
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ  
ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

 
 

ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ  
3 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

 ТАЙЛАН 
  

2020.10.02                                                                                                          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 2020 оны А/01 дүгээр тушаалаар 

баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2020 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн 
Цагдаагийн газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн 56 заалт бүхий төлөвлөгөөг Цагдаагийн 
газрын даргын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалаар, Цагдаа, дотоодын цэргийн 
байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх 19 заалт бүхий ажлын 
төлөвлөгөөг 2020 оны 01 дүгээр сарын сарын 02-ны өдөр тус тус баталж, 
хэрэгжилтийг 81 хувьтай хангав. 
 2. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2020 
оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Жагсаалт батлах тухай“ А/65 дугаар тушаалаар 
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2020 онд хяналтад авч, хэрэгжилтийг 
хангах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, биелэлт, үр дүнг тооцох баримт бичгүүдийг 
баталсантай холбоотой Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны 
өдрийн А/26 дугаар тушаалаар “Цагдаагийн газраас 2020 онд хяналтанд авч, 
хэрэгжилтийг хангах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт үр дүнг тооцох 
баримт бичгийн жагсаалт”-ыг баталж, тогтоосон хугацаанд тайлагнаж, холбогдох 
алба, нэгжид хүргүүлэхийг тасгийн дарга болон урьдчилан сэргийлэх ажил 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн нарт хариуцуулсан. 
 2020 онд нийт 108 төрлийн баримт бичгийг хяналтанд авч хэрэгжилтийг 
тайлагнахаас 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 75 төрлийн баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг ханган тогтоосон хугацаанд холбогдох алба, нэгжүүдэд хүргүүлсэн. 

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2019 
оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр баталсан Монгол Улсад Хууль зүйн алба үүсэн 
байгуулагдсаны 110, орчин цагийн Цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 
100 жилийн ойн хүрээнд хэрэгжүүлэх 37 төрлийн ажил, арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжилтийг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны “Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” 
А/273 дугаар тушаалыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны “Хууль 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 109, 2014 оны “Төсвийн хэмнэлтийн 
горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 147, 2018 оны “Төрийн албаны 
сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" 258 дугаар тогтоол, 2017 оны 
“Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, шинэ 
коронавирусын /covid-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх, зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ хэрэгжүүлэн ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой 
комисс, эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан шийдвэр, зөвлөмж, бусад холбогдох 
хууль тогтоомж, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын удирдлагаас урьд өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлийг тус тус мөрдлөгө 
болгон тус цагдаагийн газрын түүхт 80 жилийн ойн арга хэмжээг төлөвлөгөөний 



дагуу 2020 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр байгууллагын хэмжээнд тэмдэглэн 
өнгөрүүлсэн. 
 4. Дээд шатны байгууллага, удирдах албан тушаалтнаас ирүүлсэн үүрэг, 
ажлын чиглэлийг алба хаагч нэг бүрт хүргэх, ялангуяа сумдад үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа алба хаагчдад тухай бүрт нь хүргэн судлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах 
ажлыг зохион байгуулах, үүрэг, ажлын чиглэлийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж баримт 
үйлдэх, тайлагнах үүрэг бүхий орон тооны бус багийг Цагдаагийн газрын даргын 
2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/67 дугаар тушаалаар байгуулж, 
тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байгаа бөгөөд өнөөдрийн 
байдлаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, 
дотоодын цэргийн командлагчийн 2, Тэргүүн дэд даргын 13, Дэд даргын 27, нийт 44 
төрлийн даалгавар, үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөмж, дээд шатны байгууллага, 
удирдах албан тушаалтнаас ирүүлсэн 120 төрлийн үүрэг, ажлын чиглэл, 
мэдээллийг алба хаагч нэг бүрт хүргэж, хэрэгжилтийг хангуулж, хэрэгжилтийг 
тогтоосон хугацаанд хүргэх ажлыг зохион байгуулсны үр дүнд алба хаагч бүрт жигд 
хүртээмжтэй хүрч, хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн. 
 Дээд шатны байгууллага, удирдлагаас ирүүлсэн албан даалгавар, үүрэг, 
ажлын чиглэл, зөвлөмж, мэдээллийг алба хаагчдад мэдээлсэн, түүний дагуу 
хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүнгийн талаар тусгайлан бүртгэл гарган ажлын баримт 
үйлдсэн. 

Мөн холбогдох хууль тогтоомж, журам, дээд шатны байгууллага, удирдах 
албан тушаалтнаас ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг алба хаагч нэг бүрт хүргэн 
судлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, мэдээ мэдээллээр тасралтгүй хангах, 
хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг дээшлүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын тасгийн 
дарга нараас өглөөний нэгдсэн цугларалтын үед алба хаагчдад танилцуулах 
мэдээллийн хуваарийг 2020 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр баталж, хэрэгжилтийг 
хангуулав. 

5. Цагдаагийн ерөнхий газрын нэгдсэн сүлжээ болон бусад байгууллагаас 
ирүүлсэн 2414 албан бичгийг хүлээн авч бүртгэж, 3527 албан бичиг, мэдээг 
тогтоосон хугацаанд холбогдох цагдаагийн байгууллагуудад хүргүүлэв. 

6.  Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдтай аймгийн Засаг даргын 2020 онд хамтран 
ажиллахаар байгуулсан гэрээнд тусгагдсан 11 төрлийн ажил, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг 80, аймгийн Засаг дарга Цагдаагийн газрын даргатай байгуулсан 2020 
оны гүйцэтгэлийн гэрээнд тусгагдсан 19 төрлийн ажил, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг 81 хувьтай тус тус хангасан. 

7. Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн төсөлд тусгуулахаар 1.423.000.000 төгрөгний санхүүжилттэй 13 
төрлийн ажил, арга хэмжээний саналыг хүргүүлсэн. 

8. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн “Удирдах 
ажилтны манлайлал, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, харилцааны соёлыг 
дээшлүүлнэ” зорилтын шалгуур үзүүлэлтийн 5 дахь заалтын “Цагдаа, дотоодын 
цэргийн байгууллагын алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, харилцааны соёлын 
талаар иргэд, олон нийтээс санал асуулга авч, түүний мөрөөр хэрэгжүүлэх ажил, 
арга хэмжээг төлөвлөн, зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон байх” хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор тус аймгийн нийт 13 сум, 1 тосгоны 386 хүнээс 9 асуултын хүрээнд 
боловсруулсан санал асуулгыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 2020 оны 
01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хооронд авч, дүнг нэгтгэж Цагдаагийн газрын даргын 
2020 оны 4 дэх хуралдаанаар хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгч, гаргасан 9 төрлийн 
саналын хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 

Цагдаагийн газрын үндсэн үйл ажиллагаа болох гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн 
хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд үнэлгээ өгнө үү 
гэсэн асуултанд 189 буюу 54.3 хувь нь сайн, 108 буюу 31.1 хувь нь дунд, 11 буюу 
3.2 хувь нь муу, 33 буюу 9.4 хувь нь мэдэхгүй гэж тус тус хариулсан нь Цагдаагийн 



газрын үйл ажиллагаа иргэд, олон нийтэд жигд хүртээмжтэй хүрч байгааг харуулж 
байна. 

9. Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 оны 06 дугаар сард тус Цагдаагийн газрын 
үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт иж бүрэн шалгалт зохион байгуулсан бөгөөд 
шалгалтын дүнг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 28-
ны өдрийн 09 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцээд зөвлөлийн хурлаас гаргасан 
шийдвэрийн дагуу тус Цагдаагийн газарт өгсөн 12 заалт бүхий үүргийг хэрэгжүүлэх 
33 заалт бүхий салбар төлөвлөгөөг 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр баталсан 
бөгөөд үүргийн хэрэгжилтийг хангах, тодорхой ажил, арга хэмжээг тасралтгүй, 
хэвшил болгон хэрэгжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн дарга нарт 
зөрчил дутагдлыг арилгуулах, ажил сайжруулах талаар тусгайлан өсгөн үүрэг, 
ажлын чиглэл, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг үргэлжлүүлэх зохион 
байгуулан ажиллаж байна. 

10. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/248 дугаар тушаалаар 
баталсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Ахмадын байгууллага, ахмад 
настны талаар авах арга хэмжээ /код 947/ журам”, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 оны “Ахмад настнуудын талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай” А/223 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор “Сар шинэ”, “Наурыз”-ын баярыг угтан тус Цагдаагийн газрын 70 ахмад 
ажилтанд хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг гардуулж, “Ахмадын сан”-д 300.000 төгрөг 
хандивлан, ахмадын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан ахмад ажилтнуудыг 
чөлөөт аялал зугаалганд гаргах ажлыг ахмадын зөвлөлтэй хамтран зохион 
байгуулан унаа, шатах тослох материалын дэмжлэг үзүүллээ. 
 Сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийг цагдаагийн газрын ахмад ажилтнуудтай 
ажиллах өдөр болгож, ахмадын хороо, зөвлөлтэй хамтран тодорхой ажил зохион 
байгуулах, ахмад ажилтнуудыг хариуцан ахуй амьдралтай нь танилцаж, санал 
хүсэлтийг сонсож, хамтран ажиллах алба хаагчдыг цагдаагийн газрын 2020 оны 02 
дугаар сарын 14-ний өдрийн А/22 дугаар тушаалаар хариуцуулан хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллаж байна. 

11. Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн үйл ажиллагааг шалгах, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулах, зааварчлах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах /код-112/ журам”, Цагдаагийн газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан цагдаагийн газрын тасаг, 
хэсгийн үйл ажиллагааг шалган зааварчлах 13 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө, 
график, мөн даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр баталсан шалган 
зааварчлах удирдамж, хуваарийн дагуу цагдаагийн газрын 3 тасаг, 1 хэсэг болон 
Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн, гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн нарын 
ажлыг шалган, зааварчлав. 

12. Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас 2020 оны 07 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн 6/1324 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн үүргийн дагуу 
цагдаагийн газрын өвөлжилтийн бэлтэлийг хангах 10 төрлийн ажлыг төлөвлөн 
хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг Санхүү, аж ахуйн албанд 2020 оны 09 дүгээр сарын 
14-ний өдөр 29/3222 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 
1.2. Байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдаан тайлангийн хугацаанд 

хуралдсан байдал, шийдвэрлэсэн асуудлын талаар. 
1. Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөл нийт 19 удаа хуралдаж 123 

асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 
2. Стандартчилал Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 02 дугаар 

тогтоолоор баталсан “Баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэдгээрт бүрдлүүдийг 
байрлуулахад тавих стандарт” болон Архивын Ерөнхий газрын даргын 2009 оны 69 
дүгээр тушаалаар шинэчлэгдэн батлагдсан “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн 



заавар”, 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 
74, цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан Б тушаал 
63, нийт 137 тушаалыг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу боловсруулан 
гаргасан. 

  
1.3. Хүний нөөцийн бодлогын талаар: 
1. Төрийн албаны тухай хууль, ЦЕГ-ын 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 боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварын 
шаардлагыг шинээр баталгаажуулсан албан тушаалын тодорхойлолтуудыг алба 
хаагч бүртэй танилцуулан хэрэгжилтийг хангуулсан.  

2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ алба хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, батлах, 
ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ын дагуу Цагдаагийн 
газрын нийт алба хаагчид гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Цагдаагийн газрын даргын 
2019 оны 01 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаагийн газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд үндэслэж, тухайн алба хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолтод 
уялдуулан гаргаж, батлуулсан бөгөөд 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 2019 оны 38 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ алба хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-
ын 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь хэсэг, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 
А/97 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 заалт, Цагдаагийн газрын 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн сар бүр дүгнэн, 
төлөвлөгөөний биелэлтийн явцын талаар ярилцлагыг хийж, хэрэгжилтийг 
хангуулсан. 

3. 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 
газраас Хүний нөөцийн хэлтсээс 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 5б/277 
дугаар албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу цагдаагийн 
байгууллагад анх орох иргэний сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулан 
ажилласан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
“Мэргэжил олгох цахим сургалт зохион байгуулах тухай” Б/349 дүгээр тушаалын 
дагуу тус Цагдаагийн газраас судлагдаж, цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай 
албан тушаалд ажиллах сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн нэр бүхий 4 иргэний цахим 
болон үйлдвэрлэлийн дадлагыг удирдамж, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулж, төгсөлтийн шалгалтын авч үр дүнг тооцов. 

4. Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэдээс 
авсан шалгалтанд тэнцэж, цагдаагийн мэргэжлийн мэдлэг олгох дамжаанд 
суралцаж төгссөн 2 иргэнийг томилуулж, цол олгосон. 

5. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Дотоодын цэргийн штабын 
дарга, Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар нийт 15 алба хаагчдад цол, 
/цагдаагийн хурандаа 1, цагдаагийн дэд хурандаа 1, цагдаагийн хошууч 2, 
цагдаагийн ахмад 8, цагдаагийн дэслэгч 3, ахлагч 12, дэд ахлагч цол 1/ олгосон. 

Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны шагналаар 2, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын шагналаар 55 алба хаагч шагнагдсан. 



6. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.2 дахь заалт, 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 74 дүгээр тогтоолын дагуу Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын тушаалаар аймгийн төвөөс бусад суманд 5-аас дээш жил 
ажилласан 3 алба хаагчид 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн 
урамшлыг олгосон. 

7. Шинээр томилогдсон алба хаагчдад Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 
сургагч багш томилон ажиллуулж хэвшсэн бөгөөд шинээр томилогдсон 3 алба 
хаагчид хариуцсан ажилдаа богино хугацаанд дасан зохицож ажилдаа эзэн болоход 
шууд нөлөөлөв. 

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

дүнгийн талаар. 
1. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2020 

оны “Албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай” А/07 дугаар тушаалын 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны А/16 дугаар 
тушаалаар “Албаны сургалт явуулах баг байгуулж, сургалтын төлөвлөгөө”-г 
баталсан бөгөөд нийт 65 төрлийн сэдвийн хүрээнд 115 цагийн сургалтыг 15 сургагч 
багш зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.  

Зохион байгуулсан нийт 59 удаагийн, 103 цагийн сургалтанд давхардсан 
тоогоор 7047 алба хаагчийг хамруулсан бөгөөд Цагдаагийн газрын төсвөөс 
1.670.000 төгрөгийг зарцуулсан ба сургалтын мэдээллийг “Сургалтын мэдээллийн 
нэгдсэн бүртгэлийн сан /Е surgalt/”-д бүрэн шивж мэдээллийн бааз үүсгэсэн. 

Үүнээс мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалтыг 25 удаа 40 цаг, алба 
хаагчийг хөгжүүлэх сургалтыг 19 удаа 25 цаг, дадлагажуулах сургалтыг 4 удаа 7 цаг, 
бие бялдарын бэлтгэлжилтийн сургалтыг 5 удаа 13 цаг, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран 6 удаа 18 цагийн сургалт сургалтыг тус тус зохион 
байгуулсан. 

2. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн зорилт 
түүний шалгуур үзүүлэлтийг алба хаагч бүр өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөх, 
дадал зуршил болгон хэвшүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын нийт бие 
бүрэлдэхүүнд 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр сургалт зохион 
байгуулж,  зорилтыг нэг загвараар хэвлэн алба хаагч нарт тараан хэрэгжилтийг 
хангуулсан. 

3. Хэсгийн төлөөлөгч нарын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх 
зорилгоор  “Хэсгийн төлөөлөгч нарын нэгдсэн сургалт”-ыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 
27-ны өдөр 12 сэдвийн хүрээнд зохион байгуулан сургалтанд давхардсан тоогоор 
130 гаруй алба хаагч хамрагдсан ба хэсгийн төлөөлөгч нарын мэдлэг, ур чадвар 
дээшлэхэд нөлөөлөв. 

4. Аймгийн Прокурорын газартай хамтран нийт 6 удаа уулзалт зохион 
байгуулсан бөгөөд 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 арга хэмжээний 
талаар хэлэлцэж, зөрчил дутагдлыг арилгуулах удирдлага зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авч ажилласан. 

5. Албаны сургалтыг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зөвхөн онолын мэдлэг 
олгох бус практик ур, чадварыг онолтой хослуулах арга хэлбэрээр хэрэгжүүлж 
ажилласны үр дүнд сургалтын чанар, хүртээмж нь нэмэгдсэн, алба хаагчдын хууль 
хэрэглэх ур чадвар, харилцааны соёл, албаны бэлэн 
байдал, цэрэгжилч, жагсаалч байдал дээшилж, алба хаагчдын зүгээс цагдаагийн 
алба хаагчийн сахилгын дүрэм, ёс зүйн дүрмийг нэг мөр ойлгож, мөрдөх хандлагад 
эерэг өөрчлөлтүүд гарч байна. 

6. Алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
сургалтын нэгдсэн төв барих газар олгох, барихад шаардагдах 40.000.000 төгрөгний 



санхүүжилтийг шийдвэрлэх талаар аймгийн удирдлагуудад 2020 оны 03 дугаар 
сарын 05-ны өдрийн 29/893 дугаартай албан бичгээр санал хүргүүлсэн. 

7. “Монгол өрх” төрийн бус байгууллагын тэргүүн Б.Баасанбатыг Улаанбаатар 
хотоо урьж, цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд “Хүний хөгжил ба гэр бүлийн 
үнэ цэнэ” сэдэвт 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

8. Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн дарга, ахлах албан тушаалтнуудын 
манлайлал, сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх зорилгоор “Билэг чадамж” сургалтын 
төвийн сургагч багш нар “Удирдах ажилтны харилцааны онцлог”, “Удирдах ажилтны 
харилцааны арга барил ажилчдын сэтгэл зүйд нөлөөлөх нь”, “Удирдах ажилтны 
харилцааны арга барил ажилчдын ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлөх нь”, “Эерэг 
харьцаагаар удирдахуй“ сэдвээр, цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд “Хувь 
хүний хөгжил” сэдвээр тус тус сургалт зохион байгуулав. 

9. Монгол Улсын Зууны манлай уулчин, уулын спортын Олон Улсын хэмжээний 
мастер, дэд хурандаа Н.Жуков алба хаагчдад “Хувь хүний хариуцлага” сэдвээр 
сургалт, яриа таниулга хийсэн. Тэрээр дэлхийн дээвэр Еврестийн оргилд авиралт 
хийсэн ба Монгол Улсын дархан хилийн манаанд үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 48 хил 
зөрчигчийг илрүүлэн үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэсэн байна. 

10. Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдын галт зэвсэгтэй харьцах, хэрэглэх 
дадлага чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор АКМ болон ПМ гар буугаар буудлага 
үйлдэх үеийн аюулгүй ажиллагаа, буудлагын техникийн талаар дадлага сургуулилт 
зохион байгуулж, алба хаагчдын дунд АКМ, ПМ тогтоол буудлага, ПМ гарбууны 
хурдан буудлага гэсэн төрлүүдээр буудлагын SCAT буюу цахим буудлага үйлдэх 
төхөөрөмжөөр 2020 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр тэмцээн зохион байгууллаа. 

11. АНУ-ын элчин сайдын яамны Дипломат аюулгүй байдлын албаны ахлах 
мэргэжилтэн П.Даваажаргал тус цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулах эрх бүхий албан хаагчдад "Хуурамч баримт бичгийг таних аргачлал" 
сэдвээр сургалт явуулсан бөгөөд Соён гэгээрүүлэх, албаны сургалтын хэлтсээс 12 
алба хаагчид гэрчилгээ олгосон. 

12. Цагдаагийн газраас аймгийн Шүүхийн байгууллагатай хамтран мөрдөгч 
нарт “Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэглээ, 
хэрэгжилт” сэдвээр, мөн Зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий алба хаагчдад 
“Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэглээ, 
хэрэгжилт” сэдвээр хамтран баталсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 09 
дүгээр сарын 11-ний өдөр 8 цагийн сургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулав. 

13. Хүний эрхийн Үндэсний комиссын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Оюунчимэг гишүүнээр ахалсан ажлын хэсэг 2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр 
Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай танилцах үеэр алба хаагчдад “Эрүү шүүлтээс 
ангид байх эрх” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулсан. 

14. Алба хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх “АХА” тэмцээнийг 
2020 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан. “АХА” тэмцээний асуултыг 
“Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдий төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай 
хууль, журам”-уудаас бэлтгэсэн нь алба хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн арга хэмжээ болсон. 
  

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 16 төрлийн ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2020 оны 01 дүгээр 
сарын 17-өдөр баталж, хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авч ажилласан. 

2. Газаргүй 6 алба хаагчийг газартай болгох зорилгоор аймгийн төв Өлгий 
сумын Засаг даргад 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 29/924 дугаартай 
албан бичгээр холбогдох материалыг хүргүүлсэн.  



3. Алба хаагчдыг орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах ажлын хүрээнд 2 
алба хаагчийг хөнгөлөлттэй зээлд хамруулж, орон нутагт баригдсан орон сууц 
худалдан авсан. 

4. Цагдаагийн газрын дундын сангийн журмын дагуу нийт 58 алба хаагчдад 
6.560.000 орчим төгрөгний мөнгөн хэлбэрийн тусламж, дэмжлэг үзүүлэв. 

Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнээс Цагдаагийн газрын Дотоодын 
цэргийн тусгай салааны /гэрээт/ харуулчин, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Бауыржаны 
эхнэр Х.Назгүлийн эмчилгээний зардалд зориулан 1.000.000 төгрөгийг 
хандивлалаа. 

5. Цагдаагийн газрын алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 
зорилгоор тус аймгийн Алтанцөгц суманд тарьсан хүнсний ногоог хураах ажлыг 
зохион байгуулж, алба хаагчдад нийт 7.6 тонн хүнсий бүтээгдэхүүн олгов. 

6. Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн дарга нар давхардсан тоогоор 80 гаруй 
алба хаагчтай ганцаарчлан уулзаж, санаа бодлыг нь сонсож, 90 гаруй алба хаагчийн 
ахуй амьдралтай биечлэн танилцаж, зарим санал хүсэлтийг холбогдох дээд шатны 
байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх, түүнчлэн албандаа хүндэтгэлтэй хандах 
талаар  нөхцөл байдлыг бодитой тайлбарлаж ойлгуулах талаар яриа таниулга хийх 
зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 
 7. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд нийт 6 сумын кобанд 
засвар хийж, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарт нийт 9.900.000 төгрөгний нүүрс олгов. 
 8. 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 2020 оны 03 дугаар сарын 
02-ны өдрийн А/25 дугаар тушаалаар тасгийн дарга нарт хариуцуулан тодорхой 
ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлээд байна. 

9. 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 2018 оны А/65 дугаар тушаалаар байгуулсан 
бөгөөд баг Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийг 5 
чиглэлээр тодорхойлж, 2020 онд хариу арга хэмжээ авах 23 заалт бүхий ажлын 
төлөвлөгөөг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр баталж, хэрэгжилтийг 
хангуулсан. 

Эрсдэл болон учирч болзошгүй, эсхүл учирч байсан хор уршигтай үр дагаврыг 
зөв тодорхойлж, урьдчилан сэргийлэх буюу бууруулах, хариу арга хэмжээ авах 
зорилгоор Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн дарга, дотоодын цэргийн тусгай 
салааны захирагч, ахлах нягтлан бодогч нарт 2020 оны 02 дугаар сарын 21-
ний өдөр 33 заалт бүхий 7 дугаартай үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэн хэрэгжилтийг 
хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан. 

Цагдаагийн газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, алба хаагчийн аюулгүй байдал, 
албаны бэлэн байдлыг хангах, учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор сум дахь цагдаагийн тасаг, хэсэг, хэсгийн төлөөлөгч нарт 2020 оны 08 
дугаар сарын 31-ний өдрийн 4 дугаартай 21 заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүлэн 
биелэлтийг хангуулсан. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Шинэ коронавирусын /covid-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх, 
эрсдэлийг бууруулах зорилгоор Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 
03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01 дугаартай зөвлөмж, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Дэд даргаас 2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан “Шинэ төрлийн 
коронавирусын тархалтыг хязгаарлах хамгаалалтын үйл ажиллагаанд үүрэг 
гүйцэтгэж буй цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын алба хаагчдын сэтгэл зүйг 
сэргээхэд чиглэсэн ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангах 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 

13. Тайлангийн хугацаанд “Эрүүл-цагдаа” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, 
алба хаагч, ажилтны эрүүл мэндийг дэмжих, эрүүл зөв аж төрөх ёс, зан үйлийг 
хэвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл чийрэг бие бялдар, сэтгэл зүйг 
бэлтгэх ажлын хүрээнд 3 удаа сургалт зохион байгуулж, алба хаагчдын эрүүл 
мэндийг хамгаалав. Тухайлбал: 
       - Шинэ коронавирусын халдвар, ханиад, томуунаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор алба хаагчдад амны хаалт 1350, нэг удаагийн бээлий 150, хамгаалалтын 
хувцас 505, үе мөчний наалт 208, дархалаа дэмжих ундаа, вакуц 10 литр, нүүрний 
наалт, спиртны хөвөн 200, нүдний шил 50 ширхэгийг тус тус олгож аюулгүй байдлыг 
хангасан. 
 - Сайн дураараа ханиад, томуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд 
хамрагдах алба хаагч, ажилтан, гэр бүлийн гишүүдийн судалгааг гаргаж, вакцинд 
хамруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах талаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 
17-ны өдрийн 27/294 дугаартай албан бичгийг аймгийн Эрүүл мэндийн газарт 
хүргүүлэн 44 хүний вакциныг Улаанбаатар хотоос авахуулсан бөгөөд шинэ 
коронавирусийн халдвартай холбоотой алба хаагч, ажилтан, гэр бүлийн гишүүдийг 
вакцинд хамруулах ажлыг Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтний зөвлөмжөөр 
хойшлуулсан. 
 - Цагдаагийн газрын иргэдийг хүлээж авах танхимд халаасны гар 
халдваргүйжүүлэх уусмал, нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл тавьж, цагдаагийн 
газрын төв байранд нэвтэрч байгаа иргэдэд олгон халдваргүйжүүлт хийж 
ажилласан. 
 - Цагдаагийн ерөнхий газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын хэлтсийн 2020 
оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 5а/1196 дугаартай албан бичгээр 
Коронавирусийн халдвар, уушигны хатгалгаа өвчний халдвараас алба хаагч, 
иргэдийг урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан 11 
төрлийн зөвлөмжийг ирүүлсэн бөгөөд алба хаагчдад танилцуулан ажлын баримт 
үйлдсэн. 
 - 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.  
 - Алба хаагчдыг өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлээр амны хаалт тогтмол хэрэглэх, ариутгал, халдваргүйтгэлийн дэглэмийг 
сахих, сэжигтэй тохиолдлын дуудлага, мэдээллийн дагуу ажиллахдаа анхаарах 



асуудлаар үүрэг, чиглэл зөвлөмжийг амаар болон бичгээр өгч, байгууллагын 
цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмолжуулж, эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 
шаардлагатайгаас бусад үед хүн хүлээн авахгүй байх зэрэг зохион байгуулалтын 
ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. 
 - Тус аймгийн Эрүүл мэндийн газраас Цагдаагийн газрын нийт бие 
бүрэлдэхүүнд шинэ коронавирусийн халдвар болон ханиад, томуу өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, мэдээ мэдээлэл өгч, хамтран ажилласан болно. 

- Цагдаагийн газрын төв байрны 1, 2 дугаар давхарын ариун цэврийн өрөөг 
бүрэн шинэчилж, тодорхой эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан 
болно. 
 - Нөхцөл байдалтай холбоотой хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хүүхдээ 
эргэх, хянах холбоо тогтоох боломж олгох,  хараа хяналтгүй орхихгүй байх, эрсдэлт 
нөхцөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгууллагынхаа эмэгтэй алба 
хаагчдад тодорхой нөхцөлд ажлын онцлогт тохируулан богиносгосон цагаар 
ажиллуулах, ажлын цагт багтаан чөлөө өгөх, байгууллагын “Эцэг, эхийн зөвлөл”-өөр 
дамжуулан эцэг, эх, асран хамгаалагчдын үүрэг, хариуцлага, хүүхэддээ тавих 
анхаарал, халамжийг нэмэгдүүлэх санамж, зөвлөмж өгөх зэрэг зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан. 
 - Үйлчилгээний ажилтнуудад хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг тогтмол өмсүүлэх, 
цэвэрлэгээний материал хэрэгслийг хэрэглэсний дараа угаах, цагдаагийн газрын 
цайны газарт хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг стандарт, зааврын 
дагуу цэвэрлэж халдваргүйжүүлэлт хийх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авч ажилласан. 
 - Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албаны дэмжлэгтэйгээр 
Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 600 м2 талбайг халаах хүчин 
чадалтай 2 ширхэг тень, 600 м2 талбайг агааржуулах хүчин чадалтай төхөөрөмжийг  
байрлуулснаар байрны агааржуулалтын систем бүрэн шинэчлэгдэж стандарт 
шаардлагыг хангуулсан болно. 
 - Эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу Зоонозын өвчин 
судлалын төвийн мэргэжлийн баг Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/537 дугаар 
тушаалын 7 дугаар хавсралтаар баталсан “Хамгаалах хувцас өмсөх дараалал”, 
“Хамгаалах хувцас тайлах дараалал”-ын заавар, Зоонозын өвчин судлалын 
үндэсний төвийн ерөнхий захирлын 2020 оны А/15 дугаар тушаалаар баталсан 
“Коронавируст /Ковид-19/ халдварын үед халдваргүйжүүлэлт хийх түр заавар”-ын 
талаар сургалт зохион байгуулж, Цагдаагийн газрын төв байр, Эрүүлжүүлэх, 
саатуулах байранд 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 бүрэн халдваргүйжүүлэлт хийв. 

14. Албаны тээврийн хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор цагдаа-жолооч болон албаны тээврийн хэрэгсэл хариуцаж байгаа алба 
хаагчдаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр 4 заалт, хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулан ажиллаж байгаа үйлчлэгч, сантехникийн слесарь, мужаан зэрэг энгийн 4 
ажилчдаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 2 дугаартай 18 заалт бүхий 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар баталгааг авч хэрэгжилтийг тус тус 
хангуулсан. 

15. Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас тус Цагдаагийн 
газарт “Хантер” маркийн авто машин, Гар станц-1, Машины станц-10, Суурин станц-
1, Хийн буу-2, Гар утас-4, Принтер мобайл-4, Таблет-1, Автомашины камер-2, гав-
20, Металь мэдрэгч-1, сумнаас хамгаалах хантааз-3, цахилгаан бороохой-20, чанга 
яригч-1, энгэрийн камер-10, дэвтэр-10, хэгийн хавтас-400, ариутгалын спирт-5, гар 
ариутгагч-5, жавилеон-1, хамгаалах хувцас-30, дата сим-5, Таблет-1, таблет 
автомашины тогтоогч-1, таблет автомашины суурь-1, албаны нохой-1, тоон гарын 
үсгийн тээгч-10, Автомакс-2, хөдөлгөөн хязгаарлагч тор-2, хөдөлгөөн хязгаарлагч 
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уут-2,  хамгаалалтын тууз-30 ширхэгийг тус тус олгосон бөгөөд үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байна.  

16. Хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн цагдаа нарын ажиллах 
амьдрах нөхцлийг сайжруулах ажилд сум орон нутгийн удирдлагын дэмжлэг, 
туслалцаа авах зорилгоор Цагдаагийн газрын дарга, сумын Засаг дарга, хэсгийн 
төлөөлөгч нарын хамтарсан “Гурвалсан гэрээ”-г 2020 оны 02 дугаар сарын 04-
ны өдөр байгуулан аймгийн Засаг даргаар баталгаажуулан биелэлтийг нь тооцов. 

Өнөөдрийн байдлаар Цэнгэл, Улаанхус сумын удирдлагууд орон нутгийн 
хөрөнгөөр автомашин, Толбо, Бугат, Дэлүүн, Алтанцөгц, Буянт, Баяннуур сумын 
удирдагууд мотоцикл олгосон. 

17. Цагдаагийн газрын төв байрны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор галын 
утааны дохиоллын систем-2 ширхэг, бусад дохиоллын 3 ширхэг, агааржуулагч-3 
ширхэг, галын булан-3 ширхэгийг тус тус байршуулж хадгалалт, хамгаалалт, бэлэн 
байдлыг хангав. 

18. Цагдаагийн газрын дундын сангийн 5.000.000 төгрөгөөр 2017 онд нийт 100 
толгой хонь худалдан авч туслах аж ахуйн эхлэлийг тавьсан бөгөөд 2018, 2019 онд 
нийт 110 хонь төллөж, 210 гаруй хоньтой болсон бөгөөд 2019 оны намар 39 хонийг 
зах зээлийн ханшаар борлуулж, дундын сангаас анх авсан 5.000.000 төгрөгийг 
барагдуулж, туслах аж ахуйн үр шимийг хүртсэн ба одоо нийт 174 толгой малтай 
байна. 

19. Тус Цагдаагийн газраас алба хаагчдын гүйцэтгэж буй албан үүрэгтэй 
нь холбогдуулан алба хаагчдад өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах талаар 3 төрлийн зааварчилга өгч, 7 төрлийн баталгаа авч хэрэгжилтийг 
хангуулав.  

20. Тайлангийн хугацаанд Эрүүгийн хуулийн нийтийн албаны ашиг сонирхолын 
эсрэг 2 гэмт хэрэгт 2 алба хаагч, Зөрчлийн тухай хуулийн хууль ёсны шаардлагыг 
зориуд үл биелүүлсэн 21 зөрчилд 22 алба хаагч, үүнээс гэмт хэрэгт 2 ахлагч, 
зөрчилд 5 офицер, 17 ахлагч тус тус өртөж хохирсон бөгөөд гэмт хэрэгт өртөж 
хохирсон алба хаагчийн тоог өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 1 алба 
хаагчаар буюу 33.3 хувиар, зөрчилд өртөж хохирсон алба хаагчийн тоо өнгөрсөн 
жилийн мөн үетэй харьцуулахад 1 алба хаагчаар буюу 4.3 хувиар тус тус буурсан 
байна. 

 
1.6. Нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар 

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

1. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 02-
ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор цагдаагийн газарт явуулын пост худалдан авахад 
шаардагдах 15.000.000 төгрөг, хамгаалалтын хайс хашаа хийлгэхэд  шаардагдах 
10.000.000 төгрөг нийт 25.000.000 төгрөгний санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн бөгөөд 
хөрөнгө оруулалтууд бүрэн хийгдсэн. 

2. Долоо хоног бүрийн “Баасан” гарагт зохион байгуулагддаг аймгийн удирдах 
албан тушаалтны шуурхай зөвлөгөөнд нийт  удаа оролцож, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, хамтын ажиллагааны 
талаар нийт 12 удаа тодорхой мэдээ, мэдээлэл өгч, шуурхай зөвлөгөөнд оролцсон 
нийт 40 гаруй төрийн байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж 
ажилласан. 

 
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. Цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон 
төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа 
болон бие даан хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр байхгүй. 

 
1.8. Тайлангийн хугацаанд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

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

бүхий 67 албан тушаалтанд ХАСХОМ-ын талаар 1 удаа сургалт зохион байгуулж, 
2019 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 2020 оны 02 
дугаар сарын 18-ны өдрийн 29/748 дугаар албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн. 

 Шинээр томилогдсон 1, шилжин ирсэн 3, албан тушаал дэвшсэн 6, нийт 10 
алба хаагчдын материалыг Цагдаагийн ерөнхий газарт тухай бүрт нь тус тус 
хүргүүлж, алба хаагчийн тушаал, шийдвэрийг мэдээллийн цахим бүрдүүлэлтийн 
санд бүртгэсэн. 

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

- Цагдаагийн газрын төв байрны урьд 2.32*3.0 метрийн хэмжээтэй 30.000.000 
төгргөний өртөгтэй “LED” дэлгэцийг байрлуулж, түүгээр дамжуулан авлигын хор 
уршгийн талаарх мэдээ, мэдээлэл, санамж, зөвлөмжийг түгээж байна. 

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

 
1.9. Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд, байгууллагаас 

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

1. Цагдаагийн газрын удирдлагад иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 28 алба 
хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 20 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд 
бүртгэлд оруулан дугаар олгож, албаны шалгалт явуулж, хуулийн хугацаанд 
өргөдөл, гомдол гаргагчид хариуг нь шуурхай хүргүүлснээр цагдаагийн байгууллага, 
иргэдийн итгэлцэл сайжрахад нөлөө үзүүлсэн гэж дүгнээд байна. 

Өөрөөр хэлбэл Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдийн 
дунд эерэг ойлголт бий болсон. 

Өргөдөл, гомдолд 28 алба хаагчийг холбогдуулан шалгасны 18 буюу 64.2 
хувийг офицер, 10 буюу 35.7 хувийг ахлагч бүрэлдэхүүн эзэлж байна. 

Төрлөөр нь авч үзвэл: 7 буюу 35 хувийг хууль ёс, хүний эрх чөлөөг зөрчсөн, 3 
буюу 15 хувийг хэрэг материалыг дутуу шалгасан, 3 буюу 15 хувийг бусдыг 
чирэгдүүлж танил тал харсан, 1 буюу 5 хувийг хээл хахууль шан харамж авсан, 3 
буюу 15 хувийг цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн, 1 буюу 
5 хувийг ажлын хариуцлага алдсан, 2 буюу 10 хувийг ЭХШТХ болон бусад хууль 
тогтоомж зөрчсөн гэх зөрчлүүд тус тус эзэлж байна. 

Өргөдөл, гомдлыг бүртгэж албаны шалгалт явуулахад 1 гомдол мэдээлэл 
дурдагдсан зөрчил батлагдаж, 19 гомдол мэдээлэл дурдагдсан зөрчил 
батлагдаагүй. 
        Монгол Улсын Засгийн газрын “Иргэд, олон нийттэй харилцах төв” 11-11-д тус 
цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа, алба хаагчдад холбоотой иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас 1, Цагдаагийн ерөнхий газрын алба хаагчийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээлэл хүлээн авах 126 дугаар утсанд 1, нийт 2 тооны гомдол 
мэдээлэл бүртгэгдсэн бөгөөд албаны шалгалт явуулахад тухайн алба хаагч 
сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан нь тогтоогдоогүй болно. 



2. Цагдаагийн газрын удирдлагад хандаж иргэд, алба хаагчдаас 42 өргөдөл, 
гомдол, мэдээлэл ирүүлсэн бөгөөд “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/99 дүгээр 
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: 19 буюу 45.2 хувийг ажилд орох, суралцахыг хүссэн, 
7 буюу 16.6 хувийг ажил өөрчлөх, шилжихийг хүссэн, 5 буюу 11.9 хувийг захиргааны 
чөлөө хүссэн, 5 буюу 11.9 хувийг тэтгэвэр тэтгэмж, орон сууц хүсэн, 6 буюу 14.2  
хувийг бусад төрлийн 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, холбогдон шалгагдсан шалтгаан нөхцөлийг 2019 оны байдлаар 
судалж, урьдчилан сэргийлэх 17 төрлийн ажлыг цагдаагийн газрын Сахилга, ёс зүйн 
хорооноос төлөвлөн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталж хэрэгжилтийг 
хангуулсан. 

Алба хаагчдын идэвх санаачилгатай, үр бүтээлтэй ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, тэдний хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, сахилга, дэг журмыг 
бэхжүүлэх, цагдаагийн газрын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор Цагдаагийн 
газрын даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар 
цагдаагийн газрын дотоод журмыг шинэчлэн баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
ажиллаж байна. 

2. Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны А/12 дугаар тушаалаар алба хаагчдын 
сахилга, ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх, сахилга, ёс зүйн зөрчлийн шалтгаан 
нөхцөлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх, бууруулах зорилгоор “Сахилга, ёс зүйн 
зөрчилгүй хамт олон” аяныг энэ оны эхний жилийн байдлаар зохион байгуулсан 
бөгөөд удирдамжийн дагуу 9 төрлийн шалгуур үзүүлэлтээр 2020 оны 06 дугаар 
сарын 10-ны өдөр дүгнэсэн нь алба хаагчдын сахилга, хариуцлага дээшлэхэд 
нөлөөлөв. 

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтсээс алба хаагч, ажилтны 
сахилга, ёс зүй, харуцлагыг дээшлүүлэх, бууруулах, сахилга, ёс зүйн зөрчлийн 
шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа “Өнгө нэмцгээе-2020” 
нөлөөллийн аяныг хуваарийн дагуу Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгээс хариуцан 
зохион байгуулан ажиллаж байна. 

4. Алба хаагчдын 2020 оны 1 дүгээр улирал, эхний хагас жилийн сахилга, 
хариуцлагын байдалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид анхаарах асуудлаа 
тодорхойлох зорилгоор Цагдаагийн газрын 2020 оны 01 дүгээр улирлын “Сахилга 
хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг цагдаагийн тасаг, хэсгүүд дотооддоо, энэ оны 2, 3 
дугаар улирлын сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг цагдаагийн газрын нийт бие 
бүрэлдэхүүний дунд тус тус зохион байгуулсан ба үр дүн, санал, дүгнэлтийг 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн болно. 
       Сахилгын зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг судалж, дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 
хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа, ёс зүй хангалттай төлөвшөөгүй зэрэг гол 
шалтгаан нөхцөл тогтоогдоод байна. 

5. 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 2020 оны 01 дүгээр 
сарын 13-ний өдрийн 17 заалт бүхий 01 дугаартай хэрэгжих боломжтой үүрэг, 
ажлын чиглэл хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулсан. 



6. Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд даргаас 2019 оны 02 дугаар сарын 25-
ны өдрийн 3/73 дугаар албан бичгээр “Итгэлцлийн гэрээ” байгуулахтай холбоотой 
ирүүлсэн үүргийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 02 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн А/57 дугаар тушаалаар баталсан “Итгэлцлийн гэрээ”-ний 
загварын дагуу Цагдаагийн газрын нийт 152 алба хаагч, ажилтан бүртэй 2019 оны 
02 дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулан гэрээний хугацааг 1 жилийн хугацаатай 
сунгаж хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан. 

Итгэлцлийн гэрээ зөрчсөн 7 алба хаагчид сахилгын шийтгэл оногдуулсан. 
7. Сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр 6 удаагийн үүрэг, ажлын чиглэл, 

мэдээллийг өгч үр дүн, биелэлтийг улирал, хагас жилээр 
тооцож, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байх, цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн 
дүрмийн хэрэгжилт, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой 7 
төрлийн баталгааг давхардсан тоогоор 625 гаруй алба хаагчаас гаргуулан авч, 
хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан нь алба хаагчдыг сахилга, хариуцлага дээшлэх 
нэг хүчин зүйл боллоо. 

8. Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны А/24 дүгээр тушаалаар баталсан 
“Цагдаагийн газрын дотоод журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.6 дах хэсэгт “Өглөөний 
нэгдсэн цугларалтыг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тасалсан 
тохиолдол бүрт өдөр тутмын албаны бэлэн байдал хангаагүй гэж үзэн, нэмэгдлээр 
тодорхой ажилд томилж ажиллуулах бөгөөд 3 удаа тасалсан тохиолдолд тухайн 
алба хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас нь 20 /хорин/ хувийг 
суутгаж, цалинг хасч олгоно. 

Алба хаагчид Даваа, Баасан гарагын өглөөний нэгдсэн цугларалтын чөлөөг 
Цагдаагийн газрын дарга түүнийг эзгүй үед орлож буй алба хаагчаас авах бөгөөд 
бусад өдөр тасгийн дарга нар чөлөө олгож болно” гэж заасны дагуу  

цалинг хасч олгож байгаа бөгөөд алба хаагч, ажилтны цаг ашиглалтыг 
хурууны хээ болон бүртгэлийн дэвтэрээр давхар бүртгэж, Цагдаагийн газрын тасаг, 
хэсгийн дарга, ёс журмын эргүүлүүдийн зүгээс алба хаагчдын 
цаг ашиглалтанд өдөр бүр хяналт тавьж ажилласан. 

Өглөөний яриа тасалсан давхардсан тоогоор 18 алба хаагчын сарын үндсэн 
цалинг тодорхой хувиар бууруулж олгосон бол яриа тасалсан алба хаагчдыг 
өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 46 алба хаагчаар буюу 71.8 хувиар 
буурсан байна. 

9. Тайлангийн хугацаанд 37 алба хаагчид /офицер 21, ахлагч 16/ холбогдуулан 
27 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 дэргэдэх 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн. 

Дотоод хяналт шалгалтаар илрүүлсэн 7, гадны хяналтаар илрүүлсэн 20 
гомдол мэдээлэлд албаны шалгалт явуулсан бөгөөд хэлбэрээр нь авч үзэвэл 8 
буюу 29.6 хувийг хууль ёс, хүний эрх чөлөөг зөрчсөн, 5 буюу 18.5 хувийг хэрэг 
материал дутуу шалгасан, 1 буюу 3.7 хувийг бусдыг чирэгдүүлж танил тал харсан, 
4 буюу 14.8 хувийг цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн, 2 
буюу 7.4 хувийг ажлын хариуцлага алдсан, 6 буюу 22.2 хувийг архидан согтуурсан, 
1 буюу 3.7 хувийг эрүүлжүүлэх саатуулах байрны журам зөрчсөн гэх зөрчлүүд тус 
тус эзэлсэн бөгөөд албаны шалгалт явуулахад 8 алба хаагч сахилга, ёс зүйн зөрчил 
гаргасан гаргасан нь тогтоогдсон тул сахилгын шийтгэл оногдуулав. 

Дээрх ажил, арга хэмжээний үр дүнд 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 8 
алба хаагч сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан бөгөөд үүнийг өнгөрсөн жилийн мөн 
үетэй харьцуулахад 12 алба хаагч буюу 60 хувиар буурсан. 

 



1.11. Санхүүгийн үйл ажиллагааны  талаар. 
1. Цагдаагийн газрын 2020 оны нийт төсөв  2.598.296.400 төгрөг бөгөөд энэ 

оны эхний 8 сарын байдлаар төсвийн гүйцэтгэл 1.677.075.434 төгрөг буюу 64.5 
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. Монгол Улсын “Төсвийн тухай хууль”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 
хууль”, Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны “Байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх 
нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, түүнийг хөтлөх аргачлал”, Сангийн сайдын 2012 
оны 276 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх мөнгөн 
кассын ажиллагааны журам”, 2013 оны 73 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн 
захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам”, ЦЕГ-ын даргын тушаалаар баталсан 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, Цагдаагийн байгууллагын 
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөгө болгон ажилласан.  

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.   

3. 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 
дэргэдэх зөвлөлийн хуралд танилцуулан үр дүнг тооцож, санхүүгийн зөрчил 
дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлэн. 

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

4. Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газрын албаны автомашинуудын бүрэн 
бүтэн, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цагдаагийн газрын төсвөөс 135 нэр 
төрлийн 24.037.900 төгрөгний үнэ бүхий сэлбэг хэрэгсэл худалдан авч аюулгүй 
байдал, техникийн бүрэн бүтэн байдлаа хангуулсан бөгөөд Цагдаагийн газрын 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн хэлэлцэх асуудлын төлөвлөлтийн дагуу сар бүр шатах 
тослох материалын зарцуулалтын талаар танилцуулан хяналт тавьж ажилласан 
бөгөөд өнөөдрийн байдлаар нийт 69.736.010 төгрөгний шатахуун зарцуулсан. 

 
 1.12. Тайлангийн хугацаанд зохион байгуулсан, шинэлэг ажил, арга 

хэмжээ, түүний үр дүнгийн талаар. 
Цагдаагийн газрын тасаг бүрээс нэг шинэ бүтээл-оновчтой санал, тэргүүн 

туршлагыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, дэлгэрүүлэх талаар тодорхой хэрэгжих 
боломжтой санал, туршлыг нэвтрүүлэх талаар бэлтгэл ажлыг хангасан бөгөөд 
өнөөдрийн байдлаар хоёр шинэлэг ажил, санаачлагыг нэвтрүүлээд  байна.  

Тухайлбал: 
1. Алба хаагчдын галт зэвсэг эзэмших, хэрэглэх ур чадварыг дээшлүүлэх 

зорилгоор орчин үеийн “СКАТ” буудлагын төхөөрөмжийг үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж эхлэв. 

2. Алба хаагчдын үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа бэлэн бус торгуулийн 
төхөөмжинд тусгай аплейкейшн суулгах замаар эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
алба хаагчдын байршлыг тогтоох, аюулгүй байдлыг хангах, дуудлага мэдээллийн 
дагуу хэрэг, зөрчлийн газарт түргэн шуурхай очих нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж 
байна. 

3. Цагдаагийн газрын шуурхай удирдлагын 102 утсанд иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас ирүүлсэн дуудлага, гомдол мэдээлэл бүрийг хадгалах, нэгдсэн сан 
үүсгэх, шийдвэрлэлтэнд тавих хяналтыг дээшлүүлэх зорилгоор хоёр талын яриаг 



бичиж хадгалдаг “USB CALL RECORDER” төхөөрөмжийг суурилуулан үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэв. 

4. Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн санд тусгай цонх үүсгэх 
замаар нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын дарга нараас гаргаж 
байгаа тушаал шийдвэрүүдийг нэгтэж, Цагдаагийн ерөнхий газраас хянаж, 
мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаснаар тушаал шийдвэрт холбогдох хуулийн 
зүйл, заалтыг буруу хэрэглэх, утга найруулга, агуулгын хувьд алдаатай бичих, 
орхигдуулах, тушаал шийдвэр илт хууль бус болох, шийдвэр хүчингүйд тооцогдох 
зэрэг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөл боломж бүрдэх зэрэг санал 
санаачлага гаргасан. 

5. Алба хаагчдыг аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн 
зөвлөгөө өгөх зорилгоор хаалттай цахим хуудас /фейсбүүк грууп/ нээж, эрүүл 
мэндийн талаарх мэдээ мэдээлэл, зөвлөмж, санамж, шторк, видео зэргийг түгээж 
байгаа болно. 

6. Цагдаагийн газрын төв байранд орчин үеийн стандарт шаардлагыг хангасан 
хаяг байрлуулав. 

7. Цагдаагийн газрын хашаанд алба хаагчдын амрах, чөлөөт цагийн зөв 
боловсон өнгөрүүлэх ногоон байгууламж гаргаж, усан оргилуур хийв. 

8. Цагдаагийн газрын төв байр болон цагдаагийн газрын алба хаагчдын 
байрны гадна тус тус 20 авто машины зогсоолыг дотоод нөөц бололцоонд 
тулгуурлан гаргав. 

9. НҮБ-ын Хүн амын сангаас тус аймаг дахь нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн үйл 
ажиллагааны чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 20.000.000 /хорин сая/ 
төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийв. 

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж 
хохирсон нийт 59 иргэн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөр үйлчлүүлсэн бөгөөд гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар аюулгүй байдлын 
хамгаалалт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, сэтгэл зүйн үйлчилгээ, хүүхэд 
хамгааллын үйлчилгээ,  эрх зүйн  туслалцаа,  холбон зуучлах үйлчилгээг тус тус  
үзүүллээ.           

 
1.13. Бусад 

 1. “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6 дахь хэсэг, 
15.2 дахь заалт, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/133 тушаалаар 
баталсан “Иргэний зөвлөлийн дүрэм”-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.7 дахь хэсэг, 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Цагдаагийн байгууллага, алба 
хаагчаас тайлан тавих /код 129/ журам”-ыг тус тус үндэслэн Цагдаагийн газрын 2019 
оны үйл ажиллагааны тайлангийн хурлыг аймгийн 13 сум, 1 тосгоны оршин суугчдад 
тайлагнах ажлыг 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан удирдамжийн 
дагуу өргөн хүрээнд зохион байгууллаа.  
 Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг Цагдаагийн газрын 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 28 дугаар 
хуралдаанаар хэлэлцэж, аймгийн Засаг даргад 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн 27/167, ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний зөвлөлд 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны 
өдрийн 27/52 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 
 Аймгийн 13 сум, 1 тосгоныг 5 чиглэлд хувааж, тайлангийн хурлыг зохион 
байгуулах үйл ажиллагааг Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн гишүүдэд 
хариуцуулан томилон ажиллуулсан бөгөөд сумын удирдлагууд, иргэдтэй уулзах, 
санал хүсэлтийг сонсох, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын үйл ажиллагаатай 
танилцан зааварчлах, ахмад ажилтнуудын ахуй амьдралтай танилцах зэрэг ажил, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэв. 
 Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг видео хэлбэрээр /16 
минут/ бэлтгэж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон Цагдаагийн 



газрын албаны ёсны цахим хуудас /bayan-ulgii.police.gov.mn/, фейсбүүк орчинд 
сурталчлав. 
 Тайлангийн хурлын үеэр санал, хүсэлтийн хайрцаг ажиллуулж, Цагдаагийн 
газрын “Цагаан шонхор” хамтлаг урлагийн тоглолт сонирхуулсан бөгөөд 5 иргэн 
санал, 12 иргэн хүсэлт гаргаж, 11 иргэн цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд 
талархал илэрхийлсэн. 

Хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээ, гаргасан ололт амжилт, тэргүүн туршлагыг 
иргэд, олон нийтэд сурталчлах, цагдаагийн газрын түүхийг бичих, бататгах 
зорилгоор “Өлгий цагдаа-80 жил” сэтгүүлийг боловсруулан гарган иргэд, аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, алба хаагч нарт үнэ төлбөргүй хүргэв. 

2. Алба хаагчдын сэтгэл санааны байдлыг илрүүлэх сэтгэл зүйн 3 багц асуулга, 
ажлаас халшрах хам шинжийг тодорхойлох судалгаа, оношилгоонд 70 алба 
хаагчийг хамруулж үр дүнгээр 2 хувь нь сэтгэл гутралттай,16 хувь нь нойрны 
хямралын илрэлтэй буюу хямралтай, 36 хувь нь ажлаас халшрах мэдэгдэхүйц 
өөрчлөлтэй, 20 хувь нь ажлаас халшрах хам шинжийн түвшин өндөр буюу ажлаас 
халшрах өөрчлөлтэй, 28 хувь нь стрессийг бууруулах нөхөн сэргээх үйлчилгээнд 
хамруулах зайлшгүй шаардлагатай зэрэг үзүүлэлтэй гарсан ба гарсан үр дүнг нийт 
алба хаагч нарт танилцуулж, давхардсан тоогоор нийт 17 алба хаагчид ганцаарчлан 
уулзаж, сэтгэл зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн бол алба хаагч нарт сэтгэл зүйн 
тусламж үзүүлэх зорилгоор “Бид зөвийг түгээнэ”, “Сэтгэл зүйн дархлаагаа 
сайжруулья” цахим хуудсыг нээн цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдыг нэгтгэж, 
тэднийг төлөвшүүлэх, сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэх, эерэг зөв хандлага, дадал 
зуршилтай болгоход чиглэгдсэн нийтлэл, мэдээ мэдээлэл, уриалга, богино 
хэмжээний видео бичлэг, онч, мэргэн үгс зэргийг өдөр тутам байршуулж алба 
хаагчдад сурталчилж ажилласан. 
       - Мөн алба хаагчдыг сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн мэдээ мэдээлэлээр хангах, 
өөрсдөө стрессээс гарах аргад суралцах, стрессээс гаргах чадварын талаарх нийт 
10 удаа дүрст болон цахим зөвлөмж боловсруулж танилцуулан түгээж ажилласан. 

- Алба хаагчдад сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, стресс, сэтгэлийн хямралаас 
хамгаалах зорилгоор нийт 4 төрлийн сэтгэл зүйн судалгаа, оношилгоонд 
давхардсан тоогоор 85 алба хаагчийг хамруулж, дүгнэлт гаргаж, дүнг цагдаагийн 
газрын удирдлага болон алба хаагч нарт тухай бүрт нь танилцуулж, судалгааны 
дүнгээр 40 алба хаагчид 1-2 удаагийн давтамжтайгаар ганцаарчилан уулзалж, мөн 
давхардсан тоогоор 10 алба хаагчид 6 удаагийн сэтгэл зүйн холбогдох үйлчилгээ 
үзүүлэв. 

- Алба хаагчдын сэтгэл санааны байдал, ажлаас халшрах хам шинжийн 
түвшинг тодорхойлох судалгааны дүнгээр ажлын стресстэй гэх 15, стресс туйлдах 
дөхсөн 2, нойрны хямралтай 4, нойрны хямралын илрэл бүхий 6, ажлаас халшрах 
хам шинжийн түвшин өндөр гарсан 14, давхардсан тоогоор нийт 41 алба хаагч тус 
бүртэй сэтгэл зүйчийн зүгээс ганцаарчлан уулзаж, сэтгэл зүйн дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулав. 

- Алба хаагчдын гүйцэтгэж буй чиг үүрэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, 
сэтгэл зүйн бэлтгэлжилт олгох зорилгоор “Өөртөө сэтгэл зүйн анхан шатны тусламж 
үзүүлэх”, “Хүчирхэг сэтгэл зүйтэй хүмүүсээс суралцах 10 зүйл” сэдвээр 1 цаг, 
“COVID-19-ийн дэгдэлтийн үеийн стрессийг даван туулах” ДЭМБ-аас гаргасан 
зөвлөмжөөр 1 цагийн мэдээлэл, нийт 2 цагийн сургалт, мэдээлэл зохион байгуулсан 
бөгөөд нийт 85 алба хаагч хамрагдсан. 

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2020 
оны А/08 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 
2020 оны соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 
2 бүлэг, 21 заалт бүхий цагдаагийн газрын соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 
2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр баталж, өнөөдрийн байдлаар хэрэгжилтийг 
88.3 хувьтай ханган ажиллаж байгаа бөгөөд хэрэгжилтийн шатанд болон тайлант 
оны эцэст хэрэгжилт 95 хувьтай хангагдах боломжтой гэж үзэж байна.  



- Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор мэдээлэл, сурталчилгааны 
чиглэлээр зохион байгуулсан 102 удаагийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 
хамрагдсан 13140 алба хаагч, соёл, хүмүүжлийн чиглэлээр зохион байгуулсан 27 
удаагийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 3931 хамрагдсан алба хаагч, нийт 
зохион байгуулсан 129 удаагийн ажил, арга хэмжээнд хамрагдсан 17071 алба 
хаагчийн мэдээллийг “Сургалтын мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлийн сан /E surgalt/”-
ийн соён гэгээрүүлэх ажлын бүртгэлийн цэсэнд бүрэн шивж оруулсан болно. 
Тухайлбал: 

- Эмэгтэйчүүдийн талаарх төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, алба 
хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад 
дэмжлэг үзүүлэх, алба хаагчдын соёл, гоо зүйн хүмүүжил, мэдлэгийг дээшлүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийг Цагдаагийн газрын 
даргын 2020 оны А/09, ахлагч бүрэлдэхүүний бүтээлч сэтгэлгээ, соёлыг 
төлөвшүүлэх, шинэлэг арга барил, шинэ санаа дэвшүүлэх, алба хаагчдын 
мэргэжлийн ур чадвар, сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх, бусдад үлгэрлэн дууриалал, 
манлайлал үзүүлж ажиллах ахлагч бүрэлдэхүүний зөвлөлийг Цагдаагийн газрын 
даргын 2020 оны А/10 дугаар тушаалаар тус тус баталж, тодорхой ажил, арга 
хэмжээг зохион байгуулан үр дүнг тооцон ажилласан. 

Цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл нь байгууллагын соёлын 
төлөвшүүлэх, хамт олны дунд эерэг хандлага түгээн дэлгэрүүлэх ажилд идэвхи 
зүтгэл, санаачлага гарган  ажилласан тул эмэгтэй алба хаагчдыг Увс аймгийн 
байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар 2020 оны 08 дугаар сард аялуулж урамшуулав. 

- Цагдаагийн газрын соён гэгээрүүлэх төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдын 
дунд соён гэгээрүүлэх ажлыг шинэлэг арга хэлбэрээр зохион байгуулах, алба 
хаагчдын бие биедээ хүндэтгэлтэй хандах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажлын бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх, стрессийн нөлөөллийг бууруулах зорилгоор 2020 оны 03 дугаар сарын 
09-ний өдөр алба хаагчдын дунд “Инээмсэглэцгээе” өдөрлөгийг удирдамжийн дагуу 
зохион байгууллаа. 

Алба хаагчдад “Амжилтыг өнөөдөр өөрөөсөө” сурталчилгааны материалыг 
тараасан бөгөөд үүнд гэр бүл, хайр, мөрөөдөл, талархал, уучлал, үнсэлт, тэврэлт, 
инээмсэглэл, дасгал хөдөлгөөн зэрэг сайхан зүйлүүдийн ач холбогдол энэ бүхэн 
үнэгүй байдаг талаар мэдээлэл өгч сурталчлав. 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын 2011-2019 оны хооронд авхуулж байсан 
зургуудаас хөгжилтэй 80 зургийг сонгон авч “Та битгий уурлаарай” зургийн 
цуглуулгыг алба хаагчдад танилцуулан инээмсэглэл бэлэглэв. 

Алба хаагчид бүтэн өдөр нэг нэгэндээ ээлтэй инээмсэглэн харьцаж, уур 
бухимдал үүгэж байгаа асуудал түр зуурын асуудал гэдгийг ойлгуулан сэтгэл зүйн 
таатай нөхцөл бүрдүүлсэн. 

- Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 2.8 дахь хэсэгт "Цагдаагийн 
байгууллагаас төрөн гарсан алдартнууд, онцгой гавьяа байгуулсан, албан үүргээ 
гүйцэтгэж яваад амь эрсэдсэн алба хаагчдыг алдаршуулах, сурталчлах ажлыг сард 
нэгээс доошгүй удаа хэвлэл, мэдээллийн байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулах” гэж заасныг дагуу Баян-Өлгий  аймгийн  Засаг даргын дэргэдэх  
Цагдаагийн хэлтсийн даргаар 9 жил тасралтгүй ажилласан цагдаагийн бэлтгэл 
хурандаа Тумысханы Костёрыг алдаршуулах, сурталчлах зорилгоор орон нугтгийн 
“Саян” телевизтэй хамтран 28 минут, 07 секундын нэвтрүүлэг бүтээж, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчинд сурталчилснаар иргэд, олон нийтийн дунд 
цагдаагийн албаны нэр хүнд өсөх, эерэг ойлголт бий болох, алба хаагчдын 
албаараа бахархах сэтгэл омогшил төрөх зэрэг олон талын оч холбогдолтой ажил 
боллоо. 

Мөн цагдаагийн бэлтгэл хурандаа Т.Костёрын ”Гэмт хэрэгтэй тэмцэх шинэ 
стандарт, жор маань өлгийчүүдэд үр дүнгээ өгсөн” сэдэвт ярилцлагыг Зууны мэдээ 
сонин №135 /6360/ болон Цагдаагийн ерөнхий газрын цахим хуудас, фейсбүүкээр 
тус тус дамжуулан сурталчлав. 



- Цагдаагийн байгууллагын сүр хүч, цог хийморийн илэрхийлэл болсон "Цагаан 
шонхор” бэлгэ тэмдэг болон алба хаагчийн ёс зүй, сахилга, албаны нууцыг чанд 
сахин, чин шударгаар ажиллахаа баталсан "Цагдаагийн тангараг”-ийг Цагдаагийн 
газрын иргэдийг хүлээж авах танхимд байрлуулсан алдарын буланд байршуулж, 
тэдгээрийн утга учир, тайлбарыг Цагдаагийн албаны тухай хууль болон Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2017 оны 73 дугаар тогтоолоор 2020 оны 03 дугаар сарын 
06-ны өдөр нийт 90 алба хаагчдад 30 минутын сургалтыг зохион байгуулж, алба 
хаагч нараар судлуулсан. 

4. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 
оны А/120 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 
соёлыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний 
хэрэгжилтийг хангах ерөнхий 12 зорилтийг хэрэгжүүлэх 35 заалт бүхий ажлын 
төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийг 2019 оны 03 дугаар сарын 
14-ний өдрийн А/28 дугаар тушаалаар 8 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулан 
ажиллуулж байна. 

- Иргэд, олон нийтийн зүгээс ирүүлсэн талархалын мөрөөр “Цагдаа танд 
баярлалаа” нэвтрүүлгийг 2020 оны 07 дугаар сард бэлтгэн хүрүүлснээр олон нийт-
цагдаагийн хамтын ажиллагаанд тодорхой ахиц гарлаа. 

- Албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа бусдын амь насыг аврах гэж яваад цэл залуу, 
халуухан насандаа алтан амиа алдсан Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Ишгэний Эрдэнэшагайг алдаршуулах, сурталчлах зорилгоор орон нутгийн “Заман” 
сонины 2020 оны 04 дүгээр сарын 06 дугаар хэвлэлтэнд “Эр зоригийн тангарагтай 
эрэлхэг хөвгүүн” сэдэвт мэдээлэл нийтлүүлэв. 

Мөн “Цагдаагийн болон дотоодын цэргийн алба хаагчдын өдөр"-ийг 
тохиолдуулан зохион байгуулсан “Бид мартахгүй” арга хэмжээний хүрээнд Төр, ард 
түмнийхээ өмнө өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв 
журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үүргээ нэр төртэйгээр 
биелүүлж, бусдын амь насыг авран хамгаалах гэж яваад алтан амиа алдсан эр 
зоригт, эх орны хүү цагдаагийн ахлах ахлагч И.Эрдэнэшагайг дурсан санаж, 
“Хүндэтгэлийн самбар”-ыг Цагдаагийн газрын төв байранд байрлуулан нээлтийн 
үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. 

Арга хэмжээнд цагдаагийн ахлах ахлагч И.Эрдэнэшагайгийн гэр бүлийн 
гишүүд оролцсон бөгөөд Цагдаагийн газрын удирдлагууд хүлээн авч хүндэтгэл 
үзүүллээ. 

- Цагдаагийн газрын түүхэн материалуудыг судлан дэлгэрүүлэн баяжуулж, 
нэршил, бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны түүхийн үргэлжлэл болгон 
“Түүхэн мөр, тод амжилтаа бататгасан 80 жил” ном болон түүхэн баримтад киног 
“HSN” studiотой хамтран бүтээж иргэд, олон нийт болон алба хаагчдад хүргэв. 

- Цагдаагийн газар үүсч байгуулагдсаны түүхт 80 жилийн ойг тохиолдуулан 
Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн дарга нарын манлайллыг нэмэгдүүлэх, чөлөөт 
цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, ажлын бүтээмж, 
бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газрын тасаг, хэсгийн дарга 
нарын дунд 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу 
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Дартсны тэмцээнийг Цагдаагийн газарт 
зохион байгууллаа. 

Тэмцээний бэлтгэл ажил, зохион байгуулалтыг Захиргааны удирдлагын тасаг 
хариуцан зохион байгуулсан бөгөөд цаашид алба хаагчдын дунд Дартсны 
тэмцээнийг бүрэн хөгжүүлэх боломжтой гэж үзлээ. 

Дартс нь хүний харааг сайжруулах, оюун ухаан болон хүний баруун тархийг 
хөгжүүлэх, зөв шийдэл гаргахад чухал ач холбогдолтой юм байна. 

- Гэр бүлээ хайрлах, хүндлэх, гэр бүлийн үнэ цэнэ, гэр бүлдээ хандах 
хандлагыг дээшлүүлэх, эерэг харилцааг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор алба хаагч 
болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийн дунд "Ханьдаа илгээх захидал" арга хэмжээг 
зохион байгуулав. 



      Уг арга хэмжээнд оролцсон алба хаагчид хань ижилдээ захидал бичиж 
баярласан талархсан чин сэтгэлээ илэрхийлж, гарын бэлэг гардуулан хүндэтгэл 
үзүүллээ.  

- Цагдаагийн газрын алба хаагчид, ажилтан тэдний гэр бүлийн гишүүдийн 
эрүүл мэнд, бие бялдарыг хөгжүүлэх, хамт олны дунд эерэг уур амьсгалыг 
бүрдүүлэх зорилгоор “Аав, Ээж, Би” хөгжөөнт буухиа тэмцээнийг Эрүүгийн 
цагдаагийн тасгаас зохион явуулав. 

Тэмцээнд тус цагдаагийн газрын алба хаагч, ажилчид тэдний гэр бүлийн 
гишүүдээс бүрдсэн 8 багийн 24 алба хаагч, гэр бүлийн гишүүд авхаалж самбаа, хурд 
хүчээ дайчлан оролцсоноос I-р байранд Захиргаа удирдлагын тасгийн баг, II-р 
байранд Мөрдөн байцаах тасгийн баг, III-р байранд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 
баг тус тус шалгарч, эхний III байранд шалгарсан баг, тамирчдыг цагдаагийн газрын 
“Өргөмжлөл”, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж, тэмцээнд оролцсон хүүхдүүдэд гарын 
бэлэг гардуулсан. 

- Алба хаагчдын алжаал, стрессийг тайлах, хамт олныг хөгжөөх, эерэг уур 
амьсгал бүрдүүлэх, алба хаагчдын жүжиглэх авьяас чадварыг хөгжүүлэх, идэвх, 
санаачлагыг нэмэгдүүлэх, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор тасаг, 
хэсгүүдийн дунд “Эрчүүд эмэгтэйчүүдийн дүр, эмэгтэйчүүд эрчүүдийн дүрд” сэдэвт 
хөгжөөнт тэмцээн зохион байгуулсан нь алба хаагчдад инээд, баяр баясгалан 
бэлэглэсэн ажил байв. 

- Монгол улсын Зууны манлай уулчин, уулын спортын Олон Улсын хэмжээний 
мастер, бэлтгэл дэд хурандаа Н.Жуков алба хаагчдад “Хувь хүний хариуцлага” 
сэдвээр яриа таниулга хийлээ. Тэрээр дэлхийн дээвэр Еврестийн оргилд авиралт 
хийсэн ба Монгол Улсын дархан хилийн манаанд үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 48 хил 
зөрчигчийг барьж үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэсэн байна. 

Мөн өөрийн туулж өнгөрүүлсэн амьдралын тухай сонирхолтой яриа өрнүүлж, 
ялангуяа ур чадвар, туршлагад суурилсан үнэтэй сургамжаа ярьж, албаныхаа нэр 
төрийг өндөрт өргөж, залуу насандаа ихийг хийж бүтээж, хамгийн гол нь цагаан 
сэтгэлтэй, хүний мөс чанарыг эрхэмлэж явахыг алба хаагчдад зөвлөсөн зэрэг үр 
дүнтэй уулзалт болсон. 

- Цагдаагийн газрын ахмадын зөвлөлтэй хамтран “Миний ажил-миний 

бахархал” гэрэл зургийн, цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүний дунд итгэлийн 

уралдааныг тус тус зохион байгуулсан. 

- Тус Цагдаагийн газраас эх үрсийн баярыг тохиолдуулан алба хаагчдын ар 

гэртээ гаргах цаг хугацааг нэмэгдүүлж, тухайн гэр бүлийн харилцаанд эерэг уур 

амьсгалыг бий болгох зорилгоор “Миний гэр бүлийн аз жаргал” цахим уралдааныг 

зохион байгуулж, идэвхтэй оролцсон алба хаагчдыг урамшуулав. 

 

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 253 холбогдогчтой, 

420.565.000 сая төгрөгийн хохиролтой 266 хэрэг, үйлдлийг илрүүлж, эрүүгийн хэрэг 
үүсгэж, яллагдагчаар татах саналтай прокурорт шилжүүлсэн. 

2. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 69.4 хувьтай байгаа бөгөөд өнгөрсөн жилтэй 
харьцуулахад 3.4 хувиар өссөн байна.  

Гэмт хэргийн илрүүлэлтээр улсын хэхмжээнд 1 дүгээрт эрэмбэлэгдээд байна.  
3. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/262 дугаар тушаалаар 

баталсан “Эрэн сурвалжлах /код-229/ журам”-ыг хэрэгжүүлэх, алба  хаагчдыг  
мэргэжил,  арга  зүйн удирдлагаар хангах, “Asap” сангийн бүрдүүлэлт, ашиглалтанд 
хяналт тавьж зааварчлах, тайлан  мэдээ  гаргах,  ажлын  үр  дүнг  тооцох  ажлыг 
зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 



0/А/06 дугаар тушаалаар 6 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллуулж 
байна. 

Тайлангийн хугацаанд эрэн сурвалжлах “ASAP” санд нийт 41 хүн, мал амьтан, 
эд зүйлийн мэдээллийг бүртгэж зарлан мэдээлсэн ба өмнөх оны үлдэгдэл 99, нийт 
140 тооны эд зүйл, хүн мал, амьтанг эрэн сурвалжилж ажилласан.  

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 “Нуугдмал-2”, “РС бүртгэл-2020”, 
“Хуурамч мөнгөн тэмдэгт”, “Хяналт шалгат-1”, “Гарал үүсэл-1”, “Сар шинэ-2020”, 
“Мөнгө угаах-Шийдвэрлэлт”, “Нөхөн сэргээлт”, “Бодис 2020”, “Ирлээ Явлаа Цэвэр”, 
“Нуугдмал-3” зэрэг 6 төрлийн аян, нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион 
явуулан үр дүнг тооцов. 

5. Цагдаагийн газраас “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх нийт 19 төрлийн ажил, арга хэмжээний салбар 
төлөвлөгөөг 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр баталж, хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллаж байна.   

6. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 
Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2020 онд 

хэрэгжүүлэх 23 заалт бүхий төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг хангуулан 
ажилласан. Үүнд: 
       Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хяналт шалгалт-
1”, “Хяналт шалгалт-2”,“Шөнийн хяналт” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээг Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Мал эмнэлгийн газартай хамтран зохион байгуулж, аймгийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явулж 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 шалган зөрчил дутагдлыг арилгуулсан.  

Хилийн 0165, 0285 дугаар ангиудтай 2020 онд харилцан хамтран ажиллах 
талаар төлөвлөгөө гарган батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу Хилийн 0285 дугаар 
ангитай хамтран “Монгол Улс-Оросын Холбооны Улсын хилээр хулгайлагдсан 
болон бэлчээрээр улсын хил давсан малыг эрэн сурвалжлах, буцаан өгөх 
хамтарсан комисс”-ын ажиллах журмыг батлуулж, тухайн журмыг Ногооннуур, 
Улаанхус сумын удирдлагуудад танилцуулан улмаар хамтарсан комисс байгуулах 
захирамж гаргуулж ажилласан. Мөн Ногооннуур, Улаанхус сумын ард иргэдэд хил 
дамнасан мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа 
таниулга хийх, санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллав.  
        Аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг “Тирлик”, “Ах дамь” “Малын зах”-уудад 
мал, мах худалдан борлуулдаг иргэдийн үйл ажиллагаанд 5 удаа хяналт шалгалт 
хийж, мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар болон малын гарал 
үүслийн цахим бүртгэлийн чиглэлээр яриа таниулга хийж, “Мал хулгайлах гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлье” нэртэй 400 /дөрвөн зуун/ ширхэг сэрэмжлүүлэг 
хуудсыг тараасан.  

Малын гарал үүслийн гэрчилгээний цахим системийн талаар цагдаа 
зохицуулагч, эргүүлийн цагдаа зэрэг нийт 14 алба хаагч нарт нэг цагийн сургалт 
зохион байгуулсан. 

Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн “9 
мэдээ” радиогоор 3 удаа, орон нутгийн “Саян”, “Дербес” телевизээр тус бүр 4 удаа 
сэрэмжлүүлэг, нийтлэл, нэвтрүүлэг бэлтгэж, иргэд, олон нийтэд хүргэж, малчдад 
нийт 4 төрлийн 800 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг бэлтгэж тараасан. 

Тус Цагдаагийн газарт 2020 оны эхний 8 сард нийт 232 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 
үнээс 27 буюу 11.6 хувийг малын хулгайн хэрэг эзлэж байна. Бүртгэгдсэн малын 
хулгайн хэргийг өнгөрсөн жилийн мөн үеийн түвшинтэй харьцуулахад 22 хэргээр 
буюу 81.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  



Малын хулгайн нийт 27 хэргийн бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцогдвол зохих 
этгээд нь тогтоогдоогүй 26 хэргээс 21 хэргийн эзэн холбогдогчийг олж тогтоон 
илрүүлэлт 80.7 хувьтай байгаа боловч илрүүлсэн хэргээс 19 хэргийг яллах дүгнэлт 
үйлдүүлэхээр Прокурорын газарт хүргүүлэн, үлдсэн 2 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 
яллагдагчаар татах саналтай шилжүүлж амжаагүй тул хүснэгтэн мэдээгээр 
илрүүлэлт 73.1 хувьтай гарсан нь өнгөрсөн жилийн мөн үеийн түвшингээс илрүүлэлт 
48.1 хувиар өссөн болно.  
         

2.2. Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр:  
1. Хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн гомдол мэдээлэл, шийдвэрлэлт:  
 2020 оны эхний 9 сарын байдлаар  иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас гэмт 

хэргийн шинжтэй 259 гомдол мэдээлэл хүлээн авч хуульд заасан үндэслэл журмын 
дагуу хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж шалгасан бөгөөд нийт хүлээн авч шалгасан 
гэмт хэргийн шинжтэй 24 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар 
татаж, 128 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 105 хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээхээс татгалзаж,  одоо 2 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй ажиллаж байна.  

Нийт хүлээн авч шалгасан гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг 99.2 хувь 
шийдвэрлэж тайлангийн хугацаанд гомдол мэдээлэл шалгах хугацаа хэтрүүлсэн 
зөрчил дутагдал гаргаагүй ажилласан.   

2. Шалгаж шийдвэрлэсэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг:  
Энэ хугацаанд 214 хэрэгт  хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулснаас 138 хэрэг 

буюу 64.4 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татах саналаар прокурорт 
хүргүүлэн шийдвэрлэсэн ба 50 хэргийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 30.14 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр хаах саналтай шилжүүлж, нийт 188 
хэрэг бүртгэлтийн хэргийг шалгаж шийдвэрлэсэн байна.  

Одоо тус тасагт 27 хэргийн үлдэгдэлтэй, нийт шалгасан хэрэг бүртгэлтийн  
хэргийн 87,8 хувийг шийдвэрлэсэн байна. Урьд оны үлдэгдэл хэргүүдийг 100 хувь 
шалгаж шийдвэрлэсэн. 

 Хэрэг бүртгэлт явуулсан хэрэгт ажилласан мөрдөгчийн тоог дундажлахад 1 
мөрдөгч 30,5 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан байна.  

Шалгаж шийдвэрлэсэн мөрдөн байцаалтын хэрэг:  
Мөрдөн байцаах тасаг нь тайлангийн хугацаанд 215 хүнд холбогдох 202 

үйлдэлтэй 194 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж  184 хүнд холбогдох 
153 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлж, 18 хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 9 хүнд холбогдох 8 үйлдэлтэй 6 хэргийг  хэргийг 
нэгтгэж тус тус шийдвэрлэсэн болно.  

Одоо 21 хүнд холбогдох 17 хэргийн үлдэгдэлтэй, нийт шалгасан мөрдөн 
байцаалтын хэргийн 91,2 хувийг шийдвэрлэсэн байна. 

Шүүхэд шилжүүлэх саналтай шийдвэрлэсэн нийт хэргийн учирсан хохирол 
161.421.600 сая төгрөг, үүнээс 98,236,215 сая төгрөгийг мөрдөн байцаалтанд 
шатанд нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн төлөлт 60,8 хувьтай, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны явцад 101.170.000 сая төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжилсэн байна. 

Нийт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 318 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулж шүүхээс 3 эрүүгийн хэрэг нэмэлт ажиллагаа явуулхаар буцсан нь нийт 
шалгасан хэргийн 0,9 хувийг эзэлж,  318 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулж 274-г шийдвэрлэсэн байна. 

Тайлангийн хугацаанд 9 хүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч 
цагдан хоригдсон яллагдагч нартай тасгийн дарга 14 хоног тутамд уулзаж санал 
хүсэлтийг нь авч тухай бүрт шийдвэрлэж байсан байна.  

Мөрдөн шалгах ажиллагааг харьяаллын бус байгууллагаар хийлгэх тухай 
мөрдөгчийн санал бичиж прокурорын байгууллагад 31-г хүргүүлэн биелэлтийг 
тооцон ажилласан ба бусад газраас мөрдөн шалгах ажиллагааг харьяаллын бус 
байгууллагаар хийлгэх тухай прокурорын даалгавар 28-г хүлээн авч хуулийн 
хугацаанд биелэлтийг тооцож хүргүүлсэн байна. 



Мөрдөн шалгах ажиллагаанд оролцогчдын эрхийг хангах зорилгоор 2020 онд 
хохирогч, сэжигтэн, яллагдагч, тэдгээрийн өмгөөлөгч болон бусад оролцогч нараас 
бичгээр гаргасан нийт 5 хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэн, хуульд заасан хугацаанд 
хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.   
 

2.4.  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
1. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/177 дугаар тушаалаар гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх цагдаагийн байгууллагын бодлогын баримт 
бичиг, баримт бичгийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд тус цагдаагийн 
газраас бодлогын баримт бичиг, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх салбар төлөвлөгөөг 2018 
оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр цагдаагийн газрын даргаар батлуулж гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх бодлогын 4 чиглэлийг тодорхойлж хэрэгжилтийг нь хангуулах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна.  

2. Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 1 дүгээр хурлаар салбар 
зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ерөнхий, тусгай, соён 
гэгээрүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
сурталчилгааны зэрэг 5 чиглэлээр баталж, төлөвлөгөөнд цагдаагийн байгууллага 
хариуцан хэрэгжүүлэхээр 18 ажил, арга хэмжээ тусгагдсан.  

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2020 оны 
төлөвлөгөөг аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд уялдуулан 57 
төрлийн ажил, арга хэмжээг 2020 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр баталж 
хэрэгжилтийг хангуулж ажиллаж байна. 

3. Цагдаагийн газрын орон тооны бус судалгаа, дүн шинжилгээний баг тус 
аймагт 2019 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчилд 2020 оны 02 дугаар сард, 2020 
оны 1 дүгээр улиралд бүртгэгдсэн гэмт хэрэгт 2020 оны 04 дүгээр сард, 2020 оны 
2 дугаар улиралд бүртгэгдсэн гэмт хэрэгт 2020 оны 07 дугаар сард тус тус 
судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр холбогдох тасаг, 
нэгжүүдийн зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг цагдаагийн газрын даргын 
дэргэдэх зөвлөлийн 2020 оны 5, 11, 16 дахь хуралдаанаар хэлэлцүүлж, аймгийн 
хэмжээнд зонхилон үйлдэгддэг хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн арга хэмжээ, архидан согтуурахтай 
тэмцэх, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан. 
 4. Аймгийн Засаг даргад 2020 онд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 20 санал бүхий 19 танилцуулгыг хүргүүлснээс саналын 13 буюу 65 хувийг 
шийдвэрлэсэн байна.  
 5. 2020 оны эхний 9 сарын байдлаар шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, замын 
хөдөлгөөний болон хэв журмын зөрчлийг арилгах чиглэлээр орон нутгийн төсөвт 
нийт 455.767.965 төгрөгийн торгуулийн мөнгийг тушаасан боловч тушаасан 
мөнгөний 40 хувьтай тэнцэх хэмжээний 182.307.186 төгрөгийг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зардалд тусгаагүй. 
 6. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд хймгийн Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 2020 оны эхний 9 сард 

500.000 төгрөг, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс нийт 

61.300.000 төгрөг шийдвэрлэсэн. 

7. Цагдаагийн газраас нутаг дэвсгэрт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан 

нөхцөлийг тогтоох, арилгах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох 

талаар аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд уялдуулан “Гудамж 

талбай олон нийтийн газарт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх”, “Хулгайлах гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх”, “Хяналт 

шалгалт-1”, “Гэр бүл-аюулгүй орчин”, “Залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье”, 

“Согтуу-Хяналт, шалгалт”, “Тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлэг 



хэрэгсэл”, “Тусгай дуут болон гэрэлтүүлэг хэрэгсэл”, “Гарцаар гарцая”, “Улсын 

дугаар”, “Замын тэмдэг тэмдэглэгээ”, “Уулын бэл”, “Голын эрэг”, “Архи хяналт”, 

“Баасан гараг” зэрэг нийт 15 удаа хэсэгчилсэн арга хэмжээ, 32 удаагийн нэгдсэн 

үзлэг шалгалт, 98 удаа сургалт, мэдээлэл, сурталчилгаа, 3 удаа уулзалт, 

хэлэлцүүлэг, ярилцлага, 3 удаа өдөрлөг, 3 удаа уралдаан, тэмцээн зэргийг орон 

нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоотой зохион байгуулсан 

бөгөөд нийт 7336 хүн хамрагдав. 

 8. Ухуулга, яриа, сургалт, сурталчилгаанд хамрагдсан иргэд, байгууллага: 

 Арга хэмжээнүүдэд 2845 төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 

нэгжийн ажилтан, 875 хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, 460 малчин иргэд, 766 

оюутан, 1368 сурагч, ажилгүй иргэн 1022, нийт 7336 хүн хамрагдсан байна. Мөн нийт 

833 байгууллага, аж ахуйн нэгж оролцсоноос төрийн байгууллага 299, төрийн бус 

байгууллага 133, аж ахуйн нэгж 179, их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ 28, ерөнхий 

боловсролын 119 сургууль, 75 цэцэрлэг тус тус хамрагдсан байна. 

 9. Бичсэн мэдэгдэл, шаардлага, авсан хариу: 
 Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдсэн, үйлдэгдэж болзошгүй шалтгаан нөхцөлийг 

арилгуулахаар 139 мэдэгдэл, 351 шаардлага хүргүүлж биелэлтийг 100 хувь 

хангасан бөгөөд 175 мэдэгдэл, шаардлагын биелэлтийг газар дээр нь шалгав. 

Хугацаандаа хариу ирүүлээгүй 2 албан тушаалтныг Зөрчлийн тухай хуулийн 5.9 

дүгээр зүйлд зааснаар тус бүр 100.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан. 

 10. Орон нутгийн “Саян ТВ”, “Дербес ТВ” телевизээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ түүний үр 
дүнгийн талаар: телевизээр 46 удаагийн буюу 338 минутын мэдээ, мэдээллийг 92 
удаагийн давталттай, радиогоор 45 удаагийн буюу 210 минутын мэдээ, мэдээллийг 
90 удаагийн давталттай, “Баян-Өлгий Цагдаагийн газар” фейсбүүк, Баян-Өлгий 
аймаг дахь Цагдаагийн газар фейсбүүк пэйж хуудас болон www.bayan-
ulgii.police.gov.mn цахим хуудсанд 287 удаагийн мэдээ, мэдээлэл байршуулж, 
нэвтрүүлэг, ярилцлага бэлтгэн хүргэсэн. 
 11. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 89 төрлийн 18293 ширхэг 
гарын авлага, зурагт хуудас, санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийг иргэд, олон нийтэд 
тарааж ажиллав. 
 12. Тус Цагдаагийн газраас төрийн 57, төрийн бус байгууллага 10, 61 аж ахуйн 
нэгжийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 
ажил, арга хэмжээг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хамтран ажилласан. 
 13. Улсын хэмжээнд бүх төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

зохион байгуулагдсан “Сар шинэ-2020”, залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр зохион байгуулагдсан “Ятгах тусам нягтал”, “Нягтлах тусам аюулгүй”, 

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр “Архигүй орчин”, “Аюулгүй ажиллагаа-амьдралын баталгаа” гэр бүлийн 

хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хайр өвтгөдөггүй”, хүүхдийг гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх “Хүүхэд хэрэглэгч”, “Хичээл эхэллээ”, “Сүүдэр 

бүү тусга”, Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр “Байгалиа хамгаалъя”, “Ногоон дуу хоолой”, эдийн засгийн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх “Мөнгө угаалт – Шийдвэрлэлт”, Сайжруулсан шахмал түлшийг 

зөв хэрэглэх, угаарын хийн хордлогод өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, 

гаралтыг бууруулах чиглэлээр “Яндангаа хөөлье” зэрэг 13 удаагийн нэгдсэн арга 

хэмжээг тус тус төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж биелэлт, үр дүнг тухай бүр 

тооцсон.  

 Одоо “Сүүдэр бүү тусга”, “Яндангаа хөөлье” аяныг төлөвлөгөөний дагуу зохион 

байгуулан ажиллаж байна. 

 14. Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг аймгийн төв Өлгий суманд үйл 
ажиллагаа явуулдаг 76 аж ахуйн нэгж байгууллагыг цагдаагийн газрын даргын 2019 
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оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар хариуцуулж 2020 оны 
эхний 9 сарын байдлаар давхардсан тоогоор 124 албан хаагч 76 аж ахуйн нэгж 
байгууллагад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тус бүр 9 удаа 
зохион байгуулснаар иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дээшилж хуулиа сахин биелүүлэх 
сэтгэлгээ дээшилсэн болно. 
  

2.5. Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр 
1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор баталсан 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги (2012-2020 он), 
Засгийн газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын  23-ны өдрийн 163 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”, 
Цагдаагийн газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 22 ажил, арга 
хэмжээ, Замын цагдаагийн тасгийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
34 төрлийн ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, биелэлт үр дүнг тооцов. 

2. Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн албанаас замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, түүнийг бууруулах зорилгоор “Орон нутгшийн зам-Хөдөлгөөний соёл-
2020”, нэгдсэн арга хэмжээ “Яараад яахав дээ”, “Даатгал”, “Мотоцикл”, “Бяцхан 
зорчигч” “Тээврийн хэрэгслийн яндангаас гарах утаа, дуу чимээ”,  зэрэг нэгдсэн 
болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг тус тус зохион явуулж, үр дүнг тооцов. 

3.Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнийг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр нэгдсэн хяналт, шалгалтанд 4 удаа татан оролцуулж, гудамж, 
замд давхардсан тоогоор Замын цагдаагийн тасгийн 85 алба хаагч 10285 цагийн 
үүрэг гүйцэтгэж, зөрчил үйлдсэн 2562 зөрчил илрүүлэн, 2553 жолоочийг 87.674.500 
төгрөгөөр торгож хариуцлага тооцов. 

Үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 66 зөрчил илрүүлэн, эрхийн 
үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 9 хүнийг шүүхийн шийдвэрээр 
7-30 хоногийн хугацаатай баривчлуулан, 57 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхийг 1 жилийн хугацаатай хасаж, 22.800.000 төгрөгөөр, эрхийн үнэмлэхгүй 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 49 жолоочийг 9.800.000 төгрөгөөр тус тус торгож арга 
хэмжээ авч ажилласан. 

Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх, хурд хэтрүүлэхгүй 
байх, бүрэн бус тээврийн хэрэгсл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх 
чиглэлээр замын хөдөлгөөнд оролцож явсан жолооч нарт 3500 ширхэг 
сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан.  

Аймгийн төвийн жолооны сургуулиудад ABCDE ангилалд бүртгэгдсэн иргэний 
830 материалыг хүлээн авч, шийдвэрлүүлсэн. 
        3. “Газрын-од”, “Цэнгэл транс”, “Аман-авто”, “Аумин транс” зэрэг ХХК-ны Өлгий-
Улаанбаатар чиглэлд хүн тээвэрлэдэг хот хоорондын нийтийн тээврийн 52 айро 
автобусыг давхардсан тоогоор 3 удаа, аймгийн төвийн “Тасмал хоршоо”, “Жанарту” 
зэрэг аж ахуйн нэгжүүдийн нийтийн тээврийн 85 микробус, хот дотор хувиараа 
таксины үйлчилгээ эрхэлдэг 134 жолоочийг давхардсан тоогоор 5 удаа шалгаж, 
тээврийн хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулсан. 
 

2.6. Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: 
1. Аймгийн төвд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн криминалоги судалгаа, 

цахим зураглал, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгийн судалгаанд 
үндэслэн Цагдаагийн газрын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/40 
тоот тушаалаар эргүүлийн нэгдсэн байршилтийг тус тус шинэчилэн баталсан ба  
эргүүлийг гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг, хүн амын суурьшил, хөдөлгөөн ихтэй 
газруудад томилон ажиллуулж, тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар хяналт тавин 
ажилласан. 



        Эргүүлийг өдөр болон оройн цагийн хуваариар, баяр ёслол, тэмдэглэлт өдөр, 
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэлд шилжин ажиллаж байгаа үед 24 цагийн 
хугацаанд тодорхой цагийн хуваариар томилон ажиллуулсан. 

2. Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр давхардсан тоогоор 8881 алба 
алба хаагч 65448 цагийн хугацаанд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, эргүүлийн хяналтаар 
нийт 1884 тооны зөрчил илрүүлэн 1604 зөрчилд 29.025.000 төгрөгийн торгууль 
оногдуулж, 280 зөрчлийг шалгуулахаар эрх бүхий алба хаагчдад хүлээлгэн өгсөн 
байна. 
        Цагдаагийн байгууллагын нийт алба хаагчид хэв журмын хамгаалалт, эргүүл, 
харуул, жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэхдээ илрүүлсэн зөрчилд Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.6 дугаар зүйлд заасан үндэслэл тогтоогдвол Улсын 
ерөнхий прокурорын 2017 оны А/54 дүгээр тушаалаар баталсан “Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх ажиллагааны хэлбэр”-ийн хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган 
шийдвэрлэх ажиллагааны тэмдэглэл, Засгийн газрын 2017 оны 194 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх зөрчилд шийтгэл 
оногдуулах шийтгэлийн хуудас”-ыг үйлдүүлэн зөрчлийг газар дээр нь 
шийдвэрлүүлж хэвшсэн. 
 3. 2020 оны мөн үеийн байдлаар цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнийг 
10 удаа, тасаг, албадыг хэсэгчилсэн байдлаар 15 удаа эргүүлд томилон ажиллуулж, 
аймгийн төвийн гудамж зам, гэр хорооллын гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй 
123 цэгийг эргүүлийн хяналтад авч, нөхцөл байдлыг судлах, нийтийн хэв журам 
сахиулах ажлыг зохион байгуулан  ажилласан.  
        Эргүүлийн үйл ажиллагааны  хүрээнд давхардсан тоогоор 350 тооны төрийн 
болон төрийн бус  байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилчин, алба хаагчдад архины 
хор хөнөөл, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулиудаар 
сургалт зохион байгуулсан ба  аймгийн төвд архи согтууруулах ундаа худалдах, 
үйлчлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг 352 иргэнд хууль тогтоомжийг сурталчилах ажлыг 
зохион явуулсан.  

4. Зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий алба хаагчид иргэд, байгууллагаас 
ирүүлсэн зөрчлийн шинжтэй 1404 тооны гомдол, мэдээллийг шалгаж 
шийдвэрлэснээс 288 гомдол, мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, 400 гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзан, 12 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу 
шилжүүлж, 704 гомдол, мэдээллийг хялбаршуулсан журмаар шалгаж 
шийдвэрлэсэн. Зөрчлийн хэрэгт 201 хүнийг захиргааны журмаар баривчилж, 860 
хүнд 210.585.000 төгрөгний торгууль оногдуулж, 209 хүний тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрхийг нь хасаж шийдвэрлэсэн байна.  

Тайлангийн хугацаанд Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байрны ариун 
цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээний ерөнхий 
шаардлага MNS 5527:2014 стандарт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ MNS 5080:2001 
стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэх талаар аймгийн прокурорын 
байгууллагаас 24 удаа, цагдаагийн газрын дарга удирдлагууд 42 удаа, тус 
цагдаагийн газрын ёс журмын эргүүл болон эрх бүхий алба тушаалтнууд 221 
удаагийн хяналт шалгалт хийсэн ба энэ хугацаанд ямар нэгэн зөрчил илрээгүй 
болно. 
        2020 оны мөн үеийн байдлаар тус цагдаагийн газрын  эрүүлжүүлэх байранд 
765, саатуулах байранд 20, захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл эдлүүлэх 
байранд 196 хүнийг хүлээн авч, эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах шийтгэлийг 
эдлүүлсэн.  

Мөн шүүхээс эрэн сурвалжлуулахаар даалгасан 23 хариуцагчаас 18  
хариуцагчийг олж тогтоож шилжүүлсэн. 

5. Шүүхийн байрны хамгаалалтанд харуулын 4 цагдаа нар томилгооны дагуу 
24 цагаар үүрэг гүйцэтгэсэн ба тус хугацаанд  шүүхээр үйлчлүүлсэн 3298 иргэнийг 



биеийн байцаалтыг шалгаж зохих журмын дагуу шүүхийн ажилтнуудтай уулзуулан, 
шүүхийн байрны аюулгүй байдлыг хангаж ажиллав.  

Эрүүгийн хэргийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхэд 237, Иргэний 
хэргийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхэд 976, Захиргааны хэргийн анхан 
шатны шүүхэд 57, зөрчлийн 242, цахим шүүх хурал 64 удаа, нийт 1576 удаагийн  
шүүх хуралдаанд шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангаж, шүүн таслах ажиллагаа 
хэвийн явагдах нөхцөлийг бүрдүүлж, шүүх хуралдааны журам сахиулж ажилласан. 
        Хуяглан хүргэх ажиллагааны явцад 128 яллагдагчийг автомашинтай 101 удаа 
хуяглан хүргэж ажилласан.  
        Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах, хуяглан хүргэх ажиллагаатай 
холбоотой ямар нэгэн зөрчилгүй дутагдал гаргаагүй болно.  
        Шүүхийн тамгын газартай хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 
шүүхийн шүүгч нартай хамтарсан зөвлөгөөнийг 1 удаа зохион байгуулж, цаашид 
хэрэгжүүлэх ажил, аюулгүй байдлын талаар санал солилцсон.  
        Шүүхийн тамгын газарт санал хүргүүлэн тус шүүхийн байранд хийсэн 
өргөтгөлөөс яллагдагч, шүүгдэгчийг түр саатуулах, насанд хүрээгүй оролцогчийг 
насанд хүрсэн оролцогчоос тусгаарлан, харгалзах өрөө тасалгааг шийдвэрлүүлсэн.  
 6. Тус аймагт тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, химийн хорт болон 
аюултай бодис хэрэглэх эрхтэй 3 аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байгаа бөгөөд 1 аж 
ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тухайлбал: 
 Ногооннуур сумын нутаг дэвсгэрт орших “Юүшингминг” ХХК-ний “Дулаан хар”-
ын уурхай 2017 хаагдсан. 
 Тус аймгийн Цэнгэл сумын 5 дугаар баг “Ховд гол” гэх газар ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийн дагуу гянтболд олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй “СС 
Монголия” ХХК нь хувь нийлүүлэгчийн хувьцааны маргааны улмаас 2019 оны 10 
дугаар сарын 15-ны өдрөөс хойш үйл ажиллагаагаа зогсоож, тус уурхайн агуулахад 
хадгалагдаж байгаа тэсэлгээний хэрэгслийг устгуулах тухай хүсэлтийн Тагнуулын 
газар, Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газрын мэргэжилтэнгүүд хүрэлцэн 
очиж, тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг устгах, олборлолтын талбайд нутгийн 
иргэдээс хууль бусаар нэвтрэн орж ухсан нүх, цооногуудыг шороо, чулуугаар 
даруулах, уурхайн олборлолтын амуудад төмөр хаалт хийлгэх ажлыг 2019 оны 11 
дүгээр сард зохион байгуулсан.  
 Тус уурхайнуудад үйл ажиллагаа явагдаагүй байна.    
 Одоогийн байдлаар тус аймгийн Цэнгэл сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэр 
“Шар нуур” гэх газрын “Цэнгэл” гэх талбайд  бүртгэлийн МV-021083 дугаартай 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 100 хувийн Монголын талын хөрөнгө оруулалттай 
“Эс Жи” групп ХХК батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хайгуулын үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа  ба  2020 оны эхний 9 сарын байдлаар тус уурхайд тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын татан авалт хийгдээгүй ба тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн 
хадгалалт хамгаалалтанд нийт 6 удаа хяналт шалгалт хийсэн. 
 Өнөөдрийн байдлаар тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, химийн 
хорт болон аюултай бодисын улмаас учирсан хохирол, хууль бус үйлдэл 
бүртгэгдээгүй болно. 
 Дэлхийн улс орнуудад дэгдээд байгаа короновирусын халдварт өвчлөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 
оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 дугаартай зарлиг,  Засгийн газрын тогтоол, 
улсын Онцгой комиссын шийдвэр, ЦЕГ-ын даргаас өгсөн үүрэг, чиглэлүүдийг 
хэрэгжүүлэн ажилласан.  
       Коронавирус халдвараас сэргийлэх ажлын хүрээнд аймгийн Онцгой комиссын 
шийдвэрээр 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл сэжигтэй 3 удаагийн 
тохиолдлын улмаас давхардсан тоогоор 13 цэгт 75 хүнийг тусгаарлан ажиглах 
үеийн хамгаалалтыг зохион байгуулсан бол Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, 
Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 
хойших хугацаанд хилийн Цагааннуур-Улаанбайшинтын боомтоор орж ирсэн 



Монгол Улсын 347 хүнийг тусгаарлалт ажиглалтын 11 байранд 14-21 хоногийн 
хугацаанд харгалзан хамгаалсан. 
        Нийт тус аймагт тусгаарлагдсан 422 хүнийг хяналтын 24 цэгт тусгаарлахад 
цагдаагийн 263 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн. 
        Мөн Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 13 дугаар хурлын шийдвэрийн дагуу 
тусгаарлах байрнаас гарсан 498 хүнд 14 хоногийн хугацаанд гэрийн ажиглалт 
тогтоосон.  
        2020 оны 01 дүгээр сарын 11-17, 02 дугаар сарын 25-28, 2020 оны 02 дугаар 
сарын 29-наас 03 дугаар сарын 03, 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 03 
дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд  33 хоногт  хяналтын 21 цэгт  нийт давхардсан тоогоор 
639 алба хаагч аймаг, сумаас орж гарах хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоох, ажиглалт, 
тусгаарлалтын байранд хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэн ажилласан. 
       Улсын Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний 
өдрөөс эхлэн Цагааннуур-Улаанбайшинтын боомтоор орж ирж байгаа ачаа 
тээврийн 1803 тооны ачааны автомашиныг замд нь хамгаалан аймгийн төвд ирж, 
коронавирусээс урьдчилан сэргийлж, жолоочийг нь машинаас буулгахгүйгээр 
буцаан хилээр гаргах үеийн 136 удаагийн хамгаалалтад цагдаагийн 385 алба хаагч 
хамгаалалтад ажилласан.  
       Тус хугацаанд аймгийн Засаг даргын хорио цээрийн дэглэм, хязгаарлалт 
тогтоох тухай захирамж шийдвэрийг зөрчсөн, хууль сахиулагчийн шаардлага 
биелүүлээгүй 45 зөрчилд 4.650.000 төгрөгийн торгууль оногдуулан шийдвэрлэсэн. 
 8. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 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, 
96 санал авах байрыг хамгаалалтыг зохих хууль, журмын дагуу хэрэгжүүлсэн. 
 Аймгийн баяр наадам болон Баян-Өлгий аймаг байгуулагдсаны түүхт 80 
жилийн ойн баярыг нийтийн хэв журам, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
хамгаалалтыг төлөвлөгөө, зураглалын дагуу гэмт хэрэг, зөрчилгүй зохион 
байгуулсан. 
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч тус аймагт 2020 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр, 
Ерөнхий сайд 2020 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр тус тус ажиллах үед нийтийн 
хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтыг зөрчил 
дутагдалгүй зохион байуулсан бөгөөд гэмт хэрэг, зөрчил бүртгэгдээгүй. Төрийн 
болон гадаад орны өндөр дээд хэмжээний зочин төлөөлөгч ирэх үед хэв журам, 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зураглал, төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, 
бэлэн байдлыг хангуулан ажиллаж байна. 

 
2.7. Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны чиглэлээр:  
1. Тайлангийн хугацаанд гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 1910 гомдол, мэдээлэл 

хүлээн авч бүртгэн шалгасан ба  урьд оны үлдэгдэл 19 гомдол мэдээлэл нэмэгдээд 
нийт 1929 гомдол мэдээллийг шийдвэрлэв. 
 Нийт 1910 гомдол мэдээллээс гэмт хэргийн талаарх 458, зөрчлийн талаарх 
1452 гомдол мэдээлэл эзэлж байгаа бөгөөд одоо үлдэгдэл 27 гомдол, мэдээлэл 
шалгагдаж байна. 
 Гэмт хэргийн шинжтэй  гомдол, мэдээллийн 452-г шийдвэрлэсэн бөгөөд  132 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналаар прокурорт хүргүүлж, 319 
гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, харъяаллын дагуу 1 номдол 
мэдээлэл шилжүүлсэн. 
 Гэмт хэргийн шинжтэй  гомдол мэдээллийн 452 буюу 99.7 хувийг 5-аас 19 
хоногт шийдвэрлэж шалгуур үзүүлэлтийг ханган биелүүлсэн болно.   
 2. Нийт бүртгэгдсэн 277 гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгжид 573.2 сая 
төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нийт учирсан 



хохирлын  205.1 сая төгрөг буюу  53,2 хувийг нөхөн төлүүлж, 63.0 сая төгрөгийн эд 
хөрөнгийг битүүмжилж ажилласан байна. 
 3. Гэмт хэргийн улмаас 11 хүн нас барж, 106 хүн хүнд, хөнгөн  хэлбэрийн гэмтэл 
авч, нийт 281 хүн гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдаж үүнээс хүүхэд оролцсон гэмт 
хэрэг 16, эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 25, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 42, 
гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 24, бүлэглэн үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 97 тус тус 
бүртгэгдсэн. 
         4. Хариуцсан нэгжийн хэмжээнд мэдээллийн сантай холбоотой журмын 
хэрэгжилтийг хангах, мэдээллийн нэгдсэн сантай холбоотой гарч байгаа зөрчлийн 
шалтгааныг тогтоож, гарсан зөрчлийг арилгуулах, цаашид зөрчил гаргуулахгүй байх 
талаар алба хаагч нарт 18 цагийн сургалт зохион байгуулж, сургалтанд 130 алба 
хаагч хамрагдав. 
         5. Цагдаагийн газрын тасгийн дарга нарт Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны холбогдох журам, мэдээллийн сангийн ашиглалтыг сайжруулах 
талаар 5 удаа зааварчилга өгч хэрэгжилтийг хангуулсан. Тухайлбал:  
 Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд өдөр тутам шивэгдэж 
буй гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл түүний шийдвэрлэлт, зөрчлийн 
хэргийн бүртгэл, шийдвэрлэлт, торгуулийн хуудас, хэрэг бүртгэлтийн болон 
эрүүгийн хэргийн маягт шивж оруулж буй алба хаагч нарын мэдээллийн санд гарч 
байгаа зөрчил дутагдал түүнд хийсэн үнэлэлт дүгнэлтийг үндэслэн Цагдаагийн 
газрын тасаг, хэсгийн дарга нарт 2020 оны 01 дугаар сарын 19-ны өдөр 9 заалт 
бүхий зөвлөмжийг хүргүүлж, биелэлт үр дүнг тооцов. 
 6. Цагдаагийн газрын Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, зөрчлийн тоо 
бүртгэгч нарт үүрэг, ажлын чиглэл өгч мэдээллийн сантай өдөр бүр танилцаж, 7 
хоног бүрийн “Даваа”, “Баасан” гарагт нийт бие бүрэлдэхүүнд мэдээлэл өгч, 
мэдээллийн сангийн ашиглалтыг Цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 
хурлаар сар бүр хэлэлцэж, мэдээллийн сангийн зөрчлийг арилгуулан ажиллав. 
         7. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Монгол улсад бүртгэгдсэн гэмт 
хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх /код-701/ журам”, “Зөрчлийн тоо бүртгэл хөтлөх /код-702/ 
журам”-ын талаар Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд 8 цагийн сургалт 
зохион явуулав. 
 8. Мэдээллийн сангаас сар бүр боловсруулан гаргасан “Улсын хэмжээнд 
бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээ”, “Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөн 
шийдвэрлэлтийн мэдээ”, “Түдгэлзүүлсэн хэргийн мэдээ”-ний тайлангийн 
үзүүлэлтэнд сар бүр тулгалт хийж, сангийн зөрүүг арилгаж, аймгийн эрүүгийн болон 
хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээг дараа сарын 05-ны дотор хүснэгтээр гаргаж,  
аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Статистикийн болон Хууль, эрх зүйн хэлтэст 
хүргүүлж байна.  
 9. Мэдээллийн сангийн бүрдлийг хангах, хэвшүүлэх, ашиглах, мэдээллийн  
зөрүүтэй байдал үүсгэх зөрчил гаргуулахгүй тулд  сум дахь хэсгийн төлөөлөгч 
нараас цаасан суурьтай мэдээ, тайлан авах үед сантай давхар тулгалт хийх ажлыг 
хэвшүүлсэн.   
    10. Тайлангийн хугацаанд 9172 нийт зөрчил бүртгэгдэж зөрчилд холбоотой 770 
хүн саатуулагдаж, 189 хүн шүүхээр баривчлагдаж, 8782 хүнд нийт 379.223.000 
мянган төгрөгийн торгуулийн шийтгэл оногдуулж, 208 хүнийг торгож, тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасав. 
 11. Зөвшөөрөлгүй цэгт согтууруулах ундаа худалдан борлуулсан, цаг 
хэтрүүлэн ажилласан аж ахуйн нэгж, хувь хүнээс нийт 74 литр согтууруулах ундаан, 
Тамхины хяналтын тухай хууль зөрчсөн 200 ширхэг тамхи тус тус хураан авч 
шийдвэрлэсэн. 
 12. Ард иргэдээс ирүүлсэн 1500 материалыг тус тус  хүлээн авч нэгдсэн 
сүлжээгээр МДШШУА-д хүргүүлж лавлагаа олгосон. 
  Мөн хэрэг бүртгэгч, мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нарын өгсөн 316 хүн, хуулийн 
этгээдийн ял шалгах хуудсыг холбогдох газарт хүргүүлэв. 



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

чиглэлээр:  
1. Улсын онц чухал объектын хамгаалалтыг Дотоодын цэргийн штабын даргын 

2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн МН-2/43 дугаар албан тоотоор ирүүлсэн 
Дотоодын цэргийн командлагчийн 2020 оны МН/55 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Дотоодын цэргийн алба-ажиллагааг 2020 оны сүүлийн хагас жилд зохион 
байгуулах удирдамж” мөн  Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн 
командлагч, Дотоодын цэргийн штабын дарга, Цагдаагийн газрын дарга нарын 
нарын өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлийн дагуу хуулиар тогтоосон үүргээ бүрэн 
хэрэгжүүлж, алба-ажиллагааг хууль тогтоомж, дүрэм, стандарт, үйл ажиллагааны 
журмаар зохион байгуулж, үндсэн зорилтоо ханган ажиллаж байгаа ба улсын онц 
чухал объектын хамгаалалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад нийт 14 төрлийн 
бүртгэл судалгааг хөтөлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаа.  

Тусгай салаанаас УОЧО-ын харуул хамгаалалтад 3 офицер, 12 харуулчин 
ахлагч үүргээ хэвийн гүйцэтгэж байна. 

2. Цагааннуурын худалдааны чөлөөт бүс нь байгуулагдсанаас хойш одоог 
хүртэл үндсэн ажлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаагүй байгаа. 

3. Тус салаа нь “Цагааннуур” тосгон дахь чөлөөт бүс УОЧО-ын харуул 
хамгаалалтыг хариуцаж, харуулын дарга нар 3 ээлж, харуулчин ахлагч нар 4 
ээлжээр долоо хоногоор чөлөөт бүсийн худалдааны төвийн офиссын төв байр, 
зочид буудал, 10 склад  агуулах, “VIP SHOP” дэлгүүр, харуулын 5, 1 шалган 
нэвтрүүлэх байр,  16,000 метрийн тойрог бүхий төмөр торон хашааг хяналтанд авч 
харуулын үүргээ хэвийн гүйцэтгэв. 

4. Тайлангийн хугацаанд улсын онц чухал объектын хамгаалалтад 3 харуулын 
дарга, 12 ахлагч нийт давхардсан тоогоор 6048 цагийн үүрэг гүйцэтгэж, объектод 
байнгын үнэмлэхээр 17 иргэн, гаднаас 40 иргэн, 24 тээврийн хэрэгслийг зохих 
журмын дагуу шалган нэвтрүүлж, 37615 удаагийн бусад хөдөлгөөнийг бүртгэж нийт 
37696 удаагийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, 
журмын хэрэгжилтийг хангуулав.  

5. Объектын хамгаалалтын талаарх нөхцөл байдлын мэдээг Цагдаагийн 
ерөнхий газрын шуурхай удирдлагын төвд өдөрт 2 удаа, Цагдаагийн газрын 
жижүүрийн шуурхай албанд цаг тутам өгч, харуулчин ахлагч нар харуулын даргад 
нөхцөл байдлын мэдээг 30 минут тутамд тасралтгүй дамжуулан ажилласан. 

6. Дотоодын цэргийн штабаас 2020 онд хяналтад авсан баримт бичгийн зүйл 
заалтын дагуу 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 43 удаагийн хөтөлбөр, 
төлөвлөөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, ЦЕГ-ын дарга, дэд дарга бусад холбогдох 
дарга нараас ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийн биелэлт, 37 удаагийн сарын тайлан 
мэдээ, 13 удаагийн судалгаа, хүсэлт, санал асуулга болон бусад 9 төрлийн баримт 
бичгийг тухай бүр гаргаж цагдаагийн газрын даргаар баталгаажуулж, цагдаагийн 
газрын албан тоотоор баталгаажуулан Дотоодын цэргийн ийн штабт хүргүүлсэн. 

 
Гурав: Дүгнэлт 

1. Хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргээ шалгуур үзүүлэлтийн түвшинд 
гүйцэтгэж, Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2020 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хангаж ажилласан. 

2. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2020 онд хэрэгжилтийг хангах, 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт үр дүнг тооцох 108 төрлийн баримт 
бичгийн хэрэгжилтийг хангаж, эхний хагас жилийн байдлаар 75 төрлийн баримт 
бичгийг тогтоосон хугацаанд дээд шатны байгууллагад тайлагнасан. 
 3. Цагдаагийн газрын алба хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжин, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргээ хэрэгжүүлж, 



тусгаарлагдсан бүсэд хорио цээрийн дэглэм сахиулж, харуул, хамгаалалтын үүргээ 
хэвийн гүйцэтгэж ажиллалаа. 
 Тус аймгаас Ховд аймаг, Улаанбаатар хот руу явах, мөн сумдаас аймаг руу 
орох, гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлах, хамгаалах, ажиглах байрны хамгаалалтын 
чиглэлээр 35 цэг байгуулан ажиллуулсан ба хяналтын цэгт давхардсан тоогоор 
цагдаагийн 800 гаруй алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд алба хаагчдын ажиллах 
орчин, аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажилласан. 
 Мөн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаанд тус аймгийн Улаанбайшинтийн 
боомтоор нэвтэрсэн нийт 1600 гаруй ачааны авто машины хамгаалалтыг 
давхардсан тоогоор 900 гаруй алба хаагч гүйцэтгэв. 
 4. Аймгийн баяр наадам болон Баян-Өлгий аймаг байгуулагдсаны түүхт 80 
жилийн ойн баярыг төлөвлөгөө, зураглалын дагуу гэмт хэрэг, зөрчилгүй зохион 
байгууллаа. 
 5. Алба хаагчдын сахилга, ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр 
удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласны үр дүнд 2020 оны 3 
дугаар улирлын байдлаар 7 алба хаагч сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан бөгөөд 
үүнийг өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 13 алба хаагч буюу 85.7 хувиар 
буурсан. 

6. Тус цагдаагийн газрын түүхт 80 жилийн ойн арга хэмжээг төлөвлөгөөний 
дагуу 2020 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр байгууллагын хэмжээнд тэмдэглэн 
өнгөрүүлсэн. 

7. Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас ирүүлсэн үүргийн 
дагуу цагдаагийн газрын өвөлжилтийн бэлтэл ажлыг зохих түвшинд хангасан. 

8. Энэ оны 3 дугаар улирлын байдлаар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх 1910 
гомдол, мэдээлэл хүлээн авч бүртгэн шалгасан ба гомдол мэдээллийг жилийн мөн 
үетэй харьцуулахад 276 гомдол мэдээлэл буюу 12.6 хувиар буурсан байна.  

Нийт 1910 гомдол мэдээллээс гэмт хэргийн талаарх 458, зөрчлийн талаарх 
1452 гомдол мэдээлэл эзэлж байгаа бөгөөд одоо үлдэгдэл 27 гомдол, мэдээлэл 
шалгагдаж байна. 
 9. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 69.4 хувьтай байгаа бөгөөд өнгөрсөн жилтэй 
харьцуулахад 3.4 хувиар өссөн ба бусад цагдаагийн байгууллагатай харьцуулахад 
өндөр үзүүлэлттэй байна. 

Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг нөхцөл байдалтай уялдуулан үр 
дүнтэй зохион байгуулж ажилласнаар хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн 
хэрэгслийн ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэрэг 5  нэгжээр буюу  26.3 хувиар буурч, 
гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна.  
 

 
 
 
 
 

ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 


