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2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН  

 
 

Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 
  

1. Цагдаагийн газраас Цагдаагийн албаны тухай, Дотоодын цэргийн тухай 
хууль болон бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, улсын онц 
чухал объектыг хамгаалах үндсэн чиг үүргийн хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 2021 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан Цагдаагийн ерөнхий газрын 2021 
оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг тус тус үндэслэж, Цагдаагийн газрын 2021 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 51 төрлийн ажил, арга хэмжээг тусган зохих түвшинд 
хэрэгжүүлсэн.  

2. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2021 онд дэвшүүлсэн “Удирдах 
ажилтны манлайлал, алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлж, аюулгүй 
байдал, хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах”, “Үйл ажиллагаандаа мэдээллийн 
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, шуурхай байдлыг хангах” зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 20 заалт бүхий ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 04 дүгээр 
сарын 04-ний өдөр баталж, хэрэгжүүлсэн. 

3. Нийт 95 төрлийн баримт бичгийг хяналтан авснаас бодлогын 20 баримт 
бичгийг хяналтанд авч 81, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 38 баримт бичгийг 
хяналтанд авч 79, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 5 баримт 
бичгийг хяналтанд авч 89, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой 19 
баримт бичгийг хяналтанд авч 87, захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилттэй 
холбоотой 10 баримт бичгийг хяналтанд авч 86 хувьтай, дунджаар 84.4 хувьтай 
хэрэгжилтийг хангаж, Цагдаагийн ерөнхий газар, алба, нэгжүүдэд тайлагнасан. 

4. Цагдаагийн газрын даргын зөвлөл 21 удаа хуралдаж, цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагааны талаар 119, хүний нөөц, алба хаагчдад холбоотой 23, нийт 142 
асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 

5. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/246 дугаар тушаалаар 
баталсан “Байгууллагын даргын тушаал гаргах /код 136/ журам”-ын дагуу 
Цагдаагийн газрын даргын хүний нөөц, алба хаагчдад холбоотой гаргасан А 
тушаал 80, цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан Б 
тушаал 115, нийт 195 тушаалыг холбогдох хууль тогтоомж, журмыг үндэслэн 
боловсруулан гаргаж, хэрэгжилтийг хангасан. 

6. Цагдаагийн газрын удирдлагаас алба хаагчдын албан тушаалын 
тодорхойлолтын зорилго, зорилтыг хангуулах, аюулгүй байдлыг хангах, сахилга, ёс 
зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үүрэг, 
ажлын чиглэл 34, зааварчилгаа 13, зөвлөмж 8, баталгаа 45, бие бүрэлдэхүүний 
нэгдсэн цугларалтыг үед 450 удаа үүрэг, ажлын чиглэл өгч хэрэгжилтийг хангуулсан. 
 7. Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний талаар орон 
нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 137 удаа мэдээ, мэдээлэл өгч, 198 мэдээ, 
мэдээллийг цахим орчинд байршуулан байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг 
хангасан.  
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1.1. Хүний нөөцийн чиглэлээр: 
1. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны “Нутаг дэвсгэр хариуцсан 

цагдаагийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаал, орон тоо, цол, 
цалингийн зэрэглэл батлах тухай” А/135 дугаар тушаалаар баталсан зохион 
байгуулалтын бүтцийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна. 

2. Төрийн албаны тухай болон Цагдаагийн албаны тухай хууль, бусад хууль 
тогтоомжийг мөрдлөг болгон хүний нөөцийг төлөвлөх, сонгон шалгаруулах, 
бүрдүүлэх, бэлтгэх, хуваарилах, үнэлэх, оновчтой байршуулах, мэргэшүүлэх, 
нийгмийн баталгааг хангах замаар гүйцэтгэлд суурилсан бүтээлч, чадварлаг, 
тогтвор суурьшилтай хүний нөөцийг бий болгох зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 2021 оны А/199 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаагийн 
байгууллагын “Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг”-ийн хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. 

3. Монгол Улсын 2021 оны Төсвийн тухай хуулийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/319 дүгээр тушаалаар 
хэсгийн байцаагчийн 3, 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/316 дугаар 
тушаалаар хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний 1, нийт 4 орон тоог 
нэмэгдүүлсэн. 

4. Энэ онд шинээр 10, дэвшүүлэн 10, бусад цагдаагийн байгууллагаас шилжиж 
ирэх хүсэлт гаргасан 4, шилжих хүсэлт гаргасан 7, дотооддоо 18 алба хаагчийн 
ажлын байрыг өөрчлөн томилуулж, цэргийн алба хаасны болон өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгосон 2, хүүхэд асрах чөлөө олгож 1, төрийн бусад байгууллагад 
шилжих хүсэлт гаргасан 2 алба хаагчийг тус тус чөлөөлөх шийдвэр гаргуулсан.  
Тухайлбал: 

5. Төрийн албаны тухай хууль,  Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны “Албан тушаал шатлан дэвшүүлэх багц сургалтад 
хамруулах, шалгалт авах, нөөцөд бүртгэх, дэвшүүлэн томилох /код-909/ журам”-д 
заасан болзол шалгуурыг хангасан 2 алба хаагчийг ахлах албан тушаалд, 8 алба 
хаагчийг ахлагч бүрэлдэхүүнээс офицер бүрэлдэхүүнд шилжүүлэн тус тус албан 
тушаал дэвшүүлэн томилуулсан. 

6. 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. 

Өнөөдрийн байдлаар хүний нөөцөд 11 иргэн бүртгэлтэй байна. 
7. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 74 дүгээр зүйл, Дотоодын цэргийн тухай 

хуулийн 37 дугаар зүйлд заасныг баримтлан Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, 
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Дотоодын цэргийн командлагчийн болон Цагдаагийн 
газрын даргын тушаалаар нийт 26 алба хаагчид цол олгосон. 

8. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны шагналаар 4, “Цагдаагийн гавьяа” 
тэмдгээр 3, “Хүндэт жуух”-аар 11, “Албаны төлөө” зэргийн тэмдгээр 12, спортын 
алдар тэмдгээр 1, албадын шагналаар 11, Дотоодын цэргийн албаны төлөө 
тэмдгээр 3, Дотоодын цэргийн баярын бичгээр 2, бусад шагналаар 1, нийт 48 алба 
хаагч, алба хаагч шагнагдсан нь нийт алба хаагчдын 31.1 хувийг эзэлж байна. 

 
1.2. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр: 

 
 1. Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Оросын Холбооны 
Улсын Дотоод Хэргийн яам хоорондын “Хил орчмын бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааны асуудлаарх хамтарсан ажлын хэсэг”-ийн ээлжит хурал 2021 оны 12 
дугаар сарын 21-ний өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хурлын танхимд 
цахимаар зохион байгуулагдсан бөгөөд Цагдаагийн газрын дарга цахимаар 
оролцлоо. 
 2. Монгол Улсад орчин цагийн цагдаагийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 
жилийн ойн хүрээнд 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдсан 
“Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын гадаад хамтын ажиллагаа, цаашдын чиг 
хандлага” сэдэвт зөвлөгөөнд цагдаагийн газрын удирдлага биечлэн, нийт бие 
бүрэлдэхүүн цахимаар хамрагдсан. 
 3. Олон улсын болон бүс нутгийн энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах, зэвсэгт 
мөргөлдөөнийг таслан зогсоох, түүний хор уршгийг арилгах, 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 
оруулах зорилгоор 2020-2021 онд тус Цагдаагийн газрын Ногооннуур сум дахь 
цагдаагийн тасгийн хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Г.Менги Зэвсэгт хүчний 10 
дугаар ээлжийн Мотобуудлагын батальоны бүрэлдэхүүний 2 дугаар мотобуудлагын 
ротын 4 дүгээр салаанд, тасгийн мэргэн буудагч, хамгаалагчаар Африк тивийн 
БНӨСУ-д явагдсан НҮБ-ын энхийг дэмжих ажиллагаанд багтаж, үүргээ нэр төртэй 
амжилттай гүйцэтгэсэн. 
 

1.3. Соён гэгээрүүлэх, албаны сургалтын чиглэлээр: 
 

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 баталсан “Албаны сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу мэдвэл зохих хууль 
тогтоомжийн сургалтыг 30 удаа 37 цаг, алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалтыг 15 удаа 
28 цаг, дадлагажуулах сургалтыг 15 удаа 24 цаг, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран 8 удаа 14 цагийн сургалт нийт 60 удаагийн 89 цагийн 
сургалт явуулсан ба давхардсан тоогоор 6586 алба хаагчийг хамруулж, алба 
хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлээ. Тухайлбал:  

- 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 6 удаа сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулан зөрчил дутагдлыг арилгуулах 
удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 

- 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 
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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. 

- Тус 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 байгаа ба уг аяны хүрээнд орон 
нутгийн “Сана” төрийн бус байгууллагатай хамтран “Байгууллагын соёл”, 
“Харилцаа”, “Хэн ч надад үүнийг хэлээгүй /Хүний хөгжлийн мөчлөг/”, “Гэр бүлийн 
харилцаа” зэрэг сэдвээр нийт 4 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

- Алба хаагчдын ажил, амьдралдаа хандах эерэг хандлагыг бий болгох, 
стрессийг бууруулах, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын соёлыг 
төлөвшүүлэх зорилгоор лектор Чила буюу Г.Бандицэрэнг урьж, Хилийн 0165 дугаар 
ангитай хамтран гэр бүлийн харилцааны тухай илтгэл, лекцээрээ олон хүний 
сэтгэлийн утсыг хөндсөн лекцийг сонслоо. 

- “Эерэг өөрчлөлтийн түүчээ” ТББ-ын тэргүүн Н.Дуламсүрэн Цагдаагийн газрын 
биe бүрэлдэхүүнд “Хүүхдийн сэтгэл зүй ба дэлгэцийн донтолт” сэдэвт 1 цагийн 
сургалт зохион байгуулсан. 

2. 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 85.7 хувьтай хангасан.  

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор мэдээлэл, сурталчилгааны 
чиглэлээр зохион байгуулсан 97 удаагийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 
хамрагдсан 11082 алба хаагч, соёл, хүмүүжлийн чиглэлээр зохион байгуулсан 26 
удаагийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 3489 хамрагдсан алба хаагч, нийт 
зохион байгуулсан 127 удаагийн ажил, арга хэмжээнд хамрагдсан 16320 алба 
хаагчийг хамруулан алба хаагчийг хөгжүүлж, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлсэн.  

- 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 байгуулсан. 

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 гарсан. 

- Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор аймгийн Хөгжимт драмын 
театртай 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. 

 
1.4. Улсын онц чухал объектын харуул, хамгаалалтын чиглэлээр: 

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

ажиллагааг 2021 онд зохион байгуулах удирдамж”,  Цагдаагийн ерөнхий газрын 
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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 байгуулсан. 

2. Давхардсан тоогоор 8064 цагийн үүрэг гүйцэтгэж, объектод байнгын 
үнэмлэхээр нэвтэрсэн иргэн 262, гаднаас нэвтэрсэн иргэн 88, 111 тээврийн 
хэрэгслийг зохих журмын дагуу шалган нэвтрүүлж, 53542 удаагийн бусад 
хөдөлгөөнийг бүртгэж, нийт 54003 удаагийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж, холбогдох 
хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулсан. 

  
1.5. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  

 
1. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хоёр 

дахь үе шатны төлөвлөгөө, Монгол Улсын Засгийн газрын “Авлигын төсөөллийн 
шалгуур үзүүлэлт /индекс/-ийг бууруулах, хангах, эрчимжүүлсэн арга хэмжээний 
төлөвлөгөө”, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Авлигын 
эсрэг сүлжээнээс Монгол Улсын Авлигын эсрэг эрх зүйн орчин, төрийн 
байгууллагуудын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд мониторинг хийсэн зөвлөмж, 
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын хэмжээнд авлигын 
төсөөллийн шалгуур үзүүлэлт /индекс/-ийг бууруулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэх 
ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тус тус хангаж, Цагдаагийн ерөнхий 
газарт тайлагнасан. 

2. Цагдаагийн газрын албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан Авлигатай 
тэмцэх газрын олон нийтийн төв болон Авлигатай тэмцэх газрын албан ёсны пэйж 
хуудаснаас мэдээ, мэдээллийг эх сурвалжийн хамт хуулбарлан авч, иргэд, олон 
нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулсан ба аймгийн иргэдийн хандалт ихтэй 6325/ 
давхардсан тоогоор/ группд түгээлт хийсэн ба 300.000 орчим иргэн хандалт хийсэн. 

- Цагдаагийн газрын төв байрны урьд байрлуулсан “LED” дэлгэцээр дамжуулан 
авлигын хор уршгийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, санамж, зөвлөмжийг түгээсэн. 

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. 

 
1.6. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар: 

 
Цагдаагийн газрын удирдлагад хандаж иргэд, алба хаагчдаас 116 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.   

Төрлөөр нь авч үзвэл: 58 буюу 50, хувийг ажилд орох, суралцахыг хүссэн, 4 
буюу 4.3 хувийг ажилд дахин орохыг хүссэн, 33 буюу 28.4 хувийг ажил өөрчлөх, 
шилжихийг хүссэн, 2 буюу 1.7 хувийг захиргааны чөлөө хүссэн, 4 буюу 3.4 
хувийг тэтгэвэр тэтгэмж, орон сууц хүссэн, 14 буюу 9 хувийг бусад төрлийн өргөдөл, 
гомдол эзэлж байна. 

 
 



6 

 

1.7. Алба хаагчдын сахилга, хариуцлагын 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. 

2. 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 
бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн томилсон. 
 3. 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 төлөвлөгдсөн тодорхой төрлийн 
ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцов. 

4. 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 байгуулсан. 

5. 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, 3, 4 дүгээр улирлын “Сахилга, ёс зүй, хариуцлага”-ын 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. 

6. 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. 

7. 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 154 алба хаагч, ажилтан бүртэй 2021 оны 
03 дугаар сарын 19-ний өдөр гэрээ байгуулсан ба итгэлцлийн гэрээ зөрчсөн 16 алба 
хаагчид сахилгын шийтгэл оногдуулсан. 

6. Сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр бичгээр 11 удаагийн үүрэг, ажлын 
чиглэл, зааварчилгаа, зөвлөмж өгч үр дүнг тогтоосон хугацаанд 
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тооцож, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байх, цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн 
дүрмийн хэрэгжилт, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой 43 
төрлийн баталгааг давхардсан тоогоор 1447 алба хаагчаас гаргуулан авч, 
хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан нь алба хаагчдыг сахилга, хариуцлага дээшлэх 
нэг хүчин зүйл боллоо. 

7. Тайлангийн хугацаанд 74 алба хаагчид /офицер 55, ахлагч 19/ холбогдуулан 
35 албаны шалгалтыг холбогдох журам, дүрмийн дагуу явуулж, дүнг Цагдаагийн 
газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн. 

Тайлангийн хугацаанд 16 алба хаагчид Төрийн албаны тухай хууль, 
Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм, ёс зүйн 
дүрмийн дагуу сахилгын шийтгэл оногдуулсан бөгөөд үүнийг өнгөрсөн жилийн мөн 
үетэй харьцуулахад 6 алба хаагч буюу 37.5 хувиар өссөн. 

Сахилгын зөрчлийн 9 буюу 56.2 хувийг дотоод хяналтаар илрүүлсэн бөгөөд 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 12.5 хувиар өссөн сахилгын зөрчил өсөх 
шалтгаан болсон. 
 

1.8. Зохион байгуулсан спорт, урлагийн арга хэмжээний чиглэлээр: 
 

1. Цагдаагийн газрын даргын нэрэмжит цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагч 
болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийн дунд “2021 ОНЫ СПОРТЫН ЦОГЦОЛБОР” 
тэмцээнийг сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, буудлага, дартс, ширээний теннис, шатар, 
даам, олс таталт гэсэн спортын 8 төрлөөр 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 
11 дүгээр сарын 17-ны хооронд 10 хоногийн хугацаанд зохион байгуулсан бөгөөд 
спортын цогцолбор тэмцээнд нийт 200 гаруй алба хаагч, тэдний гэр бүлийн гишүүд 
оролцсон болно. 

Багийн нийлбэр дүнгээр Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг тэргүүн байр, 
Хэсгийн мөрдөгч, цагдаа нар дэд байр, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг гуравдугаар 
байрт тус тус шалгарсан ба тэмцээнд амжилттай оролцсон тамирчдаас шилдэг 
эрэгтэй, эмэгтэй тамирчин, шилдэг тамирчин гэр бүл, шилдэг бяцхан тамирчинг 
шалгарууллаа. 

2. Коронавируст халдвар “Ковид 19” цар тахалын үед улсын хэмжээнд 14 
хоногийн туршид зохион байгуулагдсан “Эрүүл мэндийн цахим гүйлт-2021” биеийн 
тамирын арга хэмжээнд тус Цагдаагийн газрын алба хаагчид идэвхитэй оролцож  
“Нэгдүгээр” байранд шалгарсан тул аймгийн Биеийн тамир, спортын газраас 
“Өргөмжлөл”, “Цом” хадгалууллаа. 

3. Цагдаагийн газрын “Цагаан шонхор” багийн 5 харваачийн бэлтгэл хийх 
боломж нөхцөлийг бүрдүүлэн Ардын хувьсгалын 100 жил, Монгол Улсад орчин 
цагийн Цагдаагийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жил, Баян-Өлгий аймгийн 
Үндэсний Их Баяр наадмын аймгийн цол олгох үндэсний сурын цуваа харваанд 
оролцуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 

Дээрх баг, тамирчдаас  тус Цагдаагийн газрын цагдаа-жолооч, цагдаагийн дэд 
ахлагч, сурын спортын мастер Б.Энхтүвшин “Баруун бүсийн их хурд” даншиг 
наадамд үндэсний сур харвааны төрөлд оролцож 40 сум харваснаас 36 сумыг онож 
“Гутгаар байр”, аймгийн цол олгох үндэсний сур харваанд 40 сумнаас 33 сум онож 
тэргүүн байр эзлэн “Аймгийн мэргэн” цолны болзлыг тус тус хангасан амжилт 
үзүүлсэн.  

 
1.9. Хөрөнгө оруулалтын талаар: 

 
1. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс цагдаагийн газрын хэвийн үйл 

ажиллагааг хангах, техник хэрэгслийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хурд 
хэмжигч 1, дахин дамжуулах станц 1, кампьютер 5-ийг тус тус олгосон. 
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Цагдаагийн ерөнхий газраас 8, Засаг даргаас 1 авто машиныг тус тус 
олгосноор цагдаагийн ажил, үйлчилгээний шуурхай байдал хангагдлаа. 

2. Мөн аймгийн удирдлагуудаас 2021 онд цагдаагийн газарт 49.911.000 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.  

3. Цагдаагийн газрын удирдлага 12 сум, 1 тосгонд ажиллаж, Засаг дарга, 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нартай санал солилцсоны үр дүнд 5 сумын 
Засаг дарга УАЗ-31512 маркийн авто машин 5, 1 сумын Засаг дарга Toyota Land 
Cruiser 80 маркийн авто машин 1, нийт 6 авто машиныг хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 
нарт олгож, ажиллах нөхцөл боломжоор хангалаа. 

 
1.10. Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажил: 

 
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. Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд гэр бүлийн 
хэрэгцээнд зориулж, нийт 35 алба хаагч тус бүрт 500-700м2 газар олголоо. 

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, коронавируст халдвар /ковид-19/-
аас урьдчилан сэргийлэх, алба хаагчдын дархлааг дэмжих зорилгоор давхардсан 
тоогоор 211 алба хаагч, ажилтанд 13.730.000 төгрөгийн тусламж, дэмжлэг үзүүлсэн. 

4. Цагдаагийн газрын алба хаагч, ажилтны эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулах, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор аймгийн Эрүүл 
мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, “Нурлы” хувийн эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн 
төвүүдтэй хамтран зохион байгуулсан нийт 6 удаагийн нэгдсэн үзлэгт давхардсан 
тоогоор 567 алба хаагч, ажилтныг хамруулж, эрүүл мэндийг хамгаалсан. 

5. 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 6 алба хаагчид 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн 
урамшлыг олгуулсан. 
 6. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүрэн хангаж, үр дүнтэй 
ажилласан давхардсан тоогоор 383 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-40 хувиар 
нэмж /39.950712 төгрөг/ олгож, алба хаагч нарын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн. 
 Коронавируст халдвар /ковид 19/ цар тахалтай холбоотой олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах, хорио цээрийн дэглэм сахиулан өндөр ачаалалттай 
ажилласан алба хаагчдад Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 25-
ны өдрийн Б/51 дүгээр тушаалаар 2.345.777 төгрөгний мөнгөн урамшил олгосон.  
 Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2021 оны 
12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/1002 дугаартай албан бичгээр өгсөн үүрэг, ажлын 
чиглэлийн дагуу Коронавируст халдвар /ковид 19/ цар тахалтай холбоотой олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, хорио цээрийн дэглэм сахиулан өндөр 
ачаалалттай ажилласан цагдаагийн газрын нийт 154 алба хаагч, ажилчдын албан 
тушаалын цалинг 20 хувиар нэмж олгосон. 
 7. Нийт 26 алба хаагчийн цалингийн шатлалыг нэмж, 4 алба хаагчийн төрийн 
тусгай алба хаасны хугацааны нэмэгдэл олгосон. 

 

https://www.unegui.mn/avto-mashin/-avtomashin-zarna/toyota/land-cruiser-80/
https://www.unegui.mn/avto-mashin/-avtomashin-zarna/toyota/land-cruiser-80/
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Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийн хэрэгжилтийн талаар 

 
2.1. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  

 
 1. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2020 
оны А/250 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх бодлогын баримт бичиг”, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр баталсан Цагдаагийн 
байгууллагын 2021 оны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн цагдаагийн газраас 2021 онд гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 58 заалт бүхий ажил, арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг хангасан. 
 2. 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 хэмжээг хэрэгжүүлсэн. 

3. Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/09 дүгээр тушаалаар 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, 16 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, гаргасан 
саналуудыг хэрэгжүүлсэн. 

4. 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 
хэрэгжүүлсэн ба 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.  

5. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн 11 тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2 
захирамжийг тус тус гаргасан.  

6. Цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 16 
удаагийн хэсэгчилсэн арга хэмжээ, 24 удаагийн нэгдсэн үзлэг шалгалт, 29 удаа 
уулзалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлага, 92 удаагийн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны 
ажлыг зохион байгуулсан.  

Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, нэгдсэн үзлэг шалгалтад 13 ерөнхий 
боловсролын сургууль, 1 их, дээд сургууль, 1 мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв,  
191 төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 3864 ажилтан, 4458 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, 2769 малчин иргэд, 1320 оюутан, 4819 сурагч, 
2771 ажилгүй иргэн, нийт 20001 хүн хамрагдсан. 
 7. Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдсэн, үйлдэгдэж болзошгүй шалтгаан нөхцөлийг 
арилгуулахаар 116 мэдэгдэл, 75 шаардлагыг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, 
албан тушаалтанд хүргүүлсэн бөгөөд 108 мэдэгдэл, 72 шаардлагын хариуг авч, 55 
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мэдэгдэл, 36 шаардлагын хариуг газар дээр нь шалгах ажиллагаа явуулж, 1 
мэдэгдэл, 6 шаардлагын хариуг хугацаанд ирүүлээгүй 7 хүнийг Зөрчлийн тухай 
хуулийн 7.9, 15.2.2 дахь хэсэгт зааснаар 1.600.000 төгрөгөөр торгож шийтгэл 
оногдуулсан.  
 8. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ түүний үр дүнгийн талаар 
телевизээр 85 удаагийн буюу 333 минутын мэдээ, мэдээллийг 137 удаагийн 
давталттай, радиогоор 52 удаагийн буюу 231 минутын мэдээ, мэдээллийг 60 
удаагийн давталттай хүргэж, 198 мэдээ, мэдээллийг цахим орчинд байршуулан 
сурталчлав. 

Мөн Цагдаагийн байгууллагаас иргэд, олон нийтэд үзүүлж буй үйлчилгээний 
талаарх мэдээ, мэдээллийг хүргэх зорилгоор Цагдаагийн газрын албаны  
хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа HD LED дэлгэц болон урсдаг LED самбарын 
тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, 18 удаа нийт 45 богино хэмжээний дуу, 
дүрс бичлэг, мэдээллийг байршуулан сурталчлав. 
 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 3575 ширхэг гарын 
авлага, 12100 ширхэг зурагт хуудас, 8605 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж, 
нийт 24280 ширхэг материалыг иргэд, олон нийтэд хүргэсэн. 
 9. Цагдаагийн газраас 149 төрийн байгууллага, 62 төрийн бус байгууллага, 88 
аж ахуйн нэгж байгууллага, 74 малчдын бүлгэм,  42 хөршийн хяналтын бүлгэм,  14 
ерөнхий боловсролын сургуулийн эргүүл, 14 өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм,  12 сум, 1 
тосгоны хамтарсан багийн нийт 902 гишүүнийг 109 удаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хамтран 
ажилласан. 

11. Өсвөр насны хүүхдийг дэлгэцийн донтолтоос урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллага, “Эерэг өөрчлөлтийн 
түүчээ” төрийн бус байгууллагатай хамтран 6.500.000 төгрөгийн өртөгтэй  
“Дэлгэцээс холдуулах дадлууд” сэдэвт 2300 ширхэг номыг гаргаж, иргэд, олон 
нийтэд үнэ төлбөргүй хүргэсэн болно. 

12. Цагдаагийн газрыг түшиглэн байгуулсан “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийн 
үйл ажиллагаа, үйлчилгээг өргөжүүлэх, давантуулагчдыг чадавхжуулах зорилгоор 
НҮБ-ийн Хүн амын санд 2021-2022 онд хэрэгжих төсөл боловсруулсны үндсэн дээр 
24.614.000 төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн, энэ онд 12.000.000 төгрөгний 
санхүүжилтээр гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж хохирсон иргэдийг нийгэмшүүлэх, 
амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, сургалт зохион 
байгуулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээнд зарцуулсан. 
 13. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж хохирсон 131 хүнд “Нэг цэгийн 
үйлчилгээний төв”-өөр дамжуулан гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд 
заасан үйлчилгээ үзүүлэн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгааллаа. 

14. Нийт 18315 зөрчил илрүүлсэн бөгөөд үүнийг өнгөрсөн жилийн мөн үетэй 
харьцуулахад 6082 зөрчил буюу 49.7 хувиар нэмэгдсэн нь гэмт хэргийг зөрчлийн 
шатан илрүүлэх ажил сайжирсныг харуулж байна. 
  

2.2. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 
 
1. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 2920 гомдол, мэдээлэл шалгаж, 188 

холбогдогчтой, 762 сая төгрөгийн хохиролтой, 187 гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж шийдвэрлэн гэмт хэргийн илрүүлэлтийг 79.1 
хувьд хүргэлээ. 
 Бүртгэгдсэн 187 гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгжид 762 сая төгрөгийн 
хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нийт учирсан хохирлын 



11 

 

646.8 сая төгрөг буюу 84.9 хувийг нөхөн төлүүлсөн ба өнгөрсөн жилийн мөн үетэй 
харьцуулахад 18.1 хувиар өгч, 93.4 сая төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжилсэн. 

2. Тайлангийн хугацаанд нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 177 хэрэг, үйлдлийг  
илрүүлж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах саналтай прокурорт 
шилжүүлсэн. 
 3. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 79.1 хувьтай байна. 

4. 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 16 удаагийн нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион явуулан үр дүнг тооцов.  

5. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/262 дугаар тушаалаар 
баталсан “Эрэн сурвалжлах /код-229/ журам”-ы хэрэгжилтийг хангаж, “ASAP” санд 
нийт 170 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг бүртгэн зарлан мэдээлсэн ба 
өмнөх оны үлдэгдэл 96, нийт 266 тооны эд зүйл, хүн мал, амьтанг эрэн сурвалжилж 
ажилласан.  

Үүнээс тайлангийн хугацаанд 177 тооны хүн, мал, эд зүйлийг олж тогтоон эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоосон ба одоо 89 тооны хүн, мал амьтан, эд зүйлсийг 
үргэлжлүүлэн эрэн сурвалжлан ажиллаж байна. 
 
 2.3. Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр: 
 

1. Аймгийн төвд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн криминологи судалгаа, 
цахим зураглал, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгийн судалгаанд 
үндэслэн Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр саоын 27-ны өдрийн А/33 
дугаартай тушаалаар эргүүлийн нэгдсэн байршилтийг шинэчилэн баталсан ба 
эргүүлийг үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан халдвар хамгааллын дэглэм 
сахиулах, Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой комисс, аймгийн Засаг даргын 
тогтоол, тушаал, захирамжийн биелэлтийг хангуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гудамж талбай, хүн амын суурьшил, хөдөлгөөн 
ихтэй, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгүүдэд томилон 
ажиллуулсан.  

2. Гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 2 хэрэг 
буюу 8.6 хувиар өсч, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 20 буюу 29.8 хувиар буурсан, 
зөрчлийн илрүүлэлт 23.5 хувиар өссөн эерэг үзүүлэлт гарсан. 
        3. Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр 2021 онд давхардсан тоогоор 
цагдаа дотоодын цэргийн 4426 алба хаагч 35408 цагийн хугацаанд эргүүлийн үүрэг 
гүйцэтгэж, эргүүлийн хяналтаар 4274 зөрчил илрүүлснээс 3364 зөрчилд 
хялбаршуулсан журмаар 75.774.000 төгрөгийн торгууль оногдуулж, 910 зөрчлийг 
шалгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтанд шилжүүлэн өгсөн. 
        4. Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнийг 21 удаа, тасаг, хэсгийн алба 
хаагчдыг хэсэгчилсэн байдлаар 25 удаа нэгдсэн байдлаар эргүүлд томилон, гудамж 
талбай, зам, гэр хорооллын гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй давхардсан 
тоогоор 1112 цэгийг эргүүлийн хяналтад авч, нийтийн хэв журам сахиулсан. 
 Эргүүлд үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагчид давхардсан тоогоор 2180 төрийн 
болон төрийн бус  байгууллага, аж ахуйн нэгжийн харуул хамгаалалтыг шалгаж, 
худалдаа, үйлчилгээний 3460 цэгт үзлэг, хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж,  
давхардсан тоогоор 10890 иргэнд санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж тараасан.   
       5.  Тамхины хяналтын тухай хууль зөрчсөн 13, архидан согтуурахтай тэмцэх 
тухай хууль зөрчсөн 49, аймгийн Засаг даргын захирамж, хорио цээрийн дэглэм 
зөрчсөн 112 зөрчлийг тус тус илрүүлж, 244 хайрцаг тамхи, 96.3 л согтууруулах 
ундааг хурааж, хууль, журмын дагуу шийдвэрлэсэн. 
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        6. Харьяаллын дагуу иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн зөрчлийн шинжтэй 1446 
гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 355 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээж, 680 
гомдлыг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэн, 384 гомдол, мэдээллийг хүлээн 
авахаас татгалзаж, 20 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлж 
шийдвэрлэсэн.  

7. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үед хуулиар 
хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах болон нийтийн хэв журам, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын хамгаалалтыг төлөвлөгөө, зураглалын дагуу гэмт хэрэг, зөрчилгүй зохион 
байгуулж, санал авах байрыг хамгаалалтыг зохих хууль, журмын дагуу 
хэрэгжүүлсэн. 

 
2.4. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын талаар:  
 
1. Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд 

ажиллаж, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, хорио цээрийн дэглэм сахиулах 
үүргийг хууль тогтоомжийн хүрээнд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд амжилттай 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

2. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллах хугацаанд  
давхардсан тоогоор 10844 цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагч, олон нийтийн 244 
цагдаа, төрийн болон төрийн бус байгууллагын 112 ажилтан алба хаагч, Дотоод 
хэргийн их сургуулийн 298 сонсогч хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүллээ. 

3. Цар тахал, халдвараас сэргийлэх, зорчих хөдөлгөөнд хяналт тавих чиг үүрэг 
бүхий 8-13 цэгт хяналтын пост ажиллуулж, тус хугацаанд давхардсан тоогоор 1150 
цагдаагийн алба хаагч томилогдон үүрэг гүйцэтгэж, халдварын голомт бүхий 
газраас ирсэн 3100 тээврийн хэрэгсэл, 12000 хүнийг шалган нэвтрүүлсэн.  
         Мөн халдварын голомт бүхий газраас зорчин ирж гэрийн хяналтанд шилжсэн 
19565 хүнд гэрт нь тусгаарлалтын үеийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан.  
        4. Монгол Улсын шадар сайд, Улсын онцгой комиссын даргын 2021 оны 20, 43 
дугаар тушаалаар тус тус баталсан “Коронавирус /covid-19/-ын үед гэрээр 
тусгаарлах, ажиглах түр журам”-ын дагуу халдварын голомт бүхий газраас зорчиж 
ирсэн, тусгаарлах байрнаас гарч гэрийн ажиглалтад орсон 19595 хүнд хяналт тавьж 
ажилласан.  
         5.  Хилийн Цагааннуур авто замын боомтоор нэвтэрсэн шатахуун тээврийн 
2250, хүнс тээвэрлэсэн 167, малын тэжээл болон бусад төрлийн ачаа бараа 
тээвэрлэсэн 172 нийт 2589 автомашин нэвтэрсэн ба цагдаагийн газраас 132 
удаагийн хамгаалалтыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор цагдаа, дотоодын 
цэргийн 508 алба хаагч, 264 автомашинтайгаар үүрэг гүйцэтгэн ажилласан. 
 
 2.5. Зөрчил шалган шийдвэрлэх чиглэлээр: 
 
 1. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2021 
оны “Эрх олгох тухай” А/174 дүгээр тушаалаар зөрчил шалган шийдвэрлэх эрхийг 
44 алба хаагчид эрх олгосон бөгөөд алба хаагчид 2324 гомдол, мэдээлэл хүлээн 
авч, зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан.  
 2. Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн зөрчлийн шинжтэй 2324 
гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 517 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээж, 1368 
гомдлыг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэн, 408 гомдол, мэдээллийг хүлээн 
авахаас татгалзаж, 20 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлж 
шийдвэрлэсэн.  
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 2.6.Тээврийн цагдаагийн албаны чиглэлээр:      
    

1. 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 замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 
төлөвлөсөн ажил, арга хэмжээг зохион байгуулан биелэлт үр дүнг тооцов. 

2. Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн алба, Цагдаагийн газраас 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, түүнийг бууруулах зорилгоор холбогдох төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран нэгдсэн арга хэмжээ 6, хэсэгчилсэн арга хэмжээ 14, аян 1, 
нийт 21 арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, үр дүнг тооцов.  

Тухайлбал: “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл” нэгдсэн арга хэмжээ, 
“Ирээдүйгээ хамгаалъя” аяныг хэрэгжүүлэх 15 заалт бүхий  ажил, арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр Цагдаагийн газрын даргаар 
батлуулан хэрэгжүүлсэн ба нийт 4697 зөрчил илрүүлэн зөрчил гаргасан 4684 
жолоочийг 160.151.500 төгрөгөөр торгож хариуцлага тооцож, үүнээс согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 132 зөрчил илрүүлэн, эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 13 хүнийг шүүхийн шийдвэрээр 7-30 хоногийн 
хугацаатай баривчлуулан, 119 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 
жилийн хугацаатай хасаж, 47.600.000 төгрөгөөр, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 87 жолоочийг 17.400.000 төгрөгөөр тус тус торгож арга хэмжээ 
авсан үр дүн гарсан. 

Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Өлгий-Ховд аймаг чиглэлийн А0306 
дугаартай олон улсын болон улсын чанартай авто замд давхардсан тоогоор 90 удаа 
180 алба хаагч хөдөлгөөнт байдлаар хяналт шалгалт хийж, уг замаар хөдөлгөөнд 
оролцож явсан 15000 орчим тээврийн хэрэгслийг шалгаж, 12000 ширхэг 
сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан.  

3. Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнийг замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр нэгдсэн хяналт, шалгалтанд 15 удаа татан оролцуулж, 
давхардсан тоогоор Замын цагдаагийн чиглэлээр 2900 гаруй алба хаагч 23000 
гаруй цагийн үүрэг гүйцэтгэж, 13109 зөрчил илрүүлэн, 598.000.600 төгрөгөөр торгож 
хариуцлага тооцов. 

Үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 493 зөрчил илрүүлэн, эрхийн 
үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 112 хүнийг шүүхийн 
шийдвэрээр 7-30 хоногийн хугацаатай баривчлуулан, 381 жолоочийн тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаатай хасаж, 152.400.000 төгрөгөөр, 
эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 124 жолоочид 24.800.000 
төгрөгийн торгуулийн шийтгэл оногдуулсан. 

4. Тайлангийн хугацаанд хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалтын журам зөрчих 16 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд үүнийг өнгөрсөн жилийн 
мөн үетэй харьцуулахад 2 хэргээр буюу 11.1 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан. 

 
2.7. Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны чиглэлээр:  
 
1. Цагдаагийн байгууллагын гомдол, мэдээллийн болон гэмт хэрэг, зөрчлийн 

мэдээллийн санд 25853 нэгж мэдээлэл бүртгэгдсэн.  
 Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэхийг судлан үзэх эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтнаас сүлжээгээр ирүүлсэн 30 албан бичгийн дагуу 135 
хүн хуулийн этгээд, “Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэхийг шалгах 
хуудас”-аар тус тус шалган хариу өгч, иргэдийн хүсэлтээр 112 ширхэг тодорхойлолт 
олгосон.  
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 2021 оны байдлаар цагдаагийн газарт нийт 2927 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдэн 
шалгагдсаны 612 буюу 22.9 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 2315 буюу 79.1 хувь нь 
зөрчлийн шинжтэй байгааг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт бүртгэгдсэн 
гомдол мэдээлэл 397 буюу 13.5 хувиар, гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл 26 
буюу 4.2 хувиар, зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл 358 буюу 15.5 хувиар тус тус 
өссөн.  
 Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 216 буюу 35.9 хувьд нь хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээж, 365 буюу 60.7 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзан, 20 буюу 3.3 хувийг нь харьяаллын дагуу шилжүүлсэн.  
 Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 131 буюу 21.7 
хувийг 5 хоногт, 468 буюу 77.8 хувийг 6-19 хоногт шийдвэрлэсэн.  
 
 Бүртгэгдсэн зарим гэмт хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл: 
  Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг 11 хэрэг буюу 68.7 хувиар, хулгайлах 
гэмт хэрэг 29 хэрэг буюу 52.7 хувиар, хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг 62 хэрэг буюу 53.4 хувиар, залилах гэмт хэрэг 9 хэрэг буюу 29 
хувиар, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 20 хэрэг буюу 29.8 хувиар, бусад төрлийн 
гэмт хэрэг 8 хэрэг буюу 80 хувиар, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн 
хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 2 хэрэг буюу 11.1 хувиар,  хүүхэд 
оролцсон гэмт хэрэг 10  хэрэг буюу 50 хувиар, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт 
хэрэг 1 хэрэг буюу 50 хувиар тус тус буурсан болно. 

 
2.8. Мэдээлэл хүлээн авах, шуурхай удирдлагын чиглэлээр:  
 

 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 930 гомдол 
мэдээлэл хүлээн авсан. 

 
Гурав. Бусад ажлын талаар 

 
1. Орчин цагийн цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойн 

бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, түүхт ойг ёслол төгөлдөр 
тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 

2. Ойг угтан Цагдаагийн газрын 71 ахмад ажилтанд хүндэтгэл үзүүлэн 
1.680.000 төгрөгийн гарын бэлэг гардуулсан бол аймгийн төв Өлгий сумын нутаг 
дэвсгэрт “Цагдаагийн өргөн чөлөө”-г байгууллаа. 

Энэхүү өргөн чөлөө нь цаашид өргөжиж, аймгийн төв Өлгий сумын өнгө, 
үзэмжийг сайжруулах, иргэдийн амрах, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 
гэрэлт гудамж болох юм. 

3. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар өрнүүлж байгаа “Тэрбум мод” 
үндэсний хөдөлгөөнд эхлүүлж байгаатай холбогдуулан нийт 250 ширхэг бургас 
модыг Өлгий сумын нутаг дэвсгэрт тарьлаа. 

4. Ахмадын Хорооны Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 
01 дүгээр тогтоолоор Цагдаагийн газрыг “Ахмадад ээлтэй” байгууллагаар 
шалгаруулж, таних тэмдэг логоог тус Цагдаагийн газарт хадгалуулсан. 

5. Эрүүл мэндийн яамнаас сар бүрийн 3-ны өдрийг “Цусаа бэлэглэх өдөр” 
болгосонтой холбогдуулан тус Цагдаагийн газрын алба хаагч нарын нэгдсэн 
эмнэлгийн Цусны салбар төвд цусаа бэлэглэж, донорын үйлсийг сурталчлах сайн 
дурын авлагагүй донорын эгнээг өргөжүүлэхэд оруулсан хувь нэмэрийг нь үнэлэн 
Нэгдсэн эмнэлгийн Цусны салбар төвөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр 
талархал хадгалууллаа.   
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6. 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. 

 
Дөрөв: 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. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 2920 гомдол, мэдээлэл шалгаж, 188 
холбогдогчтой, 762.0 сая төгрөгийн хохиролтой, 187 гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж шийдвэрлэн гэмт хэргийн илрүүлэлтийг 79.1 
хувьд хүргэлээ. 
 Бүртгэгдсэн 187 гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгжид 762 сая төгрөгийн 
хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нийт учирсан хохирлын 
646.8 сая төгрөг буюу 84.9 хувийг нөхөн төлүүлсөн ба өнгөрсөн жилийн мөн үетэй 
харьцуулахад 18.1 хувиар өгч, 93.4 сая төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжилсэн. 

3. Аймгийн нутаг дэвсгэрт 187 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд үүнийг өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 121 хэрэг буюу 39.2 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт гарлаа. 

4. Нийт 18315 зөрчил илрүүлсэн бөгөөд үүнийг өнгөрсөн жилийн мөн үетэй 
харьцуулахад 6082 зөрчил буюу 49.7 хувиар нэмэгдсэн нь гэмт хэргийг зөрчлийн 
шатан илрүүлэх ажил сайжирсныг харуулж байна. 

5. 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. 

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

 
 

 
 
 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ 
ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

 
 


