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Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: 
  
1.1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын болон захиргааны үйл 

ажиллагааны баримт бичгийн зүйл, заалтын хэрэгжилтийг хэрхэн зохион 
байгуулж, хангаж буй талаар. 

1. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны А/95 дугаар тушаалаар 
баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2021 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
шалгуур үзүүлэлт, Цагдаагийн ерөнхий газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
тус тус үндэслэж, Цагдаагийн газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн 51 заалт, зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 20 заалт бүхий ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 04 дүгээр 
сарын 04-ний өдөр баталж, хэрэгжилтийг 75 хувьтай хангасан. 

2. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2020 оны А/110 дугаар тушаалаар 
баталсан “Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг 2020-2021 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 40 
төрлийн ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2020 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр 
баталж, хэрэгжилтийг 40 хувьтай хангасан. 

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2021 
оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Жагсаалт батлах тухай“ А/47 дугаар тушаалаар 
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2021 онд хяналтад авч, хэрэгжилтийг 
хангах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, биелэлт, үр дүнг тооцох баримт бичгүүдийг 
баталсантай холбоотой Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 11-
ний өдрийн А/14 дугаар тушаалаар “Цагдаагийн газраас 2021 онд хяналтанд авч, 
хэрэгжилтийг хангах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт үр дүнг тооцох 
баримт бичгийн жагсаалт”-ыг баталж, хэрэгжилтийг хангах, тогтоосон хугацаанд 
тайлагнахыг эрх бүхий албан тушаалтнуудад хариуцуулсан. 
 2021 онд 95 төрлийн баримт бичгийг хяналтанд авч хэрэгжилтийг тайлагнахаас 
2 дугаар улиралд тайлагнахаар тусгагдсан 52 төрлийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын хавсралтаар 
баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу тайлагнаж, 
ханган тогтоосон хугацаанд Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, холбогдох алба, 
нэгжүүдэд хүргүүлсэн. 

4. Дээд шатны байгууллага, удирдах албан тушаалтнаас ирүүлсэн үүрэг, 
ажлын чиглэлийг алба хаагч нэг бүрт хүргэх, ялангуяа сумдад үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа алба хаагчдад тухай бүрт нь хүргэн судлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах 
ажлыг зохион байгуулах, үүрэг, ажлын чиглэлийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж баримт 
үйлдэх, тайлагнах үүрэг бүхий орон тооны бус багийг Цагдаагийн газрын даргын 
2018 оны А/67 дугаар тушаалаар байгуулж, тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 
ажиллаж байгаа ба Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 7, Тэргүүн дэд даргын 7, 
Дэд даргын 40, нийт 54 төрлийн даалгавар, үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөмж, дээд 
шатны байгууллага, удирдах албан тушаалтнаас ирүүлсэн 84 төрлийн үүрэг, ажлын 
чиглэл, мэдээллийг алба хаагч нэг бүрт хүргэж, хэрэгжилтийг хангуулан тогтоосон 
хугацаанд тайлагнасан. 



 5. Цагдаагийн ерөнхий газрын нэгдсэн сүлжээ болон бусад байгууллагаас 
ирүүлсэн 2704 албан бичгийг хүлээн авч бүртгэн, 2703 албан бичгийг хүргүүлсэн. 

6.  Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас аймгийн Засаг даргатай 2021 онд 
хамтран ажиллах 37 дугаар гэрээг 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний байгуулсан 
бөгөөд гэрээнд тусгагдсан 9 төрлийн ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг 40 хувьтай 
хангасан. 

7. Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт 
тусгагдсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 9 төрлийн ажил, 
арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

8. Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн үйл ажиллагааг шалгах, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулах, зааварчлах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах /код-112/ журам”, 2021 оны 01 дүгээр 
сарын 08-ны өдөр баталсан Цагдаагийн газрын дотоод хяналт шалгалтын 11 заалт 
бүхий төлөвлөгөөний дагуу цагдаагийн газрын тасгуудын 2020 оны үйл 
ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч, үйл ажиллагааг сайжруулах, зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах талаар Цагдаагийн газрын даргын 2021 
оны 8, 9, 10, 11, 12, 13 дугаар үүрэг, ажлын чиглэлийг тасгийн дарга нарт өгч 
хэрэгжилтийг энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар тооцсон. 

 
1.2. Байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдаан тайлангийн хугацаанд 

хуралдсан байдал, шийдвэрлэсэн асуудлын талаар. 
1. Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, зохион 

байгуулах 13 ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 01 дүгээр сарын 07-ны 
өдөр баталж хэрэгжилтийг хангуулсан ба Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх 
зөвлөл 11 удаа хуралдаж 77 асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 

2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”, Стандартчилал Хэмжилзүйн Үндэсний 
Зөвлөлийн 2011 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан “Баримт бичгийн хэвлэмэл 
хуудас, тэдгээрт бүрдлүүдийг байрлуулахад тавих стандарт”, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 2017 оны А/246 дугаар тушаалаар баталсан “Байгууллагын тушаал 
гаргах /код 136/ журам”-ын дагуу Цагдаагийн газрын даргын хүний нөөц, алба 
хаагчдад холбоотой гаргасан А тушаал 47, цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай 
холбоотой гаргасан Б тушаал 58, нийт 105 тушаалыг холбогдох хууль тогтоомж, 
журмыг үндэслэн боловсруулан гаргасан. 

  
1.3. Хүний нөөцийн бодлогын талаар: 
1. Төрийн албаны тухай хууль,  Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн 

ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/246 дугаар тушаалаар баталсан “Албан тушаал 
/ажлын байр/-ын тодорхойлолт боловсруулах /код 106/ журам”-ын дагуу тухайн 
албан тушаалын чиг үүрэг, түүнийг хэрэгжүүлэх албан хаагчид тавигдах болзол, 
мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварын шаардлагыг шинээр баталгаажуулсан 
албан тушаалын тодорхойлолтуудыг алба хаагч бүртэй танилцуулан хэрэгжилтийг 
хангуулсан.  

2. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/248 дугаар тушаалаар 
баталсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Цагдаагийн байгууллагад 
анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах /код 902/ журам”, мөн даргын 2017 оны 
09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/179 дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаагийн 
байгууллагад ажиллах иргэнд тавигдах тусгай шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тооцох 
журам”, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтсээс ирүүлсэн үүрэг, ажлын 
чиглэлийн дагуу Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/12 дугаар тушаалаар 5 алба 
хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан ажлын хэсэг цагдаагийн байгууллагад анх 
орох иргэний сонгон шалгаруулалт, элсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулсан ба 



хүсэлт гаргаж, шалгалтанд хамрагдсан 33 иргэнээс бие бялдар, монгол хэл ярианы 
чадвар, сэтгэл зүйн байдал, эрх зүйн мэдлэг болон бусад шалгуурыг хангаж тэнцсэн 
12 иргэнийг Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан 3 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг “Цагдаа”, “Дотоодын 
цэргийн харуулчин” мэргэжил олгох цахим сургалтыг зохион байгуулсан. 

Мэргэжил олгох цахим сургалтанд хамрагдсан 2 иргэнийг цагдаагийн газрын 
сул орон тоонд томилуулах саналыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөцийн 
хэлтсээс зөвшөөрсөний дагуу Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны Б/37, Б/43 дугаар 
тушаалаар  томилж, цагдаагийн цол олгосон. 

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн 
газрын даргын тушаалаар нийт 10 алба хаагчдад цол олгосон. 

4. Төрийн албаны тухай хууль,  Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны “Албан тушаал дэвшүүлэх /код-909/ журам”-д 
заасан болзол шалгуурыг хангасан 1 алба хаагчийг ахлах албан тушаалд, 6 алба 
хаагчийг ахлагч бүрэлдэхүүнээс офицер бүрэлдэхүүнд шилжүүлэн тус тус албан 
тушаал дэвшүүлэн томилуулсан.        

5. Алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, сэтгэл зүйн байдал, зан харилцаа, 
тухайн албаны тушаалын онцлог зэргийг харгалзсан дотооддоо 12 алба хаагчийн 
ажлын байрыг өөрчилсөн нь ажлын бүтээмж нэмэгдэх, цаашид тогтвор 
суурьшилтай ажиллахад шууд нөлөөлсөн бөгөөд бусад цагдаагийн байгууллагаас 
шилжиж ирсэн 2, бусад цагдаагийн байгууллагад шилжсэн 2 алба хаагч байна. 

6. Төрийн албаны тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1 дэх хэсэг, 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 72 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 
2020 оны 218 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ алба хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 
А/67 дугаар тушаалаар баталсан “Алба хаагчийн ажлыг үнэлэх /код-111/ журам”-
ын 111.4.5 дахь заалт, Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны А/24 дүгээр тушаалаар 
баталсан “Цагдаагийн газрын дотоод журам”-ын 2.17 дэх заалтыг тус тус 
үндэслэн алба хаагчийн төлөвлөгөөний биелэлтийн 1 дүгээр улирлын явцын 
ярилцлагыг 4 дүгээр сарын 5-ны дотор хийж, хагас жилээр ажлын гүйцэтгэл, үр 
дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн 
үнэлгээг баталгаажуулах үнэлгээний багийг Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 
06 дугаар сарын 02-ны өдрийн өдрийн А/40 дугаар тушаалаар байгуулж, 
цагдаагийн газрын 156 алба хаагч, ажилтны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн хагас жилийн тайланг хянаж, үнэлгээ өгч, 2021 оны 06 дугаар сарын 
19-ний өдөр баталгаажуулсан болно. 

7. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажилллагааны “Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дасан зохицох /код 944/ журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 
2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр Цагдаагийн газрын дасан зохицох үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Цагдаагийн газрын дасан зохицох үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /дадлагажих/ төлөвлөгөө, алба хаагчдын дадлагажиж буй 
үйл ажиллагааг бодитой үнэлж дүгнэх, шалгуур үзүүлэлт, үнэлгээний хуудсыг тус 
тус баталж, тайлангийн хугацаанд 12 алба хаагчдад халамжлан хүмүүжүүлэгч, 
дадлагажуулагч багшийг Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны Б/08, Б/09, Б/20, Б/33, 
Б/21,  Б/38,    Б/39,    Б/44,    Б/49,   Б/52 тушаалаар тус тус томилж, гурвалсан гэрээ 
байгуулан ажиллуулсан бөгөөд шинээр томилогдсон алба хаагчид хариуцсан 
ажилдаа богино хугацаанд дасан зохицоход шууд нөлөөлж байна. 

8. Өнөөдрийн байдлаар цагдаагийн газраас Дотоод хэргийн их сургуулийн 
эчнээ 3 жилийн сургалтанд 5, эчнээ 5 жилийн сургалтанд 1, нийт 6 алба хаагчийг 
хамруулан хүний нөөцийг бэлтгэж байна. 

 



1.4. Алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан албаны сургалт, түүний үр 
дүнгийн талаар. 

1. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2021 
оны “Албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай” А/02 дугаар тушаалын 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/02 дугаар 
тушаалаар “Албаны сургалт явуулах баг байгуулж, сургалтын төлөвлөгөө”-г 
баталсан бөгөөд 66 төрлийн сэдвийн хүрээнд 246 цагийн 183 удаагийн сургалтыг 8 
сургагч багш зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд хэрэгжилт 69 хувьтай байгаа 
ба хэрэгжилтийн шатанд болон тайлант оны эцэст төлөвлөгөөний хэрэгжилт хэвийн 
хангагдаж, албаны сургалтын чанар, үр дүн, алба хаагчдын мэдлэг, ур чадвар 
дээшилнэ гэж дүгнэж байна. 

Цагдаагийн газраас 2021 оны хоёрдугаар улиралд мэдвэл зохих хууль 
тогтоомжийн сургалтыг 23 удаа 21 цаг, алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалтыг 12  удаа 
18 цаг, дадлагажуулах сургалтыг 10 удаа 14 цаг, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран 7 удаа 11 цагийн сургалт нийт 45 удаагийн 53 цаг сургалт 
явуулсан ба давхардсан тоогоор 5374 алба хаагчийг хамруулсан ба сургалтын 
мэдээллийг “Сургалтын мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлийн сан /Е surgalt/”-д бүрэн 
шивж мэдээллийн бааз үүсгэсэн. 

- Цагдаагийн газрын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний хүрээнд тасаг, хэсгийн 
дотоод сургалтыг 7 хоног бүр зохион байгуулах ажил хэвшил болсон ба 
коронавируст халдвар /ковид-19/ цар тахалтай холбоотой ZOOM, GOOGLE MEET 
програмын бүтэн жилийн эрхийг худалдан авч албаны сургалтыг өөрсдийн нөөц 
бололцоонд тулгуурлан суманд үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдыг аймгийн төвд 
дуудан ирүүлэхгүйгээр зайн буюу цахим сургалтыг явуулж байна.  

2. Аймгийн Прокурорын газартай хамтран Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх явцад гарч буй хүндрэл бэрхшээл, 
түүнийг арилгах талаар 2 удаа сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулан зөрчил 
дутагдлыг арилгуулах удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 

3. Алба хаагчдын бие бялдрын хөгжил, дасан зохицох, үүрэг гүйцэтгэх 
чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр чадамжид суурилсан /дадал/ сургалтыг танхим 
болон бусад хэлбэрээр зохион байгуулсан ба сургалтын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор алба хаагчдын хязгаарлагдмал “БӨ Цагдаагийн газар” хуудсанд 
сургалтын материал, кейс, богино хэмжээний шторкийг байршуулан алба хаагчдад 
хүргэж судлуулсан.  

4. Цагдаагийн албаны тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хууль, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, 
Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын 
дүрэм болон бусад хууль, журмын хүрээнд амьдрал практикт зонхилон тохиолддог 
өгөгдлөөр бодлого, кейс бэлтгэж цагдаагийн газрын нийт ахлагч бүрэлдэхүүнээс 
шалгалт авч, гаргасан алдааны хүрээнд ярилцлага зохион байгуулсан болно. 

5. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын Ерөнхий прокурорын хамтарсан 2017 
оны А/224, А/102 дугаар тушаалаар баталсан “Биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт 
зэвсэг хэрэглэх заавар”, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажилгааны “Галт зэвсэг 
хадгалах, хамгаалах, бүртгэх, тавьж олгох, буудлага хийх /код-235/ журам”, 
Цагдаагийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа галт зэвсгийн төрөл, тэдгээрийн 
техникийн өгөгдэхүүн, “Галт зэвсэгтэй харьцах аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, дадал 
эзэмшүүлэх, галт зэвсэгтэй харьцах аюулгүй ажиллагааны дадлага олгох сургалтыг 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу танхим, дадлага, цахим хэлбэрээр тус тус зохион 
байгуулсан бөгөөд нийт 145 алба хаагчийг хамруулсан. 

 
1.5. Алба хаагчдын нийгмийн асуудал, үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл, 

боломжийг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний талаар. 



1. Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр 
хэрэгжүүлэх 14 төрлийн ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 01 дүгээр 
сарын 14-ний өдөр батлан хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авч ажилласан. Тухайлбал:  
 2. Цагдаагийн газрын алба хаагч, ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, 
дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн холбогдох төрийн байгууллагуудтай 
хамтран 4 алба хаагчид газар олгох ажлыг 2021 оны 02 дугаар сард зохион 
байгууллаа. 
 3. “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 30 алба хаагчдад 
3.550.000 орчим төгрөгний мөнгөн хэлбэрийн тусламж, дэмжлэг үзүүлсэн. 
 4. 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 12 хонь олгосон. 

5. Монголын Улаанзагайлмай Нийгэмлэгээс аймгийн Улаанзагалмай хороонд 
2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Тусламж хүртэгчийг сонгох” тухай 01/283 
дугаар албан бичгийн дагуу коронавируст халдвар /ковид-19/ цар тахлын үед 
хуулиар хүлээсэн олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргээ амжилттай 
хэрэгжүүлэн хорио цээрийн дэглэм сахиулан ажиллаж байгаа Цагдаагийн газрын 6 
алба хаагчид 600.000 төгрөгний үнэ бүхий хүнсний зүйлийн дэмжлэг үзүүлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулсан.  

6. 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 3 алба хаагчид 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн 
урамшлыг олгуулсан. 

7. Нийт 15 алба хаагчийн цалингийн шатлалыг ахиулж, 2 алба хаагчийн төрийн 
тусгай алба хаасны хугацааны нэмэгдэл болох нийт 1.059.270 төгрөгний нэмэгдлийг 
олгосон. 
 8. Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн 
газрын төв байранд 2.500.000 төгрөгний засвар үйлчилгээ хийсэн. 
 9. Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/1141 
дугаар захирамжаар цагдаагийн газарт хөдөлгөөнт камер байрлуулахад 
шаардагдах 4.911.000 төгрөгийг шийдвэрлэсэн бөгөөд 1 ширхэг дамжуулагч, хүлээн 
авагч антен, 1 ширхэг хөдөлгөөнт камер, 1 ширхэг хөдөлгөөнт нэг чиглэлийн камер, 
5 ширхэг энгэрийн камерыг тус тус нийлүүлсэн.  

10. Жижүүр, харуулаар томилогдон 24 цагийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба 
хаагчдад эрүүл илчлэгтэй, халуун хоол хүнсээр хангах зорилгоор дотоод нөөц 
бололцоонд тулгуурлан цайны газрыг ажиллуулж байгаа бөгөөд цайны газарт 
1.000.000 төгрөгний засвар үйлчилгээ хийлээ. 

11. Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн дарга нар давхардсан тоогоор 100 гаруй 
алба хаагчтай ганцаарчлан уулзаж, санаа бодлыг нь сонсож, 50 гаруй алба хаагчийн 
ахуй амьдралтай биечлэн танилцаж, зарим санал хүсэлтийг холбогдох дээд шатны 
байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх, түүнчлэн албандаа хүндэтгэлтэй хандах 
талаар  нөхцөл байдлыг бодитой тайлбарлаж ойлгуулах талаар яриа таниулга хийх 
зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 

12. Эмэгтэй алба хаагч, ажилтан нарыг тодорхой нөхцөлд ажлын онцлогт 
тохируулан богиносгосон цагаар ажиллуулах, ажлын цагт багтаан чөлөө өгөх, 



байгууллагын “Эцэг, эхийн зөвлөл”-өөр дамжуулан эцэг, эх, асран хамгаалагчдын 
үүрэг, хариуцлага, хүүхэддээ тавих анхаарал, халамжийг нэмэгдүүлэх санамж, 
зөвлөмж өгөх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ авлаа. 

13. Аймгийн төв Өлгий сумын Засаг даргаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн 
Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны Б/05, Б/56  дугаар тушаалаар 5 олон нийтийн 
цагдааг томилон хэсгийн байцаагч нарт хариуцуулан ажиллуулсанаар алба 
хаагчдын ажлын ачаалал буурах, үүрэг гүйцэтгэх чадвар нэмэгдэхэд нөлөөлсөн 
болно. 

14. 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 2021 оны 03 дугаар сарын 26-
ны өдөр байгуулсан. 

15. Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд учирч 
болох эрсдэлийг оновчтой, аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийн 
дагуу тодорхойлж, үнэлгээ өгөх, урьдчилан сэргийлэх санал, зөвлөмж 
боловсруулан биелэлтэд хяналт тавих үүрэг бүхий эрсдэлийг удирдах орон тооны 
бус багийг 11 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 
05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/38 дугаар тушаалаар шинэчлэн томилж, ажил, 
үүргийн хуваарийг тодорхой болгосон. 

Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийг 4 чиглэлээр 
тодорхойлж, 2021 онд хариу арга хэмжээ авах 34 ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
2021 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр батлан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж 
байна. 

Тодорхойлсон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах 
зорилгоор байгууллага, хүний нөөц, алба хаагч, барилга байгууламж, санхүүгийн 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 55 төрлийн ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг 
хангуулсан. 
        

1.6. Нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар 
уламжлан шийдвэрлүүлсэн ажил, арга хэмжээ, төсөв хөрөнгө, зарцуулалт, үр 
дүнгийн талаар. 

1. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-
ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор “Архидалтгүй Баян-Өлгий хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангахад 5.000.000, Цагдаагийн газрын төв байрны дулааны шугамыг 
солих ажилд 20.000.000, малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх програм хангамжийн 
ажилд 5.000.000, аймгийн Засаг даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 
А/116 дугаар захирамжаар зам тээврийн осол болон түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
үйл ажиллагаанд 5.000.000, 2021 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/1141 дугаар 
захирамжаар цагдаагийн газарт хөдөлгөөнт камер байрлуулахад шаардагдах 
4.911.000, нийт 39.911.000 төгрөгийг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 
шийдвэрлүүлсэн бөгөөд санхүүжилтийг өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 14.911.000 
төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 

 
1.7. Цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн 

болон төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрт 
хамрагдаж байгаа болон бие даан хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр, 
хугацаа, үр дүнгийн талаар. 

1. Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундааны хэрэглэгээ, согтуугаар үйлдэгдэх 
гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтын бууруулах, хорт зуршилаас сэргийлэх, иргэд, олон 
нийтэд нөлөөллийн ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах, эрүүл зан үйлийг 
төлөвшүүлэх, төрийн болон төрийн байгууллага, иргэдийн оролцоог хангах 
зорилгоор Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдааны 2021 оны 02 дугаар 



сарын 05-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор “Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн Архидалтгүй 
аймаг-Баян-Өлгий-2” дэд хөтөлбөрийг баталж, 5.000.000 төгрөгний санхүүжилтийг 
шийдвэрлэсэн. 

Цагдаагийн газраас хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх зорилгоор 2021 оны 03 дугаар 
сарын 16-ны өдөр 19 заалт бүхий ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байгаа бөгөөд эхний хагас жилийн байдлаар орон 
нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 2 удаа мэдээ, мэдээлэл хүргэж, 8 удаагийн 
сургалт, сурталчилгааны ажилд 40.000 гаруй хүнийг хамруулан, 8 төрлийн 1500 
гаруй санамж, зөвлөмжийг иргэд, олон нийтэд тарааж, 8 төрлийн зурагт хуудсыг 
бүтээж сурталчилж, холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 4 
удаа нэгдсэн байдлаар зохион байгуулсан хяналт шалгалтанд 550 гаруй аж ахуй, 
нэгжийг хамруулан 8 зөрчил илрүүлж, зөрчил үйлдсэн хүнд 3.750.000 төгрөгний 
торгуулийн шийтгэл оногдуулсан. 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
14 гэмт хэрэг буюу 45.1 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан. 

 
1.8. Тайлангийн хугацаанд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ. 
1. Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг мэдүүлэх үүрэг 

бүхий 67 албан тушаалтанд ХАСХОМ-ын талаар 1 удаа сургалт зохион байгуулж, 
2020 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 2021 оны 01 
дүгээр сарын 26-ны өдрийн 29/819 дугаар албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн.  

Шинээр томилогдсон 9 /шилжин ирсэн 2, албан тушаал дэвшсэн 7/ алба 
хаагчийн материалыг Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлэн алба хаагчийн тушаал, 
шийдвэрийг мэдээллийн цахим бүрдүүлэлтийн санд бүртгэсэн. 

2. Авлигын эсрэг хууль, хөтөлбөрийг сурталчлах чиглэлээр иргэдийг хүлээж 
авах танхимд тусгайлан булан, самбар гарган үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. 

- Цагдаагийн газрын төв байрны урьд байрлуулсан 2.32*3.0 хэмжээтэй “LED” 
дэлгэцээр дамжуулан авлигын хор уршгийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, санамж, 
зөвлөмжийг түгээж байна. 

3. Авлигатай тэмцэх газраас бүтээсэн авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын 
гэмт хэрэг, хүнд сурталтай үйлчилгээ, албан тушаалтны ёс зүй, зүй бус шаардлагын 
талаарх мэдээлэл авах 110 тусгай дугаарыг цагдаагийн газрын албан ёсны цахим 
хуудас /bayan-ulgii.police.gov.mn/, “Баян-Өлгий Цагдаагийн газар” фейсбүүк хуудас, 
“LED” дэлгэцээр дамжуулан сурталчлах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулсан. 

 
1.9. Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд, байгууллагаас 

ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн 
талаар. 

1. Цагдаагийн газрын удирдлагад иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 46 алба 
хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 16 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд 
бүртгэлд авч дугаар олгож, албаны шалгалт явуулан хуулийн хугацаанд өргөдөл, 
гомдол гаргагчид хариуг нь хүргүүлсэн. 

Өргөдөл, гомдолд 46 алба хаагчийг холбогдуулан шалгасны 32 буюу 69.5 
хувийг офицер, 14 буюу 30.4 хувийг ахлагч бүрэлдэхүүн эзэлж байна. 
        Монгол Улсын Засгийн газрын “Иргэд, олон нийттэй харилцах төв” 11-11 
бүртгэгдсэн 1, Цагдаагийн ерөнхий газрын алба хаагчийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээлэл хүлээн авах 126 дугаар утсанд бүртгэгдсэн 2, нийт тус 
цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа, алба хаагчдад холбоотой иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас 3 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, бүртгэгдсэн бөгөөд Засгийн газрын 
“Иргэд, олон нийттэй харилцах төв” 11-11 бүртгэгдсэн гомдол мэдээллийг иргэн 
өөрийн хүсэлтээр буцааж авсан бол 126 дугаар утсанд бүртгэгдсэн 2 гомдолд 



мэдээллийг үндэслэн албаны шалгалт явуулахад алба хаагчийн хууль, журам 
зөрчсөн үйлдэл тогтоогдоогүй болно. 

2. Цагдаагийн газрын удирдлагад хандаж иргэд, алба хаагчдаас 73 өргөдөл, 
гомдол, мэдээлэл ирүүлсэн бөгөөд “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/246 дугаар 
тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Өргөдөл, гомдол 
хүлээн авч шийдвэрлэх /код 121/ журам”-ын дагуу хүлээн авч бүртгэн, хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэж хариу хүргүүлсэн.   

 
1.10. Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил арга хэмжээний  талаар. 
1. Алба хаагч, ажилтны сахилга, ёс зүйн зөрчил болон гэмт хэрэг, зөрчилд 

өртөж хохирсон шалтгаан нөхцөлийг 2020 оны байдлаар судлан шалтгаан 
нөхцөлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх ерөнхий 11 
төрлийн ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр 
баталж хэрэгжилтийг хангуулсан. 

Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/39 дүгээр тушаалаар алба хаагч, 
ажилтны сахилга, ёс зүйн байдалд дүн шинжилгээ хийх, шалтгаан нөхцөлийг 
тогтоож, арилгах, урьдчилан сэргийлэх санал, зөвлөмж боловсруулах, 
хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүрэг бүхий зөвлөлийг 10 алба хаагчийн бүрэлдэхүүтэй 
байгуулсан. 
 Сахилгын зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг судалж, дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 
хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа, ёс зүй хангалттай төлөвшөөгүй зэрэг гол 
шалтгаан нөхцөл тогтоогдсон ба арилгах чиглэлээр 35 төрлийн ажил, арга хэмжээг 
зохион байгуулж, үр дүнг тооцов. 

2. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/63 дугаар тушаалыг үндэслэн Цагдаа, дотоодын 
цэргийн байгууллагаас 2021 онд дэвшүүлсэн “Удирдах ажилтны манлайлал, алба 
хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлж, аюулгүй байдал, эрх хууль ёсны эрх 
ашгийг хамгаалах” нэгдүгээр зорилтыг хэрэгжүүлэх, алба хаагчдаас гаргаж буй гэмт 
хэрэг, сахилга, ёс зүйн зөрчлийг бууруулах, гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд нөлөөлж буй шалтгаан нөхцөлийг арилгах зорилго 
бүхий “Харилцаа Хандлага" аяныг цагдаагийн газрын хэмжээнд зохион байгуулах 
Ажлын хэсэг, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 
03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар байгуулан төлөвлөгөөний 
дагуу ажил, арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/129 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”-ийн 11 дүгээр зүйлийг 
үндэслэн Цагдаагийн газрын тайлант хугацааны сахилга, ёс зүй, хариуцлагын 
байдлыг бие бүрэлдэхүүнд мэдээлэх, гарсан зөрчлийг шинжлэн хэлэлцэх, сахилга, 
ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажил, түүний үр дүнд 
үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох, алба 
хаагчийн төлөвшилд нөлөөлөх, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, асуудлыг хамтын 
оролцоотойгоор шийдвэрлэх зорилготой Цагдаагийн газрын нийт бие 
бүрэлдэхүүний 2021 оны 1, 2 дугаар улирлын “Сахилга, ёс зүй, хариуцлага”-ын 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. 

4. Цагдаагийн газрын Сахилга, ёс зүйн хорооноос алба хаагчдаас гаргасан 
сахилга, ёс зүйн зөрчил, хариуцлагын байдалд дүн шинжилгээ хийж, шалтгаан 
нөхцөлийг тогтоож, арилгуулах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар тасаг, 
хэсгийн дарга, дотоодын цэргийн тусгай салааны захирагч нарт 2021 оны 01 дүгээр 
сарын 11-ний өдрийн 14 заалт бүхий 01 дугаартай хэрэгжих боломжтой үүрэг, 
ажлын чиглэл хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулсан. 



5. Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд даргаас 2019 оны 02 дугаар сарын 25-
ны өдрийн 3/73 дугаар албан бичгээр “Итгэлцлийн гэрээ” байгуулахтай холбоотой 
ирүүлсэн үүргийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 02 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн А/57 дугаар тушаалаар баталсан “Итгэлцлийн гэрээ”-ний 
загварын дагуу Цагдаагийн газрын нийт 152 алба хаагч, ажилтан бүртэй 2021 оны 
03 дугаар сарын 19-ний өдөр гэрээ байгуулсан ба итгэлцлийн гэрээ зөрчсөн 10 алба 
хаагчид сахилгын шийтгэл оногдуулсан. 

6. Сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр бичгээр 10 удаагийн үүрэг, ажлын 
чиглэл, зааварчилгаа, зөвлөмж өгч үр дүнг тогтоосон хугацаанд 
тооцож, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байх, цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн 
дүрмийн хэрэгжилт, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой 32 
төрлийн баталгааг давхардсан тоогоор 1157 алба хаагчаас гаргуулан авч, 
хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан нь алба хаагчдыг сахилга, хариуцлага дээшлэх 
нэг хүчин зүйл боллоо. 

7. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 
Б/319 дүгээр тушаалыг үндэслэн Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 03 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн Б/29 дугаар тушаалаар Цагдаагийн байгууллагын түүхт 100 
жилийн ойг угтаж 2020 он, 2021 оны хагас жилийн байдлаар сахилгын шийтгэл 
оногдуулсан 5 алба хаагчийн сахилгын шийтгэлийг хугацаанаас нь өмнө сахилгын 
шийтгэлгүйд тооцсон. 

 
1.11. Санхүүгийн үйл ажиллагааны  талаар. 
1. Цагдаагийн газрын 2021 оны нийт төсөв  2.779.517.200 төгрөг бөгөөд 2021 

оны эхний 6 сарын байдлаар нийт санхүүжилтээс 1.448.566.000 төгрөгийг 
зарцуулсан ба  цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулалд 1.193.632.500 төгрөг, ажил 
олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 26.715.100 төгрөг, байр ашиглалттай 
холбоотой тогтмол зардал 51.207.800 төгрөг, хангамж бараа материалын зардал 
74.158.200 төгрөг, норматив зардал 11.937.500 төгрөг, эд хогшил, урсгал засварын 
зардал 36.110.000 төгрөг, томилолт зочины зардал 10.369.800 төгрөг, бусдаар 
гүйцэтгүүлсэн, ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 6.257.500 төгрөгийг 
зориулалтын дагуу тус тус зарцуулсан бөгөөд санхүүгийн үйл ажиллагаа болон 
төсвийн зарцуулалтанд ямар нэгэн зөрчил дутагдал гараагүй бөгөөд Төсвийн тухай 
хууль болон бусад хууль тогтоомж, журам, зааврыг үйл ажиллагаанд мөрдлөгө 
болгон ажилласан. 

2. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн  
“Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулах тухай” 2 дугаар албан даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангах 20 төрлийн ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 03 
дугаар сарын 18-ны өдөр баталж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.  

3. Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт болон журнал, 
ерөнхий дэвтэрийг бүрэн хөтөлж, бараа материалын тайлан, үндсэн хөрөнгийн 
хөдөлгөөний бүртгэл, бусад тайланг сар, улирал бүр гаргаж, цагдаагийн газрын 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар сар бүр хэлэлцүүлэн, үр дүнг тооцон, илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг тухай бүр засуулан, хөрөнгийн зарцуулалтын тайланг хугацаанд 
нь үнэн зөв гаргаж, холбогдох газарт хүргүүлсэн.   

 
1.12. Тайлангийн хугацаанд зохион байгуулсан, шинэлэг ажил, арга 

хэмжээ, түүний үр дүнгийн талаар. 
1. Монгол Улсад Хууль зүйн алба байгуулагдсаны 110, орчин цагийн 

цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг 
хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Дэд даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан “Баруун бүсийн 
цагдаагийн хүрээний хамтын ажиллагааг сайжруулах арга зам” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний хурлын удирдамж, 2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан 



эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөрийн дагуу 2021 оны 05 дугаар сарын 20-ны 
өдрийн 08:30-10:30 цагийн хооронд Цагдаагийн газраас анх удаа зохион 
байгууллаа. 

2. Цагдаагийн газрын нэрэмжит гудамж /цэцэрлэгт хүрээлэн/ бий болгох 
саналыг аймгийн төв Өлгий сумын удирдлагуудад 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны 
өдрийн 29/167 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд Өлгий сумын Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 04 
дүгээр тогтоолоор “Цагдаагийн газрын өргөн чөлөөг”-г бий болгох шийдвэр 
гаргуулсан. 
 3. Цагдаагийн алба, алба хаагчийн үйл ажиллагааны онцлогийг алба хаагчдын 
гэр бүлийн хүмүүст сурталчлан таниулах, ойлгуулах, хамтын ажиллагааг 
сайжруулах зорилгоор “Ажлын нэг өдөр” арга хэмжээг 2021 оны 3 дугаар сард 
зохион байгуулсан ба арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн газрын тасгийн дарга нар 
алба хаагчдын гэр бүлийн хүмүүсийг хүлээн авч уулзан цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагааг танилцууллаа. 

Мөн гэр бүлийн хүмүүс алба хаагчдын нэг өдрийн ажилтай танилцаж, хамтран 
үүрэг гүйцэтгэв. 

4. Цагдаагийн газрын 5 ахмад ажилтны санал санаачилгаар Цагдаагийн газрын 
ахмад ажилтан, алба хаагч, ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалах, 
үйл ажиллагааг дэмжин туслах, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ижил зорилготой төрийн бус 
байгууллагатай хамтран ажиллах зорилгоор “Цагдаагийн газрын албан хаагч, 
ажилтан, ахмадуудын хөгжлийг дэмжих” нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллагыг 
хуулийн этгээдийн 000180005 улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 3077942 регистрийн 
дугаартай байгуулсан бөгөөд ахмад ажилтнуудыг хөгжүүлэх талаар тодорхой 
ажлуудыг 3, 4 дүгээр улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа болно. 
 
 1.13. Бусад 

1. Монгол Улсад Хууль зүйн алба үүсэн байгуулагдсаны 110, орчин цагийн 
Цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ой 2021 онд тохиохтой 
холбогдуулан 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр бэлтгэл ажлыг хангах 21 заалт 
бүхий төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын 
хэсгийг Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/01 дүгээр тушаалаар 7 алба хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. 

Удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлэх 2, 
үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх 16, бүтээн байгуулалтын ажлын 
хүрээнд хэрэгжүүлэх 3, нийт 21 төрлийн ажил, арга хэмжээ хэрэгжилтийн шатанд 
болон тайлант оны эцэст хэрэгжилт хэвийн хангагдах боломжтой гэж үзэж байна. 

2. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2021 
оны А/20 дугаар тушаалаар Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахмад 
ажилтнуудын халамж, хамгаалал, асаргаа сувилгааг чанаржуулж, ахмад настны 
амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор батлагдсан “Эрүүл-Насжилт хөтөлбөр”-
ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 16 төрлийн ажил, арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжүүлж байна. 

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”-ийн баярыг угтан цагдаагийн газрын ахмад ажилтнуудад 
хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг хүргүүлсэн.  

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. 

Ахмад ажилтан нараар бахархах, алба хаагчдын албандаа хандах хандлагыг 
дээшлүүлэх, туршлага, ажлын арга барилыг өвлүүлэх, ажил үйлсийг иргэд, олон 
нийтэд сурталчлах зорилгоор “Ахмадуудыг алдаршуулъя” арга хэмжээний 
удирдамжийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр баталж, сар бүр нэг ахмад 
ажилтны талаарх мэдээ, мэдээлэл бэлтгэн цахим орчинд сурталчлан ажиллаж 
байгаа бөгөөд 6 ахмад ажилтныг цахим орчинд сурталчлав. 

Монгол Улсад орчин цагийн Цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 
100 жилийн ойг тохиолдуулан алба хаагчдын албандаа хандах хандлага, бахархах 
сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх, үнэ цэнийг ойлгуулах, цагдаагийн газрын түүхийг гэрэл 
зургаар дамжуулан иргэд, олон нийтэд сурталчлах, гэрэл зургийн сан хөмрөгтэй 
болох зорилгоор “Зураг түүх өгүүлнэ” арга хэмжээний удирдамжийг 2021 оны 04 
дүгээр сарын 26-ны өдөр баталж, нийт 40 гаруй түүхэн зургийг цахим орчинд 
сурталчлав. 
 3. Цагдаагийн газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг Цагдаагийн газрын 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 24 дэх 
хуралдаанаар хэлэлцэж, коронавируст халдвар /ковид-19/ цар тахлын улмаас 
хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг хориглосонтой холбоотой 
тайланг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Иргэний зөвлөлд 2021 оны 01 
дүгээр сарын 06-ны өдрийн 29/50 дугаартай албан бичгээр бичмэл болон видео 
хэлбэрээр бэлтгэн тус тус хүргүүлсэн. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Цагдаагийн байгууллага, алба 
хаагчаас тайлан тавих /код 129/ журам”-ын 129.4.3-д заасны дагуу Цагдаагийн 
газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг видео хэлбэрээр /16 минут 43 cекунд/ 
бэлтгэж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон Цагдаагийн газрын 
албаны ёсны цахим хуудас /bayan-ulgii.police.gov.mn/, фейсбүүк орчинд сурталчлан 
ажилласан болно. 

4. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2021 
оны А/64 дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 
2021 оны соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 
цагдаагийн газрын соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 2021 оны 03  дугаар сарын 
13-ны өдөр баталж, хэрэгжилтийг 35 хувьтай ханган ажилласан. Тухайлбал: 

- Алба хаагчдын авьяасыг нээн хөгжүүлэх зорилгоор "Уран уншлага-яруу 
найраг"-ийн уралдааныг Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 08-
ний   баталсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний  өдөр зохион 
байгуулан дүгнэж, эхний 3 байранд шалгарсан алба хаагчдын цалинг нэмж олгож 
урамшуулсан. 

- Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний А/10 дугаар 
тушаалаар баталсан удирдамж, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу Цагдаагийн газраас 
2021 онд алба хаагчдаас сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргуулахгүй байх, алба хаагчдын 
хандлага, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Нэг сэтгэл-нэг хамт олон” аяныг 
зохион байгуулж байна. 

Удирдамж, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгээс 17 
төрлийн ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа ба  алба хаагчдын 
албандаа хандах хандлага нэмэгдэж, хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдсэн 
зэрэг үр дүнд гарч эхэлсэн. 

Аяны хүрээнд 2 дугаар сард “Нэг алба хаагч нэг ном” цахимаар ном унших 
уралдааныг,  3 дугаар сард “Мэдээллийн дэвшилтэд суралцья” арга хэмжээг, 4 
дүгээр сард “Хамтдаа урагшлая”, 5 дугаар сард “Хорт зуршлаас татгалзаж, эерэг 



дадалд суралцъя” арга хэмжээг тус тус хэрэгжүүлсэн бөгөөд 6 дугаар сард “Дасгал 
хөдөлгөөнийг зуршил болгоцгооё” арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

- Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор аймгийн Хөгжимт драмын 
театартай хамтран “Ээждээ барих гэнэтийн бэлэг” 10 минутын нэвтрүүлэг бүтээж, 
орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон цахим орчинд сурталчилсан. 

- “Ээждээ бичих захидал” арга хэмжээг зохион байгуулсан бөгөөд нийт 15 алба 
хаагч ээждээ захидал, гарын бэлэг хүргүүлэн баярлуулсан. 

 
Хоёр: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, 

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  
чиглэлээр 

 
2.1. Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр:  
1. Тайлангийн хугацаанд нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 63 хэрэг, үйлдлийг  

илрүүлж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах саналтай прокурорт 
шилжүүлсэн. 
 2. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 64.5 хувьтай байна. 

3. Урьд өмнө нь үйлдэгдсэн яллагдагчаар татах этгээд нь тогтоогдоогүй 
хэргүүдийн нөхөн илрүүлэх болон шинээр бүртгэгдсэн нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 
гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь илрүүлэх зорилгоор 6 удаагийн нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион явуулан үр дүнг тооцов.  

4. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/262 дугаар тушаалаар 
баталсан “Эрэн сурвалжлах /код-229/ журам”-ы хэрэгжилтийг хангаж, “ASAP” санд 
нийт 65 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг бүртгэн зарлан мэдээлсэн ба 
өмнөх оны үлдэгдэл 96, нийт 161 тооны эд зүйл, хүн мал, амьтанг эрэн сурвалжилж 
ажилласан.  

Үүнээс тайлангийн хугацаанд 68 тооны хүн, мал, эд зүйлийг олж тогтоон эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоосон ба одоо 94 тооны хүн, мал амьтан, эд зүйлсийг 
үргэлжлүүлэн эрэн сурвалжлан ажиллаж байна. 

5. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 
         Аймгийн хэмжээнд 2020 онд  малын хулгайн 27 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн ба 2019 
онтой харьцуулахад 14 хэргээр буюу 51.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй үзүүлэлт 
гарсантай холбоотой 2021 онд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох, илрүүлэх, гаралтыг бууруулах, шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах 
зорилгоор 22 заалт бүхий ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 01 дүгээр 
сарын 18-ны өдөр баталж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 
       Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, цагдаагийн байгууллагаас 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, иргэний туслалцаа, тэдний хамтын 
ажиллагааг сайжруулах  зорилгоор аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг мал 
нядалгааны газар, малын зах, махны худалдааны төвийн дарга, эрхлэгч нартай 
“Гурвалсан” гэрээ байгуулан, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.   
        Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
сэрэмжлүүлэг, нийтлэл, нэвтрүүлэг бэлтгэж, иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлын 
хүрээнд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 4 удаа мэдээ, мэдээлэл 
хүргэж, 1 удаа нэвтрүүлэг бэлтгэж цахим орчинд сурталчилсан. 
       Хилийн 0285 дугаар ангитай хамтран Хил дамнасан мал хулгайлах гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 5 сумын хилийн бүс нутагт оршин суудаг 500 
малчдад яриа  таниулга хийж, 5 төрлийн нийт 260 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг 
хуудас тараасан. 
        Аймгийн Мал эмнэлгийн газартай хамтран мал, малын мах, малын гаралтай 
түүхий эдийн бүтээгдэхүүнд ариун цэврийн хяналт тавьж, тухай бүр гарал үүслийн 
цахим бүртгэлд оруулах талаар сумдын мал үржлийн тасгийн алба хаагч нар болон 
малын эмч нарыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажилласны үр дүнд аймгийн 



хэмжээнд цахим бүртгэлээр 1397 толгой бод, 8531 толгой бог малд гарал үүслийн 
гэрчилгээг цахимаар олгосон ба гарал үүслийн гэрчилгээнд хяналт тавихад гарал 
үүслийн гэрчилгээгүй мал тууварласан, тээвэрлэсэн 3 хүнийг Зөрчлийн тухай 
хуулийн 13.5 дахь заалтыг үндэслэж тус бүр 150.000 төгрөгөөр, нийт 450.000 
төгрөгөөр торгож, шийтгэл оногдуулсан. 
        Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажилласны үр дүнд тус Цагдаагийн газарт 
эхний 6 сарын байдлаар малын хулгайн 18 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд үүнийг 
өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 5 хэргээр буюу 21.7 хувиар буурч, 
илрүүлэлт 55.0 хувьтай гарсан.  
 
 2.2. Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр:  
 1. Тайлангийн хугацаанд хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн гомдол мэдээлэл, 
шийдвэрлэлт: 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэд, аж ахуй нэгж 
байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 146 гомдол мэдээлэл хүлээн авч хуульд 
заасан үндэслэл журмын дагуу хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж шалгасан бөгөөд 
нийт хүлээн авч шалгасан гэмт хэргийн шинжтэй 24 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн 
хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж, 22 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээж, 98 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 4 гомдол мэдээллийг 
харъяаллын дагуу шилжүүлсэн. 
 Нийт хүлээн авч шалгасан гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 86,3 
хувийг шийдвэрлэж тайлангийн хугацаанд гомдол мэдээлэл шалгах хугацаа 
хэтрүүлсэн зөрчил дутагдал гаргаагүй ажилласан.   

2. Шалгаж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг:  
Энэ хугацаанд 71 хэрэгт  хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулснаас 34 хэрэг 

буюу 47,8 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татах саналаар прокурорт 
хүргүүлэн шийдвэрлэсэн бөгөөд 25 хэргийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 30.14 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр хаах саналтай шилжүүлж, 2 хэргийг 
харъяаллын дагуу шилжүүлж, нийт 31 хэрэг бүртгэлтийн хэргийг шалгаж 
шийдвэрлэсэн байна.  

Шалгаж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг:  
Мөрдөн байцаах тасаг нь тайлангийн хугацаанд 92 хүнд холбогдох 85 

үйлдэлтэй 84 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж  70 хүнд холбогдох 66 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлж, 1 хэргийг хэрэгсэхгүй 
болгох саналтай, 1 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлэх саналтай, 15 хүнд 
холбогдох 12 үйлдэлтэй 10 хэргийг хэргийг нэгтгэж,  тус тус шийдвэрлэсэн болно.  
 
   2.3.  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
 1.Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2020 
оны А/250 дугаар тушаалаар “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх бодлогын баримт бичиг”-ийг баталсантай 
холбогдуулан тус цагдаагийн газраас бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авсан. 
       2. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 02 
дугаар сарын 25-ны өдрийн 22 дугаар тогтоолоор аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 
байгуулсан. 

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлийн 2021 оны 01  дүгээр сарын 18-ны өдрийн 1 дүгээр хурлаар салбар 
зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ерөнхий, тусгай, соён 
гэгээрүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
сурталчилгааны зэрэг 4 чиглэлээр баталж, төлөвлөгөөнд цагдаагийн байгууллага 
хариуцан хэрэгжүүлэхээр 8 ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна. 



        3. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 
баталсан Цагдаагийн байгууллагын 2021 оны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд үндэслэн цагдаагийн газраас 2021 онд гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 58 заалт бүхий ажил, арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр баталж, хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 

4. Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/09 дугаар тушалаар Цагдаагийн 
газрын дүн шинжилгээ, судалгааны багийн бүрэлдэхүүнийг 9 алба хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулж, аймгийн нутаг дэвсгэрт 2020 онд өссөн 
үзүүлэлттэй бүртгэгдсэн хулгайлах, мал хулгайлах, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг, согтуугаар үйлдэгдэх гэмт 
хэрэг, хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргүүдийн шалтгаан 
нөхцөлийг судалж, арилгах арга хэмжээний саналыг боловсруулж, Цагдаагийн 
газрын даргын 2021 оны 2, 3 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, цаашид хэрэгжүүлэх 
үндсэн 6 төрлийн саналыг гаргаж, түүнийг хэрэгжүүлэх 29 заалт бүхий ажил, арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр баталж, хэрэгжилийг 
хангуулсан. 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн газар зүйн байршлын 
цахим зураглал бий болгох, /улаан, шар, ногоон бүсэд хуваах/ урьдчилан сэргийлэх 
ажилд ашиглах, гэмт хэрэг, зөрчилгүй бүс буюу ногоон бүсийн хүрээг тэлэх арга 
хэмжээг нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулах ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн.  
        Урьдчилсан байдлаар 13 сум, 1 тосгоны нутаг дэвсгэрт бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, 
зөрчлийн нөхцөл байдалд уялдуулан Булган, Буянт, Дэлүүн, Толбо, Алтанцөгц сум, 
Цагааннуур тосгоныг ногоон бүс, Сагсай, Алтай, Баяннуур, Бугат, Улаанхус сумдыг 
шар, Өлгий, Цэнгэл, Ногооннуур сумдыг улаан бүсэд тус тус хамруулж, урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа болно.  

6. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн 8 тогтоол, аймгийн Засаг даргын 1 
захирамжийг тус тус гаргасан.  

7. Тус Цагдаагийн газраас “Зөрчлийн шийдвэрлэлт”, “Хяналт шалгалт”, 
“Гудамж”, “Сар шинэ”, “Захирамжийн хэрэгжилт”, “Хорио цээр-Архи”, “Тамхи-
Хяналт”, “Сургууль орчин бүс-Аюулгүй байдал”, “Аюулгүй орчин-Эрсдэлээс 
сэргийлье”, “Улаанбайшинт”, “Судалгаа” зэрэг 11 удаагийн хэсэгчилсэн арга 
хэмжээ, 10 удаагийн нэгдсэн үзлэг шалгалт, 11 удаа уулзалт, хэлэлцүүлэг, 
ярилцлага, 21 удаагийн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг хэрэгжүүлсэн ба 
6 ерөнхий боловсролын сургууль, 1 их, дээд сургууль, 1 мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төв,  18 төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 561 
ажилтан, 352 хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, 540 малчин иргэд, 120 оюутан, 510 
сурагч, 382 ажилгүй иргэн, нийт 2465 хүн хамрагдсан байна. 
 8. Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдсэн, үйлдэгдэж болзошгүй шалтгаан нөхцөлийг 
арилгуулахаар 58 мэдэгдэл, 49 шаардлагыг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, 
албан тушаалтанд хүргүүлсэн бөгөөд 55 мэдэгдэл, 45 шаардлагын хариуг авч, 22 
мэдэгдэл, 12 шаардлагын хариуг газар дээр нь шалгах ажиллагаа явуулсан. 
 9. Орон нутгийн хвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ түүний үр дүнгийн талаар 
телевизээр 41 удаагийн буюу 184 минутын мэдээ, мэдээллийг 67 удаагийн 
давталттай, радиогоор 20 удаагийн буюу 93 минутын мэдээ, мэдээллийг 20 
удаагийн давталттай тус тус хүргэсэн.  
 10. Цагдаагийн газрын “Баян-Өлгий Цагдаагийн газар” фейсбүүк аккаунт, 
“Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газар” фейсбүүк пэйж хуудас болон 
www.bayan-ulgii.police.gov.mn цахим хуудсанд Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс 

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


урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Экологийн цагдаагийн албанаас тус тус бэлтгэж, 
фейсбүүк  хаягт байршуулсан 78 зурагт хуудас, 25 видео, 6 подкаст нэвтрүүлэг, тус 
Цагдаагийн газраас бэлтгэсэн 10 шторк, 23 постор, контент, 10 удаагийн подкаст 
нэвтрүүлгийг тус Цагдаагийн газрын фейсбүүк хаяг, пейж хуудаст байршуулж, тус 
аймгийн иргэдийн хандалт ихтэй 4256/ давхардсан тоогоор/ группд түгээлт хийж 
ажилласан бөгөөд 200,000 орчим иргэн хандалт хийсэн. 
 11. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 1275 гарын 
авлага, 3260 ширхэг зурагт хуудас, 3130 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж, 
нийт 6390 ширхгийг иргэд, олон нийтэд тарааж ажилласан. 
  

2.4. Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр 
1. Тайлангийн хугацаанд Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 04 дүгээр 

сарын 23-ны өдрийн 163 дугаар тогтоолоор баталсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Тээврийн 
цагдаагийн алба, Цагдаагийн газраас төлөвлөсөн ажил, арга хэмжээг зохион 
байгуулан биелэлт үр дүнг тооцож ажилласан.   

2. Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журам 
зөрчих 11 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд үүнийг өнгөрсөн жилийн мөн үетэй 
харьцуулахад 5 хэргээр буюу 45,4 хувиар өссөн.  

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн албанаас замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, түүнийг бууруулах зорилгоор “Тээврийн хэрэгслийн яндангаас гарах 
утаа, дуу чимээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн тээврийн хэрэгсэлд хяналт 
тавих”, “Мотоцикл”, “Тусгай дуут болон гэрлэн дохио”, “Зам, замын байгууламж, 
хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэл”, “Авто зогсоол”, “Согтуу-Хяналт, шалгалт”, 
“Хүүхдэд ээлтэй жолооч”  зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг тус тус 
зохион явуулан үр дүнг тооцов. 

4. Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнийг замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр нэгдсэн хяналт, шалгалтанд 4 удаа татан оролцуулж, 
давхардсан тоогоор Замын цагдаагийн чиглэлээр 970 гаруй алба хаагч 7976 цагийн 
үүрэг гүйцэтгэж, 5099 зөрчил илрүүлэн, 221.386.050 төгрөгөөр торгож хариуцлага 
тооцов.  

Үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 156 зөрчил илрүүлэн, эрхийн 
үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 36 хүнийг шүүхийн 
шийдвэрээр 7-30 хоногийн хугацаатай баривчлуулан, 120 жолоочийн тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаатай хасаж, 48.000.000 төгрөгөөр, эрхийн 
үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 66 жолоочийг 13.200.000 төгрөгөөр тус 
тус торгож арга хэмжээ авч ажилласан. 

 
2.5. Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: 
1. Тайлангийн хугацаанд гэмт хэрэг, зөрчилд хийсэн дүн шинжилгээ, цахим 

зураглал, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгийн судалгаанд 
үндэслэн Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны А/87 дугаар тушаалаар эргүүлийн 
нэгдсэн байршилтийг баталж, эргүүлийг гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг, хүн 
амын суурьшил, хөдөлгөөн ихтэй газруудад томилон ажиллуулсан.  
        Эргүүлийг өдөр болон оройн цагийн хуваариар, хөдөлгөөнт болон явган, цахим 
хэлбэрээр зохион байгуулан баяр ёслол, тэмдэглэлт өдөр, өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэглэлд шилжин ажиллаж байгаа үед 24 цагийн хугацаанд тодорхой 
цагийн хуваариар томилон ажиллуулсан ба 2812 алба хаагч 22496 цагийн 
хугацаанд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, 2452 зөрчил илрүүлснээс 1461 зөрчилд 
хялбаршуулсан журмаар 88,505,000 төгрөгийн торгуулийн шийтгэл оногдуулж, 802 
зөрчлийг шалгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтанд шилжүүлсэн.  



         2. Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнийг 12 удаа, тасаг, хэсгийн алба 
хаагчдыг хэсэгчилсэн байдлаар 14 удаа эргүүлд томилон ажиллуулж, гудамж 
талбай, зам, гэр хорооллын гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй 287 цэгийг 
эргүүлийн хяналтад авч, нийтийн хэв журам сахиулах ажлыг зохион байгууллаа. 
        Эргүүлийн үйл ажиллагааны хүрээнд давхардсан тоогоор 1480 гаруй төрийн 
болон төрийн бус  байгууллага, аж ахуйн нэгжийн харуул хамгаалалтыг шалгаж, 
худалдаа, үйлчилгээний 2400 цэгт үзлэг, хяналт шалгалтыг зохион байгуулж,  
давхардсан тоогоор 5800 гаруй иргэнд санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж тараан 
сурталчилсан.   

Зөвшөөрөлгүй цэгт согтууруулах ундаа худалдан борлуулсан, цаг хэтрүүлэн 
ажилласан аж ахуйн нэгж, хувь хүнээс нийт 66.6 литр согтууруулах ундаа, Тамхины 
хяналтын тухай хууль зөрчсөн цэгээс 24 хайрцаг тамхийг тус тус хураан авч 
шийдвэрлэсэн. 
        3. Иргэд, байгууллагаас зөрчлийн талаарх 802 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч 
шалгаж шийдвэрлэснээс 189 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээж, 8 гомдлыг харьяаллын 
дагуу шилжүүлж, 230 гомдлыг хүлээн авахаас татгалзаж, 375 гомдлыг 
хялбаршуулсан журмаар тус тус шийдвэрлэсэн.  
       4. Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн 
үйлчилгээний ерөнхий шаардлага MNS 5527:2014 стандарт, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн нөхцөлийн 
үнэлгээ MNS 5080:2001 стандартын шаардлагыг бүрэн хангуулсан. 

Байрны үйл ажиллагаанд аймгийн прокурорын байгууллагаас 11 удаа, Хүний 
Эрхийн Үндэсний комиссоос 1 удаа, цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн дарга нар 71 
удаа, тус цагдаагийн газрын ёс журмын эргүүл болон эрх бүхий алба тушаалтнууд 
180 удаагийн хяналт шалгалт хийж, 1 зөрчлийг дотоод хяналтаар илрүүлэн, албаны 
шалгалт явуулж шийдвэрлэсэн. 
        Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх байранд 460, баривчлах байранд 142 хүнийг 
хүлээн авсан бөгөөд байранд хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тохиолдол 
бүртгэгдээгүй. 

5. Шүүхийн байрны хамгаалалтанд харуулын 4, хамгаалалтын 2 цагдаа 
томилгооны дагуу 8-24 цагаар үүрэг гүйцэтгэсэн ба шүүхээр үйлчлүүлсэн 3578 
иргэнийг биеийн байцаалтыг шалгаж, зохих журмын дагуу шүүхийн ажилтнуудтай 
уулзуулан, шүүхийн байрны аюулгүй байдлыг хууль, журмын дагуу хангаж 
ажилласан.  

Эрүүгийн хэргийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхэд 157, Иргэний 
хэргийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхэд 671, Захиргааны хэргийн анхан 
шатны шүүхэд 74, зөрчлийн 233, цахим шүүх хурал 26 удаа, нийт 1161 удаагийн  
шүүх хуралдаанд шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангаж, шүүн таслах ажиллагаа 
хэвийн явагдах нөхцөлийг бүрдүүлж, шүүх хуралдааны журам сахиулж ажиллалаа. 
         6. Коронавируст халдвар /ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, 
өндөржүүлсэн бэлэн байдал, бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн 
тогтоол, шийдвэр, хорио цээрийн дэглэм тогтоох, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох 
тухай аймгийн Засаг дарга, Онцгой комиссын шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэн 
ажилласан.  

Монгол Улсын Засгийн газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
“Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэлд шилжүүлэх тухай” тушаал шийдвэрийн 
дагуу Хэв журам сахиулах албаны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, коронавируст 
халдвар гарсан үед аймгийн төв, сумдыг бүслэн хаах төлөвлөгөө, зураглалд 
тодотгол хийх, цагдаагийн газрын хүн, хүч хэрэгслийн тооцоог тодотгон, Цагдаагийн 
газрын Шуурхай удирдлагын штабыг Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 03 дугаар 
сарын 23-ны өдрийн А/24 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулж, штабын жижүүрийг 
24 цагаар ажиллуулан, аймгийн шуурхай штаб, мэргэжлийн анги, байгууллагуудтай 
мэдээ, мэдээлэл солилцон хамтран ажилласан.  



Тайлангийн хугацаанд Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны 20 дугаартай 
тушаалаар батлагдсан тусгаарлан ажиглах, гэрээр тусгаарлах түр журам”-ын 
хэрэгжилтийг хангаж, халдварт цар тахлын голомт бүхий газраас зорчиж ирсэн 1195 
хүнийг тусгаарлан ажиглах 10 байранд тусгаарлах үеийн хамгаалалтыг зохион 
байгуулсан ба тусгаарлан ажиглах үеийн хамгаалалтанд 268 алба хаагч томилогдон 
ажилласан.  

Мөн халдварын голомт бүхий газраас зорчин ирж гэрийн хяналтанд шилжсэн 
10196, гэрийн хяналтнаас гарсан 9369, одоо гэрийн хяналтанд байгаа 876 хүнийг 
гэрт нь тусгаарлан хяналт тавьж ажилласан. Тус аймагт коронавируст халдварт 
/Ковид-19/-ын цар тахлын батлагдсан 256 тохиолдол байгаагаас 119 хүн эдгэрээд 
байна. 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 172 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой 
комиссын даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 32 дугаар хурлын 
тэмдэглэлийн 1.2 дахь заалтад заасан “Хилийн Цагааннуур-Улаанбайшинтын 
хилийн боомтыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн сар бүрийн 2, 4 дэх 
долоо хоногт хуваарийн дагуу ажиллуулж, зөвхөн шатахуун тээвэрлэх автомашиныг 
улсын хилээр нэвтрүүлэх” гэсэн заалтын дагуу боомтоор нэвтэрсэн шатахуун 
тээврийн автомашиныг аймгийн төв рүү өртөөчлөн хүргэх, буцаан хилээр гаргах, 
ачаа буулгуулах үеийн хамгаалалт, замын зохицуулалтын төлөвлөгөө, зураглалын 
дагуу зохион байгуулан ажилласан.  
        Тус хугацаанд хилийн Цагааннуур боомтоор 80 удаагийн нэвтрэлтээр 1490 
тээврийн хэрэгслийн хамгаалалтыг зохион байгуулан ба хамгаалалтад давхардсан 
тоогоор 1443 алба хаагч 723 автомашинтайгаар үүрэг гүйцэтгэсэн. 
        Тус хугацаанд хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай аймгийн Засаг даргын 
болон Улсын Онцгой комиссын шийдвэрийг зөрчсөн 23 зөрчил илрүүлэн, Зөрчлийн 
тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2-т заасны дагуу 4 хүнийг шүүхээр баривчлуулж, 
41 зөрчилд нийт 20.500.000 төгрөгийн торгуулийн шийтгэл оногдуулан 
шийдвэрлэсэн.  
 7. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үед хуулиар 
хүлээсэн үүргээ зохих түвшинд хэрэгжүүлэн, гэмт хэрэг, зөрчилгүй зохион байгуулж, 
санал авах байрны хамгаалалтыг хууль, журам, төлөвлөгөө, зураглалын дагуу 
зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулсан. 
 

2.6. Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны чиглэлээр:  
1. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 1299 омдол, мэдээлэл хүлээн авч бүртгэн 

шалгасан ба  урьд оны үлдэгдэл 7 гомдол мэдээлэл нэмэгдээд нийт 1306 гомдол 
мэдээллийг шийдвэрлэсэн байна. 
 Нийт 1299 гомдол мэдээллээс гэмт хэргийн талаарх 312, зөрчлийн талаарх 994 
гомдол мэдээлэл эзэлж байгаа бөгөөд одоо үлдэгдэл 30 гомдол, мэдээлэл 
шалгагдаж байна. 
 Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 287 буюу 91.9 хувийг 
шийдвэрлэсэн бөгөөд 85 гомдлыг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах 
саналаар прокурорт хүргүүлж, 189 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 
харъяаллын дагуу 13 гомдол мэдээлэл шилжүүлсэн. 
 Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 100 хувийг 5-19 хоногт шийдвэрлэж 
шалгуур үзүүлэлтийг хангасан.   
 2. Нийт бүртгэгдсэн 86 гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгжид 240.5 сая 
төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нийт учирсан 
хохирлын 186.5 сая төгрөг буюу 77.6 хувийг нөхөн төлүүлсөн ба өнгөрсөн жилтэй 
харьцуулахад 15.6 хувиар өссөн ба  61.9 сая төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжлсэн. 
 3. Шуурхай удирдлагын тасгийн жижүүрийн мөрдөгч, мэдээлэл хүлээн авагч-
жижүүрийн цагдаа нар 7042102, 94442902 дугаарын утсанд мэдээлсэн болон алба 
хаагч нараас биечлэн илрүүлсэн нийт гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 498 гомдол 



мэдээлэл хүлээн авсан ба үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 106, зөрчлийн шинжтэй 392 
гомдол мэдээллийг шилжүүлсэн байна.  

 
2.7 Дотоодын цэргийн тусгай салаа /гэрээт/-ны  үйл ажиллагааны  

чиглэлээр:  
1. Улсын онц чухал объектын хамгаалалтыг “Дотоодын цэргийн алба-

ажиллагааг 2021 оны эхний хагас жилд зохион байгуулах удирдамж”,  Цагдаагийн 
ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагч, Дотоодын цэргийн штабын 
дарга, Цагдаагийн газрын дарга нарын нарын өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу 
хуулиар тогтоосон үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж, алба-ажиллагааг хууль тогтоомж, 
дүрэм, стандарт, үйл ажиллагааны журмаар зохион байгуулж, үндсэн зорилтоо 
ханган ажиллаж байгаа ба улсын онц чухал объектын хамгаалалтын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласан болно.  

 
Гурав: Дүгнэлт 

 
1. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2021 онд дэвшүүлсэн зорилт, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 
хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргээ шалгуур үзүүлэлтийн түвшинд 
гүйцэтгэж ажилласан. 

2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үед хуулиар 
хүлээсэн үүргээ зохих түвшинд хэрэгжүүлэн, гэмт хэрэг, зөрчилгүй зохион байгуулж, 
санал авах байрны хамгаалалтыг хууль, журам, төлөвлөгөө, зураглалын дагуу 
зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулсан. 

3. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 1299 гомдол, мэдээлэл, 86 гэмт хэргийг 
шалгаж, шийдвэрлэсэн. 

4. Нийт 78 холбогдогчтой, 240.5 сая төгрөгний хохиролтой, 86 гэмт хэрэгт хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан. 

5. Тайлангийн хугацаанд 86 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд үүнийг өнгөрсөн 
жилийн мөн үетэй харьцуулахад 84 хэргээр буюу 49.5 хувиар буурсан байна. 

6. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, тусгаарлагдсан бүсэд хорио цээрийн 
дэглэм сахиулж, харуул, хамгаалалтын үүргээ зохих түвшинд гүйцэтгэсэн. 

 
       
 
 

ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


