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БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 

2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6 дахь заалт, 15.2 

дахь хэсгийг үндэслэн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг Иргэний зөвлөл, оршин 

суугчдад тайлагнаж байна. Үүнд:  

 

Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын 

талаар; 

 

1.1. Тус Цагдаагийн газар нь Удирдлага, Захиргааны удирдлагын тасаг, 

Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах 

тасаг, Замын цагдаагийн тасаг, Шуурхай удирдлагын тасаг, Ногооннуур сум дахь 

цагдаагийн тасаг, Улаанхус сум дахь цагдаагийн хэсэг, Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, 

цагдаа, Дотоодын цэргийн тусгай /гэрээт/ салаа гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаа 

явуулж байна. 

1.2. Цагдаагийн албаны тухай хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн 

хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүрэг, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2020 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн 

ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохих түвшинд 

ханган биелүүлж ажиллалаа.  

1.3. 2020 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үр дүнгийн 

үнэлгээний дүн 96.1 хувийн гүйцэтгэл, 4.8 оноотой байгаа нь урьд оноос 3.0 хувийн 

гүйцэтгэл, 0.15 оноогоор өссөн үзүүлэлттэй байна. 

1.4. Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр 

хэрэгжүүлэх 16 төрлийн ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2020 оны 01 дүгээр 

сарын 17-өдөр баталж, хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ 

авч ажилласан. 

 1.5. Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Оросын Холбооны 

Улсын Дотоод хэргийн яам хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны тухай 

хэлэлцээрийн хүрээнд хил орчмын бүсийн хамтын ажиллагааны асуудлаарх 

хамтарсан ажлын хэсгийн цахим хуралдаан 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр 

зохион байгуулагдсан бөгөөд хуралд Цагдаагийн газрын дарга оролцож, гадаад орны 

цагдаагийн байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлж, харилцан туршлага 

судлах талаар мэдээ мэдээлэл солилцов. 

 

Хоёр: Санхүүгийн тайлангийн талаар; 

 

2.1. Цагдаагийн газрын 2020 оны нийт төсөв 2.660.796.440 /хоёр тэрбум зургаан 

зуун жаран сая долоон зуун ерөн зугаан мянга дөрвөн зуун дөчин/ төгрөг бөгөөд 

Төсвийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, журмын дагуу зарцуулж, шилэн 

дансны мэдээллийг цагдаагийн газрын цахим хуудсаар дамжуулан хүргэж, ил тод, 

нээлттэй байдлыг хангалаа. 
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2.2. Алба хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний явцын ярилцлагыг сар бүр 

хийж үр бүтээлтэй ажилласан давхардсан тоогоор 407 алба хаагчийн сарын үндсэн 

цалинг интервалаар 5-20 хувь буюу нийт 25.552.662 төгрөгийг нэмж олгож, алба 

хаагч нарын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авав.  

2.3. Алба хаагчдын албан томилолтын зардлыг батлагдсан төсвийн хүрээнд 

олгож, өнөөдрийн байдлаар давхардсан тоогоор 30 алба хаагчдад томилолтын 

зардалд 3.852.300 төгрөг, замын зардалд 2.529.000 төгрөгийг тус тус олгов.  

 

Гурав: Цагдаагийн алба хаагчийн сургалт, сахилга, ёс зүйн дүрмийн 

хэрэгжилтийн талаарх тайлан, мэдээлэл; 

 

3.1. Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар “Албаны 

сургалт явуулах баг байгуулж, сургалтын төлөвлөгөө”-г баталж, нийт 83 удаагийн, 

140 цагийн сургалтанд давхардсан тоогоор 10.123 алба хаагчийг хамруулан мэдлэг, 

ур чадварыг дээшлүүллээ. 

 Үүнээс мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалтыг 39 удаа 56 цаг, алба 

хаагчийг хөгжүүлэх сургалтыг 21 удаа 27 цаг, дадлагажуулах сургалтыг 7 удаа 10 цаг, 

бие бялдарын бэлтгэлжилтийн сургалтыг 10 удаа 2 цаг, төрийн болон төрийн бус 

байгууллагатай хамтран 6 удаа 18 цагийн сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. 

      Албаны сургалтын тоог өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 23 сургалтаар, 

хамрагдсан алба хаагчийн тоо 3123-аар тус тус нэмэгдсэн. 

3.2. “Хэсгийн төлөөлөгч нарын нэгдсэн сургалт”-ыг тусгайлан зохион 

байгуулснаар мэдлэг, ур чадвар дээшлүүлэв. 

3.3. Аймгийн шүүх, Прокурорын газартай хамтарсан сургалт, зөвлөгөөнийг 4 

удаа зохион байгуулж, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн 

ойлголттой боллоо. 

3.4. Алба хаагчдын галт зэвсэг эзэмших, хэрэглэх ур чадварыг дээшлүүлэх 

зорилгоор орчин үеийн “СКАТ” буудлагын төхөөрөмжийг үйл ажиллагаандаа 

ашиглаж эхлэв. 

3.5. “Шилдэг ахлагч-2020”, “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч-2020” зэрэг ур чадварын 

уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулан үр дүнг тооцлоо. 

3.6. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг 

сайжруулах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, 2018 оны "Төрийн албаны сахилга 

хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай" 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах 

удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтэс, албадуудаас алба хаагч, 

ажилтны сахилга, ёс зүй, харуцлагыг дээшлүүлэх, бууруулах, сахилга, ёс зүйн 

зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор хэрэгжүүлсэн “Өнгө нэмцгээе-

2020” нөлөөллийн аян, Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлсэн “Сахилга, ёс зүйн зөрчилгүй 

хамт олон” аяны хүрээнд 100 гаруй ажил, арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж 

ажилласны үр дүнд сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан алба хаагчийн тоог өнгөрсөн 

жилтэй харьцуулахад 10 алба хаагчаар буюу 40 хувиар буурлаа. 

3.7. Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүний сахилга хариуцлагын 

зөвлөгөөнийг 4 удаа зохион байгуулан гаргасан саналуудыг хэрэгжүүлэн ажилласан. 

 



3 
 

Дөрөв: Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд шинжлэх ухааны ололт, 

орчин үеийн техник, технологи, мэдээллийн сүлжээг нэвтрүүлэх бодлогын 

хэрэгжилт, түүний үр дүн; 

 

4.1 Хяналтын камерын тусламжтайгаар 860 хэрэг, зөрчил илрүүлэн шалгаж, 

шийдвэрлэсэн. 

4.2. Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас тус Цагдаагийн 

газарт шинэ Хантер маркийн тээврийн хэрэгсэл болон бэлэн бус торгуулийн машин, 

хэвлэгч, таблет, станц, энгэрийн камер, металь мэдрэгч зэрэг техник хэрэгслийг 

олгосон. 

 4.3. Алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор 

хэсгийн төлөөлөгч, эргүүлийн цагдаа, цагдаа-зохицуулагч нарыг энгэрийн камераар 

бүрэн хангасан. 

 4.4. Хэсгийн төлөөлөгч нарын ажлын байрыг цагдаагийн байгууллагын 

мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох ажлыг зохион байгуулснаар албаны шуурхай 

байдал хангагдаж, алба хаагчид мэдээ, мэдээлэл шуурхай авах, бүртгэх, ашиглах, 

солилцох урсгал нэмэгдлээ.  

 4.5. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 02-

ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор цагдаагийн газарт явуулын пост худалдан авахад 

шаардагдах 15.000.000, хамгаалалтын хайс хашаа хийлгэхэд  шаардагдах 

10.000.000 төгрөг нийт 25.000.000 төгрөгний санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн бөгөөд 

хөрөнгө оруулалтууд бүрэн хийгдсэн. 

       Дээрх хөрөнгө оруулалтын үр дүнд аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдах баяр, 

наадам, жагсаал цуглаан болон олон нийтийг хамарсан бусад төрлийн арга хэмжээг 

гэмт хэрэг, зөрчилгүй өнгөрүүлэх, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангагдах, ажил, 

үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, хамгаалалтыг оновчтой зохион байгуулах, замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг 

бүрдүүлэхэд ач холбогдолтой болсон. 

4.6. Хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн цагдаа нарын ажиллах 

амьдрах нөхцлийг сайжруулах ажилд сум орон нутгийн удирдлагын дэмжлэг, 

туслалцаа авах зорилгоор Цагдаагийн газрын дарга, сумын Засаг дарга, хэсгийн 

төлөөлөгч нарын хамтарсан “Гурвалсан гэрээ”-г 2020 оны 02 дугаар сарын 04-

ны өдөр байгуулан аймгийн Засаг даргаар баталгаажуулан биелэлтийг нь тооцов. 

Өнөөдрийн байдлаар Цэнгэл, Улаанхус сумын удирдлагууд орон нутгийн 

хөрөнгөөр автомашин, Толбо, Бугат, Дэлүүн, Алтанцөгц, Буянт, Баяннуур сумын 

удирдагууд мотоцикл олгосон. 

Мөн Толбо, Дэлүүн, Булган, Бугат, Цэнгэл, Улаанхус, Ногооннуур, Алтай, 

Алтанцөгц сумын төвийг хяналтын камерын нэгдсэн сүлжээнд холбож, гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.  

 

Тав: Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах,   бүртгэх 

ажилтай холбоотой мэдээлэл; 

 

5.1. Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн талаарх 586, зөрчлийн 

талаарх 1957, нийт 2543 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч хуулийн хугацаанд 
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шийдвэрлэсэн ба гомдол мэдээллийг өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 17.1 хувиар 

буурсан байна. 

Үүнээс гэмт хэргийн талаарх 192 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 

нээхээс татгалзах саналтай прокурорт хүргүүлж, 387 гомдол, мэдээлэлд хэрэг 

бүртгэлтийн хэрэг нээж, 1 гомдол мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлсэн. 

 

Зургаа: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 

аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажил, арга 

хэмжээний тайлан,  

 

6.1. Аймгийн хэмжээнд 2020 онд 308 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь улсын хэмжээнд 

бүртгэгдсэн 23064 гэмт хэргийн 1.4 хувийг, баруун таван аймагт бүртгэгдсэн 1312 

гэмт хэргийн 23.4 хувийг тус тус эзэлсэн. 

2020 онд бүртгэгдсэн 308 гэмт хэргийг өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 2 хэргээр 

буюу 0.7 хувиар өссөн үзүүлэлт гарсан. 

Хөнгөн 245, хүнд 63 хэрэгт тус тус мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан. 

 6.2. Гэмт хэргийн илрүүлэлтийг 81.3 хувь хүргэсэн нь зорилтод түвшингээс 11.3 

хувь, урьд оноос 7.1 хувь тус тус өсч, хохирол нөхөн төлүүлэлт 66.8 хувьтай байгаа 

нь зорилтод түвшингээс 16.8 хувиар, урьд оноос 13.4 хувиар тус тус өссөн. 

Гэмт хэргийн илрүүлэлтийг бусад цагдаагийн байгууллагатай харьцуулахад 

нэгдүгээрт эрэмбэлэгдсэн. 

6.3. Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 4 хэргээр буюу 2.9 хувиар, хүрээлэн байгаа 

орчны эсрэг гэмт хэрэг 3 хэргээр буюу 15.7 хувиар, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 

тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэрэг 4 хэргээр буюу 18.1 

хувиар, залилах гэмт хэрэг 7 хэргээр буюу 18.4 хувиар, гудамж талбайд үйлдэгдсэн 

гэмт хэрэг 8 буюу 25.8 хувиар, эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 3 буюу 9 хувиар, гэр 

бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг 2 хэргээр буюу 59 хуваир тус тус буурсан. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль зөрчсөн 156 зөрчил илрүүлж, 118 

хүнийг шүүхээр баривчлуулсан бол үүнийг өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад илрүүлсэн 

зөрчил 43 зөрчлөөр, баривчлуулсан хүний тоо 37-оор тус тус нэмэгдсэн байна. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг буурсан нь гэмт хэргийг зөрчлийн 

шатанд илрүүлж хариуцлага тооцсонтой холбоотой. 

6.4. Аймгийн төвд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн криминалоги 

судалгаа, цахим зураглал, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгийн 

судалгаанд үндэслэн Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний 

өдрийн А/40 дугаар тушаалаар эргүүлийн нэгдсэн байршилтийг тус тус шинэчилэн 

баталсан ба  эргүүлийг гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг, хүн амын суурьшил, 

хөдөлгөөн ихтэй газруудад томилон ажиллуулж, тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар 

хяналт тавин ажилласан. 

        6.5. Эргүүлийг өдөр болон оройн цагийн хуваариар, баяр ёслол, тэмдэглэлт 

өдөр, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэлд шилжин ажиллаж байгаа үед 24 

цагийн хугацаанд тодорхой цагийн хуваариар томилон ажиллуулсан. 

6.6. Давхардсан тоогоор 9.000 гаруй алба хаагч 68.000 цагийн эргүүлийн үүрэг 

гүйцэтгэсэн ба эргүүл, хяналт шалгалтын үр дүнд нийт 12233 зөрчил илрүүлж, зөрчил 

үйлдсэн 11693 хүнд 500.702.000 төгрөгний торгуулийн шийтгэл оногдуулсан. 
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Алба хаагчид эргүүл, хяналт шалгалтаар согтууруулах ундаа хэрэглэсний 

улмаас хаана байгаагаа болон очих газраа мэдэхгүй болсон 171, гэмт хэрэг, зөрчилд 

өртөж болзошгүй 174, нийт 345 хүний амь нас, эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас 

хамгаалсан. 

 6.7. Монгол Улсын Их Хурлын болон Аймаг, Нийслэл, сум дүүргийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн үед хуулиар хүлээсэн гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангах үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэн гэмт хэрэг, зөрчилгүй зохион байгууллаа.  

 Мөн Баян-Өлгий аймаг байгуулагдсаны түүхт 80 жилийн ойн баярыг нийтийн хэв 

журам, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хамгаалалтыг төлөвлөгөө, зураглалын 

дагуу гэмт хэрэг, зөрчилгүй зохион байгуулсан. 

 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 2020 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр, Монгол 

Улсын Ерөнхийлөгч тус аймагт 2020 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр, Монгол Улсын 

Их хурлын дарга 2020 оны 09 дүгээр сарын 27-30-ны өдрүүдэд тус тус ажиллах үед 

нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтыг 

зөрчил дутагдалгүй зохион байуулсан бөгөөд гэмт хэрэг, зөрчил бүртгэгдээгүй. 

Төрийн болон гадаад орны өндөр дээд хэмжээний зочин төлөөлөгч ирэх үед хэв 

журам, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зураглал, төлөвлөгөөнд тодотгол 

хийж, бэлэн байдлыг хангуулан ажилласан. 

 6.8. Коронавируст /covid 19/ цар тахлаас сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах 

зорилгоор цагдаагийн газрын алба хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжин, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргээ хэрэгжүүлж, 

тусгаарлагдсан бүсэд хорио цээрийн дэглэм сахиулж, харуул, хамгаалалтын үүргээ 

хэвийн гүйцэтгэж байна. 

 Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комисс, аймгийн Онцгой комиссын 

шийдвэрийн дагуу 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс хойш 24 цэгт 14-21 

хоногийн хугацаанд 425 хүнийг тусгаарлан ажиглах үеийн хамгаалалтанд 263 алба 

хаагч, гэрийн ажиглалтанд байсан 5314 хүнд хяналт тавьж ажилласан. 

 Мөн 84 хоногийн турш 39 цэгт давхардсан тоогоор 750 гаруй алба хаагч харуул 

хамгаалалтын үүргийг гүйцэтгэсэн. 

 Цагааннуур-Улаанбайшинтын боомтоор орж ирсэн 2800 ачаа хэрэгслийг замд 

нь хамгаалан аймгийн төвд ирж, коронавирусээс урьдчилан сэргийлж, жолоочийг нь 

машинаас буулгахгүйгээр буцаан хилээр гаргах үеийн 190 удаагийн хамгаалалтад 

давхардсан тоогоор цагдаагийн 1486 алба хаагч хамгаалалтад ажилласан.  

6.9. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нутаг дэвсгэрийн төр, 

захиргаа, хууль хяналтын байгууллагатай хамтран 109 удаа сургалт, мэдээлэл, 

сурталчилгаа, 5 удаа уулзалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлага, 3 удаа өдөрлөг, 4 удаа 

уралдаан, тэмцээн зэргийг орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын 

оролцоотой зохион байгуулсан бөгөөд нийт 22 удаа нэгдсэн  арга хэмжээ болон аян, 

22 удаа хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан.  

Зохион байгуулсан ажлын үр дүн, ач холбогдлыг тодорхойлж үзэхэд арга 

хэмжээ иргэд, олон нийтэд жигд хүртээмжтэй хүрсэн, цагдаагийн байгууллагаас 

хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо нэмэгдсэн, цагдаагийн 

байгууллага, алба хаагчдын талаар иргэдийн эерэг хандлага өссөн зэрэг олон талын 

ач холбогдолтой ажил болов. 
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Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг аймгийн төв Өлгий суманд үйл ажиллагаа 

явуулдаг 76 аж ахуйн нэгж байгууллагыг цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 10 

дугаар сарын 01-ний өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар хариуцуулж, давхардсан 186 аж 

ахуйн нэгж байгууллагад тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгаар талаар сургалт зохион байгуулан сурталчлав. 

6.10. Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдсэн, үйлдэгдэж болзошгүй шалтгаан нөхцөлийг 

арилгуулахаар 154 мэдэгдэл, 361 шаардлага хүргүүлж биелэлт үр дүнг тооцов. 

6.11. Нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөр дамжуулан нийт 169 хүнд 234 удаа 

туслам үйлчилгээ үзүүлэн, /үүнээс 53 удаа эмнэлгийн туслажм, 89 удаа сэтгэл зүйн 

зөвлөгөө, 18 удаа сургалт, 11 удаа нийгмийн халамж, 12 удаа хүүхэд хамгаалал, 21 

удаа холбон зуучлах үйлчилгээ, 27 удаа бусад төрлийн үйлчилгээ/ нийт 11 хүнийг 

байрлуулан гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж хохирохоос урьдчилан сэргийлсэн. 

НҮБ-ын Хүн амын сангаас 2020 онд “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийн үйл 

ажиллагааны чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 20.000.000 /хорин сая/ 

төгрөгний техник хэрэгслийн болон бусад эд зүйлийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. 

6.12. Сумдын адуу малыг бүртгэх, зурагжуулах ажлыг хэрэгжүүлэн аймгийн 

адууны им, тамга, зүсмийн гарын авлагыг Монгол, Орос, Тува хэлээр боловсруулж, 

үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

 

Долоо: Нутгийн захиргааны болон төрийн бус байгууллагаас зохион явуулж 

буй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар 

хангах үүргийн хэрэгжилт; 

  

 7.1. Цагдаагийн газраас төрийн 67, төрийн бус байгууллага 17, 64 аж ахуйн 

нэгжийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангасан. 

 7.2. Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг аймгийн төв Өлгий суманд үйл ажиллагаа 

явуулдаг 76 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 10 

дугаар сарын 01-ний өдрийн А/74 дугаар тушаалаар хариуцуулж, давхардсан тоогоор 

154 албан хаагч 186 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, хамтран ажилласан. 

 7.3. Орон нутгийн “Саян ТВ”, “Дербес ТВ” телевизээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ түүний үр дүнгийн 

талаар: телевизээр 66 удаагийн буюу 481 минутын мэдээ, мэдээллийг 132 удаагийн 

давталттай, радиогоор 48 удаагийн буюу 225 минутын мэдээ, мэдээллийг 96 

удаагийн давталттай, “Баян-Өлгий Цагдаагийн газар” фейсбүүк, Баян-Өлгий аймаг 

дахь Цагдаагийн газар фейсбүүк пэйж хуудас болон www.bayan-ulgii.police.gov.mn 

цахим хуудсанд 458 удаагийн мэдээ, мэдээлэл байршуулж, нэвтрүүлэг, ярилцлага 

бэлтгэн хүргэсэн. 

 

Найм: Бусад ажлын талаар; 

 

 8.1. “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6 дахь хэсэг, 

15.2 дахь заалт, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/133 тушаалаар 

http://www.bayan-ulgii.police.gov.mn/


7 
 

баталсан “Иргэний зөвлөлийн дүрэм”-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.7 дахь хэсэг, 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчаас 

тайлан тавих /код 129/ журам”-ыг тус тус үндэслэн Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл 

ажиллагааны тайлангийн хурлыг аймгийн 13 сум, 1 тосгоны оршин суугчдад 

тайлагнах ажлыг 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу 

өргөн хүрээнд зохион байгууллаа.  

 Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг Цагдаагийн газрын 

даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 28 дугаар 

хуралдаанаар хэлэлцэж, аймгийн Засаг даргад 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны 

өдрийн 27/167, ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний зөвлөлд 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны 

өдрийн 27/52 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 

 Аймгийн 13 сум, 1 тосгоныг 5 чиглэлд хувааж, тайлангийн хурлыг зохион 

байгуулах үйл ажиллагааг Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн гишүүдэд 

хариуцуулан томилон ажиллуулсан бөгөөд сумын удирдлагууд, иргэдтэй уулзах, 

санал хүсэлтийг сонсох, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын үйл ажиллагаатай 

танилцан зааварчлах, ахмад ажилтнуудын ахуй амьдралтай танилцах зэрэг ажил, 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэв. 

 Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг видео хэлбэрээр /16 

минут/ бэлтгэж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон Цагдаагийн 

газрын албаны ёсны цахим хуудас /bayan-ulgii.police.gov.mn/, фейсбүүк орчинд 

сурталчлав. 

 Тайлангийн хурлын үеэр санал, хүсэлтийн хайрцаг ажиллуулж, Цагдаагийн 

газрын “Цагаан шонхор” хамтлаг урлагийн тоглолт сонирхуулсан бөгөөд 5 иргэн 

санал, 12 иргэн хүсэлт гаргаж, 11 иргэн цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд 

талархал илэрхийлсэн. 

8.2. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/248 дугаар тушаалаар 

баталсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Ахмадын байгууллага, ахмад 

настны талаар авах арга хэмжээ /код 947/ журам”, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, 

дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны “Ахмад настнуудын талаар авах зарим 

арга хэмжээний тухай” А/223 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 

“Сар шинэ”, “Наурыз”-ын баярыг угтан тус Цагдаагийн газрын 70 ахмад ажилтанд 

хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг гардуулж, “Ахмадын сан”-д 300.000 төгрөг хандивлан, 

ахмадын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан ахмад ажилтнуудыг чөлөөт аялал 

зугаалганд гаргах ажлыг ахмадын зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулан унаа, шатах 

тослох материалын дэмжлэг үзүүллээ. 

Мөн 3 ахмад ажилтанд 1.500.000 төгрөгний үнэ бүхий эд зүйлийн тусламж 

үзүүллээ. 

Олон улсын ахмадын өдрийг тохиолдуулан “Ахмад, дунд, залуу үеийн гурвалсан 

холбоог сайжруулах нь” уулзалтыг зохион байгууллаа. 

Сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийг цагдаагийн газрын ахмад ажилтнуудтай 

ажиллах өдөр болгож, ахмадын хороо, зөвлөлтэй хамтран тодорхой ажил зохион 

байгуулах, ахмад ажилтнуудыг хариуцан ахуй амьдралтай нь танилцаж, санал 

хүсэлтийг сонсож, хамтран ажиллах алба хаагчдыг цагдаагийн газрын 2020 оны 02 

дугаар сарын 14-ний өдрийн А/22 дугаар тушаалаар хариуцуулан хэрэгжилтийг 

хангуулан ажиллаж байна. 
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8.3. Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд 5 алба хаагчийг хамруулан орон сууцтай 

болгож, Өлгий сумын Засаг даргын 2020 оны А/421 дугаар захирмжаар 4 алба 

хаагчид газар эзэмшүүлэв.   

8.4. Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнээс 3 алба хаагчид нийт 2.350.000 

төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг үзүүллээ. 

8.5. Дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан Алтанцөгц сумын нутаг дэвсгэрт 

тарьсан хүнсний ногоог хураах ажлыг зохион байгуулж, алба хаагчдад нийт 7.6 тонн 

хүнсний бүтээгдэхүүн олгосон. 

Байгууллагын хэмжээнд туслах аж ахуйг хөгжүүлж, алба хаагчдын нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, дундын сангийн хуримтлалыг 

аривжуулах, зөв оновчтой зарцуулах, алба хаагч нарт жигд хүртээмжтэй хүргэх 

зорилгоор туслах аж ахуйгаас алба хаагчдад зах зээлийн ханшаас хөнгөлөлттэй 

үнээр мал олгосон. 

8.6. “Хамт олны дундын сан”-ийн ажлын хэсэг зохих журмын дагуу гэр бүл, 

хүүхэдтэй болсон, эмнэлэгт хэвтэж эмчилгээ хийлгэсэн, өөрөө болон гэр бүлийн 

гишүүн эхнэр, хүүхэд нь Улаанбаатар хотод эмчилгээнд явж ирсэн мөн тэдний аль 

нэгийг сахин хэвтсэн, ар гэрийн гачигдал тохиолдсон алба хаагч нарт дэмжлэг, 

туслалцаа үзүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор нийт 64 алба хаагчдад 

7.360.000 орчим төгрөгний мөнгөн хэлбэрийн тусламж, дэмжлэг үзүүлэв. 

8.7. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.2 дахь заалт, 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 74 дүгээр тогтоолын дагуу Цагдаагийн 

ерөнхий газрын даргын тушаалаар аймгийн төвөөс бусад суманд 5-аас дээш жил 

ажилласан 4 алба хаагчид 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн 

урамшлыг олгосон. 

8.8. Тус цагдаагийн газрын зүгээс бусад аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг донор 

болох хүмүүнлэгийн үйлсэд хамрагдахыг уриалан, бие бүрэлдэхүүн нэгдсэн зохион 

байгуулалтайгаар цус хандивлалаа. 

8.9. Соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулсан 158 удаагийн ажил, 

арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 20625 алба хаагчийг хамруулсан. 

8.10. Цагдаагийн газрын алба хаагч, гэр бүлийн гишүүдийн дунд “Цагдаагийн 

газрын спортын цогцолбор” тэмцээнийг спортын 8 төрлөөр зохион байгуулсан ба 230 

гаруй алба хаагч, гэр бүлийн гишүүд оролцов. 

8.11. Өмнөд Судан Улс дахь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах 

ажиллагаанд Цагдаагийн газрын Буянт сум дахь хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч 

Г.Мэнги нь үүрэг гүйцэтгэж байгаа нь НҮБ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг, сайн 

санааны туслалцаа үзүүлэх, зуучлах, эвлэрүүлэх талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, 

олон улсын цэргийн болон хүмүүнлэгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

бодлогын хэрэгжилтэнд тодорхой хувь нэмэр оруулж байна. 

8.12. Цагдаагийн газрын төв байрны хашаанд болон алба хаагчдын орон сууцны 

урьд талбайд 30 авто машины зогсоолыг хийлээ. Цагдаагийн газрын төв байрны 

хаягийг хаяг шинэчлэв. 

Цагдаагийн газрын хашаанд алба хаагчдын амрах, чөлөөт цагийн зөв боловсон 

өнгөрүүлэх ногоон байгууламжтай боллоо. 

 8.13. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, Цагдаагийн ерөнхий 

газрын удирдлагаас урьд өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлийг тус тус мөрдлөгө болгон 



9 
 

Баян-Өлгий аймаг дахь цагдаагийн газрын түүхт 80 жилийн ойн арга хэмжээг 

төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр байгууллагын хэмжээнд 

тэмдэглэн өнгөрүүлэв. 

 Цагдаагийн газар байгуулагдсаны түүхт 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 

ажлын хүрээнд байгууллын түүхэн уламжлал, үйл ажиллагааг сурталчлах, бүтээлч 

ажил өрнүүлэх, хамт олны сахилга, ёс зүй, ажлын идэвх санаачилгыг дээшлүүлэх 

чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 16 алба 

хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, ойн хүрээнд төлөвлөсөн 65 төрлийн ажил, арга 

хэмжээний хэрэгжилтийг хангав. 

 Ойн хүрээнд “Түүхэн мөр, тод амжилтаа бататгасан 80 жил” үүх түүхийн 9 

бүлэгтэй ном, түүхэн баримтад киног бүтээж, “Өлгий цагдаа-80 жил” сэтгүүлийн 6 

дахь дугаарыг боловсруулан гарган иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, алба хаагч 

нарт үнэ төлбөргүй хүргэсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Дотоодын цэргийн штабын 

дарга, Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар нийт 26 алба хаагчдад олгосон. 

Мөн Төрийн дээд одон медалиар 1, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 

шагналаар 2, Цагдаагийн ерөнхий газрын шагналаар 55, бусад байгууллагын 

шагналаар 100, нийт 158  алба хаагч шагнагдсан. 

8.14. Ажил хөдөлмөрөөрөө бусдыгаа манлайлан аймгийн хөгжил дэвшилд 

үнэтэй хувь нэмэр оруулан, дэвшүүлсэн зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэн 2020 оны 

аймгийн “ШИЛДЭГ ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГА”-аар шалгарч, гэрчилгээ, цомоор 

шагнууллаа. 

 

 

 

Амар амгалан амьдралын төлөө хамтдаа 

 

 

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ 

ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


