчилгааг бичгээр өгч ажилласан. 

Цагдаагийн хэлтсийн орон тооны бус “Мэргэжлийн зөвлөл”-өөр хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад прокурор, шүүхээс буцсан, хугацаа сунгасан, 
түдгэлзүүлсэн, ээдрээ төвөгтэй, шийдвэрлэгдэхгүй удаж байгаа 10 хэргүүдийг 
хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна. 

Энэ онд “Эд мөрийн баримт хадгалах өрөө”-нд 29 хэргийн 42 ширхэг эд мөрийн 
баримт хадгалж, урьд оны болон шийдвэрлэсэн хэргүүдийн эд мөрийн баримтыг 
Цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг прокурорын 
хяналтайгаар 2018  оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр 9 хэргийн 13 ширхэг эд мөрийн 
баримтыг устгал хийсэн ба энэ хугацаанд эд мөрийн баримт хадгалахтай 
холбоотойгоор санал, гомдол гараагүй, прокурорын хуваарьт хяналт шалгалтаар 
зөрчил дутагдал илрээгүй. Одоо тус өрөөнд 7 хэргийн 7 ширхэг эд мөрийн баримт 
бүрэн бүтэн журмын дагуу хадгалагдаж байна.   

 
Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар чиглэлээр аж ахуйн нэгж, 

байгуулага, орон нутгийн засаг даргад “Мөрдөгчийн мэдэгдэл” 69-г бичиж хүргүүлэн, 
66 мэдэгдэлийн  хариуг авч ажилласан байна. 

Мөрдөн байцаах хэсгийн 6 алба хаагчдаас гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр хариуцсан байгууллага, аж ахуйн нэгж дээр улирал бүр 2 удаа 
нийт 48 урьдчилан сэргийлэх яриа таниулгыг тогтмол хийсэн . 

 
Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 

чиглэлээр: 2018 онд хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдсан нийтийг 
хамарсан арга хэмжээ, төрийн өндөр дээд албан тушаалтануудын ажлын айлчлал, 
гамшиг, урлаг, спортын арга хэмжээнүүдийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт, зохицуулалтыг 24 удаа зөрчил дутагдалгүй 
зохион байгуулж ажилласан. 

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 7 багт оршин суух иргэн Балдангомбын 
Даваагийн 1 тооны үхэрт 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр малын гоц халдварт 
“Шүлхий” өвчний шинж тэмдэг илэрч уг өвчний эх үүсвэр, дэгдэлт, гаралт, тархалтын 
шалтгааныг нарийвчлан шалгаж тогтоох зорилгоор тус сумын Засаг даргын 2017 оны 
11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 405 тоот “Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай”, 2017 
оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 407 тоот “Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай”, 
408 тоот “Өвчтэй малыг устгалд оруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилох тухай”, 
414 тоот “Золбин нохой устгалд оруулах тухай” захирамжуудыг гаргаж, хэрэгжилтийг 
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хангах зорилгоор 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд доорх 
ажлуудыг зохион байгуулан ажилласан байна. 

Цагдаагийн байгууллагаас /газар, хэлтэс, хэсэг/ давхардсан тоогоор 1428 алба 
хаагч 17136 хүн/цагийн, Онцгой байдлын хэлтсээсдавхардсан тоогоор 270 алба хаагч 
3240 хүн/цагийн хамгаалалтын үүргийг тус тус хамтран гүйцэтгэж, хөдөлгөөнд 
оролцсон 9654 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, зохих зөвшөөрөлгүй замын хөдөлгөөнд 
оролцож явсан 31 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, сумын Гамшгаас хамгаалах 
шуурхай штабын даргаас хөдөлгөөнд  оролцох түр зөвшөөрөл олгосон 4129 түр 
зөвшөөрлийг  хураан авч, хорио цээрийн дэглэм зөрчсөн 50 иргэний тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхийг хураан авч Гамшгаас хамгаалах шуурхай 
штабын Гамшигийн улсын байцаагчид хүргүүлэн ажилласан.  

Мөн сумын Засаг даргын захирамж зөрчин согтууруулах ундааны зүйл худалдан 
борлуулсан 6 зөрчил илрүүлж, 6 иргэн /аж ахуйн нэгж/-ийг Зөрчлийн тухай хуулиар 
3000000 төгрөгөөр торгож, 2 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрөлийг цуцлуулах 
саналтайгаар Гамшигаас хамгаалах штабт шилжүүлэн шийдвэрлэсэн байна.  

Монгол Улсын Åрөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга нь 2018 оны 02 дугаар сарын 
22-ны өдөр Мандал суманд ажлын айлчлал хийх үеийн хэв журмын хамгаалалтанд 
тус цагдаагийн хэлтсийн 28 офицер, 33 ахлагч, нийт 61 алба хаагч, 6 тээврийн 
хэрэгсэлтэйгээр хэв журам сахиулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
хамгаалалт зохицуулалтыг төлөвлөгөө, зураглалын дагуу зохион байгуулсан. 
Åрөнхийлөгчийн хамгаалалт, зохицуулалтын үед Төрийн тусгай хамгаалалтын алба, 
Сэлэнгэ аймгийн Тагнуулын газар, сумын Онцгой байдлын хэлтсийн алба хаагч 
нартай мэдээлэл солилцон хамтран ажилласан.   

Сэлэнгэ аймгийн автомашин, мотоцикль сонирхогчдын холбооноос Цагдаагийн 
бэлтгэл, ахлах ахлагч Г.Жаргалбатын нэрэмжит “Хараагийн хавар” бартаат замын 
автомашины уралдааны үеийн хэв журам, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах хамгаалалтанд тус цагдаагийн хэлтсийн 4 офицер, 10 ахлагч, нийт 14 алба 
хаагч, 2 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр хэв журам сахиулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалтыг төлөвлөгөө, зураглалын дагуу зохион 
байгуулсан. 

 Улсын хэмжээнд зохион байгууллагдсан 2018 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг 
татлагын үеийн хэв журмын хамгаалалтанд тус хэсгийн 6 алба хаагч 18 цагийн үүрэг 
гүйцэтгэж ажилласан байна.  

2018 оны 03 дугаар улиралд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Мандал, 
Баянгол сум, Түнхэл тосгоны баяр наадам, Сэлэнгэ бүсийн хурдан морины уралдаан, 
“Ирээдүйн хүлэгч” галын бэсрэг наадам, “Хөвчийн хүчтэнүүд” автомашины уралдаан, 
“Ноён уул тахих тахилга”-ын бэсрэг наадам, “Хараагийн үдэш” лазер шоу, “Мини гар 
бөмбөг”-ийн Улсын аварга шалгаруулах  тэмцээн зэрэг нийт 12 удаагийн 
хамгаалалтыг төлөвлөгөө, хуваарь, зураглалын дагуу зохион байгуулсан. 

Хүннү гүрэн байгууллагдсаны 2222 жил, Их Монгол улс байгууллагдсан 827 жил, 
Ардын хувьсгалын 97 жилийн ойн баяр, Үндэсний их баяр наадам, Мандал сум үүсэн 
байгуулагдсаны 94 жилийн баяр наадмын үеэр нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалтыг цагдаагийн хэлтсийн 
бие бүрэлдэхүүний хүч хэрэгслээр амжилттай, зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулан 
ажилласан. 

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:   Мандал сумын Сум 
дундын шүүхэд энэ  онд   880  шүүх хурал товлогдож үүнээс  эрүүгийн хэргийн  227,  
иргэний хэргийн 282, зөрчлийн 238, хянан магадлангийн 133 шүүх хурал хуралдаж, 
4596 оролцогч оролцоход  журам сахиулан ажилласан.  
  Прокурорын дүгнэлт хэлэлцэх хянан магадлангийн шүүх хурал  22 удаа 
хуралдсанаас шүүхээс Хорих- 413,  Дарьт дахь хорих 433-р ангид 22 удаа нүүдэллэн 
ажиллаж 133  ялтан  оролцсон байна. 
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   Эрүүгийн хэргийн болон иргэний хэргийн шүүх хуралдааны үед дэг журам 
зөрчсөн үйлдэл гараагүй. Хамгаалалтын цагдаа нар шүүх хуралдааны өмнө болон 
дараа шүүх хурлын танхимд үзлэг шалгалт тогтмол хийж, зөрчил илрээгүй болно. 

      Хуяглан хүргэх ердийн ажиллагаа 63 удаа явагдаж 73  шүүгдэгч, ялтныг 
хуяглан хүргэж ажилласан.  
  Мандал сумын сум дундын шүүхээс энэ оны байдлаар  шүүгчийн албадан 
ирүүлэх захирамж-14, иргэний хариуцагчийг эрэн сурвалжлах  захирамж- 46, нийт- 60 
захирамж ирснийг Цагдаагийн хэлтсийн  алба хаагчдад танилцуулан албадан 
ирүүлэх 14 захирамжийг цаг тухайд нь хэрэгжүүлж, эрэн сурвалжлах 27 захирамжийн 
биелэлтийг хангаж ажиллаа.  

 Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн байранд 3 ээлжийн 
харуулын цагдаа 24 цагаар харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж шүүхийн байранд 
нэвтэрсэн 4091 иргэний  эд зүйлд үзлэг хийн, шүүхийн гадна  дотор талд биечлэн 
болон хяналтын камераар хяналт тавьж, үзлэг шалгалтыг хийж шүүхийн байрны эд 
аж ахуй, тусгай хэрэгсэл, бичиг баримтыг бүрэн хүлээлцэж, зөрчил дутагдалгүй 
ажиллаж  байна.  

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:Мандал, Баянгол 
сумдын Засаг дарга болон Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөлд харьяа сум, багийн нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангуулах, зам тээврийн осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаанд хамтран оролцох, Цагдаагийн хэлтэс, хэсгийн замын цагдаагийн алба 
хаагчдын ажиллах нөхцөл, техник хэрэгслийг сайжруулах, орон тоог нэмэгдүүлэх 
саналыг хүргүүлсэний үр дүнд 2018 онд дээрх сумдын гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх салбар зөвлөлөөс 52.600.000 /тавин хоёр сая зургаан зуун мянган/ 
төгрөгийн өртөгтэй согтуурал хэмжигч багаж, согтуурал тандагч багаж, бэлэн бус 
торгуулийн машин, албаны автомашин зэрэг техник хэрэгсэл, хөрөнгийн асуудлыг 
шийдвэрлүүлэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн  харьяа нутаг дэвсгэрт 
2018 онд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын 
эсрэг осол, хэрэг 20 гарч осол, хэргийн улмаас 11 хүн нас барж, 18 хүн гэмтсэнийг 
урьд онтой харьцуулахад осол, хэргийн гаралт 11 буюу 35.4 хувиар буурсан тоон 
үзүүлэлттэй байна.  

Мандал, Баянгол сумын тээврийн цагдаагийн алба хаагчид нийт 11570 зөрчил 
илрүүлснээс согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон 389 жолоочийг илрүүлж, үүнээс эрхийн 
үнэмлэхгүй, эрхгүй үедээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 110, зөрчил 
гаргасан 110 иргэнийг шүүхээр баривчлуулан, эрхийн үнэмлэхгүй, эрхгүй үедээ 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 486 жолоочийг илрүүлэн журамлаж, тээврийн 
хэрэгслийг түр саатуулах хашаанд 124 тээврийн хэрэгслийг журамлаж гарч 
болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлж ажилласан.  

Зөрчил гаргасан нийт 11460 жолоочийг холбогдох хуулийн заалтаар 
494.107.500 төгрөгийн торгууль оногдуулж хариуцлага тооцсон. Үүнээс: Зөрчлийн 
тухай хуулийн 14.7.3.1 заалтаар 279 жолоочийг 111.600.000 төгрөг, 14.7.1 заалтаар 
486 жолоочийг 97.200.000 төгрөгийн торгууль оногдуулж хариуцлага тооцсон байна.  

Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт “Санамж” 1150 
ширхэгийг тараан, явц байдлын талаар Замын цагдаагийн албаны “орон нутгийн 
замын цагдаа”, Мандал сумын Цагдаагийн хэлтсийн “Сум дундын Цагдаагийн 
хэлтэс”, зэрэг цахим хуудсанд байршуулан ажилласан. Мөн Улаанбаатар- Дархан-
Уул аймгийн чиглэлийн орон нутгийн  чанартай авто замын Мандал сум руу салдаг 
уулзвараас  “Бороо гоулд” ХХК-ний хариуцсан сайжруулсан  үргэлжилдэг ба уг замын 
тэмдэг, тэмдэглэл нь хангалтгүй хуучирч үзэгдэх байдал муудсан байгааг засуулах 
талаар “Бороо гоулд”  ХХК-д алба бичиг, мэдэгдэл хүргүүлэв.  
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        Зам тээврийн осол хэргийн шалтгаан нөхцлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох зорилгоор ЦÅГ болон Тээврийн цагдаагийн алба, бусад газар 
хэлтсээс зохион байгуулсан “Сар шинэ-аюулгүй тээвэр”, “Сэрэмжилье-нэгдье”, 
“Хуулиа мөрдье”, “Оюутан тээвэр -1”, “Мотокцлийн бүртгэл”, “Орон нутгийн зам 
хөдөлгөөний соёл”, “Ургац-2018”, “Сайн жолооч” гэх мэт 11 нэгдсэн арга хэмжээ, 5 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, биелэлт үр дүнг нь тухай бүр тооцон 
ажиллав.  

Осол хэрэг ихээр гардаг, замын зорчих хэсэг эвдрэлтэй магистраль замын 
тодорхой цэгүүдэд “Анхааруулах тэмдэг” 10, сайжруулсан замд 2-ыг тус тус 
байршуулан /хар цэг/,  Мандал сумын төв доторх замын мэдээлэх чанарыг 
сайжруулах зорилгоор орон нутгийн хөрөнгөөр 20.000.000 /хорин сая/ төгрөгийн 
өртөгтэй 84 ширхэг тэмдэг, тэмдэглэгээг шинээр байрлуулсан.  

 Мөн тэмдэглэлт өдөр, зуны амралт болон хөдөлгөөний эрчим нэмэгдэх үед 
нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж хөдөлгөөнт эргүүл, хяналтын цэгүүд байршуулан 
ажилласаны үр дүнд Улаанбаатараас Дархан чиглэл улсын чанартай авто замын 
хариуцсан нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх хэсэгт зам тээврийн осол, хэргийн 
гаралт тодорхой хэмжээгээр буурсан. Эргүүл болон хяналтын цэгт давхардсан 
тоогоор 128 алба хаагч, 2 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр 4.320 хүн/цагийн үүрэг гүйцэтгэж 
ажиллав.   

Орон нутгийн “Мандал ТВ” телевиз, “ТВ-9”, “ЦÅГ-ын хэвлэл, мэдээллийн төв, 
цагдаагийн хэлтсийн цахим хуудас, Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн газрын цахим 
хуудсуудад иргэд, жолооч нарт зориулж баяр, амралтын өдрүүдэд согтууруулах 
ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх, орон нутгийн 
замд хөдөлгөөнд оролцохдоо хүн ба ачаа тээврийн журам зөрчихгүй, тээврийн 
хэрэгслийн зөвшөөрөгдсөн хурдыг хэтрүүлэхгүй байх чиглэлээр 28 удаа урьж нэгдсэн 
арга хэмжээний явц байдал, хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээг газар дээрээс нь 
сурталчилж, орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч, зорчигч нарт 
сэрэмжлүүлэг мэдээг хүргэж ажилласан. 

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замд мал ихээр дайрагдаж байгаад дүн 
шинжилгээ хийж шалтгаан нөхцлийг тогтоон 125-176 километр доторх авто замд ойр 
нутаглах малтай айлуудын үхэр, адуунд цацруулагч туузын зүүж, малчдад Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн З дугаар бүлгийн 14 дүгээр зүйлийн 6 
дахь заалт, Замын хөдөлгөөнй дүрмийн  3 дугаар бүлгийн 3г заасан “Засмал замд 50 
метрээс дотогш хариулгагүй мал, тэжээвэр амьтдыг оруулахгүй байх, хууль дүрмийн 
заалтыг танилцуулж, энэ төрлийн зөрчлийг гаргуулахгүй байх талаар баталгаа авч 
зөвлөмж өглөө.  

Мандал сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа таксины 26 
жолооч нарт “Замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох нь” сэдвээр мэдээ, мэдээлэл хийж, 
50 ширхэг “Жолооч таны алтан дүрэм”  санамжыг тараасан,  унадаг дугуйтай замын 
хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүүхдүүдэд зориулсан “Анхаар-Машин” санамж, 
сэрэмжлүүлгийг 100 ширхэгийг тараан өгч, зам тээврийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэхийг анхааруулсан. 

Сургуулийн насны 8-12 насны сурагчдад замын хөдөлгөөний дүрмийг 
сурталчлах, таниулах зорилгоор энэ оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр “Ногоон гэрэл 
цагаан шугам 2018” уралдаант тэмцээн зохион байгууллаа.     

Дотоод аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд:. Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд 
бөгөөд Дотоод хяналт аюулгүй байдлын газрын даргаас ирүүлсэн ажлын үүрэг, 
чиглэл бүрийг хэлтсийн алба хаагч бүрт танилцуулан байгууллагын болон алба 
хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 3 ажлыг зохион байгуулав. 

Алба хаагчдад шинэчлэн батлагдсан төрийн нууцын тухай хуулиар 2 цагийн 
сургалтыг явуулж, байгууллагын нууцын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2, 4 дүгээр 
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зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан ажлыг хэрэгжүүлэн ажилласан. Цагдаагийн хэлтсийн 
алба хаагчдад байгууллагын нууцад хамаарах баримт бичиг, биет зүйлийг хадгалах, 
хамгаалах, бүртгэх үйл ажиллагааг журамд заасны дагуу зохион байгуулах талаар 
үүрэг, чиглэл өгч албан үүрэг гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн хувь хүний нууц, албаны 
нууцлалыг задруулахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хяналт тавин ажиллаж 
байгаа ба дээрхи төрлийн зөрчил дутагдал гаргаагүй болно. 

Алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр алба хаагчдаас  
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхгүй байх, албаны бэлэн байдлыг хангаж 
ажиллах, Цагдаагийн албаны тухай хууль болон сахилга, ёс зүйн дүрмийг 
хэрэгжүүлэх, ажлын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах талаар нийт 4 төрлийн 
баталгааг бичгээр авч хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажилласан. 

Байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий 
газраас ирүүлсэн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн Цагдаагийн хэлтсийн 2018 онд дотоод 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын 6 бүлэг 18 заалттай 
төлөвлөгөөг боловсруулж  дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах, байгууллагын 
эрсдлийг тооцох ажлын төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 

 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 
258 дугаар тогтоол, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 
09-ны өдрийн үүргийн хэрэгжилтийг хангах, үүрэг бүхий ажлын хэсгийг хэлтсийн 
даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 48 дугаар тушаалаар байгуулж, 
цагдаагийн хэлтсийн конторын алба хаагч нарын өрөө, эрүүлжүүлэх саатуулах байр, 
автомашины гражуудын аюулгүй байдалд шалгалт явуулав. 

Хяналт шалгалтаар 2 өрөөний цонх,  1 сейф  лацгүй, ахлагч нарын өрөөний 
шкаф лацгүй байсныг лацтай болгох талаар үүрэг өгч, зөрчлийг арилгуулж, цаасны 
хутга, хэрэг материал үддэг шөвөг зэрэг зүйлс ил  байсныг ширээний шургуулганд 
далд хийж хэвших зөвлөгөө өгсөн. 

Мөн байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хэлтсийн цахилгааны 
утасны монтаж, албан өрөөнүүдийн халаалтын системийг иж бүрэн шинэчилж, гадна 
орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 15 ширхэг гэрэлтүүлгийг суурилуулж, 15 
ширхэг галын хор, 1, 2 дугаар давхарт галын усны хоолойг шинээр байршуулсан. 
           Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод аюулгүй байдлын газраас ирүүлсэн үүрэг, 
ажлын чиглэлийн дагуу хэлтсийн алба хаагчдад олон нийтийн сүлжээнд улс төрийн 
шинжтэй мэдээлэл, видео, мултьмедиаг бусдад түгээхгүй байх, вэб сайтад албаны 
дүрэмт хувцастай зураг, албаны тоног төхөөрөмж, галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийн 
талаар мэдээ, мэдээлэл оруулахгүй байх талаар баталгаа авсан.  

Цагдаагийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болохуйц 
эрсдлийн хүчин зүйлсийг тооцоолж, учирч болзошгүй аюул, эрсдлийг багасгах, 
бууруулах, арилгуулах талаар, барилга, байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангуулах 
чиглэлээр цагдаагийн хэлтсийн барилга, газар, үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх 
хөрөнгө, Баянгол цагдаагийн хэсгийн барилгад дахин үнэлгээг хийлгэж, дүгнэлтийг 
мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулж,  барилгын гадна хэсгийн орчин болон 1, 2 
дугаар давхарыг камержуулж ажилласан.  
 

 2.9. Сайхан сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны  
чиглэлээр: Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 2018 онд төсвийн 
байгууллагын удирдлага санхүүжилтын тухай хуульд зааснаар төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч, ерөнхий менежертэй гурвалсан гэрээ байгуулж, 2018 онд хийж гүйцэтгэх 
үйл ажиллагааны талаар үр дүнгийн гэрээ байгуулан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажлыг 
төлөвлөн, үр дүнг тооцож, алба хаагчидын  ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан 
зорилго, зорилтыг хангуулах ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг сар бүр 
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алба хаагч нэг бүрээр тооцож, цагдаагийн хэлтсийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 
үнэлгээ өгч ажиллав. 

Энэ онд цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөл 24 удаа хуралдаж 84 асуудлыг 
бүрэн хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс Цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн 
хуралдаанаар 2018 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 41 асуудлаас 
38 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна.  

Цагдаагийн хэлтсийн даргаас ажил сайжруулж эрчимжүүлэх чиглэлээр 22, 
өглөөний яриан дээр нийт бие бүрэлдэхүүнд хандаж 167 үүрэг, чиглэл даалгавар 
өгсөнийг шивж гаргаж алба хаагчдаар гарын үсэг зуруулж биелэлтийг авч ажилласан. 
Дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас 275 үүрэг, ажлын чиглэл, даалгавар 
ирүүлснийг хүлээн авч бүртгэн холбогдох албан тушаалтан хүргүүлэн ажилласан. 

Цагдаагийн хэлтсийн даргын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр 35, хүний 
нөөцийн чиглэлээр 28, нийт 63 тушаал гарч бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Сар болгон алба хаагчидын ажлын үр дүнг хэлэлцэн давхардсан тоогоор 
64алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хувиар нэмж, 129 алба хаагчийн сарын 
үндсэн цалинг 1 өдрийн цалинг хасахаас 20 хувь хүртэл хасч олгосон байна. 

Дээд шатны байгууллага, бусад газар хэлтсээс нийт ирүүлсэн 2286 албан 
бичиг, үүрэг, чиглэлийг бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан бүртгэн авч хугацаатай 1267 
албан бичгийн 1196 бичгийн хариуг заагдсан хугацаанд хариуцсан алба хаагч нар 
хүргүүлсэн байна. 

Цагдаагийн хэлтсийн даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ний өдрийн А/05 
дугаар тушаалаар гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтад дүн шинжилгээ хийх, гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах “Судалгааны баг”-ийг 8 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй, 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/10 дугаар тушаалаар 
цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр 
“Сахилга, ёс зүйн зөвлөл”-ийг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-
ны өдрийн  А/05 дугаар  тушаалаар “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлын 
хэсэг”-ийг 5  хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулан дээрх ажлын хэсгүүдийн 
ажиллах журмыг боловсруулан цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэн баталж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

 “Сахилга ёс зүйн зөвлөл”-өөс сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөнийг 2018 оны 1 
дүгээр улиралд нийтийн хэв журам хамгаалах хэсэг, 2 дугаар улиралд эрүүгийн 
цагдаагийн хэсэг,  3 дугаар улиралд мөрдөн байцаах болон замын цагдаагийн 
албанаас хариуцан зохион байгуулж сахилгын зөрчил дутагдал гаргасан 9 алба 
хаагчийн сонсгол мэдээллийг хэлэлцэн, сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба 
хаагчдад “Итгэл найдварын хуудас, цагдаагийн байгууллагад ажиллах хугацаандаа 
сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргаж  байгаагүй тэргүүний 2 алба хаагчдад “Талархал”-ын  
хуудас гардууллаа. 

Цагдаагийн хэлтсийн бие бүрэлдэхүүний сахилга, ёс зүйг бэхжүүлэх, ахлагч 
бүрэлдэхүүний оролцоог дээшлүүлэх чиглэлээр  “Би цагдаагийн дэд ахлагч”  арга 
хэмжээг  цагдаагийн хэлтсийн дэд ахлагч цолтой алба хаагчид,  “Бид төрийн тусгай 
албаныхан” арга хэмжээг цагдаагийн ахлагч цолтой алба хаагчдыг хамруулан зохион 
байгуулж,  “Албаараа бахархья”, “Хээрийн цай амттай” явган эко аялалыг зохион 
явуулж, “Итгэлийн галыг аавууд асаадаг” лекцийг магистр Х.Цэвээнсүрэнг урьж 
уншуулсан. Цагдаагийн хэлтсийн эмэгтэй алба хаагчдын идэвхи, санаачилгыг 
нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор “Талархлын өдөр” арга 
хэмжээ, “Эергээр бодож талархацгаая” сургалт зохион байгууллаа. 

Мөн алба хаагчдын төлөвшилт, харицаа хандлагыг өөрчлөх, эерэг 
сэтгэлгээтэй болгох, ажлын байрны стрессийг бууруулах зорилгоор “Эерэг сэтгэлгээ” 
сургалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулж, “Нэг дэлхий эв 
нэгдэл” клубын тэргүүн лектор Н.Содномпил урилгаар оролцож “Эерэг сэтгэлгээ” 
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сэдэвт лекц, “Болор толь” төвийн захирал, лектор Г.Отгонрагчааг урьж “Төрийн 
албан хаагчийн ёс зүй” сэдвээр лекц уншуулж нийт 35 алба хаагч хамрагдаж,  алба 
хаагчидтай харилцан ярилцаж сургалтыг зохион байгуулав. 

Монгол Улсын “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль”, “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хуулийн 18.1.3, 19.1.3-д заасанчлан гэр бүлийн 
хүчирхийллийг гэрч, хохирогч, түүний гэр бүлийн бусад гишүүний амь нас, эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, хуулийн 
хэрэгжилтийг  хангах  зорилгоор  Сэлэнгэ аймгийн Сайхан, Орхон, Орхонтуул, Сант, 
Баруунбүрэн зэрэг 5 сумдын хэмжээнд “Түр хамгаалах байр”-ыг байгуулах талаар 
Сайхан сумын Засаг даргаар уламжлуулан Сэлэнгэ аймгийн засаг даргад, Хууль  эрх 
зүйн хэлтэст, 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Сайхан сумын Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын даргад уламжилан түр хамгаалах байрыг байгуулахад 
шаардлагатай 82.536.399 төгрөгний санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох 
орон нутгийн удирдлага, албан тушаалтнуудад уламжилан 82.536.399 төгрөгний 
төсөл боловсруулан танилцуулснаар түр хамгаалах байрыг байгуулахад 
шаардлагатай 85 сая төгрөгний төсвийг орон нутгийн зардлаас хөрөнгийг шийдэхээр 
болсон байна. 

Тус Цагдаагийн хэлтэс нь 2018 онд нийт 52 алба хаагчийн орон тоотой 
ажиллахаас  офицер 22, ахлагч 22, энгийн ажилтан 2 орон тоотойгоор баруун таван 
сумын хэмжээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн амар тайван амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэн үндсэн 
үүргээ нэр төртэйгөөр гүйцэтгэн ажиллаж байна. Одоо мөрдөгч 1, жижүүрийн цагдаа-
1, саатуулах байрны цагдаа-1, хэсгийн цагдаа-1, хамгаалалтын цагдаа 1орон тоо 
дутуу байна.  

Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдаас хэлтсийн дарга, удирдлагад чөлөө 
хүссэн 33, ажилд эргэн орохыг хүссэн 1, ажлын байр өөрчлөхийг хүссэн 8, тэтгэвэр, 
тэтгэмж хүссэн 5, бусад 18 хүсэлт гаргасныг хүлээн авч шийдвэрлэн ажилласан 
байна.  

Сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарласан мэдээллийн дагуу цагдаагийн 
албанд ажиллах хүсэлтэй 13 иргэний материалыг хүлээн авч ажлын байранд 
тавигдаж буй шаардлагыг хангасан 5 иргэний холбогдох материалыг цагдаагийн 
газарт хүргүүлэв.  

Энэ онд эрхэлсэн ажилдаа манлайлалж, ажлын үр дүнгээрээ бусдыг 
тэргүүлсэн, онц ноцтой гэмт хэргийг мэргэжлийн ур чадвар гарган илрүүлэн 
ажилласан 1 алба хаагчийг Цагдаагийн ерөнхий газрын “Хүндэт жуух” бичгээр, 1 
алба хаагчийг “Цагдаагийн гавъяа” тэмдгээр, 2 алба хаагчийг Цагдаагийн хэлтсийн 
даргын баярын бичгээр, 3 алба хаагчийг  МЗХ-ны “Цэргийн алдар” медалиар шагнав. 
        Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.2 дахь хэсэгт заасны 
дагуу 5 жилд 1 удаа олгох 30 сарын тэтгэмжид 2 алба хаагч хамрагдсан.  

Цагдаагийн хэлтсээс 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн 
Сант суманд, 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 03-ны өдрүүдэд Орхонтуул суманд 22-
ны өдрөөс 23-ны өдрүүдэд Баруунбүрэн суманд “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга 
хэмжээг зохион явуулсан.  

Өдөрлөгийн үед тус сумдын Åрөнхий боловсролын сургуулийн 7-12 дугаар 
ангийн 430 сурагч, 150 гаруй иргэдэд Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, “Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал, замын хөдөлгөөнд оролцоход анхаарах асуудал”,  
“Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал”, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хууль,  “Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргууд”, "Хүүхдээ энхрийлэн тэврье", “Хүүхэд ба 
замын хөдөлгөөн”, “Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд эцэг эхийн 
оролцоо”  зэрэг сэдвүүдээр сургалтыг,зохион байгуулж, тодорхой төрлийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх чиглэлээр 4 төрлийн 350 ширхэг гарын 
авлага, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллав. 
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Мөн 2018 оны эхний хагас жилд тус цагдаагийн хэлтсээс хийж гүйцэтгэсэн 
ажлын тайланг иргэд олон нийтэд танилцуулах, байгууллагын үйлчилгээний чанар, 
үр дүнг сайжруулах зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр /Сайхан, 
Номгон, Орхон, Орхонтуул, Сант, Баруунбүрэн/ “Нээлттэй хаалганы өдөр”  арга 
хэмжээг “Хүлээж биш хүрч үйлчилье” нэртэйгээр зохион байгуулав. 

 Сумдад ажиллах хугацаандаа иргэдийн гаргасан нийт 10 санал хүсэлтийг 
хүлээн авах, шинээр батлагдсан Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон бусад холбогдох хуулийг сурталчилж, 59 
иргэнд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөв. Санал хүсэлт гаргасан 10 иргэний 
хүсэлтийг газар дээр нь шийдвэрлэж хариу өгөв.  

Цагдаагийн алба хаагчдын ажил, үйлчилгээний түвшинг тодорхойлох 
зорилгоор 300 иргэдээс санал асуулга авч, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр бэлтгэсэн 4 төрлийн 300 гаруй санамж тарааж, 12 иргэнд хууль эрх зүйн 
зөвлөгөө өгөв.  

“Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээний үеэр шинээр батлагдан хэрэгжиж 
буй Эрүү, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Зөрчлийн хууль, 
зөрчлийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулиудын талаар 640 иргэн, 14 аж ахуйн нэгж, байгууллагад мэдээлэл, сургалт 
явуулав. Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн 
хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагын 125, хувийн 
хэвшлийн 45, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй 51, ерөнхий боловсролын сургуулийн 961 
сурагч, 112  багш, ажилтнуудад 8 сэдвээр сургалт, яриа таниулга, ухуулга, 
сурталчилгаа явуулж 1200 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллав. 

Гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт:Цагдаагийн хэлтэс нь 2018 онд иргэд, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 493 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 
180 буюу 38.2 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 313 буюу 63.4 хувийг зөрчлийн шинжтэй 
гомдол, мэдээлэл тус тус эзэлж байна. Хүлээн авч шалгасан 493 гомдол, мэдээллийг  
урьд оны мөн үетэй /283/ харьцуулахад 283 буюу 43.4 хувиар буурсан, гэмт хэргийн 
шинжтэй гомдол мэдээлэл 80 буюу 10.3 хувиар буурсан, зөрчлийн шинжтэй гомдол, 
мэдээлэл 138 буюу 17.9 тус тус хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Гэмт хэргийн 
талаарх 180 гомдол, мэдээллийн 127 буюу 70.2 хувьд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн шалгах 
хэрэг нээж, 53 буюу 29,7 хувийг нь гэмт хэргийн шинжгүй үндэслэлээр татгалзах 
саналтайгаар прокурорын газарт шилжүүлжээ. 

2018 оны байдлаар гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 
шийдвэрлэлтийг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 49 
буюу 46,6 хувиар буурсан, хэрэг бүртгэх хэрэг нээхээс татгалзсан 53 буюу 50,0 
хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Гэмт  хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан 301.704.561 
төгрөгний  хохирлоос 38,200,000 төгрөгний хохирлыг хэрэг бүртгэлт мөрдөн 
байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн төлөлт 47.1 хувьтай байна.  
Үйлдэгдсэн гэмт хэргийг газрын онцлогоор нь авч үзэхэд:  Гудамж талбайд-6, олон 
нийтийн газарт-4, гэр, орон сууцанд-6, албан байгууллагад-0, бусад газарт-12, авто 
замд-25, бэлчээрт-11 гэмт хэрэг тус тус үйлдэгдсэн байна. Урьд оны мөн үетэй 
харьцуулахад : Гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 3 буюу 33.0 хувиар, гэр, орон 
сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 43 буюу 87.7 хувиар , бэлчээрт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
41 буюу 78.8 хувиар, олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5 буюу 55.5 хувиар 
б,авто замд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 1 буюу 3.8 хувиар тус тус буурч бусад газарт 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 6 хэргээр буюу 50,0 хувиар өссөн байна. Согтуугаар 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5 хэргээр буюу 11.1 хувиар, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 1 буюу 3.7 хувиар буурч, иргэдийн өмчийн хулгай 4 
хэргээр буюу 26.6 хувиар, хүчиндэх гэмт хэрэг 4 хэргээр буюу 66.6 хувиар, мал 
хулгайлах гэмт хэрэг 2 хэргээр буюу 14.2 хувиар, залилах гэмт хэрэг 5 хэргээр буюу 
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83.3 хувиар, хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэрэг 2 хэргээр буюу 33.3 хувиар, хүний 
эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 2 хэргээр буюу 6.2 хувиар тус тус өссөн байна. 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр:Эрүүгийн цагдаагийн хэсгийн эрүү, 
эдийн засгийн  мөрдөгч, хэсгийн мөрдөгч  нар 2018 онд  гэмт хэргийн шинжтэй 62 
гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгасанаас 52 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээж, 10 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж 
шийдвэрлэсэн.  

2017 онд 151 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь 
тогтоогдоогүй 67 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Үүнээс 50 хэргийг илрүүлж илрүүлэлтийн 
хувь 74.6 байсан бол энэ онд 140 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг бүртгэгдсэнээс 61 хэргийг 
илрүүлж илрүүлэлт 56.4 хувьтай байна.   

 Алба хаагчдаас гэмт хэргийн талаар 109 мэдээ, мэдээлэл цуглуулан нууц 
äàëä àðãààð ¿éëäýãäñýí 80.690.000 òºãðºãèéí õîõèðîëòîé 44 õîëáîãäîã÷òîé 33 
хэргийн илрүүлэн эзэн холбогдогчийг олж тогтоон хэргийг мөрдөн байцаах албанд 
шилжүүлэн ажиллажээ.  

ЦÅГ-аас зохион байгуулсан “Илрүүлэлт-Оргодол-шийдвэрлэлт-2018”, ЭЦА-
наас зохион явуулж буй “Маршрут-2” “Бүртгэл-Хяналт” “Гивлүүр” нэгдсэн арга 
хэмжээнүүдийг  баруун таван сумын хэмжээнд үр дүнтэй зохион биелэлтийг тооцож, 
хариуг хүргүүлсэн. Сэлэнгэ аймгийн Баруун таван сумын хэмжээнд хулгайлах, мал 
хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслах зогсоох, илрүүлэх чиглэлээр 
“Хулгай”, “Хяналт-шалгалт”, “Эрчимжүүлэлт”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, “Идэш-2018” зэрэг 
хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион явуулсан.   

Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын 1 дүгээр баг “Хоньтой хөшөө”-ний орчимд 24 
цагийн байнгын постыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 07- 
ны өдрийг хүртэл ажиллуулж Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Хөвсгөл 
аймгууд руу болон бусад аймаг сумруу зорчиж байгаа зорчигчдын хөдөлгөөнд хяналт 
тавьж  ажиллав.  

Сайхан сум дахь цагдаагийн хэлтэст  2018 онд  эрэн сурвалжлах “ASAP” санд 
оруулсан мэдээллийг  төрлөөр нь үзвэл: алга болсон хүн 2, хэн болох нь 
тогтоогдохгүй цогцос 1, эд зүйл- 14, мал    амьтан 1, галт зэвсэг 1, гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 1 тус тус зарласнаас эд зүйл 3, оргодол этгээд 2, гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 9 олж тогтоон баривчилж холбогдох газруудад хүлээлгэн өгсөн. 

Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр:Мөрдөн байцаах албанаас 2018 онд 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 78 гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авч, 62.8 хувьд буюу 49 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж,10.2 
хувь буюу 8 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан,  24.3 хувь 
буюу 19 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан, 2.7 хувь буюу 
2 гомдол мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлж шийдвэрлэсэн байна.  

Тус хэлтсийн хэмжээнд 2017 оны үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын 9 
холбогдогчтой 7 хэрэг, 2018 онд шинээр 85 холбогдогчтой 66 хэрэг хүлээн авч нийт 
94 холбогдогчтой 73 мөрдөн байцаалтын хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж 
ажилласан байна.   

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар  нийт шалгасан мөрдөн байцаалтын 
хэргийн шийдвэрлэлтийг авч үзвэл урьд оны үлдэгдэл 9 холбогдогчтой 7 хэргээс 100 
хувь буюу 7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлсэн байна. 

Энэ шинээр хүлээн авсан 85 холбогдогчтой 66 хэргээс 55 холбогдогчтой 
эрүүгийн 55 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 4 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн 
прокурорын хяналтанд шилжүүлж, эрүүгийн 7 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа нь хэргийн 
шийдвэрлэлт 89.3 хувьтай байна.  

Мөрдөн байцаалт явуулсан хэргүүдээс шүүхээс 2 хэрэг буцсан нь нийт хэргийн 
2.7  хувийг эзэлж байгаа ба урьд оны үлдэгдэл 12 холбогдогчтой 8 хэрэгт хэрэг 
бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан. Шийдвэрлэлийг авч үзвэл 2 хэргийн хэрэг 
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бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтайгаар, 4 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж 
яллагдагчаар татах саналтайгаар, харьяаллын дагуу 1 хэргийг шилжүүлж одоо 
ажиллагаанд 1 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Урьд оны хэрэг бүртгэлтийн хэргийн 
шийдвэрлэлт 87.5 хувьтай байна. 

2018 онд шинээр 70 холбогдогчтой 67 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж 
шалгасанаас 27 хэргийн хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтайгаар, бусад газарт 2 
хэрэг шилжүүлж, 31 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах саналтайгаар 
шилжүүлж одоо ажиллагаанд 7 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа нь шийдвэрлэлт 89.5 
хувьтай байна.  

Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын 
хяналтанд шилжүүлсэн 55 хэрэгт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судалж, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийж гүйцэтгүүлэхээр аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд 
мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж хүргүүлэн, 50 мэдэгдлийн хариуг авч ажилласан байна. 

Гэмт хэргийн улмаас мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргүүдэд иргэд 
байгууллагад учирсан 207703702 сая төгрөгний хохирол бүртгэгдэж, 119978420 сая 
төгрөгний хохирлыг нөхөн төлүүлсэн нь хохирол нөхөн төлүүлэлт 57.8 хувьтай байна.  

Сайхан сум дахь сум дундын Прокурорын газартай хамтарсан зөвлөгөөнийг 6 
удаа зохион байгуулж хэргийн график гарган үр дүнг тоцоон ажилласнаар хэлтсийн 
хэмжээнд энэ оны хэргийн оргодол этгээдгүй, Мөрдөн байцаах албанаас дэвшүүлсэн 
шалгуур үзүүллэлтийг ханган ажиллаж байна.  
 Тайлангийн хугацаанд бусад газарт эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаа явуулахаар мөрдөгчийн даалгавар 3-ыг хүргүүлж, хариуг 100 хувь авч 
ажилласан байна. Бусад газраас ирүүлсэн даалгавар бүрийг хугацаанд нь хүргүүлж 
ажилласан байна.  

Мөн улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Бодис 2018”, “Байгалиа 
хамгаалъя”, “Илрүүлэлт-Оргодол-шийдвэрлэлт 2018”, “Эко-2018” зэрэг нэгдсэн арга 
хэмжээг хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж алба хаагчдыг баг болгон 
хуваарилж хийсэн ажлын талаар тухай бүр илтгэх хуудсаар танилцуулан ажилласан.  

Шуурхай удирдлагын албаны чиглэлээр:. Шуурхай удирдлагын алба нь 
2018 онд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 412 дуудлага мэдээлэл 
ирүүлснийг хүлээн авч хойшлуулшгүй ажиллагааг зохих журмын хэрэгжүүлэн 
ажиллав. Үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 75, зөрчлийн шинжтэй 
мэдээлэл 337 байна.  

Шуурхай удирдлагын албаны алба хаагчид хэлтэс, хэсгийн удирдлагаас 
цохолт хийсэн гэмт хэргийн шинжтэй 12 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааг 
явуулсан ба зөрчлийн шинжтэй 91 гомдол мэдээллийг хуульд заасны дагуу шалгаж 
шийдвэрлэснээс шүүхээр 13 иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл 
оногдуулж 78 иргэнийг “Зөрчлийн тухай хууль”-д заасны дагуу 3.710.000 төгрөгөөр 
торгох шийтгэл оногдуулан шийдвэрлэжээ. 
          Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр: 2018 онд замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын Засаг даргын тамгын 
газраас 2018 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Armor-2 загварын  шалгах төхөөрөмж 
1 ширхэг, Сайхан сумын Засаг даргын тамгын газарт гаргасан хүсэлтийн дагуу Хөтөл 
хөшөөний уулзварт Дархан-Уул аймгаас Орхон аймаг чиглэлийн замын хөдөлгөөнийг 
хянах 2 ширхэг хяналтын камерыг  тус тус шийдвэрлэсэн. 

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Засаг даргаас уламжлан Зам тээврийн яамнаас 
зөвшөөрөл авч Сайхан сумын Номгон 3 дугаар багийн нутаг Дархан-Уул аймгаас 
Орхон аймаг чиглэлийн замын 41-43 дахь км-т МNS 5968 стандартын дагуу 2 ширхэг 
хурд сааруулагч 8 ширхэг тэмдэг байрлуулсанаар 2018 онд осол бүртгэгдээгүй,  
хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журам зөрчих гэмт 
хэрэг 23 бүртгэгдэж  ба өмнөх оны мөн үеэс 3 нэгжээр буюу 11.5 хувиар буурсан 
үзүүлэлттэй байна.  
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Замын цагдаагийн алба хаагчид нь 2018 онд иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас нийт 184 гомдол мэдээллийг хүлээн авч  шалгаснаас зөрчлийн хэрэг 
нээсэн 71, хялбаршуулсан журмаар 113 зөрчил шалган шийдвэрлэсэн байна. Эрхийн 
үнэмлэхтэй согтуугаар  тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 104 жолоочийг тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж тус бүр 400.000 төгрөгөөр 
торгож, эрхийн үнэмлэхгүй буюу ангилал бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож 
хөдөлгөөнд оролцсон 18 жолоочийг тус бүр 200.000 төгрөгөөр торгож, эрхийн 
үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 30 жолоочийг шүүхээр 7-30 
хоног хугацаагаар баривчлуулж, Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 51 дэх 
хэсэгт зааснаар 30 жолоочийг тус бүр 100.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн 
байна. Эргүүл шалгалтаар ажиллах хугацаанд бэлэн бус торгуулийн системээр 2239 
жолоочийг 66.689.500 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэжээ.  

Цагдаагийн ерөнхий газар, Тээврийн цагдаагийн алба болон Сэлэнгэ аймаг 
дахь цагдаагийн газраас зохион явуулсан “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр”, “Мотоцикль 
бүртгэл”, “Хүүхэд хамгаалал”, “Хүүхдэд ээлтэй жолооч”, “Бяцхан зорчигч” “Орон 
нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл”, “Нийтийн тээвэр-2”, “Ургац-2018”, “Оюутан тээвэр-1”, 
“Оюутан тээвэр-2” “Сургуульд хүрэх зам” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг хариуцсан сум орон нутагт зохион байгуулж үр дүн тооцож холбогдох 
байгууллагад биелэлт үр дүнг гаргаж ажилласан.  

 “Мотоцикль бүртгэл” нэгдсэн арга  хэмжээг  Сэлэнгэ аймгийн авто тээврийн 
газартай хамтран Сэлэнгэ аймгийн баруун таван сумыг хамруулан зохион байгуулж 
87 улсын дугааргүй мотоциклийн бичиг баримтыг материалжуулан улсын дугаар 
олгуулж, тус арга хэмжээний хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Сайхан 
сумын Номгон 3 дугаар багийн 68 иргэнд мотоцикльтой холбоотой зам тээврийн гэмт 
хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Тээврийн хэрэгсэлд тавих хяналт” 
сэдэвт сургалт орж 32 иргэнд  хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумаас Дархан-Уул аймаг чиглэлд хүн тээврийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг “Хаш хүлэг” ХХК,  Сайхан сум дотор хүн тээврийн үйл 
ажиллаагаа явуулдаг “Эвт нөхөд” ХХК-ны 36 тээврийн хэрэгсэлд “Бага насны 
хүүхдийг зөв зорчуулья” нэр бүхий зурагт хуудсийг тээврийн хэрэгслийн гадна, дотор 
талд нааж ажилласан.  

2018 оны 07 дугаар сараас 09 дүгээр сар хүртэл орон нутгийн замын 
хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн тул Тээврийн цагдаагийн албаны Орон нутаг, хурдны замын 
хяналтын хэлтсээс 4 алба хаагч Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Баруунбүрэн суманд 
тээврийн хэрэгслийн хурд хэмжиж хамтран ажилласан.  

Хүүхэд хамгаалал” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Сант 
сумын Åрөнхий боловсролын сургуулийн 85 сурагч, 60 эцэг, эх, 15 багш оролцуулан 
“Хүүхэд ба замын хөдөлгөөн”, “Бага насны хүүхдийг замын хөлөлгөөнд оролцоход 
эцэг, эх, асран хамгаалах хүмүүсийн оролцоо” Хүүхдийг зам тээврийн осол, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Сургуульд хүрэх зам” сэдэвт сургалт зохион 
байгуулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж цагдаагийн хэлтсийн нийт алба хаагч нарыг 
хамруулж Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Хөтөл ерөнхий боловсролын сургуулийн 3-
5 дугаар ангийн 186 хүүхдэд, Сант сумын ерөнхий боловсролын 4-6 дугаар ангийн 
120 хүүхдэд дээрх сэдвээр сургалтыг тус тус  зохион байгуулав.  

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Ус суваг” ХХК, 
“Хөтөл” хот тохижилтын газрын 68 хүнд шинээр батлагдан гарсан “Замын 
хөдөлгөөний дүрэм”, “Зөрчлийн тухай хууль”-иар 2018 оны 11 дүгээр сарын 21, 22-
ний өдөр, 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн Сант сумын Засаг 
даргын тамгын газар, Сант сумын 13 дугаар цэцэрлэгтэй хамтран “Хүүхдийн 
хөгжилд-Эцэг эхийн оролцоо”,  “Хүүхдийн эрх ба хүмүүжил төлөвшил”, “Бага насны 
хүүхдийг замын хөлөлгөөнд оролцоход эцэг, эх, асран хамгаалах хүмүүсийн 
оролцоо” сэдвээр  тус тус сургалт зохион байгуулж нийт 65 эцэг, эх хамрагдсан.  
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Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Номгон 3 дугаар багийн нутаг Дархан-Уул 
аймгаас Орхон аймаг чиглэлийн хатуу хучилттай зам болон Сайхан сумын төвд, зам 
тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр явган зорчигчийн гарц-8, хурд 
сааруулагч-2, “Хурдаа хас”  гэсэн бичвэр бүхий хэвтээ тэмдэглэл 2, хурд сааруулагч 
2, анхааруулах тэмдэг 12 ширхэгийг  тус тус байрлуулсан.  

Сайхан сумын хот тохижуулах байгууллагатай хамтран 2018 оны 2 дугаар 
улиралд Сайхан сумын 1,2 дугаар багийн нутагт байрлах зам дагуух гэрлийн 15 
ширхэг шонг сэргээн засварлаж, 2018 оны 06 дугаар сард Сэлэнгэ аймгийн Сайхан 
сумын Åрөнхий боловсролын сургуулийн авто зогсоолын асуудлыг шийдвэрлэх 
чиглэлээр хамтран ажиллаж ерөнхий боловсролын сургуулийн баруун талд 18 
тээврийн хэрэгслийн багтаамжтай бетон  зогсоол хийлгэсэн.  
           Зөрчлийн тухай 14.7 дугаар зүйлийн 14, 15 дугаар зүйлд заасан зөрчилтэй 369 
жолоочийг илрүүлж  7.470.000 төгрөгөөр торгож, улсын үзлэг тооллогод 
хамрагдаагүй буюу тэнцээгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд  оролцсон 69 
жолоочийг 3.450.000 төгрөгөөр торгож, улсын дугааргүй буюу дугаарын үзэгдэх 
байдал муудсан тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 20 жолоочийг 
200.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ тооцсон. 
            Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр: “Хичээлийн шинэ жил” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд сурагч, хүүхэд 
багачуудыг  зам тээврийн осол гэмтэл, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилийн 
нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр тус цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид сургууль, 
цэцэрлэг орчмын бүсэд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн  сургуулийн эргүүл буюу “School 
police” эргүүлтэй хамтран ажиллаж 250 гаруй эцэг эх, хүүхдүүдийг явган хүний  
гарцаар нэвтрүүлж, 18 эцэг эхэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч,  хараа хяналтгүй явж 
байсан бага насны 1 хүүхдийг эцэг эх, асран хамгаалах хүнд нь хүлээлгэн өгөв. 

Цагдаагийн хэлтсийн  “Hutul tsagdaa hutul”,  “Khutul.police.gov.mn”, “Хөтөл 
цагдаа /khutul Tsagdaa/”, “Сэлэнгэ Цагдаагийн газар” зэрэг facebook хуудас болон 
өсвөр насны хүүхдүүдийн хандалт ихтэй Хөтөл ÅБС, Бүрэнгийн хүүхдүүд пэйж 
хуудсуудад албанаас зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ болон гэр бүлийн 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эхчүүдийг хүүхдэдээ тавих хараа хяналтаа 
дээшлүүлэх талаар нийт 10 мэдээлэл байршуулж,  117 хүн хандсан байна. 

Орхон, Баруунбүрэн ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны 150 
гаруй сурагчид, 2 байрны багш, 5 жижүүр ажилтнуудад гэмт хэрэг, зөрчил болзошгүй 
эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, 16 зурагт хуудас 
мэдээллийн самбарт байрлуулав. 

Сумдад ажиллах хугацаандаа олон нийтээс гаргасан санал хүсэлт, өргөдөл 
гомдол хүлээн авах, шинээр батлагдсан Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон бусад холбогдох хуулийг 
сурталчилж,  хууль эрх зүйн  зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, цагдаагийн алба хаагчдын 
ажил, үйлчилгээний түвшинг тодорхойлох зорилгоор иргэдээс санал асуулга авч, 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бэлтгэсэн 4 төрлийн 300 гаруй 
санамж тарааж, 12 иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.  
          Нийтийн хэв журам хамгаалах ажлын чиглэлээр: Тус цагдаагийн хэлтсийн 
захиргааны хяналтанд байгаа 3, хорихоос суллагдсан 3, нийт 6 иргэнд гэмт хэрэг, 
зөрчилд холбогдохгүй байх талаар баталгаа авч, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч 
хяналтын хувийн хэрэгт нь тэмдэглэл хийж, сар бүр туслах тоо бүртгэлийн нэгдсэн 
сангаас лавлагаа авч, прокурорын газарт хувийн хэргийг хугацаанд нь хянуулан  
ажиллаж байна.  

Тэсэрч дэлбэрэх болон химийн хорт бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн хууль бус 
эргэлттэй тэмцэх, болзошгүй эрсдэл, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
чиглэлээр тэсэрч дэлбэрэх болон химийн хорт бодис ашиглах, хадгалах 
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зөвшөөрөлтэй “Хөтөл-Цемент шохой” ХК, Улаанбаатар Төмөр замын харьяа Төмөр 
дэр бетоны үйлдвэр зэрэг газруудад хяналт шалгалтын ажлыг сар бүр 2 удаа зохион 
байгуулж үр дүнг тооцон ажилласан.  

Сайхан сумын засаг даргын “Нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай” захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангаж тус суманд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийг хуваарийн дагуу нийтийн эргүүлд ажиллуулж, иргэдийг мэргэжлийн 
удирдлагаар ханган хамтран ажиллаж байна. Захиргааны зөрчлийн шийдвэрлэлтийн 
байдлыг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад: Шийтгэлийн хуудсаар торгосон зөрчил 
44 буюу 17,1 хувиар буурсан,  шүүхээр баривчлуулсан хүн 38 буюу 67,8 хувиар 
өссөн, торгож-тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасалт 61 буюу 59,2 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна. 

    “Зэвсэг-2018 нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд баруун таван суманд бүртгэлтэй 
232 галт зэвсэг бүртгэхээс 118 буюу 50.86 хувийг бүртгэлд авч зурагжуулж аж ахуй 
нэгж байгууллагын гаднах мэдээллийн самбар /урсдаг/,  орон нутгийн Эрдэнэ 
телевиз, мөн орон нутгийн facebook хаягаар галт зэвсгийг бүртгүүлэх талаарх мэдээ 
мэдээллийг 3 удаа  байршуулж,  3-5 минутын хугацаатай сурталчилсан байна.  

Улсын Åрөнхий Прокурор, аймгийн Прокурорын газраас ирүүлсэн насанд 
хүрээгүй  этгээдэд болон жирэмсэн эх, 3 хүртэл хүүхэдтэй эх, ганц бие эцэгт хорих ял 
оногдуулсан, шүүхээс тэнсэн суллагдсан, хорих ангиас тэнсэн суллагдсан этгээдэд 
хяналт тавих ажлын удирдамжийн дагуу аймгийн болон сум дундын Прокурорын 
газраас төлөвлөгөөт шалгалтуудыг 3 удаа зохион байгуулсан. 

Сайхан сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн нийтийн хэв журам хамгаалах 
хэсгээс гэмт хэргийн статистик тоон мэдээнд дүн шинжилгээ хийн гэмт хэрэг, 
зөрчлийг бууруулах түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цаг үеийн нөхцөл 
байдалтай уялдуулан “Сар шинэ-2018”, “Хуулиа мөрдье-21”, “Сэрэмжилье-нэгдье” гэх 
зэрэг 3 нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг баталсан удирдамж төлөвлөгөөний 
дагуу зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажилласан.  

Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдыг тус сумдын хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулж буй 87 албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийж, гарын авлага, санамж, сэрэмжлүүлэг, 
зөвлөмж 316 ширхгийг хэвлүүлэн тарааж ажилласан. Мөн Орхон голын эрэг дагуу 
“Усанд живэх аюултай, бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй бүү орхи” гэсэн 
анхааруулга самбар 4 ширхгийг байршуулсан. 

 “Архидалттай тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлье” хэсэгчилсэн арга хэмжээг мөн 
зохион байгуулж, олноороо бүлэг бөөгнөрөл үүсгэж архидан согтуурдаг, архинд 
донтох өвчтэй 48 /давхардсан тоогоор/ иргэнийг цуглуулан яриа таниулга хийж, 
“Архидалттай тэмцье” гэсэн бичигтэй шар өнгийн хантааз өмсгөн төв замын дагуу 
орчны цэвэрлэгээг 2 удаа багийн Засаг дарга нарын хамт зохион байгуулсан. 

Тус хэсэг нь 2018 оны 08 дугаар сарын 08-наас 11-ний өдрийг хүртэл Сэлэнгэ 
аймгийн Баруунбүрэн сумын нутаг дэвсгэрт Амарбаясгалант хийдэд “Гонгорын 
бумбаны их тахилга”-ийн хамгаалалтанд 33 алба хаагч ажилласан. Хийдэд 6000 
гаруй иргэд цугларч 4000 гаран тээврийн хэрэгсэл ирж 4800 ширхэг бумба цугларсан. 
Нийт 33 алба хаагч хийдийн дотор талд 8 алба хаагч, эрүүгийн чиглэлээр цагдаагийн 
4 алба хаагч, 1,2,3-р цэгүүдэд 2 ээлжээр 6 алба хаагч,  

Монгол Улсын Ардчилсан намын Хангайн бүсийн чуулга, уулзалт Сэлэнгэ 
аймгийн Баруунбүрэн сумын нутаг дэвсгэрт, Амарбаясгалант хийдийн дэргэд 2018 
оны 08 дугаар сарын 15-наас 18-ны хооронд зохион байгуулагдаж цагдаагийн 
хэлтсийн 5 алба хаагч,  

2018 оны 09 дүгээр сарын 07-08-ний өдөр Монгол улсад барилгын байгууллага 
үүсэж хөгжсөний түүхт 92 жил Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын “Цемент шохой” ХК-ны 
баярын хурлын хамгаалалтанд Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид 9  офицер, 10 
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ахлагч нийт Цагдаагийн хэлтсийн 19 алба хаагч 4 авто машинтай тус тус 
хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  
         Саатуулах байрны үйл ажиллагааны талаар: 2018 онд Сайхан суманд 216 хүн 
саатуулагдсан,  Саатуулах, баривчлах байранд бүртгэгддэг бичиг баримтыг зохих 
журмын дагуу бүртгэж хэвшсэн.  

Саатуулах байранд томилогдон ажиллаж буй алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлд 
өдөр тутам шалган үүрэг чиглэл өгч ажиллан, иргэдийн эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, 
хууль дээдлэх, хүнлэг энэрэнгүй ёсыг эрхэмлэн аюулгүй байдлыг хангах, хүн амын 
эрүүл мэндийг хамгаалах зарчмыг баримтлан ажиллах тухай зөвлөмжийг 305 удаа  
өгч ажилласан.  

Захиргааны журмаар албадан саатуулагдсан 6 хүнтэй, саатуулах байранд 
биеийн эрүүл мэндийн байдалд өөрчлөлт орж эмнэлгийн анхны тусламж авсан хүн 
байхгүй. Согтуугаар зөрчил гарган эрүүлжүүлэгдсэн 216 хүнээс 896400 төгрөгний 
хураамж авсан. 

Шүүхийн шийдвэрээр баривчлагдсан 56 иргэнийг шийтгэвэр, холбогдох бичиг 
баримтын хамт хүлээн авч, Хууль зүйн сайдын үүрэг гүйцэтгэчийн 2014 оны А/227 
дугаар тушаалаар баталсан “Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журам”-г баримтлан 
ажиллаж байна. Баривчлагдсанхүмүүст Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 
шийтгэврийн биелэлтийг хангах,  “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-
ийг хэрэгжилтийг хангах, холбогдох хууль тогтоомж, журмуудаар мэдлэг олгох, 
архины хор уршигын талаар таниулах, эрүүл мэндийн чиглэлээр мэдвэл зохих 
мэдлэгийг эзэмшүүлэх зорилгоор 10 алба хаагч 9 сэдвээр 249 удаа давхардсан 
тоогоор 564 хүнд сургалт зохион байгуулж ажилласан. 

Мөн алба хаагчдыг сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргахаас урьдчилан 
сэргийлж сахилга хариуцлагын зөрчил дутагдал гаргахгүй байх, согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх зэрэг баталгаануудыг нийт 
алба хаагчдаар гаргуулан авч, 5 удаа зааварчилгаа өгч биелэлтийг тооцон ажиллаж 
байна.  
          Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:Шүүх, шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах ажлын хүрээнд Сум дундын шүүхийн байранд давхардсан тоогоор 
2566 иргэнийг нэвтрүүлж, Сайхан сум дахь сум дундын шүүхийн байрны 
хамгаалалтын бүс, объектын гадна талд 12 удаа нарийвчилсан үзлэг хийж, аюул 
осол, гал түймэр зэрэг ноцтой нөхцөл байдал бий болохоос урьдчилан сэргийлж 
өрөө, таслагааны хаалга, цонх, цахилгааныг тогтмол шалгаж ажилласан. 

Шүүх хуралдааны танхимд иргэний 151, эрүүгийн 183, зөрчлийн 61 нийт 395 
шүүх хуралдаанд 2194 оролцогч оролцсон, шүүх хуралдаанд оролцогчдын аюулгүй 
байдлыг бүрэн ханган ажилласан. Алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлтэд тогтмол хяналт 
тавьж мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласан. 
       Шүүн таслах үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 
яллагдагчийг хуяглан хүргэх, хүч нэмэгдүүлэн хуяглан хүргэх, шүүхийн дуудсанаар 
ирэхгүй байгаа яллагдагч, гэрч, зохигч, хэргийн оролцогчийг албадан ирүүлэх, оргон 
зайлсан яллагдагчийг эрэн сурвалжлах ажиллагааг хэлтсийн даргын баталсан 
төлөвлөгөөний дагуу тогтоосон цаг хугацаанд аюул эрэсдэлгүйгээр өгөгдсөн 
маршрутын дагуу хуяглан хүргэх бүрэлдэхүүнийг 60 удаа давхардсан тоогоор 81 
шүүгдэгч, яллагдагчийг аюул эрсдэлгүй тогтоосон цаг хугацаад хуяглан хүргэсэн 
байна. Шүүгчийн захирамж, шийтгэвэрээр эрэн сурвалжлах ажиллагааг 13, албадан 
ирүүлэх ажиллагааг 6 удаа төлөвлөгөөг маршрутын дагуу амжилттай зохион 
байгуулсан.  
          Сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын талаар:Тус Цагдаагийн хэлтсийн 2018 оны 
албаны сургалтын төлөвлөгөөг 47 удаа 249 цагийн хичээл сургалт, соён гэгээрүүлэх 
ажлыг 4 зорилтын хүрээнд 37 ажил, арга хэмжээ зохион байгуулахаар тус тус 
төлөвлөсөн бөгөөд шинээр батлагдан хэрэгжиж буй Цагдаагийн албаны тухай хууль, 
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Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай 
хууль, Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудаар сургалт зохион 
байгуулахаар албаны сургалтын төлөвлөгөөнд тусган батлагдсан цаг сэдвийн дагуу 
хичээл сургалтуудыг зохион байгуулсан.  

Сайхан сумын Засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Цэцэг-Эрдэнийг урьж Төрийн албаны тухай 
хуулиар /шинэчилсэн найруулга/ хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 25 асуулт бүхий тест 
боловсруулан шалгалт авч 36 алба хаагч хамрагдав.  
 Сум дундын Шүүх, Прокурорын газартай хамтран шинээр хэрэгжиж буй хууль, 
тогтоомжийг практикт хэрэглэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээл, цаашид хийж 
хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээний талаар хамтарсан зөвлөлгөөнийг 3 удаа зохион 
байгуулан ажилласан ба хууль хяналтын байгууллагын ажилтан, алба хаагчдын хар 
тамхи, мансууруулах бодисын талаарх ойлголт, хор хөнөөлийн талаар мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, шинэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр алба хаагчдыг чадваржуулах, хуулийн байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааг сайжруулах “Хар тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээ, өнөөгийн 
нөхцөл байдал” сургалтыг 2018 оны  02 дугаар сарын 05-ны өдөр Сайхан сумын 
Засаг даргын тамгын газрын Иргэний танхимд зохион байгуулав. 
      Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар:Тус онд төсвийн санхүүжилтээр  
709,304,400 òºãðºãººð òºñºâëºãäñíººñ ã¿éöýòãýëýýð óðñãàë ñàíõ¿¿æèëò 100 õóâüòàé, 
¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãûí òºëºâëºãºº 3,200,000 òºãðºãººð áàòëàãäàæ 
гүйцэтгэлээр саатуулах байрны орлого 2,796,400 төгрөгийг байгууллагын төрийн 
сангийн дансанд  төвлөрүүлэн, тайлангийн хугацаанд төсвийн харилцахаар нийт 243 
удаа буюу 695,308,218 мянган төгрөгийн гүйлгээ хийж, одоогоор 16,655,094 төгрөгийн 
төсвийн үлдэгдэлтэй санхүүгийн сахилга бат чанд сахин Цагдаагийн байгууллагын 
тухай хууль, Нягталн бодох бүртгэлийн тухай хууль, бусад хууль, дүрэм журмуудыг 
үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилллаж байна. Áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí, 
òºñâèéí ìýäýýã, бусад холбогдох мэдээ тайланг ñàð, óëèðлаар ¿íýí çºâ ãàðãàæ 
холбогдох дээд шатны байгууллагад çààñàí öàã õóãàöààíä íü õ¿ðã¿¿ëæ àæèëëàñàí.  

Цагдаагийн хэлтэс нь шилэн дансны нэгтсэн системд Засгийн газрын 2016 оны 
29 дүгээр тогтоолоор баталсан Шилэн дансны цахим хуудаснд тавигдах мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам” –ын дагуу нийт 122 мэдээ, 
мэдээллийг байршуулан иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл авх бололцоог ханган 
шилэн дансны хуулийг үйл ажиллаагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж, ахуйн албанаас 26,500 ширхэг 
шийтгэлийн хуудас олгосныг орлогод тусган, эрх бүхий албан тушаалтнуудтай үнэт 
öààñíû   òîîöîîã сар бүр хийж, тайлангийн хугацаанд нийт давхардсан тоогоор 
78 алба хаагчтай шийтгэлийн хуудасны тооцоог хийж Нийт 117 ø 
буюу 13,570,000 òºãðºãèéí òîðãóóëèéí îðëîãî òºðèéí ñàíä òóøààñàí байна. Эрх 
á¿õèé àëáàí  òóøààëòíóóäàä 246 ш шийтгэлийн  õóóäàñ îëãîæ, îäîîãèéí áàéäëààð 
íÿðâûí ãàð äýýð 26,254 ш шийтгэлийн  õóóäàñíû ¿ëäýãäýëòýé áàéíà.  

Алба хаагчдын ая духтай ажиллах нөхцөлийг сайжруулах тал дээр анхаарч 
цагдаагийн хэлтсийн байрны гадна болон дотор талын урсгал засвар болон 
мэдүүлэг авах өрөө, буудлын байр, замын цагдаагийн постын засварын ажилд  
7,650,000 төрөг, Цагдаагийн ерөнхий газар болон Хууль зүйн яамнаас 75,0 сая 
төгрөгийн хэлтсийн дээвэр, сантехникийн засварын ажлын санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлэн засварын ажлыг бүрэн хийж дууссан байна. 

 Цагдаагийн хэлтэс нь Шилэн дансны тухай Монгол Улсын хууль хэрэгжсэнтэй 
холбоотойгоор  www.hkutul.police.gov.mnцахим хуудас болон шилэн дансны 
Shilendans.gov.mn/ нэгдсэн систем болон мэдээллийн самбарт, Цагдаагийн 
хэлтсийн  санхүүгийн тайлан, худалдан авалт, иргэдэд төлбөртэй үйлчлэх 

http://www.hkutul.police.gov.mn/
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үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээний талаарх мэдээллийг байрлуулж, иргэд 
байгууллагууд чөлөөтэй авах боломжийг бүрдүүлэн ажилласан.  

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр:Тус цагдаагийн 
хэлтсээс Сайхан сумын Засаг даргын сум орон нутгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны хүрээнд 
цэцэрлэгжилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, тохижилт бүтээн байгуулалтыг 
сайжруулах, цэвэр орчин, эрүүл амьдралыг бүрдүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан 
“Миний гэр-Манай гудамж” болзолт уралдаанд оролцож “Шилдэг байгууллага”-аар, 
сумын бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцэглэлтэнд оруулсан зүтгэлийг үнэлж “Сайхан 
сумын тэргүүний хамт олон”-оор, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Шилжин явах цом”-ын хүрээнд гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлын үзүүлэлтээр “Тэргүүн байр”-
нд тус тус шалгарсан байна. 

Мөн  Сайхан сумын нэгдсэн эмнэлгийн сургалтын багтай хамтран хэлтсийн 
алба хаагчдыг эрүүл мэндийн шинжилгээ, үзлэгт хамруулах, эрүүл амьдарлын зөв 
дадал хэвшил олгох, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2018 онд зохион 
байгуулсан ажил, арга хэмжээг үнэлж  Сайхан сумын сум дундын нэгдсэн эмнэлгээс 
цагдаагийн хэлтсийн хамт олныг “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-аар  
шалгаруулсан байна. 

Монгол Улсын Их хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат орон нутагт ажиллах үеэр 
цагдаагийн хэлтсийн бүтэц орон тоо, хэлтсийн байрны дээврийн засварын асуудлаар 
ажил хэргийн уулзалт зохион байгуулсанаар сум дундын цагдаагийн тасаг маань 
цагдаагийн хэлтэс болон өргөжиж, хэлтсийн байрны дээврийн засварын ажилд 75 сая 
төгрөгний зардлыг төсөвт тусгуулан шийдвэрлүүлж, “Загсай өргөө” ХХК-иар дээвэр 
болон сантехникийн засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлээд байна. 

Гэр бүлийн хүчирхийллийг гэрч, хохирогч, түүний гэр бүлийн бусад гишүүний 
амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх, хуулийн хэрэгжилтийг  хангах  зорилгоор  Сэлэнгэ аймгийн Сайхан, Орхон, 
Орхонтуул, Сант, Баруунбүрэн зэрэг 5 сумдын хэмжээнд “Түр хамгаалах байр”-ыг 
байгуулах талаар Сайхан сумын Засаг даргаар уламжлуулан Сэлэнгэ аймгийн засаг 
даргад, Хууль  эрх зүйн хэлтэст, 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр 46/3-496 
албан бичгээр Сайхан сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад уламжилан түр 
хамгаалах байрыг байгуулахад шаардлагатай 85 сая төгрөгний төсвийг орон нутгийн 
зардлаас хөрөнгийг шийдвэрлүүлсэн. 

Хэлтсийн алба хаагчдад “Ажилчдын орон сууц” барих зориулалтаар 390м
2 

 
газрыг 15 жилийн хугацаатайгаар тус сумын 2 дугаар багийн 16 дугаар байрны зүүн 
талд эзэмших эрхийн гэрчилгээ 000316062, иргэн, хуулийн этгээдэд газар 
эзэмшүүлэх гэрээ №1266 байгуулж 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ний өдөр гэрчилгээг 
авлаа.  

Замын цагдаагийн алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, гэмт 
хэргийг зөрлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Сайхан сумын Засаг 
даргын дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар-Дархан-Эрдэнэтийн чиглэлийн төв зам дагуу 
байрлах Хөтөл хөшөөний постыг шинэчилэн барих ажлыг хийж гүйцэтгэн,  Сайхан 
сумын Засаг дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлд Хөтөл хөшөөний замын цагдаагийн хяналтын цэг /пост/-т телекамер 
суурилуулах асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар уламжилснаар 3.000.000 төгрөгний 
төсвийг шийдвэрлүүлэн хяналтын камер суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв. 

Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлын хүрээнд 
агдаагийн хэлтсээр үйлчлүүлж байгаа иргэдэд цагдаагийн байгууллагын ажил 
үйлчилгээг сурталчлах, тэдний ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 
“Иргэдийн хүлээлгийн танхим“, алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, 
сумдаас хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг томилолтоор ирж ажиллах үед байрлуулах 
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зорилгоор цагдаагийн хэлтсийн ар талд байрлах ашиглагддаггүй байсан байрыг 
зочид буудал, алба хаагчдын амрах байр болгон шинээр тус тус тохижуулж, “Гэрч 
болон насанд хүрээгүй хүнээс мэдүүлэг авах өрөө”-г шинээр байгуулахаар засварын 
ажлыг хийж байна. 

 
  2.10.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, малын хулгайлах гэмт хэрэг, гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  
чиглэлээр: 

  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Аймгийн Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд 2018 онд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулах 17 төрлийн заалт бүхий саналыг 
боловсруулан хүргүүлж, тус зөвлөлөөс энэ онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд нь тусгуулав.  

Цагдаагийн байгууллагаас болон аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2018 онд хэрэгжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнүүдэд уялдуулан Цагдаагийн газраас 2018 
онд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 5 бүлэг, 43 заалт бүхий төлөвлөгөөг 
боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд тасаг, албадын оролцоог нэмэгдүүлэх, 
хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 02 
дугаар сарын 02-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар “Хэвлэл мэдээлэл, урьдчилан 
сэргийлэх ажлын хэсэг”-ийг тасаг бүрээс нэг алба хаагчийг оролцуулан  Захиргааны 
удирдлагын тасгийн даргын удирдлаган дор 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран “Иргэдийн нийтийн эргүүл”-
ийг зохион байгуулах талаар Сүхбаатар, Мандалг, Сайхан сумын Засаг даргад 
хүсэлтийг хүргүүлж, 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр А/112 дугаар захирамжийг 
гаргуулан, захирамжийн хавсралтын хуваарийн дагуу байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдээс нийтийн эргүүлд ажилтан, алба хаагчдыг гарган 19 байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн 56 ажилтан, алба хаагч ажиллаад байна. 

Тайлангийн хугацаанд тодорхой төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан 
зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Сэрэмжилье-нэгдье”, “Хуулиа-мөрдье-
21”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр”, “Ачааны автомашины 
бүрэн бүтэн байдал ачаа тээвэрлэлт”, “Хүүхдээ хамгаалья”, “Бяцхан зорчигч”, 
“Байгалиа хамгаалья”, “Мотоцикль”, “Бодис-2018”, “Төгсөлт”, “Бүртгэл”, 
“Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний соёл-2018”, “Оюутан тээвэр”, “Хичээлийн 
шинэ жил”, “Unfriend хөдөлгөөн”, “Эко-2018”, “Мөнгө угаах гэмт хэрэг-2018”, 
“Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт-2018”, “Судалгаа хяналт”, “Галт зэвсэг-
2018”, “Цахим орчинг Зөв болгоё” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээ,  “Хучлага“, “Гэрэл, 
гэрэлтүүлэг”, “Нийтийн тээвэр”,  “Сэрэмжлүүлэг”, “Гэр хороолол-1”, “Гэр хороолол-
4,8”, “Иргэддээ сэрэмжлүүлье”, “Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье”, 
“Цохилт”, “Мэдэгдэл-2018”, “Лонх-2018” сэдэвт хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүд зэрэг 
нийт 22 нэгдсэн арга хэмжээ, 12 тусгай болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг хариуцсан 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах салбар төлөвлөгөөг боловсруулан, 
алба хаагч нарт танилцуулж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг заалт нэг бүрээр 
хэрэгжүүлэн, биелэлт үр дүнг тооцсон.  

Гудамж талбай, олон нийтийн газарт гарсан гэмт, хэрэг зөрчлийг бууруулах, 
аймгийн “Архидалттай тэмцэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Лонх-
2018” тусгай арга хэмжээг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг,” “Гэрэлт давс“ зэрэг төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний 
өдрөөс 24-ний өдрийн хугацаанд Сүхбаатар сумын нутаг дэвсгэрт  зохион байгуулж 
ажиллалаа.  
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Иргэд ОХУ руу зорчихдоо хуурамч даатгалд хамрагдан залилуулж хохирох 
асуудал гарч байгаатай холбоотойгоор хил орчмын бүсэд даатгалын үйл ажиллагаа 
явуулдаг “Нэйшнл эжинси” ххк-тай хамтран иргэдэд чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх 
ажил зохион байгуулах талаар Алтанбулаг сум дахь Цагдаагийн хэсэгт ажлын чиглэл 
бичиж хүргүүллээ. 
          Зохион байгуулсан арга хэмжээний хүрээнд архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд, олон нийт, хүүхэд, залуучуудын дунд архины хор 
уршгийг сурталчлах зорилгоор Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан “Хуулиа мөрдье-
21” нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран аймгийн 
хэмжээнд зохион байгуулах хамтарсан төлөвлөгөөг болон тус Цагдаагийн газрын 
зүгээс хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг тус тус боловсруулан гаргаж, дээрх 
байгууллагуудын холбогдох албан тушаалтнуудтай хамтарсан зөвлөгөөнийг хийв. 

Зөвлөгөөнөөс “Архины аюулаас ирээдүй хойч үеэ хамгаалцгаая” гэсэн 
уриалгыг гаргаж, сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөл болон байгууллагуудад зөвлөмж, “21 насанд хүрээгүй хүнд 
согтууруулах ундаа худалдахыг хориглоно” гэсэн зурагт хуудсуудын хамт, сумдын 
хэсгийн мөрдөгч нарт уг арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулах ажлын чиглэлийг 
2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр бичгээр тус тус хүргүүллээ.  

Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг офицер, ахлагч гэсэн 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
ажиллах багийг томилон хуваарилж, хуваарийн дагуу байгууллага, аж ахуйн нэгжид 
“Хуулиа мөрдье-21” арга хэмжээг сурталчлах, тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 
архидан согтуурахтай тэмцэх талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах мэдэгдэл 
өгөх, аймгийн “Архидалттай тэмцэх хөтөлбөр”-ийг сурталчлах , архины хор уршгийн 
талаар яриа таниулга хийх ажлыг зохион байгуулж, нийт 263 байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн  2181 ажилтан, алба хаагч, оюутан, сурагчдыг хамруулсан. 
            Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
газар, Сүхбаатар сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөл, Боловсрол, соёл урлагийн газартай хамтран Сүхбаатар сумын 6 сургуулийн 
сурагчдын дунд “Архины хор уршиг” сэдэвт “Дэвжээ” тэмцээнийг зохион байгуулсан. 
Согтуугаар зөрчил гаргаж, захиргааны журмаар баривчлагдсан хүмүүст “Архинд 
донтох өвчин”, “Архидан согтуурахын хор уршиг”, “Архидалттай тэмцэх хөтөлбөр”, 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба архи”, “Бид архигүй эрүүл орчинд”, “Эерэг сэтгэлгээ” 
зэрэг сэдвүүдээр өдөр бүр сургалтыг зохион байгуулан ажилласан. “Сэрэмжилье-
Нэгдье” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, сурталчилгааны самбар, хулгайн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх санамж, сэрэмжлүүлгийг бэлтгэн байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, иргэдэд тарааж, байгууллага, аж ахуйн нэгж хариуцсан алба хаагчид өөрсдийн 
хариуцсан байгууллага, аж ахуйн нэгж дээр биечлэн очиж, “Сар шинийн баярын үед 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх”, “Хулгайн гэмт хэргээс сэргийлэх” 
чиглэлээр яриа таниулга хийв.  

Нийт 155 байгууллага, аж ахуйн нэгжид алба хаагч нар очиж “Сэрэмжилье-
Нэгдье” аянд нэгдүүлж, Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн 
пейж хуудсанд байршуулсан хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Бүх гэр бүлд 
зориулав”, “Хайрла, хамгаал” аяны 2 төрлийн, “Ломбарданд хулгайлагдсан эд зүйл”, 
“Хулгайн зүйл мэдсээр байж ашиглавал”, “Хулгайн гэмт хэрэг” зэрэг 3 төрлийн шторк, 
бусад мэдээллийг орон нутгийн “Миний Монгол энтертаймент, “Таны Сэлэнгэ” 
“Мандал” телевиз болон “Сум дундын цагдаагийн хэлтэс”-ийн пэйж хуудсаар иргэн, 
олон нийтэд сурталчилан иргэдэд хүргэж ажилласан. 

Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй барьцаалан зээлдүүлэх 
газрууд нь MNS 5274-2017 стандартын шаардлагыг хангаж буй эсэхэд хяналт 
шалгалтыг хийж, нийт 17 аж ахуйн нэгжийн барьцаалан зээлдүүлэх газрыг шалгалтыг 
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зохион байгуулж, тэдгээр барьцаалан зээлдүүлэх газруудад хулгайн эд зүйл авахгүй 
байх талаар санамж, зөвлөгөмжийг хүргүүлж баталгаа авлаа.  

Орхон суманд тус сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөлтэй хамтран 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр малчдын 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулж,  малын хулгайн болон хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар хэлэлцэж, хэсгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
А.Агваандорж, малын хулгайн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулж, 
урьдчилан сэргийлэх, талаар яриа таниулга хийлээ. Зөвлөгөөнд малчин болон мал 
бүхий нийт 112 иргэн хамрагдан оролцож, оролцогчдын шийдвэрээр “Нөхөрлөл” 
бүлгэм байгуулагдав.  

“Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд согтууруулах ундаагаар 
үйлчилдэг аж ахуйн нэгжийн орчинд үйлдэгдсэн хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэргийн судалгааг сүүлийн 2 жилээр гарган судалгаанд дүн 
шинжилгээ хийж, энэ төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, таслан зогсоох, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  байгууллага, аж ахуйн нэгжид 14 албан мэдэгдэл 
хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 

Мөн гэр хороолол, орон сууцны “Хөршийн холбоо”-г сэргээх, үйл ажиллагааг нь 
идэвхжүүлэх зорилгоор аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор 
“Хөршийн холбоо”-ны ажиллах журмыг батлуулахаар төслийг боловсруулан ажиллаж 
байна.  

Мандал суманд “Архидалт-гэмт явдал” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг энэ оны 03 
дугаар сарын 14-ний өдөр тус сумын Засаг даргын тамгын газрын “Иргэний танхим”-д 
зохион байгууллаа. Уулзалт, хэлэлцүүлэгт Засаг даргын тамгын газрын 15 алба 
хаагч, худалдаа үйлчилгээний 46 ажилтан оролцож, тэдэнд цагдаагийн хэлтсээс 
“Согтуугаар үйлдэгдсэн болон гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдал”-ыг танилцуулж, санал, хүсэлтийг авч ажилласан. 

Сургуулийн орчинд үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
хүрээнд сургуулиудын орчинд ажиллаж байгаа “Scool police” эцэг, эхийн эргүүлийн 
үйл ажиллагаанд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн дэмжин хамтран ажиллаж, 
Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын 1, 2, 4 дүгээр сургуулиудын ахлах ангийн 
сурагчдад болон ажилтан албан хаагчид болох нийт 312 хүнд “Хүний эрүүл мэндийн 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-ийн тухай ойлголт, шалтгаан нөхцөл, хүлээлгэх 
хариуцлагын талаар яриа таниулга хийв. 

Сүхбаатар сумын 5 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 45 хүүхдэд “Хүүхдийг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, “Гэмт хэрэг ба 
гэм+хор” сэдвээр мэдээлэл хийж, “Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний үйл 
ажиллагааг сурталчилж, “Бусдын эрх чөлөөнд халдахаас сэргийлэх нь”, “Архины хор 
уршиг” сэдэвт 2 төрлийн 90 ширхэг зөвлөмж бэлтгэн тараалаа. Мөн 4 дүгээр 
сургуулийн ахлах ангийн 8-12 дугаар ангийн 109 сурагчид “Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлье” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, Цахим гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлийн 100 ширхэг зурагт хуудас тарааж, Спортын гүнзгийрүүлсэн 
сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн эцэг эх, асран хамгаалагч нарын 
төлөөлөл болох 20 иргэнд Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион 
байгуулж, санал, хүсэлтийг хүлээн авч ажиллав. 

Сүхбаатар сумын Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 36 оюутанд 
“Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, 
“Хүүхдийн тусламжийн утас 108” гэх зурагт хуудас 40 ширхэгийг тарааж, “Хуулийн 
хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний үйл ажиллагааг сурталчилж ажиллав. 

“Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний хугацаанд нийт 6 сургуулийн 360 
сурагч, 56 эцэг, эхэд Монгол Улсын Зөрчлийн тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хуулиуд болон “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье”, “Хүүхдийн 
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эрх ба үүрэг”, “Эцэг, эхчүүдийн үүрэг хариуцлага” сэдвээр сургалт, зөвлөгөөн зохион 
байгуулсан байна. 

Согтууруулах ундааг ихээр хэрэглэж бусдын амгалан тайван байдлыг 
алдагдуулдаг 20 эмэгтэй иргэний судалгааг гаргаж тэднийг архинаас гаргах 
эмчилгээнд хамруулсан. 

Мандал сумын хэмжээнд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, иргэдийн аюулгүй амар тайван ажиллаж, 
амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх зорилгоор “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийг 
Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 50 дугаар 
тогтоолоор баталсан. 

Мандал сумын хэмжээнд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, иргэдийн аюулгүй амар тайван ажиллаж, 
амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх, нийтийн хэв журмыг хамгаалах үүднээс аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн оролцоотой “Олон нийтийн эргүүл ажиллуулах 
тухай” Мандал сумын Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 20 тоот 
захирамж, 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 325 тоот захирамжыг хэрэгжүүлэн 
ажилласан. 

Цагдаагийн хэлтсийн 2018 оны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, тодорхой төрлийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг хариуцсан 
баг дээрээ зохион байгуулж ажиллах талаар хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч 
нарт 9 зааварчлага өгч, 6 зааварчлагын үр дүнг тооцон ажилласан.  

Åрөнхий боловсролын сургууль, Зүүнхараа политехникийн коллежийн 
нийгмийн ажилтнуудад “Хүүхэдтэй ажиллах арга зүй” сэдвээр МУБИС-ын сэтгэл 
судлалын танхимын эрхлэгч доктор, профессор Б.Дэлгэрмаа сургалт зохион 
байгуулж, нийгмийн ажилтнуудад сертификат гардуулсан. 

Барьцаалан зээлдүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 8 аж ахуй 
нэгжүүдийн захирал, эрхлэгч нартай уулзаж, 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж байгаа “Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээний стандарт 
MNS:8574-2017”-ыг танилцуулж, судалгааг шинэчиллээ.  

“Гэрч хохирогч нарыг хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй 
асуудал” сэдвээр төрийн байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 
хэлэлцүүлгээс гарсан шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж банйа. 

Цагдаагийн хэлтэс сум дундын Прокурорын газартай хамтран 2018 оны 02 
дугаар сарын 05-ны өдөр “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийн дагуу сум дундын Прокурорын 
газар нь цагдаагийн байгууллагатай хамтран “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 
зохион байгуулж, иргэд, олон нийтэд хууль эрх зүйн талаар зөвлөгөө өгч, шинээр 
батлагдсан “Зөрчлийн тухай хууль”, “Эрүүгийн хууль”, “Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-иудыг 
сурталчилсан. 

Иргэдийг аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх, тэднийг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцох идэвхийг нэмэгдүүлэх үүднээс сумын 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран Мандал сумын 9 
багийн дунд “Гэмт хэрэг, зөрчилгүй баг” аяныг зохион байгуулсан. Аяны тугыг гардан 
авсан багийн Засаг дарга нар хариуцсан багт үйлдэгдэх гэмт хэргийг таслан зогсоох, 
аж ахуй нэгж, байгууллагуудын оролцоотойгоор гэрэлтүүлэг, камержуулалтыг 
байршуулах ажлуудыг санаачлан ажилласан. 

Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, малчид өөрсдийнхөө малыг 
хариулагатай болгох зорилгоор Мандал сумын 4 дүгээр баг Нурамтанд оршин суух 
малчин иргэд сайн дурын “Таван эрдэнэ” малчдын бүлгэмийг шинээр байгуулж, 
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сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс албан ёсны зөвшөөрөл 
авч, үнэмлэх гардуулав. 

Хүрээлэн байгаа очрны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох зорилгоор Мандал сумын Онцгой байдлын хэлтэс, сумын Байгаль орчны 
тасагтай хамтран Мандал сумын 1 дүгээр баг “Гахайт” гэх газарт хяналтын постыг 
2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс энэ оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийг 
хүртэлх хугацаанд ажиллуулсан. Хяналтын постонд тус цагдаагийн хэлтсийн нийт 28 
алба хаагч 7 хоногийн хугацаатай ээлжлэн ажиллаж, энэ хугацаанд нийт 316 
тээврийн хэрэгслийг бүртгэн, шалгаж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган 
ажиллах талаар 250 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлгийг өгч ажилласан.  

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлттэй тэмцэх, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр:  
Энэ хугацаанд Сэлэнгэ аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

зохицуулах зөвлөлд “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой 2018” тэмцээний удирдамж, 
төсөв, Сүхбаатар сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөл “Гэмт хэрэг зөрчилгүй хамт олон”, “Шилдэг хамтарсан баг шалгаруулах 
уралдаан”-ы төсөв, төслийг хүргүүлэн хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн бөгөөд аймаг, сумын 
хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Тайлангийн хугацаанд гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгах, төрийн болон 
хувийн хэвшлийн байгууллагуудын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцох 
оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай Сүхбаатар, 
Мандал, Сайхан сумдын засаг даргаар гаргуулан, хэрэгжүүлэн ажиллаа. 

2018 оны эхний 5 сарын байдлаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой 2018” 
тэмцээнд 738.000, Сүхбаатар сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах салбар зөвлөлөөс “Гэмт хэрэг зөрчилгүй хамт олон” аянд 1.480.000, 
“Шилдэг хамтарсан баг шалгаруулах уралдаан”-д 8.300.000 төгрөгийг гаргуулсан 
байна. 

Мөн аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтрсан Олон 
улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан амьдралын баталгаажих түвшнээс 
доогуур орлоготой 95 хүүхдэд 760.000 төгрөгийн санхүүжилтээр хүүхдийн баярын 
гарын бэлэг гардуулөн өгөв. 

Тайлангийн хугацаанд Цагдаагийн Åрөнхий газрын тэргүүн дэд дарга болон 
Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс ирүүлсэн 6  үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөмжийг хүлээн 
авч тухай бүр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган, явц, үр дүнг хугацаанд нь 
танилцуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллаж байна. 

Цагдаагийн Åрөнхий газраас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу “Хуулиа мөрдье - 21”, 
“Сэрэмжилье - Нэгдье”, “Хүүхэд хамгаалал”, “Төгсөлт”, “Хамгаалагдсан хүүхэд”, “Гэмт 
хэрэг, зөрчилгүй хамт олон”, “Бяцхан зорчигч”, “Хүүхдэд ээлтэй жолооч”, “Замын 
хөдөлгөөний цагаан толгой 2018” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн дагуу 
арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг 
заалт нэг бүрээр тооцож хугацаанд хүргүүлсэн.  

Сүхбаатар сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
зөвлөлтэй хамтран “Гэмт хэрэг, зөрчилгүй хамт олон” аяныг зохион байгуулах 
удирдамжийг боловсруулан батлуулж, аяны үйл ажиллагааны нээлтийг 2018 оны 04 
дүгээр сарын 09-ний өдөр тус сумын Засаг даргын тамгын газрын Иргэний танхимд 
тухайн аянд оролцох байгууллагын дарга, удирдлагуудыг хамруулан зохион 
байгуулсан. 
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Одоогоор тус аяны аялах туг, дэвтэр 8 байгууллагаар аялаад байгаа бөгөөд 
сумын хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж 
байна. 

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын хэмжээнд “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлье”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа” зэрэг 
цуврал сургалтын зохион байгуулж, сургалтанд нийт 18 байгууллагын 594 иргэд, 7 
сургуулийн ахлах ангийн 588 сурагчид хамрагдсан байна. 

Тухайлбал:  
2018 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр Сүхбаатар сумын Мэргэжлийн сургалт 

үйлдвэрлэлийн төвийн 36 оюутанд “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” 
сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав. 

2018 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
газрын 28 ажилтан, албан хаагчдад “Зөрчлийн тухай хууль” болон “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, “Эцэг эхийн үүрэг хариуцлага” сэдвээр сургалт 
зохион байгуулж ажиллаа. 

2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Сүхбаатар сумын “Урсгал ус” ХХК-ний 
ажилчдад “Зөрчлийн тухай хууль” болон “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хууль”, “Эцэг эхийн үүрэг хариуцлага” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, тэдний 
санал хүсэлтийг сонсож ажиллаа. 

Тус Цагдаагийн газраас 2018 оны 03 дугаар сард Сүхбаатар сумын ерөнхий 
боловсролын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн 8-10 дугаар ангийн 109 сурагчид 
“Дэлгэцийн донтолт”, “Цахим гэмт хэрэг ба хүүхэд”, спортын гүнзгийрүүлсэн 
сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн эцэг эхийн төлөөлөл болох 20 иргэн, 4 
багшид “Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга ба эцэг эх”, аймгийн Насан 
туршийн боловсролын Гэгээрэл төвтэй хамтран 18 иргэн, 6 сурагчид “Нэг 
тэрбумаараа тэмцье” хүчирхийллийн эсрэг хэлэлцүүлэг, сургалтыг тус тус зохион 
байгуулан ажиллалаа. 

“Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллагын “Сэлэнгэ” нутгийн хөтөлбөрт 
тус Цагдаагийн газрын “Насанд хүрээгүй хүнээс мэдүүлэг авах өрөө”-ний тохижилтын 
асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр “Хүүхэд бүр ирээдүйн эзэд” нэртэй төсөл бичиж 
хүргүүлсэн. Насанд хүрээгүй хүмүүсээс мэдүүлэг авах өрөөг тохижуулан засварлах 
ажилд 16.600.000 төгрөгний төсвийг гаргахаар шийдвэрлүүлж, тохижилтын ажлыг 
хийлгэв. 

Цагдаагийн Åрөнхий газраас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу “Цахим орчинг зөв 
болгоё”, “Эерэг болгоё” аяныг удирдамжийн дагуу  аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулж, хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг заалт нэг бүрээр тооцож хугацаанд 
хүргүүлсэн.  

Замын осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, сургуулийн насны хүүхдийн 
аюулгүй байдлыг хангах ажлыг сайжруулах зорилгоор 2018 оны 10 дугаар сард 
Сайхан, Орхон сумдын хэмжээнд “Сургуульд хүрэх зам” хэсэгчилсэн арга хэмжээг 
зохион явуулж үр дүнг тооцов. 

Энэ оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр “Дэлхийн зөн-Зүүнхараа” олон улсын 
төрийн байгууллагатай хамтран “Гэр бүл амжилтын үндэс” сэдэвт өдөрлөгийн арга 
хэмжээг алба хаагчдын дунд зохион байгуулав. Тус арга хэмжээнд Цагдаагийн 
хэлтсийн 38 алба хаагч гэр бүлийн гишүүдийн хамтаар хамрагдан оролцов. 

“Гэмт хэрэг, зөрчилгүй баг” аяны хүрээнд Сүхбаатар сумын 4 дүгээр багт “Гэр 
бүлийн таатай орчинг бүрдүүлцгээе” сэдэвт өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион 
байгуулж, 24 гэр бүлийг оролцуулан “Гэр бүлийн хүчирхийллээс сэргийлэх нь” сэдэвт 
сургалтыг зохион байгууллаа. 

Мөн аяны хүрээнд Сүхбаатар сумын 2 дугаар сургуулийн ахлах бүлгийн 
сурагчдын дунд “Цахим гэмт хэрэг-Хүүхдийн эрх” сэдэвт “Дэвжээ” тэмцээнийг, 6 
дугаар сургуулийн 9-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Бид сэргийлж чадна” эссэ 
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бичлэгийн уралдааныг тус тус зохион байгуулав. Мандал суманд Åрөнхий 
боловсролын сургуулийн ахлах ангийн дунд “Цахим орчинг зөв болгоё-2018” 
дэвжээ тэмцээнийг ЗДТГазартай хамтран зохион байгуулсан. 

Энэ хугацаанд орон нутгийн “Миний монгол энтертаймент”, “Мандал”, “Эрдэнэ” 
болон “ТВ 5”, “ТВ 9”, Монголын үндэсний телевизүүдээр гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, зохион байгуулж байгаа ажил, арга хэмжээний мэдээллийг 
нийт 149 удаа нэвтрүүлж, 369 удаагийн давтамжтайгаар 504 минутын мэдээ, 
мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийг иргэд, олон нийтэд хүргэсэн байна. 

Тус Цагдаагийн газраас Цагдаагийн газрын “Сэлэнгэ Цагдаагийн газар”, Мандал 
сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн “Сум дундын Цагдаагийн хэлтэс”, Сайхан 
сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн “Hutul tsagdaa khutul” зэрэг facebook 
хуудас болон хариуцсан нутаг дэвсгэрийн өсвөр насны хүүхдүүдийн хандалт ихтэй 
“Сэлэнгэ зар”, “Selengezar”, “Мандалын Залуус” зэрэг пэйж хуудсуудад хариуцсан 
чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ болон гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр нийт 344 удаа мэдээ, мэдээлэл байршуулсныг 22609 хүн 
хандсан мэдээлэлтэй байна. 

Цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлийн ажилд, арга хэмжээ, санамж, сэрэмжлүүлгийг “Сэлэнгийн мэдээ” сонины 7 
дугаарт хэвлүүлэн иргэдэд хүргэн ажилласан. 

Энэ хугацаанд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 4 төрлийн 
гарын авлага, 29 төрлийн зурагт хуудас, 75 төрлийн санамж сэрэмжлүүлгийг нийт 
29445 ширхгийг бэлтгэн иргэдэд зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний үеүдэд 
болон эргүүлийн хяналт шалгалтын үед тараалаа. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан арга 
хэмжээнүүдэд нийт 934 иргэн, 182 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг татан оролцуулж, 
тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 715 хүн нийтийн эргүүл, сургалт болон 
цагдаагийн газраас зохион байгуулсан бусад ажилд оролцон ажилласан байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор давхардсан тоогоор нийт 70 
төрийн, 6 төрийн бус байгууллага, 82 аж ахуйн нэгж, малчдын 44 бүлэг, Хөршийн 
хяналтын 24 бүлэг, 8 оюутан цагдаа, “Өсвөрийн сэргийлэгч”-ийн 12 бүлгэм, 
хамтарсан 38 баг, сургуулийн 26 эргүүлийг мэргэжлийн удирдлагаар ханган зөвлөгөө 
өгч, нийт давхардсан тоогоор 267 удаа мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласан 
байна.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэд, 
байгууллагыг урамшуулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, нийт 18 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, 5 иргэнийг шагнаж урамшуулжээ. Тухайлбал: Сүхбаатар 
сумын хэмжээнд зохион байгуулсан “Гэмт хэрэг зөрчилгүй хамт олон” аяны хүрээнд 
идвэхтэй, үр дүнтэй ажил зохион байгуулсан 4 байгууллагыг шалгаруулж, 1.480.000 
төгрөгний шагналаар, мөн “Гэмт хэрэг, зөрчилгүй баг” аяны хүрээнд шалгарсан 4 
багийг 1.600.000 төгрөгний шагналаар шагнаж урамшуулсан. 

Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд туслалцаа үзүүлсэн “Таван 
эрдэнэ” нөхөрлөлийн 4 иргэнийг, мөн цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа 
урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцдог “Сэлэнгэ амьдрах сайхан” ТББ-ын 
тэргүүн Б.Ганбат нарыг шагнаж урамшууллаа. 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: Хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын Соёлын төвд 
“Малчдын зөвлөгөөн-2018” сэдэвт малчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж,  
зөвөлгөөнөөр малчдын бүлэг, нөхөрлөл байгуулан Орхон сумын Ар булан, Хар нүдэн, 
Мангирт, Шар хөтөл, Сайхны ам зэрэг Орхон сумын малын хулгай болон хүрээлэн 
байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг газруудыг сонгон тухайн 
газар нутгаас цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллах сонирхолтой иргэдтэй 
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хамтран Орхон сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн дэргэд 
“Нөхөрлөл” нэртэй 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бүлгэмийг ажиллуулахаар үнэмлэхийг 
гардуулан өгч, тэдний ажиллах чиглэл болон өгсөн мэдээллийг Цагдаагийн албаны 
тухай хуульд зааснаар хэрхэн худалдаж авах талаар тайлбарлан өгч, хамтран 
ажиллаж байна. 
         Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргаар батлуулсан “Хяналт-Шалгалт” 
нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд төвийн бүсийн Цагдаагийн газруудын хил залгаа 
сумдын мөрдөгч нарын нэгдсэн цугларалт, сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 04-
ний өдөр Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Засаг даргын тамгын газрын хурлын 
танхимд зохион байгуулж,  мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр төвийн бүсийн нутаг дэвсгэрт туслах малчинаар ажиллаж  байгаа иргэдийн 
судалгаа бүртгэлийг шинэчлэн гаргах, эргүүл шалгалтыг хамтран зохион 
байгуулахаар  төлөвлөгөө гаргаж  45 өрх айлыг бүртгэн ажилласан. 
         Мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй тус аймгийн Хушаат сумын 
“Мэргэний даваа”, “Ар тойлбо”, “Сэвд”, “Хашаатын даваа” гэх газруудад 2018 оны 08 
дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2018 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр хүртэл, 2018 оны 
11 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 01-ний хүртэл 2 удаа эргүүл 
шалгалтыг зохион байгууллаа.   
        Мөн аймгийн хэмжээнд “Боохой”, ”Идэш” хэсэгч арга хэмжээг зохион байгуулж 
Хүдэр, Åрөө, Цагааннуур, Түшиг, Сүхбаатар, Хушаат сумдуудэд мал хулгайлах гэмт 
хэрэг хариуцсан эрүүгийн мөрдөгч нар хамтарсан эргүүл шалгалтыг давхардсан 
тоогоор 42 удаа зохион байгуулж ажилласан байна.  
 

     Гурав. Сахилга хариуцлага, сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх  
болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар: 

 
             2018 онд Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 19, Сайхан сум 
дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 9, төвийн 26, нийт 54 алба хаагч сахилгын 
зөрчил гаргасаныг 2017 онтой  харьцуулбал 12-оор буюу 28,5 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна. Сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагчдын 30 буюу 55,5 
хувь нь офицер, 24 буюу 44,5 хувийг ахлагч бүрэлдэхүүн эзэлж байна.  

Нийт сахилгын зөрчлийн 10 буюу 18,5 хувийг ажлын хариуцлага алдсан, 10 
буюу 18,5 хувийг ажил тасалсан, 8 буюу 14,8 хувийг  архидан согтуурсан, 5 буюу 9,2 
хувийг ЭХХШТХ зөрчсөн, 1 буюу 1,8 хувийг бусад хууль тогтоомж зөрчсөн, 11 буюу 
20,4 хувийг ЦАХ-ийн сахилгын дүрэм зөрчсөн, 3 буюу 5,5 хувийг ЦАХ-ийн ёс зүйн 
дүрэм зөрчсөн, 2 буюу 3,7 хувийг үүрэг даалгавар үл биелүүлсэн, 1 буюу 1,8 хувийг 
төсвийн хөрөнгийг ашигласан, 3 буюу 5,5 хувийг бусад зөрчил  эзэлж байна.  

Үүнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад ажлын хариуцлага алдсан 
зөрчил 8-аар буюу 44,5 хувиар, архидан согтуурсан зөрчил 5-аар буюу 38,4 хувиар, 
бусад зөрчил 4-өөр буюу 57,1 хувиар тус тус буурч, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн зөрчил 1-ээр буюу 25 хувиар, ажил тасалсан зөрчил 
10 дахин, бусад хууль тогтоомж зөрчсөн зөрчил 1 дахин, ЦАХ-ийн сахилгын дүрэм 
зөрчсөн зөрчил 11 дахин, ЦАХ-ийн ёс зүйн дүрэм зөрчсөн зөрчил 3 дахин, үүрэг 
даалгавар үл биелүүлсэн зөрчил 2 дахин, төсвийн хөрөнгийг ашигласан зөрчил 1 
дахин тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.  

   Сахилгын шийтгэлийг төрлөөр нь авч үзвэл: Сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан 24 буюу 44,4 хувь, албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл 
хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан 19  буюу 35,1 
хувь, албан тушаал бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан 2 буюу 3,7 хувь, 
цагдаагийн цол бууруулах сахилгын шийтгэл 2 буюу 3,7 хувь, цагдаагийн албанд 1 
жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халсан 7 буюу 12,9  хувийг тус тус эзэлж 
байна.  
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Үүнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал сануулах сахилгын шийтгэл 3-аар 
буюу 14,2 хувиар, албан тушаал бууруулах шийтгэл 2 дахин, цагдаагийн цолыг 
бууруулах шийтгэл 2 дахин, албанаас халах сахилгын шийтгэл 6-аар тус тус өсч, 
цалин бууруулах сахилгын шийтгэл 1-ээр буюу 5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Иргэд, байгууллагаас 2018 онд 29 алба хаагчтай холбоотой 27 гомдол, 
мэдээлэл бүртгэгдсэн нь урьд онтой харьцуулбал адил түвшинд байна. Гомдол 
мэдээлэлд холбогдон шалгагдсан алба хаагчдын 16 буюу 59,2 хувь нь офицер, 14 
буюу 40,7 хувь нь ахлагч алба хаагч байна. Нийт гомдол, мэдээллийг зөрчлийн 
төрлөөр ангилбал хууль бус, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн 3, хэрэг материал дутуу 
шалгасан 8, бусдыг чирэгдүүлж, танил тал харсан 1, хээл хахууль, шан харамж авсан 
2, цагдаагийн алба хаагчийн харьцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн 7, ажлын хариуцлага 
алдсан 3, архидан согтуурсан 2, эрүүгийн болон бусад хууль тогтоомж зөрчсөн 1 
гомдол мэдээлэл бүртгэгдэн шалгагдсан байна.  

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол мэдээлэл бүрт албаны шалгалт явуулж, 
дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, буруутай нь 
тогтоогдсон 4 алба хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 1 сарын 
хугацаагаар 20 хувиар бууруулах, 4 алба хаагчид сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулж, 1 алба хаагчийг албанаас халж, буруугүй нь тогтоогдсон 20 алба хаагчид 
зөвлөлийн хурлаас анхааруулж, үүрэг чиглэл өгч, гомдол гаргагч нарт хариуг өгч 
шийдвэрлэв.  2018  онд гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон алба хаагч байхгүй, зөрчлийн 
улмаас 25, гэмт хэргийн улмаас 9 алба хаагч өртөж хохирсон байна.  

2018 онд иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол мэдээлэл болон дотоодын 
хяналт шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлүүдэд 67 албаны шалгалтыг явуулсан нь өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулахад 14-өөр буюу 26,4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл бүрт албаны шалгалт явуулж, 
дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, буруутай нь 
тогтоогдсон 7 алба хаагчийг албанаас халах, 4 алба хаагчийн цагдаагийн цол, албан 
тушаалыг бууруулж, 19 алба хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 3 сар 
хүртэл 20 хүртэл хувиар бууруулж, 14 алба хаагчид сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулж, 23 алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ тооцох үндэслэлгүй байх тул алба 
хаагчид зөвлөлийн хуралдаанаас анхааруулан үүрэг чиглэл өгч, гомдол гаргагч нарт 
хариуг өгч шийдвэрлэв.  
            Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний дагуу салбар төлөвлөгөө гарган харъяа хэлтэс, тасгуудад хүргүүлэн, 
ажил, арга хэмжээ зохион байгуулж биелэлт, үр дүнг тооцон харъяалах алба, газар, 
хэлтэст хүргүүлсэн.  
           2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Авилгатай тэмцэх газраас ХАСХОМ-ыг 
гаргах тайлбар гаргах, мэдүүлэх тухай, Офшор дансны тухай сургалтуудыг аймгийн 
төрийн алба хаагчдад зохион байгуулахад Цагдаагийн газрын мэдүүлэг гаргах алба 
хаагчид,  Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
И.Эрдэнэбилэг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Засгийн газрын хамтарсан “Орон 
нутгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажилтнуудын чадавхийг сайжруулах”, 
“Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний онол, арга зүй”, “Төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний уялдаа холбоог хангах” нь, “Байгууллагын хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлс” 
сэдэвт сургалтанд тус тус хамрагдсан.  
 Тус цагдаагийн газраас 125 офицер алба хаагчдын 2017 оны хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн баталгааны маягтуудыг эрх бүхий 
албан тушаалтны үйл ажиллагааны тайлангийн хамт гаргаж хүргүүлсэн.     

  
 Сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлын талаар: 

Албаны сургалтын чиглэлээр: Тус Цагдаагийн газар нь 2018 оны хичээлийн 
жилийн албаны сургалтаар алба хаагчдад мэргэжлийн ур чадвар, дадлага 
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эзэмшүүлэх, мэдвэл зохих хууль тогтоомж, болон бусад чиглэлээр хөгжүүлэх 
мэргэшүүлэх, мэдвэл зохих хууль тогтоомж болон бусад чиглэлээр хөгжүүлж 
мэргэшүүлэх, онолын мэдлэг олгох, бие бялдрыг хөгжүүлэх зорилгоор албаны 
сургалтын төлөвлөгөөг ЦÅГ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/03 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2018 онд явуулах 
сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд үлгэрчилсэн загвар төлөвлөгөөний дагуу 
боловсруулж, сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Сургалтын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор албаны сургалт явуулах багийг 
Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/02 дугаар 
тушаалаар Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн 
хошууч Т.Цэрэнбатаар ахлуулсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, Цагдаагийн 
газрын алба хаагчдын албаны сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын танхимын сургалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны 
өдрөөс эхлэн 7 хоног бүрийн лхагва, баасан гарагт мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн 
болон алба хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшлүүлэх сургалтыг 09.30-10.30 цагийн хооронд 
лекц, семинар, дадлага хэлбэрээр зохион байгуулж байна. 

Сургалтын багт тасаг бүрээс алба хаагч нар орсон бөгөөд эдгээр алба хаагчид 
нь тасгийнхаа сургалтыг хариуцан төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгдсэн төлөвлөгөөнд 
тусгуулав. 

Мөн алба хаагчдын мэдээлэл боловсруулах, илтгэх чадварыг дээшлүүлэх 
зорилгоор зарим алба хаагчид тодорхой сэдвүүдийг хуваарилан өгч, бургалтын 
материал бэлтгүүлэн өөрсдөөр нь сургалтыг зохион байгуулуулж байна. 

Албаны сургалтыг алба хаагчдын мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн чиглэлээр 
50 удаагийн 59 цагийн, алба хаагчдыг хөгжүүлэх чиглэлээр 31 удааагийн 41 цагийн, 
мэргэжлийн ур чадварын дээшлүүлэх болон дадлагажуулах чиглэлээр 35 удаагийн 
48 цагийн сургалтыг зохион байгуулж, бие бялдрыг хөгжүүлэх чиглэлээр 19 удаагийн 
38 цагийн сургалтанд цагдаагийн газрын алба хаагчдыг хамруулсан. 

Мөн алба хаагчдын мэдээлэл боловсруулах, илтгэх чадварыг дээшлүүлэх 
зорилгоор зарим алба хаагчид тодорхой сэдвүүдийг хуваарилан өгч, бургалтын 
материал бэлтгүүлэн өөрсдөөр нь сургалтыг зохион байгуулуулж байна. 

Зарим төрлийн сургалтыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулж байна. Тухайлбал: Аймгийн Шүүх, Прокурорын газар, “Хувь хүний 
хөгжлийн институт”, “Монре даатгал” ХХК, Сүхбаатар сумын засаг даргын Тамгын 
газар, Онцгой байдлын газар, Шүүхийн шинжилгээний алба, Тагнуулын газар, 
Прокурорын газар, “Иргэдийн хэрэглээний боловсролын төв” ТББ, аймгийн 
Статистикийн хэлтэс зэрэг 18 байгууллагатай хамтран зохион байгуулаад байна. 

Мөн Дархан-Уул, Төв, Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын эрүүгийн албаны 
ажилтнуудыг хамруулж, тус аймгийн Баянгол суманд “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэхэд анхаарах асуудал, илрүүлэх арга тактик”, “Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх арга тактик” сэдвүүдээр 1 өдрийн бүсчилсэн 
сургалтыг зохион байгуулав. 

Цагдаагийн газрын сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд ахлагч бүрэлдэхүүний 
хууль, эрх зүйн мэдлэг, албаны бэлэн байдлыг хангуулах чиглэлээр хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөг боловсруулан “Тархиндаа гэрэл асаацгаая” сэдэвт хээрийн дадлага 
сургуулилтыг аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг “Оргидог булаг” гэх газарт 2018 оны 
09 дүгээр сарын 13-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, Цагдаагийн газрын харьяа 
хэлтэс, тасаг, хэсгийн нийт ахлагч бүрэлдэхүүнийг хамруулав. Уг сургалтанд 109 
алба хаагч хамрагдан оролцлоо. 

Сургалтын үед сургалтанд хамрагдсан алба хаагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг 
шалгаж, 20 асуулт бүхий тестээр шалгалтыг авч дүгнэн, “А” дүнтэй шалгагдсан 3 
алба хаагчийг, мөн “Алба хаагчдын сахилга, ёс зүйн дээшлүүлэх нь” сэдвээр эссэ 
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бичлэгийн уралдаан зарлаж, шилдэг эссэ бичсэн 3 алба хаагчийг шалгаруулж, 
шагнаж урамшуулав.  

Мөн сургалтанд идэвхтэй оролцсон болон 2018 онд ажлаараа бусдыгаа 
хошуучлан сайн ажиллаж байгаа алба хаагчдыг аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”, 
Цагдаагийн газрын “Баярын бичиг”-ээр шагналаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/46 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу Сургалтын 
нэгдсэн төвд 7 удаагийн сургалтанд 9 алба хаагч хамрагдлаа. 

Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын Хар тамхитай тэмцэх газарт 1 алба хаагч 
2018 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр сургалтанд хамрагдсан.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/46 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу Сургалтын 
нэгдсэн төв, Цагдаагийн ерөнхий газрын автобаазад 2018 оны 03 дугаар сарын 14-
16-ны өдрүүдэд нийт 4 удаагийн сургалтанд 5 алба хаагч хамрагдлаа. 

Мөн 2017 онд сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 14 алба хаагчийг сургалтанд 
хамруулах талаар ЦÅГ-ын дэд даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Алба 
хаагчдыг ёс зүйн төлбөртэй сургалтанд хамруулах тухай” Б/03, Б/04 дугаартай 
тушаалуудын дагуу Сургалтын нэгдсэн төвд сургалтанд хамруулав.  

Зохион байгуулагдсан дээрх сургалтуудын үед “Хамгаалах бүс-таны гэр бүл”, 
“Хар тамхийг нуун далдалсан байдал”, “Гэр бүлийн үнэн цэнэ” сэдэвт богино 
хэмжээний 3 ведио кино, бичлэгүүд бусад сургалтын үед холбогдох шторк, 
бичлэгүүдийг алба хаагч нарт үзүүлэв. 

Хууль сахиулахын их сургуулийн 14 сонсогч, “Их засаг” Олон улсын их 
сургуулийн 3, “Улаанбаатар” их сургуулийн 1 оюутан тус тус танилцах дадлагыг хийв.                                                                                                                                                                                                                                                               

Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 2017-2018 оны хичээлийн жилд ХСИС-
ийн магистрийн сургалтанд 1, бакалаврын сургалтанд 8 алба хаагч, 2018-2019 оны 
хичээлийн жилд одоогоор магистрийн сургалтанд 1, бакалаврын сургалтанд 5 алба 
хаагч  хамрагдаад байна. Удирдах ажилтны нөөцөд авагдсан Сайхан сум дахь сум 
дундын Цагдаагийн хэлтсийн Нийтийн хув журам хамгаалах хэсгийн дарга, 
цагдаагийн хошууч Т.Сэргэлэн, цагдаагийн газрын Хэв журмын ажил хариуцсан 
ахлах байцаагч, Цагдаагийн хошууч Я.Ганзориг нар ЦÅГ-ын Цагдаа, дотоодын 
цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс ХСИС-тай хамтран зохион байгуулсан “Удирдах 
ажилтны нөөцөд авагдсан алба хаагчдад зориулсан сургалт”-д 2018 оны 10 дугаар 
сарын 25-26-ны өдрүүдэд хамрагдан оролцлоо. 

Цаашид 2019 онд сургалтын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын 
Сургалтын багийн алба хаагчдаас “Сургагч-багш”-ийн сургалтанд хамруулан 
суралцуулж, тэднийг чадавхжуулах, алба хаагч нарт сургалтыг шинэчлэг байдлаар 
зохион байгуулах, бусад байгууллагатай сургалтын чиглэлээр хамтран ажиллах 
ажиллагааг өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна.   

Соён гэгээрүүлэх ажлын талаар: Алба хаагчдад өглөө бүр рапортны өмнө 
танин мэдэхүйн болон яруу найраг, дуу, хошин шог, сургамжит өгүүллэг гэх мэт хувь 
хүний төлөвшил, хандлагыг өөрчлөхөд эерэг түлхэц үзүүлэхүйц  видео бичлэгийг  
үзүүлэн таниулж  байна. 

 Алба хаагчдын харилцаа хандлагад эерэг түлхэц үзүүлэх, ажлаас үүссэн 
стрессийн түвшинг бууруулах, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Удирдах 
ухаан ба менежментийн орчин үеийн загварууд”, “Алба хаагчийн гадаад үзэмж биеэ 
авч явах байдал”, “Багаар ажиллах чадвар”, “Хэвшмэл сэтгэлгээг хэрхэн өөрчлөх 
вэ?” “Өөрийгөө танин мэдье”  сэдвээр сэтгэл зүйн сургалт, дасгал ажлыг алба 
хаагчдын оролцоонд тулгуурлан идэвхитэй сургалтын аргаар зохион байгуулсан.  
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Мөн алба хаагчдын сэтгэл зүйн дархлааг сайжруулах, ажлаас үүссэн стрессийг 
бууруулах зорилгоор "Хувь Хүний Хөгжлийн Институт"-ийн гүйцэтгэх захирал, лектор. 
Сэтгэл судлалын магистрант М.Алтанцэцэгийг урьж “Хувь хүний хөгжил”, “Гэр бүлийн 
харилцаа” сэтгэл зүйн сургалтыг зохион байгуулсан.  

Монгол улсын их хурлын 95, Засгийн газрын 05 дугаар тогтоолоор Батлан 
хамгаалах яамны сарын ажлын хүрээнд уламжлал болгон явагддаг “Цасны баяр” 
арга хэмжээг зохион байгуулах, Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гаргасан 
хүн амын бие бялдарыг чийрэгжүүлэх, Цагдаа, Дотоодын цэргийн анги 
байгууллагуудын алба хаагч, ажилтануудын бие бялдарыг хөгжүүлэх, тэдний эрүүл 
мэндийг хамгаалах, хөдөлгөөний дутагдалаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл чийрэг 
бие бялдартай ажиллах хүчинг бэлтгэх зорилгоор “Соён гэгээрүүлэх ажил”-ын 
хүрээнд “Цасны баяр” арга хэмжээг  2018 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр 10:00 цагт 
Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг суманд зохион байгуулсан. 

Алба хаагчдын авьяас чадварыг хөгжүүлэх, ажлаас үүссэн стрессийг 
бууруулах хамт олны нэгдэл нягтралыг бататгах зорилгоор 2018 оны 01 дүгээр сарын 
06-ний өдөр харилцагч байгууллагуудынхаа дунд “Tv караоке” тэмцээнийг Сэлэнгэ 
аймгийн Сүхбаатар сумын 7 дугаар  багт байрлах “Ихо”  ресторанд зохион 
байгуулсан. Тус тэмцээнд Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар суманд үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
нийт 21 төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж хамрагдсан ба Сэлэнгэ 
аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын “Аялгуу” баг тэргүүн байр эзэлсэн. Цагдаагийн 
газрыг төлөөлж  Цагдаагийн дэд ахлагч Э.Зориг ахлагчтай “Цагаан шонхорууд” баг 
амжилттай оролцож тусгай байр эзэлсэн. 

Ахмад ажилтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх, ахмад ажилтнуудаас  хамт олон, хойч 
үеийн залуу алба хаагчдад мэдлэг, туршлагаасаа хуваалцах, цаашид хэрхэн 
ажиллах талаар зөвлөн туслах боломжийг олгох, алба хаагчдын албандаа хандах 
хандлагад эерэг түлхэц үзүүлэх, албаараа бахархах сэдлийг төлөвшүүлэх, хамт 
олны нэгдэл нягтралыг бататгах зорилгоор “Соён гэгээрүүлэх ажил”-ын хүрээнд 
ахмадын зөвлөлтэй   “Хишиг өдөр” арга хэмжээг  2017.02.02-ны өдөр 09: 00цагт  
зохион байгуулсан. 

 Тус Цагдаагийн  газрын Захиргааны удирдлагын тасгаас XVII жарны Тийн 
унжлагат шороон Нохойн жилийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан Үндэсний соёл, 
ёс заншлыг сурталчилах, өвлүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Дээлттэй Монгол” 
өдөрлөгийг   зохион байгуулж “Дөрвөн бэрх” хөгжөөнт тэмцээнийг зохион байгууллаа.  

Монгол улсад зэвсэгт хүчин үүсч хөгжсөний 97 жилийн ой, Монгол цэргийн өдөр 
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын 
хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн цэргийн болон цэрэгжүүлсэн байгууллагуудад ажиллаж буй 
эмэгтэйчүүдийн авьяас билиг, оюун  ухаан, авхаалж самбааг сорьж, албаараа 
бахархах эерэг хандлага төлөвшүүлэх, ажил мэргэлийн онцлогийг иргэд, олон нийтэд 
суртчилан таниулахад зорилгоор “Мөрдөстэй бүсгүй” тэмцээний бэлтгэл ажлыг 
хангаж ажилласан.  

Тус тэмцээн нь  2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр Ардын дуу бүжгийн 
Сэлэнгийн долгио чуулгат зохион байгуулагдсан ба нийт 4 цэрэгжүүлсэн 
байгууллагуудын дунд 240 гаруй алба хаагч, ажилтануудыг хамруулсан томоохон 
арга хэмжээ болсон.Тус цагдаагийн газрын “Жавхаалаг” баг амжилттай оролцож 3 
дугаар байр эзэлсэн.   

Алба хаагчдын чөлөөт сэтгэлгээг хөгжүүлэх, албаны сургалтыг чанаржуулах 
чиглэлээр Тус Цагдаагийн  газрын Сургалтын багаас алба хаагчдын цогц чадамжийг 
хөгжүүлэх чөлөөт сэтгэлгээг идэвхижүүлэх зорилгоор “Сэтгэн бодох чадварын IQ” 
тэмцээнийг зохион байгууллаа. 

Оюун ухаан, мэдлэг ур чадвараа дайчлан өрсөлдөхөөр Мөрдөн байцаах 
тасгийн  “Мөрдөгчид” баг, Захиргааны удирдлагын тасгийн “Шонхорууд” баг, Нийтийн 
хэв журам хамгаалах тасгийн  “Эврист” баг, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн “Галт 
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шувуу” баг, Замын цагдаагийн тасгийн “IQ” багийн нийт 5 баг хамрагдсанаас нийлбэр 
дүнгээр “Мөрдөгчид” баг тэргүүн байр эзэлж өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар 
шагнагдсан.  

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс, Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 
тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх газраас хамтран зохион байгуулсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалийн 
70 жилийн ойг угтсан "Хүний эрхийн төлөө хамтдаа зүтгэе" уриан дор “Хүний эрхийн 
театр"  тэмцээнийг бэлтгэх төлөвлөгөөг боловсруулж, төсвийг батлуулж идэвхитэй 
хамрагдаж бэлтгэл ажлыг хангаж оролцсон.  Тус Цагдаагийн газрын “Тунхаглал” баг 
амжилттай оролцож 89 оноогоор  “Дэд байр" эзэлсэн. 

Алба хаагчдын гэр бүлд халуун дулаан уур амьсгалыг өрнүүлэх, ажил 
мэргэжлийн онцлогийг ойлгуулах, цагдаагийн албыг олон нийтэд сурталчилах 
зорилгоор алба хаагчдын гэр бүлийн төлөөлөлөөс оролцуулан “Хишиг өдөр” 
нэвтрүүлгийг бэлтгэж орон нутгийн хэвлэл мэдээлэлээр сурталчилж ажилласан.   

Алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, тэдний цогц чадамжийг 
хөгжүүлэх зорилгоор номын сангийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг  
ханган алба хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр аймгийн Нийтийн номын 
сантай хамтран номын сангийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэн ажиллаж эхэлсэн. Мөн  
алба хаагчдын сайн дурын үндсэн дээр хандив цуглуулж бие хүнийг хөгжүүлэх 3 
боть, 11 ширхэг  номыг шинээр авч номын санд баяжилт хийж ажилласан.  

Алба хаагчдын харилцаа хандлагад эерэг түлхэц үзүүлэх, алба хаагчдын 
төрсөн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилгоор ”Hapрy day” арга хэмжээг 2018 оны 
06 дугаар сарын  06-ны өдөр зохион байгуулж бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан. Арга 
хэмжээний үеэр 06 дугаар сард төрсөн нийт алба хаагчдыг танилцуулан тэдэнд хамт 
олныхоо зүгээс төрсөн өдрийн баярын мэндчилгээ дэвшүүлэн, гэнэтийн бэлэг барьж, 
хөгжөөнт тоглоом зохион байгуулсан.  

Алба хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, ажлаас үүссэн 
стрессийг бууруулах  зорилгоор аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран 
“Хөдөлгөөн- Эрүүл байхын үндэс” арга хэмжээг зохион байгуулсан. Тус арга 
хэмжээнд нийт 51 алба хаагч хамрагдсан ба алба хаагчдад бие халаалтын үндсэн 
болон сунгалтын дасгалуудыг хэрхэн зөв хийх, мөн ажлын байранд хийх дасгал 
хөдөлгөөний талаар сургалт зохион байгуулж, мэргэжлийн зөвлөгөөг өгч ажилласан 
ба алба хаагчдын идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, бие бялдарын уян хатан байдлыг 
хөгжүүлэх зорилгоор алба хаагчдын хурд авхаалж самбаа, хөдөлгөөний эвсэлийг 
шаардсан хөгжөөнт тоглоомыг зохион байгуулсан . 

Тус Цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас санаачлан цагдаагийн  
газрын аварга шалгаруулах “Рowerlifting” хэвтээ шахалтын тэмцээнийг  2018.06.10-ны 
өдөр зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд /+83,-83/ жингийн төрөлд  нийт 6 баг 32 
тамирчин хамрагдсан. Тэмцээнийг багийн амжилтаар, хувь хүний амжилт гэсэн 
төрлөөр шүүсэн ба багийн нийлбэр дүнгээр Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
баг тамирчид тэргүүн байр эзэлж шилжин явах цомынг хүртсэн бол +83 кг жинд 
тэргүүн байрыг цагдаагийн дэслэгч Б.Энхтүвшин, дэд байрыг цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Б.Батбаяр, гуравдугаар байрыг цагдаагийн ахлах дэслэгч А.Тэмүүжин 
тэмцээний -83 кг жинд тэргүүн байрыг  цагдаагийн дэслэгч Д.Гал-эрдэнэ, дэд байрыг  
цагдаагийн дэд ахлагч Г.Мөнхбаяр, гуравдугаар байрыг цагдаагийн дэд ахлагч 
Ч.Тамирсайхан тус тус эзэлж амжилт гаргасан. Алба хаагчдын гэр бүлтэй хамтран 
алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, харилцаа хандлагад эерэг түлхэц 
үзүүлэх, тэдний сэдэлжүүлэх зорилгоор ”Дэргэдээсээ суралцъя” арга хэмжээг зохион 
байгуулан ажиллаж байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн хошууч 
Д.Нарангийн гэргий Т.Мөнхжаргал, цагдаагийн хошууч Т.Цэрэнбатын гэргий 
Г.Хишигдэлгэр, цагдаагийн ахлагч М.Ганзоригийн эхнэр Х.Мөнхсарнай нар хичээл 
сургалтыг зохион байгуулан ажилласан. 
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Алба хаагчдын эрүүл мэнд, нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор тэдний гэр 
бүлтэй хамтран ажиллах, хамтын харилцааг сайжруулах, тэдний оролцоог 
нэмэгдүүлэх, санал хүсэлтийг хүлээн авч дээд шатны байгууллагад уламжлах, 
цаашдын үйл ажиллагаандаа тусгах, эерэг хандлага төлөвшүүлэх, хамт олон, 
нийгмийн ухамсарыг дээшлүүлэх, хамт олны нэгдэл нягтралыг бататгахад 
зорилготойгоор  тус өдөрлөгийг 2018.05 23-ны өдөр зохион байгуулж хаагчдын гэр 
бүлийн гишүүн гэргий, гэрийн эзэдэд “Талархал” гардуулж  алба хаагчдын ар гэрийн 
санал хүсэлтийг сонсож тэдний санал санаачлагыг цаашдын үйл ажиллагаандаа 
тусган ажиллахаар төлөвлөж байна.  

Алба хаагчдын гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг өрнүүлэх Олон улсын 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилгоор 2018 оны 05 
дугаар сарын 26-ны өдөр нийт алба хаагчдын гэр бүлийг хамруулсан “Хүүхэд бидний 
гэрэлт ирээдүй” өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Тус өдөрлөгийн үеэр хүүхэд 
багачуудад гарын бэлэг өгч, үлгэрийн баатар Пороро ба түүний найзуудтай нэгэн 
өдрийн турш хөгжилдөн тоглох боломжийг бүрдүүлэн ажилласан. Мөн хүрэлцэн 
ирсэн хүүхэд багачуудын нас сэтгэхүйн онцлогийг харгалзан хөгжөөнт тоглоом 
зохион байгуулж идэвхтэй оролцсон хүүхэд багачуудыг шагнаж урамшуулсан.  

Алба хаагчдын гэр бүл дэх харилцааг сайжруулах, ажлаас үүссэн стрессийг 
түвшинг бууруулах гэр бүлүүд өөр хоорондоо дотносон танилцах зорилгоор зохион 
байгуулсан ханьтайгаа хамт хөгжөөнт тэмуээнд нийт 4 хос оролцсоноос 13 оноогоор 
Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Н.Наранбаатарын гэр бүл 
тэргүүн байр эзэлж өргөмжлөл, үнэ бүхий дурсгалын зүйлээр шагнагдсан   

Тус цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас санаачлан алба 
хаагчдын гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг өрнүүлэх зорилгоор “Аав ээж би” 
хөгжөөнт тэмцээнийг зохион байгуулан ажилласан. Тэмцээнд тасаг бүрээс 1 гэр бүл 
хамрагдсан ба тэмцээнийг нийлбэр дүнгээр Тэмцээний нийлбэр оноогоор Замын 
цагдаагийн тасгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Мөнхболдын баг 18 оноогоор 
“Тэргүүн байр, алтан медаль”, Захиргааны удирдлагын тасгийн цагдаа, жолооч, 
цагдаагийн дэд ахлагч Э.Энхбулганы баг 15 оноогоор “Дэд байр, мөнгөн медаль”, 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн хяналтын камерийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 
М.Ганзоригийн баг 12 оноогоор “Гуравдугаар байр, хүрэл медаль ”-иар тус тус 
шагнуулсан.  

Тус Цагдаагийн газраас санаачилан “Сэлэнгэ” олон улсын худалдааны төвтэй 
хамтран бага насны хүүхэд, охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүхий л хүчирхийллийг 
таслан зогсоох, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар иргэд, олон нийтийн 
ойлголт, хандлагыг өөрчлөх зорилгоор “Оранж өдөр” нөлөөллийн арга хэмжээг 
зохион байгуулав.  

Арга хэмжээний үеэр “Сэлэнгэ” олон улсын худалдааны төвөөр үйлчлүүлж 
байгаа иргэд болон түрээслэгч нарт “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хор, уршиг” сэдвээр 
мэдээлэл өгч, бага насны хүүхэд, охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүхий л хүчирхийллийг 
үл тэвчих хандлагыг олон нийтэд суулгах зорилгоор 1500 ширхэг “Оранж өдөр” 
санамж, сэрэмжлүүлэгийг иргэдэд, 200 ширхэг оранж бөмбөлөгийг хүүхдүүдэд 
тарааж, 350 иргэнд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өглөө. 
 
Дөрөв. Санхүү бүртгэл, аж ахуй, хангамж үйлчилгээний талаар: 
 

Тус газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 
хууль”, “Төсвийн тухай хууль”  болон бусад хууль эрхзүйн баримт бичгийг үндэслэл 
болгон төсвийн хөрөнгийг арвилан хэмнэлттэй зарцуулан, бүртгэлээр тавих хяналтыг 
сайжруулах, цагдаагийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, цагдаагийн 
байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх төсвийг зориулалтын 
дагуу зарцуулж, өр авлагагүй байх зорилтын хүрээнд ажиллалаа. 
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           Орлого санхүүжилтын талаар: 
           Тºñâèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð 156382,4 ìÿíãàí òºãðºã òºñºâëºãäñөíººñ ã¿éöýòãýëýýð  
ñàíõ¿¿æèëò 100 õóâüòàé байна.  

¯íäñýí áîëîí ¿íäñýí áóñ ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãûí òºëºâëºãºº 1250,0 мянган 
төгрөг  áàòëàãäàæ ,  ã¿éöýòãýëýýð  1345,7  ìÿíãàí òºãðºã  үүнээс:  Саатуулах байрны 
орлого 1027,2 мянган òºãðºã, òýýâðèéí õýðýãñýë ñààòóóëàõ õàøààíû  орлого 318,5 
мянган  òºãðºã тус тус оруулсан байна.             
           Зарцуулалтын талаар:  
          Цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшил,ажиллагсадтай холбогдон гарсан 
зардалд 1-р сарын цалингийн урьдчилгаа 37625,5 мянган төгрөгний гүйцэтгэлтэй  

Байр ашиглалтын зардлын хувьд төсвийн дагуу зарцуулж, өглөг, авлагын 
тооцоогүй         

 Байгууллагын хэвийн ажиллагааны болон нормитив зардалд гүйцэтгэл 
гараагүй байна   Шатахууны гүйлгээ 7,0 сая төгрөг хийгдсэн.        
          Санхүүгийн жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан гаргаж ЦÅГ-ын дотоод хянан 
зааварлагчаар хянуулж, эд хөрөнгийн ашиглалт, бүртгэл судалгааг зааварчилгааны 
маягт шийдвэрийн дагуу хийж,   нэгтгэлд оруулсан.  Санхүүгийн тооцоолох 
компанитай  гэрээний  сунгалт хийсэн. 2018 оны цалингийн санхүүгийн няравын 
програмын архив хийлгэж, шинэ оны баазад хөврүүлж  программын шинэчилэлт 
хийлгэсэн.  Аудитын байгууллагад санхүүгийн анхан шатны баримт холбогдох 
хавсралтын дагуу хийгдэх судалгааг гаргаж, тайлан хүргүүлж, өмнөх оны зөвлөмжийн 
хамт хүргүүллээ  
          ЦÅГ-н даргын А/124 тоот тушаалаар алба хаагчдын төрийн тусгай алба 
хаасаны нэмэгдэл,  2017 оны цалингийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж файлаар 
хүргүүлэв.   
          Шилэн дансны системд шилэн дансны мэдээллийг бүтэн жилээр нь нэг 
бүрчлэн хуулийн хугацаанд нийтэлж,  тайланг хүргүүлэв  2018 оны  нэг сарын тухай 
бүрд мэдээлэх мэдээллийг   хуулийн дагуу оруулж  5 сая- с дээш гүйлгээ бүрийг 
журмын дагуу нийтлэж ажиллаа     
           2018 оны ажлын үр дүнгийн гэрээ байгуулж, жилийн төлөвлөгөө төсөв гаргаж 
батлуулав. 
         Үнэт цаасны тооцоог сар бүр ЦÅГ-тай тулгалт хийж өглөг авлагын тооцоогүй 
байна.  
 
 

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

 
 Алба хаагч ажилтны ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор байгууллагын 

тохижилтонд анхаарч дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан ажлын байранд засвар 
үйлчилгээг хийж, Åрөө сумын Бугант тосгоны захирагчийн албаны санаачлагаар 
Åрөө сум дахь Цагдаагийн хэсгийн алба хаагчдад 4 айлын орон сууц барьж 
ашиглалтанд оруулсан.  

Мөн Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс түүхт 60 жилийн ойгоо 
угтаж Цагдаагийн хэлтсийн байранд засвар хийгээд байна. Сайхан сум дахь сум 
дундын Цагдаагийн хэлтсээс алба хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах 
зорилгоор 2 алба хаагчийн гэр бүлийг ажлын байраар хангасан байна. “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код-947/-ын “Ахмадын байгууллага, ахмад 
настны талаар авах арга хэмжээ” журмын хэрэгжилтийг хангах, ахмад ажилтнуудад 
хүндэтгэл үзүүлэх, ахмад ажилтнуудаас  хамт олон, хойч үеийн залуу алба хаагчдад 
мэдлэг, туршлагаасаа хуваалцах, цаашид хэрхэн ажиллах талаар зөвлөн туслах 
боломжийг олгох, алба хаагчдын албандаа хандах хандлагад эерэг түлхэц үзүүлэх, 
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албаараа бахархах сэдлийг төлөвшүүлэх, хамт олны нэгдэл нягтралыг бататгах 
зорилгоор “Соён гэгээрүүлэх ажил”-ын хүрээнд ахмадын зөвлөлтэй  хамтран  “Хишиг 
өдөр” арга хэмжээг  2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр  зохион байгуулж, тус арга 
хэмжээнд нийт 62 ахмад ажилтан хамрагдав.  

Уг арга хэмжээний үед Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа, 
А.Энхбат сар шинийн мэндчилгээ дэвшүүлж, Цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж 
байсан зарим удирдлагууд цахим хэлбэрээр мэндчилгээ дэвшүүлсэнийг алба хаагч, 
ахмад ажилтануудад хүргэлээ. 

Цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт гарсан Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны дарга 
эмч, цагдаагийн бэлтгэл хошууч Б.Наранцацрал, Цагдаа жолооч, цагдаагийн бэлтгэл 
ахлах ахлагч Г.Төгсбаяр нарт хамт олноос, цагдаагийн хошууч Б.Наранцацралд 
“Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл”-өөс хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг, ЦÅГ-ын даргын 
тушаалаар ”Монгол цагдаа” медиалиар шагнасныг тус тус гардуулсан. 

Ахмад ажилтанууд өөрсдийн хийж гүйцэтгэж байсан ажлын туршлагыг хойч 
залуу үедээ зааж зааварлах, ажил мэргэжлийн талаас зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион 
байгуулж, ахмад ажилтнуудыг Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Ардын хувьсгалын 
түүхэн музей үзүүлж, тэдэнд хамтдаа халуун дотно яриа өрнүүлэх боломжийг 
бүрдүүлэн, “Аmercan irish” зоогийн газарт хүндэтгэлийн зоог барьж, ардын дуурь 
бүжгийн Сэлэнгийн долгио чуулгын уран бүтээлчид болон Цагдаагийн газрын алба 
хаагчдаас урлагийн тоглолт үзүүлсэн. Тус арга хэмжээний хаалтын үйл ажиллагааны 
үеэр нийт ахмад ажилтнуудад гарын бэлэг гардуулав. Алба хаагчдын нийгмийн 
баталгааг хангах чиглэлээр эмэгтэй алба хаагчид болон эрэгтэй алба хаагчдын гэр 
бүлийн хүмүүсийн амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, тэдний ажлаас 
үүссэн стрессийг бууруулах зорилгоор “Эзэгтэй нарын аялал” арга хэмжээг 2018 оны 
02 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж, эмэгтэй алба хаагчид болон алба 
хаагчдын гэр бүлийн төлөөлөл болох нийт 32 хүн ОХУ-ын Буриад улсын Хиагт хот 
руу 1 өдрийн аялал хийлээ.  

Мөн алба хаагчдын ажиллах урам зоригийг дэмжих зорилгоор энэ онд гэр 
бүлийн 25 гишүүнд Цагдаагийн газрын даргын санаачлагаар аяга тавагны ком 
бэлгэнд өгөөд байна. 

Мөн 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж 
байсан, тус цагдаагийн газарт ажиллаж байгаад цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарч 
нийсэл, дүүрэг, өөр аймаг, суманд амьдарч байгаа 10 ахмад ажилтныг хүлээн авч 
хүндэтгэл үзүүлэн ОХУлсын Улан-Удэ хотод 2 хоногийн хугацаатай аялуулж уг арга 
хэмжээний үед тус Цагдаагийн газарт шинээр томилогдон цагдаагийн албанд анх 
орж  байгаа 7 алба хаагчийг тангараг өргүүлэх ёслолын арга хэмжээ болон цэргийн 
байнгын тэтгэвэр гарсан цагдаагийн бэлтгэл дэд хурандаа Э.Энхбаяр, цагдаагийн 
бэлтгэл ахмад Б.Мөнхжаргал, цагдаагийн бэлтгэл ахлах ахлагч Б.Даваажаргал нарт 
хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулах зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулав. 

Туслах аж ахуйгаас хүүхэд төрүүлсэн хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн 
ахмад М.Амаржаргалд 1 хонь, цагдаагийн газарт ажиллаж амьдарч байсан 
ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор 1 хонь зарцуулсан байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан алба 
хаагчдын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 25-
ны өдөр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран Цагдаагийн газрын 119 алба хаагчийг 
нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамруулан, зөвлөгөө авч ажиллсан.  

Мөн Шаамар, Түшиг, Зүүнбүрэн сумдуудын цагдаагийн хэсгийн байр /кабон/-нд 
өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан урсгал засвар хийж, төв контор болон 
эрүүлжүүлэх саатуулах байрны хаягыг шинэчилэн өнгө үзэмжийг сайжруулах 
зорилгоор жагсаалын талбайд индэр хийж, талбайн арын хашаанд өнгө шавар хийж 
будаж, оохордсон.  
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 Алба хаагчдад дүрэмт хувцасыг Санхүү хангамжийн газраас олгосон хуваарийн 
дагуу тавьж олгон хүн тус бүрээр хувцасны картанд тэмдэглэгээ хийсэн. Цагдаагийн 
газраас халагдсан болон чөлөөлөгдсөн алба хаагч нарын дүрэмт хувцасны 
тооцоог хийж Санхүү хангамжийн газар хүргүүлсэн.  

Мөн Цагдаагийн газрын хэмжээнд эргүүл, жижүүрийн үүргийг 24 цагаар үүрэг 
гүйцэтгэдэг алба хаагчдад Монголжин зоогийн газартай гэрээ байгуулан алба 
хаагчдын хоолыг өгч, хүйтний улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан газрын нийт алба 
хаагчдад аарц, чацаргана буцалгаж үйлчилж хэвшээд байна. 

 
Зургаа: Дотоод хяналтын хүрээнд: 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Цагдаагийн байгууллагын 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийх” /код-110/-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн 
газрын даргын баталсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу улирал бүр харъяа хэлтэс, 
тасаг, хэсгийн үйл ажиллагааг шалгаж, дүнг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөн хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. Энэ онд 
хагас, бүтэн жилээр алба хаагчидтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, 
Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн ээлжит бус 21, 
2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит 35 дугаар хуралдаанаар, хэлтэс, 
тасаг, хэсгийн үйл ажиллагааг 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус 
24, 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ээлжит 30 дугаар хуралдаанаар 
хэлэлцэж, цаашид ажиллах ажлаа төлөвлөн шийдвэрлэв. 

2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар нийт 54 алба хаагч сахилгын 
зөрчил гаргаснаас 46-г дотоодын хяналт, шалгалтаар илрүүлж, хариуцлага тооцсон 
нь сахилгын зөрчлийн 85.2 хувийг эзэлж байна. 

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол мэдээлэл болон дотоодын хяналт 
шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлүүдэд 67 албаны шалгалтыг явуулсан нь өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 14-өөр буюу 26,4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл бүрт албаны шалгалт явуулж, 
дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, буруутай нь 
тогтоогдсон 7 алба хаагчийг албанаас халах, 4 алба хаагчийн цагдаагийн цол, албан 
тушаалыг бууруулж, 19 алба хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 3 сар 
хүртэл 20 хүртэл хувиар бууруулж, 14 алба хаагчид сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулж, 23 алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ тооцох үндэслэлгүй байх тул алба 
хаагчид зөвлөлийн хуралдаанаас анхааруулан үүрэг чиглэл өгч, гомдол гаргагч нарт 
хариуг өгч шийдвэрлэв.   

 Алба хаагчдын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор албаны шалгалт 
явуулсан материалуудад алба хаагчдаар дүн шинжилгээ хийлгэж, зөрчил дутагдал 
гарах болсон шалтгаан, цаашид энэ төрлийн зөрчил дутагдлаас хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх, анхаарах асуудлыг талаар дүгнэлт гаргуулан нийт алба хаагч нарт 
танилцуулж, сахилгын зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газраас батлагдсан удирдамжийн хүрээнд 2018 оны 03 
дугаар сарын 04-ний өдрөөс мөн оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд тус 
Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг явуулж, “Цагдаагийн 
байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-д заасан 
аргачлалаар үнэлэн 76,4 оноо буюу “Хангалттай”, мөн даргын тушаалаар алба 
хаагчдын мэргэжлийн түвшинг тогтоох шалгалт 2018 оны 05 дугаар сарын 30-наас 06 
дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд хамрагдаж 83.6 оноотой “В” буюу “Сайн” үнэлгээтэй 
тус тус дүгнэгдсэн, мөн 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-23-ны өдрүүдэд Цагдаагийн 
ерөнхий газраас зохион байгуулсан төрийн алба хаагчийн мэргэжлийн түвшинг 
үнэлэх шалгалтанд тус Цагдаагийн газрын нийт 119 алба хаагч хамрагдсан.    
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Долоо. Санал, дүгнэлт: 
 

1. Энэ онд өссөн гэмт хэргүүдийг бууруулах чиглэлээр ажил, арга хэмжээ зохион 
байгуулах. 

2. Алба хаагч нэг бүрээр ажлыг нь хэлэлцэн алдаа оноогоо дүгнэх. 
3. Сахилгын зөрчил урьд оныхоос өссөн үзүүлэлттэй байх тул зөрчлийг 

бууруулах талаар тодорхой ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах. 
4. Улирал бүр гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо өссөн сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 

нарын сонсголыг авч хэлэлцэн хэвших.  
   5. 2019 онд харъяа нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцох 
  6. ”Цагдаагийн байгууллагын сургалтын 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”-

ийн дагуу албаны сургалтыг зохион байгуулж, чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, 
   7.  Прокурорын шаардлагын хувийг бууруулах, алба хаагч бүр зөрчил 

дутагдалгүй ажиллахаар зохион байгуулалтын арга хэмжээг төлөвлөөд байна. 
 

 
 
 

        ÄÀÐÃÀ, ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ  
        ХУРАНДАА               А.ЭНХБАТ 
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