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ÑÝËÝÍÃÝ ÀÉÌÀÃ ÄÀÕÜ ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ 

 ÃÀÇÐÛÍ 2018 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРЛЫН 
¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÒÀÉËÀÍ 

 
 
2018 оны 09 дүгээр                                         Ñ¿õáààòàð 
сарын 28-ны өдөр                                                                                                      ñóì 
 
 

Тус Цагдаагийн газар нь 2018 оны 03 дугаар улиралд 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, Цагдаагийн байãóóëëàãûí ¿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 нь биелэлт,  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 газраас  Алтанбулаг сум дахь  хилийн нөхцөл байдал, хил 
орчмын гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, шинэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс  урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газарт  санал хүргүүлж, шийдвэрлүүлэн 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/197 
дугаар тушаалаар  Алтанбулаг сум дахь Цагдаагийн хэсгийг  4 офицер, 4 ахлагчийн 
орон тоотойгоор  байгууллаа.          

 Мөн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/212 дугаар тушаалаар 
тус Цагдаагийн газарт Шуурхай удирдлагын тасгийг 12 алба хаагчийн орон тоотой 
байгуулан тушаалын хэрэгжилтийг хангаж алба хаагч нарт үүрэг чиглэл өгч, 
удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллаж   байна.  
            Тус Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2018 оны 3 дугаар улиралд  аймгийн төвд 
1289, Мандал сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст 541, Сайхан сум дахь сум 
дундын цагдаагийн хэлтэст 496 , нийт 2326 албан бичиг хүлээн авснаас хариутай 
735  бичгийн биелэлтийг цаг хугацаанд нь тооцон хариуг хүргүүлж, явуулсан бичгийн 
бүртгэлд бүртгэж  ажиллав. 

   Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар 2018 онд хэлэлцэх  
асуудлын төлөвлөгөөний дагуу зөвлөлийн ээлжит болон ээлжит бус  хуралдааныг 9 



 

Сэлэнгэ аймаг дахь 
Цагдаагийн газар  

 

 2 

 

удаа хуралдуулж, удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр  6, хүний нөөцийн 
талаар 18, сахилга хариуцлагын талаар 21, шагнал, урамшлын талаар 5, бусад 4 
нийт 54 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. 

 Зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга нарт 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 12 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 
чиглэлээр аймгийн төвд А дугаартай 15, хүний нөөц, боловсон хүчний чиглэлээр Б 
дугаартай 44, Мандал сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст 11, Сайхан сум дахь 
сум дундын цагдаагийн хэлтэст 8 нийт 78 тушаалыг батлан гаргаж, бие бүрэлдэхүүнд 

танилцуулан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилласан байна.    
 Хүний нөөцийн талаар: Тус Цагдаагийн газар нь батлагдсан орон тоогоор 287 

орон тоотой ажиллахаас 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар газрын хэмжээнд 8 
офицер, 33 ахлагч, нийт 41 сул орон тоотой, хүний нөөцийн нөхөн хангалт 85,7 
хувьтай байна.  

 Тайлант хугацаанд цагдаагийн байгууллагад шинээр ажилд орох хүсэлт 
гаргасан 12 иргэнийг судалж, судалгааны материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын  
Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлсэн.   

 Тухайн  улиралд шинээр 4 алба хаагч томилогдож, 9 алба хаагчийг хүсэлтийн 
дагуу ажлын байрыг өөрчлөн томилж, 5 алба хаагчийг дэвшүүлж, 8 алба хаагч 
өөрийн хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдөж, цэргийн байнгын тэтгэвэрт 9 алба хаагч 
гарч, 1 алба хаагч хүүхэд асрах чөлөө авч, 2 алба хаагч албанаас халагдсан  байна.  
         Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 4, Сайхан сум дахь сум 
дундын Цагдаагийн хэлтсийн 1, төвийн алба хаагчдаас 6, нийт 11  алба хаагч 
сахилга, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргасныг албаны шалгалт явуулан тогтоож, 6 алба 
хаагчид сануулах сахилгын шийтгэл, 3 алба хаагчийн албан тушаалын цалингийн 
хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулж, 2 алба хаагчийг 
цагдаагийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халж, хариуцлага 
тооцон, мэдээллийг зохих байгууллагад хүргүүлж, тушаалыг нийт алба хаагч нарт 
танилцуулсан.  
 2018 оны 3 дугаар улиралд алба хаагчдаас Цагдаагийн гавъяа тэмдгээр 1, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын “Хүндэт жуух”-аар 3 алба хаагч  тус тус 
шагнуулсан. 
            Байгууллагын үйл ажиллагаа түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион 
байгуулсан ажил, арга хэмжээ:  
        Тус Цагдаагийн газарт Сүхбаатар сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 4  
дүгээр багийн хэсгийн байцаагч, цагдаа нарын үйл ажиллагаанд ашиглах  хөдөлгөөнт 
эргүүлийн  8.000.000 төгрөгний үнэ бүхий тээврийн хэрэгслийн хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлсэн.  
         Насанд хүрээгүй хүүхдээс мэдүүлэг авах өрөөний тохижилтын зардалд  
Цагдаагийн ерөнхий газраас 5.330.000 төгрөгийг шийдвэрлэж өгсөнөөр засвар 
үйлчилгээг хийж ашиглалтанд орууллаа.  
        Тус Цагдаагийн газрын Хүдэр сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт 2018 оны 
08 дугаар сарын 24-ний өдөр  Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албнаас 
“УАЗ” пургон маркийн тээврийн хэрэгсэл, иж бүрэн компьютерийн хамт гардуулан 
өглөө. 
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Аймгийн “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, 
хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэх чиглэлээр Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хуралд  6 төрлийн саналыг  боловсруулж хүргүүлэн хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэгдсэн. 

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг болон ой, хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалтыг бусад холбогдох байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулж, хяналтын цэг ажиллуулах санал, Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд  2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр сумдын 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлүүдийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж ажиллах талаар чиглэл өгөх тухай 
хүсэлт,  2018 оны 07 дугаар сарын нөхцөл байдлын мэдээллийг  хүргүүлж, хулгайлах 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэвлүүлэх санамж, сэрэмжлүүлгийн 
зардлыг шийдвэрлүүлэх, “Гэмт хэрэг, зөрчилгүй баг” аянд дэмжлэг үзүүлэх санал,  
аймгийн хэмжээнд 10 дугаар сард “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг хамтран зохион 
байгуулах талаарх саналуудыг тус тус  хүргүүлсэн. 

-Аймгийн хэмжээнд залилан мэхлэх гэмт хэрэг өссөнтэй холбоотойгоор сумдын 
Урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
чиглэл хүргүүлэх, Сүхбаатар суманд байрлах лед дэлгэцээр сэрэмжлүүлгийг 
нэьтрүүлж иргэдэд хүргэх талаар 2 төрлийн санал, 3 дугаар улиралд гэр бүлийн 
хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн болон хүүхдээс үйлдсэн гэмт хэргийн нөхцөл 
байдлын талаарх танилцуулгыг аймгийн Засаг дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дарга нарт тус тус бичиж хүргүүллээ.  

-Аймгийн зарим сумдын “Хамтарсан баг”-ийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтыг 
зохион байгуулах зорилгоор нөхцөл байдлын танилцуулга хүргүүлэн, аймгийн Засаг 
даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/307 дугаар захирамж гаргуулан 
хэрэгжүүлж ажиллалаа. 
           Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулсан “Устгал” нэгдсэн арга хэмжээг 
аймгийн хэмжээнд 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 07 дугаар  сарын 05-ны  
өдрүүдэд  Аймгийн Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж салбар 
төлөвлөгөө гарган хар тамхи, мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, зэрлэг олсны ургамлын 
хор хөнөөлийн талаар алба хаагчдад тайлбарлан таниулах, мэдээ мэдээлэл авах 
зорилгоор зохион байгуулж, тархац байршил нь тогтоогдсон зарим нутаг дэвсгэрт 
устгал явуулах шаардагдах зардлын  тооцоог  гарган Аймгийн  Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх  ажлын зохицуулах салбар зөвлөлд хүргүүлсэнээр арга 
хэмжээнд зарцуулагдах 20.000.000 төгрөгийг шийдвэрлүүлэн үр дүнг тооцож 
ажилласан. 
           Мандал сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлөөс 12.000.000 төгрөгний үнэ бүхий 2 ширхэг согтуурал хэмжигч багаж 
шийдвэрлэж өгснийг орлогод авсан.  
         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. 
           Орхонтуул сумын хэсгийн төлөөлөгчийн  албан хэрэгцээнд 1 ширхэг иж бүрэн  
компьютер тосгоны захирагчаар  шийдвэрлүүлэн ашиглаж байна.  

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. 
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Аймгийн Прокурорын газартай хамтарсан сургалт зөвлөгөөнийг 3 удаа зохион 
байгуулан хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, прокурорын хяналтын 
талаар хэлэлцсэн. 

Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран  ажилласан талаар:         
Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 
тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, 2018 оны “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага, 
дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол,  Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 
даргын “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 255 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 
А/341  дугаартай захирамжийн дагуу  хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулан тус 
Аймгийн Мандал, Баянгол,  Хүдэр, Åрөө, Жавхлант, Хушаат сумдын  төрийн болон 
орон нутгийн өмчит 53 байгууллагыг хамруулан 14 заалт бүхий удирдамжийн хүрээнд 
тус Цагдаагийн газрын 2 алба хаагч,  Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Шүүхийн 
шинжилгээний албаны 1 нийт 5 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй хяналт 
шалгалтыг  2018 оны 09 дүгээр сарын 11-14-ний өдрүүдэд зохион явуулж шалгалтын 
дүн, цаашид авах арга хэмжээний  саналыг Аймгийн Засаг дарга болон Цагдаагийн 
ерөнхий газрын дэд дарга нарт  танилцуулж ажилласан.  

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газрын санхүүжилтээр  Мандал сумын 1 дүгээр багт байрлах Ахмадын сувилалын 
байрны 4 өрөөг гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж хохирсон иргэдийг хамгаалах  
зорилгоор  тохижуулж Мандал суманд “Түр хамгаалах байр”-ыг шинээр ашиглалтанд 
орууллаа.  

Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн түүхт 60 жилийн ойг угтан 
цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааг иргэн, олон нийтэд сурталчлах зорилгоор 
Монголын Үндэсний телевизтэй хамтран “Мандалын цагдаа” нэвтрүүлгийг бэлтгэн 
гаргаж,  Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээллийн төвтэй хамтран цагдаагийн 
хэлтсийн түүхт 60 жилийн ойн баярын үйл ажиллагааг баримтжуулж, иргэд, олон 
нийтэд хүргэсэн. 

“Эрүүл цагдаа хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр зохион 
байгуулагдаж байгаа “Намар эрүүл цагдаа аян”-ны хүрээнд алба хаагчдын зөв 
зохистой хоололт, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх зорилгоор Сайхан сумын 
нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран “Эрүүл цагдаа” сургалтыг зохион байгуулж 25 алба хаагч 
хамрагдсан.  Сургалтын үеэр алба хаагчдад “Зөв зохистой хооллох 7 зөвлөгөө”, 
“Давсны хэрэглээг багасгах зөвлөмжүүд” гарын авлага тарааж, артерийн даралтыг 
үзэж, биеийн жингийн индексийг тодорхойлж эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

Мөн алба хаагч, ажилтныг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, ажлын 
байранд хийх дасгал хөдөлгөөн зааж сургах сургалтыг Сайхан сумын нэгдсэн 
эмнэлгийн сургалтын багтай хамтран зохион байгуулж, алба хаагчдад эрүүл мэндийн 
зөвлөгөө өгч, биеийн жингийн индексийн түвшинд судалгаа хийж,  амьдралын зөв 
хэвшил, идэвхитэй дасгал хөдөлгөөнд сургах зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сарын 
05-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Идэвхтэй 
хөдөлгөөнөөр жингээ хасъя” уралдаан зарлан жингийн индекс зохих хэмжээнд 
буурсан, дасгалаа бүрэн сурсан, тогтмол хийдэг алба хаагчдыг шалгаруулан 
урамшуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 
 Цагдаагийн газарт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, алба хаагчдаас 

ирүүлсэн болон алба хаагчтай холбоотой гаргасан өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн  талаар:  

  2018 оны 3 дугаар улиралд тус Цагдаагийн газарт иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, алба хаагчдаас 2 гомдол, 78 өргөдөл нийт 80 өргөдөл, гомдол 
ирүүлснийг хүлээн авч, 100 хувь шийдвэрлэн хариуг өгсөн.  
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Иргэд, байгууллагаас 2018 оны 3 дугаар улиралд цагдаагийн 10 алба хаагчтай 
холбоотой 10 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үетэй харьцуулбал 2-
оор буюу 42,8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Гомдол мэдээлэлд холбогдон шалгагдсан алба хаагчдын 5 буюу 50,0 хувь нь 
офицер, 5 буюу 50,0 хувь нь ахлагч алба хаагч байна.  

Тайлант хугацаанд иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн 13 гомдол, мэдээлэлд 18 
алба хаагч холбогдсонд албаны шалгалт явуулж, дүнг газрын даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, буруутай нь тогтоогдсон 2 алба хаагчийг албанаас 
халж, 1 алба хаагчийн цагдаагийн цолыг бууруулж, 6 алба хаагчид сануулах 
сахилгын шийтгэл ногдуулж, 4 алба хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 
3 сар хүртэл 20 хүртэл хувиар бууруулж, 5 алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ 
тооцох үндэслэлгүй байх тул алба хаагчид зөвлөлийн хуралдаанаас анхааруулан 
үүрэг чиглэл өгч, гомдол гаргагч нарт хариуг өгч шийдвэрлэв. 

   Нэвтрүүлсэн шинэлэг ажил, арга хэмжээ: 2018 оны 08 дугаар сарын 07-ны 
өдөр Мандал суманд хуулийн байгууллагуудын  “Нээлттэй  өдөрлөг”  арга  хэмжээг 
Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс санаачлан зохион байгуулж, 
цагдаагийн байгууллагын зорилт, ажил үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлан таниулах 
зорилгоор 12 алба хаагч ажиллаж иргэдэд мэдээ, мэдээлэл түгээж, хууль эрх зүйн 
зөвлөгөө өгч, 2 иргэний  санал  хүсэлт,  өргөдлийг  хүлээн  авч,  харьяа  хэсгүүдэд 
хүргүүлэн шийдвэрлүүллээ. 

Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, ерөнхий 
боловсролын сургууль, цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах 
зорилгоор “Хамтын ажиллагааны гэрээг” байгуулан  ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн газрын 03 дугаар 
улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах 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, тус арга хэмжээнд Цагдаагийн 
газрын харьяа хэлтэс, тасаг, хэсгийн нийт 109 алба хаагч  хамрагдсан. Хээрийн 
дадлага сургуулилтаар хууль эрх зүйн чиглэлээр 17, бие бялдарын бэлтгэлжилтийг 
сайжруулах чиглэлээр 3 нийт 20 төрлийн сургалтыг зохион  байгуулсан.  

  Бусад ажлын талаар: Цагдаагийн газрын 2018 оны эхний хагас жилийн тайланг 
Аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Иргэний зөвлөлд хүргүүлж 
ажилласан.  

 
Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, 

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 
 
         Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны байдлаар 
байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 2543 гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авч шалгаснаас 786 буюу 30.9 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 1757  буюу  69.1  
хувийг зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл тус тус эзэлж байна.  

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 599-д нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээж, 3-ыг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 173-т нь хэрэг нээхээс татгалзсан саналыг 
прокурорт гаргаж, нийт бүртгэсэн гомдол мэдээллийн 775 буюу 98.6 хувийг хуулийн 
хугацаанд нь шалган шийдвэрлэж, ажиллагаанд 11 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй 
байна.  
         Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны байдлаар 16981 зөрчил 
илрүүлсэн нь 232 зөрчлөөр буюу урьд оны мөн үеэс 1.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. 
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Зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 1757-д нь зөрчлийн хэрэг нээж, 896-ыг 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, 838-д зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 8 
гомдлыг харъяаллын дагуу шилжүүлж, нийт гомдол мэдээллийн 1742 буюу 99.1 
хувийг хуулийн хугацаанд шалган шийдвэрлэж, ажиллагаанд 15 гомдол мэдээллийн 
үлдэгдэлтэй байна.  

Нийт хүлээн авч бүртгэгдсэн 2543 гомдол мэдээллийн 2517 буюу 99.0 хувийг 
хуулийн анхны хугацаанд шалгаж шийдвэрлэжээ.   

Аймгийн хэмжээнд 2018  оны  09 дүгээр сарын 25-ны байдлаар 
388 холбогдогчтой,  1221.6  сая  төгрөгний  хохиролтой,  580  гэмт  хэрэг  бүртгэгдэж, 
 4  хэргээр  буюу 0.7 хувиар урьд оны мөн үеэс буурчээ. 

Хэрэг бүртгэлтийн 428 хэрэг бүртгэгдсэнээс эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 
яллагдагчаар 193 хэрэг татаж, гэмт хэргийн илрүүлэлт 45.7 хувьтай байгаа нь өмнөх 
оны мөн үеэс 1.1 хувиар өссөн байна.  

Үйлдэгдсэн байдлаар: Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 132 бүртгэгдэж 37-
гоор буюу 21.9%, Бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 32 бүртгэгдэж 13-аар буюу 28.9%, 
Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 17 бүртгэгдэж 19-өөр буюу 52.8%, Эмэгтэй хүн оролцсон 
гэмт хэрэг 53 бүртгэгдэж 34-өөр буюу 39.1%, Галт зэвсгээр үйлдэгдсэн 1 бүртгэгдэж 
2-оор буюу 66.7%, урьд ял шийтгэгдсэн хүмүүсээс дахин гэмт хэрэгт 76 хүн 
холбогдсон нь 16 хүнээр буюу 17.4%-иар тус тус буурч, мансуурсан үедээ үйлдсэн 
гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй ба 2 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Гадаадын иргэн оролцсон гэмт хэрэг тус бүр 2 бүртгэгдэж 1 дахин, Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн улмаас 41 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 15-аар буюу 57.7 хувиар өсчээ.  

Үйлдэгдсэн газраар: Гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 185 бүртгэгдэж 3-
аар буюу 1.6%, Олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 52 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 
8.3%-иар тус тус өсч, Гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 62 бүртгэгдэж 20-оор 
буюу 24.4%, Авто замд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 54 бүртгэгдэж 20-оор буюу 27.0%-иар 
тус тус буурчээ.  

Хэргийн төрлөөр: Хүний амь нас болгоомжгүй хохироох гэмт хэрэг 5 
бүртгэгдэж 2-оор буюу 66.7%, Хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг 194 
бүртгэгдэж 29-өөр буюу 17.6%, үүнээс: Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх /11.7/ гэмт 
хэрэг 6 бүртгэгдэж 3-аар буюу 2 дахин, Эрүүл мэнд эсрэг гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 2 
дахин, Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг 1 бүртгэгдэж 1 дахин, Дээрэмдэх гэмт хэрэг 7 
бүртгэгдэж 1-ээр буюу 16.7%, Залилах гэмт хэрэг 40 бүртгэгдэж 24-өөр буюу 2.5 
дахин, Гээгдэл эд зүйл, алдуул мал завших 7 бүртгэгдэж 3.5 дахин, Үндэсний 
аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 5 бүртгэгдэж 5 дахин, Хууль бусаар мансууруулах 
эм, сэтгэцэт нөлөөт бодис ашиглах гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 2 дахин, Авлигын эсрэг 
гэмт хэрэг 5 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 4 дахин, Нийтийн албаны ашиг сонирхолын эсрэг 
гэмт хэрэг 8 бүртгэгдэж 3-аар буюу 60.0%, Хууль бусаар ашигт малтмал олборлох 
гэмт хэрэг тус бүр 36 бүртгэгдэж 16-гаар буюу 80.0%, Хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт 
хэрэг 26 бүртгэгдэж 11-ээр буюу 73.3%-иар тус тус өсч, 

Бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 14 бүртгэгдэж 9-өөр 
буюу 39.1%, үүнээс: Хүчиндэх гэмт хэрэг 10 бүртгэгдэж 3-аар буюу 23.1%, Хулгайлах 
гэмт хэрэг 115 бүртгэгдэж 17-гоор буюу 12.9%, үүнээс: Хувийн өмчийг хулгайлах гэмт 
хэрэг 95 бүртгэгдэж 4-өөр буюу 4.0%, Хөрөнгө завших гэмт хэрэг 4 бүртгэгдэж 1-ээр 
буюу 20.0%, Мал хулгайлах гэмт хэрэг 19 бүртгэгдэж 10-аар буюу 34.5%, 
Мансууруулах сэтгэцэт нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг 1 
бүртгэгдэж 2-оор буюу 66.7%, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 52 бүртгэгдэж 27-гоор буюу 34.2%-иар тус тус 
буурч,  

Хүнийг алах гэмт хэрэг 8, Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт 
хэрэг 5, Хууль бусаар ан агнах гэмт хэрэг 1 тус тус бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн 
үетэй адил түвшинд байна. 
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Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны байдлаар 16981 зөрчил 
илрүүлсэн нь 232 зөрчлөөр буюу урьд оны мөн үеэс 4.1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 
байна. 

Нийт 16246 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийг 715.645.500 төгрөгөөр торгож, 447 
жолоочийг торгож-тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 286 хүнийг захиргааны 
журмаар /үүнээс: 132 буюу 46.2% нь гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас, 127 буюу 
44.4% нь согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон/ баривчлуулан шийдвэрлэжээ. 
Согтууруулах ундаа хэрэглэн зөрчил гаргасан 1523 иргэнийг эрүүлжүүлсэн байна 

 
2.1. Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 
 

Öагдаагийн ерөнхий газрààñ 2018 îíä äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûã õàíãàí áèåë¿¿ëýõ, 
ãýìò хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýõ 
çîðèëãîîð àéìãèéí õýìæýýíä ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã долоо хоног, ñàð, óëèðëààð íü 
òºðºëæ¿¿ëýí ãàðãàæ, òóõàéí òºðëèéí ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, òàñëàí 
çîãñîîõ àæëûã áóñàä àëáàäóóäòàé õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëсан нь үр дүнгээ өгч байна. 

Тус тасаг нь 2018 оны 03 дугаар улиралд гэмт хэргийн шинжтэй 108 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авсанаас 79 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 21 гомдол 
мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, харъяаллын дагуу гомдол 
мэдээлэл шилжүүлээгүй, одоо 2 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. Гэмт 
хэргийн улмаас учирсан 42.898.000 төгрөгийн хохирлоос 4.733.000 төгрөгийг нөхөн 
төлүүлсэн хохирол нөхөн төлүүлэлтийн хувь 11  хувьтай байна.   

Зөрчлийн  шинжтэй 132 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн 
23, гомдол мэдээллийг хүлээн үүсгэхээс татгалзсан 72, харъяаллын дагуу 
шилжүүлсэн 1,  хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн 21, үлдэгдэл гомдол мэдээл 
12 байна.  Зөрчлийн улмаас нийт 2.600.000 төгрөгний хохирол учирсанаас  2.600.000 
төгрөгийг нөхөн төлүүлсэн, хохирол нөхөн төлүүлэлт 100 хувьтай байна. Дээрх гэмт 
хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллүүдийг тухай бүр нь хугацаа 
алдалгүй бүртгэж, тасгийн даргын зүгээс бүртгэлээр хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Тус Цагдаагийн тасаг нь нууц далд аргаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийг илрүүлэх, 
баримтжуулах, чиглэлээр Эрүүгийн цагдаагийн албанаас ирүүлсэн тусгайлсан 7 
нэгдсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцсон. 

Цагдаагийн газраас 2018 оны 03 дугаар улиралд Эрэн сурвалжлах “ASAP” санд  
нийт 88 хүн, эд зүйл, мал амьтан зарлан мэдээлж, 41-ийг олж тогтоон одоо 47 хүн, эд 
зүйл, мал амьтаны үлдэгдэлтэй, гүйцэтгэл 46.5 хувьтай,  гүйцэтгэлийг өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад 12.1 хувиар  өссөн үзүүлэлттэй байна.  

2018 оны 03 дугаар улиралд Улаанбаатар хот, хил залгаа аймаг, сумдын нутагт 
эдийн засгийн болон хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийн талаарх мэдээ, 
мэдээллийг шалгаж баримтжуулах, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан хяналт 
шалгалт зохион байгуулах зорилгоор чиглэлийн алба хаагчид 16 удаа,  42 хоног 
албан томилолтоор ажиллаж тухай бүр газар, хэлтэс, тасгийн даргад хийсэн ажлаа 
танилцуулж, үр дүнг тооцуулсан.  

Эрүүгийн цагдаагийн албаны 3 дугаар хэлтсээс зохион байгуулсан “Орон нутаг” 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ, Хар тамхитай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “Устгал” 
нэгдсэн арга хэмжээг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, үр дүнг 
тооцон харъяалах алба, газарт хүргүүллээ.  
          Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Хууль 
бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлосон гэмт хэргийн шинжтэй 25 гомдол 
мэдээлэл бүртгэгдэн шалгагдаж, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 19, хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 6 материалыг татгалзаж шийдвэрлэсэн. 
          Энэ хугацаанд тус Цагдаагийн газарт Хууль бусаар ашигт малтмал олборлох, 
хайх, ашигласан гэх 101.172.027 төгрөгийн хохиролтой хэрэг бүртгэлтийн 24 хэрэг 
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шалгагдаж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 6, хэрэг бүртгэлтийн хэргийг 
хаасан 4 буюу нийт 10 хэргийг шийдэж, хэрэг бүртгэлтийн 14 хэрэг ажиллагаанд 
шалгагдаж, байгаль экологид учирсан 101.172.027 төгрөгийн хохирлоос 29.781.126 
төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж, 7.000.000 төгрөгийн үнэ бүхий хөрөнгө 
битүүмжилж ажилласан.  
          Оны эхний 8 сарын байдлаар урьд оны үлдэгдэл болон энэ онд шинээр 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 509.006.381 төгрөгийн хохиролтой 
эрүүгийн 14 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, 31.133.652 төгрөгийн хохирлыг 
нөхөн төлүүлж, 281.000.000 төгрөгийн үнэ бүхий хөрөнгө битүүмжлэн, эрүүгийн 13 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, эрүүгийн 1 хэргийг хэргийн холбогдогч нас 
барсан үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорын хяналтанд 
шилжүүлээд байна. 
 Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 03 дугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын 151 
дүгээр тогтоолын хүрээнд “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ыг 
хэрэгжүүлж Ашигт малтмал газрын тосны газраас дүгнэлт нь гарсан 24 нөхөрлөл 
буюу Мандал суманд 14, Баянгол суманд 10 нөхөрлөл сумдын Засаг дарга нартай 
“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох” чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулсан байна.  
              Åрөө суманд нийт 120 нөхөрлөл “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал 
олборлох” үйл ажиллагаа явуулахаар материалаа бүрдүүлж өгсөн боловч Ашигт 
малтмал газрын тосны газраас дүгнэлт гараагүй шалтгаанаар сумын Засаг даргатай 
гэрээ байгуулаагүй,  Засгийн газрын 151 дүгээр тогтоолоор “Бичил уурхайгаар ашигт 
малтмал олборлох журам”-ыг хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбоотойгоор гар аргаар 
ашигт малтмал олборлогч иргэд нь нэгдэн нөхөрлөлийн системд шилжсэнээр гар 
аргаар ашигт малтмал олборлогч иргэд эрс багассан.  
            Аймгийн хэмжээнд Мандал сумын Буданч гэх газарт 35 иргэн, Åрөө сумын 
Ялбаг, Могойн гол, Их алт, Шаварт, Толгойт гэх газарт 70 иргэн, Хүдэр сумын нутаг 
Галагтай гэх газарт 30 иргэн, Баянгол сум Тариатын ам 50 иргэн  гар аргаар ашигт 
малтмал олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байна.  

 Тус Цагдаагийн газарт 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар хулгайлах гэмт 
хэргийн шинжтэй 97 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 25, гэмт 
хэргийн шинжтэй 72 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн, нийт бүртгэгдсэн гомдол 
мэдээллийн 69 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 24 гомдол 
мэдээллийг татгалзсан, ажиллагаанд 4 гомдол мэдээлэл шалгагдаж байна. Нийт 
бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 18.8 хувь буюу 13 гэмт хэргийн эзэн холбогдогчийг олж 
тогтоон, нөхөн илрүүлсэн. 

Хулгайлах гэмт хэргийн гаралтыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал: 2017 
оны 3 дугаар улиралд хулгайлах гэмт хэрэг 58 бүртгэгдсэнээс малын хулгай 5 
бүртгэгдсэн, 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар хулгайлах гэмт хэрэг 69 
бүртгэгдсэнээс малын хулгай 6 бүртгэгдсэн, энэ төрлийн урьд оны мөн үеийнхтэй 
харьцуулахад 9 хэргээр өссөн үзүүлэлттэй байна. 
          Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын  2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 
2\23 дугаартай үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу хариуцсан нутаг дэвсгэрт хулгайлах 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх,  түүний шалтгаан нөхцлийг арилгах чиглэлээр 15 
байгууллага, аж ахуй нэгжид яриа таниулга хийж, хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэгдэж 
болзошгүй эмзэг цэг, байршилд нэгдсэн эргүүл шалгалтын ажлыг сум орон нутагт 
давхардсан тоогоор 12 удаа зохион байгуулан ажилласан.  

Хулгайн эд зүйл худалдан авч болзошгүй хүнсний зах, барьцаалан зээлдүүлэх 
газруудыг хяналтад авах, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах зэрэг ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэсэн ба энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй сэжигтэй этгээд, бүлэг 
бөөгнөрлийг хяналтад авах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулж, 2018 оны 08 дугаар 
сарын 27-ны өдөр Сүхбаатар сумын “Гурванмэргэд” зах, “Олон улсын худалдааны 
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төв” дээр үйл ажиллагаа явуулдаг ломбард, махны дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт 
хийж ажиллалаа. 

Мөн 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 өдрүүдэд эргүүл 
шалгалтыг зохион байгуулж, сэжигтэй тээврийн хэрэгсэл, мал мах тээвэрлэж яваа 
иргэдийн гарал үүслийн бичгийг шалгаж ажилласан. 
          2018 оны 03 дугаар улирлын байдлаар Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас 6, 
тэргүүн дэд дарга, дэд даргаас 4, эрүүгийн цагдаагийн албанаас 6, нийтийн хэв 
журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанаас 1, хар тамхитай 
тэмцэх газраас 1, Цагдаагийн ерөнхий газрын аюулгүй байдлын хэлтсээс 2, төв 
архивын газраас 1  үүрэг ажлын чиглэл ирүүлсэнийг Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 
алба хаагч нарт  танилцуулан судлуулж, танилцуулсан тухай тэмдэглэл үйлдэж 
баталгаажуулан хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг тооцон ажиллаж 
байна.  
 
2.2. Хэрэг бүртгэх  тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 
          Тус Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасаг нь аймгийн төвд тасгийн дарга 1, 
ахлах мөрдөгч 1, Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст ахлах мөрдөгч 1 
гэсэн бүтэц зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

     Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр болон, үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 74 мэдэгдэл бичиж 54-д нь хариуг авч, 
биелэлт үр дүнг тооцон ажиллав. 

    Аймгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг 
гэмт хэргийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, түүнийг бууруулах, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр энэ төрлийн гэмт хэргийн тухай ойлголт, архидан согтуурах 
түүний хор уршгаас урьдчилан сэргийлэх талаар 2 төрлийн 100 ширхэг санамж 
сэрэмжлүүлгийг бэлтгэн, иргэд олон нийтэд тарааж орон нутгийн “Миний Монгол” 
телевизэд 1 удаа ярилцлага өгч ажиллалаа. 

   Мөн аймгийн хууль хяналтын болон төрийн бус байгууллага, согтууруулах 
ундаагаар үйлчилдэг аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллүүдийг хамруулан 2018 оны 10 
дугаар сард “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлье” сэдэвт хэлэлцүүлгийг аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөгөөг боловсруулан, 
бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

Тус тасаг нь 2018 оны эхний 09 сарын байдлаар иргэд, байгууллага, аж ахуйн 
нэгжээс нийт 152 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 92 гомдолд хэрэг бүртгэлтийн 29 
гомдолд мөрдөн байцаалтын хэрэг нээж, 22 гомдолд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзах санал гаргаж, 9 гомдлыг харъяаллын дагуу шилжүүлж ажилласан байна. 

Эхний 09 сарын байдлаар 126 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг шалгаснаас 83 хэрэгт 
эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж, 10 хэргийг хаах санал прокурорт хүргүүлж, 
2 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, одоо ажиллагаанд 31 хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг байна. Үүнээс эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 1 хэрэг байна. 

    Мөн нийт 157 мөрдөн байцаалтын хэрэг шалгасанаас 161 холбогдогчтой 149 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай хүргүүлсэн. Өнгөрсөн оны дугаартай анхан 
шатны шүүхээр шийдэгдэж давж заалдах шатны шүүхээс 2, прокуророос 3 хэрэг 
нэмэлт ажиллагаа хийлгүүлхээр буцаж, одоо ажиллагаанд 3 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. 
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  Тасгийн даргын зүгээс түдгэлзүүлсэн болон, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
40 хэрэгтэй уншиж танилцан, алба хаагчдад 16 зааварчилгаа, 3 даалгавар бичиж, 13 
биелэлтийг тооцон ажилласан. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэдэд учирсан 69,7 сая төгрөгийн хохирлоос хэрэг 
бүртгэлт мөрдөн байцаалтын шатанд 58,4 сая төгрөгийн хохиролыг нөхөн төлүүлсэн, 
хохирол нөхөн төлүүлэлт 83,7 хувьтай байна. 

       Тус тасагт шалгагдаж байгаа Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан гэмт 
хэрэгт сэрдэгдэж хаана байгаа газар нь тогтоогдохгүй үндэслэлээр эрэн сурвалжлах 
“АSAP сангаар 2 оргодлыг Мандал, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн 
хэлтсээс эрэн сурвалжлалт зарлан ажиллаж байна.  

     Мөн Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулж байгаа “Илрүүлэлт-
оргодол, шийдвэрлэт-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 
болон эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргийг илрүүлэх, шийдвэрлэх чиглэлээр 
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  
 
2.3.Мөрдөн байцаах тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:  

 
         Тус Цагдаагийн газрын Мөрдөн байцаах тасаг нь тасгийн дарга 1, ахлах 
мөрдөгч 2, мөрдөгч 6, Мандал сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст мөрдөн 
байцаах хэсгийн дарга 1, ахлах мөрдөгч 1, мөрдөгч 4, Сайхан сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтэст ахлах мөрдөгч 1, мөрдөгч 2 орон тоотоогоор ажиллахаас 
аймгийн төвд ахлах мөрдөгч, мөрдөгчийн 2 орон тоо дутуу ажиллаж байна.   

 Мөрдөн байцаах тасаг нь 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар гэмт хэргийн 
øèíæòýé 240 ãîìäол, мэдээлëийг хүлээн авч, 149 буюу 62.6 хувьд хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 23 буюу 9.6 хувь, хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан 57 буюу 23.9 хувь, харьяаллын дагуу 
шилжүүлсэн 6 буюу 2.5 хувийг нь бусад байдлаар шийдвэрлэж, 5 буюу 2.1 хувийн 
гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байгаа нь нийт гомдол мэдээллийн 97.8 хувийг 
шийдвэрлэсэн байна.  

Тус тасгийн хэмжээнд 2017 оны үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын 30 
холбогдогчтой 28 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан. 2018 оны 3 дугаар 
улирлын байдлаар шинээр 220 холбогдогчтой 193 хэрэгт мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулсан, õýðãèéí øèéäâýðëýëòèéã àâ÷ ¿çâýë урьд оны үлдэгдэл 30 
холбогдогчтой 28 хэргийг 100 хувь шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлж 
шийдвэрлэсэн. Энэ оны дугаартай 220 холбогдогчтой эрүүгийн 193 хэргээс 187 
холбогдогчтой эрүүгийн 167 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 10 хэргийг бусад 
хэрэгт нэгтгэн, 2 холбогдогчтой 2 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар 
прокурорын хяналтанд шилжүүлж, 4 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж 
шийдвэрлэн эрүүгийн 10 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа нь хэргийн шийдвэрлэлт 91.4 
хувьтай байна.  

Мөрдөн байцаалт явуулсан хэргүүдээс шүүхээс 6, прокуророос 11 хэрэг 
буцсан нь нийт хэргийн 11.6 хувийг эзэлж байна. Урьд оны үлдэгдэл 16 
холбогдогчтой 20 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан,  шийдвэрлэлтийг 
авч үзвэл 4 хэргийн хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтайгаар, 10 хэргийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах саналтайгаар, харьяаллын дагуу 5 хэргийг 
шилжүүлж одоо ажиллагаанд 1 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Урьд оны хэрэг 
бүртгэлтийн хэргийн шийдвэрлэлт 95.0 хувьтай байна. 

2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар шинээр 155 холбогдогчтой 172 хэрэгт 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж шалгасанаас 81 хэргийн хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах 
саналтайгаар, 46 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах саналтайгаар, 
харьяаллын дагуу 9 хэргийг шилжүүлж одоо ажиллагаанд 36 хэргийн үлдэгдэлтэй 
байгаа нь шийдвэрлэлт 80.3 хувьтай байна.  
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Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд хагас жилийн байдлаар шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай прокурорын хяналтанд шилжүүлсэн 167 хэрэгт хэргийн 
шалтгаан нөхцлийг судалж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийж 
гүйцэтгүүлэхээр аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж 
хүргүүлэн, 121 мэдэгдлийн хариуг авч ажилласан байна. 

Гэмт хэргийн улмаас мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргүүдэд иргэд 
байгууллагад учирсан 276.4 сая төгрөгний хохирол бүртгэгдэж, 178.4 сая төгрөгний 
хохирлыг нөхөн төлүүлсэн нь хохирол нөхөн төлүүлэлт 64.5 хувьтай, иргэний 
нэхэмжлэл, торгох ял, эд хөрөнгө хураах байдлыг хангах зорилгоор иргэн, аж ахуй 
нэгж байгууллагын эзэмшлийн нийт 124.6 сая 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 3 удаа  зохион байгуулан цаашид хамтран хэрэгжүүлэх ажил, арга 
хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.   

2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар цагдан хорих байранд сэжигтэн, 
яллагдагчаар нийт 9 хүнийг хорьж шалгасанаас одоо эрүүгийн 2 хэрэгт 2 хүн цагдан 
хоригдон шалгагдаж байна. 
 Тайлангийн хугацаанд бусад газарт эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаа явуулахаар мөрдөгчийн даалгавар 36-г хүргүүлж, хариуг 100 хувь авч, 
бусад газраас ирүүлсэн даалгавар бүрийг хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. 
 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 41 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 явуулсан. 
 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 хуваарилан өгч, гэмт хэрэг гарсан үед багаар 
ажиллуулсанаар бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан хүнд, 
хөнгөн  хэргүүдийг илрүүлж шийдвэрлэсэн ба онц хүнд, хүнд хэргийн илрүүлэлт 100 
хувь байна.  

Тайлангийн хугацаанд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй  гэмт хэргийг 
илрүүлэх, оргон зайлсан гэмт этгээдийг  эрэн сурвалжилан  олж тогтоох, тэдний 
талаар  мэдээ, мэдээлэл цуглуулах чиглэлээр “Шийдвэрлэлт” зэрэг хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг зохион явуулж, эрэн сурвалжлагдаж байсан 2 этгээдийг олж тогтоосон. 

Мөн улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Хулгайлах хэргийн шийдвэрлэлт” 
арга хэмжээг хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон,  
“Илрүүлэлт-Оргодол-шийдвэрлэлт 2018”, “Эко-2018” зэрэг нэгдсэн арга 
хэмжээнүүдийг салбар төлөвлөгөө гарган хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулан 
ажиллаж байна.  
 
2.4.Замын цагдаагийн тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:  
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 Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагч нар 2018 оны 03 дугаар улиралд гудамж 
замд хийсэн эргүүл, хяналт шалгалтаар 6802 зөрчил илрүүлж, согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон нийт зөрчил 188, эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон, эрхийн үнэмлэхгүй буюу эрхээ хасуулсан үедээ согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодож шүүхээр баривчилуулсан 55, эрхийн үнэмлэхгүй 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 219, нийт зөрчил гаргасан 7045 жолоочийг 215.870.000 
төгрөгөөр торгож арга хэмжээ тооцсон.   

Улсын хэмжээнд “Хичээлийн шинэ жил-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 
тус Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч, цагдаа нартай хамтран Åрөнхий 
боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн нээлтийн ажиллагаанд  замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах ажил, арга хэмжээг зохион байгуулан  эцэг эх, сурган 
хүмүүжүүлэгч нарт 10 хүртэлх насны хүүхдийг асран хамгаалах хүнгүйгээр замын 
хөдөлгөөнд орлцуулахгүй байх талаар яриа таниулга хийсэн, Сайхан суманд хүн 
тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг, “Эвт нөхөд”, “Хаш хүлэг” ХХК-ний  22 тээврийн 
хэрэгсэлд “Хүүхдийг зөв зорчуулья” гэсэн зурагт хуудас нааж ажилласан. 
         Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Ургац-2018”, “Орон нутгийн зам- 
Хөдөлгөөний соёл-2018” аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын талаарх мэдээ, 
мэдээллийг олон нийтийн цахим мэдээллийн хэрэгсэл болох Сэлэнгэ аймгийн 
Цагдаагийн газар, Орон нутгийн замын цагдаа, Мандал, Сайхан сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтсийн фэйсбүүк хуудсанд тогтмол байршуулан, хурдаа зөв тохируулж 
замын хөдөлгөөнд оролцох, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцохгүй 
байх талаар яриа таниулга хийж ажилласан. Мөн  тус тасгийн алба хаагчдаас “АSAP” 
санд эрэн сурвалжлагдаж байсан 14 хүнийг саатуулан холбогдох албан тушаалтанд 
нь хүлээлгэн өгсөн.  

 Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Онцгой байдал, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Тагнуулын газар, Шүүх, Прокурорын газрын 
техникийн бүрэн байдалд тус бүр 1 удаа үзлэг хийж илэрсэн зөрчлийг арилгуулан, 
ямар байгууллага ямар өнгөтэй гэрлэн дохио хэрэглэх талаар мэдээлэл хийн, дуут 
дохио хэрэглэх зөвшөөрлүүдийг шалган, жолооч нараас Замын хөдөлгөөний дүрмийн 
шалгалт авч, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын А/292 тоот тушаалаар баталсан 
“Тусгай дуут болон гэрэл дохио хэрэглэх журам” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, үр 
дүнг тооцон хэрэгжилтийг хангуулан ажиллалаа. 

Мөн 2018 оны 09 дүгээр сарын 5-8-ны өдрүүдэд Шаамар сумын нутгаар дамжин 
өнгөрдөг асфальтан төв зам дагуу 6 цагийн хяналт шалгалтыг хийж, 123 тээврийн 
хэрэгсэл шалгалж зөрчилтэй явсан 17 жолоочийн зөрчлийг газар дээр нь арилгуулан, 
10 жолоочийг 200.000 төрөгөөр торгож, замын хөдөлгөөнд оролцогч нарт 123 ширхэг 
санамж тарааж урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулсан.  

Зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан  
ажлын талаар орон нутгийн “Миний Монгол”, “Эрдэнэ” КТВ, “Сэлэнгэ Цагдаа”, “Орон 
нутгийн замын цагдаа” цахим хаягуудад байршуулан иргэд, олон нийтэд тогтмол 
мэдээлэл өгч  ажиллаж байна.  

 Осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх утга бүхий 3000 ширхэг санамж, 
сэрэмжлүүлэг тарааж,  хийсэн ажлын үр дүнг өдөр бүрийн 20-21 цагийн хооронд 
Замын цагдаагийн газрын жижүүрт нөхцөл байдлын мэдээг линкээр танилцуулан 
ажиллаж байна. Төлөвлөгөө хуваарийн дагуу Сайхан, Мандал, Баянгол, Åрөө, 
Шаамар сумын чиглэлд хөдөлгөөнт болон цэгийн шалгалт хийж осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх утга бүхий 6 төрлийн 4000 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг 
тараасан байна.   

“Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл-2018” аян, “Шөнийн эргүүл”,”Нийтийн 
тээвэр”, “Хамгаалах бүс”, “Оюутан тээвэр” “Ургац-2018” “Илрүүлэлт-Оргодол-
Шийдвэрлэлт-2018” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион 
байгуулан хяналт тавьж ажиллаж байна. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
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зорилгоор алба хаагч нар тус тусын хариуцсан аж ахуй нэгж болох 10 байгууллагад 
албан мэдэгдэл хүргүүлэн биелэлт үр дүнг тооцсон.  

Зочин,төлөөлөгчийн хамгаалалтанд 4 удаа 26 цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 
Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Дулаанхааны 4 зам, Баянгол сум, Сайхан сумын 
“Хөтөл” постууд 24 цагаар замын хөдөлгөөнд тогтмол хяналт тавин ажиллаж, зам 
тээврийн хэрэг, осол үйлдэгдэж болзошгүй /хар цэг/ газар болох Сэлэнгэ аймгийн 
Мандал сумын “Бороогийн гүүр” Баянгол сумын “Хадагтай мод”, “Гонир” 3 дугаар баг 
Баянцогтын ар, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум “Зараагийн хөндий” “Нооргуу”-н тойрог, 
Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын “нарс”, “Ар гангатын даваа”, Дулаанхаан тосгон 
“Åрөөгийн даваа” зэрэг газруудад албаны 3 тээврийн хэрэгсэлтэй зам тээврийн осол, 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалт хийж ажиллалаа.  

  Уг арга хэмжээний хүрээнд архи, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ 
тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх, хамгаалах бүс хэрэглэж замын хөдөлгөөнд 
оролцох, замын болон цаг агаарын нөхцөл байдалд хурд тохируулж  хөдөлгөөнд 
оролцох утга бүхий 6 төрлийн санамж, сэрэмжлүүлэг 2000 ширхэгийг замын 
хөдөлгөөнд оролцогч иргэдэд тарааж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага 
болох “Эрдэнэ”, “Миний Монгол”, “Мандал” телевизээр 4 удаа сэрэмжлүүлэг, 
мэдээлэл хийсэн. Мөн “Сэлэнгэ Цагдаагийн газар”, Орон нутгийн замын цагдаа” 
цахим хаягуудад бичгээр болон фото зурган хэлбэрээр 10 удаа сэрэмжлүүлэг 
байршуулсан.  
        ОХУ болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар аялах, зугаалах зорилгоор иргэд 
ихээр зорчиж тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний нягтрал нэмэгдсэн тул орон нутгийн 
замуудад осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалтыг 
эрчимжүүлэн ажиллалаа.    
           Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт улсын чанартай хатуу хучилттай А1001, А0401,  
чиглэлийн зам ачаалал эрс нэмэгдэж байгаа тул Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын 
Номгон 3 дугаар баг, Орхон сумын уулзвар, Сант сумын уулзвар, Баруунбүрэн сумын 
төв, Баянгол сумын Бороогийн уулзвар, хоёр даваа, хадагтай мод, Шаамар сумын 
Шаамар-6, Алтанбулаг сумын “Номт” уулзвар зэрэг газруудад цэгийн шалгалт, 
Сайхан сумын “Хөтөл”, Мандал, Баянгол, Дулаанхааны 4 зам, Сүхбаатар суманд 
байнгын постууд 24 цагаар хяналт шалгалт хийж ажиллаж байна.  

“Сэлэнгэ АЗЗА” ТӨХК-ний туслан “Зун зам” ХХК-нь Алтанбулаг сумаас 
Сүхбаатар сум А403 дугаартай 24 километр зам болон сумын төвийн дотор 
асфалтан замын голын тэнхлэгийн цагаан тэмдэглэл сэргээх ажлыг 2018 оны 09 
дүгээр сарын 12-ны өдөр будаж дуусгасан. Тэмдэг байрлуулах, зам засвар 
арчлалтын үед хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр замын цагдаагийн 
алба хаагчдаас мэргэжлийн зөвлөгөө авч хамтран ажиллаж байна 

Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтанд 37 сонсогч тэнцсэнийг жолоочийн 
үнэмлэх авахуулахаар материалыг Цагдаагийн Åрөнхий Газрын бүртгэл хяналтын 
төвд хүргүүлсэн. Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхний хугацаа дууссан 55 
жолоочийн материал, эрх сэргээх 25, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 37 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 12 
сараар хасаж Цагдаагийн ерөнхий газрын лицензийн төвд мэдээлэл хийж 
хүргүүлсэн. Шинжээчийн дүгнэлт 54 гарган холбогдох албан тушаалтанд хүлээлгэн 
өгсөн байна. 

 
2.5. Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:       
     
          Тус тасгаас хариуцсан нутаг дэвсгэрийн гудамж, талбай, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын ойр орчинг камержуулахад иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын дэмжлэг, 
оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөл, бусад аж ахуйн нэгжид 30 албан мэдэгдэл хүргүүлж, шинээр 12 
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аж ахуйн нэгжийг камержуулж, 22 аж ахуйн нэгж хуучин тавьсан камеруудын хүчин 
чадал, тоог нэмэгдүүлэх, бүрэн ашиглах засвар үйлчилгээг хийлгэн, 3 аж ахуйн 
нэгжийн гадна орчинд гэрэлтүүлэг тавиулсан  

Архидан согтуурахтай тэмцэх хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, шалгах 
ажлыг сумдын Засаг даргын тамгын газар, багийн засаг дарга, худалдаа үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой байдлын албатай  хамтран 2 удаа зохион байгуулж, 
шалгалтанд 31 аж ахуйн нэгж хамрагдсан.  

Сайхан сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран худалдаа үйлчилгээ 
эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн зөвлөгөөнийг 1 удаа зохион байгуулж 25 аж 
ахуйн нэгжийн захирал, эрхлэгч нар хамрагдаж, архидан согтуурахтай тэмцэх 
хуулийн хэрэгжилт, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл 
хийв.  
        “Хяналт-шалгалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион 
байгуулж 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.  
 Мандал сумын Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн “Аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудыг теле камержуулах тухай” 173 тоот захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Мандал суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн 
болон төрийн бус 68 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хугацаатай албан бичиг 
хүргүүлэн, биелэлтийг тооцон ажиллахаар төлөвлөж 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 байгуулж ажиллав.         

 Тус Цагдаагийн газрын 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 тавьж ажиллаж байна.   Хорих ялаас тэнсэн суллагдсан 11 этгээдэд хяналт 
тавьж ажилласнаас шинээр 1 нэмэгдэж хугацаа дууссан үндэслэлээр 4-ийг зогсоож 7 
этгээдэд хяналт тавьж байна. 

  Тус тасгаас 2018 оны 03 дугаар улирлын байдлаар 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 байгуулан ажиллаж байна.  

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 тавин 
ажиллаж байна.  

Шүүхээс тэнсэн суллагдсан, хорих ангиас тэнсэн суллагдсан этгээдэд хяналт 
тавих ажлын удирдамжийн дагуу аймгийн болон сум дундын Прокурорын газраас 
төлөвлөгөөт шалгалтуудыг 2 удаа хийсэн. 

  Тус тасгаас 2018 оны 03 дугаар улиралд Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр “Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт-2018” “Орон нутгийн замын 
хөдөлгөөний соёл”, “Оюутан тээвэр-2018”,” Ургац-2018” нэгдсэн арга хэмжээг 
хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд харъяа орон нутагт тодорхой төрлийн гэмт 
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хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр “Хичээлийн шинэ жил” тусгай арга 
хэмжээг төлөвлөгөө, зааварчилгын дагуу зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон.  

    Мөн Замын цагдаагийн тасагтай хамтран “Хамтарсан шалгалт”, Эрүүгийн 
цагдаагийн тасаг, Замын цагдаагийн тасагтай хамтран “Хамтарсан шалгалт”, 
“Хулгайлах гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлье”, “Гудамж-Олон нийт”, “Хяналт 
шалгалт” зэрэг 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 ажилласны үр дүнд согтуугаар үйлдэгдсэн гэт хэрэг 166 бүртгэгдсэн нь 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 9-өөр буюу 5,1 хувиар, олон нийтийн газар 
үйлдэгсэн гэмт хэрэг 48 бүртгэгдэж 4 өөр буюу 5,6 хувиар, гудамж албайд үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг 62 бүртгэгдэж 20-иор буюу 24,3 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагчдын 
2018 оны 3 дугаар улиралд шалгасан зөрчил: нийт 356 зөрчлийн шинжтэй гомдол, 
мэдээлэл бүртгэгдсэнээс харъялалын дагуу шилжүүлсэн 1, хүлээн авахаас 
татгалзсан 129, зөрчлийн хэрэг нээсэн 75, зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар 
шийдвэрлэсэн 149, одоо ажиллагаанд байгаа 6 гомдол мэдээлэл байна. 

Зөрчил гаргасан 33 иргэнийг шүүхээр 7-30 хоног баривчлуулж шийдвэрлэсэн 
байна  

Эргүүлийн алба хаагч нарыг машинт болоон явган эргүүлд ажиллах алба 
хаагчдад эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэхээс өмнө эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл 
байдлыг танилцуулж, нэгдсэн үүрэг чиглэлээр ханган зааварчилга, çºâëºìæèéã алба 
хаагч нэг бүðò өдөр тутам танилцуулж, гарын үсэг зуруулан баталгаа авч дулааны 
болон хүйтний гэсэн 2 нэгдсэн байршилттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Нийтийн хэв журам сахиулах эргүүлд давхардсан тоогоор 1317 алба хаагч 
21080 хүн/цагийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд Шуурхай удирдлагаас 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, тээврийн 
хэрэгсэл 144, аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манаа 255 , онц чухал объект 4,  
согтууруулах ундаа худалддаг түүгээр үйлчилдэг баар кафе, хүнсний дэлгүүр 843 тус 
тус шалгаж, эрэн сурвалжилсан  тээврийн хэрэгсэл 3,  хүн 1, мал 1 тус тус илрүүлж, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2268 иргэнд яриа таниулга хийж 33440 
санамж сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллалаа.  

Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 2018 оны  03 дугаар сарын 20-ны байдлаар 
аймгийн төвд 189, Мандал суманд 299, Сайхан суманд 60 нийт 548 хүн 
саатуулагдлаа. 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 
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 15 хүнд үзүүлж, 3 хүнийг  103 дуудан 
үзүүлж хүлээлгэн өгсөн. 

Согтуугаар зөрчил гарган эрүүлжүүлэгдсэн 548 хүнээс 2.128.950 төгрөгний 
хурааж авсан. 
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Захиргааны журмаар албадан саатуулагдсан  16 хүнийг батлагдсан тогтоолын 
хамт хүлээн авч зохих журмын дагуу бүртгэн хяналт тавьж ажилласан. 

Шүүхийн шийтгэврээр баривчлагдсан 100 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 27 удаа давхардсан тоогоор 170 хүнд сургалт 
зохион байгуулж ажилласан.   
  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.   
         2018 оны 03 дугаар улиралд  шинээр 1 галт зэвсгийг гэрчилгээжүүлж, 2 галт 
зэвсгийн гэрчилгээ нөхөн олгосон, төв орон нутгийн өөр Цагдаагийн газар, хэлтэст 3 
галт зэвсэгт шилжилт хөдөлгөөн хийж, гэмт хэрэг, зөрчлийн учир хураагдсан болон 
байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр  устгалд оруулахаар ирүүлсэн галт зэвсэг 47, галт 
зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл 1-ийг  хураан авч Шүүхийн шинжилгээний Үндэсний 
Хүрээлэнд цаашид ашиглах боломжтой эсэх талаар дүгнэлт гаргуулахаар  
хүргүүлсэн.  
           Монгол улсын “Галт зэвсгийн тухай хууль”-ийг зөрчсөн 2 иргэнийг Зөрчлийн 
тухай хуулийн 5.6 дугаар зүйлийн 4,5 дахь хэсэгт зааснаар 140000 төгрөгөөр тус тус 
торгож арга хэмжээ тооцжээ. 

Шүүхийн байрыг байнгын хамгаалалтанд байлгаж, шүүгчийн аюулгүй байдлыг 
ханган  давхардсан тоогоор Цагдаагийн газрын алба хаагчид 1611, Мандал дахь 
цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид 251, Сайхан сумын цагдаагийн хэлтсийн алба 
хаагчид 240 иргэн нийт 978 иргэнийг хамгаалалтын бүсэд шалган нэвтрүүлж 
холбогдох баримт бичгийг үндэслэн бүртгэж хяналт тавьсан.  

         Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангаж шүүн таслах 
ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлж төвд 307 шүүх хурал хуралдаж үүнээс 
эрүүгийн 140, иргэний 112, захиргааны хэргийн 8, зөрчлийн 47 шүүх хурал, Мандалд 
45 шүүх хурал хуралдаж үүнээс эрүүгийн 21, иргэний 17, зөрчлийн 7, Сайханд 33 шүүх 
хурал хуралдаж үүнээс эрүүгийн 16, иргэний 11, зөрчлийн 6 хурал хуралдаж бүгд 385 
шүүх хурал хуралдсанаас шүүх хуралд  хамгаалалтыг зохион байгуулсан.  
 
2.6.Захиргааны удирдлагын тасгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 
 

  Тус тасгаас Цагдаагийн байãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé ¿¿ðýã, 
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 
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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: “Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журам” /код -938/-ын 938.6.4 дэх хэсэгт заасны дагуу алба хаагчдад 
тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэхэд зөвлөн туслах, алба хаагчтай сэтгэл зүйн 
ганцаарчилсан зөвлөгөө, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон шинэ хамт 
олонтой дасан зохицоход дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр цагдаагийн байгуулагад 
томилогдсон 10, хяналтын 3, сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 12 нийт 25 алба 
хаагчтай ганцаарчлан уулзсан.  

Цагдаагийн байгууллагаас зарласан сул ажлын байранд нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтанд өрсөлдөх хүсэлт гаргасан нийт 28 иргэний ерөнхий ба тусгай 
шаардлага хангасан иргэдийг судалж, хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн холбогдох 
материалыг бүрдүүлж Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтэст 
хүргүүлсэн. 

 Тус Цагдаагийн газраас 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар ахлагч 
бүрэлдэхүүнээс сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагчдын шалтгаан нөхцөлд 
дүн шинжилгээ хийж ахлагч бүрэлдэхүүнд танилцууллаа. 

 Алба хаагчдын сахилга, ёс зүйг сайжруулах чиглэлээр оновчтой арга барилыг 
тодорхойлох зорилгоор “Сахилга ёс зүйг хэрхэн дээшлүүлэх вэ” сэдэвт эссэ 
бичлэгийн тэмцээн зохион байгуулсан. Тэмцээнд нийт  109 ахлагч хамрагдсан ба 
шилдэгээр тодорсон 3 алба хаагчийг шагнаж урамшуулж дэвшүүлсэн саналыг илтгэх 
хуудсаар удирдлагад танилцуулсан.  

 Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтын 
хэрэгжилтийн явц байдлыг тодруулах зорилгоор нийт алба хаагчдаас санал асуулга 
авч дүнг нэгтгэн боловсруулж Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулсан.  

Хариуцсан тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтнуудын хүсэлтийг харгалзан 
тухайн алба хаагчтай хэрхэн ажиллах  мэдээллээр хангах зорилгоор нийт 9 алба 
хаагтай ганцаарчлан уулзаж хэрхэн хамтран ажиллах талаар зөвлөн тусласан.  

Алба хаагчдын харилцаа хандлагад эерэг түлхэц үзүүлэх, ажлаас үүссэн 
стрессийн түвшинг бууруулах, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Эерэг 
сэтгэлгээг төлөвшүүлье”, “Хэвшмэл сэтгэлгээг өөрчлөе“ сэдвээр сэтгэл зүйн сургалт, 
дасгал ажлыг алба хаагчдын оролцоонд тулгуурлан идэвхитэй  хэлбэрээр зохион 
байгууллаа.  

Алба хаагчдын гэр бүлтэй хамтран ажиллах  хамтын ажиллагааг сайжруулах 
зорилгоор “Дэргэдээсээ суралцъя” арга хэмжээг зохион байгуулж,  арга хэмжээний 
хүрээнд нийт алба хаагчдад 4 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан.  

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид хийсэн  аюулын зэргийн үнэлгээ өндөр 
гарсан 5 иргэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч,  гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгаж буй 1алба 
хаагчдад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж  ажиллав.  

Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын сайд, Эрүүл 
мэндийн сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/63, А/48, А/106 дугаар 
хамтарсан тушаал”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Зан үйлд нөлөөлөх албадан 
сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу нийт 10 удаагийн давтамжтай 20 цагийн сургалтыг 
зохион байгуулж ажилласан.  

 
2.7. Шуурхай удирдлагын тасгийн үйл ажиллагааны талаар: 
 
Тус Цагдаагийн газрын Шуурхай удирдлагын тасаг нь, шуурхай удирдлагын 

үйл ажиллагаанд хуулийг дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, мэдээллийн 
нууцлалыг хангах, сонор сэрэмжтэй, шуурхай үйлчлэх, алба хаагч нь мэргэшсэн байх 
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зарчмыг баримтлан ажиллаж байна. Шуурхай удирдлагын тасаг нь  Аймгийн төвдөө 
тасгийн дарга 1, жижүүрийн ахлах офицер 1, мэдээлэл судаллагааны ахлах 
мэргэжилтэн 1, жижүүрийн офицер 3, холбоо, мэдээллийн инженер 1,  мэдээлэл 
хүлээн авагч цагдаа 4, зөрчлийн тоо бүртгэгч 1  орон тоотойгоор, Мандал, Сайхан 
сумдад жижүүрийн ахлах офицер 1, жижүүрийн офицер 3, мэдээлэл хүлээн авагч 
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, “Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны журам” /код-200/ “Шуурхай удирдлагын албаны үйл ажиллагаа”-г 
мөрдлөг болгон ажлын байрны тодорхойлолтонд дурдагдсан ажил үүргийг, 
батлагдсан хуваарь, томилгооны  дагуу хэвийн 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 х¿íä ãýìò õýðýã ãàðñàí òóõàé 
бүрт албадын уялдаа холбоог хангаж, ýðýí ñóðâàëæëàõ, çàðëàí ìýäýýëëèéã íèéò 
á¿ðýëäýõ¿¿íä ÿàðàëòàé ò¿ãýýæ, õààëò, áîîëò õèéõ çýðýã õîéøëóóëøã¿é àæèëëàãàà, 
çîõèîí áàéãóóëàëтын арга хэмжээг авч ажилласан. Мөн Мандал, Сайхан сум дахь 
сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн шуурхай удирдлагын алба, сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч цагдаа нартай тогтмол холбоо барьж нөхцөл байдалтай танилцаж ажлын 
үүрэг чиглэл өгч, харьяа эргүүл пост, Цагдаагийн газрын төв байр, алба хаагчдын 
аюулгүй ажиллах нөхцөл бололцоог хангуулж ажилласан. 
          Шуурхай удирдлагын тасаг нь иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 152 
дуудлага мэдээлэл хүлээн авсанаас гэмт хэргийн шинжтэй 23, зөрчлийн шинжтэй 
114 дуудлага мэдээллийг хүлээн авч хэргийн газрыг хамгаалалтанд авахуулж, 
үзлэгийн багийг удирдан зохион байгуулж, хойшлуулшгүй ажиллагааг хууль журмын 
дагуу хийж гүйцэтгэсэн.  

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам” /код-200/-ын 200.41а, 41в-
д заасан шуурхай удирдлагын албанд хөтлөгдвөл зохих эд зүйлийн бүртгэлийг 
шинэчлэн тулгалт хийж, эд зүйлийг хүн бүрт хүлээлгэн хариуцуулж, 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. 
 
        2.8. Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны 
талаар: 

Тус хэлтсээс Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, тэргүүн дэд дарга, дэд дарга, 
болон албадын дарга нараас ирүүлсэн 19 үүрэг, даалгавар, тогтоол шийдвэрүүдийг 
алба хаагч нарт тухай бүр танилцуулан хэрэгжүүлэх салбар төлөвлөгөөг 
боловсруулан, биелэлтийг цаг алдалгүй холбогдох газар, хэлтсүүдэд хүргүүлэн  үр 
дүнг тооцон ажилласан. 

2018 оны 03 дугаар улиралд Цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөл 19 удаа 
хуралдаж, хуралдаанаар 24 асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэж, Цагдаагийн хэлтэст цаг 
үеийн шинжтэй өгсөн 19 үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр удирдлага, зохион  
байгуулалтын арга хэмжээ авч, биелэлтийг тогтоосон хугацаанд тухай бүр 
хүргүүлсэн ба үүргийн биелэлт 85 хувьтай хэрэгжиж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц сургалтын хэлтсээс ирүүлсэн ажлын 
чиглэлийн дагуу тус хэлтсийн сул орон тоонд 6 иргэнийг судалж, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын  хүний нөөцийн  хэлтэст  материалыг хүргүүлсэн, ахлагч бүрэлдэхүүнээс 
офицерын бүрэлдэхүүнд 1, офицер, дадлагажих ажилтнаар томилуулахаар 1 , алба 
хаагчдад цагдаагийн хугацааны цол олгуулахаар 9, өөрийн хүсэлтээр албанаас 
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чөлөөлүүлэхээр 1 саналыг Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газарт уламжлан 
шийдвэрлүүлэв.  

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

Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн түүхт 60 жилийн ойг энэ 
оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж, эрхэлсэн ажилдаа идэвхи, 
зүтгэл гарган ажилласан  16 алба хаагчийг Төрийн дээд шагнал, Хууль зүйн яам, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын, Аймаг, сумын Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын шагналаар тус тус шагнаж урамшуулсан. 

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 
аймгийн ирсэн шалгалтын ажлын хэсэгтэй хамтарч хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг шалгалаа.  

Цагдаагийн хэлтсийн даргын 07 дугаар тушаалаар хариуцсан нутаг дэвсгэрт 
үйлдэгдсэн эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хулгайн гэмт хэргүүдийг илрүүлэх, 
таслан зогсоох зорилгоор хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулсан, мөн даргын 48 
дугаар тушаалаар “Төрийн албаны сахи 

лга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 08 
дугаар сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийг  
байгуулж,  хэрэгжилтийг ханган,  үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Цагдаагийн 
хэлтсийн удирдлагад иргэдээс ирүүлсэн 31 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэж, хариуг хүргүүлэв. 

Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, ерөнхий 
боловсролын сургууль, цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах 
зорилгоор “Хамтын ажиллагааны гэрээг” байгуулан хамтран ажиллаж байна. 

2018 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр Мандал суманд хуулийн 
байгууллагуудын  “Нээлттэй  өдөрлөг”  арга  хэмжээг зохион байгуулж, цагдаагийн 
байгууллагын зорилт, ажил үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлан таниулах 12 алба 
хаагч ажиллаж иргэдэд мэдээ, мэдээлэл, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, 2 иргэний  
санал  хүсэлт,  өргөдлийг  хүлээн  авч,  харьяа  хэсэгт хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 
гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 394 гомдол мэдээлэл иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас хүлээн авсаны 67 буюу 17.0 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 327 буюу 
83.0 хувь нь зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байгаагийн 57 буюу 14.4 хувийг 
хэрэг бүртгэлтийн болон эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 86 буюу 21.8 хувийг гэмт хэрэг, 
зөрчлийн шинжгүй үндэслэлээр татгалзаж, 3 буюу 0.7 хувийг харъяалалаар 
шилжүүлж, 225 буюу 57.1 хувийг зөрчлийн хэрэг нээх буюу хялбаршуулсан журмаар 
шийдвэрлэж, 23 буюу 5.8 хувийн үлдэгдэлтэй байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт 
гомдол мэдээлэл 41 буюу 9.4 хувь, гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 19 буюу 
22.0 хувь, зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 22 буюу 6.3 хувь тус тус буурсан 
үзүүлэлттэй байна. 

Гэмт хэргийг үйлдэгдсэн байдлаар нь авч үзвэл: Эмэгтэй хүн оролцсон 

гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж өнгөрсөн мөн үеэс 5 буюу 62.5 хувиар, согтуугаар үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг 20 бүртгэгдэж 8 хэргээр буюу 28.5 хувиар тус тус буурч, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 6 бүртгэгдэж 2 хэргээр буюу 50.0 
хувиар,  хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэж 1 хэргээр тус тус өссөн байна. 

Гэмт хэргийг үйлдэгдсэн газраар нь авч үзвэл: Гэр орон сууцанд 27 гэмт 

хэрэг бүртгэгдэж 2 хэргээр буюу 6.8 хувь, гудамж талбайд 7 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 3 
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хэргээр буюу 30.0 хувь, авто замд 8 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 5 хэргээр буюу 38.4 хувиар 
буурч, төрийн болон төрийн бус  байгууллагад 2 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 1 хэргээр 
дахин, бусад газар 14 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 1 хэргээр буюу 7.1 хувиар өсч, олон 
нийтийн газарт 4 гэмт хэрэг бүртгэгдэж адил түвшинд, аж ахуйн нэгжид энэ улиралд  
гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна. 

2018 оны 03 дугаар улиралд үйлдэгдсэн 62 гэмт хэргийн 47 буюу 75.8 хувьд 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж шалган 11 нь буюу 23.4 хувьд нь эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 
холбогдогчийг яллагдагчаар татан ажилласанаар гэмт хэргийн илрүүлэлт 23.4 
хувьтай байна. 

Хохирогч, хохирлын талаар: Гэмт хэргийн улмаас 65 иргэн хохирч, 6 иргэн 

нас барж, 39 иргэн гэмтэж, 54.7 сая төгрөгийн хохирол учирсаны 28.3 сая төгрөг буюу  
51.7 хувийг нөхөн төлүүлж, 15 сая төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжилж ажилласан нь 
өнгөрсөн оны мөн үеэс хохирсон иргэн 1 буюу 1.5 хувь буурч, нас барсан иргэн 3 
буюу дахин, гэмтсэн иргэн 8 буюу 25.8 хувь, хохирол 3.7 сая төгрөг буюу 7.2 хувь, 
хохирол нөхөн төлүүлэлт 13.5 сая төгрөг буюу 91.2 хувь өсч, 15 сая төгрөгний эд 
хөрөнгийг битүүмжилсэн үзүүлэлттэй байна. 
          Зөрчлийн талаар: 2018 оны 03 дугаар улиралд Мандал суманд 4299  иргэнд 
холбогдох 4289 зөрчил 176.230.000 төгрөгийн арга хэмжээ авч, 65 жолоочийн 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 43 иргэнд захиргааны журмаар баривчлах 
шийтгэл оногдуулсан байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт зөрчил 2614 буюу 2.5 
дахин, торгууль 57.289.500 төгрөг буюу 48.1 хувь, баривчлах шийтгэл 5 буюу 13.1 
хувиар тус тус өсч, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах шийтгэл 11 буюу 14.4 хувь 
буурсан үзүүлэлттэй байна. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 216 иргэнийг 
эрүүлжүүлсэнээс баар, цэнгээний газраас 3 буюу 1.3 хувь, байгууллага, аж ахуйн 
нэгжээс  3 буюу 1.3 хувь, гудамж талбайгаас 107  буюу 49.5 хувь  гэр, орон сууцнаас 
102 буюу 47.2  хувь, зочид буудлаас 1 буюу 0.4  хувь нь тус тус эрүүлжүүлдсэн 
байна.  

Эрүүгийн цагдаагийн хэсгийн үйл ажиллагааны  чиглэлээр: Мандал сум 
дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн Эрүүгийн цагдаагийн хэсгээс 2018 оны 3 
дугаар улиралд 2 алба хаагч 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-15-ны өдрүүдэд Цагдаа, 
дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд “Гүйцэтгэх ажлын ойлголт, мөрдөн 
сурвалжлах нууц ажиллагаа” сэдэвт сургалтанд хамрагдсан.  

Тайлангийн хугацаанд эрүүгийн цагдаагийн хэсгийн  алба хаагчдаас 15 гэмт 
хэргийг илрүүлэн мөрдөн байцаах хэсэгт шилжүүлж,  эрэн сурвалжлах “АSАР” санд 
нийт 6 төрлөөр 32 эрэн сурвалжлалт зарлан мэдээлж, эрэн сурвалжлах ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаж шүүхээс даалгасан хүн 4, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 5, эд 
зүйл 2, оршин суугаа газраасаа алга болсон хүн 5, оргодол 1  олж тогтоож, эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоон, бусад газраас эрэн сурвалжлагдаж байсан 3 хүнийг олж 
тогтоон хариуцсан газар, хэлтсийн алба хаагчдад хүлээлгэн өгсөн. 

 2018 оны 3 дугаар улиралд нийт 7 алба хаагчдаас 9 илтгэх хуудас ирүүлэн 
ажилласнаас 1 илтгэх хуудаст дурьдагдсан үйл явдал батлагдаж, 5 илтгэх хуудаст 
дурьдагдсан үйл явдлыг шалгаж байна.  

Тайлангийн хугацаанд эрүүгийн цагдаагийн хэсгийн мөрдөгч нараас иргэд 
байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 15 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 14 
гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 1 гомдол мэдээллийг хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан,  яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр 5, хэрэгсэхгүй 
болгох саналтай 2 хэргийг прокурорт шилжүүлж шийдвэрлэж, хэрэг бүртгэлтийн нийт 
85 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан байна. 

Зөрчлийн шинжтэй 24 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 11 гомдол 
мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзаж, 3 гомдол мэдээлэлд 3 иргэнийг 7-30 хоног 
баривчлуулж, 3 гомдол мэдээллийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, 7 гомдол 
мэдээллийг зөрчлийн хэрэг нээн шалгасан.   
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Мөрдөн байцаах хэсгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 2018 оны 3 дугаар  
улиралд тус хэсгээс  иргэд, аж ахуй, нэгж байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 58 
гомдол мэдээлэл хүлээн авч 46 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг, эрүүгийн 
хэрэг үүсгэн, 6 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах 
саналтай прокурорт, бусад газарт харъяаллын дагуу 6 шилжүүлсэн гомдол 
мэдээллийн үлдэгдэлгүй байна. 

Мөн улирлын байдлаар 75 холбогдогчтой 65 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, 54 эрүүгийн хэргийг шүүхэд шилжүүлж, 2 хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлж, одоо хэрэг бүртгэлтийн 9 хэргийн 
үлдэгдэлтэй мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 4 хэрэгт хэрэг 
бүртгэлтийн 1-2 дугаар  хугацаа сунган шалгаж байна.  

Иргэд аж ахуй нэгж, байгууллагад 15.700.000 төгрөгний хохирол учирснаас 
6.750.000 төгрөгний хохирол нөхөн төлүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэлт 42.9 хувьтай, 
битүүмжилсэн хөрөнгө байхгүй. Мөрдөн байцаалтанд иргэд, байгууллага аж ахуйн 
нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 22 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаж, 16 хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 4 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзаж, харъяаллаар 1 хэрэгтэй  байна. 

Хэсгийн хэмжээнд мөрдөн шалгах ажиллагаанд 66 холбогдогчтой 61 хэрэгт 
хэрэг бүртгэлт, эрүүгийн хэрэг үүсгэн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж 
шалгасан ба үүнээс 28 холбогдогчтой 20 хэргийг шүүхэд шилжүүлж, 10 хэрэг 
бүртгэлтийн хэргийг хааж, хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 2 хэргийг түдгэлзүүлж 
хэргийг шийдвэрлэлт 32 хэрэг буюу 29.1 хувьтай, үлдэгдэл 29 хэргээс хэрэг 
бүртгэлтийн 23, эрүүгийн 6 хэрэгтэй байна. Мөрдөн шалгах ажиллагааны хэрэг 
бүртгэлтийн 17 хэрэгт 1-5 дугаар хугацаа сунгаж, шүүхээс 1 хэрэг, прокуророос 3 
хэрэг буцаж 3 хэргийг шийдвэрлэсэн.  

Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 2018 
оны 3 дугаар улиралд  хэсгийн даргаас 8 удаа давхардсан тоогоор 24 алба хаагчид 
өдөр тутамд, жижүүр, харуулыг 4 удаа, эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байсан 5 алба 
хаагчийн ажилтай биечилэн танилцаж, албаны болон хувийн бэлэн байдлыг шалгаж, 
нөхцөл байдалтай уялдуулан ажиллах чиглэл өгч, үр дүнг тооцон ажиллав. Алба 
хаагч нарт ажлын чиглэл зааварчилга 10-ийг бичиж биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж 
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 11 удаагийн 
хамгаалалтыг төлөвлөгөө, хуваарь, зураглалын дагуу зохион байгуулж ажиллав. 
Хамгаалалтанд тус хэлтсийн  76 алба хаагч, 7 тээврийн хэрэгсэлтэй хамгаалалтын 
үүрэг гүйцэтгэсэн.  

Мөн хэсгийн алба хаагч  нарыг эрэн сурвалжлалтын “ASAP”  сантай танилцах 
хуваарийг гарган, хэрэгжилтийг хангах  зорилгоор “АSAP” сан хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулж 23 алба хаагч давхардсан тоогоор 8 төрлийн 786 эрэн 
сурвалжлалтын мэдээлэлтэй танилцаж, Цагдаагийн хэлтсээс болон бусад газраас 
эрэн сурвалжлагдаж байсан шүүхээс даалгасан 3, оргодол 1, тээврийн хэрэгсэл 1-ийг 
олж тоон холбогдох албан тушаалтанд хүлээлгэн өгч  ажилласан.  

2018 оны 3 дугаар улиралд шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэг 
бүхий алба хаагчид сум дундын  шүүхийн байрыг 24 цагийн хамгаалалтанд авч, нийт  
225 шүүх хурал товлогдож үүнээс эрүүгийн хэргийн 54,  иргэний хэргийн 91, зөрчлийн 
49, хянан магадлангийн 31 шүүх хурал болон  нийт 1114 оролцогчийн хамгаалалтанд 
ажиллалаа.  Мөн Прокурорын дүгнэлт хэлэлцэх хянан магадлангийн шүүх хурал 7 
удаа,  Хорих  413 анги, Дарьт дахь Хорих 433 дугаар ангид нүүдэллэн  ажиллаж,   31 
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ялтанд хяналт тавьж ажиллав. Шүүх хуралдааны өмнө шүүх хурлын танхимд үзлэг 
шалгалтыг тогтмол хийж хэвшсэн, зөрчил илрээгүй болно. 11 удаа хуяглан хүргэн 
ажиллагааны хамгаалалтанд зөрчил дутагдалгүй ажилласан.   

Мөн шүүгчийн албадан ирүүлэх захирамж 3, иргэний хариуцагчийг эрэн 
сурвалжлах  захирамж 10, нийт 13 захирамжийн биелэлтийг хангаж Цагдаагийн 
хэлтсийн  алба хаагчдад танилцуулан хэсгийн мөрдөгч, хэсгийн байцаагч, багийн 
цагдаа нартай хамтран шүүхээс даалгасан этгээдийн оршин суух хаягийг олж 
тогтоохоор эрэн сурвалжилж,  эрэн сурвалжлах “АSAP” санд бүртгэн,  зарлан 
мэдээлж хариуг шүүхэд албан бичгээр  хүргүүллээ.  

Зам тээврийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Хариуцсан 
нутаг дэвсгэрт 2018 оны 08 дугаар сард зам тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 16 бүртгэгдсэнийг өнгөрсөн 
оны мөн үетэй харьцуулахад 5 буюу 23.8 хувиар буурч, 5 хүн нас барж, 15 хүн 
гэмтсэн байна. 

2018 оны 03 дугаар улиралд Мандал, Баянгол сумын замын цагдаагийн алба 
хаагчид гудамж замд 2450 тээврийн хэрэгсэл шалган 1080 зөрчил илрүүлж 
38.860.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авснаас согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон 30 
жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагар хасч, 12.000.000 
төгрөгөөр торгож, эрхийн үнэмлэхгүй, эрхгүй үедээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 6 жолоочийг шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулж, эрхийн 
үнэмлэхгүй буюу ангилал тохирохгүй үнэмлэхтэй тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын 
хөдөлгөөнд оролцсон 36 жолоочийг 7.200.000 төгрөгөөр торгож, бусад 1008 зөрчил 
илрүүлж 26.860.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ тооцож, 36 тээврийн 
хэрэгслийн түр саатуулж ажилласан.   

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.  

Мандал сумын гудамж замын тэмдэг тэмдэглэл, замын байгууламжийн чанар 
стандарт муудсан, мэдээллэх чанар нь алдагдсан, тэмдэг тэмдэглэлийг сольж 
шинээр байрлуулах, замын хэвтээ тэмдгийн будагны стандартын үнийн тарифийг 
албан бичгээр Мандал сумын Засаг даргад хүргүүлээд байна. Мөн аж ахуй нэгж, 
байгууллагуудад гадна авто зогсоолын талбайг хийж гүйцэтгэх талаар мэдэгдэл 
хүргүүлсэн.   

Цагдаагийн хэлтсийн албан автомашины техникийн бүрэн байдалд үзлэг хийж 
илэрсэн зөрчлийг арилгуулан, хариуцсан цагдаа-жолооч нараас Замын хөдөлгөөний 
дүрмийн шалгалт авч, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын А/292 тоот тушаалаар 
баталсан “Тусгай дуут болон гэрэл дохио хэрэглэх журам” сэдвээр сургалт зохион 
байгуулж, тусгай дуут дохио хэрэглэдэг байгууллагуудын зөвшөөрлийн бичиг болон  
тээврийн хэрэгсэлд  үзлэг хийсэн.   

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболд Орхон аймгаас Улаанбаатар 
хотын чиглэлд зорчих үеийн  хамгаалалтанд Цагдаагийн хэлтсийн 5 гар станцтай 30 
алба хаагч, 2 тээврийн хэрэгсэлтэй үүрэг гүйцэтгэсэн.  
 

 2.9. Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны  
чиглэлээр: 

2018 оны 3 дугаар улирлын  байдлаар Цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөл 4 
удаа хуралдаж төлөвлөгөөний дагуу хэлэлцэх 20 асуудлыг бүрэн хэлэлцэж 
шийдвэрлэсэн. Зөвлөлийн хурлаас хэлтсийн даргын 8 тушаал гарч бие бүрэлдэхүүнд 
танилцуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаж байна.  
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Сар болгон алба хаагчдын ажлын үр дүнг хэлэлцэн давхардсан тоогоор 13 
алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хувиар нэмж, 42 алба хаагчийн сарын 
үндсэн цалинг 20 хүртэл хувиар бууруулж олголоо. 

Дээд шатны байгууллага, бусад газар, хэлтсээс ирүүлсэн 496 албан бичиг, 
үүрэг, ажлын чиглэлийг бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан бүртгэлд авч, хугацаатай 255 
албан бичгээс 193 албан бичгийн хариуг заагдсан хугацаанд хариуцсан алба хаагч 
нар хүргүүлсэн байна. 

2018 оны 3 дугаар улиралд цагдаагийн хэлтэс нь нийт 52 алба хаагчийн орон 
тоотой ажиллахаас  офицер 24, ахлагч 24, 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 төртэйгээр гүйцэтгэн ажиллаж байна. Одоогоор 
эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны цагдаа-1, хэсгийн цагдаа-1 орон тоо дутуу байна.  

Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдаас хэлтсийн дарга, удирдлагад 16 өргөдөл 
гаргаснаас чөлөө хүссэн 8, ажилд эргэн орохыг хүссэн 1, ажлын байр өөрчлөхийг 
хүссэн 1, тэтгэвэр, тэтгэмж хүссэн 2, бусад 4 хүсэлт гаргасныг хүлээн авч бүрэн 
шийдвэрлэсэн.  

Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэс нь 2018 оны 3 дугаар улирлын 
байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 144 гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авч шалгаснаас 55 буюу 38.2 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 89 буюу 61.8 
хувийг зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл тус тус эзэлж байна.  

Хүлээн авч шалгасан 144 гомдол, мэдээллийг урьд оны мөн үетэй /175/ 
харьцуулахад 31 буюу 17,7 хувиар, гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 28 буюу 
33.7 хувиар, зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл 3 буюу 3.3 хувиар тус тус буурсан 
үзүүлэлттэй байна.   

Гэмт хэргийн талаарх 55 гомдол, мэдээллийн 40 буюу 72.7 хувьд хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн шалгах хэрэг нээж, 11 буюу 20.0 хувийг нь гэмт хэргийн шинжгүй 
үндэслэлээр татгалзах саналтайгаар прокурорын газарт шилжүүлж, харьяаллын 
дагуу бусад газар, хэлтэст 1 буюу 1.8 хувийг шилжүүлсэн. Одоо ажиллагаанд 3 
гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийг урьд оны мөн 
үетэй харьцуулахад хэрэг бүртгэлт, мөрдөн шалгах хэрэг нээсэн 16 буюу 28.6 хувиар, 
эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 16 буюу 59.2 хувиар тус тус буурсан  
үзүүлэлттэй байна.  

Гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэлтийн хугацаагаар нь 
авч үзэхэд нийт шалгаж шийдвэрлэсэн 55 гомдол мэдээллийн 52 буюу 94.5 хувийг 1-
5 хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн байна.      

Зөрчлийн шинжтэй 89 гомдол, мэдээллийн 27 буюу 30,3 хувьд нь зөрчлийн 
хэрэг нээж, 34 буюу 38,2 хувийг нь зөрчлийн гомдол, мэдээлэл хүлээн авахаас 
татгалзаж, 27 буюу 30,3 хувийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэж 1 буюу 
1,2 хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлж одоо гомдол мэдээллийн үлдэгдэлгүй байна.  

Нийт шалгасан 89 зөрчлийн 34 буюу 38,2 хувийг шийтгэлийн хуудсаар торгож, 
15 буюу 16,8 хувийг шүүхээр баривчлуулсан, 25 буюу 28,1 хувийг торгож тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрх хасах шийтгэл ногдуулж, 14 буюу 15,7 хувьд нь зөрчлийн 
хэрэг нээж шийдвэрлэсэн. 

Зөрчлийн шийдвэрлэлтийн байдлыг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад: 
Шийтгэлийн хуудсаар торгосон зөрчил 28 буюу 82,3 хувиар, шүүхээр баривчлуулсан 
хүн 14 буюу 94,3 хувиар, торгож-тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасалт 1 буюу 4 
хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.  

2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар зөрчлийн 89 гомдол, мэдээллийн 89 
буюу 100 хувийг хуулийн анхны хугацаа буюу 3 хоногт шийдвэрлэж одоо 
ажиллагаанд зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл  шалгагдаагүй  байна. Зөрчлийн 
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хэрэг үүсгэсэн 1 материалыг прокуророос хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 1 зөрчлийн 
материалыг хэрэгсэхгүй болгосон байна. 
           Эрүүгийн цагдаагийн хэсгийн үйл ажиллагааны талаар:Цагдаагийн 
хэлтсийн эрүүгийн цагдаагийн хэсгийн эрүү, эдийн засгийн мөрдөгч, хэсгийн 
төлөөлөгч нар нийт 45 мэдээ, мэдээллийг эрүүгийн цагдаагийн сүлжээний бүртгэлийн 
санд оруулж шийдвэрлэлтүүдийг хийж ажилласан. Эрүү, эдийн засгийн мөрдөгч, 
хэсгийн төлөөлөгч нарын гар дээр шалгагдаж байгаа эзэн холбогдогч нь 
тогтоогдоогүй хэрэг бүртгэлтийн хэргүүдийг уншиж судалж  илрүүлэх, хийгдэх ажлын 
талаар 4 зааварчилга  өглөө.  

Эрүүгийн цагдаагийн хэсэгт шалгагдаж байгаа эзэн холбогдогч нь 
тогтоогдоогүй 14 хэрэг бүртгэлтийн хэргийг илрүүлэх чиглэлээр цагдаагийн хэлтсийн 
хэмжээнд “Илрүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж хариуцсан 
алба хаагч бүрт хуваарилан өгч 14 хоног тутамд үр дүнг нь тооцож ажиллаж 2 
хэргийг шийдвэрлэж ажиллаж байна. 
          Хулгайлах, мал хулгайлах гэмт хэрэг ихээр үйлдэгддэг  Дархан-уул аймагтай 
хил залгаа Сайхан сумын Ширээ нуруу, Хавцал, Дэрст булан, Салхит, Орхон аймгийн 
Жаргалант, Өвөр Бургалтай зэрэг газруудад 4 удаа хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулж, үр дүнг тооцож ажилласан.  

Эрүүгийн цагдаагийн албанаас зохион явуулж буй “Илрүүлэлт-Оргодол-
Шийдвэрлэлт-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд баруун таван сумын хэмжээнд 
гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй болон урьд өмнө гэмт хэрэг үйлдэн ял шийтгэгдэж 
байсан 26 сэжигтэй этгээдүүдийг бүртгэж тэдгээрийн хань харилцаа үйл хөдлөлд 
хяналт тавьж 6 мэдээ, мэдээлэл цуглуулан үйлдлийг баримтжуулан ажиллаж 7 
хоногт хийгдсэн ажлын танилцуулга, мэдээг Цагдаагийн газарт хүргүүлэн ажиллаж 
байна.  

  Нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 3.265.000 төгрөгийн хохиролтой, 21 
холбогдогчтой, 13 хэрэг бүртгэлтийн хэргийн эзэн холбогдогчийг олж тогтоон  
яллагдагчаар татаж хэргийг шилжүүлж ажилласан.  

Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст  2018 оны 3 дугаар улирлын  
байдлаар эрэн сурвалжлах “ASAP” санд алга болсон хүн 3, хэн болох нь 
тогтоогдохгүй цогцос 1, эд зүйл 14, мал  амьтан 1, галт зэвсэг 1, гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн этгээд 2-ийг тус тус зарлаж мэдээлсэнээс гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 1,  
сураггүй алга болсон 1 хүн, эд зүйл 3-ийг олж тогтоон санд шийдвэрлэлийг хийсэн.  
 Эрүүгийн цагдаагийн хэсгээс сумдын хэсгийн төлөөлөгч нартай хамтран гэмт 
халдлагад өртөж болзошгүй бэлэн мөнгө ихээр төвлөрдөг банк, дэлгүүр, шатахуун 
түгээх станцуудыг гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 7 хоног бүр 21:00-
01:00 цагуудад шалган харуул манааг үүрэгжүүлэн илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулахаар 4 мэдэгдэл өгч ажилласан  

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах  чиглэлээр:  Тус хэлтсийн мөрдөн байцаах 
хэсэг нь энэ оны 3 дугаар улиралд 25 гомдол мэдээллийг хүлээн авч 18 буюу 83.3 
хувьд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 
хэрэг байхгүй, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан 4 буюу 16 хувь, 
харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 2 буюу 8 хувь байна. Одоогийн байдлаар 1 гомдол 
мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.  
         2018 оны 3 дугаар улиралд 17 холбогдогчтой мөрдөн байцаалтын 15 хэргээс 13 
холбогдогчтой 9 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 2 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн 
прокурорын хяналтад шилжүүлж, эрүүгийн 3 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа нь хэргийн 
шийдвэрлэлт 88.2 хувьтай байна.  
 Мөрдөн байцаалт явуулсан хэргүүдээс шүүхээс 1 хэрэг буцсан нь нийт хэргийн 
5,8 хувийг эзэлж байна.  
         Урьд оны үлдэгдэл 12 холбогдогчтой 8 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 
явуулж, 2  хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтайгаар, 4 хэргийг эрүүгийн хэрэг 
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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 оны 3 дугаар улирлын байдлаар шинээр 39 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээж шалгаснаас 7 хэргийн хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтайгаар, бусад 
газарт 2 хэрэг шилжүүлж, 10 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах 
саналтайгаар шилжүүлж одоо ажиллагаанд 15 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа нь 
шийдвэрлэлт 61.5 хувьтай байна.  
          Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 3 дугаар улирлын байдлаар шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай прокурорын хяналтад шилжүүлсэн 9 хэрэгт хэргийн шалтгаан 
нөхцлийг судалж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийж гүйцэтгүүлэхээр аж 
ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж хүргүүлэн, 17 
мэдэгдлийн хариуг авч ажилласан байна. 
          Гэмт хэргийн улмаас мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргүүдэд иргэн, аж 
ахуйн нэгж байгууллагад учирсан 42.3 сая төгрөгийн хохирол бүртгэгдэж, 23.5 сая 
төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлсэн нь хохирол нөхөн төлүүлэлт 54.7 хувьтай, 
иргэний нэхэмжлэл, торгох ял, эд хөрөнгө хураах байдлыг хангах зорилгоор иргэн, аж 
ахуйн нэгж байгууллагын эзэмшлийн нийт 12.3 сая төгрөгийн үнэ бүхий эд хөрөнгийг 
битүүмжилж ажилласан.  
            Цагдаагийн хэлтсийн мөрдөгч нар нь ажиллагаанд шалгагдаж байгаа хэргийн 
шийдвэрлэх графикийг сар бүр гаргаж Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын 
мөрдөн байцаах тасаг, Сум дундын прокурорын ерөнхий прокурор, Цагдаагийн 
хэлтсийн дарга нараар батлуулан гүйцэтгэлийг тооцон ажиллаж байна. 
          Сайхан сум дахь сум дундын Прокурорын газартай хамтарсан зөвлөгөөнийг 3 
удаа зохион байгуулж хэргийн график гарган үр дүнг тооцон ажилласнаар хэлтсийн 
хэмжээнд энэ онд хэргийн оргодол этгээдгүй, мөрдөн байцаах албанаас дэвшүүлсэн 
шалгуур үзүүлэлтийг ханган ажиллаж байна.  
          2018 оны 3 дугаар улиралд цагдан хорих байранд сэжигтэн, яллагдагчаар нийт 
5 хүнийг хорьж шалгасан ба одоо цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ 
авагдсан хүн байхгүй. 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. 
         Ахлах мөрдөгчөөс мөрдөгч нарын хугацаа сунган шалгагдаж байгаа хэргүүдийг 
шийдвэрлүүлэхээр 4 хэрэг, материалд бичгээр даалгавар, зааварчилгааг өгч 
биелэлтийг тооцож, шүүх, прокурорын шатнаас нэмэлт мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулах, шүүх эмнэлгийн давтан дүгнэлт гаргуулахаар буцсан хэргүүдийг ахлах 
мөрдөгч хариуцан хяналт тавьж ажилласан.  
         Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 
хэргийг илрүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр хэсэг, албадын ажлын уялдаа 
холбоог сайжруулах зорилгоор мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нарыг аймгийн хэмжээнд 
бүсэд хувааж, ахлах мөрдөгч нарт хуваарилан өгч, гэмт хэрэг гарсан үед багаар 
ажиллуулснаар бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан хүнд, 
хөнгөн болон хэргийг илрүүлж шийдвэрлэсэн ба онц хүнд, хүнд хэргийн илрүүлэлт 
100 хувь байна.  
        Мөн улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Бодис-2018”, “Байгалиа хамгаалъя” 
зэрэг арга хэмжээнүүдийг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, үр 
дүнг тооцсон, “Илрүүлэлт-Оргодол-Шийдвэрлэлт-2018”, “Эко-2018” зэрэг нэгдсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг тооцон ажиллаж 
байна.  

Хэрэг бүртгэлтийн чиглэлээр: 2018 оны 03 дугаар улиралд  өссөн дүнгээр 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл нийт 



 

Сэлэнгэ аймаг дахь 
Цагдаагийн газар  

 

 26 

 

28–ийг хүлээн авч шалгаснаас 20 гомдолд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, эрүүгийн 
хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 2,  гэмт хэргийн шинжгүй үндэслэлээр 1, хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар 5 гомдол мэдээллийг прокурорын 
газарт шилжүүлж, одоо гомдол мэдээллийн үлдэгдэлгүй байна.  

Нийт 25 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулснаас эрүүгийн хэргийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт 19 хэргийг шилжүүлж, одоо хэрэг 
бүртгэлтийн 6 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  
           Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн үйл ажиллагааны  чиглэлээр:            
Тус аймгийн Сайхан сумын нутаг дэвсгэрт Орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын дахин сонгууль 2018 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион 
байгуулагдахтай холбогдуулж нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн бие 
бүрэлдэхүүн сонгууль, сумдын баяр наадмын хамгаалалтыг цагдаагийн хэлтсийн 
алба хаагчид ямар нэгэн зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулсан. 
         Тус хэсгээс 2018 оны 03 дугаар улиралд 2018 оны 08 дугаар сарын 08-11-ний 
өдрүүдэд Баруунбүрэн сумын Амарбаясгалант хийдийн “Гонгорын бумбаны их 
тахилга”, Монгол Улсын Ардчилсан намын Хангайн бүсийн чуулга уулзалтын 
хамгаалалтанд  2018 оны 08 дугаар сарын 15-18-ны өдрийн өдрүүдэд, 2018 оны 09 
дүгээр сарын 07-08-ны өдрүүдэд Монгол улсад барилгын байгууллага үүсч хөгжсөний 
түүхт 92 жил, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын “Цемент шохой” ХК-ны  35 жилийн ойн 
баяр зэрэг нийт 3 удаагийн хамгаалалтанд нийт 57 алба хаагч 4 тээврийн 
хэрэгсэлтэй үүрэг гүйцэтгэж, зөрчил дутагдалгүй ажилласан.   
             Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 48 
хүн архидан согтуурч зөрчил гаргасны улмаас эрүүлжүүлэгдсэн. Эрүүлжүүлэгдсэн 
хүмүүсийг хүлээн авахдаа Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 
623/, А/53 дугаар тушаалын хавсралтад заасны дагуу, Засгийн газрын 91 дүгээр 
тогтоол, Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх 
тухай хууль зэргийг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллаж байна.  

Эрүүлжүүлэх, 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 81 удаа өгч ажилласан. Согтуугаар зөрчил гарган эрүүлжүүлэгдсэн 48 
хүнээс 199.200 төгрөгийн хураамж авсан. Шүүхийн шийдвэрээр баривчлагдсан 13 
иргэнийг шийтгэвэр, холбогдох бичиг баримтын хамт хүлээн авч, Хууль зүйн сайдын 
үүрэг гүйцэтгэгчийн 2014 оны А/227 дугаар тушаалаар баталсан “Баривчлах шийдвэр 
биелүүлэх журам”-ыг баримтлан ажиллаж байна.  
           Баривчлагдсан хүмүүсийн шүүхийн шийтгэврийн биелэлт, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах холбогдох хууль 
тогтоомж, журмуудаар мэдлэг олгох, архины хор уршгийн талаар таниулах, эрүүл 
мэндийн чиглэлээр мэдвэл зохих мэдлэгийг эзэмшүүлэх зорилгоор 55 удаа, 
давхардсан тоогоор 135 хүнд сургалт зохион байгуулж ажиллалаа.  

Шүүн таслах ажиллагааны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 4 шүүгч, 
тамгын газрын 16 ажилтан, шүүхийн барилга, байгууламжийн аюулгүй байдлыг 
хангах, хамгаалах, яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх, хянан харгалзах, оргон зайлсан 
яллагдагч, ялтныг эрэн сурвалжлах чиг үүрэг бүхий хамгаалалтын алба хаагчдын 
өдөр тутмын ажлын мэдээ, шүүх хуралдааны танхим урьдчилан шалгасан тэмдэглэл, 
хүн нэг бүрийн сарын тайлан, илтгэх хуудастай тухай бүрт нь танилцаж, илэрсэн 
дутагдлыг засуулах талаар заавар, зөвлөгөөг өгч, мэргэжлийн удирдлагаар ханган 
ажилласан. 

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд сум дундын шүүхийн 
байранд давхардсан тоогоор 594 иргэнийг нэвтрүүлж, шүүх хуралдааны танхимд 
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иргэний 24, эрүүгийн 29, зөрчлийн 15, нийт 68 шүүх хуралдаанд 444 оролцогч 
оролцож, шүүх хуралдаанд оролцогчдын аюулгүй байдлыг бүрэн ханган ажиллалаа.   

Шүүн таслах үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 
яллагдагчийг хуяглан хүргэх, хүч нэмэгдүүлэн хуяглан хүргэх, шүүхийн дуудсанаар 
ирэхгүй байгаа яллагдагч, гэрч, хохирогч, хэргийн оролцогчийг албадан ирүүлэх, 
оргон зайлсан яллагдагчийг эрэн сурвалжлах ажиллагааг хэлтсийн даргын баталсан 
төлөвлөгөөний дагуу тогтоосон цаг хугацаанд аюул эрсдэлгүйгээр өгөгдсөн 
маршрутын дагуу хуяглан хүргэх бүрэлдэхүүнийг 9 удаа давхардсан тоогоор 9 
шүүгдэгч, яллагдагчийг аюул эрсдэлгүй тогтоосон цаг хугацаанд хуяглан хүргэж 
нөхцөл байдлыг шуурхай удирдлагын албанд тогтоосон цагуудад илтгэж ажилласан. 

Шүүгчийн захирамж, шийтгэврээр эрэн сурвалжлах ажиллагааг 3, албадан 
ирүүлэх ажиллагааг 3 удаа төлөвлөгөө, маршрутын дагуу амжилттай зохион 
байгуулж өнөөдрийн байдлаар иргэний хэргийн 2 хариуцагчийг эрэн сурвалжилж 
байна. 

 
          2.10.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, малын хулгайлах гэмт хэрэг, гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  
чиглэлээр: 
           Тус Цагдаагийн газраас гудамж талбайд архидан согтуурах, гудамж талбайд 
үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээний хүрээнд 
Нийтийн хэв журам сахиулах эргүүлийн чиглэлийг газар нутгийн эрүү, хэв журмын 
нөхцөлд байдалд дүн шинжилгээ хийн тодорхой цэгүүдэд хяналт тавьж ажиллалаа. 
Энэ ажлын хүрээнд Сүхбаатар сумын 8 багийн Засаг дарга, Нийгмийн ажилтан 
нартай хамтран нийт 8 удаа эргүүлийг зохион байгуулж, багийн нөхцөл байдлыг 
танилцуулан дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 

“Гэмт хэрэг, зөрчилгүй хамт олон” аяныг 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр 
дүгнэж, идэвхи санаачлагатай оролцсон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг Сүхбаатар 
сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 
шагнаж урамшуулсан. Мөн “Гэмт хэрэг, зөрчилгүй баг” арга хэмжээг үргэлжлүүлэн 
Сүхбаатар сумын 8 багийн дунд 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрөөс зохион 
байгуулан ажиллаж байна.  

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын сургууль 7, мэргэжил, 
сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1, нийт 8 сургуулийн “Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийн 
сурагчдын туршлага солилцох уулзалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр 
зохион байгуулж, сумын Засаг даргын тамгын газрын Иргэний танхимд Сүхбаатар 
сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга 
Ц.Ариунтуяа, сумын Засаг дарга Б.Гантулга нарыг оролцуулан цаашид Цагдаагийн 
газар, сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй 
хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган батлуулж, туршлага солилцов. 

Мөн уулзалтанд Цагдаагийн газар, сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран 2018-2019 оны хичээлийн жилд хамгийн үр 
дүнтэй ажилласан “Өсвөрийн сэргийлэгч бүлэг” шалгаруулах уралдааны 
удирдамжийг танилцууллаа. 
          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 
төрийн байгууллагуудын оролцоотой ажиллах “Олон нийтийн эргүүл ажиллуулах 
тухай” Засаг даргын энэ оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 325 дугаар захирамжийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
          Мандал сумын 1 дүгээр багт байрлах Ахмадын сувилалын байрны 4 өрөөг Гэр 
бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвийн санхүүжилтээр гэр бүлийн хүчирхийлэлд 
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өртөж хохирсон иргэдийг хамгаалах зорилгоор “Түр хамгаалах байр”-ыг шинээр 
тохижуулж байгууллаа.  
         Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд олон нийтийн оролцоо, идэвхи санаачлагыг 
нэмэгдүүлэх, иргэдийн аюулгүй амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор сумын 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран “Гэмт хэрэг, зөрчилгүй 
баг” аяныг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, аяныг тугийг Мандал сумын 5 дугаар баг 
Түнхэл тосгонд хүлээлгэн өгсөн. 
.  
          Сайхан сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй  
хамтран нийтийн эргүүлд  иргэдийг гарган, мэргэжлийн удирдлагаар ханган хамтран 
ажилласан бөгөөд уг арга хэмжээнд 6 байгууллагын 22 иргэн хамрагдаж, “Эвт нөхөд” 
ХХК-иас 3 автомашинт эргүүлийг 2 удаа 24 цаг ажиллуулсан.            
         Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн  хэлтсээс 2018 оны эхний хагас жилд 
хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан Сэлэнгэ  аймгийн баруун бүсийн /Сайхан, Номгон, 
Орхон, Орхонтуул, Сант, Баруунбүрэн/ сумдын хэмжээнд гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийн 
мэдээ, мэдээллийг иргэдэд танилцуулах,  цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг 
иргэд, олон нийтэд сурталчилах зорилгоор “Нээлттэй хаалганы өдөр”  арга хэмжээг 
2018 оны 08 дүгээр сарын 10-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, сумдад ажиллаж буй 
алба хаагчдын үйл ажиллагааны талаар 7 асуулт бүхий санал асуулгад 80 иргэн 
хамрагдсан байна.  

 Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс Цагдаагийн хэлтсийн алба 
хаагчдыг тус сумдын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 87 албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүдэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийлгэж, 
гарын авлага, санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж 316 ширхэгийг хэвлүүлэн тарааж 
ажилласан. Мөн Орхон голын эрэг дагуу “Усанд живэх аюултай, бага насны хүүхдийг 
хараа хяналтгүй бүү орхи” гэсэн анхааруулга самбар 4 ширхэгийг байршуулсан. 
           Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор улсын хэмжээнд зохион байгуулж буй “Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний 
соёл-2018”, “Хичээлийн шинэ жил”, “Эко-2018”, “Unfriend хөдөлгөөн”, “Илрүүлэлт-
оргодол- шийдвэрлэлт-2018”, “Ургац” зэрэг нэгдсэн 6 арга хэмжээний салбар  
төлөвлөгөөний гарган хэрэгжилтийг хангаж,  үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 
Тухайлбал: 
          1.“Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний соёл-2018” нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд  Тус Цагдаагийн газраас  2018 оны 03 дугаар улиралд  хийж гүйцэтгэсэн 
ажлын мэдээг өдөр тутам Тээврийн цагдаагийн албанд тогтмол  өгч, үүрэг  чиглэл 
авч  ажиллаж байна.  
         “Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний соёл” аяны хүрээнд бэлэн бус буюу торгуулийн 
төхөөрөмжөөр 6936 жолоочийг 220.730.000 төгрөгөөр, шийтгэлийн хуудсаар 349 
жолоочийг 93.675.000 төгрөгөөр, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 185 
жолоочийг 74.000.000 төгрөгөөр, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 78 
жолоочийг 15.600.000 төгрөгөөр, эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 46 жолоочийг 7-30 хоногийн хугацаагаар Аймгийн сум дундын эргүүгийн 
хэргийн анхан шатны шүүхээр баривчлуулж, нийт 7285 зөрчил илрүүлэн ажилласан.   
         Аймгийн Авто тээврийн газартай хамтран 7 удаа хяналт шалгалт зохион 
байгуулж, зөвшөөрөлгүй хүн тээвэрлэж явсан 3 жолоочийг илрүүлэн холбогдох арга 
хэмжээг авахуулж, “Тогоон чулуу” ХХК-тай хамтран Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн 
чиглэлийн зам дээр хурд хэтрүүлэн замын хөдөлгөөнд оролцсон 889 жолоочийг 
44.450.000 төгрөгөөр торгон арга хэмжээ тооцлоо.  

Сэлэнгэ аймгийн 17 сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран “Хурдаа 
тохируул аюултай бүс” гэсэн бичвэр бүхий  самбар 7 ширхэгийг төв зам дагуу 
байрлуулж,  Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
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хурал, Сэлэнгэ “АЗЗА” ХХК-тай хамтран Сүхбаатар, Сайхан, Мандал болон бусад 
сумдын төвийн доторх шинээр тавиулж, зарим замыг засварлууллаа.  

2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулан аймгийн харъяа 
сумдын сургуулиудтай хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, эцэг эхийн  эргүүл “School  
police”-ийг  ажиллуулж байна.   
         Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Åрөнхий боловсролын сургуулиудтай  
хамтран “Авто машингүй өдөр”-ийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр 15:00 
цагаас 17:00 цагийн хооронд зохион байгуулж,  арга хэмжээний талаар орон нутгийн 
“Миний Монгол” КТВ, Сэлэнгэ цагдаа, Орон нутгийн замын цагдаа зэрэг цахим 
хаягуудаар иргэдэд мэдээлэл өглөө.Мандал, Баянгол сумын замын цагдаагийн алба 
хаагчид 2018 оны 07 дугаар сарын 09-нөөс 07 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 
“Замын хяналт, шалгалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан болно. Арга 
хэмжээг Улаанбаатараас Дархан-уул аймгийн чиглэлд дамжин өнгөрөх авто зам, 
сумын нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөнд оролцож байгаа автомашинд үзлэг шалгалт хийж 
зөрчилтэй явсан нийт 258 жолоочид арга хэмжээ тооцон Зөрчлийн тухай хуулийн 
14.7 зүйлээр 8,560,000 төгрөгөөр торгож, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнт 
оролцсон жолооч нарт зөрчлийг газар дээр арилгуулж, хяналт шалгалтыг 
үргэлжлүүлэн эрчимтэй зохион байгуулан ажиллаж байна. Орон нутгийн төв зам дээр 
ажиллаж байгаа алба хаагчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч, баталгаа 
гаргуулан хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. “Замын Цагдаагийн 
албаны Орон нутгийн хяналтын хэлтэс, Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын Замын 
Цагдаагийн тасгийн алба хаагчидтай хамтран хуваарийн дагуу Тахилтын даваа /124-
ын даваа/, Хустайн даваа зэрэг газруудын осол зөрчил ихээр үйлдэгддэг тодорхой 
цэгүүдэд хяналтын байнгын пост гарган өртөөчлөн хяналт шалтгалтыг хамтран 
зохион байгуулан ажиллаж байна. 
          2.“Эко-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд  Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 
24 дүгээр бүлэгт харьяалах “Хүрээлэн буй орчны эсрэг” гэмт хэргийн хор уршигийн 
талаар орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчилах ажлыг 
зохион байгуулахаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийн ажилтан нартай уулзалт зохион 
байгуулж бэлтгэл ажлыг хангаад байна. 

“Эко-2018” нэгдсэн арга хэмжээний мэдээллийг Аймгийн Прокурорын газар, 
Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуучлалын газруудад хүргүүлэн 
арга хэмжээний хүрээнд хамтран ажиллах, хяналт шалгалтыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулахаар ажлын уулзалтыг зохион байгуулав. 

Нөхөрлөл нэрээр хүн хүч, техник хэрэгсэл ирэхээр төвлөрүүлсэн Åрөө, Хүдэр, 
Мандал, Баянгол сум, Бугант тосгоны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
иргэн, аж ахуй нэгж, нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг зогсоох, хууль бус үйлдлийг 
илрүүлэх, чиглэлээр хяналт шалгалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж 
байна. 

Мөн алт худалдан авдаг газар, ченж, хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага, 
тэдний ашиглаж байгаа техник хэрэгслийн судалгааг гаргасан. 

Эксковатор, ковш алт угаах усан буу скубер зэргийг зөөвөрлөж байгаа иргэн, 
хуулийн этгээдийн үйлдэлд хяналт тавих чиглэлээр Дулаанхаан 4 замд замын 
цагдаагийн байнгын постыг ажиллуулж бичиг баримтгүй, эсхүл зөрчилтэй техник 
тоног төхөөрөмжийг орон нутагтаа нэвтрүүлэхгүй байх ажлыг зохион байгуулан 
ажиллаж байна. 
         3.“Хичээлийн шинэ жил-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Сэлэнгэ 
аймгийн хэмжээнд “Хүүхдийн тусламжийн  утас 108” дугаараас 2018 оны эхний 08 
сарын байдлаар 104 дуудлага, мэдээлэл ирсэн бөгөөд үүнээс бэлгийн 



 

Сэлэнгэ аймаг дахь 
Цагдаагийн газар  

 

 30 

 

хүчирхийллийн шинжтэй 4, хүүхдийн эрхийг зөрчиж зөрчлийн хэрэг нээж шалгасан 
10, үл хайхрах, бие махбодь, сэтгэл санааны хүчирхийлэл 90  мэдээллүүд байна.  

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран дээрх 104 
зөрчлийн хохирогчдийн судалгааг харъяа “Хамтарсан баг”-ийн хяналтанд өгөх тухай 
албан бичгээр хүргүүлж, урьдчилан сэргйилэх ажлыг хамтран зохион байгуулан 
ажиллаж байна. 

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 7, Мандал сумын 7, Сайхан сумын 1, бусад 
сумдын 19, нийт 34 ерөнхий боловсролын сургууль, коллеж 1, мэргэжил, сургалт 
үйлдвэрлэлийн төв 2, нийт 37 сургуулийг Цагдаагийн газар, хэлтсийн өдөр болон 
оройн эргүүлийн чиглэлд оруулж, хяналт тавих ажлыг сайжруулан ажиллаж байна. 
Мөн хичээлийн жил эхэлснээс хойш аймгийн хэмжээнд 34 ерөнхий боловсролын 
сургууль 1496 эцэг эх, асран хамгаалагч нар “School Police” эцэг эхийн эргүүлд 
ажилласан байна. 

Нэгдсэн арга хэмжээний хугацаанд аймгийн хэмжээнд 268 гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авснаас 67 нь гэмт хэргийн шинжтэй, 201 нь зөрчлийн шинжтэй дуудалга 
мэдээдэл байсан бөгөөд үүнээс хулгайн 7 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна.Мөн энэ 
хугацаанд сургулуь, цэцэрлэгийн орчинд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчил бүртгэгдээгүй 
байна. 

Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн шуурхай 
албанд гэмт хэргийн шинжтэй 7, зөрчлийн шинжтэй 39 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдэн 
шалгагдсанаас сургууль цэцэрлэгийн орчимд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн 
шинжтэй өргөдөл, гомдол, дуудлага, мэдээл бүртгэгдээгүй байна. Сайхан сумын 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй  хамтран 
нийтийн эргүүлд  иргэдийг гарган, мэргэжлийн удирдлагаар ханган хамтран 
ажилласан бөгөөд уг арга хэмжээнд 22 байгууллагын 51 иргэн хамрагдаж,   “Хөтөл 
Цемент шохой” ХК, Төмөр замын бетон дэрний үйлдвэр зэрэг томоохон үйлдвэр 
үйлчилгээний 6 газраас авто машинт эргүүлийг 8 удаа 24 цаг  ажиллуулсан. 

   4. “Unfriend хөдөлгөөн” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн фэйсбүүк пэйж хуудсанд байршуулсан 3 
төрлийн зорилтот нэвтрүүлэг, 2 төрлийн анимейшн, 3 видео бичлэгийг “Сэлэнгэ 
цагдаагийн газар” цахим хаягт байршуулж, орон нутгийн иргэд, олон нийтийн хандалт 
ихтэй “Сэлэнгэ зар”, “Сүхбаатарын залуус”, Сүхбаатар ИТХ”, “Сэлэнгэ аймаг ЗДТГ”, 
“Сэлэнгэ аймаг ИТХ” зэрэг цахим хаягуудад байршуулан олон нийтэд сурталчиллаа. 

  Орон нутгийн “Миний Монгол”, “Мандал”, “Эрдэнэ” телевизийн “Орон нутгийн 
мэдээ”-ний цагаар “Unfriend хөдөлгөөн”-ий талаар тус бүр 1 удаа мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлгийг биечлэн хийж, цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, “Unfriend 
хөдөлгөөн”-д нэгдэх чиглэлээр бэлтгэсэн “Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”, 
“Цахим орчны тухай чиний мэдэхгүй үнэн”, “Цахим орчин таны хүүхдийг хүмүүжүүлж 
байна” зэрэг видео бичлэг болон сэрэмжлүүлэг постерийг 7 хоногт 3 удаа нэвтрүүлж, 
мөн тус телевизүүдийн урсдаг зараар уг хөдөлгөөнд нэгдэх талаар уриалга, 
мэдээллийг иргэдэд хүргэлээ. 

Сүхбаатар сумын “Сэлэнгийн долгио” чуулга, Цагдаагийн газар, Замын 
цагдаагийн хяналтын цэгийн гадна тус тус байрлах, мөн Сайхан сумын ЗДТГ, 
“Цемент шохой” ХК-ны төв байранд байрлах LED дэлгэцээр сайт болон пейж хуудас 
дээр тавигдсан видео шторк, анимейшн, нөлөөллийн постерүүдийг олон нийтэд 
түгээж, өдөрт 2 удаагийн давтамжтай 14 хоног сурталчилав. 

  Баруун бүсийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын 7 
сургуулийн сурагчдын дунд “Цахим орчны тухай чиний мэдэхгүй үнэн” сургалт зохион 
байгуулж, 231 сурагч, 58 багш нар хамрагдсан ба Сайхан сум дахь Цагдаагийн 
хэлтсийн сайт болон пейж хуудас дээр тавигдсан видео шторк, анимейшн, 
нөлөөллийн постерүүдийг сургалтын үеэр сурагчдад үзүүлж, “Онлайн орчинд 
ажиллах 10 зөвлөмж” гарын авлага боловсруулан 300 ширхэгийг сурагчдад тарааж, 2 
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төрлийн 148 ширхэг зурагт хуудас худалдааны төв, төмөр замын буудал, бөөний төв 
зэрэг газарт байрлуулав.  

    Мөн Сайхан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн гадаад хэлний тэнхимын 
багш нартай хамтран 50 иргэнээс цахим хэрэглээний талаар судалгаа авч, дүгнэн 
“Цахим хууралтаас урьдчилан сэргийлье” сургалтыг 15 байгууллага дээр зохион 
байгуулж, 550 хүн хамрагдаж, 400 ширхэг зөвлөмж тараасан. 

   Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтээс 09 дүгээр сарын 11-14-ний 
өдрүүдэд алба хаагч нар хариуцсан 13 байгууллагын 689 ажилтан, алба хаагч нарт 
“Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалт мэдээллийг хийж, тэднийг 
“Unfriend хөдөлгөөн”-д нэгдүүлж ажилласан. Мөн хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулдаг Åрөнхий боловсролын 8 сургуулийн 8-12 дугаар ангийн 849 
сурагч, Политехник коллежийн 162 оюутнуудад “Цахим орчны тухай таны мэдэхгүй 
үнэн” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. Åрөнхий боловсролын сургуулийн 
“Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийн сурагчдын дунд “Цахим гэмт хэргээс хэрхэн 
урьдчилан сэргийлэх вэ?” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, бүлгэмийн 
гишүүдийг сургуулийн орчинд ухаалаг гар утас хэрэглэхгүй байхыг сурагчдад 
уриалсан зурагт хуудас байрлуулахыг зөвлөж, тэднийг мэргэжил арга зүйгээр ханган 
ажилласан.   

Åрөнхий боловсролын сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан нартай энэ оны 09 
дүгээр сарын 14-ний өдөр уулзаж, Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийг танилцуулан 
хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөсөн. Мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн анги, 
танхимтай танилцаж, сурагчдыг ухаалаг утастай хичээлд ирсэн тохиолдолд гар утсыг 
нь хураан авч хийх цоожтой модон хайрцаг байрлуулах зөвлөгөө өглөө. 

 Арга хэмжээний хүрээнд аймгийн төв, төвийн харьяа Зүүнбүрэн, Цагааннуур, 
Шаамар, Жавхлант, Åрөө сумдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 11 цахим тоглоомын 
газрын үйл ажиллагааг шалгаж, “Unfriend” сэрэмжлүүлэг наалт болон “Цахим гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлье”, “Дэлгэцийн донтолтоос сэргийлье” гэх зурагт 
хуудаснуудыг компьютерийн ширээ бүрт нааж байршууллаа. 

    5.” Ургац” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд салбар төлөвлөгөө гарган, замын  
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр ажил, арга хэмжээг зохион 
байгуулан ажиллаж байна. Мөн  арга хэмжээний хүрээнд “Миний монгол”, “Таны 
сэлэнгэ”, “Мандал” телевизүүдтэй хамтран зам тээврийн осол гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд жолооч нарт хамгаалах бүсийг тогтмол зүүж 
хэвших, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцохгүй байх, ачаа 
тээвэрлэх журам зөрчихгүй байх талаар яриа таниулгыг тогтмол хийж,  орон нутгийн 
замд гэмт хэрэг, осол зөрчил удаа дараа гарсан хар цэг болох Ноорбуугийн тойрог, 
Баавгайтын аманд /Анхаар ослын аюултай бүс/ гэсэн бичвэртэй стандарт хэмжээтэй 
самбарыг шинээр хийж байршуулсан.  
           6.“Илрүүлэлт-оргодол-шийдвэрлэлт-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд  
салбар төлөвлөгөө гарган Мандал, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст 
хүргүүлж,  биелэлт, үр дүнг тухай бүр нь тооцож,  мэдээ, мэдээллийг  холбогдох 
албадад хүргүүлэн ажиллаж байна.  
           Тус Цагдаагийн газраас 2018 оны 03 дугаар улиралд орон нутгийн онцлог 
нөхцөл байдалд тохируулан “Гудамж олон нийт”, “Хүлээж биш хүрч үйлчилье”  2 
төрлийн тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцож  ажиллалаа. Үүнд: 
         Мандал суманд “Гудамж олон нийт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулж, арга хэмжээний хүрээнд архи согтууруулах ундааг байнга хэрэглэж бусдын 
амгалан тайван байдлыг алдагдуулдаг иргэдийг цуглуулж, тэдэнд “Архины хор 
хөнөөл”, “Архи ба Гэмт хэрэг” зэрэг сэдвээр сургалт мэдээлэл хийж, Мандал сумын 
Засаг даргын тамгын газартай хамтран архаг архичин тодотголтой 20 эмэгтэйг 
“Дэлхийн зөн” олон улсын байгууллагын дэмжлэг, санхүүжилтээр Мандал сумын 
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Нэгдсэн эмнэлэгт хэвтүүлж, хордлого тайлах эмчилгээнд хамруулан, архинаас гаргах 
/кодлох/ ажил зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Баруунбүрэн, Орхон сумдад “Хүлээж биш хүрч үйлчилье” арга хэмжээг энэ 
оны 09 дүгээр сарын 11-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, цагдаагийн байгууллага 
иргэд хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, ард иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор 296 иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, 33 малчин айл өрхөөр зочлов.  

Арга хэмжээний үеэр гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
бэлтгэсэн 3 төрлийн 230 гаруй санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж, 9 иргэнд хууль эрх 
зүйн зөвлөгөө өгч,  цагдаагийн дэслэгч Ц.Төмөрбат, Ц.Сод-Эрдэнэ нар ая дуугаа 
өргөсөн нь иргэдийн талархлыг хүлээсэн ажил боллоо.  
 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлттэй тэмцэх, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр:  

 Аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр 6 төрийн 
байгууллага, 3 аж ахуйн нэгж, 18 хөршийн хяналтын бүлэг, 10 хамтарсан баг хуульд 
заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тухайн улиралд гэр бүлийн 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 5 төрийн байгууллага, 3 аж ахуйн 
нэгжид  мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, удирдлагаар хангаж ажиллав. 

Энэ оны 3 дугаар улиралд Сайхан, Орхон, Сант, Баруунбүрэн, Орхонтуул 
сумдын нийт 7 ерөнхий боловсролын сургуулийн “Өсвөрийн сэргийлэгч бүлэг”, 
хамтарсан баг болон сургуулийн орчимд эргүүлийн үйл ажиллагаа явуулж буй 
бүлгүүдэд хүүхэд хамгаалал, хүүхдийг гэмт халдлагаас хамгаалах чиглэлээр 
мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгсөн нийт ерөнхий боловсролын сургууль 15, цэцэрлэг 
9, нийт 24 боловсролын байгууллагын захирал, эрхлэгч, сургалтын менежер, 
нийгмийн ажилтан, арга зүйч багш нартай уулзаж, “2018-2019 оны хичээлийн жилд 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ” байгуулж, 
мэргэжил, арга зүйгээр хангаж ажиллалаа. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороотой 
хамтран “Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллагын “Сэлэнгэ” нутгийн 
хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр “Хүүхэд хамгаалалд хамтдаа” сэдэвт сумдын 
хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалтыг Дархан-Уул аймгийн “MBM” 
цогцолборт 2018 оны 08 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, үр дүнг 
тооцож ажиллаа. 

Сургалтыг аймгийн Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдрийн 
А/307 дугаар захирамж гаргуулан зохион байгуулсан бөгөөд Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, 
Åрөө, Орхон, Жавхлант, Шаамар, Сант сумд, Дулаанхаан тосгоны хамтарсан багийн 
43 гишүүдийг хамруулав. 

Тус Цагдаагийн газраас аймгийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороотой хамтран 
“Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллагын “Сэлэнгэ” нутгийн хөтөлбөрийн 
дэмжлэгтэйгээр “Хүүхэд хамгаалалд хамтдаа – 2” сэдэвт зарим сумдын иргэдийн 
төлөөллийг хамруулсан сургалтыг Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 
Хурлын танхимд 2018 оны 08 дугаар сарын 28, 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулж 
ажиллаа. 

Сургалтыг аймгийн Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдрийн 
А/307 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулсан бөгөөд 
Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Åрөө, Орхон, Жавхлант, Шаамар, Сант сумд, Дулаанхаан, 
Бугант тосгоны иргэдийн төлөөлөл болох 43 иргэнийг хамруулан зохион байгуулав. 

Уг арга хэмжээнд идэвхитэй оролцож, бусдыгаа манлайлсан 4 иргэнийг 
шалгаруулж, бяцхан гарын бэлэг гардуулсан, сургалтын төгсөлд оролцогчдод зохион 
байгуулагчдын зүгээс “Талхархал” хадгалуулсан. 

2018 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар төмөр замын харъяа 
цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын албаны алба хаагчдад Монгол Улсын Гэр бүлийн 
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хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай, 
Зөрчлийн тухай хуулиуд болон “Хүүхэд хамгаалалд эцэг эхийн үүрэг”, 2018 оны 08 
дугаар сарын 22-ний өдөр “Өөрчлөлтийн хөтөч” төрийн бус байгууллагын сэтгэл 
зүйчдийн багтай хамтран олон үйлдэлтэй хулгайлах гэмт хэрэгт холбогдсон 16 
хүүхдэд “Гэмт хэрэг ба донтолт”, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч 
Г.Мөнхбаярын хамт 2018 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр аймгийн Мэргэжлийн 
хяналтын газрын ажилтан, албан хаагч нарт “Зөрчлийн тухай хууль” болон “Эцэг 
эхийн үүрэг, хариуцлага”, “Тархиндаа гэрэл асаацгаая” сэдэвт ахлагч нарын хээрийн 
дадлага сургуулилтанд  “Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээллийг хүлээн 
авах, шалгах ажиллагаанд анхаарах асуудал”,  09 дүгээр сарын 20-ны өдөр 
Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар бүрэн дунд сургуулийн ахлах 
ангийн 46 сурагчид “Гэмт үйлдэл ба хүүхэд”, “Эрүүгийн хариуцлага хүлээх насны 
хязгаар”сэдвээр, Сүхбаатар сумын 3 дугаар багийн 35 иргэнд “Зөрчлийн тухай 
хууль”, “Эцэг, эх, асран хамгаалагч нарын үүрэг хариуцлага” сэдэвт сургалтуудыг тус 
тус зохион байгуулсан. 

  “Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллагын “Сэлэнгэ” нутгийн хөтөлбөрт 
тус Цагдаагийн газрын “Насанд хүрээгүй хүнээс мэдүүлэг авах өрөө”-ний 
тохижилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр “Хүүхэд бүр ирээдүйн эзэд” нэртэй төсөл 
бичиж, хүргүүлсэн. 

Мандал сумын Засаг даргын тамгын газар, Дэлхийн зөн орон нутгийн хөгжлийн 
газруудтай хамтран Åрөнхий боловсролын 8-12 дугаар ангийн 500 сурагчдыг 
хамруулан “Бид Мандалын Ирээдүй” анхдугаар зөвлөгөөнийг “Мөнгөн хараа” дуу 
бүжгийн чуулгад зохион байгуулсан. Мөн Мандал сумын 7-р багийн Засаг даргатай 
хамтран Политехникийн коллежийн 1-р курсын 50 оюутанд “Насанд хүрээгүй хүнээс 
үйлдэж буй гэмт хэрэг” сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулан, ерөнхий 
боловсролын сургуулийн удирдлага, нийгмийн ажилтан, дотуур байрны эрхлэгч 
нартай энэ оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр уулзаж, 2018-2019 оны хичээлийн шинэ 
жилд хамтран ажиллах ажлын чиглэлийг боловсруулж, эцэг, эхийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Цагдаа, Сургуулийн захиргаа, Эцэг эхийн зөвлөлийн хамтран 
ажиллах гурвалсан гэрээний төслийг боловсрууллаа.  

 Хариуцсан нутаг дэвсгэрт цахим тоглоомын чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг болон ахуйн хэрэглээний хий/газ/ худалдан борлуулдаг аж ахуй нэгжүүдэд 
хяналт, шалгалтыг мэргэжлийн хяналтын тасагтай хамтран 2 удаа зохион байгуулж, 
аймгийн Засаг даргын 2017 оны 09 сарын 13-ны өдрийн А/386 дугаартай 
захирамжийг 57 аж ахуй нэгжид хүргүүлэв.  

Оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон 18 хүүхдийн талаарх 
мэдээллийг багийн хамтарсан багуудад танилцуулж, дээрх хүүхдүүдтэй болон 
тэдний гэр бүлийнхэнтэй нэг бүрчлэн уулзаж хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч оршин 
суугаа газраасаа сураггүй алга болохгүй байх талаар баталгаа бичүүлж авсан. Мөн 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэн зөрчил гаргасан 74 иргэний судалгааг сумын 
хамтарсан багт хүргүүллээ.  

           Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: Хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
2018 оны 03 дугаар улиралд малчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулаагүй.  
         Тус аймгийн Орхон сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн 
дэргэд “Нөхөрлөл” нэртэй 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бүлгэм ажиллаж байна.                
          Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд энэ оны 03 дугаар улиралд мал 
хулгайлах гэмт хэрэг 5 бүртгэгдэж 4 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 
1 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай Аймгийн 
прокурорын газарт хүргүүлсэн байна. 

    Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр мал бүхий айл өрхүүд ихээр 
төвлөрсөн тус Аймгийн Хушаат сумын “Мэргэний даваа”, “Ар тойлбо”, “Сэвд”, 
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“Хашаатын даваа” гэх газруудаар 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2018 оны 
09 дүгээр сарын 02-ны өдөр хүртэл эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж, үр дүнг 
тооцож ажиллалаа.  

 Мөн малыг хариулгатай байлгах, мал бүрийг индексжүүлэх, малын гарал 
үүслийн баримт бичигт тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлээр Орхон, Сайхан сумдын 
мал эмнэлэгийн эмч нарт 2 удаа аргачилсан зөвлөмж, албан мэдэгдлийг хүргүүлж 
ажиллав. 
 

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

 
  2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар Мандал сум дахь сум дундын 

Цагдаагийн хэлтсийн 4, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 1, 
аймгийн төвийн 6, нийт 11 алба хаагч сахилгын зөрчил гаргасныг урьд оны мөн үетэй 
харьцуулбал 4-өөр буюу 57,1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Дээрх алба хаагчдын 
8 буюу 72,7 хувь нь офицер, 3  буюу 27,3 хувийг ахлагч бүрэлдэхүүн эзэлж байна. 

Нийт сахилгын зөрчлийг хэлбэрээр нь авч үзвэл: Ажлын хариуцлага алдсан 2 
буюу 18,1 хувь, ажил тасалсан 3 буюу 27,3 хувь, ЭХХШТХ зөрчсөн 4 буюу 36,4 хувь, 
ЦАХ-ийн ёс зүйн дүрэм зөрчсөн 2 буюу 18,1 хувийг тус тус эзэлж байна.  

Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг авч үзвэл 100 хувь хүний 
буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан байна. 

Сахилгын шийтгэлийг төрлөөр нь авч үзвэл: Сануулах сахилгын шийтгэл 6 буюу 
54,5 хувь,  албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл 
хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл оногдуулсан 3 буюу 27,3 хувь, албанаас халсан 
2 буюу 18,1 хувийг тус тус эзэлж байна. 

Иргэд, байгууллагаас 2018 оны 3 дугаар улиралд цагдаагийн 10 алба хаагчтай 
холбоотой 10 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үетэй харьцуулбал 2-
оор буюу 42,8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Гомдол мэдээлэлд холбогдон 
шалгагдсан алба хаагчдын 5 буюу 50,0 хувь нь офицер, 5 буюу 50,0 хувь нь ахлагч 
алба хаагч байна.  

Нийт гомдол, мэдээллийг зөрчлийн төрлөөр ангилбал 3 буюу 30,0 хувь нь хэрэг 
материал дутуу шалгасан, 1 буюу 10,0 хувь нь бусдыг чирэгдүүлж, танил тал харсан, 
4 буюу 40,0 хувь нь цагдаагийн алба хаагчийн харьцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн, 1 
буюу 10,0 хувь нь ажлын хариуцлага алдсан, 1 буюу 10,0 хувь нь архидан согтуурсан 
гомдол мэдээлэл байна.  

Тухайн улиралд зөрчлийн болон эрүүгийн хэрэгт холбогдон шалгагдсан алба 
хаагч байхгүй. Зөрчилд  өртөж хохирсон 8, гэмт хэрэгт өртөж хохирсон 2 алба хаагч 
байна.  

2018 оны 03 дугаар улиралд  аймгийн төвд 2, Мандал сум дахь сум дундын 
цагдаагийн хэлтэст 2, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст 1 нийт 5 
прокурорын шаардлага хүлээн авсан нь урьд оны мөн үетэй  харьцуулахад 4 буюу 80  
хувиар өссөн үзүүлэлттэй  байна.  

Шаардлагын дагуу 5 алба хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 1-3 
сар хүртэлх хугацаагаар 20  хүртэл хувиар бууруулж,  зөрчил дутагдал гаргасан 1 
алба хаагчийн албан тушаал бууруулах саналыг Эрүүгийн цагдаагийн албанд 
хүргүүлсэн.  

  Шаардлагын мөрөөр нийт алба хаагч нарт хуулийг зөв хэрэглэх, нэг мөр 
ойлгох иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэргийн хугацаа, сэжигтэн 
яллагдагчийн цагдан хорих зэрэг хуулийн хугацаа алдах, прокурорын даалгаврын 
заалтыг бүрэн биелүүлэхгүй байх зөрчил дахин гаргуулахгүй, гаргахаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор Аймгийн Прокурорын газартай хамтарсан  сургалтыг 2 удаа, 
ажлын уулзалтыг мөн 2  удаа зохион байгуулж, хэсгийн төлөөлөгч нарын 
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цугларалтаар нийт алба хаагч нарт “Алдаан дээрээс суралцъя” сургалтыг явуулан 
ажиллаж байна.  
      Цагдаагийн газрын 2018 оны  эхний хагас жилийн “Сахилга хариуцлагын 
зөвлөгөөн”-ийг 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулж, 
зөвлөгөөнөөр алба хаагчдын сахилга, ёс зүйн байдлыг эхний хагас жилийн байдлаар 
дүгнэсэн танилцуулгыг хэлэлцүүлж, сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдын 
сонсголыг сонслоо.  
       Алба хаагчдаас сахилгын зөвлөгөөнөөр дэвшүүлсэн саналуудыг дэмжиж, 
“Хуульч ажиллагааг хэвшүүлье” уриалгыг гаргаж, хэрэгжилтийг ханган сахилгын 
зөрчлийн тоог бууруулж, биелэлт, үр дүнг 2018 оны 03 дугаар улиралд тооцохоор 
шийдвэрлэлээ. 
    Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн газрын 03 дугаар 
улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ахлагч бүрэлдэхүүний 
хууль, эрх зүйн мэдлэг, албаны бэлэн байдлыг хангуулах чиглэлээр хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөг боловсруулан “Тархиндаа гэрэл асаацгаая” хээрийн дадлага 
сургуулилтын үеэр нийт ахлагч 106 алба хаагчид авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх  талаарх сургалтын зохион байгуулсан.  
            

 Сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлын талаар: 
 

Албаны сургалтын чиглэлээр: Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2018 îíû 
õè÷ýýëèéí æèëèéí àëáàíû ñóðãàëòàар àëáà õààã÷äàä мэргэжлийн ур чадвар, дадлага 
эзэмшүүлэх, мэдвэл зохих хууль тогтоомж, болон бусад чиглэлээр хөгжүүлэх 
мэргэшүүлэх, îíîëûí ìýäëýã îëãîõ, бие бялдрыг хөгжүүлэх çîðèëãîор àëáàíû 
ñóðãàëòûí òºëºâëºãººã ãàðãàí төлөвлөгөөний дагуу ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëàí 
àæèëëàж байна. 

Ñóðãàëòûã Öàãäààãèéí ãàçðûí õýìæýýíä 7 õîíîã á¿ðèéí ëõàãâà, баасан ãàðàãò 
мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн болон алба хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшлүүлэх 
сургалтыг 09.30-10.30 öàãèéí õîîðîíд лекц, семинар, дадлага хэлбэрээр зохион 
байгуулж  хэвшсэн.  

2018 оны 3 дугаар улиралд  алба хаагчдын мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн 
чиглэлээр 22 удаагийн 22 цагийн, алба хаагчдыг хөгжүүлэх ÷èãëýëýýð 9 óäààãèéí 9 
öàãèéí, дадлагажуулах, мэргэшүүлэх чиглэлээр 5 удаагийн 12 цагийн,  бие бялдарыг 
хөгжүүлэх чиглэлээр 3 удаагийн 6 цагийн ñóðãàëòàíä Цагдаагийн газрын  нийт áèå 
á¿ðýëäýõ¿¿í õàìðàãäсан.  

Тухайн улиралд  аймгийн Прокурорын газар, Сүхбаатар сумын 1 дүгээр 
сургууль, “Хувь хүний хөгжил”-ийн институт, “Иргэдийн хэрэглээний боловсролын 
төв” төрийн бус байгууллагатай  хамтран 4 удаагийн сургалтыг зохион байгууллаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн газрын 03 дугаар 
улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах 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, тус арга хэмжээнд Цагдаагийн 
газрын харьяа хэлтэс, тасаг, хэсгийн нийт 109 алба хаагч  хамрагдаж  хууль эрх зүйн 
чиглэлээр 17, бие бялдарын бэлтгэлжилтийг сайжруулах чиглэлээр 3 нийт 20 
төрлийн сургалтыг зохион  байгуулж, хууль эрх зүйн мэдлэг шалгах тестээр шалгалт 
авч, дүнг нэгтгэсэн.  

Соён гэгээрүүлэх ажлын талаар: Алба хаагчдад өглөө бүр рапортны өмнө 
танин мэдэхүйн болон яруу найраг, дуу, хошин шог, сургамжит өгүүллэг, онч мэргэн 
үгс гэх мэт хувь хүний төлөвшил, хандлагыг өөрчлөхөд эерэг түлхэц үзүүлэхүйц  
видео бичлэгийг  үзүүлэн таниулж   хэвшсэн.  
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Мөн тус Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн сарын аяны хүрээнд тус 
тасгийн алба хаагчдыг хуваарьт оруулж өдөр бүр алба хаагчдад танин мэдэхүйн 
мэдээллийг түгээн ажиллаж  байна.  

  Алба хаагчдын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, тэдний ажлаас 
үүссэн стрессийг бууруулах зорилгоор  Цагдаагийн газрын эмэгтэй  алба хаагчдыг 
2018 оны 08 дугаар сарын 02-07-ны өдрүүдэд Өвөрхангай, Архангай аймгийн 
байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар аялууллаа.  

 Монгол улсад Цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 97 жилийн ой, 
“Цагдаагийн алба хаагчдын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилгоор алба хаагчид 
болон  гэр бүлийн дунд  баярын хүндэтгэлийн үдшийн цэнгүүнийг зохион байгуулж 
ажлын амжилтаараа бусдыгаа хошуучлан ажилласан  алба хаагчдыг  шагнаж 
урамшуулан,  цэргийн  байнгын тэтгэвэрт гарсан 4 алба хаагчид хүндэтгэл үзүүлж, 
“Монгол цагдаа” медаль, гарын бэлэг гардуулсан, залуу гэр бүлийг дэмжих зорилгоор 
5 алба хаагчийн гэр бүлд хүндэтгэл үзүүлж, гарын бэлэг гардуулав.  
          Мөн Цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс Мөрдөн байцаах алба 
үүссэн байгууллагдсаны түүхт 62 жилийн ойг тохиолдуулан 2018 оны 09 дүгээр 
сарын 12-ны  өдөр “Чи чадна” хөгжөөнт тэмцээн”-ийг зохион  байгуулж, түрүүлсэн 1 
алба хаагчийг шагнаж урамшуулсан.  
         Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн түүхт 60 жилийн ойг 2018 
оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр 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 урамшуулсан. 
     “Эрүүл-цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Намар” эрүүл цагдаа” 
аяны хүрээнд тус Цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдыг хамруулан Аймгийн нэгдсэн 
эмнэлэгтэй хамтран “Хөдөлгөөн – эрүүл эрүүл мэнд”  арга хэмжээг зохион байгуулж,  
алба хаагчдад хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт 
зохион байгууллаа. 
         Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 2018 оны 3 дугаар улиралд 
соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан явган аялалыг энэ оны 09 дүгээр 
сарын 15-ны өдөр “Намар-Эрүүл цагдаа” сэдэвтэйгээр зохион байгуулж,  хэсгүүдийн 
дунд хөгжөөнт буухиа тэмцээнийг зохион байгуулав. 
         Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс  алба хаагчдын дунд “Хөл 
бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн, “Дугуйт аялал”-ыг  тус тус төлөвлөгөө 
гарган зохион байгуулж, түрүүлсэн баг, алба хаагчийг шагнаж урамшуулсан байна.  
 

                               Дөрөв. Санхүү бүртгэл, аж ахуй, 
хангамж үйлчилгээний талаар: 

 
          Тус Цагдаагийн газраас 2018 оны 03 дугаар улиралд “Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хууль”, “Төсвийн тухай хууль”  болон бусад хууль эрх зүйн баримт 
бичгийг үндэслэл болгон төсвийн хөрөнгийг хэмнэлттэй зарцуулан, бүртгэлээр тавих 
хяналтыг сайжруулах, цагдаагийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, 
цагдаа, дотоодын цэргийн  байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтыг 
хэрэгжүүлэх, ажилчдын цалин хөлс, нийгмийн асуудалд анхаарал тавин, төсвийг 
зориулалтын дагуу зарцуулж, өр авлагагүй байх зорилт тавин ажиллалаа. 

Тºñâèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð 1.402.501.3 ìÿíãàí òºãðºã òºñºâëºãäñөíººñ ã¿éöýòãýëýýð  
ñàíõ¿¿æèëò 100 õóâüòàé байна.  

¯íäñýí áîëîí ¿íäñýí áóñ ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãûí òºëºâëºãºº 11.250 мянган 
төгрөг  áàòëàãäàæ,  ã¿éöýòãýëýýð  11.457.6 ìÿíãàí òºãðºã  үүнээс:  Саатуулах байрны 
орлого 8.910.0 мянган òºãðºã, òýýâðèéí õýðýãñýë ñààòóóëàõ õàøààíû  орлого  2.547.0 
мянган  òºãðºã тус тус оруулсан байна.                         
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          Цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшил,ажиллагсадтай холбогдон гарсан 
зардлын гүйцэтгэл хэвийн гүйцэтгэлтэй орон тооны дутуугаар 29.1 сая төгрөгний 
хэмнэлттэй байна.   
          Байр ашиглалтын зардлын хувьд төсвийн дагуу зарцуулж, байгууллагын 
хэвийн ажиллагааны болон нормитив зардалд гүйцэтгэл 11.2 сая төгрөгөөр  
хэмнэлттэй,  бусад зардлын хувьд хэвийн гүйцэтгэлтэй ба харилцагч байгууллага, 
хоорондын тооцоо нийлсэн, өглөг, авлагагүй байна.  
         Цагдаагийн газрын ахлагч нарын хээрийн дадлага сургуулилтын сургалтын 
зардалд  2.6 сая төгрөг зарцуулсан.         
         Байгууллагын тохижилт үйлчилгээнд /Гадна болон  эрүүлжүүлэх, саатуулах 
байрны хаяг, автомашины засвар үйлчилгээ, засвар/  5.1 сая төгрөг зарцуулагдсан. 
          Санхүүгийн жилийн  эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг гаргаж 
Цагдаагийн ерөнхий газрын дотоод хянан зааварлагчаар хянуулж, эд хөрөнгийн 
ашиглалт, бүртгэл судалгааг зааварчилгааны маягт шийдвэрийн дагуу хийж,   
нэгтгэлд оруулсан.  

  2018 оны цалингийн санхүүгийн няравын программд шинэчлэлт хийлгэж,  эд 
хөрөнгийн ангилил, зэрэглэлд өөрчлөлт хийсэн.   
          Цагдаагийн  даргын А/124 тоот тушаалаар алба хаагчдын төрийн тусгай алба 
хаасаны нэмэгдэл,  цалингийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж сар бүр мэдээний хамт 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанд хүргүүлж хэвшсэн.  
           Санхүүгийн үйл ажиллагаанд Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт-шалгалт, 
үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс ирүүлсэн зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  
         Шилэн дансны системд шилэн дансны мэдээллийг  хуулийн дагуу оруулж  5 
саяаас дээш гүйлгээ бүрийг журмын дагуу гүйцэтгэж, Санхүүгийн жилийн эцсийн 
тайлан, аудитийн дүгнэлт, тендерийн материал зэргийн нийтлэн ажиллаа.      
         Үнэт цаасны тооцоог сар бүр Цагдаагийн ерөнхий газартай тулгалт хийж өглөг 
авлагын тооцоогүй байна.  
 

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

 
Тус Цагдаагийн газраас 2018 оны 03 дугаар улиралд цэргийн алба хаасны 

тэтгэвэрт гарсан 9 алба хаагчид тасаг хамт олноос нь  хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг 
гардуулж, ЦÅГ-ын даргын тушаалаар ”Монгол цагдаа” медиалиар шагнасныг тус тус 
гардуулсан. 

   Цагдаагийн байгууллага үүссэн байгууллагдсаны түүхт 97 жилийн ой, 
“Цагдаагийн алба хаагчдын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд  алба 
хаагч 2 хонь, ахмадын зөвлөлд 2 хонийг тус тус   Цагдаагийн газрын туслах аж 
ахуйгаас олголоо.  

Мандал сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн Цагдаагийн хэлтсийн түүхт 
60 жилийн ойг тохиолдуулан  алба хаагчдын өрөө тасалгаа, замын цагдаагийн 
хяналтын постын байр, хэлтсийн гадна талбай, журмын хашааны гадна талын 
засвар, үйлчилгээг  хийлгэж, алба хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулсан.   

Мөн Цагдаагийн хэлтсийн түүхт 60 жилийн ойг тохиолдуулан 21 алба хаагчийг  
гэр бүлийн хамт ОХУ-ын Улаан-үдэ хот, Итгэлт хамба, Байгаль далай чиглэлд 
аялуулсан.  Байгууллагын хэрэгцээнд зориулж Мандал сумын 8 дугаар баг Дарьтад 2 
га газарт  төмс, манжинг тарьж, хураан авлаа.  

Замын цагдаагийн нэгжид ашиглагдаж байгаа “Хюьндай” элентра  маркын 00-
24 СЭҮ, “Хюьндай” элентра маркын 00-25 СЭҮ улсын дугаартай  тээврийн 
хэрэгслүүдэд засвар үйлчилгээг  хийлгэж, Баянгол суманд замын цагдаагийн 
хяналтын  цэг /пост/  шинээр баригдаж байна.  
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Зургаа. Дотоод хяналтын хүрээнд: 

 
Тус Цагдаагийн газраас 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 2 төрлийн 
баталгааг бичгээр авч хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажилласан. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, 2018 оны “Төрийн албаны сахилга, 
хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол,  Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газрын даргын “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 255 дугаар тушаалын 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын хэмжээнд зөвлөлийн гишүүд 2018 
оны 08 дугаар сарын 28-ны алба хаагчдын өрөөнд гэнэтийн үзлэг шалгалтыг зохион 
байгуулж, гарсан зөрчил дутагдлыг  газар дээр нь засуулж ажиллалаа.  
           Цагдаагийн ерөнхий газрын ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдад олон нийтийн сүлжээнд улс төрийн шинжтэй 
мэдээлэл, видео, мултьмедиаг бусдад түгээхгүй байх,  цахим хаягтаа албаны дүрэмт 
хувцастай зураг, албаны тоног төхөөрөмж, галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийн талаар 
мэдээ, мэдээлэл оруулахгүй байх талаар баталгаа авсан.  
 

Долоо. Санал, дүгнэлт: 
 

1. “Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд  
тусгагдсан   ажлуудыг хийж гүйцэтгэх, 

2. Мандал, Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсүүдийн үйл 
ажиллагааг шалган зааварчилах, 

3. “Байгууллагын соёлын дээшлүүье аян”, “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд 
ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж үр дүнг тооцох,  

4. Улирал бүр гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо өссөн сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 
нарын сонсголыг авч хэлэлцэх,  

  5.  ”Цагдаагийн байгууллагын сургалтын 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”-
ийн дагуу албаны сургалтыг зохион байгуулж, чанар, үр дүнг дээшлүүлэх ажлуудыг 
хэрэгжүүлэх, 

   6.  Хариуцсан нутаг дэвсгэрт  2018 оны эхний 9 сарын байдлаар өссөн гэмт 
хэрэг, зөрчлийг бууруулах чиглэлээр орон нутгийн онцлогт тохирсон тусгай арга 
хэмжээг зохион байгуулах,  

7. Алба хаагчдын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр аян зохион 
байгуулах. 

 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


