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Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, бодлогын болон захиргааны  

баримт бичгийн хэрэгжилтийн талаар 

 Тус цагдаагийн хэлтэс нь Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны үйл 

ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан тус хэлтсээс хийж гүйцэтгэх 

ажлын 85 заалт бүхий гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон 

ажилласан ба хэрэгжилт 85,3 хувьтай байна.  

Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 

болон бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтүүдийг хангуулж, биелэлт, үр дүнг 

тооцож хугацаанд нь холбогдох албадад хүргүүлж ажилласан. 

Мөн цагдаагийн хэлтсийн 71 алба хаагчтай итгэлцлийн гэрээг энэ оны 02 

дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулж, баталгаажуулсан. 

Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, 

тушаалын тоо 

 Цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурал энэ онд 9 удаа хуралдаж, 

үндсэн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалттай холбоотой 23, хүний нөөцийн 

чиглэлээр 20 нийт 45 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. 

       Алба хаагчдын эхний 06 сарын ажлыг дүгнэж, давхардсан тоогоор 36 алба 

хаагчийн цалинг ажлын үр дүнгээр 5-20 хувь нэмж, 23 алба хаагчийн цалинг 5-20 

хувь хасч олгосон. 

Цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаал 90 гарснаас үндсэн үйл ажиллагааны 

чиглэлээр /“А” тушаал/ 45, бүтэц, хүний нөөцийн чиглэлээр /“Б” тушаал/ 45 гарган 

хэрэгжүүлж ажилласан. 

Хүний нөөцийн бодлогын талаар 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 

А/135 дугаартай тушаалаар тус цагдаагийн хэлтсийн бүтэц, орон тоог Захиргааны 

удирдлагын тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасаг, Хэрэг бүртгэх 

тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Замын цагдаагийн тасаг, Шивээговь 

сумын цагдаагийн хэсэг, сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа гэсэн бүтцэд оруулж 81 

орон тоотойгоор шинэчлэн баталсан. 

Энэ онд бүтэц дотор шинээр Шуурхай удирдлагын тасгийг тасгийн дарга 1, 

мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн 1, холбоо, мэдээллийн инженер 1, 

жижүүрийн ахлах офицер 1, жижүүрийн офицер 2, мэдээлэл хүлээн авагч 

жижүүрийн цагдаа 3 гэсэн орон тоотойгоор байгууллагдсан ба цагдаа 

зохицуулагчийн 1 орон тоог Шуурхай удирдлагын тасгийн даргын орон тоонд 

шилжүүлсэн. 
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Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны 

өдрийн Б/270 дугаартай тушаалаар Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Шүүх, 

шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажил хариуцсан ахлах байцаагчийн орон тоог 

алба хаагчийн хамтаар Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгчийн орон тоонд 

шилжүүлсэн.  

Одоо батлагдсан орон тоогоор 81 алба хаагч бүрэн үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Нийт алба хаагчдаас эрэгтэй офицер 34, эмэгтэй офицер 5, эрэгтэй ахлагч 

33, эмэгтэй ахлагч 4 ажиллаж байгаа ба тэдгээрийн 70,1 хувь нь дээд боловсролтой, 

19,2 хувь нь бүрэн дунд, 10,7 хувь нь тусгай дунд боловсролтой байна.  

Алба хаагчдын 50,6 хувь нь офицер, 42,8 хувь нь ахлагч, 6,5 хувь нь энгийн 

алба хаагчид байна. Алба хаагчдыг насны байдлаар авч үзвэл 56,7 хувь нь 35 

хvртэлх насны залуучууд байна.  

       Тайлангийн хугацаанд чөлөө, зөвшөөрөл авсан 47 алба хаагч байгаагаас 

цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалаар цалинтай 10, ээлжийн амралтаас 35 алба 

хаагч чөлөө авсан.  

       Ээлжийн амралтыг 42 алба хаагч бүрэн буюу хэсэгчлэн эдэлсэн байна.   

       Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн хэлтсийн 

офицерийн сул орон тоонд 2 алба хаагч шинээр буюу шилжин томилогдсон. 

Цагдаагийн байгууллагад орж, ажиллахаар хүсэлт гаргасан 6 иргэний 

өргөдлийг хүлээн авч, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын /код-

901/-ийн дагуу судалж, материалжуулан цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөцийн 

хэлтэст хүргүүлж, Төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн 

шалгалтанд хамруулсан. 

Шинээр 4 ахлагч, бусад газар хэлтсээс шилжин ирж ажиллах хүсэлт гаргасан 

1 ахлагчийг албан тушаалд томилж, 2 алба хаагчийг офицерийн дамжаанд 

суралцуулсан. 

Шинээр томилогдсон алба хаагчдыг албанд сургаж, дадлагажуулах 

халамжлан хүмүүжүүлэгч багшийг цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалаар томилон 

дасан зохицох хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулуулан, биелэлт үр дүнг 2 удаа 

шалгаж заавар зөвлөмж өгч, хяналт тавин ажилласан. 

Хууль сахиулах их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт 3, энгийн их дээд 

сургуулийн магистрын хөтөлбөрт 7 алба хаагчийг суралцах нөхцөл бололцоогоор 

хангаж, суралцуулсан. 

Алба хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах чиглэлээр тус цагдаагийн 

хэлтэст үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа, шалгуур шаардлагыг хангасан олон нийтийн 

цагдааг ахлагч бүрэлдэхүүнд, ахлагч бүрэлдэхүүнийг офицер бүрэлдэхүүнд 

оруулах, офицер алба хаагчдыг албан тушаал дэвшүүлэн томилуулах чиглэлийг 

баримтлан ажиллаж байна.  

Мөн 2018 онд эрхэлсэн ажилдаа үр бүтээл гарган ажилласан үр дүнгийн 

гэрээгээр А буюу В дүгнэгдсэн 6 алба хаагчийг албан тушаал дэвшүүлэх нөөцөд 

бүртгүүлэхээр зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж материалыг Хүний нөөцийн хэлтэст 

хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн.  

Тус цагдаагийн хэлтэст батлагдсан орон тоогоор 5 олон нийтийн цагдаа 

бүрэн ажиллаж байна. Дутуу орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор сонгон 

шалгаруулалт зарлан, олон нийтийн цагдаагаар ажилд орохоор хүсэлт гаргасан 6 
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иргэнийг судлан материалыг бүрдүүлж сургалт, дадлагыг зохион байгуулсан. 

 

Алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан албаны сургалт, түүний  

үр дүнгийн талаар 

     Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын төлөвлөгөө, байгууллагын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийцүүлэн цагдаагийн хэлтсээс 2019 онд зохион 

байгуулах албаны сургалтын хөтөлбөр, 76 цаг сэдвийн хүрээнд 207 цагийн 

багтаамж бүхий төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж, энэ оны эхний хагас жилийн 

байдлаар 27 удаагийн 54 цагийн албаны сургалтыг зохион байгуулж, давхардсан 

тоогоор 1630 алба хаагчийг хамруулаад байна. 

      Сургалтын хэрэгцээ шаардлага, үр нөлөөг харгалзан танхимын болон практик 

дадал эзэмшүүлэх /кейс бодлого ажиллуулах/, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, бие 

бялдрын хүмүүжил олгох, галт зэвсэг, биеийн хүч, тусгай мэх хэрэглэх чадвар 

эзэмшүүлэх сургалтын арга хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. 

     Алба хаагчийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр 15 удаа 30 цаг, 

хууль тогтоомжоор 10 удаа 20 цаг,  бие бялдар бэлтгэлжилтийг хангах чиглэлээр 

12 удаа 24 цагийн багтаамжтай сургалтыг тус тус зохион байгуулсан байна. 

     Цагдаагийн хэлтсээс 2019 онд зохион байгуулах соён гэгээрүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөний хүрээнд алба хаагчдын албандаа хандах хандлага, ажиллах урам 

зоригийг сэргээх, стресс бухимдлыг бууруулах, бие бялдар, гоо зүйн мэдлэг олгох 

ажлын хүрээнд цагдаагийн хэлтсийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, спорт зааланд 

зохион байгууллагдах спортын арга хэмжээний төлөвлөгөө, ахлагч бүрэлдэхүүний 

дунд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөнүүдийг гарган хэрэгжүүлж байна. 

     Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдаас цаг үеийн болон танин мэдэхүйн 

холбогдолтой мэдээлэл хийх хуваарийг гарган батлуулсан ба 35 алба хаагч 

хуваарийн дагуу мэдээлэл хийгээд байна.  

     Хууль Сахиулахын их сургуулийн багш Ж.Нямдуламыг урьж, цагдаагийн 

хэлтсийн алба хаагчдад “Хууль сахиулах байгууллагын жендерийн бодлого” сэдвээр 

2 цаг, “Удирдах албан тушаалтын манлайлал” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг тус тус 

зохион байгуулсан.  

     Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 

Цэргийн штабаас хамтран 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр аймгийн дуу 

бүжгийн “Боржигон” чуулгад зохион байгуулсан уулзалт, зөвөлгөөний үеэр Ph.D 

хурандаа Ж.Энхбаярын “Мэдлэгт суурилсан хөгжил, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх 

зарим боломж” сэдэвт 2 лекц, мөн уран илтгэгч, Ph.D Л.Цогт-Очирын лекцүүдэд 

цагдаагийн хэлтсийн бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулж ажилласан. 

    Алба хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр аймгийн ерөнхий 

боловсролын 5 дугаар сургуультай хамтран алба хаагчдаас Англи хэлний 

мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтыг авч, сургалтыг 7 хоногт 2 удаа хуваарийн 

дагуу, нийт 8 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 342 алба хаагчийг хамруулсан. 

     Шинээр томилогдсон алба хаагч нараар “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйд 

анхаарах асуудал, “Төрийн байгууллагын шинэчлэл” зэрэг сэдвээр 2 удаа илтгэл 

бичүүлж сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 84 алба хаагчийг 

хамруулсан.    
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     Алба хаагчдаас Төрийн албаны тухай хуулиар 1 удаа тестийн шалгалт авч, 

дүгнэсэн. 

     Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв, бусад байгууллагаас зохион 

байгууллагдсан давтан болон мэргэшүүлэх сургалтуудад хуваарийн дагуу 19 алба 

хаагчийг хамруулсан.  

       

Алба хаагчдын нийгмийн асуудал, үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл, боломжийг 

 хангах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний талаар 

      Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран цагдаагийн хэлтсийн 71 алба хаагчийг 

эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх багц шинжилгээнд хамруулсан.  

      Мөн элэгний В,С илрүүлэг шинжилгээ, жингийн илүүдэлтэй алба хаагчдын 

цусан дахь хлостерин, сахарын хэмжээг тодорхойлох шинжилгээнүүдэд алба 

хаагчдыг бүрэн хамруулсан. 

      Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран алба хаагчдын цусны бүлгийг үнэ 

төлбөргүй тодорхойлох, “Донорын өдөр”-ийг тохиолдуулан алба хаагчдаас 5 литр 

цус хандивлах арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

      “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн хэлтсийн 

2018 оны тэргүүний, шилдэгээр шалгарсан 16 алба хаагчийг Өмнөговь аймгийн 

байгалийн үзэсгэлэнт газраар аялуулах, бүтээн байгуулалттай танилцуулах арга 

хэмжээг зохион байгуулсан.  

      Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар хамтын сангаас 13 алба хаагчид 

800,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 

        Нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар  

уламжлан шийдвэрлэсэн ажил, арга хэмжээ, төсөв хөрөнгө,  

зарцуулалт, үр дүнгийн талаар 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2019 

онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тус цагдаагийн хэлтсээс 22 асуудал төлөвлөн, 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж хэрэгжүүлсэн ба энэ оны эхний хагас 

жилийн байдлаар 81.3 хувьтай хэрэгжсэн. 

Цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад төрийн болон 

төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж 

байгаа болон бие даан хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн талаар 

       “Аймгийн Хууль зүйн байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, 

иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох” дэд хөтөлбөр, Цагдаагийн алба хаагчийн 

харилцааны соёлыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр, “Хавар-Эрүүл цагдаа”, “Эрүүл 

цагдаа” хөтөлбөр, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/223 дугаар тушаалаар баталсан 

“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр”, “Ахмад-дунд-залуу үеийн залгамж 

холбоог бэхжүүлэх хөтөлбөр” зэрэг болон бусад хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн 

ажиллаж, биелэлт үр дүнг тооцож ажилласан. 

       Алба хаагчдын хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион 

байгууллагдсан “Байгууллагын соёл” аян, “Зөв хэвшил, хандлага” аянуудын хүрээнд 

төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг хангуулж байна.  

Мөн аймгийн Прокурорын газартай хамтран 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 
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аймгийн Зөрчлийн хэрэг бүртгэлт явуулах эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэгдсэн 

зөвөлгөөнийг зохион байгуулсан. 

Шүүхийн тамгын газартай хамтарсан зөвлөгөөнийг 2019 оны 03 дугаар сарын 

22-ны өдөр зохион байгуулж 2019 оны 01 дүгээр улиралд хийсэн ажлын тайлан, 

төлөвлөгөөний биелэлт, хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцүүлж ажилласан. 

     Цагдаагийн ерөнхий газраас болон Мөрдөн байцаах алба, Мэдээлэл дүн 

шинжилгээ, шуурхай удирдлагын алба, Замын цагдаагийн алба, бусад 

байгууллагаас зохион байгуулсан цахим сургалт, хурлууд 23 удаа зохион 

байгууллагдаж, давхардсан тоогоор 820 алба хаагч хамрагдсан. 

       Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтэс болон бусад албадаас санал 

авахаар ирүүлсэн 13 журмын төслийг алба хаагчдаар хэлэлцүүлж саналыг 

хүргүүлсэн. 

       Сүлжээнд холбогдохгүй байгаа 9 алба хаагчийн компьютерийг форматалж 

сүлжээнд холбосон. Тасаг, хэсгийн дарга нарын компьютерт /102/-ийн программ 

/ECS/ суулгаж цахимаар цохолт хийж, хяналт тавих ажлыг хэвшүүлсэн.  

       “Цагдаагийн байгууллагын мэдээлэл, холбоо, технологийн бодлого, журам”-

ын хэрэгжилтийн дагуу Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд 24 цагаар 

холбогдон тухай бүр төв, орон нутгаас ирсэн мэдээ, мэдээллийг хүлээн авах 

ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн хэлтэст ашиглагдаж байгаа 

компьютеруудыг дотоод сүлжээнд холбон IP хаяг өгөн дотооддоо мэдээ, 

материалыг “share” үүсгэн цахим хэлбэрээр солилцон ажиллаж хэвшсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээлэл технологийн төвөөс чиглэл болгосны дагуу 

бичиг хэргийн ажилтны Outlook хаягийг тохируулан өгч төв орон нутгийн цагдаагийн 

газар, хэлтэсүүдтэй харилцан мэдээ, мэдээлэл солилцон ажиллаж байна.  

Од программыг жижүүрийн шуурхай албанд ашиглаж эхэлсэнтэй 

холбогдуулан 7 алба хаагчийн компьютерт программыг суулгаж, ашиглах талаар 

зааварчилга өгч ажилласан. 

Цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалаар томилогдсон хэвлэл мэдээллийн 

ажилтан нь байгууллагын сул орон тооны мэдээлэл, хэрэгжүүлсэн ажил арга 

хэмжээний талаар цагдаагийн хэлтсийн gobisumber.police.gov.mn сайт болон 

“Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс” фейсбүүк хаягт байршуулан иргэд олон 

нийтэд сурталчилж ажилласан бөгөөд 2019 онд 163 мэдээлэл байршуулсан байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Соён гэгээрүүлэх албаны сургалтын хэлтэс, 

Хууль сахиулахын их сургуулиас зохион байгуулсан “Эрх зүйн процессийг 

хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд 

цагдаагийн хэлтсийн 1 алба хаагч амжилттай оролцсон. 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, 

арга хэмжээний талаар 

 

 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын 

хэмжээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 

“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 

биелэлтийг энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 96,2 хувьтай хангасан. 

        Цагдаагийн хэлтсийн үүдний коридорт урсдаг электрон самбараар болон 

цагдаагийн хэлтсийн цахим сайт, “Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс” 

фейсбүүк хаягт байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой, алба 
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хаагчийн авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг хүлээж 

авах албан тушаалтны утасны дугаарыг байршуулж, цагдаагийн хэлтсийн байр, 

алба хаагчдын өрөөнд 6 төрлийн 31 ширхэг авилга, ашиг сонирхлоос урьдчилан 

сэргийлэх тухай зурагт хуудсыг нааж, авлигын эсрэг уриалгыг мэдээллийн самбарт 

байршуулж ажилласан. 

 Мөн байгууллагын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн 

мэдээллийн самбарыг шинээр байгуулж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө, уриалга, мэдээлэл, зурагт хуудас, зохион 

байгуулсан ажил арга хэмжээ зэрэг 8 төрлийн мэдээллийг тухай бүр байршуулан 

ажиллаж байна.  

“Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах асуудал”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хууль” сэдвээр цагдаагийн хэлтсийн 118 алба 

хаагчдад 2 удаа 4 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

Цагдаагийн хэлтсийн мэдүүлэг гаргавал зохих 39 алба хаагчаас 2018 оны 

хөрөнгө орлого, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргуулан 

ЦЕГ-ын Аюулгүй байдлын хэлтэст баталгааны маягтыг тайлангуудын хамт архивын 

нэгж болгон хүргүүлсэн. Мэдүүлэг гаргаагүй буюу гаргахаас татгалзсан алба хаагч 

байхгүй. 

        Энэ оны эхний хагас жилд шинээр томилогдсон 3 алба хаагчийн мэдүүлгийг 

хуулийн хугацаанд цахим санд гаргуулан, баталгааны маягтыг хүлээн авч, хянан 

баталгаажуулсан ба ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй талаар 2 алба хаагч 

мэдэгдэл тайлбар гаргасныг хүлээн авч бүртгэлд авч ажилласан.  

 

Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол, санал, 

хүсэлт, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаар 

Энэ онд иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд хандаж нийт 25 өргөдөл, 

ирүүлснийг хүлээн авч бүртгэн, 100 хувь хуулийн анхны хугацаанд хариуг 

хүргүүлсэн. 

Алба хаагчтай холбоотой 2 гомдол ирсний дагуу албаны шалгалт явуулж, 1 

алба хаагчтай холбогдох асуудалд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн материалыг 

харьяалал тогтоолгохоор холбогдох газарт шилжүүлсэн. 

Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар 

 

      Тус цагдаагийн хэлтсээс 2019 оны эхний хагас жил 7 алба хаагч сахилгын 7 

зөрчилд сахилгын арга хэмжээ ногдуулсан. Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад нийт 

зөрчил урьд оны мөн үеийнхтэй ижил түвшинд байна.  

      Энэ онд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой аймгийн 

Прокурорын газраас 2 шаардлага, Улсын Прокурорын ерөнхий газраас 

эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагаатай холбоотой 1 шаардлага 

ирүүлсэн ба журмын дагуу албаны шалгалт явуулж шийдвэрлэсэн.  

      Засгийн газрын 01, 258 тоот “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 

албан даалгаварууд, Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн болон бусад үүрэг 

чиглэлүүд болон Цагдаагийн ерөнхий газар, харьяа албадаас ирүүлсэн шийдвэр, 
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үүрэг, даалгавар, ажлын чиглэлийг тусгайлан бүртгэж, алба хаагчдад танилцуулж 

ажилласан ба энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 36 удаагийн үүрэг ажлын 

чиглэлийг хүлээн авч хэрэгжүүлж ажилласан байна.  

      Алба хаагчдын сейф, албан өрөө тасалгаанд үзлэгийг эхний хагас жилийн 

байдлаар 2 удаа зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж ажилласан. 

      Цагдаагийн хэлтсийн сахилга хариуцлагын зөвөлгөөнийг 2 удаа зохион 

байгуулж, 01 дүгээр улирлын сахилгын зөвлөгөөнөөр сахилгын арга хэмжээ 

тооцогдсон 5 алба хаагчдад итгэл найдварын захидал гардуулан өгч, цагдаагийн 

хэлтсийн даргаас 10 төрлийн зөвлөмжийг алба хаагчдад өгсөн. 

      Энэ оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр цагдаагийн хэлтсийн эхний хагас жилийн 

сахилгын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, 01 дүгээр улирлын зөвлөгөөнөөр өгсөн 

зөвлөмжийн биелэлтийг дүгнэн, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр 

цаашид зохион байгуулах ажил арга хэмжээний талаар хэлэлцэж, 03 дугаар 

улиралд зохион байгуулах сургалтын талаар алба хаагчдаас саналыг авч нэгтгэн, 

сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлтээр тусгуулахаар шийдвэрлэсэн. 

      Цагдаагийн хэлтсийн 71 алба хаагчдаас ашиг сонирхлын зөрчил гаргахгүй 

байх, сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргахгүй байх, нууцлал аюулгүй байдлыг 

хангах, цахим орчин дахь мэдээлэл, нууцлал, аюулгүй байдлын талаар 5 төрлийн 

агуулга бүхий баталгааны хуудсаар баталгаа авч гарын үсэг зуруулсан. 

      Тасгийн даргаас дотоодын хяналтыг сайжруулах чиглэлээр өдөр бүр нэгдсэн 

рапортны дараа мөрдөгч нарын гар дээр шалгаж байгаа хэрэг материалыг тулгаж, 

өдөрт хийх ажлыг төлөвлөн ярилцан, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэг 

бүрт, шалгах, түүвэр төлөвлөгөөг хийлгэж, ажлын өдөр тогтомол 18:00 цагт гомдол, 

мэдээлэл, хэрэг материалыг шалгах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажилтай биечлэн 

танилцаж, үүрэг чиглэл өгч, тасгийн 14 хоногт хийсэн ажлаа нэгтгэн хэлтсийн даргад 

танилцуулах, аймгийн Прокурорын газарт хэргээ ажиллагааны хугацаанд нь 

хянуулах зэрэг ажлыг зохион байгуулж хэвшүүлсэн. 

      Тасгийн дарга болон ахлах мөрдөгч нар хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 

хэрэг материал бүрийг уншиж мөрдөгч нарт ажлын чиглэл, зааварчилга тухай бүр 

өгч, мэдээллийн санд гомдол мэдээлэл, гэмт хэргийн шийдвэрлэлт хөдөлгөөнийг 

хянан баталгаажуулах, алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тогтмол 

хяналт тавьж ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч, биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны талаар 

Цагдаагийн хэлтсийн 2019 оны эхний 06 сарын байдлаар батлагдсан төсвийн 

санхүүжилт 650,671.0 мянган төгрөг, гүйцэтгэлээр 650,671.0 мянган төгрөг буюу 100 

хувьтай байна. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 3,499.8 мянган төгрөг, 

гүйцэтгэлээр 4,967.1 мян.төг буюу 141.9 хувиар орлогын төлөвлөгөө даван биелэсэн 

байна. Төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулсан 

байна. Үүнд:  

 Цалинд 523,244.4 мянган төгрөг, НДШ зардал 11,931.4 мянган төгрөг, 

шатахуунд 27,625.1 мянган төгрөг, гэрэл цахилгаан 7,500.1 мянган төгрөг, жижүүрийн 

бүрэлдэхүүний хоолны зардал 5,964.3 мянган төгрөг байна. 

Сангийн яам болон ХЗДХЯ-наас ирүүлсэн стандарт, аргачлал, “Төсвийн 

байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам” зэрэг заавар, журмыг санхүүгийн 

үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд зөрчил дутагдал гараагүй. 

Цагдаагийн хэлтсийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар 
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болсон, аккруэл сууриар бэлтгэгдсэн, жилийн эцсийн тайланд Төрийн аудитын 

тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1-т зааснаар аудит хийлгэсэн ба Аймгийн 

Аудитын газрын дүгнэлтээр Сангийн сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу 

материаллаг алдаагүй, үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн байна гэсэн үнэлэлт 

авсан ба мэдээллийг тухай бүр мэдээллийн самбарт байршуулж ажилласан. Актын 

төлбөрийг бүрэн барагдуулж ажилласан. 

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар цагдаагийн хэлтэс нь нээлттэй тендер 

1 зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг явуулж шалгарсан байгууллагатай гэрээ 

байгуулан хамтран ажиллаж байна.  

Сар бүр гүйцэтгэлийн болон өр, авлагын мэдээ Цагдаагийн ерөнхий газар, 

ажил олгогчоос болон алба хаагчдаас төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 

мэдээг нийгмийн даатгалын хэлтэст гарган хүргүүлсэн. 

Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай хууль, холбогдох бусад хууль 

тогтоомжийн дагуу 23 ахмадад “Цагаан сар”-аар хүндэтгэл үзүүлж, 500,000 

төгрөгийг хоолны зардлаас гарган зарцуулсан байна.  

 Цагдаагийн хэлтсийн 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар сарын цалинг бодож олгосон. 

 Цагдаагийн хэлтэс нь энэ оны 06 сарын байдлаар www.shilendаns.gov.mn 

нэгдсэн цахим системийн “төсөв /гүйцэтгэл 17 мэдээлэл”, “хөрөнгө оруулалт, 

тендер, худалдан авалт 17 мэдээлэл”, “бусад 14 мэдээлэл” нийт 48 мэдээллийг цаг 

хугацаанд нь байршуулсан. 

Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн албанаас тавьж олгосон 

байршил тогтоогч GPS 3 ширхэг, хар тамхины илрүүлэгч төхөөрөмж 1 ширхэг, 

эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд зүрх, судасны дутагдлын үед цахилгаанаар сэргээх 

аппарат 1 ширхэгийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

      Цагдаагийн хэлтсийн байрны хурлын заалны дулааны шугам, спорт заалны 

гэрэлтүүлэг, бохирын шугам, Мөрдөн байцаах тасгийн цэвэр усны шугамын  бөглөөг 

арилгах засварын ажлууд хийгдсэн. 

      Мөрдөн байцаах тасгийн байрны камеруудыг засварлах, Шуурхай удирдлагын 

төвийн инженерүүдтэй хамтран аймгийн гудамж, талбай дахь ажилгүй 7 камерыг 

засварлах, дахин дамжуулах станцад үзлэг хийх, ажилгүй тэжээлийн блокуудыг 

засварлах ажлыг хийсэн. 

      Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэрт шинээр баригдах Замын цагдаагийн хяналтын 

байнгын постны засварын ажилд улсын төсвөөс 78.0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн 

барилгын ажил явагдаж байна.  

      Аймгийн улсын төсвөөс жижүүрийн шуурхай албаны үйл ажиллагаанд 

зориулж 30 сая төгрөгийн өртөг бүхий 2 ширхэг “Приус” маркийн автомашиныг 

шийдвэрлүүлж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

      Цагдаагийн байгууллагын түүхт 98 жилийн ойг угтаж, цагдаагийн хэлтсийн 

музей, алдарын танхим байгуулах, цагдаагийн хэлтсийн хашааг моджуулах, 

зүлэгжүүлэх ажлууд, хамгаалалтын хашаа барих, гадна хашааг будах, гэрэлтүүлэг, 

явган хүний замын засварын ажлууд хийгдэж байна.  

Зохион байгуулсан шинэлэг ажил арга хэмжээ, 

түүний үр дүнгийн талаар 

http://www.shilendаns.gov.mn/


Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан 

 

Тасаг, хэсгийн  ажлыг 14 хоног, сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр, хэлтсийн 

даргаас нийт алба хаагчдад өгөгдсөн үүргийн биелэлт үр дүнг 14 хоног, сар, 

улирлаар дүгнэж цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 

хэвшүүлсэн.    

Үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх шинэ журмыг алба хаагчдад албаны сургалтаар 

судлуулсны зэрэгцээ бүх шатны удирдах ажилтны манлайллыг дээшлүүлэх зорилгоор 

алба хаагчдаас сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан, прокурорын шаардлага авсан 

тохиолдолд тасаг, албадын дарга нарт арга хэмжээ тооцох, өглөөний нэгдэлт, албаны 

сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээг шалтгаангүй тасалсан алба хаагчдад 

соёл, хүмүүжлийн ажил зохион байгуулах, зөрчил, дутагдал давтан гаргавал ажлын 

үр дүнгээр хариуцлага тооцох чиглэлийг баримтлан ажиллаж байна. 

Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх, бие бялдрыг хөгжүүлэх чиглэлээр сар бүр спортын уралдаан, тэмцээн 

зохион байгуулах хуваарийг гарган батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж 

байгаа бөгөөд цагдаагийн хэлтсийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн, 

сагсан бөмбөг, ширээний теннисний тэмцээн, дартсны тэмцээн, усанд сэлэлт, унадаг 

дугуйн тэмцээн, уралдаануудыг зохион байгуулаад байна. Арга хэмжээнд нийт 286 

алба хаагчийг хамруулсан. 

 Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн өдрийг 

тохиолдуулан алба хаагчдад мэндчилгээ дэвшүүлж, гарын бэлэг гардуулах арга 

хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. 

       Цагдаагийн хэлтсийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс санаачлан “Мөрдөс гоёсон 

бүсгүй” арга хэмжээг аймгийн хууль сахиулах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 4 

байгууллагын эмэгтэй алба хаагчдыг хамруулан зохион байгуулсан. 

 Цагдаагийн хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг сумдын иргэдэд 

тайлагнах арга хэмжээг зохион байгуулж, арга хэмжээний үеэр алба хаагчдын 

бэлтгэсэн урлагийн тоглолтоор мэндчилгээ дэвшүүлсэн. Арга хэмжээнд давхардсан 

тоогоор 450 иргэн хамрагдсан. 

Цагдаагийн хэлтсийн 67 алба хаагчдын дунд “Би цэвэр бичигтэн” хичээнгүй 

бичих уралдааныг зохион байгуулж, алба хаагчийг шагнаж, урамшуулсан. 

Аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Үндэсний Монгол бичигтэн” Монгол 

бичгийн олимпиадад цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдыг амжилттай оролцуулж, 

байгууллагын дүнгээр “Дэд” байрт шалгарсан. 

Цагдаагийн хэлтсийн “Урлагийн бага наадам”-ыг энэ оны 05 дугаар сарын 07-

ны өдөр зохион байгуулж, шалгарсан алба хаагчдыг Хэнтий аймагт зохион 

байгууллагдсан бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцуулсан. 

Олон улсын Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан “Хүүхдийн 

баярын арга хэмжээ”-г 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулж, 

бөмбөг шидэлт, гар зургийн уралдаан, дуу, шүлгийн уралдаан, унадаг дугуйн 

уралдаан, азын бөмбөг сугалуулах тэмцээнүүдийг зохион байгуулж, 124 хүүхдэд 

хүүхдийн баярын бэлэг гардуулсан. 

        Ахмад үеийн залгамж холбоог сайжруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд зохион байгуулах ажил арга хэмжээний 4 зорилтын хүрээнд 15 заалт бүхий 

салбар төлөвлөгөө гарган ажиллаж, энэ оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр “Ахмад-

дунд-залуу үеийн уулзалт” өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулж, ахмад, дунд 

үеийн төлөөллөөс алба хаагчдад сургамж, туршлагаасаа хуваалцаж, залуу үеийн 
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төлөөллөөс цагдаагийн алба хаагчийн ажлын онцлог, сахилга, хариуцлага, 

албандаа хандах хандлагыг төлөвшүүлэх талаар уриалга дэвшүүлсэн.     

        Арга хэмжээний үеэр цагдаагийн хэлтсийн ахмад ажилтнуудын зүгээс 

шинээр томилогдож, цагдаагийн тангараг өргөсөн 1 алба хаагчид дурсгалын зүйл 

гардуулж, ажлын амжилт хүссэн. Энэ арга хэмжээнд 54 алба хаагч, 13 ахмад 

настнуудыг оролцуулсан. 

 Мөн энэ арга хэмжээний хүрээнд “Дартсны тэмцээн”-ийг зохион байгуулсан. 

 Алба хаагчдын ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор 03 дугаар 

сараас хурууны хээний цахим бүртгэлийн төхөөрөмжийг суурилуулан алба 

хаагчдын ажлын цагийг бүртгэж хэвшсэн. 

        Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар хамт олноо хошуучлан ажилласан 4 

алба хаагчийн зургийг хүндэт самбарт байршуулж, үндсэн цалингийн хувиар 

урамшуулсан. 

        Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 

Цэргийн штаб, “Монгол хурандаа” нийгэмлэгээс тус аймагт зохион байгуулсан 

хурандаа нарын зөвлөлийн уулзалт, арга хэмжээнд цагдаагийн хэлтсийн 56 алба 

хаагчийг бүрэн хамруулсан.  

 Алба хаагчдын бие бялдар, эрүүл мэндийг хамгаалах, “Эрүүл цагдаа 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Унадаг дугуйтан хамт олон” болох 

уриалгын дагуу хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцлөөр 9 алба хаагч унадаг дугуй худалдан 

аваад байна.  

Илүүдэл жинтэй алба хаагчдын дунд дасгал, хөдөлгөөнийг тогтмолжуулах 

чиглэлээр “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан 

ба нийт 210 алба хаагчийг хамруулсан. 

 

Бусад ажлын талаар 

     Цагдаагийн ерөнхий газар болон бусад төрийн болон төрийн бус 

нийт 2407 албан бичиг ирснээс хариутай албан бичиг 456 албан бичиг хүлээн авч, 

411 бичгийн хариуг заасанд хугацаанд нь хүргүүлсэн. Одоо хяналтад байгаа 45  

албан бичиг байна.  

 Цагдаагийн ерөнхий газар болон бусад байгууллагуудруу 1591 албан бичиг 

хүргүүлж, тусгай шуудан 39 удаа хүлээн авч, 40 удаа явуулж ажилласан.  

 Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга, дэд дарга нараас 

ирүүлсэн 36 үүрэг ажлын чиглэлийг бүртгэн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж 

ажилласан. 

      Алба хаагчдын сахилгын хураангуй, дэлгэрэнгүй, албаны шалгалт, алба 

хаагчтай холбоотой өргөдөл, гомдол, алба хаагч өртөж, хохирсон талаарх, иргэдээс 

байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол, албаны сургалт, соён 

гэгээрүүлэх ажлын болон хүний нөөцийн хөдөлгөөний тайлан мэдээг тус тус 

хугацаанд нь холбогдох албадад хүргүүлж ажилласан. 

        Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын дунд сар бүр онцлох 1 алба хаагчийг 

шалгаруулж хүндэт самбарт зургийг байршуулан алдаршуулах, орон нутгийн 

хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр иргэд, олон нийтэд сурталчлах ажлыг энэ оны 03 

дугаар эхлүүлэн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, ажлын үр дүнг тооцон 

ажиллаж байна.  
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       Цагдаагийн ерөнхий газар, түүний харьяа албад, төв орон нутгийн цагдаагийн 

газар, хэлтсээс  ирүүлсэн судалгаа, хариутай бичиг, судалгааны хариуг хугацаанд 

нь гаргаж хүргүүлсэн. 

 Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбоотой 

гаргасан гомдол, мэдээллийг түргэн шуурхай хүлээн авах, ил тод байдлыг хангах 

зорилгоор цагдаагийн хэлтсийн дарга, дэд дарга нарын утасны дугаарыг хүлээлгийн 

танхимд урсдаг электрон самбараар мэдээлж, байгууллагын цахим хаягт 

байршуулснаас гадна цагдаагийн хэлтсийн дарга, тасгийн дарга нараас иргэдийг 

хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг гарган мөн танхимд байршуулсан. 

       Хэлтсийн даргаас тасаг, хэсгийн дарга нарт, тасаг, хэсгийн дарга нараас алба 

хаагчдад өгөгдсөн үүрэг, даалгаварын биелэлтүүдийг тухай бүр тооцож хэвшүүлсэн. 

Энэ оны эхний хагас жилд цагдаагийн хэлтсийн даргаас өгөгдсөн 39 удаагийн үүрэг, 

чиглэлийн биелэлтийг гаргаж, үр дүнг тооцсон байна.  

Цагдаагийн хэлтсийн 2018 оны архивын ажлыг хийж дуусгасан ба хөтлөх 

нэрийн жагсаалт, архивын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж 

хүргүүлсэн. 

Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх, тооллого явуулах ажлын хэсэг байгууллагын 

даргын тушаалаар байгууллагдан ажиллаж, архивт хадгалагдаж буй устгах 

хадгалах хугацаа нь дуусч, ач холбогдолгүй болсон 1991-2013 оны нийт 295 

баримтыг ялгаж бүртгэлийг Төв архивт хүргүүлэхэд бэлтгэсэн. 

Байнга хадгалах 2007-2018 оны нийт 185, 70 жил хадгалах 2007-2018 оны 85, 

түр хадгалах 2007-2018 оны 2503, тусгай төрлийн баримт 2009-2018 оны 17 ширхэг 

баримт, нийт 2773 баримтад бүртгэл хөтөлсөн. 

Архивын өрөөний хадгаламжийн сангийн тавиурын өнгө үзэмжийг сэргээх 

зорилгоор ердийн тавиуруудыг будаж эвдэрч салсан хэсгийн боож бэхлэх, шалыг 

бетондох, цахилгааны ил утсыг далдлах зэрэг ажиллагаануудыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг зохион 

байгуулах, 2014-2018 оны Цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалыг скайнер ашиглан 

цахим хэлбэрт оруулж файл үүсгэн хадгалж байна. 

      Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 

Д.Түмэнжаргал энэ оны  03 дугаар сарын 18-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 

Классик пауэрлифтингийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож 

Мастер-1 ангилалын -120 кг-ын жинд 3 алтан медаль хүртэн түрүүлж улсын аварга 

болсон. 

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Цэргийн штаб, цагдаагийн хэлтсээс 

зохион байгуулсан “Цэрэг, спортын цогцолбор тэмцээн”-д баг тамирчдыг бэлтгэн 

оролцуулж, нийлбэр дүнгээр цагдаагийн хэлтсийн 1 дүгээр баг тэргүүн байрт 

шалгарсан амжилт үзүүлсэн.  

       Мөн Дорноговь аймагт зохион байгууллагдсан “Марк тактик”-ын тэмцээнд 

аймгийн Онцгой байдлын газар, цагдаагийн хэлтсийн хамтарсан баг тамирчид 

амжилттай оролцсон.  

 Цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын 2019 оны аварга 

шалгаруулах хүндийг өргөлт, чөлөөт бөх, сагсан бөмбөг, жудо, бокс, хүчний 3 төрөлт, 

ширээний теннис, гардан тулаан, самбо бөх, хөнгөн атлетик, буудлага, дугуйн 

тэмцээнүүдэд алгасалгүйгээр давхардсан тоогоор 75 алба хаагч амжилттай 

оролцлоо. 
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       Дээрхи тэмцээнүүдээс цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид 2 алт, 2 мөнгө, 6 

хүрэл медаль, бусад төрлүүдэд 4-10 дугаарт байрт шалгарсан амжилтуудыг гаргаад 

байна. 

       Говьсүмбэр аймгийн Үндэсний бөхийн холбооноос зохион байгуулсан 

байгууллагуудын аварга шалгаруулах багийн барилдаанд 6 алба хаагч ажилттай 

оролцож, нийт 9 багаас 4 дүгээр байрт шалгарсан амжилт гаргасан байна.  

      Мөн сар шинийн баярт зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд цагдаагийн 2 

алба хаагч амжилттай оролцсон. 

      Говьсүмбэр аймгийн мастеруудын спортын анхдугаар наадамд цагдаагийн 

хэлтсийн даргаар ахлуулсан 15 алба хаагч баг болж оролцон 1 алт, 1 мөнгө, 2 хүрэл 

медальт байранд шалгарлаа.  

      Баянтал суманд зохион байгууллагдсан аймгийн аварга шалгаруулах “Хүчний 

3 төрөлт”-ийн тэмцээнд цагдаагийн хэлтсийн 4 алба хаагч оролцож, нийт 14 медаль 

хүртсэн амжилт үзүүлсэн.  

     Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Хаялага нуурын 

жавар” цасны баярын арга хэмжээнд цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид идэвхи, 

санаачлагатай оролцсон. 

      Аймгийн Эрэгтэйчүүдийн зөвлөл, “Аавуудын групп” төрийн бус байгууллагаас 

зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт цагдаагийн хэлтсийн 25 эрэгтэй алба хаагчдыг 

хамруулсан. 

       

ХОЁР: ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ,  

ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр 

Эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь тайлангийн хугацаанд 83 гомдол мэдээлэл 

шалгаж, үүнээс хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 46, хэрэг бүртгэлт, зөрчлийн хэрэг 

нээхээс татгалзсан 16, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 5, зөрчлийн хэрэг нээсэн 7, 

хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн 1, үлдэгдэл 1 гомдол мэдээлэл байна. 

Хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, хэрэг 

бүртгэлтийн хэрэг хаасан 17, Илрүүлж мөрдөн байцаалтанд шилжүүлсэн 22, 

харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 1, Зөрчлийн 6 хэрэгт ажиллагаа явуулж 

шийдвэрлэсэн. 

Гэмт хэрэг болон гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийн талаар 37 мэдээ, 

мэдээлэл авснаас 16 буюу 43.2 хувийг гүйцэтгэх ажлын туслах хүчнээс авч, 64,92 

сая төгрөгийн хохиролтой, 19 холбогдогчтой, 22 хэрэг үйлдлийг илрүүлж ажилласан 

байна. 

Эрэн сурвалжлах ASAP санд 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар оргодол 

этгээд зарлагдаагүй, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 21 иргэнийг зарлаж үүнээс 17 иргэнийг 

мөн урьд онд эрэн сурвалжлагдаж байсан 4 иргэнийг нийт 21-ийг олж тогтоосон. 

Одоо гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 4 иргэнийг эрэн сурвалжилж байна. Шүүхээс даалгасан 

хүнээр урьд онд 10 иргэнийг, энэ онд 4 иргэнийг зарлаж 6 иргэнийг олж тогтоосон. 

Одоо 8 иргэнийг эрэн сурвалжилж байна. Оршин суугаа газраасаа сураггүй алга 

болсон 1 хүнийг зарлаж, 1 хүнийг олж тогтоосон одоо 2 иргэнийг эрэн сурвалжилж 

байна.  

Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах “ASAP” санд эрэн сурвалжлагдаж 
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байгаа хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг оруулахдаа хэргийн ангиллыг үнэн 

зөв, бүрэн гүйцэд оруулж, эрэн сурвалжлагдаад олдоогүй байгаа хүн, эд зүйлийн 

талаар зохиомолоор эрэн сурвалжлалтыг хааж, дүн мэдээнд зөрүүтэй байдал 

гаргахгүй байх талаар алба хаагчдыг үүрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Нийт бие бүрэлдэхүүний эрэн сурвалжлах “ASAP” санд хандаж байгаа 

хандалтын тоог сарын ажил дүгнэх хурлаар хэлэлцүүлж, шалгуур үзүүлэлт болгон 

хэвшүүлсэн. 

Хэрэг бүртгэлтийн чиглэлээр 

   Хэрэг бүртгэх тасаг нь 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэн, аж ахуй 

нэгж байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 38 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 

шалгаснаас 11 гомдол мэдээлэл буюу 28.9 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 

татгалзаж, 22 гомдол мэдээлэл буюу 57.8 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 3 

гомдол мэдээлэл буюу 7.8 хувийг харьяаллын дагуу шилжүүлж 2 гомдол мэдээлэл 

буюу 5.2 хувьд шууд ЭХҮЯТ шалгаж өнөөдрийн байдлаар гомдол мэдээллийн 

үлдэгдэлгүй байна.  

   Хэрэг бүртгэлтийн нийт 54 хэрэг шалгаснаас 34 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэн 

яллагдагчаар татах санал гарган прокурорт хүргүүлж, гэмт хэргийн шинжгүй 

үндэслэлээр 11 хэргийг хаах санал гаргаж одоо ажиллагаанд 9 хэргийн үлдэгдэлтэй 

хэргийн шийдвэрлэлт 83.3 хувьтай байгаа нь ХБА-ны хүрэх түвшингийн шалгуур 

үзүүлэлтээс 13.3 хувиар дээгүүр байна.   

   Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн яллагдагчаар татсан 34 хэргийн 33 хэргийг яллах 

дүгнэлт үйлдүүлж шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын хяналтанд шилжүүлж, 

одоо ажиллагаанд 1 хэргийн үлдэгдэлтэй хэргийн шийдвэрлэлт 97 хувьтай байгаа 

нь ХБА-ны хүрэх түвшингийн шалгуур үзүүлэлтээс 13.3 хувиар дээгүүр байна.   

      Үйлдэгдсэн гэмт хэргийн улмаас иргэдэд 30,455,000 /гучин сая дөрвөн зуун 

тавин таван  мянган/ төгрөгний хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны 

явцад 25,955,000 /хорин таван сая есөн зуун тавин таван мянган/ төгргөний 

хохиролыг нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн төлүүлэлт 85.2 хувьтай байна.     

Мөрдөн байцаалтын чиглэлээр 

Мөрдөн байцаах тасаг нь 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэд аж 

ахуй нэгж байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 47 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 

шалгаснаас 33 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 10 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 

татгалзаж, 4 харъяаллын дагуу шилжүүлж, 100 хувь хуулийн хугацаанд 

шийдвэрлэсэн. Хуулийн хугацаа алдсан гомдол мэдээлэл байхгүй.  

Хэрэг бүртгэлтийн чиглэлээр: Урьд оны үлдэгдэл 17, шинээр 33, бусад 

газраас шилжин ирсэн 10, нийт 60 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, 24 

эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татан, 21 хэргийн хаах, 8 хэргийг харьяаллын 

дагуу шилжүүлж,  одоо ажиллагаанд хэрэг бүртгэлийн 7 хэрэг байгаагаас урьд оны 

үлдэгдэл 1 хэрэг байна. 

Мөрдөн байцаалтын чиглэлээр: Урьд оны 3 хэрэг, шинээр эрүүгийн хэрэг 

үүсгэж яллагдагчаар татсан 24, шилжин ирсэн 1, нийт 28 хэрэгт мөрдөн шалгах 

ажиллагаа явуулж, харьяаллын дагуу 3 хэргийг шилжүүлж, 24 холбогдогчтой 21 

хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллага аж ахуй нэгжид учирсан 640.0 сая 

төгрөгийн хохирлоос 132,8 сая төгрөгийг буюу 39,9 хувийг нөхөн төлүүлсэн. Шүүхэд 
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шилжүүлсэн хэрэг бүрт гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах зорилгоор 

мөрдөгчийн мэдэгдэл 100 хувь бичиж хариуг авч ажилласан. 

Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр 

       Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэрт болон тус сумын нутаг 

дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх босоо тэнхлэгийн А0101, А0102 дугаарын улсын 

чанартай хатуу хучилттай нийт 110 км замд болон 24 цагийн үйл ажиллагаатай 

байнгын 1 пост, хөдөлгөөнт эргүүлийн 1 автомашинтайгаар хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Зам тээврийн осол ихээр гардаг Баянтал сумын нутаг дэвсгэрт Мягмар, 

Баасан гаригт, Шивээговь сумын нутаг дэвсгэрт Пүрэв Бямба гаригуудад хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаа нарыг тогтмол ажиллуулж, долоо хоног бүрийн Баасан гарагт 

“Согтуу” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, Замын цагдаагийн албаны даргын баталсан 

тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих хяналт шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу “Сар шинэ аюулгүй тээвэр”, "Ачааны автомашин ачаа 

тээвэрлэлт“, "Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгсэл", “Хурд”, “Орон нутгийн замд 

хөдөлгөөний соёл” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг хэмжээ 

зохион байгуулан ажиллаа.  

Энэ оны эхний хагас жилд Замын хөдөлгөөний дүрэм, хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтанд аймгийн нутаг дэвсгэрт 

үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн 554 ажилчин, алба 

хаагчдыг хамруулсан байна.  

       Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, замын 

хөдөлгөөний дүрэм, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, заавар, стандарт, гарч 

байгаа зам тээврийн ослын шалтгаан нөхцөл, нийтэд учирсан  хохирол, эдгээрээс 

хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх ажлыг 

тогтмол зохион байгуулж байна.  

       Тухайлбал: Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрэм сэдвээр аймгийн “Залуус” 

телевизийн мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрөөр 4 удаа, “Залуусын радио” ФМ-88.8 

сувгаар 6 удаагийн мэдээ, мэдээллийг хүргэж ажиллав. 

       Мөн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 8 төрлийн 1150 ширхэгийг бэлтгэн иргэдэд тарааж ажилласан. 

      Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар гудамж замд хяналт шалгалтаар нийт 

10156 тээврийн хэрэгсэл шалгаснаас 9210 зөрчил илрүүлж, 9149 жолоочийг 

275.845.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдууласан.  

       Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон  

78 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар эрхийг 

хасаж, эрхийн үнэмлэхгүй үедээ согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэн тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон 21 иргэнийг Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны  

шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулан 20 цагийн сургалтанд хамруулан 

ажиллаа.  

      Зохих бичиг баримтгүй мал, мах, жонш тээвэрлэж явсан 18 тээврийн 

хэрэгсэлийг жолоочийн хамт, АСАП санд эрэн сурвалжлагдаж байсан 7 иргэнийг 

илрүүлэн Эрүүгийн цагдаагийн тасагт хүлээлгэн өгч ажилласан. 

Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны чиглэлээр 
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      Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гудамж талбай, олон нийтийн газарт 

гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх зорилгоор хэв журмын 

эргүүлийг өдрийн 12:00-18:00, 18:00-02.00 цагуудад батлагдсан хуваарийн дагуу 

ажиллуулж, давхардсан тоогоор 1760 алба хаагч 10560 цагийн эргүүлийн үүрэг 

гүйцэтгэн 660 зөрчилд 13,050,000 төгрөгийн торгууулийн арга хэмжээ авч 

ажилласан байна.  

   Гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдсэн 59 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь 

нийт хэргийн 22.2 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд урьд оны мөн үеэс 5 буюу 9,2 хувь 

өссөн үзүүлэлттэй байна. 

   Хэлтсийн хэмжээнд 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар буюу 2019.01.01-

ний өдрөөс 2019.06.25-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүн, хуулийн этгээдээс 

зөрчлийн шинжтэй 273 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, 52 буюу 19,0 хувийг ахлах 

байцаагч, байцаагч, жижүүрийн офицер, хэсгийн төлөөлөгч нар, 169 буюу 61,9 

хувийг замын цагдаагийн ахлах зохицуулагч, зохицуулагч нар, 44 буюу 16,1 хувийг 

хэсгийн байцаагч нар, 6 буюу 2,2 хувийг багийн цагдаа, 4 буюу 1,4 хувийг бусад алба 

хаагчид шалган шийдвэрлэжээ.  

      Үүнээс тус тасгийн зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий алба хаагчид 

зөрчлийн шинжтэй 60 гомдол мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэснээс 23 буюу 38,3 

хувьд нь зөрчлийн хэрэг нээж, 2 буюу 3,3 хувийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 11 

буюу 18,3 хувьд нь зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 13 буюу 21,6 хувийг 

хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэн, 11 буюу 18,3 хувийг хэрэг 

бүртгэлтийн шатанд шилжүүлсэн байна. Тасгийн эрх бүхий алба хаагчдаас зөрчил 

гаргасан 10 хүнийг шүүхээр баривчлуулж, 21 хүнийг 5200000 төгрөгөөр торгож арга 

хэмжээ авчээ. 

      Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагчдаас 2019 оны эхний хагас 

жилд гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдсэн 563 зөрчил илрүүлж, 59 

зөрчлийг шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлж, зөрчил үйлдсэн 504 хүнийг газар дээр нь 

8930000 төгрөгөөр торгож, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ гэмт хэрэг, зөрчилд 

холбогдсон 384 хүнийг саатуулах байранд хүлээлгэн өгч, эрүүлжүүлжээ. 

      Зөрчлийн улмаас баривчлагдсан нийт 57 хүнд хяналт тавин ажилласан байна. 

      Цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх саатуулах, баривчлах байрны эмч, цагдаа 

нараас давхардсан тоогоор нийт 352 алба хаагч 8448 цагийн үүрэг гүйцэтгэж, 

эрүүлжүүлэх байранд согтуугаар гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон 389 хүнийг хүлээн 

авч, журмын дагуу саатуулан эрүүлжүүлснээс эмэгтэй 22 байгаа бөгөөд насанд 

хүрээгүй этгээд байхгүй байна. Эрүүлжүүлсэн хүний тоо өмнөх оны үзүүлэлтээс 20 

хүнээр буюу 5,14 хувь өссөн байна. Сайн дурын эмчилгээнд 12 иргэнийг хамруулсан 

байна. 

Тус аймгийн хэмжээнд байрлуулсан нийт 58 хяналтын камерыг цагдаагийн 

хэлтсийн алба хаагчдаас хянаж үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа ба Замын 

цагдаагийн постны 2, Шивээговь сумын хөдөлгөөнт 2, чиглэлийн 4, Сүмбэр сумын 

хөдөлгөөнт 10, чиглэлийн 40 камерын үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг ханган 

камерын хяналтыг ашиглаж байна. Цаашид гудамж талбайн хяналтын камерын тоог 

нэмэх хүчин чадлыг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн хэлтэст 2019 оны байдлаар 169 галт зэвсэг бүртгэлтэй бөгөөд 

“Зэвсэг-2018” нэгдсэн арга хэмжээний үеэр 13 галт зэвсэг тоологдоогүй эрэн 

сурвалжлагдаж байна. 
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Үүнээс Рэнцэндорж овогтой Жамбалдоржийн эзэмшлийн Тоз-8 маркийн 1969 

гол төмөр, 1969 замагны дугаартай галт зэвсэг нь Бүртгэл хяналтын төвд 

хураагдсан устгалд оруулах галт зэвсгийн жагсаалтын 556 дугаарт бүртгэгдсэн галт 

зэвсэгтэй гол төмрийн дугаараар тохирч байна.  

Мөн Баарай овогтой Энхтайваны эзэмшлийн Тоз-8 маркийн 146895 гол 

төмөр, 146895 замагны дугаартай галт зэвсгийг эзэмшигч нь ашиглах боломжгүй гэж 

үзэн гол төмрийг нь хогийн цэг дээр хаяж булсан байсныг ухаж гарган устгалд 

оруулахаар хураан авсан.  

Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргаас “Зэвсэг 2018” нэгдсэн арга хэмжээний 

дүнтэй танилцаад өгсөн үүргийн дагуу нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн 

аюулгүй байдлыг хангах албаны даргаас ирүүлсэн ажлын чиглэл үүргийн дагуу 

Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд томоохонд тооцогдох “Балданзасаг”, “Номин топ” гэх 

2 худалдааны төв болон фейсбүүк цахим сүлжээгээр галт зэвсэг, сум хэрэгсэл 

худалдан борлуулах, авах зэрэг хууль бус эргэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Одоогоор ямар нэгэн хууль бус үйлдэл тогтоогдоогүй байна. 

Гудамж талбай олон нийтийн газарт ажиллах урамшилт эргүүлийн тоо, 

урамшуулал батлуулах саналыг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 

хүргүүлэн Сүмбэр сумын хэмжээнд ажиллах 4 урамшилт эргүүлийн орон тоог 

батлуулж гэрээ байгуулах ажил хийгдсэн. 

 Иргэдтэй хамтран ажиллах журам, гэрээний төслийг гарган аймгийн Хуулийн 

хэлтэст хүргүүлсэн. 

Хэлтсийн албаны галт зэвсгийн тооллого хийж тайлан нотломж танилцуулгыг 

холбогдох албадад хүргүүлсэн. Мөн цагдаагийн хэлтсийн даргын энэ оны 01 дүгээр 

сарын 17–ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар албаны галт зэвсэг сум хэрэглэлд үзлэг 

тооллого хийж, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийсэн цаашид ашиглах боломжгүй галт 

зэвсэг тусгай хэрэгсэл, хэрэглэл гараагүй.   

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 

       Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхээс зарлагдсан эрүүгийн хэргийн-94, иргэний 

хэргийн-93 захиргааны хэргийн-40, зөрчлийн хэргийн шүүх хурал-63, онлайн хурал-

3, Магадлан-89, нүүдэллэн-11, нийт-368 шүүх хуралд журам сахиулж, шүүгч-414, 

улсын яллагч-175, нарийн бичгийн дарга-350, өмгөөлөгч-109 хохирогч-10, шүүгдэгч-

145, нэхэмжлэгч-98, хариуцагч-79, гэрч-11, шинжээч-0, бусад-123 нийт-1514 

оролцогчийг шүүх хуралд оролцоход нь аюулгүй байдал хангаж ажиллаа. Шүүх 

хуралдаан эхлэхийн өмнө, эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны 

танхимд зориулалтын багаж /толь/ ашиглан үзлэг хийж, шүүхийн нарийн бичгийн 

даргад танилцуулан бүртгэлд гарын үсэг зуруулж ажилласан.  

   Цагдан хорих байрнаас шүүхэд 15 шүүгдэгч, шүүхээс цагдан хорих байранд 

22 шүүгдэгчийг шүүх хуралд ямар нэгэн зөрчилгүй автомашинаар хуяглан хүргэж 

ажилласан.  

      Шүүх хуралдаанд оролцогчдыг шүүх хуралдааны танхимд оруулахдаа гар 

утсыг унтраалгах, овор ихтэй цүнх торыг цоожтой сейфэнд хийлгэж өөрт нь 

түлхүүрийг нь өгөх, бие болон эд зүйлд метал хайгчаар болон гараар үзлэг хийж, 

шүүх хуралдааны аюулгүй байдлыг хангаж нэгдсэн бүртгэлд авч ажилласан.  

      Шүүхийн байрны гадна болон дотор аюулгүй байдалд хяналт тавьж 24 цагаар 

үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 2120 иргэнийг зохих журмын дагуу шүүхийн байранд 



Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан 

 

нэвтрүүлсэн. Мөн өглөө бүр шүүхийн байрны камерын бичлэгийг шалгаж, харуулын 

цагдаа нарт үүрэг чиглэл өгч ажиллаа. 

Шүүхийн байрны гадна болон дотор аюулгүй байдалд хяналт тавьж 24 цагаар 

үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 2256 иргэнийг зохих журмын дагуу шүүхийн байранд 

нэвтрүүлсэн байна.  

Тухайн онд шүүхээс тэнсэн суллагдсан 2, хорих ялаас тэнсэн суллагдсан 5, 

нийт 7 этгээдэд захиргааны хяналт тогтоон ажилласан ба шүүхээс тэнсэн 

суллагдсан 2 этгээдийн хяналтын хугацаа 3 дугаар сард дуусаж одоо 5 этгээдэд 

журмын дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий 

газрын харъяа нээлттэй хорих 425 дугаар ангиас суллагдсан 31 этгээдийг бүртгэн 

ажилласан. 

Монгол Улсын Их хурлын гишүүн Г.Мөнхцэцэгийн санаачилгаар Говьсүмбэр 

аймгийн Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь сумдад зохион байгуулагдсан “Уран үгсийн 

чуулган”, Боржигон голомт “Болор цом-36” яруу найргийн наадам, Улаанбаатар 

төмөр замын Чойр өртөөнд “Номтой галт тэрэг” ирж байрлах үеийн нийтийн хэв 

журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийн хүрээнд хамгаалалтыг дутагдалгүй зохион 

байгуулж, мэдээллийг нэгдсэн санд оруулсан. 

Тус аймгийн Сүмбэр сумын 3 дугаар багийн нутаг “Эрчимжсэн мал аж ахуй 

эрхлэгчдийн сууршилийн бүс” гэх газар гахайн аж ахуй эрхэлж байгаа иргэн 

Г.Ганбаатарын 3 толгой гахайнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр өвчний шинж 

тэмдэг илэрч,  01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн 

төв лабораторийн 19-390 дугаартай шинжилгээний хариугаар “Гахайн африк 

мялзан” өвчин болох нь тогтоогдсон тул Сүмбэр сумын Засаг даргын 2019 оны 01 

дүгээр сарын 18-ний өдрийн А/05  дугаар захирамжаар хорио цээрийн дэглэм 

тогтоож, хяналтын 3 постыг байгуулан ажиллах үеэр цагдаагийн хэлтсийн алба 

хаагчид постонд зөрчил, дутагдалгүй үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  

Мөн сумын Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар 09-ны өдөр А/20 дугаартай 

захирамжаар хорио цээрийн дэглэм зогсоож постыг буулгасан. 

Шинэ жилийн болон сар шинийн баяр амралтын үеэр болон Монгол Улсын 

ерөнхийлөгчийн тус аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрөх үеийн хамгаалалт, 

зохицуулалтыг зөрчил, дутагдалгүй зохион байгуулж ажилласан. 

Аймгийн Засаг даргаас Монгол Улсын Шадар сайдтай байгуулсан гэрээнд 

тусгагдсаны дагуу гамшгаас хамгаалах команд штабын нэгдсэн дадлага сургууль 10 

дугаар сард зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн байна. 

 Энэ оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр аймгийн онцгой байдлын комиссоос 

мэргэжлийн анги байгууллагуудын болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хамруулан 

газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх дадлага сургалтыг 

зохион байгуулсан. 

     Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар 

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 2019 оны төлөвлөгөө”-г 7 бүлэг 39 

заалттайгаар боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг 81,3 хувьтай ханган 

ажилласан. 

Аймгийн Засаг дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөлийн дарга нарт хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 4, хүний 
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биеийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2, 

зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 12,  гэр бүлийн 

хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2, хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 2, архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 4 танилцуулгыг тус 

тус хүргүүлэн нийт 28 танилцуулгыг 51 саналын хамт хүргүүлсэн. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд холбогдсон хүмүүсийн зан үйлд нөлөөлөх 

нөлөөллийн сургалтыг аймгийн Архинаас ангижрахуй бүлгэм, сэтгэл зүйч, сэтгэл 

судлаач нартай хамтран 7 хоногийн 5 өдөр хуваарийн дагуу нийт 24 удаа зохион 

байгуулж, одоогоор давхардсан тоогоор 52 иргэнийг хамрууллаа.  

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 

зөвлөлийн 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тус цагдаагийн хэлтсээс 22 

асуудал төлөвлөн, зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан.   

       Төлөвлөсөн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад шаардлагатай 8 

асуудлыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн.  

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх, тусгай зөвшөөрөлтэй дэлгүүрүүдийн цагийн хуваарийг богиносгох 

чиглэлээр эрүү хэв журмын нөхцөл байдлыг аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх салбар зөвлөлийн хуралд танилцуулан, тусгай зөвшөөрөлтэй 

дэлгүүрүүдийн цагийн хуваарийг 22 цаг болгон тогтоох тухай  аймгийн Засаг 

даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн захирамжийг гаргуулан 

хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газар болон бусад албадаас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу 

гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ”Сар шинэ”, “Согтуу”, “Хурд”, 

“Хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье”, “Нэг хором”, “Байгалиа хамгаалвя”, 

“Зөв тусгал” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ  зохион явуулж үр дүнг 

тооцон ажилласан. 

 "Нэг хором” аяны хүрээнд "Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх", "Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргад суралцья", "Хүүхдээ 

хамгаалья 108 утас"-ны талаар 4 төрлийн сэрэмжлүүлэг, санамжийг аж ахуйн нэгж 

байгууллагууд, Ерөнхий боловсролын сургуулиудын мэдээллийн самбарт 

байршуулж ажиллаа. 

 Монгол улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн байгууллагын 

үйлчилгээний жил” болгон зарласан. Энэ ажлын хүрээнд иргэддээ ойр, илүү 

нээлттэй ил тод байж тэдний санал хүсэлтийг шуурхай авч шийдвэрлэж ажиллах, 

Мөн ЦЕГ-аас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэхэд удирдлага, зохион 

байгуулалтын шат дараалсан арга хэмжээг зөв, оновчтой зохион байгуулах 

зорилгоор Шивээговь сумын Сэвхүүл баг, Баянтал сумын Лүн багийн иргэд, Төмөр 

замын ажилчид, Сүмбэр  сумын ахмадуудад Цагдаагийн хэлтсээс 2018 онд хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын тайланг видео хэлбэрээр танилцуулан, санал асуулга авч, 

тэдэнд зориулж урлагийн хэсэгчилсэн тоглолт үзүүлж сонирхуулсан. 

   Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 12, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

болон замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрмээр 29, гэр бүлийн хүчирхийллээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 22, хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр 16, архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 13, цахим гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 4, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан 
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сэргийлэх чиглэлээр 1  нийт 119 удаа ЦТСүлжээний 56, Онцгой байдлын газрын 46,  

ЕБС-ийн багш ажилтан 62, Төмөр замын өртөө 89, Шивээговь сумын иргэд 230, 

Баянтал сумын иргэд 63, Сүмбэр сумын 3652 зэрэг нийт давхардсан тоогоор 641 аж 

ахуйн нэгж байгууллагын 19063 иргэнд сургалт зохион байгуулж, хулгайлах гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөмжийг 1120, зам тээврийн осол 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлэг 1044, гэр бүлийн хүчирхийллээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санамж сэрэмжлүүлэг 810, хүүхдийг гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарын авлага, зөвлөмж 815, архидан согтуурахтай 

тэмцэх чиглэлээр санамж сэрэмжлүүлэг 750, цахим гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр зурагт хуудас 600 нийт 6690 иргэнд тараан, аймгийн Залуус 

телевизээр өдрийн 8 удаагийн давтамжтайгаар нэвтрүүлсэн.   

  Мөн “Тэнэмэл” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан, 5 иргэнийг 

судалгаанд хамруулан эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд оруулан, иж бүрэн 

хувцастай болгосон. 

      Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан 

нөхцлийг судалж үзэхэд 65 хувь нь архи согтууруулах ундаа хэрэглэсэнтэй 

холбоотой байгаа тул аймгийн Прокурорын газартай хамтран архи согтууруулах 

ундаа худалдаг борлуулдаг 42 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үзлэг шалгалтыг 

явуулж дараах дүгнэлтийг гаргалаа. Үүнд:   

      Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 

зөвлөлтэй хамтран, аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж 

байгууллагын үйл ажиллагаанд Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалган ажиллалаа.        

      Шалгалтаар мэдээллийн самбарыг ор нэр төдий ашигладаг, камерын 

үзүүлэлт тааруу зэрэг нийтлэг дутагдлууд илэрлээ.  

      Мөн гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгүүдэд тавих хяналтыг 

сайжруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэдийн аюулгүй 

байдлыг хангах зорилгоор  “АЖ АХУЙН НЭГЖ КАМЕР” арга хэмжээг зохион 

байгууллаа.  

      Шалгалтанд Сүмбэр суманд нийт 209 аж ахуйн нэгж байгууллага 

хамрагдсанаас хяналтын камергүй 64, шаардлага хангахгүй 18, Шивээговь суманд 

46 аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдсанаас хяналтын камергүй 20, шаардлага 

хангахгүй 1, Баянтал суманд 15 хамрагдсанаас камергүй 7, шаардлага хангахгүй 2 

аж ахуйн нэгж байгууллага байна.  

      Аймгийн хэмжээнд нийт 270 аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдсанаас 

хяналтын камергүй  91, шаардлага хангахгүй 21 байгаа ба зөрчлийг засуулахаар 

25 дугаартай мэдэгдлийг хүргүүлсэн. 

      Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, 

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Дэлхийн зөн Олон Улсын байгууллага 

Бор-Өндөр ОНХ-1 байгууллагуудтай хамтран хүүхдийн эрхийг хамгаалах, аливаа 

эрсдлээс сэргийлэх, хүүхдээ эерэг аргаар хүмүүжүүлэх, ёс суртахуун, эерэг 

хандлагыг гэр бүлд төлөвшүүлэх, хүүхэд хөгжил хамгаалалд эцэг эхийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд сөргөөр нөлөөлж байгаа шалтгаан 

нөхцлийг олон нийтэд таниулж, бүх төрлийн хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг 

бууруулах чиглэлээр “Зөв тусгал” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, аяны хүрээнд төрийн 

болон төрийн бус 75 байгууллагад “Зөв тусгал” хөдөлгөөний талаар мэдээлэл өгөн, 
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сургалт орж аянд нэгдүүлсэн.  

       Мөн “Миг даатгал”-тай хамтран Ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн бага 

анги, 5 цэцэрлэгийн бэлтгэл, дунд ангийн 3500 гаруй эцэг эхчүүдэд урин дулааны 

улирал болж сургуулийн амралт эхэлж байгаатай холбогдуулан эцэг эх, асран 

хамгаалагч нарт хүүхддээ тавих хараа хяналтаа сайжруулах чиглэлээр “Ил 

захидал” хүргүүлсэн.  

       Мөн Нийгмийн салбарын харьяа байгууллагуудын “Нээлттэй хаалганы 

өдөр”өөр “Зөв тусгал” хөдөлгөөний талаар 1250 иргэдэд сурталчиллаа. 

       Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 

хамтран өсвөр насны охидын бэлгийн халдашгүй байдлын гэмт хэргийн эсрэг 

“Бидний ирээдүй-Охид” сэдэвт уулзалт зөвлөгөөнийг хил залгаа Хэнтий, Дундговь, 

Дорноговь, Төв аймгийн 10 сумдын Иргэдийн хурлын дарга, Засаг дарга, хэсгийн 

төлөөлөгч, нийгмийн ажилтан, өсвөрийн эмч нарын төлөөлөл 75 хүнийг хамруулан 

зохион байгуулсан. 

       Зөвөлгөөнөөс 5 төрлийн зөвлөмж гарган салбарууд хүүхэд хамгааллын 

чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа уялдуулан ажиллах шийдвэрт хүрсэн. 

       Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, 

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, ДЗОУБ Бор-Өндөр ОНХ-1 салбартай 

хамтран хүүхдийн эрхийг хамгаалах, аливаа эрсдлээс сэргийлэх, хүүхдээ эерэг 

аргаар хүмүүжүүлэх, ёс суртахуун, эерэг хандлагыг гэр бүлд төлөвшүүлэх, хүүхэд 

хөгжил хамгаалалд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдийн хүмүүжил 

төлөвшилд сөргөөр нөлөөлж байгаа шалтгаан нөхцлийг олон нийтэд таниулж, бүх 

төрлийн хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр эцэг, эх, асран 

хамгаалагч нарт “Уриалга” гарган 750 ширхэгийг тараан ажилласан. 

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийн 

гаралтыг бууруулах зорилгоор улсын хэмжээнд зохион байгуулж буй “Байгалиа 

хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн 

хэлтсээс салбар төлөвлөгөө гарган ажиллаж, дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:   

Нутаг дэвсгэрт бүртгэгдсэн Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийн 

илрүүлэлт шийдвэрлэлт, шүүхийн шийдвэрлэлтийн судалгааг сүүлийн 3 жилээр 

гаргахад Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24 дүгээр бүлэгт заасан гэмт хэрэг 

бүртгэгдээгүй байна.  

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх, хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг шалгах, зөрчилд хариуцлага тооцох чиглэлээр хяналт шалгалтыг 

төрийн болон төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай 

хамтран хэрэгжүүллээ.   

       Монгол Улсын стандарт МNS5345:2011 “Овор ихтэй  ачаа тээвэрлэх”-ийг 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр тус аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

болон тээвэрлэж байгаа хөдөлгөөнд хяналт тавьж Монгол улсын Зөрчлийн тухай 

хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 46 дахь хэсэгт зааснаар 10 хүнийг 1.000.000 төгрөгөөр, 

мөн хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 47 дахь хэсэгт зааснаар 21 хүнийг 1.050.000 

төгрөгөөр тус тус торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллалаа.  

      Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, 

Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газар, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага, 

Итгэл ивээл Ганц зам төрийн бус байгууллагатай хамтран архидан согтуурах, 

түүний хор уршгийг таниулах зорилгоор “Амьдралын зам” өдөрлөгийг зохион 
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байгууллаа. Уг арга хэмжээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 20-ноос 06 сарын 20-ны 

өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулах ба сургалтанд 11 иргэнийг 

хамруулсанаар энэ оын эхний хагас жилийн байдлаар 9 иргэн архинаас сайн 

дураараа татгалзаад байна.  

      Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр “АА” төрийн бус байгууллагыг 

оролцуулан “Мэргэжилтэний баг”-ийг байгуулан 2019 онд хийх ажлын 

төлөвлөгөөгөө боловсруулан батлуулан, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллаж 

байна.   

       Аймгийн хэмжээд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага мэдээлэлд 

криминологи судалгааг хийн, гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгдэж буй эмзэг 

цэгүүдийн судалгааг гаргалаа.  

       Дээрхи судалгаанд үндэслэн зуны эргүүлийн нэгдсэн байршилтыг гарган 

ажиллаж байна.  

       Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 7, Хулгайлах гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 12,  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 11, залилан мэхлэх гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 4, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр 29, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 22, 

хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 16, архидан согтуурахтай 

тэмцэх чиглэлээр 13, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

1, цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 4, уулзалт 1, өдөрлөг 5 удаа 

тус тус зохион байгуулсан.   

Дээрх ухуулга, яриа, сургалт, сурталчилгаанд 19063 иргэн хамрагдсаны 

дотор төрийн болон төрийн бус аж ахуйн нэгжийн ажилтан 10744, хувиараа 

хөдөлмөр эрхлэгч 1334, малчин 519, сурагч 2708, оюутан 3037, ажилгүй 641 иргэн 

хамрагдсан.  

 Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 28 мэдэгдлийг 119 аж  ахуй нэгж, байгууллагад хүргүүлэн, 

мэдэгдлийн хариуг хугацаанд нь авч, хугацаа болоогүй 4 байна.    

Гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй 16, архаг архичин 69, насанд хүрээгүй 1 

хүнийг бүртгэж, нийт 52 хүнтэй ганцаарчлан уулзаж зөвөлгөө өгсөн.  

   Орон нутгийн “Залуус” телевизээр хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 4 минутын давтамжтайгаар 68 удаа, хүний эрүүл мэндийн 

халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 9 удаа 10-

12 минутын давтамжтай 39 удаа, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр 7 удаа 3-5 минутын давамжтай нийт 54, архидан согтуурахтай тэмцэх 

чиглэлээр 11 удаа 5 минутын давтамжтай 107 удаа тус тус нэвтрүүлсэн. Мөн 

Боржигон цагдаа” facebook хаягаараа танихгүй хүнтэй холбогдохгүй байх, хувийн 

мэдээллээ аль болох нууцлах, энэ талаарх сэжиг бүхий мэдээ, мэдээллийг 

цагдаагийн хэлтсийн 98641102, 7054102 утсанд яаралтай өгөх талаар 

сэрэмжлүүлгийг иргэдэд 15-20 минутын давтамжтайгаар нийт 28 удаа иргэдэд 

хүргүүлсэн. 

       Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс ирүүлсэн Монгол 

улсын Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлэг Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулагдаж буй “Нэг 

хором”, Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Халаасны хулгайн гэмт хэргээс 
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урьдчилан сэргийлье”, “Хулгайн гэмт хэргээс хамтдаа сэргийлье”, Монгол улсын 

иргэдээс үйлдэж буй хулгайн гэмт хэргийн талаар болон “Та сэргийлж чадна” зэрэг 

видео контентуудыг олон дагагчтай нийт 29 группуудэд байршуулан ухуулга 

нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулсанаар нийт 5,635.210 иргэн хандсан 

байна.  

      Эдгээр ажил арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласнаар хүний эрүүл 

мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 14.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 

байна.  

       Мөн аймгийн “Залуус” телевизээр видео контентуудыг 10-15 минутын 

давтамжтайгаар өдөрт 8 удаа нэвтрүүлж, иргэдэд хүргэлээ. 

       Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 270 аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” нэршил бүхий  самбарын 

загварыг гарган батлуулж, нэгдсэн самбартай болгох ажлыг зохион байгуулаад 

байна. Мөн хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх агуулга бүхий зурагт хуудсыг 

нийт 56 аж ахуйн нэгжийн самбарт байршууллаа.  

       Аймгийн Хууль зүйн хэлтэс, “Залуус” телевизтэй хамтран “Хуулийн цаг” 

нэвтрүүлгийг зохион байгуулан, байгууллагуудыг хуваарийн дагуу оролцуулж, 

насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчил болон осол, гэмтэлд өртөж хохирох, 

холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх талаар нийт 2 удаа 10 минутын мэдээлэл 

бэлтгэн иргэдэд хүргэсэн.  

        Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй РС тоглоомын газруудыг өдөр 

бүр эргүүлийн чиглэл, маршрутанд оруулан үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулж байна.  

 Одоогоор аймгийн хэмжээнд цахим гэмт хэрэгтэй холбоотой гэмт хэрэг, 

зөрчил илрээгүй болно.  

 Аймгийн Залуус телевизээр  52 удаа, 56 минутын 361 давталттайгаар 

мэдээ мэдээлэл, санамж, сэрэмжлүүлгийг иргэдэд хүргэсэн.  

        Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг саун, массажны газар байхгүй. 

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа караоке, баар, ресторан, халуун усны газар, зочид 

буудал зэрэг газруудаас Хүн худалдаалах, бэлгийн мөлжлөгийн гэмт хэргийн 

шинжтэй үйлдэл, гомдол мэдээлэл бүртгэгдээгүй, шалгалтын ажиллагаа явуулахад 

зөрчил дутагдал илрээгүй.  

        Албан ёсны бүртгэлтэй “Сүмбэр-Алт”, “Оргил”, “Их сансар” зэрэг зочид 

буудал болон архи согтууруулах ундааны зүйл худалдан борлуулдаг газруудад 

зөвлөмж хүргүүлэн үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажиллаж байна.  

         

ГУРАВ: ДҮГНЭЛТ 

 Гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдсэн 59 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь 

нийт хэргийн 22.2 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд урьд оны мөн үеэс 5 буюу 9,2 хувь 

өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэрт 6 багт оршин сууж буй хүн амын тоотой архи, 

согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдан борлуулах цэгийн тоог харьцуулж үзвэл 

1 дүгээр баг 2798 хүн оршин суудаг байхад 7 цэг байгаа нь 399 хүн ам тутамд 1 цэг, 

2 дугаар багт 3315 хүн оршин суудаг байхад 12 цэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 

276 хүн ам тутамд нэг цэг, 3 дугаар багт 4321 хүн оршин суудаг байхад 5 цэг үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа нь 864 хүн тутамд нэг цэг ногдохоор байгаа нь хүн ам, тэр 

дундаа насанд хүрсэн хүн амд нь харьцуулвал хэт олон байна.  
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       Эрүүлжүүлсэн хүний тоо өмнөх оны үзүүлэлтээс 20 хүнээр буюу 5,14 хувь 

өссөн байна. 

       Согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг цэгүүдэд 22:00 цагаас хойш архи, 

согтууруулах ундаа худалдан борлуулахгүй байх талаар аймгийн Засаг даргын 

захирамж гарсан боловч түүгээр үйлчилдэг ресторан, бар, пабуудад шөнийн 02:00 

цаг хүртэл ажиллахыг зөвшөөрөл олгосонтой холбоотойгоор согтууруулах ундааны 

хэрэглээ, гудамж, талбай, олон нийтийн газарт согтуугаар үйлдсэн гэмт хэрэг, 

зөрчил буурахгүй байна. 

ДӨРӨВ: САНАЛ 

      1. Байгууллагын  хэвийн, шуурхай үйл ажиллагааг хангах, албаны бэлэн 

байдлыг хангуулахад зарим албан тушаалын орон тооны асуудлыг шийдвэрлүүлэх 

шаардлагатай байна. Үүнд:  

      а/ Алба хаагчдыг стресс бухимдлаас урьдчилан сэргийлэх, сэтгэл зүйн 

туслалцаа үзүүлэх, зөвөлгөө өгөх зорилгоор цагдаагийн хэлтэст сэтгэл зүйчийн 

орон тоог батлуулах. 

      б/ Цагдаагийн хэлтэст батлагдсан орон тоогоор шүүх, шүүгчийн аюулгүй 

байдлыг хангуулах чиглэлээр хамгаалалтын 1 цагдаа, харуулын 4 цагдаа ажиллаж 

байгаа бөгөөд хэд хэдэн шүүх хурал зэрэг явагдах, шүүгч албан томилолтоор өөр 

орон нутагт ажиллах үед хамгаалалтанд ажиллах алба хаагчид хүрэлцэхгүй байгаа 

тул хамгаалалтын цагдаагийн 2 орон тоог шийдвэрлүүлэх. 

      2. Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны стандарт, эрүүл ахуйн  шаардлага  

хангахуйц засвар үйлчилгээ хийх төсөв шийдвэрлүүлэх.   

      3. Цагдаагийн хэлтсийн барилга, байгууламжийг шинээр барихад 

шаардлагатай төсөв, санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх зэрэг ажлуудыг 

хэрэгжүүлэх саналтай байна.  
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