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 ТАЙЛАН 
  

2022.04.04                                                                                                          Өлгий сум 
  
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 2022 оны А/01 дугаар тушаалаар 
баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2022 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
шалгуур үзүүлэлт, Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
тус тус үндэслэж, Цагдаагийн газрын 2022 оны 5 зорилттой 52 заалт, Цагдаа, 
дотоодын цэргийн байгууллагын 2022 онд дэвшүүлсэн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг 
хэрэгжүүлэх 17 төрлийн ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг тус тус баталж, 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 
 2. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2022 
оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Жагсаалт батлах тухай“ А/38 дугаар тушаалаар 
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2022 онд хяналтад авч, хэрэгжилтийг 
хангах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, биелэлт, үр дүнг тооцох баримт бичгүүдийг 
баталсантай холбоотой Цагдаагийн газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 14-
ний өдрийн А/12 дугаар тушаалаар “Цагдаагийн газраас 2022 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 ба 2022 онд 76 төрлийн 
баримт бичгийг хяналтанд авч 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 энэ оны 1 дүгээр улиралд 5 төрлийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг тайлагнаж, 
тогтоосон хугацаанд Цагдаагийн ерөнхий газар, холбогдох алба, нэгжүүдэд 
хүргүүлсэн. 
 3. 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 3, Тэргүүн дэд даргын 8, 
Дэд даргын 14, нийт 25 төрлийн даалгавар, үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөмж, дээд 
шатны байгууллага, удирдах албан тушаалтнаас ирүүлсэн 20 төрлийн үүрэг, ажлын 
чиглэл, мэдээллийг алба хаагч нэг бүрт хүргэж, хэрэгжилтийг хангуулан тогтоосон 
хугацаанд тайлагнасан. 
 4. Цагдаагийн ерөнхий газрын нэгдсэн сүлжээ болон бусад байгууллагаас 
ирүүлсэн 1225 албан бичгийг хүлээн авч бүртгэн, 1688 албан бичгийг хүргүүлсэн. 



5. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас аймгийн Засаг даргатай 2022 онд 
хамтран ажиллах гэрээнд тусгагдсан 6 төрлийн ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг 
хангасан. 

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт 
тусгагдсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 9 төрлийн ажил, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. 

6. Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн үйл ажиллагааг шалгах, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулах, зааварчлах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны “Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, 
шалгалт зохион байгуулах /код-112/ журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөг 
2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр баталж хэрэгжүүлсэн. 

Цагдаагийн албаны тухай хуулиар хүлээсэн үүргийг хариуцсан нутаг 
дэвсгэртээ бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх, Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 
2022 дэвшүүлсэн зорилт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, тасаг, 
хэсгийн үйл ажиллагааг сайжруулах, зөрчил дутагдлыг арилгах, алба хаагчдын 
сахилга, хариуцлага, хандлагыг дээшлүүлэх, бүтээлч санал санаачлагыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын даргаас 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны 
өдөр 15 заалт бүхий 02/05 дугаартай үүрэг, ажлын чиглэлийг цагдаагийн газрын 
тасаг, хэсгийн дарга нарт өгч хэрэгжилтийг хангуулсан ба цагдаагийн газрын 
хэмжээнд байгууллагын бодлого чиглэл, үйл ажиллагаатай холбоотой 26 төрлийн 
бичиг баримтыг хяналтанд авсан. 

Сум дахь цагдаагийн тасаг, хэсгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч /сум хариуцсан 
эрүүгийн мөрдөгч/, цагдаа нарыг үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар 
хангах, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 
2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу 12 сумын 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын үйл ажил, ахуй амьдралтай 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 05-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хооронд танилцаж, үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн. 
. 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 9, 
зааварчилгаа 10, зөвлөмж 2, баталгаа 13, мэдэгдэх хуудас 1, бие бүрэлдэхүүний 
нэгдсэн цугларалтыг үед 64 удаа үүрэг, ажлын чиглэл өгч хэрэгжилтийг хангуулсан. 
 8. Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг сайжруулах, байгууллага, алба хаагчийг 
хөгжүүлэх, алба хаагчдын санал, хүсэлтийг шийдвэрлэх зорилгоор 3 асуулга бүхий 
санал асуулгыг 109 алба хаагч буюу нийт бие бүрэлдэхүүний 70.7 хувиас авч, дүнг 
нэгтгэн цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан алба хаагчдаас 
гаргасан санал, хүсэлтийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 31 төрлийн ажил, арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр баталж, хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллаж байна. 
 9. Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, алба хаагчдын ёс 
зүй, ажил, үйлчилгээний чанар, цаашид анхаарах асуудлыг тодорхойлох зорилгоор 
нийт 13 сум, 1 тосгоны 1357 иргэнээс 9 асуултын хүрээнд боловсруулсан санал 
асуулгыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний 
өдрийн хооронд авч, дүнг нэгтгэж Цагдаагийн газрын даргын 2022 оны 4 дэх 
хуралдаанаар хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгч, иргэдээс гаргасан зарим саналыг 
төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэхээр тогтсон. 

Та цагдаагийн байгууллагын өнөөгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгнө 
үү? гэсэн асуултанд 355 буюу 26 хувь нь үүргээ маш сайн гүйцэтгэж байгаа, 465 
буюу 34 хувь нь үүргээ сайн гүйцэтгэж байгаа, 252 буюу 18.5 хувь нь хангалттай, 
101 буюу 7.4 хувь нь хангалтгүй, 189 буюу 13.8 хувь нь зарим үйл ажиллагаанд 



онцгой анхаарах гэж тус тус хариулсан нь Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа иргэд, 
олон нийтэд жигд хүртээмжтэй хүрч байгаа гэж дүгнэхээр байна. 
 Цагдаагийн байгууллагын ажилчид үйл ажиллагаандаа юуг анхаарвал 
зохистой вэ? гэсэн асуултанд 707 буюу 52 хувь нь харилцааны соёл, 109 буюу 8 
хувь нь ажлын ур чадвар, 151 буюу 11 хувь нь ёс зүй, 238 буюу 17.5 хувь нь шуурхай 
ажиллагаа, 232 буюу 17 хувь нь олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа гэж тус 
тус хариулсан нь алба хаагчдын харилцааны соёлыг дээшлүүлэх хэрэгцээ 
шаардлага байна гэж үзэхээр байна. 
 

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 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны 
өдөр баталж, хэрэгжилтийг хангуулсан ба Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх 
зөвлөл 4 удаа хуралдаж, цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны талаар 17, хүний 
нөөцтэй холбоотой  10, нийт 27 асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Даргын зөвлөл байгуулах, асуудал 
хэлэлцэх /код-104/ журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор цагдаагийн газрын 
даргын зөвлөлөөр хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудлын талаарх мэдээллийг алба 
хаагчдад тухай бүрт нь танилцуулж, мэдээ, мэдээллээр хангасан. 

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”, Монгол Улсын 
стандарт /MNS5140:2021/, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/246 
дугаар тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Архив, 
албан хэрэг хөтлөх /код 120/ журам”, 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 25, цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай 
холбоотой гаргасан Б тушаал 29, нийт 54 тушаалыг холбогдох хууль тогтоомж, 
журмыг үндэслэн боловсруулан гаргасан. 

   
1.3. Хүний нөөцийн бодлогын талаар: 
1. 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. 

2. 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.  

3. 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 бүтэцийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна. 

3. Тайлангийн хугацаанд шинээр 2, дэвшүүлэн 3, бусад цагдаагийн 
байгууллагаас шилжиж ирэх хүсэлт гаргасан 0, шилжих хүсэлт гаргасан 2, 
дотооддоо 11 алба хаагчийн ажлын байрыг өөрчлөн томилуулж, цэргийн алба 
хаасны болон өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 0, хүүхэд асрах чөлөө олгож 0, 
төрийн бусад байгууллагад шилжих хүсэлт гаргасан 0 алба хаагчийг тус тус 
чөлөөлөх шийдвэр гаргуулсан. 

4. Цагдаагийн ерөнхий газрын 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 2021 оны 3/447 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн 
ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу “Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох 
сургалтын элсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг Цагдаагийн 
газрын даргын 2022 оны А/08 дугаартай тушаалаар 5 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад анх орох иргэний сонгон 
шалгаруулалт, элсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулж, нийт бүртгэгдсэн 14 иргэнээс 
6 иргэн тэнцсэн. 

5. Өнөөдрийн байдлаар хүний нөөцөд 12 иргэн бүртгэлтэй байна. 
6. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Албан тушаал шатлан 

дэвшүүлэх багц сургалтад хамруулах, шалгалт авах, нөөцөд бүртгэх, дэвшүүлэн 
томилох /код-909/ журам”-ын дагуу албан тушаал дэвшүүлэх нөөцийн нэгдсэн 
жагсаалтанд 24 алба хаагчийг цагдаагийн хэлтэс, тасаг, хэсэг, ахлах албан тушаал 
болон офицерийн албан тушаалд тус тус бүртгүүлсэн. 

Журамд заасан болзол шалгуурыг хангасан 2 алба хаагчийг тасгийн дарга, 1 
алба хаагчийн ахлах албан тушаалд тус тус дэвшүүлэн томилуулсан. 

7. Алба хаагчдын сэтгэл зүйн байдал, зан харилцаа, тухайн албаны тушаалын 
онцлог зэргийг харгалзсан дотооддоо 11 алба хаагчийн ажлын байрыг өөрчилсөн 
нь ажлын бүтээмж нэмэгдэх, цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллахад шууд 
нөлөөлсөн бөгөөд бусад цагдаагийн байгууллагаас шилжиж ирсэн 2, шилжсэн 2 
алба хаагч байна. 

8. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 74 дүгээр зүйл, Дотоодын цэргийн тухай 
хуулийн 37 дугаар зүйлд заасныг баримтлан Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, 
дотоодын цэргийн командлагчийн болон Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 2 
алба хаагчид цол олгосон. 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны шагналаар 1, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
“Хүндэт жуух”-аар 1, албдын шагналаар 2, бусад шагналаар 2, нийт 6 алба хаагч, 
алба хаагч шагнагдсан нь нийт алба хаагчдын 3.9 хувийг эзэлж байна. 

9. Төрийн албаны тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.2 дахь хэсэг, 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 хаагчдын ажлыг дүгнэн, төлөвлөгөөний биелэлтийн явцын талаар 
ярилцлагыг хийн хэрэгжилтийг хангуулсан. 

10. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “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 2 алба хаагчдад халамжлан хүмүүжүүлэгч, 
дадлагажуулагч багшийг Цагдаагийн газрын даргын 2022 оны Б/21, Б/22 тушаалаар 
тус тус томилж ажиллуулсан бөгөөд шинээр томилогдсон алба хаагчид хариуцсан 
ажилдаа богино хугацаанд дасан зохицоход шууд нөлөөлж байна. 

11. Дотоод хэргийн их сургуульд эчнээ 3 жилийн сургалтанд 4 алба хаагч, эчнээ 
5 жилийн сургалтанд 1, нийт 5 алба хаагч тус тус суралцаж байна. 

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

дүнгийн талаар. 
1. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2022 

оны “Албаны болон давтан мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах 
тухай” А/07 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын 
даргын 2022 оны А/07 дугаар тушаалаар “Албаны сургалт явуулах баг байгуулж, 
сургалтын төлөвлөгөө”-г баталсан бөгөөд 2022 онд 41 төрлийн сэдвийн хүрээнд 131 
цагийн 127 удаагийн сургалтыг 12 сургагч багш нар болон эрдмийн зэрэгтэй 
/магистрын зэрэгтэй 12 алба хаагч/ алба хаагчид зохион байгуулахаар төлөвлөсөн  
бөгөөд хэрэгжилт 30 хувьтай хангагдсан.  

2. Цагдаагийн газраас Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Алба 
хаагчийн үргэлжилсэн сургалт зохион байгуулах /код 951/ журам”-ын хэрэгжилтийг 
хангах, алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор албаны 
сургалтыг нэгдсэн болон тасаг, хэсгийн дотоод сургалт зэрэг хэлбэр, мэдвэл зохих 
хууль тогтоомж, хөгжүүлэх, дадлагажих, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай 
хамтран зохион байгуулсан сургалт зэрэг чиглэлээр зохион байгуулсан. 

3. Цагдаагийн газраас тайлангийн хугацаанд мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн 
сургалтыг 13 удаа 13 цаг, алба хаагчийг хөгжүүлэх сургалтыг 7  удаа 4 цаг, 
дадлагажуулах сургалтыг 3 удаа 4 цаг, бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах 3 
удаагийн 3 цаг, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 10 удаа 13 цагийн 
сургалт нийт 36 удаагийн 37 цаг сургалт явуулсан ба давхардсан тоогоор 4030 алба 
хаагчийг хамруулан сургалтын мэдээллийг “Сургалтын мэдээллийн нэгдсэн 
бүртгэлийн сан /Е surgalt/”-д бүрэн шивж мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

- Цагдаагийн газрын төсвөөс албаны сургалтанд 310.000 төгрөгийг зарцуулсан. 
- Цагдаагийн газрын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу цагдаагийн 

газрын нийт бие бүрэлдэхүүний болон тасаг, хэсгийн дотоод сургалтыг 7 хоног бүр 
зохион байгуулж хэвшсэн бөгөөд ZOOM, GOOGLE MEET програмыг ашиглан 
суманд үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдыг аймгийн төвд дуудан ирүүлэхгүйгээр зайн 
буюу цахим сургалтыг явуулж байна.  

4. 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 3 удаа сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулан зөрчил 
дутагдлыг арилгуулах удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 

5. 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.  

6. Хүний эрхийн үндэсний комиссын тамгын газрын дарга, аймгийн Прокурорын 
газрын ерөнхий прокурор, хууль цаазын шадар зөвлөх, Цагдаагийн гзарын дарга, 
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нарын хамтран баталсан “Хүний эрх, төрийн 



албан хаагчийн эрх, үүрэг, хариуцлага” сэдэвт 2 цагийн сургалт, хэлэлцүүлэгт 
цагдаагийн газрын 130 алба хаагчийг хамрууллаа. 

7. Алба хаагчдын биеийн хүч, мэх, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор доргилтоос хамгаалах, барьц чөлөөлөх арга, гав, борохойг 
журмын дагуу хэрэглэх талаар 2 цагийн дадлагажуулах сургалтыг зохион 
байгуулсан. 

8. Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс сургагч багш шинээр 
бэлтгэх сургалтыг МУБИС-тай хамтран энэ оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 25-
ны өдрүүдэд 40 цагийн танхимын сургалтанд цагдаагийн газраас 1 алба хаагчийг 
хамруулан сургагч багшаар бэлтгэсэн болно. 

“Эртэч Монгол” хөтөлбөр, “Эерэг сэтгэлгээний давлагаа” төслийн хүрээнд 
зохион байгуулагдсан 32 цагийн 5 модуль сургалтанд цагдаагийн газраас 1 алба 
хаагчийг хамруулан сургагч багшаар бэлтгэсэн. 

9. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2022 
оны А/20 дугаар тушаалаар баталсан “Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор цагдаагийн газрын соён гэгээрүүлэх 18 заалт бүхий 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр баталж, 
хэрэгжилтийг 57.7хувьтай ханган ажилласан. Тухайлбал: 

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 харуулсан болно. 

Тайлангийн хугацаанд “Ном бол ертөнцийг харах цонх”, “Дүрэмч ажиллагаа-
өнгө нэмье”, “Ая дуу-2022” дууны уралдаан /караоке/, “Алба хаагчдын ярианы 
урлагийн чадвар суулгах”, “Мартын-8”, “Ахмад ажилтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх”, 
“Ахмадын оролцоо”, “Ахмадын сургааль алт”, “Дэлхийн мөнгөний долоо хоног-2022” 
аян, “Эрэгтэйчүүдийн үнэт зүйл, үлгэр дуурайлал” зэрэг ажил, арга хэмжээг зохион 
байгуулсан. 

 
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 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 03-ны өдөр батлан хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авч ажилласан. Тухайлбал:  
 2. Цагдаагийн газрын алба хаагч, ахмад ажилтнуудын эрүүл мэндийг 
хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус аймгийн Толбо сумын 
нутаг дэвсгэрээс амралт, сувилалын газар байгуулахад шаардлагатай 3000м2 
газрыг Толбо сумын Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/28 
дугаар газар эзэмшүүлэх захирамжаар шийдвэрлүүлсэн. 
 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 22 алба хаагчдад 
2.585.000 орчим төгрөгний мөнгөн хэлбэрийн тусламж, дэмжлэг үзүүлсэн. 
 4. Хэсгийн төлөөлөгч нарын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар 
хангах, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 
сум хариуцсан мөрдөгч нарыг цагдаагийн газрын даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 



28-ны өдрийн А/09 дугаар тушаалаар тасгийн дарга нарт хариуцуулан тодорхой 
ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлээд байна. 

5. Цагдаагийн газрын 9 алба хаагчийн цалингийн шатлалыг журмын дагуу 
ахиулж олгосон. 

6. Алба хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний явцын ярилцлагыг хийж үр 
бүтээлтэй ажилласан давхардсан тоогоор 32 алба хаагчийн албан тушаалын сарын 
үндсэн цалинг интервалаар 5-40 хувь буюу 5.872.902 төгрөгийг нэмж олгож, алба 
хаагч нарын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авсан. 
 7. 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 Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/38 дугаар тушаалаар шинэчлэн 
байгуулсан ба Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийг 3 
чиглэлээр тодорхойлж, 2022 онд хариу арга хэмжээ авах 20 заалт бүхий ажил, арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 2022 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр батлан хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй 12 төрлийн эрсдэлийг 
тодорхойлон хариу арга хэмжээ авч, “Эрсдэлийн мэдээллийн сан isc программ/”-д 
эрсдэлийн мэдээлэл бүрийг оруулан баяжилт хийсэн. Тухайлбал:  

- Алба хаагч, ажилчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
шинжилгээнд хамруулах /багц үйлчилгээ авах/ талаар аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 
2022 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 28/876 дугаартай алба бичиг хүргүүлэн 
2022 оны 02 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд алба хаагч, ажилчдыг 18-34, 35-
45 насны ангиллаар хувааж, эмчийн ерөнхий үзлэг, эрсдэлийн үнэлгээний асуумж, 
биеийн жингийн индекс, цусны даралт, тэмбүү, заг хүйтэн зэрэг ХДХВ-ийн 
шинжилгээ, рентген зураг буюу сүрьеэ, уушгины өөрчлөлт, уушгины хавдар, 
хэвлийн эхо буюу элэг, цөс, нойр булчирхай, дэлүү, бөөрний өөрчлөлт, 
чихрийн шижин өвчин, сахар, цусны ерөнхий шинжилгээ, зүрхний бичлэг зэрэг нийт 
21 төрлийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт 123 алба 
хаагч, ажилтан буюу нийт бие бүрэлдэхүүний 80.3 хувийг хамруулсан болно. 

- Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албаны “Сүүж-уул” амралт, 
сэргээн засах сувилалд цагдаагийн газрын 17 алба хаагч, ажилтан, тэдний гэр 
бүлийн 33 гишүүн, 3 ахмад ажилтан, нийт 53 хүнийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-
ны өдрөөс 24-ний өдрийн хооронд 7 хоногийн хугацаатай хамруулсан. 
 - Фохоу Олон Улсын Эрүүл Мэндийн Корпорацийн Баян-Өлгий аймгийн 
салбарын мэргэжилтэн нар 2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр цагдаагийн 
газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд “Зөв хооллолтын ач тус” сэдэвт 1 цагийн сургалт 
зохион байгуулсан. 
 - Алба хаагчдад “Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн-10” зурагт хуудсыг хүргэн 
мэдээ, мэдээллээр хангасан болно. 
 - "Илүүдэл жингүй-Эртэч Монгол” арга хэмжээний нээлтийг зохион байгуулж, 
алба хаагч, ажилчдад мэргэжлийн багш нар дасгал хөдөлгөөн хийлгэсэн.  

- Холбоо, мэдээллийн ахлах инженер, нохойн хөтөч цагдаа, сантехникийн 
слесарь, мужаан нарт “Танан зүү” ХХК-иас 237.600 төгрөгний өртөгтэй зориулалтын 
3 хос хамгаалах хувцасаар хангаж, аюулгүй байдлыг хангуулсан. 

- Холбоо, мэдээллийн инженерт хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар 
2022 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 03/02 дугаартай 12 заалттай зөвлөмж, 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа үйлчлэгч, сантехникийн слесарь, 
мужаан зэрэг энгийн 4 ажилчдаас 2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 6 
дугаартай 18 заалт бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар баталгааг авч 
хэрэгжилтийг тус тус хангуулсан. 
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- Тус аймгийн Өлгий, Ногооннуур сумын Засаг дарга нараас ирүүлсэн саналыг 
үндэслэн Цагдаагийн газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/14, 
Б/16 дугаар тушаалаар 2 олон нийтийн цагдааг томилон хэсгийн байцаагч, хэсгийн 
төлөөлөгч нарт хариуцуулан ажиллуулсанаар алба хаагчдын ажлын ачаалал 
буурах, үүрэг гүйцэтгэх чадвар нэмэгдэхэд нөлөөлсөн болно. 

- “Амьдрал ба архи”, “Харилцаа”, “Зөв хооллолтын ач тус”, “Биеийн хүч, нэг 
бүрийн болон олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл хэрэглэх”, “Цагдаагийн албаны 
тухай хуулийн 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31 зүйл, 5 дугаар бүлэгийн 47-58 дугаар зүйл”, 
“Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын ерөнхий прокурорын 
хамтарсан 2017 оны А/224, А/102 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн алба 
хаагчийн биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх заавар", “Биеийн хүч, 
мэх, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх /доргилтоос хамгаалах, 
барьц чөлөөлөх арга, гав, борохойг журмын дагуу хэрэглэх/”, “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны “Албадан эрүүлжүүлэх код-629 журам”, “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны “албан үүрэг гүйцэтгэх үед алба хаагч хүнтэй 
харилцах, биеэ авч явах байдал /код-921/ журам”, “Зүрхний цочмог шигдээсийн 
тухай”, “Эмийн зохистой хэрэглээ” зэрэг сэдвээр тус тус сургалт зохион байгуулсан. 

- Цагдаагийн газрын алба хаагчдын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/51 
дугаар тушаалаар нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад “Зөрчлийн 
хэрэг бүртгэх тасаг” байгуулсантай холбогдуулан Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/257 дугаар тушаалаар Зөрчлийн 
хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, мөн даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
Б/258 дугаар тушаалаар тус тасгийн ахлах байцаагчийг тус тус томилуулсан бөгөөд 
алба хаагчийн ажлын ачаалал тэнцвэржиж, үүрэг гүйцэтгэх чадвар нэмэгдэхэд 
нөлөөлнө гэж дүгнэж байна. 

- Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 153 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Цагдаагийн байгууллагын зарим ажил үйлчилгээний жишиг норматив”-ын 
хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор тус аймгийн Цэнгэл, Улаанхус, Ногооннуур сум, 
Цагааннуур тосгон, Цагааннуур чөлөөт бүс, Цагааннуурын боомтуудыг хариуцсан 
сум дундын Цагдаагийн хэлтсийг 12 орон тоотой байгуулахтай холбоотой саналыг 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 24-ний өдрийн 28/419 дугаартай албан бичгээр санал хүргүүлсэн. 

8. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 06-
ны өдрийн 51 дугаар тогтоолоор камерын бичлэг хадгалах төхөөрөмж худалдан 
авахад шаардагдах 9.800.000 төгрөгийг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 
шийдвэрлүүлсэн. 

9. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын “Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн зөвлөл”-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангуулах зорилгоор цагдаагийн газраас 12 төрлийн ажил, арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр баталж, хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/29 
дүгээр тушаалаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан 
зөвлөлийг, Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/30 
дугаар тушаалаар үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх, дүгнэлт 
гаргуулах үүрэг бүхий орон тооны бус байнгын комиссыг тус тус шинэчлэн байгуулж, 
Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ний өдрийн А/27 дүгээр 
тушаалаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан орон 
тооны бус ажилтангаар Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмчийг томилон 
ажиллуулж байна. 



 10. “Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор Цагдаагийн газраас 2022 онд дотоод аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр хэрэгжүүлэх 43 заалт бүхий 74 төрлийн ажил, арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг 2022 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр баталж, хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллаж байна. 
        Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/38 дугаар тушаалаар Цагдаагийн газрын 
дотоод аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий орон тооны бус ажлын хэсгийг 9 алба 
хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулсан. 
 - Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх санамж, зөвлөмж 
боловсруулан тарааж, Цагдаагийн газрын төв байр, албан тасалгаанд чийгтэй 
цэвэрлэгээг өдөрт 2 удаа хийж, олон хүний гар хүрч, амархан бохирдох эрсдэлтэй 
хаалганы бариул, код, утас, компьютер, дэлгэц, унтраагуур, цахилгаан шатны 
товчлуур, шатны бариул, ширээ, ариун цэврийн өрөөний цэвэрлэгээ, 
халдваргүйжүүлэлтийг тусгай зориулалтын бодисоор /жавелион/ 2 цаг тутам, агаар 
сэлгэлтийг тогтмол хийж, хяналтыг сайжруулсан. 

- Цагдаагийн газрын төв байр, Эрүүлжүүлэх, саатуулах байр, хэсгийн байцаагч 
нарын байр, цагдаагийн кобан, постуудад Зоонозын өвчин судлалын үндэсний 
төвийн ерөнхий захирлын 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/15 дугаар 
тушаалаар баталсан “Коронавируст /Ковид-19/ халдварын үед халдваргүйжүүлэлт 
хийх түр заавар”-ын дагуу нэгдсэн байдлаар 6 удаагийн ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг 103 обьектод хийсэн. 

- Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албаны даргын 2020 оны 08 
дугаар сарын 17-ны өдрийн 6/1417 дугаартай албан бичгээр Цагдаагийн алба 
хаагчдын гэнэтийн осол, үл хөдлөх хөрөнгө, тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн 
хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээг ирүүлсэн бөгөөд алба хаагчдад 
танилцуулан мэдээ мэдээллээр хангаж, дээрх компаниудтай хамтран ажиллаж 
байна. 

11. Цагдаагийн газрын алба хаагч, ажилтан нараас сайн дурын үндсэн 
дээр аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Цусны төвийн үйл ажиллагааг дэмжих, цусны нөөц 
бүрдүүлэх, сайн дурын донор бүрдүүлэх ажилд оролцох уриалга гаргаж, уриалгыг 
дэмжиж 12 алба хаагч, ажилтан нийт 5.4 литр цус өгсөн бөгөөд өвчтэй болон чанар 
хангахгүй цустай алба хаагч, ажилтан бүртгэгдээгүй. 

12. Гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон, өртөж хохирсон алба хаагч бүртгэгдээгүй. 
 Тайлангийн хугацаанд иргэдээс гаргаж буй цагдаагийн алба хаагчид халдах 
хууль бус үйлдэл нь зөрчлийн шинжтэй болох нь тогтоогдсон 3 зөрчлийг Зөрчлийн 
тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар шийдвэрлэж, зөрчил 
үйлдсэн 3 хүнд торгуулийн шийтгэл оногдуулсан. 
 Тус Цагдаагийн газрын алба хаагч, ажилтан нараас албан үүргээ гүйцэтгэж 
байхдаа гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон, өртөж хохирсон, эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхол нь хөндөгдөж зөрчигдсөн гэх тодорхой хэрэг, зөрчлийн талаар Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны “Эрүүгийн хэргийн танилцуулга бичих /код-327/ 
журам”-д заасны дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтэс, 
Хуулийн хэлтэст нэн даруй мэдэгдэн мэдээлэл солилцож, хамтран ажилласан 
болно. 
 13. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын “Алба хаагч, ажилтны сэтгэл зүйн 
тогтвортой байдлыг хангах, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх” чиглэлээр 2022 онд хийж 
гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор цагдаагийн 
газраас 2022 онд хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2022 оны 01 
дүгээр сарын 04-ний өдөр баталж, хэрэгжилтийг хангуулсан. 
 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Алба хаагчдад сэтгэл зүйн 
дэмжлэг үзүүлэх /код 938/ журам”-ын дагуу сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай 3 
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алба хаагч, ажилтанд хяналтын карт нээж, ганцаарчлах уулзах, сэтгэл зүйн 
үйлчилгээ үзүүлэх, сэтгэл заслал хийх, зөвлөмж, зааварчилгааг бичгээр, цахимаар 
өгөх, сэтгэл зүйн сорилт, асуулганд хамруулах зэрэг үйлчилгээ үзүүлсэн. 
 Мөн сэтгэл зүйн тусламж, үйлчилгээнд давхардсан тоогоор 5 алба хаагч, 5 
төрлийн сэтгэл зүйн судалгаа, оношилгоонд давхардсан тоогоор нийт 50 алба хаагч, 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сэтгэл засалд давхардсан тоогоор нийт 10 алба хаагч, 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд нийт 10 алба хаагчийг тус тус хамруулсан. 

Сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, алжаал тайлах өрөөгөөр 20 алба хаагч сэтгэл 
зүйн үйлчилгээнд хамрагдсан ба нийт 13 алба хаагчдад сэтгэл зүйн гацаарчилсан 
зөвлөгөө, 8 алба хаагчид 2 удаагийн давтамжтайгаар зөвлөгөөг тус тус өгч, 30 алба 
хаагчид сэдлийг дэмжих ярилцлагыг 2  удаа хийж, 9  алба хаагчид клиник 
ярилцлагыг тус тус хийж, 98 алба хаагчид сэтгэл зүйн бусад төрлийн дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлсэнээр алба хаагчдаас ядарч сульдах мэдрэмж бий болсон, санаа 
зовнил, айдас түгшүүрт автсан алба хаагчийг өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад  алба 
хаагч буюу 36.7 хувиар буурсан. 

 
1.6. Нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар 

уламжлан шийдвэрлүүлсэн ажил, арга хэмжээ, төсөв хөрөнгө, зарцуулалт, үр 
дүнгийн талаар. 

1. Монгол Улсын Их Хурлын даргаас олгосон "УАЗ-22069” маркийн авто 
машиныг тус цагдаагийн газарт УИХ-ын гишүүн Т.Аубакир, Г.Мөнхцэцэг, 
Б.Саранчимэг нар 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр гардуулсан. 

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 нэрэмжит гудамж”-ийг бий болгох шийдвэр 
гаргуулсан бөгөөд гэрэлт гудамж болгоход шаардагдах 30.000.000 төгрөгний 
санхүүжилтийг аймгийн төв Өлгий сумын 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 
29 дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн болно. 

3. Тус Цагдаагийн газрыг түшиглэн 2018 онд “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
байр”, “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийг ашиглалтан оруулсан бөгөөд үйл 
ажиллагаа, ашиглалтыг цагдаагийн газрын эрх бүхий албан тушаалтнууд хариуцан 
ажиллаж байсан бөгөөд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2022 оны 02 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн А/02 дугаартай тушаалаар байрны эрхлэгч, сэтгэл зүйч, хүний 
их эмч гэсэн 3 орон тоог нэмүүлсэнээр алба хаагчдын ажлын ачаалал буурч, ажил, 
үүргийн давхардал, хийдэл арилна гэж 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 согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг 
бууруулах, архидан согтуурахтай тэмцэх зорилгоор аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар 
тогтоолоор “Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн Архидалтгүй аймаг-Баян-Өлгий-2” 2021-
2022 онуудад хэрэгжих дунд хугацааны хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллаж байна.  

 
1.8. Тайлангийн хугацаанд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ. 



1. Цагдаагийн газрын даргын 2021 оны А/39 дүгээр тушаалаар 10 алба 
хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн томилсон Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, зөвлөлөөс гаргасан жилийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, алба хаагч, ажилтны сахилга, ёс зүйн байдалд дүн 
шинжилгээ хийх, шалтгаан нөхцөлийг тогтоож, арилгах, урьдчилан сэргийлэх 
санал, зөвлөмж боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүрэг бүхий зөвлөл 
2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр хуралдаж, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, 
дотоодын цэргийн командлагчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан 
“Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас авлигын индексийг бууруулах чиглэлээр 
хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг 2022 онд хангах 9 заалт бүхий 
ажлын төлөвлөгөөг 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр шинэчлэн баталж, 
хэрэгжилтийг хангуулсан бөгөөд үр дүнг 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр 
28/1303 дугаартай албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын 
хэлтэст хүргүүлсэн. Тухайлбал:  

2. Авлигыг үл тэвчих ёс суртахууны зохистой хандлагыг төлөвшүүлэх, авлигын 
хор аюул, үр дагавар, авлига, хээл хахууль авах, өгөх, зуучлахгүй байх, албан 
тушаал, хуулиар олгогдсон эрх мэдлээ хувийн зорилгод ашиглахгүй байх, албан 
үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдуулан аливаа этгээдэд давуу байдал бий болгох, үгсэн 
тохирох, амлалт өгөх, шан харамж авах, үйлчилгээ, зээл авах, ийнхүү авахаар 
шахаж шаардах, ятгах, бусдад зуучлах, хуульд харш болзол тавих, далайлган 
сүрдүүлэх, бусдын өмч хөрөнгийг хувийн болон албан ажилд ашиглахгүй байх, 
бусад байгууллага, хамтран ажиллаж байгаа алба хаагчийн албаны ажилд 
хүндэтгэлтэй хандаж, үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөхгүй, бусдад 
зуучлахгүй байх, харьяаллын бус хэрэг маргаанд оролцохгүй байх, хууль тогтоомж 
зөрчсөн, албан тушаалын байдлаа урвуулсан, хэтрүүлэн ашигласан болон ёс зүйн 
хэм хэмжээ зөрчсөн аливаа үйлдэлтэй эвлэрэхгүй байх талаар 3 удаа ухуулга 
ярилцлага зохион байгуулж, 1 удаагийн танхим, 1 удаагийн цахим сургалтанд 
хамруулан дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. 

2. Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг мэдүүлэх үүрэг 
бүхий 71 албан тушаалтанд ХАСХОМ-ын талаар 1 удаа сургалт зохион байгуулж, 
2021 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг авах хуваарь 
гарган, хуваарийн дагуу  алба хаагчдаас 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 
2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд мэдүүлгийг цахимаар гаргуулан, 
баталгааны маягтыг бүртгэлээр хүлээн авч гарын үсэг зуруулан, meduuleg.iaac.mn 
програмын ЭБАТ цэсний ХАСХОМ хүлээн авсан бүртгэлд бүртгэж, хянан 
баталгаажуулж дүнг 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 28/857 дугаар албан 
бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн.  

Тус Цагдаагийн газраас 71 алба хаагч 2021 оны хувийн ашиг сонирхлын болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргасан бөгөөд 6 алба хаагч бусад газар, хэлтэст 
шилжиж, 1 алба хаагч хүүхэд асрах чөлөөтэй, 1 алба хаагч өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн, 1 алба хаагч цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгохоор албанаас 
чөлөөлөгдөж, шинээр 8 алба хаагч нэмэгдсэн. 

3. Авлигатай тэмцэх газраас улсын хэмжээнд авлигын нийгмийн хор аюулыг 
олон нийтэд таниулах, авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соён 
гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, төрийн алба хаагчдын шударга байдлыг 
нэмэгдүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх, байгууллагын соёлыг тогтоох зорилгоор 
хэрэгжүүлж байгаа “Зөв зөвд, шударга зөв” аяныг алба хаагчдад сурталчилж, 
“Авлигатай тэмцэх газар”, “АТГ-Олон нийтийн төв” пейж фейсбүүк хуудаст QR кодыг 
уншуулан нэгдүүлсэн. 

4. Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтсээс алба хаагчдын авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн талаар мэдлэгийн түвшинг тогтоох, ахиулах зорилгоор зохион 



байгуулсан цахим шалгалтанд нийт 87 алба хаагчийг хамруулсан бөгөөд дундаж 
үнэлгээ 62.8 хувьтай гарсан. 

 
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 5 алба 
хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 4 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд бүртгэлд 
авч дугаар олгож, албаны шалгалт явуулан хуулийн хугацаанд өргөдөл, гомдол 
гаргагчид хариуг нь хүргүүлсэн. 

Өргөдөл, гомдолд 5 алба хаагчийг холбогдуулан шалгасны 5 буюу 80 хувийг 
офицер, 1 буюу 20 хувийг ахлагч бүрэлдэхүүн эзэлж байгаа бөгөөд өргөдөл, 
гомдлыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 5 буюу 55.5 хувиар буурсан. 

Төрлөөр нь авч үзвэл: 1 буюу 25 хувийг хэргийн хугацаа хэтэрсэн, 1 буюу 25 
хувийг цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн, 1 буюу 25 хувийг 
бусдыг зодож эрх чөлөөнд нь халдсан, 1 буюу 25 хувийг ЭХХШТ хууль болон бусад 
хууль, дүрэм зөрчсөн гэх зөрчлүүд тус тус эзэлж байна. 

Өргөдөл, гомдлыг бүртгэж албаны шалгалт явуулахад бүх өргөдөл гомдолд 
тусгагдсан зөрчил тогтоогдоогүй. 
        Монгол Улсын Засгийн газрын “Иргэд, олон нийттэй харилцах төв” 11-11-д ямар 
нэгэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, бүртгэгдээгүй бөгөөд Цагдаагийн ерөнхий 
газрын алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл хүлээн авах 126 
дугаар утсанд тус цагдаагийн газрын алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой 2 
гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн бөгөөд нэг гомдол мэдээлэлд дурдагдсан зөрчил 
батлагдаж, нэг гомдол мэдээлэлд дурдагдсан зөрчил батлагдаагүй болно. 

2. Цагдаагийн газрын удирдлагад хандаж иргэд, алба хаагчдаас 19 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: 1 буюу 5.2 хувийг ажилд орох, суралцахыг хүссэн, 16 
буюу 84.2 хувийг ажил өөрчлөх, шилжихийг хүссэн, 1 буюу 5.2 хувийг захиргааны 
чөлөө хүссэн, 1 буюу 5.2 хувийг тэтгэвэр тэтгэмж, орон сууц хүссэн өргөдөл, 
гомдол эзэлж байна. 

 
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 2021 оны байдлаар судлан шалтгаан 
нөхцөлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх ерөнхий 12 
төрлийн ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-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 
бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн томилсон. 
 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 толорхой төрлийн 
ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцов. 
 2. Цагдаагийн газар, алба хаагчдаас гаргасан амжилтыг бататгах, алба 
хаагчдын албандаа хандах эерэг хандлага, хамт олны уур амьсгалыг төлөвшүүлэх, 
хариуцлагыг дээшлүүлэх, алба хаагчдыг хөгжүүлэх зорилгоор 2022 онд зохион 
байгуулах “Амжилтын төлөө хамтдаа” аяны удирдамж, төлөвлөгөөг  Цагдаагийн 
газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/11 дугаар тушаалаар 
баталж, хэрэгжилийг хангуулан 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 дүгээр 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 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 26-ны өдрийн 15 заалт бүхий 02/06 дугаартай хэрэгжих боломжтой үүрэг, 
ажлын чиглэл хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулсан. 

5. Сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр бичгээр 4 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 14 
төрлийн баталгааг давхардсан тоогоор 567 алба хаагчаас гаргуулан авч, 
хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан нь алба хаагчдыг сахилга, хариуцлага дээшлэх 
нэг хүчин зүйл боллоо. 

6. Тайлангийн хугацаанд 12 алба хаагчид /офицер 8, ахлагч 4/ холбогдуулан 
10 албаны шалгалтыг холбогдох журам, дүрмийн дагуу явуулсан бөгөөд албаны 
шалгалтаар зөрчлийн шинж байдал, хор уршиг, үр дагавар, анх буюу давтан 
үйлдсэн байдал, шалтгаан нөхцөл, гэм бууруугийн хэлбэр, зөрчил гаргагчийн 
хувийн байдал, /ар гэр ахуй амьдралын байдал/, хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл 
байдал, ажлын үр дүн, удирдлагаас мэргэжил, арга зүйгээр хангасан байдал зэргийг 
тал бүрээс нь бүрэн бодитой тогтоож, дүнг Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн. 

 
1.11. Санхүүгийн үйл ажиллагааны  талаар. 
1. Цагдаагийн газрын 2022 оны нийт төсөв  2.871.000.700 төгрөг бөгөөд энэ 

оны эхний 2 сарын байдлаар төсвийн гүйцэтгэл 436.710.991 төгрөг буюу 15.2 
хувьтай ба 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. 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.   



4. Шийтгэлийн хуудас маягт 1, 2 хуудасны тооцоог төвийн алба хаагч нар 
ажлын 3 хоногт, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар 14 хоногт багтааж санхүүтэй тооцоо 
хийж, үнэт цаасны тайланг сар бүр нярваар гаргуулан Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулан үр дүнг тооцож, санхүүгийн зөрчил дутагдал 
гарахаас урьдчилан сэргийлсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газраас ирсэн бараа материал болон систем хооронд 
тооцоог тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан ажилласан. 

  
1.12. Тайлангийн хугацаанд зохион байгуулсан, шинэлэг ажил, арга 

хэмжээ, түүний үр дүнгийн талаар. 
1. Цагдаагийн газар, алба хаагчдаас гаргасан амжилтыг бататгах, алба 

хаагчдын албандаа хандах эерэг хандлага, хамт олны уур амьсгалыг төлөвшүүлэх, 
хариуцлагыг дээшлүүлэх, алба хаагчдыг хөгжүүлэх зорилгоор 2022 онд зохион 
байгуулах “Амжилтын төлөө хамтдаа” аяны удирдамж, төлөвлөгөөг  Цагдаагийн 
газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/11 дугаар тушаалаар 
баталж, хэрэгжилийг хангуулан ажиллаж байна.  
 Аяны удирдамж, төлөвлөгөөний хүрээнд нийт 18 төрлийн ажил, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэнээр гаргасан амжилтыг бататгаж, алба хаагчдын сэтгэлгээ, хандлагад 
эерэг өөрчлөлт гарч төлөвшиж, гэмт хэрэг, сахилга, ёс зүйн зөрчилд холбогдсон 
алба хаагчийн тоо буурч, хариуцлага нэмэгдэж, хамт олны эерэг уур амьсгал 
бүрдэнэ гэж дүгнэж байна. 
 Аяны хүрээнд “Хамгийн эрхэм эрүүл мэндээ хайрлая” арга хэмжээний 
удирдамжийг баталж, алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулах, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээлэл өгөх 8 
төрлийн ажил, арга хэмжээг энэ оны 3 дугаар сард зохион байгуулсан. 
 2. “Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан алба 
хаагч, ажилчдын гэр бүлийн гишүүдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, санал 
бодлыг сонсох, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, хамтын ажиллагааг 
сайжруулах зорилгоор 2022 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр цагдаагийн газрын 
алба хаагч, ажилчдын гэр бүлийн гишүүдийн төлөөлөлийг оролцуулсан уулзалтыг 
зохион байгуулсан бөгөөд уулзалтын үеэр цагдаа, дотоодын цэрэг болон 
цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа, онцлогын талаар мэдээ, мэдээлэл өгч, ойлгуулан 
таниулсан болно. 
 Уулзалтын үеэр  алба хаагч, ажилчдын гэр бүлийн 3 гишүүнд цагдаагийн 
газрын даргын “Талархал”, 5 гишүүнд “Ару” гоо сайхны газраас үйлчилгээ авах 
эрхийн бичгийг тус тус олгосон.  

3. Цагдаагийн газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/13 
дугаар тушаалаар алба хаагчдад ярианы урлаг, бусдад өөрийгөө илэрхийлэх 
чадварыг дээшлүүлэх клубыг 7 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.  

Мөн Цагдаагийн газрын дарга 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр алба 
хаагчдын ярианы урлагийн чадвар суулгах, бусдад өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг 
дээшлүүлэх, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, олж авсан мэдлэг, мэдээ, 
мэдээллийг бусдад түгээх арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамжийг баталсан. 
Удирдамж, хуваарийн дагуу алба хаагчид уншсан ном, алба хаагчдыг хөгжүүлэх 
чиглэлээр олж авсан мэдээлэл болон улс орон, дэлхий дахинд болж буй үйл явдлын 
талаар дагуу долоо хоног бүрийн Даваа, Лхагва, Баасан  гарагт нийт алба хаагч 
нарт сонсгол, мэдээлэл хийсэн болно. 

4. Өнгөрсөн 2021 оны хөдөлмөрийн аварга, ажил, мэргэжилийн шилдэг, оны 
онцлох алба хаагчаар шалгарсан 15 алба хаагчид 45 төрөл бүрийн номыг 
гардуулсан бөгөөд алба хаагчид уншсан номын талаар алба хаагч нарт сонсгол 
мэдээлэл хийж байгаа болно. 



5. Цагдаагийн газрын эмэгтэй алба хаагчдын зөвлөлөөс Монгол цэргийн өдөр, 
Зэвсэгт хүчний 101 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан “Спортлог”, “Авьяаслаг”, 
“Хийморлог”, “Тэвчээртэй”, “Найрсаг”, “Зүс төгөлдөр”, “Харилцааны соёлтой”, “Ноён 
нуруутай”, “Золбоотой”, “Хичээнгүй” зэрэг 10 төрлөөр алба хаагчдыг шалгаруулан 
батламж, дархлаа дэмжих амин дэм гардуулсан. 
 

1.13. Бусад 
1. Төр, ард түмнийхээ өмнө өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр зүтгэж яваад алтан 

амиа алдсан цагдаагийн ахлах ахлагч И.Эрдэнэшагайгийн намтар түүх, алдар 
гавьяаг мөнхжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 03 дугаар 
сарын 18-ны өдрийн 30 дугаар зарлигаар “Шударга журам медаль”-иар нэхэн 
шагнасан. 

2. “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6 дахь хэсэг, 
15.2 дахь заалт, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/133 тушаалаар 
баталсан “Иргэний зөвлөлийн дүрэм”-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.7 дахь хэсэг, 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Цагдаагийн байгууллага, алба 
хаагчаас тайлан тавих /код 129/ журам”-ыг тус тус үндэслэн Цагдаагийн газрын 2021 
оны үйл ажиллагааны тайлангийн хурлыг аймгийн 12 сум, 1 тосгоны оршин суугчдад 
тайлагнах ажлыг 2022 оны 01 дүгээр дугаар сарын 05-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 
11-ны өдрийн хооронд өргөн хүргээд зохион байгуулсан ба  бөгөөд тайлангийн 
хуралд нийт 1500 гаруй иргэн биечлэн оролцсон болно. 

Мөн цагдаагийн газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг видео хэлбэрээр 
/7 минут 33 секунд/ бэлтгэж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл /7000 гаруй 
өрх үзэх боломжтой/-ээр болон цагдаагийн газрын албан ёсны цахим хуудас /bayan-
ulgii.police.gov.mn/, “Баян-Өлгий Цагдаагийн газар” фейсбүүк, пейж хуудсанд /тус 
аймгийн иргэдийн 61 группын 200,000 орчим дагагчтай/ тус тус байршуулан 
сурталчилсан. 

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/248 дугаар тушаалаар 
баталсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Ахмадын байгууллага, ахмад 
настны талаар авах арга хэмжээ /код 947/ журам”, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны “Ахмад настнуудын талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай” А/223 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор “Сар шинэ”, “Наурыз”-ын баярыг угтан цагдаагийн газрын ахмад 
ажилтнуудад хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг хүргүүлсэн. 

Цагдаагийн газрын ахмад ажилтнуудын мэдлэг, ажлын арга барил, туршлагыг 
өвлүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, уламжлуулах, ахмад, дунд, залуу үеийн залгамж 
холбоог бэхжүүлэх, гаргаж байсан алдаа, оноо, сургамж, зөвлөмжийг алба хаагчдад 
сурталчлан таниулах зорилгоор “Ахмадын оролцоо” арга хэмжээг 2022 оны 02 
дугаар сарын 25-ны өдөр Цагдаагийн газарт зохион байгуулав.  
 Цагдаагийн газрын ахмад ажилтнуудын ажлын арга барил, туршлага, гаргаж 
байсан алдаа, оноо, сургамж, зөвлөмжийг зөвхөн цагдаагийн газрын алба хаагчдад 
сурталчлан таниулах зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 2022 оны 02 дугаар 
сарын 17-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу нийт 12 ахмад ажилтныг 
оролцуулсан богино хэмжээний видео /шторк/ бэлтгэж, алба хаагчдад сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулж байна. 

4. Эмэгтэй алба хаагч, ажилчдад хүндэтгэл үзүүлэх, санал бодлыг сонсох, 
хамтын ажиллагааг сайжруулах, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах 
зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр 
баталсан удирдамжийн дагуу Цагдаагийн газрын эмэгтэй алба хаагч, ажилчдад 
хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг 2022 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион 
байгууллаа. 



5. Цагдаагийн газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан 
удирдамжийн дагуу алба хаагчдын ажлын стрессийг бууруулах, урлагийн авъяас 
билгийг нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх, сурталчлан таниулах зорилгоор ажлын бүтээмж, 
бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх зорилгоор “Ая дуу-2022” караоке дууны уралдааныг 
2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр “Цамбагарав” үйлчилгээний газарт зохион 
байгууллаа. 
 Дууны уралдаанд Удирдлага, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Захиргааны 
удирдлагын тасаг, Мөрдөн байцаах тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, 
Замын цагдаагийн тасаг,  Шуурхай удирдлагын тасаг, Дотоодын цэргийн тусгай 
салаанаас гоцлол дууны төрөлд тус бүр 1 алба хаагч, 4 алба хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэй 8 баг тус тус оролцож, өрсөлдсөн. 
 6. Тайлангийн хугацаанд алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, авьяас ур 
чадварыг дээшлүүлэх, спортоор хичээллэх хандлагыг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийг 
хамгаалах зорилгоор “Олс таталт”, “Мөсөн шагайн харваа”, “Мөсөн сумо”, 
“Цагдаагийн газрын аварга шалгаруулах дартсны тэмцээн”-ийг тус тус зохион 
байгуулсан. 

7. Монгол Улсад орчин цагийн Дотоодын цэрэг үүсэж хөгжсөний 100 жилийн 
ойн хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны “Дартс”-ын аварга шалгаруулах 
тэмцээнд Цагдаа, дотоодын цэргийн 62 анги, байгууллагын эрэгтэй 102, эмэгтэй 80, 
нийт 182 алба хаагчид оролцсоноос  тус цагдаагийн газрын алба хаагчидаас эрэгтэй 
ганцаарчилсан төрөлд 2 дугаар байр, эмэгтэй ганцаарчилсан төрөлд 8 дугаар байр, 
багийн дүнгээр 1 дүгээр байранд тус тус шалгарсан өндөр амжилт гаргасан болно. 

 
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 73 хэрэг, үйлдлийг  

илрүүлж, эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах саналтай прокурорт 
шилжүүлсэн. 
 2. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 36.1 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 8 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 121 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг бүртгэн зарлан мэдээлсэн ба 
өмнөх оны үлдэгдэл 91, нийт 212 тооны эд зүйл, хүн мал, амьтанг эрэн сурвалжилж 
ажилласан.  

5. Цагдаагийн газраас “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах 16 төрлийн ажил, арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр батлан хэрэгжилтийг хангуулж, 
биелэлт, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

6. Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийг чиглэлээр энэ оны 1 дүгээр 
улирлын байдлаар Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт  заасан “Хууль бусаар ан агнах” гэмт хэргийн  8 холбогдогчтой 789.358.123 
төгрөгний хохиролтой 8 хэрэг илрүүлсэн.  

7. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 
1. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2022 онд хийж 

гүйцэтгэх 22 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөөг гарган хэрэгжилтийг хангаж 



ажилласны үр дүнд 7 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд үүнийг өнгөрсөн жилийн мөн 
үетэй харьцуулахад 7 хэргээр буюу 50 хувиар буурсан.  

Илрүүлэлт 33.3 хувьтай байгаа ба үүнийг өнгөрсөн жилийн мөн үеийн 
түвшинтэй харьцуулахад 17.9 хувиар өссөн. 

2. Энэ оны 1 дүгээр улирлын байдлаар мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр “Хяналт шалгалт-1” хэсэгчилсэн арга хэмжээг Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Мал эмнэлгийн газартай хамтран зохион байгуулж аймгийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа мал, малын гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүн зарж борлуулдаг цэг, зах, худалдааны төв, үйлдвэр, цех, мал 
нядалгааны  газрын үйл ажиллагаанд 2 удаа үзлэг шалгалт хийж нөөцлөгдсөн 
махны хэмжээ болон нийлүүлсэн махны хэмжээг бүртгэж мал, малын гаралтай 
түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээг шалгасан. 

 3. Аймаг дамжин үйлдэгддэг малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн хил залгаа сумуудын нутаг 
дэвсгэрт хяналт шалгалт зохион байгуулж, малчдад малын хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх яриа таниулга хийлээ.   
   
 2.2. Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр:  
 1. Энэ оны 1 дүгээр улирлын байдлаар хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн 
гомдол мэдээлэл, шийдвэрлэлт:  
 Иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 99 гомдол мэдээлэл 
хүлээн авч хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж 
шалгасан бөгөөд нийт хүлээн авч шалгасан гэмт хэргийн шинжтэй 15 гомдол, 
мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж, 16 гомдол мэдээлэлд хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээж,  52 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзаж тус тус шийдвэрлэсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 16 гомдол мэдээллийн 
үлдэгдэлтэй. Нийт хүлээн авч шалгасан гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 
83.8 хувийг шийдвэрлэж тайлангийн хугацаанд гомдол мэдээлэл шалгах хугацаа 
хэтрүүлсэн зөрчил дутагдал гаргаагүй ажилласан.   

2. Шалгаж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг:  
Тайлангийн хугацаанд 41 хэрэгт  хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулснаас 15 

хэрэг буюу 36.5 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татах саналаар 
прокурорт хүргүүлэн шийдвэрлэсэн бөгөөд 7 хэргийг Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 30.14 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр хаах саналтай 
шилжүүлж, 1 хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, нийт 23 хэрэг бүртгэлтийн 
хэргийг шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 

Шалгаж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг:  
Тайлангийн хугацаанд 72 хүнд холбогдох 75 үйлдэлтэй 59 хэрэгт мөрдөн 

байцаалтын ажиллагаа явуулж, үүнээс 44 хүнд холбогдох 40 хэргийг шүүхэд 
шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлж, 7 хүнд холбогдох 13 үйлдэлтэй 10 
хэргийг хэргийг нэгтгэж шийдвэрлэсэн.  

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд оролцогчдын эрхийг хангах зорилгоор 2022 оны 
1 дүгээр улирлын байдлаар хохирогч, сэжигтэн, яллагдагч, тэдгээрийн өмгөөлөгч 
болон бусад оролцогч нараас бичгээр гаргасан нийт 5 хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэн, 
хуульд заасан хугацаанд хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна. 
 
   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 гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлийн 2022 оны 01  дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01 дүгээр хурлаар салбар 
зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ерөнхий, тусгай, соён 
гэгээрүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, хариуцлага хүлээлгэх 
чиглэлийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, сумдын ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран хэрэгжүүлэх ажил, арга 
хэмжээ, хуулинд заасан бусад чиг үүрэг зэрэг 7 чиглэлийн 98.000.000 төгрөгний 
санхүүжилттэй баталж, төлөвлөгөөнд цагдаагийн байгууллага хариуцан 
хэрэгжүүлэхээр 13 ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
        3. 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.  

4. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн 1 тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2 
захирамжийг тус тус гаргасан.  

5. Цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 16 
удаагийн хэсэгчилсэн арга хэмжээ, 8 удаагийн нэгдсэн үзлэг шалгалт, 10 удаа 
уулзалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлага, 36 удаагийн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны 
ажлыг зохион байгуулсан.  

Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ, нэгдсэн үзлэг шалгалтад 18 ерөнхий 
боловсролын сургууль, 1 их, дээд сургууль, 1 мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв,  
15 төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 647 ажилтан, 247 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, 400 малчин иргэд, 165 оюутан, 622 сурагч, 1400 
ажилгүй иргэн, нийт 3881 хүн хамрагдсан. 

Зохион байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд 22 
байгууллагын 172 алба хаагчийг нийтийн эргүүлд татан оролцуулсан бөгөөд 3 хэрэг, 
104 зөрчил  илрүүлж, шалгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтанд шилжүүлэн. 
 6. Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдсэн, үйлдэгдэж болзошгүй шалтгаан нөхцөлийг 
арилгуулахаар нийт 60 мэдэгдэл, шаардлагыг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, 
албан тушаалтанд хүргүүлсэн бөгөөд 40 мэдэгдэл,шаардлагын хариуг авч, 15 
мэдэгдэл, 36 шаардлагын хариуг газар дээр нь шалгах ажиллагаа явуулж 
ажилласан. 
 7. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ түүний үр дүнгийн талаар 
телевизээр 9 удаагийн буюу  140 минутын мэдээ, мэдээллийг 24 удаагийн 
давталттай, радиогоор 10 удаагийн буюу 67 минутын мэдээ, мэдээллийг 6 удаагийн 
давталттай хүргэж, 19 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, 210 ширхэг зурагт хуудас, 600 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж, нийт 
810 ширхэг материалыг иргэд, олон нийтэд хүргэсэн. 



 8. Цагдаагийн газраас 49 төрийн байгууллага, 32 төрийн бус байгууллага, 48 
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. 
 

2.4. Замын 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 1, хэсэгчилсэн арга хэмжээ 8, аян 1, 
нийт 10 арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, үр дүнг тооцов.  

Тухайлбал: “Сар шинэ”, “Уусан бол бүү жолоод” Та түлхүүрээ сонгох уу, 
амьдралаа сонгох уу”, “Гар утас”, “Улсын дугаар”, “Хурд”, “Тэмдэг, тэмдэглэл, техник 
хэрэгсэл”, “Согтуу-хяналт, шалгалт”, “Сурагчдын аюулгүй байдал”, “Гэрлээрээ 
анхааруулъя” зэрэг нэгдсэн болон 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 8500 орчим тээврийн хэрэгслийг 
шалгаж, 5600 ширхэг сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан.  

3. Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнийг замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр нэгдсэн хяналт, шалгалтанд 9 удаа татан оролцуулж, 
давхардсан тоогоор Замын цагдаагийн чиглэлээр 4500 гаруй алба хаагч 2500 гаруй 
цагийн үүрэг гүйцэтгэж, 5475 зөрчил илрүүлэн, 196.905.000 төгрөгөөр торгож 
хариуцлага тооцов. 

Үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 153 зөрчил илрүүлэн, эрхийн 
үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 33 хүнийг шүүхийн 
шийдвэрээр 7-30 хоногийн хугацаатай баривчлуулан, 120 жолоочийн тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаатай хасаж, 52.000.000 төгрөгөөр, эрхийн 
үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 81 жолоочийг 16.200.000 төгрөгөөр тус 
тус торгож арга хэмжээ авч ажилласан. 

Олон улсын болон улсын чанартай авто замын эвдрэл, гэмтэл, тэмдэг, 
тэмдэглэгээг сэргээх асуудлыг авто замын арчлалт хариуцсан “Жол” ХХК нөхөн 
сэргээх ажлыг тогтмол хийсэн. 

4. Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх, хурд 
хэтрүүлэхгүй байх, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд 
оролцохгүй байх чиглэлээр жолооч нарт 6500 гаруй сэрэмжлүүлэг тараасан.  

5. Аймгийн төвийн жолооны сургуулиудад ABCDE ангилалд бүртгэгдсэн 
иргэний 721 материалыг хүлээн авч, шийдвэрлүүлсэн. 

6. “Аман-авто”ХХК, “Аумин транс”ХХК, “Газрын-од”ХХК, “Цэнгэл транс”ХХК 
зэрэг аж ахуйн нэгжүүдийн Өлгий-Улаанбаатар чиглэлд хүн тээвэрлэдэг хот 
хоорондын нийтийн тээврийн 36 автобусыг давхардсан тоогоор 1 удаа, аймгийн 
төвийн “Тасмал хоршоо”, “Жанарту” зэрэг аж ахуйн нэгжүүдийн нийтийн тээврийн 
45 микробус, хот дотор хувиараа таксины үйлчилгээ эрхэлдэг 130 жолоочийг 



давхардсан тоогоор 1 удаа шалгаж, тээврийн хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хангуулсан. 

7. Тайлангийн хугацаанд хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалтын журам зөрчих 6 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд үүнийг өнгөрсөн жилийн 
тайлангийн хугацаанд харьцуулахад мөн үеийн түвшинд байна. 

 
2.5. Нийтийн хэв журам хамгаалах 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 12 дугаар саоын 23-ны өдрийн А/79, 
2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/20 дугаартай тушаалаар эргүүлийн 
нэгдсэн байршилтийг тус тус шинэчилэн баталсан ба гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гудамж талбай, хүн амын суурьшил, хөдөлгөөн 
ихтэй, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгүүдэд томилон 
ажиллуулсан.  

Гудамж талбайд 4 гэмт хэрэг үйлдсэн ба үүнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 4 хэргээр буюу 50 хувиар буурч, согтуугаар 12 гэмт хэрэг үйлдэгдсэн 
ба үүнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2 буюу 20 хувиар буурсан бол 
зөрчлийн илрүүлэлт 2648 нэгжээр буюу 80 хувиар өссөн байна.  
        Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр 2022 оны эхний улиралд давхардсан 
тоогоор цагдаа дотоодын цэргийн 479 алба хаагч 3832 цагийн хугацаанд эргүүлийн 
үүрэг гүйцэтгэж, эргүүлийн хяналтаар 1257 зөрчил илрүүлснээс 1110 зөрчилд 
хялбаршуулсан журмаар 24.987.500 төгрөгийн торгууль оногдуулж, 147 зөрчлийг 
шалгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтанд шилжүүлэн өгсөн. 
 2. Тайлант хугацаанд зохион байгуулагдсан “Сар шинэ”, “Зөвийг зөвлөе” зэрэг 
нэгдсэн арга хэмжээ, “Хичээлийн амралт”, “Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлье” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд хэв журам болон замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 5 удаагийн нэгдсэн эргүүл зохион 
байгуулж давхардсан тоогоор хэв журмын 40, замын чиглэлээр 60 чиглэлд 200 алба 
хаагчийг томилон ажиллуулсан. 
 Эргүүлд үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагчид давхардсан тоогоор 1071 обьект, 2469 
хүн, 2375 тээврийн хэрэгслийг шалгаж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр давхардсан тоогоор 3890 хүнд санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж тараасан.  
         Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамхины хяналтын тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль зөрчсөн 12, 
Тамхины хяналтын тухай хууль зөрчсөн 8 зөрчлийг тус тус илрүүлж, 365 л архи, 42 
л пиво, 419 хайрцаг тамхийг хурааж, хууль, журмын дагуу шийдвэрлэсэн. 
        3. Тус улиралд тус тасгийн харьяаллын дагуу иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн 
зөрчлийн шинжтэй 327 тооны гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 86 
гомдолд зөрчлийн хэрэг нээж, 154 гомдлыг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэн, 
78 гомдол, мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзаж, 5 гомдол, мэдээллийг 
харьяаллын дагуу шилжүүлж шийдвэрлэсэн. Тайлангийн хугацаанд 4 тооны гомдол, 
мэдээлэл хуулийн хугацаанд шалгаж байна.      
         Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажлын хүрээнд харьяалуулсан зөрчилд 57 хүнийг 
шүүхээр баривчлуулж, 187 хүнд  22.020.000 төгрөгийн торгууль оногдуулсан.   

4. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 

тоот тушаалаар батлагдсан “Баривчлах байрны дотоод журам”, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайд, Сангийн сайдын хамтарсан А/63, 70 дугаар  тушаалаар батлагдсан  “Баривчлагдсан 
этгээдийн баривчлах байранд байсан хугацааны шууд зардлын хэмжээг тооцох журам, 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Албадан эрүүлжүүлэх /код-629/ журам”-ын 
хэрэгжилтийг хануулан ажиллаж байна. 

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны С/18 дугаар тушаалаар баталсан 
“Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ. Ерөнхий 



шаардлага” MМ5  5527:2019 стандарт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл 
ахуй, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ MNS 5080:2001 стандартын шаардлага хангаж 

байгаа эсэхэд аймгийн прокурорын байгууллагаас 6 удаа, цагдаагийн газрын дарга, 
тасгийн дарга нар 25 удаа, томилгоот хариуцлагатай эргүүл, ёс журмын эргүүлүүд 
давхардсан тоогоор 86  удаагийн  хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан. 
         Тус хугацаанд цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх байранд 278, баривчлах 
байранд 64, саатуулах байранд 12 хүнийг хүлээн авсан ба эрүүлжүүлэх, саатуулах, 
баривчлах байранд хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тохиолдол бүртгэгдээгүй. 

5. Шүүх хуралдааны дэг сахиулах, шүүх, шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх 
хуралдаанд оролцогчийн аюулгүй байдлыг хангах журмын хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор шүүхийн барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах 
харуулын цагдааг 24 цагаар томилж өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж 
ажилласан. Шүүхийн харуулын цагдаа нар шүүхээр үйлчлүүлсэн нийт 829 иргэнийг 
бүртгэж, коронавируст халдвар /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх 
мэргэжлийн байгууллагуудаас тогтоосон хорио цээрийн дэглэмийг сахиулж 
шүүхийн байранд нэвтрүүлж холбогдох албан тушаалтантай нь уулзуулж 
ажилласан.  

Хамгаалалтын цагдаа болон нэмэлтээр томилогдсон харуулын цагдаа нар 
эрүүгийн хэргийн анхан болон давж заалдах шатны эрүүгийн 79, зөрчлийн хэргийн 
122, иргэний хэргийн анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүхэд иргэний 429 
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд захиргааны 33, нийт 663 шүүх хуралдаанд 
шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангаж, шүүн таслах ажиллагаа хэвийн явагдах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор шүүх хуралдаанд дэг сахиулж шүүх хуралдааны 
танхимаас нийт 98 гэрчийг тусгаарлан ажилласан. 

Эрүүгийн хэргийн шүүхээс ял авсан мөн таслан сэргийлэх арга хэмжээг 
өөрчилж, цагдан хорихоор шийдвэрлэсэн 16, цагдан хорих байранд хоригдож 
байгаа яллагдагч, шүүгдэгч 9 нийт 25 шүүгдэгчийг шүүхээс цагдан хорих байранд, 
цагдан хорих байрнаас шүүхэд хуяглан хүргэж, зөрчил дутагдалгүй ажилласан. 

6. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцэх,  нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай болон 
гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 01 дүгээр тогтоол, 
УОК-ын 01 дүгээр хурлаас гарсан шийдвэрийг үндэслэн гарсан аймгийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/31 дүгээр захирамжаар “аймгийн 
хэмжээнд олон нийтийг хамарсан жагсаал цуглаан тэмдэглэлт ойн арга хэмжээ, 
биеийн тамир, урлаг соёлын арга хэмжээ, бүх төрлийн тоглоомын газар, амралт, 
жуулчны бааз, сүм хийд мөргөлийн үйл ажиллагаа, хурдан морины уралдаан, 
бөхийн барилдаан зэргийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн хориглож, 
хоол үйлдвэр үйлчилгээний газарт цагийн хязгаарлалт тогтоосон шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газартай 
хамтран 17 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, хорио цээрийн дэглэм 
зөрчсөн 7 зөрчлийг илрүүлэн, шүүхэд шилжүүлэн тус бүрийг 500.000 төгрөгөөр 
торгох шийтгэл оногдуулсан.  
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 66, УОК-ын 01 дүгээр тогтоолоор 
улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг”-ийг 
цуцалсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны 
өдрийн А/98 дүгээр захирамжаар Хилийн Цагааннуур автозамын боомтын бүс 
орчмыг гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт үлдээж, аймгийн хэмжээнд 
коронавирус халдварын шар түвшинд шилжүүлсэн.  
         Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн 
хэмжээнд хурдан морины уралдаан, тэмээний уралдаан, хонжворт сугалааг зохион 
байгуулахыг хориглосон шийдвэрийн биелэлтэд цагдаагийн газраас хяналт тавин 
ажилласан. 



         Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас тус аймгийн Өлгий суманд үйл 
ажиллагаа явуулдаг хоол үйлдвэрлэлийн 20, хурим найр, ресторан зоогийн газар 
15, соёл урлаг, спортын чиглэлийн 20, цагааннуур авто замын боомтоор хүнс 
импортлогч 15 аж ахуйн нэгжтэй хариуцлагын гэрээ байгуулсан ба цагдаагийн 
газраас хурим найрны үйл ажиллагаа, ресторан, баар, караоке үйл ажиллагаа, 
цагааннуур хилийн боомтоос орж ирж, ачаа буулган буцаж байгаа ОХУ-ын том 
оврын автомашин, жолооч нарт хяналт тавих ажлыг хэрэгжүүлэн ажилласан.  
        Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран хариуцлагын гэрээний хүрээнд 
давхардсан тоогоор 21 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, гэрээний 
биелэлтийг хангуулах ажлыг зохин байгуулсан. 
 7. Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт 2022 оны эхний улирлын байдлаар жагсаал, 
цуглаан, суулт, өлсгөлөн зохион байгуулагдаагүй.  
         Урлаг соёлын болон бусад төрлийн нийтийг хамарсан арга хэмжээний 31 
удаагийн арга хэмжээний хамгаалалтад давхардсан тоогоор цагдаагийн 238 алба 
хаагч үүрэг гүйцэтгэн ажилласан.  
         8. Тус аймгийн Алтанцөгц, Бугат, Өлгий сумдын нутаг дэвсгэрт 2022 оны 02 
дугаар сарын 16-ны өдрөөс хойших хугацаанд 3 багийн 7 өрхийн 98 үхэр, 3 ямаа, 5 
хонь нийт 100 тооны мал шүлхий өвчнөөр өвчилж, малын гоц халдварт шүлхий 
өвчний тархалтыг зогсоох, хорио цээрийн дэглэм сахиулах ажлын хүрээнд нийт 
хяналтын 7 постыг ажиллуулж, хорио цээрийн дэглэм сахиулах ажлыг сумдын ЗДТГ, 
Мэргэжлийн хяналтын газар, Мал эмнэлэгийн газар, Онцгой байдлын газруудтай 
хамтран гүйцэтгэсэн ба тус хугацаанд давхардсан тоогоор цагдаагийн 93 алба 
хаагч, 744 цагийн хугацаагаар үүрэг гүйцэтгэн ажилласан.   
 9. Тус цагдаагийн газарт “Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай 
галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалт”-д 
хамрагдахаар хүсэлт гаргасан 48 хүнд танхимын болон буудлагын дадлага 
сургуулилтыг зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулж, материалыг Цагдаа, Дотоодын 
цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд хүргүүлсэн. 
 10. Тус аймгийн төв Өлгий сумын 12 багийг хэсгийн байцаагч, эрүүгийн 
мөрдөгч, мөрдөгч, эргүүлийн цагдаа нарт хариуцуулж, баг хариуцсан ажлын хэсгийн 
гишүүд тухайн багт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг 
судлах, арилгуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, архидан 
согтуурахтай тэмцэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  
         Баг хариуцсан алба хаагчдыг цагдаагийн газрын даргын тушаалаар байгуулж, 
ажил нь дүгнэх үзүүлэлтийг батлуулсан.   
         Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд 
уялдуулан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр “Гэр хороолол”, “Хяналт шалгалт”, ”Захирамжийн хэрэгжилт”, 
“Сургууль орчмын бүс”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Акц”, ”Сургууль орчмын бүс”, “Харуул 
манаа”, “Цахилгаан шат”, “Химийн бодис” нэртэй 10 удаагийн хэсэгчилсэн арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, үр дүнг нь тооцсон.  
         Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Сар шинэ”-2022 нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд тус 7 хоногт цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнийг 1 удаа, 
хэсэгчилсэн байдлаар 2 удаа эргүүлд татан ажиллуулсан.  
         Давхардсан тоогоор эргүүлийн 54 чиглэлд 108 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж, 174 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, 690 хүн, 575 тээврийн хэрэгслийг шалгаж, согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 3, хорио цээрийн дэглэм, хязгаарлалт зөрчсөн 9 
зөрчил илрүүлэн шалгуулахаар хүлээлгэн өгч, 161 хүнийг 3.175.000 төгрөгөөр 
торгож шийдвэрлэсэн ба ховор амьтан болох “Зэрлэг гургуул”, “Хойлог”  шувууг 
агнаж, тээвэрлэж явсан гэмт хэргийн шинжтэй 4 үйлдлийг илрүүлж шалгуулахаар 
хүлээлгэн өгсөн. 



        Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 500 ширхэг санамж 
сэрэмжлүүлэг тараасан.  
        Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах албанаас согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэргийг бууруулах, 
архидан согтуурахтай тэмцэх, иргэд олон нийтийг зөв зүйлд уриалах чиглэлээр 
зохион байгуулж байгаа “Зөвийг зөвлөе” аяны хүрээнд тус Цагдаагийн газраас 
дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:  
        Тус аяныг аймгийн хэмжээнд зохион явуулах салбар төлөвлөгөө гарган, бие 
бүрэлдэхүүнд танилцуулан, сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт хүргүүлэн 
хариуцсан сумдад үр дүнтэй зохион байгуулах чиглэлээр үүрэг өгч, зохион 
байгуулсан ажлын мэдээг өдөр бүр авч нэгтгэн ажилласан.   
        “Зөвийг зөвлөе” арга хэмжээний хүрээнд архидан согтуурахтай тэмцэх, архины 
хор нөлөөг харуулах чиглэлээр нөлөөллийн агуулга бүхий 12 тооны шторкыг бэлтгэн 
орон нутгийн телевиз, цагдаагийн газрын цахим хаягт байршуулан иргэдэд хүргэсэн 
ба тус арга хэмжээнд нэр хүнд бүхий 5 хүн, 12 сум 1 тосгоны Засаг дарга нарыг 
нэгтгэн уриалга хэлүүлж, тухайн сумдын иргэдийн фэйсбүүк грүп-т байршуулан 
иргэдэд хүргэсэн.  
         Цагдаа, дотоодын цэргийн давхардсан тоогоор 252 алба хаагч, тус аймгийн 
хэмжээнд 431 иргэний фэйсбүүкийн фрейм, коверыг аяны лого, хүрээгээр солиулан 
иргэдэд нөлөөлөх ажлыг зохион байгуулсан.  
         Архи, согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг томоохон 
17 аж ахуйн нэгжийн захирал, эздийг архи, согтууруулах ундааны зохистой хэрэглээ, 
архинаас татгалзах талаар яриа өгүүлэх, аянд нэгтгэх ажлыг зохион байгуулж, олон 
нийтэд мэдээлэл хүргэсэн.  
         Аяны хүрээнд бэлтгэсэн 33 тооны шторк, мэдээ мэдээллийг тодорхой 
давтамжтайгаар гудамжны лед дэлгэцээр иргэдэд хүргэх, аяныг сурталчилсан 
зурагт самбар, хулдаасан хэвлэл 5 ширхэгийг олон нийтийн газарт байршуулах, 
хүнс барааны захад 5 удаагийн давтамжтайгаар  сурталчилах ажлыг зохион 
байгуулсан.  
         Тус хугацаанд цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх байранд эрүүлжүүлэгдсэн, 
захиргааны журмаар баривчлагдсан  иргэдэд архины хор уршиг, согтуугаар 
үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар яриа таниулгыг хариуцсан хэсгийн 
байцаагч нар ганцаарчилсан, хэсэгчилсэн байдлаар өдөр бүр зохион байгуулсан ба 
тус хугацаанд эрүүлжүүлэгдсэн 72, захиргааны журмаар баривчлагдсан 22 иргэнийг 
яриа таниулгад бүрэн хамруулсан. 
 Аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид, төрийн 
болон төрийн бус 32 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 1200 орчим хүнд аяныг 
сурталчлах, архи согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах, архины хор уршгийн 
талаар яриа таниулга хийж, 46 төрлийн 1380 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэг хэвлэн 
тараасан.  
 Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 2 телевиз, нийт иргэдийн 90 орчим 
хувь нь тогтмол сонсдог радио нэвтрүүлэгт Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
дарга, эрүүлжүүлэх байрны эмч, чиглэлийн ахлах байцаагч нарын зүгээс 6 удаагийн 
ярилцлага, мэдээлэл өгч, иргэд олон нийтэд хүргэн ажилласан. 
         Тус аймгийн хэмжээнд 2022 оны 03 дугаар сарын байдлаар Монгол Улсын 
Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлд заасан өмчлөх эрхийн эсрэг 48 гэмт хэрэг 
үйлдэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 19 нэгжээр буюу 65.5 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна.   
 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тус 
Цагдаагийн газраас “Гэр хороолол”, “Харуул манаа” хэсэгчилсэн арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, баяр, ёслол, тэмдэглэлт өдрүүдэд нийт 199 алба 



хаагчийг оролцуулан, 5 удаагийн нэгдсэн эргүүл, хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулж, давхардсан тоогоор 105 чиглэлийг хяналтад авсан.  
 

2.6. Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны чиглэлээр:  
1. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 726 омдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгасан ба  

урьд оны үлдэгдэл 20 гомдол мэдээлэл нэмэгдээд нийт 746 гомдол, мэдээллийг 
шийдвэрлэсэн. 
 Нийт 746 гомдол мэдээллээс гэмт хэргийн талаарх 167, зөрчлийн талаарх 579 
гомдол мэдээлэл эзэлж байгаа бөгөөд одоо үлдэгдэл 20 гомдол, мэдээлэл 
шалгагдаж байна. 
 Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийн 139 буюу 83.2 хувийг шийдвэрлэсэн 
бөгөөд 77 гомдлыг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналаар прокурорт 
хүргүүлж, 62 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж шийдвэрлэсэн. 
 Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 100 хувийг 5-19 хоногт шийдвэрлэж 
шалгуур үзүүлэлтийг хангасан.   
 2. Нийт бүртгэгдсэн 87 гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгжид 153.8 сая 
төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нийт учирсан 
хохирлын 67.0 сая төгрөг буюу 43.6 хувийг нөхөн төлүүлсөн ба өнгөрсөн жилийн мөн 
үетэй харьцуулахад 10.7 хувиар буурч, 29.4 сая төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжилсэн. 
 3. Шуурхай удирдлагын тасгийн жижүүрийн мөрдөгч, мэдээлэл хүлээн авагч 
жижүүрийн цагдаа нар нь 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 7042102, 94442902 
дугаарын утсанд болон алба хаагч  нараас  биечлэн илрүүлсэн нийт 356 гомдол 
мэдээлэл бүртгэгдсэн ба үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 83, зөрчлийн шинжтэй 273 
гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн байна.  

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

чиглэлээр:  
1. Улсын онц чухал объектын хамгаалалтыг холбогдох хууль тогтоомж, 

Дотоодын цэргийн командлагчийн 2021 оны МН 1а/24 дүгээр тушаалын 
хавсралтаар баталсан “Дотоодын цэргийн алба-ажиллагааг 2022 онд 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, нийт 14 төрлийн бүртгэл судалгааг хөтөлж, хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллаа.  

2. Алба хаагчид давхардсан тоогоор 2016 цагийн үүрэг гүйцэтгэж, объектод 
байнгын үнэмлэхээр нэвтэрсэн 134 иргэн, гаднаас нэвтэрсэн 19 иргэн, 53 тээврийн 
хэрэгслийг зохих журмын дагуу шалган нэвтрүүлж, бусад 9209 удаагийн 
хөдөлгөөнийг бүртгэж, нийт 9415 удаагийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж, холбогдох 
хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулав. 

 
Гурав: Дүгнэлт 

 
1. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2022 онд дэвшүүлсэн зорилт, 

хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргээ шалгуур үзүүлэлтийн түвшинд 
гүйцэтгэж ажиллаж байна. 

2. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 746 гомдол, мэдээлэл, 87 гэмт хэргийг шалгаж, 
шийдвэрлэсэн. 

3. Нийт 61 холбогдогчтой, 152.4 сая төгрөгний хохиролтой, 87 гэмт хэрэгт хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан. 



4. Тайлангийн хугацаанд 87 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд үүнийг өнгөрсөн 
жилийн мөн үетэй харьцуулахад 26 нэгжээр буюу 42.6 хувиар өссөн байна. 
  
 
 
 
 
 
 
 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ 
ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


