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ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 

 2017.12.20                   Булган сум 

Зорилго: Тус газар нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд Цагдаагийн албаны тухай 
хууль, үүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, эрх зүйн актуудыг судлан үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэх, ил тод нээлттэй байх, олон нийтийн итгэлийг 
хүлээж, иргэний дэмжлэгийг авах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага, иргэдтэй харилцан хамтран ажиллах, шинжлэх ухаан орчин үеийн техник 
технологи мэдээллийн сүлжээний ололтыг ашиглах, цагдаагийн албаны үндсэн зарчмыг 
баримтлан алба хаагч ажилтныг сургаж бэлтгэх, чадварыг дээшлүүлэх, цагдаагийн алба 
хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг нийт бие бүрэлдэхүүн, олон нитийн 
дэмжлэг туслалцаанд түшиглэн хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

-Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон 
дээд шатны байгууллагаас гаргасан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, үүрэг, ажлын чиглэл болон 
холбогдох эрх зүйн баримт бичигт тусгагдсан ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр: /хөтөлбөр төлөвлөгөө холбогдох бусад баримт бичгийн хэрэгжилтийг гарган 
хүргүүлсэн байдал/  

Цагдаагийн Eрөнхий Газрын даргын 2017 оны 01 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б\01 дүгээр 
тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан Цагдаагийн газрын 2017 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж биелэлт, үр 
дүнг тооцон ажилласан. 

 
Цагдаагийн газраас УИХ, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон дээд 

шатны байгууллагаас батлан гаргасан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, холбогдох эрх зүйн актууд, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, 
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр, 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, 
Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс 
сэргийлэх, хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр, Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль 
бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Гэрч хохирогчийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр, 2016-2017 оны агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний биелэлтүүд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга нараас өгсөн 
үүрэг, албан даалгавар, тушаал шийдвэр, хөтөлбөр төлөвлөгөөний биелэлтүүдийг гарган хагас, 
бүтэн жилээр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллаж байна.  

 
 Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 187 
тоот тогтоолоор баталсан Ерөнхий менежер, нэгжийн менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын дагуу Цагдаагийн газрын даргатай бүх шатны дарга нар 
2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, тасгууд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин сар 
бүр ажлаа дүнгүүлэн ажиллаж байна. 
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Монгол  улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2007 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн 48, 
2009 оны 12 дугаар сарын 15-ны 188-р тогтоолоор батлагдсан заавар, журмын дагуу 
цагдаагийн газрын алба хаагч нартай тасгийн дарга нар 2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, 
2017 онд хэрэгжүүлэн ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нь батлан, хэрэгжилтэнд нь 
хяналт тавин сар бүр ажлыг нь дүгнэн үр дүнгээр нь цалинг олгон ажилласан. 
 

-Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, тушаалын тоо 

 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 
ээлжит болон ээлжит бус хурал нийт 16 удаа хуралдаж хүний нөөцийн чиглэлээр 84 асуудал, 
сахилга хуриуцлагын чиглэлээр 21 асуудлаар сонсгол мэдээлэл оруулан хэлэлцэж  шийдвэр 
гаргасан байна.   
 
 Цагдаагийн газрын даргаас 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар үйл ажиллагааны 
чиглэлээр 65 тушаал, боловсон хүчний чиглэлээр 170 тушаал гарган биелэлт үр дүнг тооцон 
тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилласан. 
 

-Хүний нөөцийн талаар 

Тус цагдаагийн газарт 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 16 алба хаагч шинээр 
томилогдон ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар шинээр томилогдсон алба 
хаагч нарт сургагч багш томилон дасан зохицох хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө гарган газрын 
даргаар батлуулан ажиллаж хэвшээд байна. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дасан 
зохицох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журам /код-944/”-ын дагуу богино хугацаанд ажилд нь сургаж, 
дадлагажуулан биелэлт үр дүнг тооцож ажиллахыг үүрэг болгон ажиллаж байна. Дадлагажих 
багшийг ахлах албан тушаалтай алба хаагч нараас дээш албан тушаалтай алба хаагч нарыг 
тушаалаар томилон ажиллаж байна. Шинээр томилогдон ажиллаж байгаа 16  алба хаагч нарыг 
ЦЕГ-ын сургалт дадлагын төвд сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан. 

 Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар Шинээр томилогдсон алба хаагч нарт халамжлан 
хүмүүжүүлэгч багш томилж, үр дүнгийн гэрээ байгуулж биелэлт үр дүнг тооцон, тухайн алба 
хаагч сахилгын зөрчил дутагдал гаргасан тохиолдолд хамтын хариуцлага тооцон ажилласан. 

Сахилгын зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч нарт дахин зөрчил дутагдал гаргахгүй 
байх чиглэлээр баталгаа авч, холбогдох хууль, дүрэм, журмуудыг өөрөөр нь судлуулах,  үр дүнг 
тооцох, хариуцсан алба хаагч нартаа бүртгэлээр тавих хяналт, шалгалтыг тогтмолжуулахыг 
холбогдох тасгийн дарга нарт тушаалаар үүрэг болгон өгч ажиллаж байна.  

 Шинээр томилогдсон 16 алба хаагч нараар баталгаа бичүүлэн авч хувийн хэрэгт нь 
хавсарган ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар шинээр томилогдсон алба хаагч нараас 
сахилгын зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч байхгүй болно. 

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн үүрэгт ажилдаа идэвхи зүтгэл үр, бүтээл 
гарган ажилласанг нь үнэлж дараах алба хаагч нарыг шагнаж урамшуулсан байна. Үүнд:  

-Төрийн шагнал 

1.“Цагдаагийн гавъяаны улаан тугийн одон”-оор газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 
З.Гомбо 

2.“Цэргийн хүндэт” тэмдэгээр Дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн 
дэд хурандаа Д.Гантөмөр 

3.“Цэргийн хүндэт” тэмдэгээр хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Б.Пүрэвцэнд 
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4.Цэргийн хүндэт” тэмдэгээр ахмад ажилтан, цагдаагийн бэлтгэл хошууч Б.Баттулга  

5.“Цэргийн хүндэт” тэмдэгээр зохицуулагч, цагдаагийн хошууч Г.Батхуяг 

-Цагдаагийн ерөнхий газрын шагнал 

1. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэгээр Хишиг-Өндөр сум дахь сум 
дундын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн ахмад П.Мягмарсүрэн 

2. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэгээр ахлах хэрэг бүртгэгч, 
цагдаагийн хошууч Ж.Батдорж 

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэгээр цагдаа-жолооч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Энхжаргал 

4. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Хүндэт жуух”-аар хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Э.Энхболд 

5. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр Дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн 
тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Гантөмөр 

6. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч У.Намсрайжав 

7. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр Мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч С.Ганзориг 

8. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн 
ахлагч Х.Шинэтөр  

9. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн 
ахмад Б.Нэргүйбаатар 

10. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Спортын алдар” тэмдэгээр Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн дэд хурандаа М.Баяртогтох 

11. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Спортын алдар” тэмдэгээр хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн дэслэгч Ц.Анхбаяр 

12. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Спортын алдар” тэмдэгээр мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Ц.Цогтбаяр 

13.Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Х.Батжаргал 

14. Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газрын “Баярын бичиг”-ээр мэдээлэл судалгааны 
ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Т.Туяа 

15. Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газрын “Баярын бичиг”-ээр зөрчлийн тоо бүртгэгч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Гантөгс 

16. Мөрдөн байцаах албаны “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Б.Банзрагч 

17. Мөрдөн байцаах албаны “Баярын бичиг”-ээр Рашаант сум дахь сум дундын 
цагдаагийн тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Энхтүвшин 
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18. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хамгаалах газрын “Баярын бичиг”-ээр хамгаалалтын 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Р.Амгалан 

-Байгууллагын шагналаар 

1.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Л.Отгонбаяр 

2.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Д.Дэлгэрмөрөн 

3.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Батчулуун 

4.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч П.Алтантогтох 

5.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Н.Алтанчөлөө 

6.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Д.Батмөнх 

7.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Болдсайхан 

8.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Нэргүйбаатар 

9. Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Г.Жамсранжав 

10.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Эрдэнэбаяр 

11. Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Т.Туяа 

12.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Энхтүвшин 

13.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр Хишиг-Өндөр сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн 
мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч П.Алтантогтох 

14.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-жолооч, цагдаагийн сургагч ахлагч Г.Энхжаргал 

15.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Болдсайхан 

16.Байгууллагын “баярын бичиг”-ээр зөрчлийн тоо бүртгэгч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Гантөгс 

17.Байгууллагын “баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлагч Г.Бат-Эрдэнэ 

18.Байгууллагын “баярын бичиг”-ээр харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Эрдэнэбат 

19.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Манлайнам 

20.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Т.Ганбат 
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21.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Баярмагнай 

-Аймгийн Засаг даргын шагнал 

1. Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Ш.Батхөлөг 

2. Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Г.Жамсранжав 

3. Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Батхүү 

4. Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Жамбалдорж 

5. Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Банзрагч 

6. Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Ш.Мөнх-Амгалан 

7.Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
М.Батдорж 

8.Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр нярав, цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Баярчулуун 

9.Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Т.Ганбат 

-Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын шагнал 

1. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Хүндэт жуух”-аар хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Д.Эрдэнэбат 

2. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Хүндэт жуух”-аар хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Д.Бямбадорж 

3. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Хүндэт жуух”-аар эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Т.Мөнхбат 

4. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Баярын бичиг”-ээр Хангал сум дахь сум дундын 
цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Батбилэг 

5. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Баярын бичиг”-ээр эдийн засгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
дэслэгч З.Итгэлбаяр 

6. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн дэд 
ахлагч Х.Баттулга 

-Монголын эмэгтэйчүүдийн шагнал 

1.“Хүндэт тэмдэг” Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Т.Туяа 

2.“Хүндэт тэмдэг” Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч Д.Батцэцэг 
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-Монголын залуучуудын  холбооны шагнал 

1. “Цэргийн алдар” Мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Банзрагч 
2. “Тэргүүний залуу” Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Батчулуун 

-Монголын үндэсний олимпын хорооны шагнал. 

1.“Монголын үндэсний олимпын хорооны 60 жилийн ойн тэмдэг” зохицуулагч, цагдаагийн 
ахмад Б.Бүрэнтөгс 

-Сангийн яамны шагнал 

1.“Санхүү тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн хошууч 
Б.Манлай 

Тус цагдаагийн газар нь 136 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулахаас одоогийн 
байдлаар нийт 129 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Хүний нөөцийн нэгдсэн санд 
одоогийн байдлаар 129 алба хаагчийн мэдээллийг шивж ажилласан. Санд зөрчилтэй байсан 5 
алба хаагчийн архивын лавлагааг Цагдаагийн ерөнхий газрын Төв архиваас гаргуулан авч санд 
нөхөн оруулж, шинээр ажилд орсон нийт 16 алба хаагчийн мэдээллийг санд шивж ажилласан. 

Тус газрын нийт 65 ахлагчийн хувийн хэрэгт тогтмол баяжилт хийн ажиллаж байна. 
Офицер алба хаагчдын хувийн хэргийн баяжилтийг Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст тухай бүр нь 
албан тоотоор хүргүүлэн ажиллаж байна. Бусад алба хаагч нарын хувийн хэрэгт тогтмол 
баяжилт хийн ажилласан. 

Хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд нийт 71 алба 
хаагчаар бөглүүлэн алдаа дутагдал гаргалгүй Дотоод хяналт шалгалт аюулгүй байдлын газарт 
хүргүүлэн ажилласан. Офицер албан тушаалд шинээр томилогдсон Холбоо, мэдээллийн 
инженер-дадлагажих Дамдингийн Дашдэлгэрийн Хувийг ашиг сонирхолын мэдүүлэг ХАСХОМ-
ыг 30 хоногт багтаан бөглүүлэн баталгааны маягтыг хэвлэн авч гарын үсэг зуруулсан. Одоогийн 
байдлаар хугацаа хоцорч Хувийн ашиг сонорхолын мэдүүлэг ХАСХОМ-ыг бөглүүлсэн алба 
хаагч байхгүй болно. 

-Байгууллагын үйл ажиллагаа түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан 
ажил, арга хэмжээ. 

Тус Цагдаагийн газраас алба хаагчдын нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцөлийн талаар 
нэгдсэн судалгаа хийж, үйл ажиллагааны тайлантай танилцсаны үндсэн дээр дараах ажил, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: 

 
1.2018 онд тус Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой тохиох учир алба хаагчдын нийгмийн 

баталгаа, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор “Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяныг 
өрнүүлэн нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан тасаг, алба хаагчид хариуцан ажиллаж байна. 

 
2.Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уяалдуулан 

Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэх 31 заалт 
бүхий төлөвлөгөө боловсруулан оруулж алба хаагч нарыг эрүүлжүүлэх, чийрэгжүүлэх, эрүүл 
амьдралын дадал, хэвшилд сургах чиглэл бүхий нийтийн биеийн тамирын сайн дурын танхим, 
клуб, хамтлагуудыг дэмжиж ажиллах, Орон нутгийн чанартай замын уулзваруудад тэмдэг 
тэмдэглэгээ тавьсан ажлыг үргэлжлүүлэх, Цагдаагийн газрын өргөтгөл, гадна фасат, 
сантехникийн их засвар, нийтийн байрны сантехникийг засварлах ажлыг дэмжүүлэх гэх мэт 
байгууллагын үйл ажиллагаанд ач холбогдол бүхий заалтуудыг тусган ажиллаж байна. 
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3.Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2011 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 38 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Биеийн тамир, спортын арга хэмжээг зохион байгуулах журам /код-
940/”-ын 940.6.2 дахь заалтыг үндэслэн Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 
26-ны өдрийн А/14 тоот тушаалаар тус цагдаагийн газрын орон тооны бус спорт хамтлагийн 
ажлын хэсгийг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна.  

 
4.Тус Цагдаагийн газраас санаачлага гарган Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг 

бүсийн оношлогоо үйлчилгээний төвийн “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулан Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай 
хуулийн 14 дүгээр зүйл, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор аймгийн төвд ажиллаж байгаа 48 алба хаагчийг эхний ээлжинд эрүүл мэндийн анхан 
шатны үзлэгт хамруулан  гэрээний дагуу хэт таргалалт, сахар, цусны даралт ихсэх өвчиний 
шинж тэмдэг бүхий 12 алба хаагчдад онош тогтоох нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамруулж, үүнтэй 
холбоотойгоор эмийн болон эмийн бус эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. /Зураг 
17,18/ 

 
 5.“Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын дарга, зөвлөлийн 
гшүүдийн санаачлагаар тэдний бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор конторын барилгын зоорийн давхарт иж бүрэн тоног, төхөөрөмж бүхий 
“Фитнесс”-ийн клубыг тохижуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр ашиглалтанд оруулан 
тууз хайчилж, гар дээр суниалт, гэдэс таталтын тэмцээн зохион байгуулан ажилласан нь хамт 
олны урмыг сэргээсэн ажил болсон. Уг фитнесс клубыг “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах 
гэрээнд заасны дагуу эмийн бус эмчилгээнд ашиглахаар төлөвлөн хэрэгжүүлсэн. /Зураг 19-20/ 
 

6. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Спорт арга зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, онцгой 
байдлын ахмад, гимнастикийн олон улсын хэмжээний мастер Ч.Энхтүвшин урьж цагдаагийн 
газрын алба хаагчдад “Хөдөлгөөний эрүүл мэнд” сэдвээр 1 удаагийн 3 цагийн сургалтын 50 
алба хаагчид орж биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөний ач тус, хэрхэн хичээллэх талаар заавар 
зөвлөгөө өгч ажилласан.  

 
7. Монгол Улсын баатар, хурандаа генерал Ж.Лхагвасүрэнгийн нэрэмжит Булган аймаг 

дахь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын “Марш 
Тактик-Тусгай Бэлтгэл”-ийн аварга тасаг шалгаруулах тэмцээнд цагдаагийн газрын баг 
тамирчид амжилттай оролцож 2-р байр эзэлж, өргөмжлөл, мөнгөн медиалаар шагнагдсан 
байна.    

 
8. Монгол улсын Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны 

өдрийн А/93 дугаарай тушаалаар баталсан удирдамжын дагуу тус цагдаагийн газрын хэмжээнд 
“Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч” уралдааныг 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-наас 24-ний хооронд тус 
цагдаагийн газрын хэмжээнд амжилттай зохион байгуулж Могод сумын хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн дэслэгч Ц.Анхбаяр тэргүүн байр, Баян-Агт сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
дэслэгч Ш.Мөнх-Амгалан дэд байр, Сэлэнгэ сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Л.Отгонбаяр гутгаар байрыг тус тус эзэлж өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдсан 
байна. 

 
 9.   Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор цагдаагийн газрын 
дарга, дэд дарга, төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн дарга, мөрдөн байцаагч, эрүүгийн 
төлөөлөгч нарын өрөө, бусад өрөөнүүдийг иж бүрэн болон хэсэгчилсэн байдлаар засварлах 
ажлыг  2016 оны 12 дугаар сард эхэлж, 2017 оны 1-р сард дуусгаж, хоёрдугаар давхарын 
коридор луу өгсөх шатны хонгил, хоёр давхарын коридорыг засварлан, Цагдаагийн 
байгууллагад ажиллаж байсан, ажиллаж байгаа генералуудын  фото зураг, тэдний цагдаагийн 
албаны талаар хэлсэн онч, мэргэн үгсийг бичиж байрлуулан төрийн далбаа, Булган аймгийн 



 

 8 

туг, Булган аймгийн цагдаагийн газрын туг, гурван үеийн цагдаагийн байгууллагын хэлхээс 
бүхий зураг, Булган аймгийн Цагдаагийн газар байгуулагдсан түүхэн тушаал, шинэчлэн 
найруулсан Цагдаагийн албаны тухай хууль, тангарагийг шилэн хоргонд байрлуулан алдрын 
булан шинээр байгуулсанд  алба хаагчид талархаж ажиллах урам зориг нь нэмэгдсэн. 
 
 10.  Аймгийн Онцгой комиссын хурлаар санал оруулан орон нутагт хөдөлгөөнтөөр 
хяналт, шалгалт явуулах, чирж явах зориулалт бүхий 10,0 сая  төгрөгийн өртөг бүхий дугуйт 
тоноглосон постыг шийдвэрлүүлсэн.  
 
 11.  Аймгийн Засаг дарга Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон цагдаагийн газрын дарга 
нарын “Хамтран ажиллах гэрээ”-нд цагдаагийн алба хаагчдыг орон байр, хүнс, тээвэр, 
холбооны хэрэгслээр хангах, түүний гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байр болон бусад нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх заалтын дагуу 2017 онд нэг алба хаагчийн ар гэрийг ажлын байраар 
хангаж, Рашаант суман дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн алба хаагч нарт тус сумын  Засаг 
дарга 2 өрөө нэг байрыг албан бичиг хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 
 
 12.Тус аймгийн Хишиг-Өндөр сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн кабон байрны 
засвар үйлчилгээг 2017 оны 06 сарын 09-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд урсгал засварын ажилд улсын 
төсвөөс 7,8 сая төгрөгийг шийдүүлэн  засварын ажлын гүйцэтгэлийг 2017 оны 06 дугаар сарын 
28-ны өдөр хүлээн авсан. Засварын төлөвлөсөн ажил  100 хувьтай хэрэгжсэн.    
 

 
Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд хийсэн ажил, арга хэмжээ  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 
П.Оростогоо нь 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09/09 тоот албан бичгээр Эрх зүйн 
сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр дэд төлөвлөгөө гарган ирүүлсэнтэй танилцаж тус 
цагдаагийн газар нь 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр ажлын 2 бүлэг 4 заалт бүхий дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан 
ажилласан.  

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны төлөвлөгөөний  биелэлт жилийн эцсээр 95,1 хувьтай 
хэрэгжиж, төлөвлөгөөний биелэлтийг  хагас, бүтэн жилээр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж 
холбогдох газарт хүргүүлэн  ажилласан. 

Төлөвлөгөөний дагуу давхардсан тоогоор 655 алба хаагчид 9 удаагийн 9 цагийн 
сургалтыг  7 хоног бүрийн “Мягмар” гаригт албаны сургалтын цагаар орсон.  

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас дэвшүүлсэн “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний 
жил” гэсэн уриалгыг Цагдаагийн газрын нэг давхарын Жижүүрийн шуурхай албаны иргэдийг 
хүлээн авах цонхны дээд хэсэгт иргэд харахуйц түвшинд самбарт байрлуулан сурталчилж 
байна.  Шинээр батлагдсан хууль, эрх зүйн актуудаар тухай бүр сургалт орж алба хаагч нараас 
шалгалт авч ажиллаж байна. Алба хаагч нараас гэмт хэрэг, сахилга ёс зүйн зөрчилд 
холбогдсон алба хаагч нараар өөрсдөөр нь сургалт оруулан баталгаа бичүүлэн авсан. 
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Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 
санаачлан Хуулийн байгууллагуудын дунд "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд 
хуулийн байгууллагуудын оролцоо" сэдэвт хамтарсан зөвлөгөөнийг цагдаагийн газрын 
сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд тус газрын дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөр "Цагдаа, олон нийтийн хамтын ажиллагааны 
хүрээнд иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд анхаарах асуудал" сэдвээр 97 хүнд 1 
цаг 30 минутын сургалт орсон. Сургалтын дараа дараах саналыг боловсруулсан. Үүнд:  

 Иргэний эрх зүйн боловсролын түвшинг тогтоох судалгаа хийх,  
 Та үүргээ мэдэх үү хэлэлцүүлэг зохион байгуулах /оролцогч байгууллагаар иргэн, 

байгууллага/ 
 Хэсгийн ахлагч багийн дарга нарт эрх зүйн мэдлэгийг нь дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт 

зохион байгуулах /хуулийг иргэдэд хэрхэн яаж хялбар оновчтой шинэлэг аргаар 
сурталчлах /урлаг, соёлын арга хэмжээ, тэмцээн, уралдаан, цэцэрлэг, бага ангийн 
хүүхдүүдэд багас наснаас нь эрх зүйн боловсрол олгох, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл 
ашиглах, шторик ашиглах/ 

 Төрийн албан хаагчдын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх. 
 Хуулийн байгууллагууд болон тамгын газар, хуулийн хэлтсийг оролцуулсан сургалтын 

багийг ажиллуулах. 
 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын эрх зүйн боловсролтой булганчууд хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх. Тухайлбал: шатар, морин хуур, эрүүл ирээдүй гэх мэт саналыг 
боловсруулан гаргасан. 

Мөн хуулийн байгууллагуудын удирдлага, аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын дарга нарт цагдаагийн газраас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг 
танилцуулсан.  

Цагдаагийн газрын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 
Г.Болдбаатар, Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Э.Ариунчимэг нар Цагдаагийн ерөнхий газарт “Сургагч багш” бэлтгэх модуль сургалтанд 
хамрагдсан бөгөөд сургалт, мэдээллийн дагуу төлөвлөгөө, хуваарь гарган газрын даргаар 
батлуулж тасаг, хэсгийн дарга, ахлах байцаагч нар, сумдын тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч 
нарт болон бусад алба хаагчдад хэсэгчилсэн байдлаар сургалтыг явууллаа.  

Сургалтаар “Сургалт явуулах арга зүй”, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн үзэл 
баримтлал, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, хуулийн 
үзэл баримтлал, Шүүгч, шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал, 
Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн үйл ажиллагаа, орон нутагт анхаарах асуудал, Эрүүгийн 
хууль, Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, Төрийн нууцын хэлтсийн үйл 
ажиллагаа, Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 

тухай хууль, Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал зэрэг сэдвээр сургалт 
мэдээлэл өглөө. 

Аймгийн ИТХ-ийн дарга бөгөөд ГХУСАЗЗ-ийн дарга, аймгийн Засаг даргын баталсан 
удирдамжийн дагуу Цагдаагийн газраас хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран 17 сум, 7 
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багийн нийт 1927 иргэнд шинэчлэгдэн батлагдсан Цагдаагийн албаны тухай хууль, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байлын тухай хуульд орсон 
нэмэлт өөрчлөлт, мөн “Эрх зүйн боловрол, эрх зүйн ухамсарыг дээшлүүлэх нь”, “Хүний эрхийн 
ойлголт”, “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны онцлог”, “Гэр бүлийн харилцаа” зэрэг сэдвээр 
мэдээлэл, сургалт өгч, танин мэдэхүйн АХА тэмцээн зохион явууллаа. 

  

-Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тухай /гэрээ, 
санамж бичиг байгуулан, хамтран ажилласан байдлын талаарх мэдээлэл/  

Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргаас албан бичгээр ирүүлсэн үүргийн дагуу 
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 хоногийн аян”-ыг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны 
өдрийн А/29 тоот тушаалаар НХЖХТ-ийн даргаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын 
хэсгийг байгуулж, алба хаагчдад болон ажлын хэсгийн гишүүдэд хийж гүйцэтгэх ажлын 
чиглэлийг газрын даргаас өгч, үйл ажиллагаанд нь өдөр тутмын хяналтыг тавьж ажиллалаа.  

Урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд тус цагдаагийн газраас хийж гүйцэтгэх ажлын 30 
заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө гарган үүрэг, ажлын чиглэлийн хамт тасаг, албадуудад тараан 
өгч биелэлт, үр дүнг тооцон ЦБҮАЖ код 110-д заасны дагуу хяналт үнэлгээ шинжилгээ хийж 
ажиллалаа. Аяныг зохион байгуулж ажилласны үр дүнд аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 5 
сарын байдлаар 118 гэмт бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 4 хэргээр буюу 3.2 хувиар 
буурсан байна. Хэргийн илрүүлэлт 72.7 хувьтай гарсан нь өмнөх оныхоос 9.8 хувиар өссөн 
эерэг үзүүлэлт гарсан. Аяны явц үр дүнгийн талаар ЦЕГ-ын Хэвлэл мэдээллийн төвийн цахим 
хуудас, Булган аймаг Цагдаагийн газар цахим хуудас, “Булганы мэдээ” сонин, FM радио 104,5 
радиогоор тус тус иргэдэд мэдээлж сурталчилсан. 

БҮСТЗЭТХэрэг 136 бүртгэгдэн 58 хэргийг  илрүүлж, гэмт хэргийн  илрүүлэлт 43.7 
хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 14.4 хувиар  буурсанд дүн шинжилгээ хийж 
ажилласан.  

Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт албан тоотоор тус 
суманд түгээмэл үйлдэгддэг Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, өмчлөх эрхийн эсрэг 
гэмт хэргүүдийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нисгэгчгүй онгоц 
буюу “Нисдэг камер” авч ашиглах тухай хүсэлтийг хүргүүлсэн. 
Үүний дагуу тус сумын ИТХурлаас 2017.05.09 ний өдөр 01/34 
дугаартай албан бичгээр уг асуудлыг сумын иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 3 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэж 
шийдвэрлэсэн тухай хариуг ирүүлсэн. 

 

            Цагдаагийн Ерөнхий Газрын тэргүүн дэд даргаас өгсөн ажлын чиглэл, үүргийн дагуу 
аймгийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж байгаа “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайжруулах 45 хоногийн аян”-ны хүрээнд Баян-Агт, Бүрэгхангай, Могод, Сайхан, Дашинчилэн, 
Гурванбулаг, Орхон, Хангал сумдын 17 багийн 870 иргэнийг хамруулан Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
малчид иргэдийн идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэхэд “Малчдын бүлэг” байгуулж ажиллахын ач 
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холбогдол, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, шинэчлэгдэн найруулагдсан Эрүүгийн 
хуулиар тус тус сургалт зохион байгуулсан. Дээрх ажлын үр дүнд Баян-Агт, Сайхан, Могод, 
Бүрэгхангай, Гурванбулаг сумдад нийт 12 “Малчдын бүлэг” шинээр байгуулан үйл ажиллагааг 
нь идэвхижүүлэн, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах талаар сумын ГХУСАЗСЗ, хэсгийн 
төлөөлөгч нарт чиглэл зааварчлага өгсөн. 

Багийн Засаг дарга, байгаль хамгаалагч нартай хамтран Сэлэнгэ, Бугат, Хангал сумын 
нутаг дэвсгэрт хууль бус мод бэлтгэх, ан, загасчлалыг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр эргүүл шалгалтанд ажиллаж, хууль бус загас барьсан 2 зөрчил илрүүлэн загасны 
тор, дэгээ зэргийг хурааж байгаль орчны улсын байцаагчид хүлээлгэн өгч арга хэмжээ авхуулж 
ажиллалаа. Мөн хууль бусаар мод тээвэрлэсэн 3 зөрчлийг газар дээр нь илрүүлэн байгаль 
орчны улсын хяналтын байцаагчаар 2,880,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авхуулсан.   

 

               Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран нийт 72 багийн Засаг дарга нарт 
хууль эр0х зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, сургалтаар “Авилгаас 
сэргийлэх нь”, “Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь”, “Орон байрны хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх нь”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
хэрхэн хийх вэ?”, “Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр тус тус сургалт, 
мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ноос 14-ний өдрийн хооронд Булган аймгийн Хангал сум, 
Хялганат тосгонд Мөрдөн байцаах газрын Жи-таймын ажлын хэсгийнхэн ажиллаж гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дунд сургууль, Онцгой байдлын 50 дугаар  анги, цэцэрлэгийн 
багш ажилчид оролцсон нийт 150 иргэнд Залилан мэхлэх гэмт хэрэг, Байгаль хамгаалах 
журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа таниулгыг хийсэн. Мөн сургуулийн 
сурагчдын дунд “Цэнхэр халим” нэртэй цахим тоглоомын хор уршигын талаар МБГазрын ажлын 
хэсгийн алба хаагч нараар ахлах ангийн 180 сурагчид мэдээлэл өгч цахим гэмт хэрэгт өртөхгүй 
байх чиглэлээр сургалт орсон.  

 
           Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт албан бичиг хүргүүлэн 
иргэдийг санамсар болгоомжгүйгээр ой хээрийн түймэр тавих, дулааны улиралд иргэд гол 
мөрний усанд орж байгаад эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирох болон амь насаа алдах, үер 
усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сэрэмжлүүлэг боршур 400 хувийг хэвлүүлэн 
сумдад хүргүүлэн иргэдэд анхааруулга санамж сэрэмжлүүлгийг өгсөн. Мөн ой хээрийн түймэр 
ихээр гардаг, гол мөрөн, нуур цөөрөм ихтэй сумдын Засаг дарга, ИТХурлын дарга бөгөөд 
сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн дарга нарт албан бичиг хүргүүлэн энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчил 
үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулж ажиллах чиглэлийг 
өгсөн. 

Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагын дэмжлэгтэй цагдаа, прокурор, шүүх, 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтнуудад “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
чиглэлээр хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын ажилтныг чадавхижуулах 
нь” сэдэвт 4 өдрийн 40 цагийн цуврал сургалтанд 20 алба хаагчийг хамруулан ажилласан. 
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Аймгийн Шүүх, Онцгой байдлын газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, Дэлхийн Зөн 
ОУБ-тай хамтран  Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг, орон нутгийн хөгжлийн зөвлөлийн 
гишүүдийг чадваржуулах, хууль сурталчлах, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, 
гэр бүлд түшиглэсэн “Гэрээр айлчлах аргачлал” Хүүхэд хамгааллын загварыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Бүрэгхангай, Баяннуур, Могод, 
Сайхан, Баян-Агт, Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Рашаант, Гурванбулаг, Дашинчилэн зэрэг 10 суманд 
“Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг-2017” сургалт зохион  байгуулж, нийт 149 хүүхэд хамгааллын 
хамтарсан багийн гишүүд, 214 багш, 271 төрийн алба хаагч, 695 эцэг эхчүүд, иргэд олон нийт, 
1218 хүүхэд өвсөр үеийнхэн, 312 цэцэрлэгийн багачуудыг хамруулсан. 
 

            
 

Тус цагдаагийн газарт ажиллаж байсан ахмад ажилтан цагдаагийн бэлтгэл хошууч 
Г.Ганболдын хөдөлмөр алдрыг тэмдэглэн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүллээ. 
Хүндэтгэлийн арга хэмжээг цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа З.Гомбо арга 
хэмжээг нээн үг хэлж, ёслолын жагсаалаар алхаж ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлсэн. Арга 
хэмжээний үеэр ахмад ажилчдад хүндэтгэлийн зоог барьж, морин хуурийн татлага, уртын дуу  
сонсгож, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Г.Алтангарьд, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Б.Батчулуун нараас ая дууны мэндчилгээ өргөж, тэдний дунд “Караоке”-ны 
тэмцээн болон бусад арга хэмжээг зохион байгууллаа.  

 

     Байгууллагын удирдлагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 
талаар  

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирүүлсэн 
177 өргөдөлд бүртгэл хяналтын карт хөтлөн газрын удирдлагад танилцуулан, мэдээлэл 
судалгааны мэргэжилтэнд бүртгүүлэн холбогдох алба хаагчдад хүргүүлэн ажилласан. 

 Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтнаас  ирүүлсэн өргөдөл гомдол 
мэдээллийг түргэн шуурхай бодитой шийдвэрлэхэд удирдлагын зүгээс өргөдөл гомдол 
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мэдээллийн шийдвэрлэлтийн явц байдлын талаар судалгаа гаргуулан нийт алба хаагчдад 
долоо хоног бүрийн Баасан гараг бүр танилцуулж хариуцсан алба хаагчдад хугацаатай үүрэг 
чиглэл өгч үр дүнг тооцож ажилласан. 

Тус газар нь ЦЕГ-с хэрэгжүүлж байгаа мэдээлэл холбоо технологийн  бодлогын хүрээнд 
иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдол мэдээлэл бүрийг мэдээллийн нэгдсэн санд 
төвлөрүүлж байгаатай холбогдуулан  алба хаагчдын өргөдөл гомдол мэдээллийг шийдвэрлэж 
буй байдалд онлайн хэлбэрээр хяналт тавьж ажиллаж байна. Алба хаагчдын зүгээс өргөдөл 
гомдол мэдээллийг дарагдуулдаг байдлыг арилгах чиглэлээр ёс журмын эргүүл ажиллуулах, 
дуудлага мэдээлэл хүлээн авах утсанд  бичлэг хийх төхөөрөмж суурьлуулан тухай бүр хяналт 
тавин, сумдын алба хаагчдын ажлыг улирал бүр шалган зааварчилж, зөвлөлийн хуралд 
мэдээллийг нь оруулж байгаа ажиллагаа нөлөөлж байгаагаас гадна иргэд цагдаагийн 
байгуулагад итгэх итгэл нэмэгдэх, аливаа нэг асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэхийн ач 
холбогдолыг ойлгосон зэрэгтэй холбож дүгнэж болохоор байна.  

Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх ажлын төлөвлөгөөнд иргэд байгууллага аж 
ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлж байгаа өргөдөл гомдол, түүний шийдвэрлэлт, цаашид 
анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн  сар бүр мэдээлэл бэлтгэн 
оруулж хэлэлцүүлэн, шийдвэрлэлт удааширч байгаа гомдол мэдээлэл бүрийг хариуцан шалгаж 
байгаа алба хаагч бүрээс шалтгааныг нь тодруулж нийт 9 алба хаагчдад үүрэг чиглэл өгч, 
зөрчлийг засуулсан.  

Цагдаагийн алба хаагч, гомдол гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд хариу өгч байгаа 
байдлыг хянах зорилгоор хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн гаргасан шийдвэр болгонд хариу 
өгөх хуудас бичиж, мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн  шийдвэр бүрт дугаар олгон 
бүртгэлээр хяналт тавин, төлөвлөгөөт болон гэнэтийн шалгалтыг явуулан  ажилласан. 

-Нэвтрүүлсэн шинэлэг ажил, арга хэмжээ 

 Алба хаагчдыг нийтлэг үүргийн хүрээнд гэмт хэрэг илрүүлэх, эрэн сурвалжлагдаж байгаа 
хүн эд зүйлийг олж тогтоох, Гэмт хэргийн тухай мэдээ мэдээлэл олж ЦБҮАЖурам /код-307/-д 
заасны дагуу илтгэх хуудас бичиж санд шивж ажиллах үүргийг өгч сар бүр ажил дүгнэхэд гол 
үзүүлэлт болгон дүгнэж байна.  

 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Цагдаагийн алба хаагчийн шинэ санал, 

санаачлагыг дэмжих /код-116/ журам”-ыг алба хаагчдаар судлуулан үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

         Жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Дэлгэрмөрөн нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг хангах зорилгоор Булган сумын байруудын орц, хонгилийг телехяналтын камерын 

системд холбох ажлыг санаачлан аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөлд танилцуулга, тооцоо, судалгааг хүргүүлсэнээр дэмжлэг авсан боловч хөрөнгө, 

мөнгөний хүндрэлээс шалтгаалан 2018 оны төсөвт тусгуулан шийдвэрлэхээр нээлттэй 

байдлаар үлдээсэн.   

        Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяраас 

санаачлан хоногийн томилгоот бүрэлдэхүүнийг 08:30 цагт жагсаан үүрэг чиглэл өгч албаны 

болон хувийн бэлэн байдлыг шалгаж өмнөх өдрийн эрүү хэв журмын нөхцөл байдлыг 

танилцуулан үүрэг чиглэл өгч ажиллуулж хэвшүүлсэн нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг оновчтой зохион байгуулах үр дүнтэй ажил болон хэрэгжиж байна. 



 

 14 

         Тус Цагдаагийн газрын Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 

хурандаа Д.Гантөмөр, Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 

Г.Болдбаатар нарын санаачлагаар Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг бүсийн 

оношлогоо үйлчилгээний төвийн “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан 

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн 

14 дүгээр зүйл, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 

аймгийн төвд ажиллаж байгаа 48 алба хаагчийг эхний ээлжинд эрүүл мэндийн анхан шатны 

үзлэгт хамруулан  гэрээний дагуу хэт таргалалт, сахар, цусны даралт ихсэх өвчиний шинж 

тэмдэг бүхий 12 алба хаагчдад онош тогтоох нарийн мэргэжилийн үзлэгт хамруулах, үүнтэй 

холбоотойгоор эмийн болон эмийн бус эмчилгээнд хамруулан ажилласан.  

         Цагдаагийн газрын дарга, зөвлөлийн гишүүдийн санаачлагаар тэдний бие бялдарыг 

хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор конторын барилгын зоорийн 

давхарт иж бүрэн тоног, төхөөрөмж бүхий “Фитнесс”-ийн клубыг тохижуулан 2017 оны 03 

дугаар сарын 06-ны өдөр ашиглалтанд оруулан тууз хайчилж хүлээн авч, гар дээр суниалт, 

гэдэс таталтын тэмцээн зохион байгуулан ажилласан нь хамт олны урмыг сэргээсэн ажил 

болсон.  

          Уг фитнесс клубыг “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээнд заасны дагуу эмийн 

бус эмчилгээнд ашиглахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

          Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Болдбаатар, Мөрдөн 

байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр нарын санаачлагаар цагдаагийн газрын 

автомашинуудын ашиглалтыг сайжруулах, аюулгүй байдал, учирч болох эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх  зорилгоор тус газрын хашаанд 8 автомашины граж, эд хөрөнгө хадгалах зориулалт 

бүхий агуулахыг 2017 оны 11 дүгээр сард дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан барьж 

ашиглалтанд оруулсан. Энэхүү ажлын хүрээнд цагдаагийн газрын автомашинууд авто гражид 

бүрэн тавигдах болсон.  

          Мөн хуучин сауны мөөгөнцөртсөн эрсдэл бүхий барилгад хадгалагдаж байсан 
байгууллагын эд хөрөнгийг  шинээр ашиглалтанд оруулсан агуулахад хадгалсанаар эрсдэл, 
аюулгүй байдал арилсан.                

  -Судалгаа, дүн шинжилгээ хийсэн ажлын талаар 

Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газраас 2017.04.24-ны өдөр 8/1029 дугаартай 5 чиглэл 
бүхий зөвлөмж ирүүлсний дагуу тус газраас 10 заалттай төлөвлөгөө гарган нийт алба хаагчдад 
танилцуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Тус зөвлөмжийн дагуу мэдээллийн нэгдсэн санд хандалт хийх эрх бүхий алба хаагчдад 
мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэнгээс санд ажиллах, статистик мэдээ гарахад анхаарах 
асуудлаар мөн зөвлөмжийг хүргүүллээ.   

“Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх  журам /код 701/,                         

“Зөрчлийн тоо бүртгэл хөтлөх журам /код-702/”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 10 заалт 

бүхий төлөвлөгөө гарган баталгаажуулж, нийт алба хаагчдад танилцуулан хэрэгжүүлэн 

ажиллаа. 

Санд алдаа дутагдал гаргахгүй, иргэдийн мэдээллийг буруу ташаа оруулахгүй ажиллах 

талаар “Сан” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж,  цагдаагийн газрын бие 
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бүрэлдэхүүнийг “Мэдээллийн санд иргэдийн мэдээлэл буруу ташаа оруулахын сөрөг үр 

дагавар” сэдвээр мэдээлэл хийсэн.  

Мэдээллийн нэгдсэн санд гэмт хэргийн 2671, захиргааны зөрчлийн 13525, захиргааны 
тоо бүртгэлийн 624, өргөдөл гомдлын 2282,  шийдвэрлэлтийн 2015,  хайлт лавлагааны 1986 
мэдээлэлд хандалт  хийж ажиллалаа.  

Тус газарт мэдээллийн нэгдсэн санд ажиллах эрх бүхий 109 алба хаагч ажиллаж байгаа 
бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны  байдлаар санд нийт 98 алба хаагч хандалт хийсэн 
байна.  

Мэдээллийн нэгдсэн санд ажиллах эрх бүхий нийт алба хаагчдаас мэдээллийн санг үнэн 

зөв бүрдүүлэх, алдаа дутагдал гаргахгүй ажиллах баталгаа гаргуулан, санд алба хаагчдаас 

ажилласан байдлыг сар бүрийн 25-ны өдрөөр тасалбар болгон дүгнэж, алдаатай, зөрчилтэй 

мэдээлэл оруулсан тохиолдол бүрийг газрын даргын зөвлөлийн хуралд оруулан хэлэлцүүлж, 

“Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх журам / код701/”-ын заалтыг зөрчиж 

ажилласан 6 алба хаагчийн үндсэн цалинг 5-20 хүртэл хувиар хасаж тооцсон байна.  

Мэдээллийн сангаас судалгаа хийж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд 

ашиглах, тасаг албадыг мэдээллээр хангаж байх зорилгоор 2017 оны 02 сарын 08-нд  “2017 онд 

бүртгэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, цаашид анхаарах асуудал” судалгааны ажлын  

төлөвлөгөөг 15 заалттайгаар гаргаж газрын даргаар батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Сар бүрийн статистик мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, “ХАБАЖЭГХ-ийн үйлдэгдсэн байдал, 

шалтгаан нөхцөл”, “Мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал, шалтгаан”, “Гудамж талбайд 

үйлдэгдсэн гэмт хэргийн төлөв байдал” сэдвээр танилцуулга бичиж, цаашид үйл ажиллагаагаа 

оновчтой төлөвлөж, хэргийг бууруулах чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 

ажиллалаа. Судалгааны ажилд тулгуурлан “Мал хулгайлах гэмт хэрэг”, “ХАБАЖЭГХ”, “ 

Урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-иар гарын авлага бэлтгэн сумдын засаг дарга, нийт сумдын 

ИТХ-ын дарга нарт хүргүүлсэн.  

Цагдаагийн Ерөнхий Газрын тэргүүн дэд 
даргаас өгсөн ажлын чиглэл, үүргийн дагуу 
аймгийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж байгаа 
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайжруулах 45 хоногийн аян”-ны хүрээнд Баян- агт, 
Бүрэгхангай, Могод, Сайхан, Дашинчилэн, 
Гурванбулаг, Орхон, Хангал сумдын 17 багийн 
870 иргэнийг хамруулан Мал хулгайлах гэмт 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр малчид иргэдийн идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэхэд 
“Малчдын бүлэг” байгуулж ажиллахын ач холбогдол, ЗХАБТХ, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, шинэчлэгдэн найруулагдаж байгаа 
Эрүүгийн хуулиар тус тус сургалт зохион байгуулан ажиллалаа. Дээрх ажлын үр дүнд Баян-Агт, 
Сайхан, Могод, Бүрэгхангай, Гурванбулаг сумдад нийт 12 “Малчдын бүлэг” шинээр байгуулан 
үйл ажиллагааг нь идэвхижүүлэн, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах талаар сумын 
ГХУСАЗСЗ, хэсгийн төлөөлөгч нарт чиглэл зааварчлага өгсөн. Уулзалт зөвлөгөөний үеэр 
Баянхонгор аймагт хэрэгжүүлсэн “Адуунд” чип суулгасан ажлын туршлагыг малчдад сурталчлан 
саналыг авч Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газрын мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэсгийн алба хаагч нартай холбогдон “Чип” суулгадаг компанийн талаар мэдээлэл авч 
холбогдох судалгааг хийж ажилласан. 
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Судалгаанд үндэслэн аймгийн хэмжээнд хулгайн гэмт хэрэг ялангуяа орон байрны 

хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор явган болон хөдөлгөөнд эргүүлийн 
чиглэлд өөрчлөлт оруулж хараа хяналт сул, эзэнгүй газруудад тавих хяналтыг өндөржүүлж 
ажиллах чиглэлээр үүрэг чиглэлийг өгч ажилласан. Мөн аймгийн төвийн теле хяналтын 
камерын системээр өдөр тутмын хяналтын тавьж, илэрсэн зөрчил, овор ихтэй зүйлийг авч яваа 
иргэдийг тогтмол шалгаж ажиллах чиглэлээр үүрэг чиглэлийг өгөөд байна.  

“Эзэнгүй орон байр” тусгай арга хэмжээг орон байрны хулгайн гэмт хэрэг өссөн 
үзүүлэлттэй гарсан Сайхан, Могод, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Хутаг-Өндөр сумдад зохион 
байгуулахаар төлөвлөгөөг боловсруулан Цагдаагийн газрын даргаар 2017 оны 05 сарын 09-ны 
өдөр батлуулан сумдад албаны мэйл хаягаар нь хүргүүлсэн. Арга хэмжээний хүрээнд дээрх 
сумдад орон байрын хулгайн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна. Орон байрны хулгайн гэмт хэрэгт 
ял шийтгэгдэж захиргааны хяналтанд байгаа болон захиргааны хяналтын хугацаа дуусан 
этгээдүүдтэй нэг бүрчлэн холбогдож байгаа газрыг нь тогтоон, амьдралын хэв маягийг судлах 
зорилгоор нийт 37 этгээдийн судалгааг гарган тухайн этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэг, зөрчилд 
холбогдох явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт тавин ажиллаж байна.   

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 03-р улирлын байдлаар хулгайлах гэмт хэрэг Булган, Орхон 
Сайхан, Сэлэнгэ,  Хангал сумдад өсч, бусад сумдад буурсан байна. Дээрх гэмт хэргүүд өссөн 
сумдад тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумдын тасгийн дарга, 
хэсгийн төлөөлөгч нарт бичгээр үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна. Дээрх 
гэмт хэргүүд өссөн сумдад тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
сумдын тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт бичгээр үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтийг тооцон 
ажиллаж байна. 2016 оны байдлаар 51,000,000 сая төгрөгний 178 ширхэг гэрэлтүүлгийг сольж 
тавьсан.  

2017 онд Булган сумын гэрэлтүүлэг муутай, гэрэлтүүлэг тавих шаардлагатай цэг, 
газруудын судалгааг Булган сумтай хамтран гаргаж Булган сумын Засаг даргад хүргүүлснээр 
2017 онд Булган сумын төвийн гэрэлтүүлэг муутай, гэрэлтүүлэг тавих шаардлагатай газруудад 
гэрэл тавихаар 480,000,000 сая төгрөгийн хөрөнгийг орон нутгийн төсвөөс шийдвэрлүүлсэн.   

Аймгийн төвд шинэ суурьшлын бүсэд болон хяналтын камер тавих шаардлагатай цэг, 
газруудын талаарх судалгааг гаргаж аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд 
танилцуулсан. 

-бусад /Удирдлага зохион байгуулалтын шинжтэй бүхий л арга хэмжээг тусгана/ 

Аймаг, сумын Засаг дарга, ИТХ, ГХУСАЗЗ, салбар зөвлөлийн хуралд тус газрын алба 
хаагчдаас нийт 62 удаа гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулж, 
танилцуулганд 58 асуудал шийдвэрлүүлэхээр санал оруулсны 51 буюу 87,9 хувийг дэмжин 
тодорхой төсвийг шийдвэрлэж өгсөн байна. Тухайлбал: Могод, Бугат суманд замын тэмдэг 
тэмдэглэгээ шинээр хийлгэх 3,500,000 төгрөг, Бугат, Хангал, Тэшиг, Сайхан, Баяннуур, Орхон, 
Гурванбулаг, Рашаант сумд, Хялганат тосгон бэлэн бус торгуулийн машин, драйгер, 
компьютер, машины сэлбэг хэрэгсэл, принтер, эрх зүйн сургалт явуулах, кабон байрны засвар 
зэрэг зүйлсд 19,291,500 төгрөг, Сэлэнгэ, Могод 
суманд Олон нийтийн цагдаагийн урамшуулал 
хувцасны зардалд 1,740,000, Хялганат тосгон 
Цагдаагийн албанд прус-11 автомашин 
5,000,000 төгрөг, Рашаант сум цагдаагийн 1 
алба хаагчид амьдрах байшин худалдан авах 
5,000,000 төгрөг,  Гурванбулаг сумын төвийг иж 
бүрэн камержуулах 30,000,000 төгрөгийг 
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сумдын ИТХ, ГХУССЗ, орон нутгийг хөгжүүлэх сан, сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс, 
Урамшилт эргүүл ажиллуулах, санамж зөвлөмж хэвлүүлэх, сумдад эрх зүйн сургалт, 
зөвлөгөөн, тэмцээн, хяналт шалгалт зохион байгуулах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх 
замын хажууд байрлуулах 4ш том самбар зэрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 
10,410,000, аймгийн төвийн хяналтын камерын засварт, цахилгааны  зардал, бэлэн бус 
торгулийн машин цэнэглэх зардалд 5,720,000 төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс тус тус 
зарцуулсан байна. Мөн Хар тамхитай тэмцэх чиглэлийн сургалтанд Мөрдөн байцаах тасгийн 
дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр ОХУ-ын Москва хотод оролцох зардал 1,480,000 
төгрөгийг, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Гантөмөр ОХУ-ын 
Дотоод хэргийн яамнаас зохион байгуулсан “Үндэстэн дамнасан гэмт явдалтай тэмцэх, орчин 
үеийн арга хэлбэрүүд, эдийн засгийн чиглэлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба нэгжүүдийн олон 
улсын хамтын ажиллагаа” сургалтанд оролцох 1,200,000 төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс, 
“Хяналт шийдвэрлэлт” арга хэмжээний зардал 5,800,000 төгрөгийг Байгаль хамгаалах сангаас 
тус тус санхүүжүүлсэн. 

 Аймгийн 2018 оны төсөвт Жижүүрийн шуурхай албаны хөдөө дуудлаганд явах УАЗ 
маркийн ОХУ-д үйлдвэрлэсэн пургон машин, тоноглолын хамт авах 38,000,000 төгрөг, Зам 
тээврийн хяналтын төвийн урсгал зардал 12,000,000 төгрөг, Гэрч хохирогчийг хамгаалах 
байрны тохижилтын зардал 15,324,540 төгрөг тус тус оруулан суулгасан. 

Удирдлагын хяналт бүртгэл судалгааг сайжруулах чиглэлээр бичиг хэргийн эрхлэгч дээр 
ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл, маш нууцаар ирсэн албан бичгийн бүртгэл, өргөдөл гомдлын 
бүртгэл, төлөвлөгөөний бүртгэл, сумдад цагдаагийн алба хаагч нарт мэйл хаягаар явуулсан 
албан бичгийн бүртгэл, үүрэг даалгаврын бүртгэл, цагдаагий газрын удирдлагад ирүүлсэн 
санал, өргөдөл гомдлын бүртгэл, цагдаагийн газрын хэмжээнд байнгын хугацаатай албан 
бичгийн бүртгэл, томилолт олгосон бүртгэл, тушаал шийдвэрийн бүртгэл, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад хүргүүлсэн албан бичгийн бүртгэлүүдийг шинэчлэн коджуулан ажилласан. 
Цагдаагийн газрын удирдлагад 7, 14 хоног, сард тогтмол танилцуулах баримт бичгийн 
жагсаалт, Цагдаагийн ерөнхий газар, аймагт биелэлт үр дүнг тооцон хүргүүлэх баримт бичгийн 
жагсаалт, газрын удирдлагаас цохолтоор өгсөн үүргийн жагсаалт, сумдад явуулсан бичгийн 
жагсаалт, хугацаатай бичгийн 7 хоногийн жагсаалтыг тогтмол гарган алба хаагч нараар 
биелэлтийг тооцон үнэлгээ өгч ажилласан.  

Цагдаагийн газрын даргаас үйл ажиллагааны чиглэлээр 65 тушаал, боловсон хүчний 
чиглэлээр 166 тушаал гаргаж бүх шатны дарга, ахлах албан тушаалтан, хэсгийн дарга, хэсгийн 
төлөөлөгч нарт 35 үүрэг газрын даргаас амаар болон бичгээр 67 үүргийг бүртгэлд тэмдэглэн 
авч алба хаагчдад хүргэн биелэлтийг хугацаанд авч, дүнг 7 хоног бүр удирдлагад танилцуулж, 
шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан. Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс 
ирүүлэн 115 өргөдөлд бүртгэл  хяналтын карт хөтөлөн газрын удирдлагад танилцуулан 
мэдээлэл судалгааны байцаагчид бүртгэлүүлэн холбогдох алба хаагчдад тарааж өгсөн. 

Байгууллагын  хэмжээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын сүлжээ болон тусгай шуудангаар 
нийт 2244 албан бичиг ирснээс хугацаатай 1150 бичийг хүлээн авч картаар хяналт тавьж, 7 
хоног бүр түүвэр жагсаалт гарган хугацаа ойртож байгаа албан бичгийн шийдвэрлэлтийг 
хангуулж, хариуг албан тоотоор холбогдох газарт хүргүүлж ажилласан.  

Цагдаагийн газраас гадагш явуулж буй албан бичгийн утга найруулга, стандартад 
хяналт тавьж, нийт 2020 албан бичигт дугаар олгон бүртгэл үйлдэн  холбогдох газарт нь 
хугацаанд нь хүргүүж ажилласан.  

Тасгийн дарга болон газрын дарга нар хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тушаал, албан даалгавар, 
үүргийн биелэлт, тайлангийн боловсруулалтад биечлэн хяналт тавьж, өөрийн гарын үсгээр 
баталгаажуулах ажил хэвшмэл болсон. 
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Хоёр: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах,  
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 
Нэг. Өргөдөл гомдол мэдээллийн талаар 

Тус цагдаагийн газарт иргэд байгууллага, албан тушаалтангаас 2017 оны эхний 12 
сарын  25-ны байдлаар 1620 гомдол  мэдээлэл хүлээн авсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 795 
гомдол мэдээлэл буюу  32,9 хувиар буурсан байна.  
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Хүлээн авсан нийт гомдол мэдээллийн 405 буюу 25 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй 
өргөдөл гомдол мэдээлэл байгаа ба үүнээс 278  буюу 68,6 хувьд нь эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 111 
буюу 27,4 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж,  10 буюу 2,4 хувийг харьяалалаар 
шилжүүлж шийдвэрлэсэн байна.  

 

Нийт гомдол мэдээллийн 352 буюу 21,7 хувийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ 
хасуулсан этгээд, эсхүл жолоодох эрхгүй этгээд тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон мэдээлэл, 373 буюу 23,2 хувийг танхайрсан мэдээлэл, 145 буюу 
8,9 хувийг хулгайлах, 109 буюу 6,7 хувийг бусдын биед халдах, 31 буюу 1,9 хувийг хүний амь 
нас хохирсон мэдээлэл, 22 буюу 1,3 хувийг хүрээлэн байгаа орчны эсрэг, 7 буюу 0,4 хувийг 
хүчиндэх, 1 буюу 0,06 гүтгэх, 13 буюу 0,8 залилан мэхлэх, 323 буюу 28,1 хувийг бусад өргөдөл 
гомдол мэдээлэл  эзлэж байна.   

 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс шинээр Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай багц хуулиуд 
хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг 5 хоногийн 
хугацаанд, зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийг ажлын 3 хоногийн хугацаанд шалгаж 
шийдвэрлэхээр тусгасан зэрэг өргөдөл гомдол шалгаж шийдвэрлэхтэй холбоотой хуулийн 
хэрэгжилтийг нэг мөр хангаж ажиллах талаар нийт гэмт хэрэг зөрчил шалгах эрх бүхий алба 
хаагчдад Прокурорын газартай хамтарсан сургалтыг зохион байгуулсан.    

Тус газар нь ЦЕГ-с хэрэгжүүлж байгаа мэдээлэл холбоо технологийн  бодлогын хүрээнд 
иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдол мэдээлэл бүрийг мэдээллийн нэгдсэн санд 
төвлөрүүлж байгаатай холбогдуулан  алба хаагчдын өргөдөл гомдол мэдээллийг шийдвэрлэж 
буй байдалд онлайн хэлбэрээр хяналт тавьж ажиллаж байна. Алба хаагчдын зүгээс өргөдөл 
гомдол мэдээллийг дарагдуулдаг байдлыг арилгах чиглэлээр ёс журмын эргүүл ажиллуулах, 
дуудлага мэдээлэл хүлээн авах утсанд  бичлэг хийх төхөөрөмж суурьлуулан тухай бүр хяналт 
тавин, сумдын алба хаагчдын ажлыг улирал бүр шалган зааварчилж, зөвлөлийн хуралд 
мэдээллийг нь оруулж байгаа ажиллагаа нөлөөлж байгаагаас гадна иргэд цагдаагийн 
байгуулагад итгэх итгэл нэмэгдэх, аливаа нэг асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэхийн ач 
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холбогдолыг ойлгосон зэрэгтэй холбож дүгнэж болохоор байна. Газрын даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэх асуудлын хүрээнд иргэд байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлж 
байгаа өргөдөл гомдол, түүний шийдвэрлэлт, цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл 
судалгааны ахлах мэргэжилтэн сар бүр мэдээлэл бэлтгэн оруулж хэлэлцүүлж ажиллаж байна.   

Хоёр. Гэмт хэргийн талаар 

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 411 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн 
үетэй харьцуулахад 146 хэргээр буюу 55 хувиар өссөн. БҮСТЗЭТХэрэг 149 бүртгэгдэн 71 
хэргийг илрүүлж, гэмт хэргийн илрүүлэлт 48,6 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 14,5 
хувиар  буурсан. 

Хутаг-Өндөр, Бүрэгхангай, Гурванбулаг, Сайхан, Тэшиг, Сэлэнгэ, Хялганат, Баяннуур, 
Булган, Рашаант, Хангал, Бугат, Орхон, Хишиг-Өндөр сумдад гэмт хэргийн гаралт урьд оны мөн 
үеэс өсч, Могод , Баян-Агт, Дашинчилэн сумдад өнгөрсөн оны мөн үеэс буурсан байна.   
Хэрэг жилээр : 

 

Хэргийн өнгөөр нь авч үзвэл: 

 ХЭМХБЭГХ /ИЭЧЭМЭГХ/ 109 бүртгэгдэж 17 хэргээр буюу 18,5 хувиар 

 ХБОЭГХ /БХЖЭГХ/ 31 бүртгэгдэж 26 хэргээр буюу өнгөрсөн оны мөн үеэс 5,2 дахин 

 Бусдыг болгоомжгүй алах гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж 2 дахин   

 ХАБЭГХ /ХАБАЖЭГХ/ 32 бүртгэгдэж 6 хэргээр буюу 23 хувиар 

 Хулгайлах гэмт хэрэг 125 бүртгэгдэж 17 хэргээр буюу 15,7 хувиар тус тус өссөн  

 Хүнийг санаатай алах гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 4 хэргээр буюу 57.1 

хувиар 

 Мал хулгайлах гэмт хэрэг 36 бүртгэгдэж 2 хэргээр буюу 5,2 хувиар 

 Хүчиндэх гэмт хэрэг 6 бүртгэгдэж 4 хэргээр буюу 40 хувиар тус тус буурсан 

Гэмт хэргийн улмаас учирсан  хохирлын тухайд: 

 Гэмт хэргийн улмаас нийт иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 1429.3 сая 

төгрөгний хохирол учирснаас иргэдэд 1302.5 сая төгрөгний хохирол учирсан 

байна. Үүнээс хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын шатанд 793.2 сая төгрөгний 

хохиролыг нөхөн төлүүлж ажилласан. Энэ нь нийт хохирлын 55,4 хувь юм. 

 Гэмт хэргийн улмаас 51 хүн нас барсан ба өнгөрсөн оны мөн үеэс 75,8 хувиар 

өссөн байна. Бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэргийн улмаас 26, бусдыг 

санаатай алах гэмт хэргийн улмаас 3, бусдыг болгоомжгүй алах гэмт хэргийн 

улмаас 3, ХАБАЖЭГХ-ийн улмаас 19 иргэн тус тус амь насаа алдсан байна.  
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 Гэмт хэргийн улмаас 141 хүн гэмтсэн нь ИЭЧЭМЭГХ-ын улмаас 98, ХАБАЖЭГХ-

ийн улмаас 31 хүн, бусад хэргийн улмаас 12 хүн гэмтсэн нь өнгөрсөн оны мөн 

үеэс 11,9 хувиар өссөн.   

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тухайд: Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 81 
бүртгэгдэж 14 хэргээр буюу 20,8 хувиар өссөн. Бугат, Баян-Агт, Тэшиг сумдад ижил түвшинд 
Хутаг-Өндөр, Гурванбулаг, Сэлэнгэ, Хялганат, Бүрэгхангай, Баяннуур, Хангал, Орхон, Хишиг-
Өндөр, Рашаант сумдад өссөн. Сайхан, Дашинчилэн, Могод, Булган сумдад буурсан байна.  
Бүлгээр үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тухайд: Нийт 19 хэргийг бүлгээр үйлдсэн нь өнгөрсөн оны мөн 
үеэс 3 хэргээр буюу 18,7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 
Гэмт хэрэг үйлдэгсдийн талаар:  

 193 гэмт хэрэгт 231 хүн холбогдсон нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 17 буюу 8,7 

хувиар өссөн. 

Зөрчил гаргасан нийт 12105 зөрчилд 540.6 сая төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авсан 
байна.  

2017 оны эхний 11 сарын байдлаар гудамж талбайд хэвийн бус явж  орон гэртээ агсан 
согтуу тавьсны улмаас 551 хүн эрүүлжүүлэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 16 хүнээр буюу 2,8 
хувиар буурсан байна. Захиргааны журмаар 103 хүнийг баривчилж, согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулж, торгуулсан 269 иргэн байна.  
 

-Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд тус тасаг нь 2017 оны эхний хагас жилд Дэд бөгөөд ЭЦТ-ын дарга 
1,  МХГХТХ-ийн дарга 1, эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 1, эдийн засгийн төлөөлөгч 2, эрүүгийн 
төлөөлөгч 2, сум дундын тасгийн дарга 4, хэсгийн төлөөлөгч 12, эрүүгийн туслах төлөөлөгч 1, 
нийт 24 алба хаагчийн орон тоотой ажилласан ба 2017 оны 07-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
шинэ бүтэцээр Дэд бөгөөд ЭЦТ-ийн дарга 1, эрүүгийн ахлах мөрдөгч 1, МХГХТ эрүүгийн ахлах 
мөрдөгч 1, эдийн засгийн ахлах мөрдөгч 1, эрүүгийн мөрдөгч 3, эдийн засгийн мөрдөгч 1, сум 
дундын тасгийн дарга 4, хэсгийн төлөөөлөгч 12, туслах төлөөлөгч 1 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажил 
үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.  

Тасгийн алба хаагч нарын орон тоог бүрэн байлган ажиллах нөхцөл бололцоог 
сайжруулах, ажлыг хэвийн тасралтгүй явуулах бодлого чиглэл баримтлан дутуу орон тоог нөхөх 
томилгооны асуудлыг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж ЭЦА-ны 
удирдлагад тухай бүр хүргүүлэн  шийдвэрлүүлж ажилласан.  

Тухай жилд сум орон нутаг 4-ээс дээш жил ажилласан болон алба хаагч нарын эхний 
хагас жилд хийсэн ажлын үр дүн, чанар зэрэгт хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийн сум сэлгүүлэн 
ажиллуулах саналыг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлд оруулан хэлэлцүүлж ЭЦА-нд хүргүүлэн 
шийдвэрлүүлэн ажилласан.Тухайбал: Эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Нэргүйбаатарыг 
эрүүгийн ахлах мөрдөгчөөр, Гурванбулаг сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
М.Батхүрэлийг Тэшиг суманд, Бүрэгхангай сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Ш.Батхөлөгийг Гурванбулаг суманд, Сайхан сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Д.Бямбадоржийг Бүрэгхангай суманд, Тэшиг сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Ш.Содбилэгийг аймгийн төвд хэсгийн байцаагчаар, МБТ-ийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Мөнхбатыг эрүүгийн мөрдөгчөөр, МБТ-т мөрдөгчөөр шилжсэн цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Банзрагчийн оронд эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Нямхүүг эрүүгийн мөрдөгчөөр 
томилуулах саналыг тус тус хүргүүлэн шийдвэрлүүлэн ажиллалаа. Мөн Рашаант сумын сум 
дундын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Мөнхжаргал нь ар гэрийн нөхцөл байдлаас 
аймгийн төвд шилжин ажиллах хүсэлт гаргасан тул саналыг хүлээн авч оронд нь Гурванбулаг 
сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Ш.Батхөлөгийг томилуулах саналыг хүргүүлээд 
байна. Тайлангийн хугацаанд тус тасгийн төвийн алба хаагч нараас эрүүгийн мөрдөгч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Банзрагч МБТ-т мөрдөгчөөр томилогдон, эрүүгийн мөрдөгч, 



 

 22 

цагдаагийн дэд хурандаа Т.Норпил цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан ба 2 орон тоо дутуу 
ажиллаж байна. 

   
ЦЕГ, ЭЦГ-ын даргын тушаал, албан даалгаврын хэрэгжилтийн талаар: Эрүүгийн 

цагдаагийн газрын 2016 оны “Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 02 тоот 
албан даалгаварын хүрээнд 2017 онд уг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, 
илрүүлэх зорилгоор 15 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган нийт сумдын тасгийн дарга хэсгийн 
төлөөлөгч нарт урьдчилан сэргийлэх зурагт хуудасны хамтаар хүргүүлж ажиллаа. Мөн 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг шат дарааллан хэрэгжүүлж аймгийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг цахим тоглоомын газрууд, интернет кафе, уг гэмт хэргийг үйлдэж 
болзошгүй өсвөр насны хүүхдүүд, байгууллага аж ахуй нэгжийн IT инженерүүдийг аймгийн 
Тагнуулын хэлтэстэй хамтран хяналтанд авч ажиллаж байна.  
 Эрүүгийн цагдаагийн газрын даргын 2016 оны “Хар тамхи мансууруулах эм, сэтгэцэт 
нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох, илрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 02 тоот албан даалгаварын хүрээнд 11 заалт 
бүхий төлөвлөгөө гаргаж цагдаагийн газрын даргаар батлуулан ажиллаа. Аймгийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөр нэмэлт хөрөнгө шийдүүлэн 2017 оны 06, 07 
дугаар саруудад аймгийн Байгаль орчны газар, Тагнуулын хэлтэстэй хамтран устгалын 
ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн 2016 онд хар тамхины төрлийн 
ургамал болох зэрлэг олс буюу канабисыг түүж, бэлтгэж хэрэглэж байгаад баригдаж ял тэнссэн 
Г.Өлзийбаярыг дахин энэ төрлийн гэмт хэргийг үйлдэж болзошгүй тул тогтмол хяналтанд авч 
ажиллаж байна. 
 Мөрдөн байцаах газрын 2016 оны 01 тоот албан даалгаварын хүрээнд 2017 онд хийж 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган аймгийн Тагнуулын хэлтэс, Байгаль орчны газар, 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж уг гэрээнд тусгагдсан ажлын 
дагуу аймгийн хэмжээнд тэсэрч дэлбэрэх бодис ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй 
нэгжүүдэд 2017 оны 04 дүгээр сард нэгдсэн хяналт шалгалтыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж 
байна. Мөн байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, 
илрүүлэх тэр дундаа хууль бус мод бэлтгэлийн ажиллагааг таслан зогсоох зорлигоор аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2017 оны 02 дугаар сард эргүүл шалгалтыг зохион 
байгуулж ажиллалаа.     

Даалгавар, тогтоолын биелэлт:  2017 онд Хэрэг бүртгэх. Мөрдөн байцаах тасгаас 
даалгавар 14-ийг хүлээн авч холбогдох ажиллагааг хийж гүйцэтгэн  14 даалгаврын хариуг 
хугацаанд  өгч ажилласан. Өгсөн даалгаврын дагуу ажиллагаа хийж 4 хэрэг илрүүлэн, эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 3 этгээдийг олж тогтоон баривчилж хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах 
тасагт шилжүүлэн өгч ажилласан байна.  

Эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар шилжүүлсэн материал: 2017 онд тус 
эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь ГА-ын шугамаар 423 мэдээ, мэдээлэл авч шалган баримтжуулан 
ажиллаж хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулах 86 
материалаар 873,900,000 төгрөгний хохиролтой 123 холбогдогчтой 115 гэмт хэрэг, үйлдлийг 
илрүүлэн шилжүүлснээс 100 шилжүүлэх материалд эрүүгийн хэргийн дугаар авч, 15 эрүүгийн 
хэргийг нөхөн илрүүлэн ажилласан байна.  

Эрэн сурвалжлах ажил “ASAP” сангийн ашиглалтын талаар: Тайлангийн хугацаанд 
эрэн сурвалжлах ажил, “ASAP” сан хариуцсан эрүүгийн ахлах мөрдөгч 1 ажиллаж ASAP 
сангаар улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байгаа  сураггүй алга болсн хүн, хулгайд алдсан 
эд зүйл, тээврийн хэрэгсэл, галт зэвсэг, хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос, ХБ, МБ, Прокурор, 
Шүүх, хорих ангиас оргосон сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг орон нутагт эрэн сурвалжлах 
зорилгоор алба хаагчдад тогтмол зарлан мэдээлж ЦГ-ын гадна талын мэдээллийн самбарт 
байрлуулан MOVIE MAKER программ ашиглан коридорын зурагтаар гаргаж хэсгийн байцаагч 
нарт тараан хүн олноор цуглардаг дэлгүүрийн мэдээллийн самбарт байрлуулж, ЦГ-ын нийт 
алба хаагчдыг хамруулсан “Булган аймгийн цагдаагийн газар” хаалттай facebook group-ээр 
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алба хаагчдад зарлан мэдээлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаа. Булган аймгийн Цагдаагийн 
газрын даргын 2015 оны 10 сарын 20-ны өдрийн “Ажил хариуцуулах тухай” 206 тоот тушаалаар 
ASAP санд өдөр бүр шинээр нэмэгдсэн улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд 
зүйлийн талаарх мэдээллийг Power point программ дээр хийж зурган хэлбэрт оруулан “Булган 
аймгийн Цагдаагийн газар” facebook group-т байршуулах ажлыг камерын хяналтын төвийн 
жижүүр цагдаа нарт хариуцуулан эрэн сурвалжлалт хариуцсан төлөөлөгч алба хаагчид хэрхэн 
танилцаж байгаад хяналт тавин Цагдаагийн газрын даргад илтгэх хуудсаар танилцуулан 
ажиллаж байна. 2016 оны 05 дугаар сараас “Булган аймгийн Цагдаагийн газар” хаалттай 
facebook group-ийг байгууллагын дотоод ажил, алба хаагчтай холбоотой мэдээ, мэдээлэл 
байршуулан ашиглаж эхэлсэнтэй холбогдуулан Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн гэмт 
хэрэг, гэмт хэрэг үйлдээд оргон зайлсан сэжигтэн яллагдагч, шүүгдэгч, гэмт хэргийн замаар 
алдагдсан мал, эд зүйлийг эрэн сурвалжлах зорилгоор “БУА эрэн сурвалжах”, ASAP сангаар 
улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, мал, эд зүйл, тээврийн хэрэгслийн 
мэдээллийг “АСАП эрэн сурвалжлах” хаалттай facebook group-ийг ашиглан алба хаагчдад 
мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэж байна. Эрэн сурвалжлалт хариуцсан ахлах төлөөлөгч нь ЦЕГ-
ын мэдээллийн сүлжээ эрэн сурвалжлах “ASAP” санд эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн,  мал, эд 
зүйлийн мэдээллийг тогтмол оруулж бусад алба хаагчдаас оруулсан мэдээллийг тухай бүр 
хянаж, бүртгэж ажилласан байна.  

Тайлангийн хугацаанд төв, орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтсээс “ASAP” сангаар 
улсын хэмжээнд эрэн сурвалжилсан нийт 512 эрэн сурвалжлах зарлан мэдээллийг зурган 
хэлбэрээр facebook group-т оруулан алба хаагчдад танилцуулан ажилласан бөгөөд алба хаагч 
нар тухайн зарлан мэдээлэлтэй 85.1 хувьтай танилцаж, танилцсан талаараа comment үлдээж 
хэвшсэн байна. Цаашид эрэн сурвалжлах чиглэлийн мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй facebook 
group-т байрлуулан алба хаагчдад танилцуулахад анхааран ажиллаж байна 
 

 Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах, Прокурор, Шүүхээс оргосон 
 этгээд, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийг эрэн  

сурвалжилж ажилласан ажлын чиглэлээр: 
 

№ Төрөл 
“ASAP” 

санд нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 
онд   

Үүнээс Одоо ЭС-ж 
байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 Оргодол 67 64 3 10 8 2 3 

2 
Гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн 

Этгээд 
74 70 4 11 8 3 

4 

 
2017 оны IY улирлын байдлаар Булган аймгийн Цагдаагийн газраас ASAP сангаар гэмт 

хэрэгт сэрдэгдсэн болон ХБ, МБ, прокурор, шүүхээс оргон зайлсан  21 этгээдийг эрэн 
сурвалжлан ажилласнаас 16 этгээдийг дайчлан ажиллаж одоо 7 этгээдийг үргэлжлүүлэн эрэн 
сурвалжилж байна. 

Сураггүй алга болсон хүн эрэн сурвалжлан 
ажилласан талаар: 

№ Төрөл 

“ASAP” 
санд 
нийт 

зарласан 

Үүнээс 
2017  
онд  

Үүнээс Одоо  
ЭС-ж байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 

Сураггүй 
алга 

болсон 
хүн 

38 30 8 7 6 1 

         8 
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2017 оны IY улирлын байдлаар оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон хүн АSAP 
сангаар улсын хэмжээнд 7 хүнийг эрэн сурвалжилж ажилласнаас 6 хүний байгаа газрыг олж 
тогтоон ажилласан байна. ASAP санд нийтдээ 38 хүнийг эрэн сурвалжлан ажилласнаас 30-ыг 
олж тогтоон одоо 8 хүнийг эрэн сурвалжлан ажиллаж байгаагийн 3 нь усанд живж урссан хүн 
байна.   

 
Шүүхээс даалгасан бусад хүнийг эрэн 

 сурвалжлан ажилласан талаар: 
 

№ Төрөл 
“ASAP” 

санд нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 онд  

Үүнээс Одоо ЭС-ж 
байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон Олдоогүй 

1 
Шүүхээс 
даалгсан 

хүн   
38 35 3 3 1 2 3 

 
”Шүүхээс даалгасан хүн”-ий мэдээлэл нь Сураггүй алга болсон хүний мэдээлэлд 

төрлөөрөө ялгагдаж харагддаг байсан бол тусдаа 5411-р бүртгэгдэж байгаа бөгөөд ASAP санд 
нийтдээ 38 хүнийг эрэн сурвалжлан ажилласнаас 35-ыг олж тогтоон одоо 3 хүнийг эрэн 
сурвалжлан ажиллаж байна. 2017 оны IY улирлын байдлаар 3 хүнийг эрэн сурвалжилж 
ажилласнаас 1 хүнийг олж тогтоон шүүхийн байгууллагад хүлээлгэн өгсөн байна.  
 

Хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос эрэн  
сурвалжлан ажилласан талаар: 

 

№ Төрөл 
“ASAP” санд 

нийт зарласан 
Үүнээс 

2017 онд 
Үүнээс 

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 
1 Цогцос  2 1 1 1 1 - 

 
 2015 оны 09 сарын 03-ны өдрийн 17 цаг 30 минутанд Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын 3-р 
багийн нутаг Шаврын голын эх гэх газарт голын эргээс хүний гавлын болон бусад хэсгийн яс 
олдсон бөгөөд хэргийн газраас цагаан өнгийн судалтай цайвар цэнхэр өнгийн турсик, хөх 
өнгөтэй байж болохоор гандаж шарласан дугуй захтай ноосон цамц, хөх өнгийн 32 размерийн 
жинсэн өмд, саарал өнгийн бэлтгэлийн өмд, улаан өсгийтэй саарал өнгийн ноосон оймс, 
хоншоор болон өсгий хэсэг нь хар өнгөтэй хүрэн өнгийн пүүзэн гутал зэрэг хувцас олдсоныг хэн 
болохыг тогтоохоор хариуцсан нутаг дэвсгэртээ эрэн сурвалжлан ASAP санд ЭС зарлалтын 
№:540003315000072, маягтын №:541703315000001 дугаараар зарлан ажиллаж байна.  
           2017 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын нутаг “Номын 
булаг” гэх газрын ойролцоо асфалтан замын ус зайлуулах бетонон хоолой дотор 40 орчим 
насны улаан өнгийн пудволктай, хар өнгийн зуртиктэй, саарал өнгийн бэлтгэлийн өмдтэй, хүрэн 
өнгийн пүүзэн гуталтай эрэгтэй хүний цогцос олдсон хэрэгт ASAP санд ЭС зарлаж Бямбажав 
овогтой Эрдэнэ-Очир /ЖН74033195/ гэгч болохыг эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Нэргүйбаатар олж тогтоон ажилласан байна.  
 

Галт зэвсэг эрэн сурвалжлан ажилласан талаар: 
 

№ Төрөл 
“ASAP” 

санд нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 онд  

Үүнээс Одоо ЭС-ж 
байгаа   

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 
Галт 

зэвсэг   
11 7 4 - - - 

4 
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  2011.06.01-ээс 2017.06.30-ыг хүртэл ASAP сангаар улсын хэмжээнд 10 галт зэвсэг, 1 сум 
хэрэгсэл эрэн сурвалжлан ажилласнаас 6 галт зэвсэг, 1 сум хэрэгслийг олж тогтоон одоо 4 галт 
зэвсгийг үргэлжлүүлэн эрэн сурвалжилж байна.   
 

Түүх соёлын дурсгалт зүйл эрэн сурвалжлан 
ажилласан талаар: 

 2017 оны IY улиралд тус Цагдаагийн газраас “ASAP” сангаар улсын хэмжээнд түүх 
соёлын дурсгалт болон хосгүй үнэт зүйл эрэн сурвалжлаагүй. ASAP сан ашиглагдаж эхэлснээс 
хойш түүх соёлын дурсгалт зүйлээр 2 эд зүйл эрэн сурвалжлан ажиллаж байсан бөгөөд дээрх 
алдагдсан гэх бурханы талаар орон нутгийн судлах музей болон Дашчойнхорлон хийдээс 
лавлагаа авахад тухайн алдагдсан гэх бурхан нь ТСДЗүйл болон хосгүй үнэт зүйлээр 
бүртгэгдээгүй байсан. Иймд тухайн байгууллагаас нь ирүүлсэн албан тоотыг үндэслэн эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 2 бурханыг эрэн сурвалжлах ASAP сангийн “Түүх соёлын дурсгалт 
болон үнэт зүйл” хэсэгт эрэн сурвалжилж байсныг “Эд зүйл” хэсэг рүү шилжүүлэн эрүүгийн 
хэрэг нь хэрэгсэхгүй болсон үндэслэлээр эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон байна. ТСД болон 
хосгүй үнэт зүйл хэсэгт эд зүйл эрэн сурвалжлаагүй байна.      
 

 Алдагдсан тээврийн хэрэгсэл эрэн сурвалжлан  
ажилласан талаар: 

 

№ Төрөл 
“ASAP” санд 

нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 онд  

Үүнээс Одоо ЭС-ж 
байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 
Тээврийн 
хэрэгсэл   

17 13 4 4 - 4 4 

  
Тайлангийн хугацаанд шинээр “ASAP” сангаар улсын хэмжээнд нийт 4 тээврийн хэрэгсэл 

эрэн сурвалжлан ажилласан байна.   
 ASAP санд нийт 17 тээврийн хэрэгсэл эрэн сурвалжлан ажилласнаас 13 тээврийн 
хэрэгслийн эрэн сурвалжлалтыг зогсоож одоо Одоо ASAP сангаар улсын хэмжээнд 4 тээврийн 
хэрэгслийг үргэлжүүлэн эрэн сурвалжилж байна. Үүнд: 2017 оны 06 дугаар сарын 06-наас 07-нд 
шилжих шөнө Булган аймгийн Орхон сумын 1 дүгээр баг Баруун дэнж гэх газраас Шар өнгийн 
супер хайрхан мотоцикль алдагдсан, 2017 оны 06 сарын 06-аас 07-нд шилжих шөнө Булган 
аймгийн Бугат сумын 2-р багийн нутаг "Дундат" гэх газраас иргэн О.Батсуурийн эзэмшлийн 
шинээр нь аваад 20 хонож байгаа "UB MOTO" маркийн улсын дугааргүй цэнхэр өнгийн 
мотоцикль алдагдсан, 2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Булган аймгийн Орхон сумын 5 
дугаар баг Дээд хорооноос улаан өнгийн Даюун маркийн мотоцикль алдагдсан, Булган сум 5-р 
баг Манал дэлгүүрээс 30-40 орчим насны эмэгтэй хүн, мөнгийг мобайлаар шилжүүлсэн гэж их 
гарын мөнгөн аяга залилан авсан хэрэгт приус-20 маркийн 26-90 УНӨ тээврийн хэрэгслийг 
улсын хэмжээнд ASAP сангаар эрэн сурвалжлан ажиллаж байна.  
   

 Мал, амьтан эрэн сурвалжлан ажилласан талаар: 
 

№ Төрөл 
“ASAP” санд 

нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 онд  

Үүнээс Одоо ЭС-ж 
байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 Мал   183 173 10 1 1 - 10 

 
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 1 эрэн сурвалжлалтаар 1 адуу эрэн сурвалжилснаас 

1 адууг олж тогтоон санд хаалт хийсэн байна. Одоо 31 үхэр, 53 адууг ASAP сангаар улсын 
хэмжээнд үргэлжлүүлэн эрэн сурвалжилж байна.    

 
Эд зүйл эрэн сурвалжлан ажилласан талаар: 
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№ Төрөл 
“ASAP” санд 

нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 онд  

Үүнээс 
Одоо ЭС-ж байгаа 

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 
Эд 

зүйл  
184 100 84 26 6 20 

84 

 
Тайлангийн хугацаанд 26 эрэн сурвалжлалт зарлан ажилласнаас 6 эд зүйлийг олж 

тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоож санд хаалт хийсэн байна.   
Өмнөх оны үлдэгдэл эрэн сурвалжилж байсан эд зүйлүүдээс 27 эрэн сурвалжлалтыг 

зогсоон одоо ASAP санд эд зүйлээр нийт 184 эрэн сурвалжлалт зарлан ажилласнаас 100 эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоон одоо 84 эрэн сурвалжлалтаар эд зүйлийг үргэлжүүлэн эрэн сурвалжлан 
ажиллаж байна.  
 

Эрэн  сурвалжлах чиглэлээр нээсэн 
 Мөрдөн сурвалжлах хэргийн талаар: 

 
МСХэрэг Урд байсан  

үлдэгдэл 
Шинээр нээсэн Хааж 

шийдвэрлэсэн 
Одоо 

ажиллагаанд 
байгаа МСХ 

2017 оны III улирлын 
байдлаар  

4 0 0 4 

 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн хэмжээнд 14 мөрдөн сурвалжлах хэрэг ажиллагаанд 

байгаа бөгөөд үүнээс эрэн сурвалжлах чиглэлээр нээсэн 4 хэрэг ажиллагаанд байна. Үүнд: 
-2007 оны 07 сард Булган аймгийн Баян-агт сумын иргэн Дашцэрэн нь Тоз-8 маркийн 

буугаар Дашдэлэг гэгчийн толгойн тус газар нь буудаж амь насыг нь хохироосон бөгөөд дээрх 
галт зэвсгийг олж тогтоох чиглэлээр нээсэн “ТОЗ-8” тусгайлсан нэртэй 3200.28110003 
дугаартай МСХэрэг 

- 2006 оны 3,4 дүгээр сард Булган аймгийн Баян-Агт сумын иргэн Дашдэлэг, Батсайхан, 
Бат-эрдэнэ нар нь Тоз-8  маркийн 3 ширхэг галт зэвсэг авч яваад хээр гээгдүүлсэн бөгөөд 
түүнийг олж тогтоох чиглэлээр нээсэн “ЗЭВСЭГ” тусгайлсан нэртэй 3200.28110004 дугаартай 
МСХэрэг /ASAP санд ЭС зарлалтын №: 540003311000004, №540003311000005, 
№540003311000006 дугаараар/ 

-2004 оны 02-р сард Булган аймгийн Гурванбулаг сумын иргэн Л.Цолмон нь Хишиг-
Өндөр суман дах өөрийн төрсөн дүүгийнхээс гараад сураггүй алга болсон “ЭРЭЛ” тусгайлсан 
нэртэй 3200.28080003 дугаартай МСХэрэг /ASAP санд ЭС зарлалтын №: 540003311000062 
дугаараар/ 

-2016 оны 12 сарын 09-өөс 10-нд шилжих шөнө Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын 3-р 
багийн нутагт өвөлжиж байгаа Түмэн-Өлзийгийн гэрээс Г.Батбилэг нь гарч яваад сураггүй алга 
болсон “СУРАГ” тусгайлсан нэртэй 3200.28170001 дугаартай МСХэрэг /ASAP санд ЭС 
зарлалтын №: 540003316000104 дугаараар/ Цогцос нь олдсон, осгож нас барсан байх бөгөөд 
амьд ахуйдаа биедээ авсан гэмтлийг үндэслэн Бат-Эрдэнэ гэгчийг яллагдагчаар татан шалгаж 
байгаа, хэргийг хааж ТТБ-д хүргүүлэх арга хэмжээ авах.  
 

Нэгдсэн арга хэмжээний талаар: Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийг нөхөн 
илрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр “Сар шинэ-2017”, “Илрүүлэлт-Шийдвэрлэлт” зэрэг 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласны үр дүнд мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд 
шалгагдаж байсан 3, хэрэг бүртгэлтэнд шалгагдаж байсан 6 хэрэг, мөрдөн байцаалтын шатанд 
түдгэлзүүлсэнээс 3 хэргийг нөхөн илрүүлж,  хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалт, шүүхийн шатнаас 
оргон зайлж “ASAP” сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 9 этгээдээс 7 этгээдийг дайчлан 
баривчилж эрүүгийн хэргүүдийг шийдвэрлэн  ажилласан. Арга хэмжээний үр дүнг ЦГ-н даргын 
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зөвлөлийн хуралд танилцуулан хэлэлцүүлж танилцуулгыг МБГазрын хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэлтэст хүргүүлсэн. 

Улсын хэмжээнд 2017 оны 3,4-р улиралд зохион явагдсан “Сэргээн шийдвэрлэлт-1”, 
“Сэргээн шийдвэрлэлт-2”, “Илрүүлэлт-Оргодол” арга хэмжээний хүрээнд тус цагдаагийн газар 
нэгдсэн төлөвөлгөөг гарган цагдаагийн газрын даргаар батлуулан арга хэмжээний хүрээнд 
АСАП сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 8 сэжигтэй этгээдийг эрэн сурвалжилж олж тогтоон 
хаалт хийж ажиллан, Шүүхээс эрэн сурвалжлагдаж байсан 3 хүнийг эрэн сурвалжлан олж 
тогтоон шүүхийн байгууллагад шилжүүлэн өгч ажилласан байна. Эрэн сурвалжлагдаж байсан 2 
цогцосыг олж тогтоох чиглэлээр бусад аймаг дүүргийн цагдаагийн газартай хамтран Улсын 
хэмжээнд эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулан олж тогтоон ажиллалаа. Арга хэмжээний 
хүрээнд эргүүл шалгалтанд үүрэг гүйцэтгэж ажилласанаар 5 хэргийг илрүүлэн хэргийн эзэн 
холбогдогчийг олж тогтоон ажилласан. “Хяналт шийдвэрлэлт” арга хэмжээний хүрээнд Булган 
аймгийн “Баян-Нуур” сум, “Зоон даваа”-ны автозамын хяналтын постуудад эрүүгийн мөрдөгч, 
мөрдөгч нарыг 7 хоногоор шалгалтанд үүрэг гүйцэтгэж ажиллаж ажлын үр дүн гаргасан алба 
хаагч нар газрын даргаас шагнал урамшуулал авч, сахилга хариуцлага алдсан алба хаагч 
нарыг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралаар оруулан арга хэмжээ тооцон ажиллалаа. 
“Хяналт-Шийдвэрлэлт” арга хэмжээний хүрээнд хулгайн 2 хэрэг, эрэн сурвалжлагдаж байсан 6 
этгээдийг олж тогтоон ажилласан байна. 

Аймгийн засаг даргын 2017 оны 11 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/555 тоот захирамж, 
Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 11 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/56 тоот тушаалын дагуу 
Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа орон байрны хулгай, малын хулгай, хүрээлэн 
буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх зорилгоор 2017 оны 11 дугаар сарын 
14-өөс 2017 оны 12 дугаар   сарын 08-ны хооронд Булган аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
“Хяналт Шийдвэрлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан байна. 

Арга хэмжээний хүрээнд байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөнөөс 5,800,000 төгрөг 
шийдвэрлүүлэн Орхон аймгийг тойрсон Бугат сумын “Зостын даваа”, Хангал сумын “Хуурай 
хөтөл”, Орхон сумын “Говилын эх”, Орхон сумын Халиун багийн “Бүрэн бүст” гэх үндсэн постонд 
үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагч нарын хоолны зардалд нийт 3.910.000 төгрөгийг зарцуулсанаас 
гадна дээрх постуудад тус бүрт 346,500 төгрөгийн  шатахуун, нийт 1.386.000 төгрөгний 
шатахууны зардлыг шилжүүлсэн байна.  

 

  
2017 оны 11 дугаар сарын 14-ны өдрөөс 2017 оны 12  дугаар сарын 08-ны хугацаанд  

“Хяналт Шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
постууд нийт 5,866 тээврийн хэрэгсэл 
шалгаж, 596 зөрчил илрүүлэн, 778 иргэнийг 
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21.800.000 төгрөгөөр торгосон арга хэмжээ тооцсон.  
 
 
“Хяналт-Шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга 

хэмжээний хүрээнд гарал үүсэлгүй мал, мах 
,мод тээвэрлсэсэн 9 зөрчлийн илрүүлж 
холбогдох газарт шилжүүлэн арга хэмжээ 
авхуулсан.  

 
Дээрхи арга хэмжээний хүрээнд олон 

удаагийн үйлдлээр мал хулгайлах гэмт хэрэг 
үйлдэн эрэн сурвалжлагдаж байсан этгээд 

болох Пүрэвсүрэн овогтой Энхбаатарыг 2017 оны 11 дугаар  сарын 23-ны өдөр Булган аймгийн 
Орхон сумын 1 дугаар  баг “Хадан хошуу” гэх газар байгааг тогтоон  баривчилж холбогдох 
албанд шилжүүлэн ажилласан. 

 
Арга хэмжээний хүрээнд Хангал сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 

Г.Жамсранжав тус сумын 2 дугаар багийн иргэн Ц.А-нь ойд зөвшөөрөлгүй мод бэлтгэснийг, 2-р 
багийн иргэн С.Д-нь ойд зөвшөөрөлгүй мод бэлтгэснийг, 4 дүгээр  багийн иргэн О.Б-нь хууль 
бусаар тул загас агнасныг тус тус илрүүлэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн ажилласан. 

 
-Хэрэг бүртгэх албаны  чиглэлээр 

Хэрэг бүртгэх тасгаас эрүүгийн хэрэг бүртгэх ажлын чиглэлээр 2017 оны жилийн эцсийн 
байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 150 гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авч 112 гомдол мэдээлэл буюу 74.7 %-г 5 хоног, 36 гомдол мэдээлэл буюу 25.3 %-г 5-19 
хоногт хугацаа сунган шалгаж шийдвэрлэж ажилласан. 

 
Тайлангийн хугацаанд 74 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 44 гомдол, 

мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзан, 32 гомдол, мэдээллийг харъяаллын дагуу 
шилжүүлэн шийдвэрлэсэн.  

 
Хэрэг бүртгэх тасгаас хэрэг бүртгэлтийн ажлын чиглэлээр 2017 оны жилийн эцсийн 

байдлаар шинээр 74 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн, эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 
дугаар зүйл зааснаар түдгэлзүүлсэн 6 хэргийг, хэрэгсэхгүй болгосноос 2 хэргийг тус тус сэргээн 
нийт 82 эрүүгийн хэрэг шалгаж хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан нь 2016 оны мөн үеэс  2 
хэргээр буюу 2.4 %-иар буурсан байна.  

 
Үүнээс 27 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай, 39 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох 

санал бичиж, 5 хэргийг харьяаллын дагуу Мөрдөн байцаах алба болон бусад газарт шилжүүлж, 
6 хэргийг түдгэлзүүлэх санал прокурорт хүргүүлсэн ба ажиллагаанд үлдэгдэлээр байсан 5 
хэргийг Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасагт   шинээр дагаж мөрдөж буй хуулийн 
дагуу шилжүүлэн  хэргийн шийдвэрлэлт 93.9 хувьтай байсан  нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 4.5 %-р өссөн үзүүлэлттэй байна.  
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Яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт шилжүүлсэн эрүүгийн хэрэг 2017 оны жилийн 
эцсийн  байдлаар 27 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 13 хэргээр буюу 92.8 хувиар өссөн эерэг 
үзүүлэлттэй байна. 

 
 
 

 
 
Тайлангийн хугацаанд хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан хэргээс 6 эрүүгийн хэргийг 

ЭБШХуулийн 205 дугаар зүйл зааснаар түдгэлзүүлсэн нь урьд оны мөн үеэс 7 хэргээр буурсан 
үзүүлэлттэй байна.  

 
Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан 82 хэргээс 46 хэргийг хялбаршуулсан журмаар 

шийдвэрлэн ажилласан нь нийт хэргийн 56.0 хувь байна. Энэ нь 2016 оны мөн үетэй 
харьцуулахад  хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг нь 6 хэргээр буюу 9.0 хувиар 
өссөн эерэг үзүүлэлттэй байна.  
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Холбогдогчийг баривчлуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

 Хэргийн илрүүлэлтийн хувьд хэрэг бүртгэх ажлын чиглэлээр нууц далд аргаар 
үйлдэгдсэн 18 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсанаас 12 хэргийг илрүүлж хэргийн 
илрүүлэлт 66.6 %-тай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 12.4 %-р өссөн байна.  
 

Хэрэг бүртгэлтийн шатанд иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагад 82.542.120 сая төгрөгний 
хохирол учирсанаас 67.942.010 сая төгрөгний хохиролыг нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн 
төлүүлэлт 82.1 хувьтай байгаа нь хүрэх ёстой түвшинд хүрч биелэсэн дүнтэй байна. 

 
Хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагч нараас эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль зөрчсөн 

зөрчил заагдан прокурорын байгууллагаас шаардлага аваагүй ажиллаж байгаа ба Хэрэг 
бүртгэлийн ажлын чиглэлээр 28 мэдэгдэл бичиж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 22 хариуг 
авч ажилласан. 

 
 Ахлах хэрэг бүртгэгч нь хэрэг бүртгэлтийн ажлыг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу 
чанартай явуулахад алба хаагчдад хяналт тавьж мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллаж 
байгаа ба алба хаагчдын шалгаж байгаа 119 гомдол мэдээлэл, зөрчлийн 25 хэрэг, 15 эрүүгийн 
хэргийг уншиж танилцаж бичгээр 12 алба хаагчид хугацаатай үүрэг, ахлах хэрэг бүртгэгчийн 
зааварчлага бичиж хүргүүлэн биелэлтэнд нь хяналт тавьж үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 
    
 

Хэрэг бүртгэх тасаг нь харьяалан шийдвэрлэх зөрчлийн шинжтэй 188 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авсанаас 51 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, 52 зөрчлийг 
хялбаршуулсан журмаар торгуулийн арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн, 45 гомдол мэдээллийг  
 
хүлээн авахаас татгалзаж, 13 гомдол, мэдээллийг харъяаллын дагуу бусад тасагт шилжүүлж 
шийдвэрлэсэн. Үлдэгдэл 27 зөрчлийн шижтэй гомдол мэдээлэл шалгагдаж байна. 

 

Зөрчлийн хэрэг нээсэн 16 хэргийн 16 холбогдогчид баривчлах шийтгэл оногдуулах 
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саналыг хэргийн материалын хамт Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд 
шилжүүлж, 26 зөрчлийн хэргийн холбогдогчид торгох шийтгэл оногдуулан материалыг 
прокурорт хянуулахаар шилжүүлсэн, үлдэгдэл  5 зөрчлийн хэрэгт холбогдох ажиллагааг явуулж 
байна. 

 
 
Нийт хүлээн авсан зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 52 зөрчлийг хялбаршуулсан 

журмаар шийдвэрлэж, 5.535.000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан байна. 
 
Зөрчил үйлдэхдээ ашигласан болон зөрчил үйлдэж хууль бусаар олсон орлого 

хураагаагүй, эрх хязгаарлах арга хэмжээний Хүнийг саатуулах арга хэмжээг хуулийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэн 192 хүнийг саатуулж ажиллалаа.  
  
                                             
 
 

-Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр 
  

Тайлангийн хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 196 гомдол мэдээлэл 
хүлээн авч шалгаснаас 128 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 63 гомдол 
мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт, 5 гомдол мэдээллийг 
харьяалалын дагуу бусад газарт шилжүүлэн ажилласан. Одоо өргөдөл гомдол, мэдээллийн 
үлдэгдэлгүй 100 хувь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж ажилласан. 
 Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар хүргүүлсэн материалд 100 хувь хариу 
мэдэгдэх хуудас бичиж хүргүүлсэн.  
 Мөрдөн байцаалтын шатанд шинээр 265 холбогдогчтой 223 хэрэг хүлээн авч, бусад 
газраас 2 холбогдогчтой 2 хэрэг, ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 
түдгэлзүүлснээс 33 хэрэг сэргээж, шүүхээс 10 холбогдогчтой 9 хэрэг, прокуророос нэмэлт 
мөрдөн байцаалтанд буцсан 26 холбогдогчтой 23 хэргийг хүлээн авч нийт 303 холбогдогчтой 
290 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан байна.  
 Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан нийт хэргээс 251 холбогдогчтой 168  хэргийг 
яллах дүгнэлт үйлдүүлэх /шинэ хуулиар шүүхэд шилжүүлэх саналтай/ саналтай, хэрэгсэхгүй 
болгох саналтай 18 холбогдогчтой 89 хэргийг прокурорт, харьяалалын дагуу 12 холбогдогчтой 
17 хэргийг өөр бусад газарт шилжүүлж, ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр шинээр 
33 хэргийг сэргээн шалгасан байна. Одоо ажиллагаанд хэрэг бүртгэлтийн 10 холбогдогчтой 10 
хэрэг, мөрдөн байцаалтын 12 холбогдогчтой 8 хэргийн  үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд 2016 оны 
жилийн эцэст 10 хэргийн үлдэгдэлтэй байсан байна. 
 Гэмт хэргийн улмаас иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад 942,5 сая төгрөгний хохирол 
учирснаас 750,4 сая төгрөгийн хохиролыг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн 
төлүүлж ЭБШХ-н 134 дүгээр зүйлд заасны дагуу иргэний нэхэмжлэл болон эд хөрөнгө хурааж 
болзошгүй явдлыг хангах зорилгоор сэжигтэн, яллагдагч, эсхүл хуулиар тэдний төлөө 
хариуцлага хүлээвэл зохих этгээдүүдээс 334,6 төгрөгний эд хөрөнгийг битүүмжлэн ажилласан. 
Гэмт хэргийн хохирол нөхөн төлүүлэлт 79,6 хувьтай байна.  

Монгол Улсын ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлийн 205.1.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр 
түдгэлзүүлсэн, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргийг илрүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын 
“Эрэн сурвалжлах журам”-н \код-229\ хэрэгжилтийг хангах, цагдаагийн байгууллагын төрөл 
албадын эрэн сурвалжлах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, ЭБШАО-н эрхийг хангах, ЭБШХ-н 205 
дугаар зүйлийн 205.1.2 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн эрүүгийн хэргүүдийн 
оргон зайлсан сэжигтэн, яллагдагч нарыг олж тогтоон баривчлан эрүүгийн хэргийг сэргээн 
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шалгаж шийдвэрлэх зорилгоор тайлангийн хугацаанд дараах ажил арга хэмжээг зохион 
байгуулсан. Үүнд: 

-2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл 
56 хоногийн хугацаатай  “Шийдвэрлэлт-2017” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. 
Арга хэмжээ эхлэхийн өмнө ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлийн 205.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр 
түдгэлзүүлсэн 104 хэрэг мөн хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.2 дахь хэсэгт зааснаар 
түдгэлзүүлсэн 3 хэргийн үлдэгдэлтэй байсан.  

Дээрх арга хэмжээг орон нутагт зохион байгуулснаар ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлийн 205.1 
дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 97 хэрэг мөн хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.2 
дахь хэсэгт зааснаар түдгэлзүүлсэн 1 хэргийн үлдэгдэлтэй болж буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан. 

-2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
хооронд улсын хэмжээнд зохион байгууллагдсан “Илрүүлэлт-Оргодол 2017” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд салбар төлөвлөгөөг гарган ажилласан.  

Арга хэмжээний хүрээнд халуун мөрөөр нь 5 хэргийг нөхөн илрүүлж улсын хэмжээнд 
болон орон нутагт эрүүгийн хэрэгт болон шүүхээс АСАП сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 
нийт 10 этгээдийг эрэн сурвалжилж олж тогтоосон. 

2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
хооронд Улсын хэмжээнд зохион байгууллагдсан “Эко-2017” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 
салбар төлөвлөгөөг гарган ажилласан. Арга хэмжээний хүрээнд шинээр Хүрээлэн буй орчны 
эсрэг 10 гэмт хэрэг илрүүлэн шалгасан. 

2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр Аймгийн прокурорын газартай хамтарсан 
зөвлгөөнийг байгуулж өнгөрсөн онд гаргасан алдаа дутагдал 2017 онд сар бүрийн 5-ны өдөр 
хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулж ЭБША-ны явцад гарч буй зөрчил дутагдал, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцэж байхаар шийдвэрлэсэн. Мөн тухайн сард 
шийдвэрлэх хэргийн график гаргаж өмнөх сард гаргасан хэргийн графикийн биелэлтийг тооцон 
ажиллаж хэвшсэн.  Тайлангийн хугацаанд нийт 11 удаа хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулж ажилласан. 

Булган аймагт нийт сумдын Байгаль орчин, Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 
нарын  хамтарсан сургалт 2017 оны 03 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд зохион байгууллагдах 
үеэр ХБМБТ, ЭЦТ хамтран “Мал хулгайлах” гэмт хэрэг болон”Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулсан. 

“ЭБША-нд ЦХТСАХ авах үндэслэл журам,  Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх  нь” сэдэвт хамтарсан зөвлөгөөнийг 2017оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр аймгийн 
прокурорын газарт зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд аймгийн прокурор, хууль цаазын итгэмжит 
зөвлөх Г.Лхагвасүрэн, орлогч болон хяналтын прокурорууд, Булган аймаг дахь ЭХАШШ-н шүүгч 
С.Цэрэнханд, МБТ-н дарга, мөрдөн байцаагч нар оролцсон. 

Булган аймгийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлтэй хамтран  2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны 
өдөр Цагдаагийн байгууллагын алба хаагч, тэдний гэр бүлийн гишүүдээс гэмт хэрэг болон 
захиргааны зөрчилд өртөж хохирсон мөн түүнчлэн цагдаагийн алба хаагч нараас гэмт хэрэг 
зөрчилд холбогдон шалгагдсан тохиолдолд  хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай гэрээний 
төслийг боловсруулан ЦГ-н дарга, өмгөөлөлийн зөвлөлийн дарга нараар батлуулсан.  Өнгөрсөн 
хугацаанд тус цагдаагийн газраас 1 алба хаагч дээрх гэрээний дагуу үйлчлүүлсэн. 
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Хялгант тосгонд “Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг түүний ойлголт, урьдчилан 
сэргийлэх, байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагаа” сэдэвт зөвлөгөөнийг 2017 оны 03 
дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд ойн сан бүхий Тэшиг, Сэлэнгэ, Бугат, 
Хангал, Орхон, Сайхан, Хутагөндөр, Баянагт сумдын байгаль хамгаалагч нар болон ИТХ-н 
дарга нар оролцсон. Дээрх төрлийн гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилэн сэргийлэх чиглэлээр 2 
цагийн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. 

Монгол улсын Их хурлаар 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр Цагдаагийн албаны 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдөхөөр хуульчилж энэхүү хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор цагдаагийн алба 
хаагчид шинэ тангараг өргөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг Цогт-Хун тайжийн талбайд 2017 
оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 11 цаг 40 минутанд Цагдаагийн байгууллагын хүрээнд нэгэн 
зэрэг тэмдэглэх үйл ажиллагаанд оролцсон. Уг үйл ажиллагаанд аймгийн хууль хяналтын 
байгууллагын удирдах ажилтан болон орон нутгийн иргэд төлөөлөгчид оролцсон. 

 

Аймгийн прокурорын газарт шинэ хууль хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан гарч байгаа 
хүндрэл бэрхшээл цаашид авч хэрэгжүүлэх арга замын талаарх уулзалтыг  2017 оны 12 дугаар 
сарын 11-ний өдөр удирдах албан тушаалтны хүрээнд зохион байгуулсан. Уулзалтанд 
Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа З.Гомбо, аймгийн ерөнхий прокурор 
Ж.Лхагвасүрэн, орлогч прокурор Болорпүрэв, Дэд бөгөөд ЭЦТ-н дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа Д.Гантөмөр, МБТ-н дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр нар оролцсон. 
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 Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Булган аймаг 
дахь хуулийн байгууллагуудын хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгууллагдсан. Уг зөвлөгөөнөөр 
Булган аймгийн Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн газрын, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, 
ШШГЕГ-н харьяа хаалттай хорих 439-р анги Шүүхийн шинжилгээний байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааг сайжруулах Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг нэг 
мөр ойлгож хэрэгжүүлэх, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, ял эдлүүлэх ажиллагаанд гарч буй 
зөрчил дутагдал, шүүн таслах ажиллагааны явцад гарч буй хүндрэл бэрхшээл, цаашид авах 
арга хэмжээг тодорхойлсон.  

 

 

 

 

 
  

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл 
145-г  бичиж хариу авсан. Хариу авалт 100 хувьтай байна. Мэдэгдэлийн мөрөөр шалгах 
ажиллагааг 8 удаа зохион байгуулсан. 

 
 -Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр 

            2017 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд Хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг  34 бүртгэгдэж, 14 хүн нас барж, 29 хүн гэмтсэн нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг  8 буюу 30.7 хувь өссөн, урьд онд 15 хүн нас 
барсан бол  2017 онд 1 буюу 6.6 хувиар буурсан, хэргийн улмаас урьд онд 21 хүн гэмтсэн нь 
2017 оны мөн үетэй харьцуулахад  8 буюу 38.0 өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Үйлдэгдсэн  хэргийн шалтгааныг судалж үзэхэд:  Зогсоох арга хэмжээ аваагүй 11, 
эсрэг урсгал зогссон 6, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсоноос 6,  явган зорчигч дайрсан 4,  
хурд хэтрүүлсэн 3, мотоцикльтой 4, бусад 5, хэлбэрийг судалж үзэхэд онхолдсон 16, 
мөргөлдсөн 11 байна.  

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт шалгалтаар  нийт 11,274 зөрчил 
илрүүлсэнээс Цагдаагийн нийтлэг үүргээр   97 зөрчил,   үүнээс эрхийн үнэмлэхтэй согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон  303, эрхээ хасуулсан болон эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 75, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 288  зөрчил 
илрүүлэн ажилласан. 
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  Согтуугаар тээврийн жолоодсон  125 жолоочийн эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасч, 
эрхгүй болон эрхээ хасуулсан үедээ согтуугаар тээврийн  хэрэгсэл жолоодсон  75  хүнийг 7-30 
хоногийн хугацаагаар баривчлуулан, зөрчилтэй явсан 10,608 хүнийг 389.506.600 төгрөгөөр 
торгосон өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад илрүүлсэн зөрчил 2,695 буюу 31.4 хувиар 
өссөн. Замын хөдөлгөөнд үргэлжлүүлэн оролцуулах боломжгүй  378  тээврийн хэрэгслийг түр 
саатуулж ажилласан. 

а. Мэргэжлийн хяналт, техник бүртгэлийн ажлын талаар 
 

  2017  оны жилийн эцсийн  байдлаар зам тээврийн хэрэг, ослын 58 дүгнэлт гарган Хэрэг 
бүртгэх, Мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлэн ажилласан. 

 “Нийтийн тээвэр-Аюулгүй зорчигч” арга хэмжээний хүрээнд ЗЦТ-ийн дарга цагдаагийн 
хошууч Ж.Эрдэнэ-Очир, Албан журмын даатгагчдын холбооны менежер М.Алтанхүү, 
Автотээврийн хяналтын улсын улсын байцаагч Б.Авирмэд нарын хамт Автотээврийн төвийн 
ажилчид болон нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Булган жолоо”, “Эрдэнэт арслан”, 
“Залман хангай” зэрэг аж ахуйн нэгжүүдийн  41 жолооч нарт Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 
дугаар  зүйл, Зөрчлийн оноо тооцох журам, жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал, 
Автотээврийн тухай хууль, тогтоомж, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан стандартуудаар холбогдох 
сургалтуудыг зохион байгуулж аж ахйн нэгжүүдийн тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, 
жолооч нарын тээврийн хэрэгслийн албан журмын даатгал болон “C,D” ангилалын тээврийн 
хэрэгсэл дээр давхар даатгуулж буй эсэхэд хяналт шалгалт хийж ажилласан. 

Булган аймгийн Булган сумын 6 дугаар  баг “Хужир толгой”, “Зоон даваа”-ны зам 
тээврийн хяналтын төвийн пост, аймгийн төв зэрэг газруудад тасгийн алба хаагчид хэсэгчилсэн 
шалгалтанд гарч үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд нийт 1172 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 109 зөрчил 
илрүүлж 109 жолоочийг 2.230.000 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан. 

        
 “Мотоцикль” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт замын  

хөдөлгөөнд оролцож байгаа мотоцикльтой иргэдэд үзлэг шалгалт хийж  2017 оны 05 дугаар 
сарын 01-ний байдлаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 15, эрхийн 
үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 29, үзлэг шалгалтаар нийт 485 
мотоцикль шалгаж 15 хүнийг 7.200.00 төгрөгөөр торгож, хамгаалах малгай, тээврийн 
хэрэгслийн улсын дугааргүй явсан 81 иргэнийг 4.506.000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ 
авч хяналт шалгалтыг орон нутгийн болон улсын чанартай замд тогтмол хийж ажиллаж байна. 
Мотоцикль жолоодох “A” ангилалын эрхийн үнэмлэхгүй жолооч нарын судалгааг гарган “А” 
ангилалын сургалтанд 125 хүнийг хамруулж үнэмлэхжүүлсэн. 

 
Нэгдсэн шалгалтаар эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар мотоцикль жолоодсон 29 зөрчил 

илрүүлэн 29 иргэнийг Сум дундын эрүүгийн шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаатай, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтыг 
үндэслэн баривчлуулсан.  

Мөн аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн эрэгтэй 
хүүхдүүдэд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрмээр 
сургалт явуулан, мотоцикль унахгүй байх талаар “БАТАЛГАА” гаргуулан ажилласан. 

 
б.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар: 

 
            2017 онд ХАБАЖЭГХ, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 36 нэгдсэн арга хэмжээ , 
24 хэсэгчилсэн арга хэмжээ, 85 аж ахуйн нэгжийг хамруулан 590 удаа үзлэг шалгалтыг зохион 
байгуулж, 45 байгууллага, аж ахуйн нэгжид Замын хөдөлгөөний дүрэм, ЗХАБТХ-иар сургалт 
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зохион байгуулж, телевизээр 7 удаа, радиогоор 42 удаа, мэдээ, мэдээлэл сэрэмжлүүлэг, 
санамж зөвлөмж 3100 ш хэвлүүлэн жолооч нарт тарааж, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
талаар 75 удаа ухуулга сурталчилгааны ажлыг 7520 хүнийг хамруулан зохион байгуулж, хэрэг, 
ослын шалтгаан нөхцлийг арилгуулах талаар 10 мэдэгдэл, шаардлага бичиж хариуг 95.5 хувь 
авч ажилласан. 

       Булган “АЗЗА “ ТӨХК,  Булган сумын Хот тохижилт үйлчилгээний ангиудад  замын 
зорчих хэсгийн цасыг арилгуулах, замын тэмдэг, тэмдэглэлгээг шинээр стандартын тэмдэг 
тавиулах, өвлийн цагт уул даваанд замын халтиргаа, гулгаанаас урьдчилан сэргийлэх  
чиглэлээр  4 мэдэгдэл, албан шаардлага өгч мэдэгдлийн хариуг авч ажиллалаа. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1, 2 дугаар 12 жилийн сургуулийн  258 багш ажилчдын 
дунд 2017 оны 9, 10 сард   Замын хөдөлгөөний дүрмийн сургалт, 10 хүртэлх насны хүүхдүүдийн  
эцэг эх, анги хариуцсан багш нартаа хамтран сургалтыг 10 удаа  зохион байгуулж,  баталгаа 
авч, сургалт орж  ажиллалаа.   

Аймгийн хэмжээнд зам тээврийн  осол, хэргийг  бууруулах чиглэлээр аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар 4 ширхэг зурагт самбарыг  хийлгэх зардалд  1.803.000 төгрөг, санамж, 
сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэхэд 600,000 төгрөг, шторк сэрэмжлүүлэг 400.000 төгрөгийн хөрөнгийг  
шийдвэрлүүлэн Булган-Орхон аймгийн  чиглэлийн замд Оросын булаг гэх газарт  2 самбар, 
Булган-Хутаг-Өндөр сумын чиглэлийн Дондогийн булаг гэх газарт  2 самбарыг зам тээврийн 
ослоос урьдчилан сэргийлж  байрлуулсан.  

Мөн гудамж замд хяналт шалгалтанд гарч ажиллах хугацаанд хууль бус нийтийн 
тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг 18  жолооч нарыг илрүүлэн тэднээс дахин зөрчил дутагдал 
гаргахгүй байх талаар баталгаа гаргуулан авч ажиллаж байна. 

Тус тасгаас Булган аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа болон аймгийн төв 
дотор хөдөлгөөнд оролцож байгаа нийт жолооч нарын тээврийн хэрэгслийн гадна талын 
гэрэлтүүлэх хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах, жолооч нарын гэрэл хэрэглэх соёлыг 
дээшлүүлэх зорилгоор жолооч нарын авто машинд давхардсан тоогоор 58 удаа шалгаж,  75 
жолоочид 1 удаа сургалт орж ажиллалаа. 
    Аймгийн хэмжээнд зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр элэгдэж 
муудсан 6 самбаруудыг 2017 оны 08 дугаар сард буулгуулж,   2 ширхэг шинэ  зурагт самбар, 
300 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэийг ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр хийж, байрлуулан 
ажиллалаа. 
        Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгсэлд хүүхдийг зориулалтын суудалд 
суулгаагүй, бэхэлгээгүй, жолооч, зорчигч нарыг хамгаалах бүс хэрэглээгүй  599 зөрчлийг 
илрүүлэн, 599 хүнд 11.980.000 төгрөгөөр  торгож, 1.500.0 орчим  жолооч анхааруулж, 
түүнээс үүсэх хор уршигийг тайлбарлаж, ойлгуулж ажиллаа.   
              Өвлийн улирал эхэлж цас орсноос шалтгаалан автозамын зорчих хэсэгт халтиргаа 
гулгаа үүсэх, цасан болон шороон шуурганаас шалтгаалан зам орчны үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмал болох, байгалийн таагүй үзэгдлийн үед осол, хэргээс урьдчилан сэргийлж 
замын хөдөлгөөнд оролцогч жолооч, зорчигчдод 250 санамж сэрэмжлүүлэг тараан, өвлийн 
улирлын дугуй тавьж хэрэглэхийг хөдөлгөөнт эргүүлд хяналт шалгалтанд гарч байгаа алба 
хаагч нар хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч,  Булган аймаг дахь TV-9 салбар, Сайхан монгол ТВ, FM-
106.5, мэдээ мэдээлэл хүргүүлж ажилласан.   
              Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор аймгийн төвийн болон сумдын ерөнхий боловсролын 16 сургууль, 18 
цэцэрлэгүүдийн “Хичээлийн шинэ жил”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаанд алба хаагч нар хяналт 
тавьж, Боловсрол, соёлын урлагийн газрын даргын 2017.08.30-ны өдрийн А/21 тоот тушаалаар 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 ангийн суралцагчдад   “Замын хөдөлгөөний соёл”  
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сургалтыг хичээлийн сүүлийн цагийн 5-10 минутанд Замын хөдөлгөөний дүрмийн хичээлийг  
багш нар оруулах болсон тул түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.  
         Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдын 44 эцэг, эхчүүдэд,  Булган  
аймгийн Хаан банкны  53 дахь салбарын 28 ажилтанд, нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг 
аж ахуйн 42 жолооч нарт  Зөрчлийн тухай  хууль болон  Замын хөдөлгөөний дүрмийн талаар 
сургалт орж ажиллалаа.  

Ерөнхий боловсролын сургууль,  цэцэрлэгийн багш нар, 1-5 дугаар ангийн сурагчдын 
150  эцэг,  эх, асран хамгаалагч нарын дунд  2017 оны  9 дүгээр сарын 12-ны өдөр Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрмийн сургалтыг орж, 
сургалтаар хичээл эхлэх, тарах үед хүүхдүүдийг хүлээлгэн өгч байх, хүүхдийг   зам тээврийн  
ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх “School police” 
эргүүлийн ач холбогдлыг тайлбарлаж, тогтмол эцэг, эхүүдийг чанартай ажиллах талаар чиглэл 
өгч ажиллалаа. 
         Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх өдөр”-ийг тохиолдуулан 6 заалт бүхий 
удирдамж гарган Булган аймгийн ГБХЗХГазар, Дэлхийн зөн Булган хангай ОНХХөтөлбөр, 
Замын цагдаагийн тасгийн дарга нараар батлуулж 200,000 төгрөгний төсөвтэй 2017 оны 04 
дүгээр сарын 11-ны өдөр аймгийн төвд зохион байгууллаа.    
          “Авто машингүй өдөр” арга хэмжээг 2017 оны 4 дүгээр сарын 05-нд өглөөний 09 цагаас 18 
цаг хүртэл төв замын хөдөлгөөнийг түр хязгаарлаж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-12 
ангийн сурагч, бага ангийн сурагч, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд гар зургийн тэмцээнийг 
зохион байгуулж, зам дээр авто машингүй өдрийн зураг зуруулж, түрүүлсэн сурагч, бэлтгэл 
бүлгийн хүүхдүүдэд гарын бэлэг, дурсгалын зүйл өгч ажилласан. 
             Уг арга хэмжээний хүрээнд Булган сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
хүүхдүүдийн дунд “Хүүхдийн нүдээр замын хөдөлгөөн” сэдэвт зохион бичлэгийн уралдаан 
зарлаж 1,2,3-р байр эзлүүлэн өргөмжлөл, гарын бэлэг, Булган сумын төв зам дээр цэцэрлэгийн 
ахлах бүлгийн хүүхдүүд Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн хүүхдүүдийн дунд гар 
зургийн уралдааныг автомашины зорчих хэсэг дээр зуруулж байр эзлүүлэн 9 хүүхдэд гарын 
бэлэг өгч, урамшуулсан, үйл ажиллагаагаа Булган аймаг дахь ТВ-9 телевизийн сурвалжлагчтай 
хамтран мэдээлэл бэлтгэн ажиллалаа. 

Замын цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс ирүүлсэн сургалтын бичлэг, 
шторкыг “Булган замын цагдаагийн тасаг” болон орон нутгийн “Булган зар”, fasebook хаяг, 
аймгийн төвийн ЛЕД дэлгэцээр нэвтүүлэн сурталчилах ажлыг 4 удаа зохион байгуулсан. 
 Соён гэгээрүүлэх аяны хүрээнд  2017 оны 4 дүгээр сард тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхийн үнэмлэхтэй алба хаагчдын дунд “Уран жолоодлого” тэмцээнийг Батлан хамгаалах 
туслах нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулан ажиллалаа. Тэмцээнийг зохион явуулах 
төлөвлөгөөг Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж удирдамжинд заагдсан ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэлээ. Тэмцээнд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй 12 алба хаагч оролцож 
автодромын 5 үйлдэл хийж гүйцэтгэн хамгийн бага хугацаанд туулсан амжилтаар 1,2,3-р байр 
эзлүүлж медаль, өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа. Мөн 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 22-нд “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч 2017” шалгаруулах тэмцээнд уран жолоодлого, замын 
хөдөлгөөний дүрмийн тестээр шалгалтуудыг оруулж дүгнэсэн.    

Замын цагдаагийн албаны даргын 2017.02.14-ны өдрийн 8/645 тоот албан бичгээр 
хүргүүлсэн хуваарийн дагуу 4 дүгээр сард явуулах “Явган зорчигчийн гарц, гарам, сургууль, 
цэцэрлэг орчмын судалгаа” сэдэвт арга хэмжээг Булган аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн 
газар, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн гишүүдтэй хамтран явуулж,  
цаашид хэрэгжүүлэх санал дүгнэлт боловсруулан тодорхой төрлийн ажил зохион байгуулж 
ажиллаа. Үүнд: 

1.Сургууль болон цэцэрлэг орчимд шаардлагатай тэмдэг тэмдэгллэгийн судалгааг гаргаж 
ажиллаа. 
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2.Хүүхдийг зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Булган сумын 
хэмжээнд сургууль, цэцэрлэг орчимын бүсд шаардлагатай явган зорчигчийн гарц, гарам 
судалгааг Боловсрол, соёл урлагийн газарт 2 албан мэдэгдэл хүргүүлж хамтран ажиллаа. 
         3. “Сайхан монгол” ТВ-тэй хамтран “Явган зорчигчийн гарц, гарам, сургууль, цэцэрлэгийн 
орчмын бүс” Сэдэвт арга хэмжээг иргэд олон нийтэд сурталчилан ажилласан. 
         4. Булган аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газарт албан мэдэгдэл хүргүүлж хугацаанд 
нь хариуг нь авч, Ерөнхий боловсрол сургуулийн ойролцоох замуудад, сургууль орчим бүс 
тэмдгийг шинээр хийх ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. 
         Арга хэмжээний явц, хяналт шалгалтын талаар “Булган мэдээ” сонин, Булган аймгийн FM-
106,5-д хэвлэл мэдээлэл хэрэгслээр сурталчилж ажиллаа. Хэсэгчилсэн шалгалтанд гарч 
ажиллаж байгаа алба хаагч нарт зааварчилгаа болон албаны бэлэн байдлыг хангаж байгаа 
эсэхт ЗЦТ-ийн ахлах зохицуулагч, цагдаагийн хошууч Г.Батхуяг хяналт тавьж ажиллаа.         
            Аймгийн хэмжээнд хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт зам 
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЗЦТ-ийн зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Өнөрбат, Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран 100 ширхэг санамж зөвлөмж 
хэвлүүлэн тарааж ажиллаа. 
          Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг” Замын хөдөлгөөний цагаан толгой-
2017” цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд зохион явуулдаг тэмцээний удирдамжийг 2017 
оны 4-р сарын 10-нд Аймгийн Засаг дарга бөгөөд Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн, ИТХ-н 
тэргүүлэгчдийн дарга бөгөөд ГХУСАЗЗөвлөлийн дарга нараар батлуулан Аймгийн засаг 
даргын тамгын газар, Цагдаагийн газар,  ХГБЗГазар, ХХҮГ, Дэлхийн зөн ОУБ, Албан журмын 
даатгалын Булган салбар зэрэг байгууллагуудтай хамтран 2017 оны 05-р сарын 11-ны өдрийн 
10 цагт тэмцээнийг зохион явууллаа.  Тэмцээнд аймгийн 16-н сумын 4 бүсээс шалгарсан 
Тэшиг, Хялганат, Орхон, Рашаант сумдын цэцэрлэгүүд болон төвийн 2 цэцэрлэг 
оролцсон.Тэмцээн багуудын сугалааны дагуу Мэндчилгээ, Багийн ахлагч нарын тэмцээн, Уран 
зохицуулагч , Хамтдаа, Урлагын тоглолт, Би дүрмээ мэддэг багш гэсэн дараалалаар явагдаж 
дүнгээ гаргав. 
           2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Еронхий боловсролын сургуулийн 3-5-р ангиудын 
дунд “Ногоон гэрэл-цагаан шугам-2017” тэмцээнийг 1 дугээр 12 жилийн сургуулийн зааланд  
зохион байгуулж, ажилалаа. Тэмцээнд 1 дүгээр сургуулийн 4-а ангийн  П.Уртнасан багштай 
“Тэргүүлэгч” баг, 2 дугаар байранд 5-б ангийн Д. Чанцалмаа багштай “Цагаан шонхор” баг, 3 
дугаар байранд 1 дугээр 12 жилийн сургуулийн 3-в  ангийн   Н.Баярсайхан багштай анги орж, 
медаль, өргөмжлөл, гарын бэлэг өгч, танилцуулгыг  Замын цагдаагийн алба руу явуулж 
ажиллалаа. 
          Тус газрын Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч Э.Өлзийсүрэн нь  
зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Эрдмийн өргөө сургуулийн сурагчид, анги 
удирдсан багш нар нийт 86 хүүхэд 5 багш нарт “Замын хөдөлгөөний дүрэм, Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай хууль” гэсэн сэдвээр сургалт зохион байгуулж ажиллаа. 

ЗЦТ-ийн зохицуулагч цагдаагийн дэслэгч Б.Нямбаяр нь  мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэсгийн дарга цагдаагийн дэд хурандаа М.Баяртогтох, ГБХХГХУС байцаагч цагдаагийн 
хошууч Г.Оюунгэрэл нарын хамт Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын 2,3-р багийн нийт 86 
иргэдэд мал хулгайлах үгэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, 
зөрчлийн оноо тооцох журам зэргээр сургалтыг зохион байгуулж иргэдийн санал хүсэлтийг 
сонсож ажиллаа. Тасгийн дарга Ж.Эрдэнэ-Очир 12 дугаар сарын 08-11 ны хооронд Хишиг-
Өндөр, Могод сумдын 22 малчины хотонд очиж хууль эрхзүйн сургалт хийж, санал хүсэлтийг 
авч ажилласан.   

Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Прокурорын газар , Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, 
Онцгой байдлын газар болон бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад зөрчил 
засуулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт   16  ширхэг албан мэдэгдэлийг явуулан 
хариуг бүрэн авч биелэлт тооцсон.  
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г. Замын зохион байгуулалтын ажлын талаар 

 
Замын цагдаагийн албаны дарга, Техник, замын хяналтын хэлтсийн дарга нарын өгсөн 

үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган 
тодорхой ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 
         2017 оны 1 дүгээр улиралд Баяннуур-Дашинчилэн сумын хоорондох Борогчингийн гүүр, 
Зүүн гүдэн гэх газруудад 3 удаа хэрэг гарч 3 хүний амь нас хохирсон урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр тэмдэг, тэмдэглэл хийх албан мэдэгдлийг зам хариуцсан “Булган АЗЗА” ТӨХ-нд өгч 
40 ширхэг  түмбэ,  байрлуулсан.  

Булган аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй  
хамтарч Зам тээврийн осол хэрэг ихээр гардаг  Хутаг-Өндөр сумын Уньт багийн Дондогийн 
булаг, Орхон сумын Оросын булаг гэх газруудад жолоч нарт сэрэмжлүүлэх хүргэх зорилгоор 4 
ширхэг самбарыг шинээр хийж  байрлуулж ажиллалаа.  
       Булган сумын төв замыг 4 эгнээ болгон өргөтгүүлж  28 ширхэг тэмдэг тавиулсан.   Могод 
сумын төвд 25 ширхэг тэмдгийг шинээр хийлгэхээр захиалга өгсөн байна.  
       ЗЦА-ны дарга, ЗТХЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга нарын баталсан удирдамжийн дагуу 
улсын чанартай болон аймгийн төвд хатуу хучилттай замд үзлэг шалгалт хийж гэмтсэн 
тахийсан 6 тэмдгүүдийг засуулж ажиллалаа . 
         Булган-АЗЗА ТӨХК, Хот тохижилт үйлчилгээний ангийн дарга нарт тус бүр 2 удаа албан 
мэдэгдэл өгч Булган сумын  хэмжээнд орсон цасыг арилгуулж, халтиргаа гулгаа үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллалаа. 
         Тус тасгаас  зохион байгуулсан  арга хэмжээнүүдийг   “Булган Ард”, “Сайхан Монгол” 
телевизүүдээр сурталчилж,  замын хяналтын төвөөр дамжин өнгөрч байгаа  ачааны 
автомашинд үзлэг шалгалт хийж , тээврийн хэрэгслийн ачааны  жинг хэмжиж зөрчил гаргасан 
тохиолдолд зөрчлийг арилгуулж зохих арга хэмжээг хуулийн дагуу тооцон ажиллаж байна.  
               “Ачааны автомашины ачаа тээвэрлэлт”,  “Эвдрэл гэмтэл, техникийн байдал” арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. арга хэмжээнүүдийг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулан, мэдээ тайланг хугацаанд явж  ажиллалаа  

Аймгийн хэмжээнд нийтийн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг  удаа хийж замын хөдөлгөөний дүрэм 
зөрчихгүй байх талаар  42 жолоочид сургалт хийн ажиллалаа. 
       ЗЦА-ны дарга, ЗТХЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга нарын баталсан удирдамжийн 
дагуу улсын чанартай болон аймгийн төвд хатуу хучилттай замд үзлэг шалгалт хийж гэмтсэн 
тахийсан 9 тэмдэгүүдийг засуулсан. 
          Улсын чанартай болон Орон нутгийн замд тогтмол хяналт шалгалт хийж ажиллаж байна. 
         “Булган Ард”, “Сайхан Монгол” телевизүүдээр “Замын цагдаагийн тасаг”-аас замын зохион 
байгуулалтын чиглэлээр хийж гүйцэтгэж байгаа ажлын талаар мэдээлэл хүргүүлсэн. 
            Булган-АЗЗА ТӨХК-д 2 албан мэдэгдэл өгч Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Уньт 
багийн Дондогийн булаг гэх газарт осол ихээр гарч байгаа тул тэмдэг тэмдэглэгээ тавих 
талаар бичсэн. 
                  “Ачааны автомашины ачаа тээвэрлэлт”, “Утаа”, “Эвдрэл гэмтэл, техникийн байдал” 
8 удаа  арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. Арга хэмжээнүүдийг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулан, мэдээ тайланг хугацаанд хугацаанд нь хүргүүлж  ажиллалаа. 

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан ажлын хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн 
гудамж, замын гэрэлтүүлгийн засварыг тогтмол хийлгэж, хяналт тавьж ажиллаж байна.    

Аймгийн хэмжээний нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа “Хүрэнбулаг” ХХК-ны  
болон замын хяналтын постоор дамжин өнгөрч тээврийн хэрэгслийн ачсан ачааны жинд  үзлэг 
шалгалт хийж, илэрсэн зөрчилд  8 жолоочийг 800,000 төгрөгөөр  торгууль оногдуулж хуулийн 
дагуу шийдвэрлэж хяналт тавин ажилласан. 
 

-Нийтийн хэв журам хамгаалах ажлын чиглэлээр 



 

 40 

Булган аймаг дахь цагдаагийн газраас Монгол Улсын Засгийн газрын 2011  оны 11 
дүгээр сарын 30-ны өдрийн 339, 340 дүгээр тогтоолын дагуу Газар хөдлөлтийн гамшгийн 
эрсдлийг бууруулах талаар хийх дадлага сургуулилтанд 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны 
өдрийн 16.00 цагаас 17.00 цагийн хооронд бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдлаа.  

            Аймгийн Засаг даргын орлогч даргаас 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02/315 
дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн “Дадлага сургууль зохион байгуулах тухай” албан бичгийг 
хүлээн авч алба хаагч нарт танилцуулан, алба хаагчдын албаны болон хувийн бэлтгэлийг 
хангуулан ажиллалаа.  

            Алба хаагчдын газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр ажиллах 
ажлын төлөвлөгөөг танилцуулан үүрэг, ажиллах чиглэлийг тодотгон өгч үүрэгжүүллээ. Мөн 
гамшгийн үед алба хаагчдын албаны болон хувийн бэлтгэлийг хангуулах зорилгоор алба 
хаагчдын аранзанд үзлэг шалгалтыг явуулж дүнг нэгтгэн Цагдаагийн газрын дарга болон 
аймгийн онцгой байдлын газрын хяналт тавьж буй алба хаагчид дүнг нэгтгэн өгсөн.  

 

      

                  Гамшгийн үеийн эрсдлийг бууруулах дадлага сургууль улсын хэмжээнд 2017 оны 03 
дугаар 23-ны өдрийн 16.00 цагт “Зарлан мэдээлэх” дохионы эхний зарлан мэдээллээр алба 
хаагчдыг “Суу”, “Нуугд”, “Хүлээ” зарчмын дагуу албан байранд хүлээлгэлээ. 

 

Гамшгийн үеийн зарлан мэдээллийн хоёр дахь дохио буюу 16.15 минутанд алба 
хаагчдыг газар хөдлөлтийн бүсээс /Цагдаагийн газрын байрнаас/ 5-7 минутанд гаргаж аюулгүй 
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газарт хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.  

                 Зарлан мэдээллийн 3 дахь дохио буюу 16.30 минутанд алба хаагчдыг аюулгүй бүсэд 
хүргэсний дараа нэрсээр тулган бүртгэхэд ирвэл зохих 85 алба хаагчаас хөдөө албан ажлаар 
явсан 7, өвчтэй 3 алба хаагч, бусад 75 алба хаагч бүрэн цугласан байлаа.  

           2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 16.15 минутанд аймгийн Онцгой байдлын 
газраас Булган сумын 5 дугаар  баг 12 жилийн Бүрэн дунд 1 дугаар  сургуульд гал гарсан 
дуудлагыг хүлээн авч цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнийг түргэн цугларалтын дохиогоор 
цуглуулж хэв журмын болон замын цагдаагийн нийт 34 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй гал 
түймэр гарсан газарт хэв журмын болон замын хөдөлгөөний хамгаалалтыг зохион байгуулан 
ажиллалаа.  

           

           Дадлага сургуулилтын үеэр гал гарсан сургуулийн барилгаас эмх замбраагүй байдлыг 
далимдуулан бусдын эд зүйлийг хулгайлан зугтаасан этгээдийг саатуулан аюулгүй болгож 
цагдаагийн газарт авчран холбогдох шалгалтыг явуулан ажилласан байна. Мөн гал түймэр 
гарсан хэргийн газар цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай бүрэлдэхүүн хүрэлцэн очиж 
хэргийн газрын үзлэгийг явуулан ажилласан.  

  Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/118 дугаар 
захирамжийн дагуу Булган аймгийн хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулагдах “Аймгийн бүс”-ийн 
хурдан морьдын уралдааны төлөвлөгөөнд заагдсаны дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 12-ны 
өдөр Булган сумын төвд дээд 3 насны хурдан морины уралдааны хэв журмын болон 
хамгаалалтын зураглал, төлөвлөгөөг гарган батлуулж, хамгаалалтыг ямар нэгэн зөрчил 
дутагдалгүй зохион байгуулан ажиллалаа.  

            Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 хоногийн аяны хүрээнд аймгийн 
төвийн нийт алба хаагчдыг нэгдсэн байдлаар 2 удаа эргүүл шалгалтанд ажиллуулж, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох чиглэлээр НХЖХТ-ийн дарга үүрэг чиглэл 
өгч, эргүүлийн 10 чиглэлд ажиллуулан, 39 байгууллагын харуул, манаач, жижүүрийн сонор 
сэрэмжийг шалгаж,  245 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, зөрчилтэй 16 тээврийн хэрэгслийн зөрчлийг 
газар дээр нь арилгуулан ажилласан. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт эрүүгийн хэрэгт 
холбогдон батлан даалтанд байгаа 8 сэжигтний ар гэрээр нь орж шалган, Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн 76 оюутанд “Цэнхэр халим” тоглоомын хор уршгийн талаар сургалт 
мэдээлэл хийсэн.  
 
          Аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газар, Цагдаагийн газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газартай хамтран Булган аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 380 багш, 
сургуулийн өмнөх боловсролын 100 багш, эрхлэгч нарт Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль, 
Зөрчлийн тухай хууль, Кибер гэмт хэргийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, Цэнхэр 
халим тоглоомын хор уршиг зэрэг сэдвээр сургалт, мэдээлэл хийлээ. 
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а. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар 

 
2017 онд зохион байгуулах нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган 

батлуулж төлөвлөгөөний дагуу эхний хагас жилд “Шинэ жил”, “Сар шинэ”, “Камерын чанар”, 
“Нийтийн тээвэр”, “Судалгаа”, “Сумд”, “Хүн ба ачаа”, “Согтуу”, “Харуул”, “Тээврийн хэрэгслийн 
техникийн бүрэн бүтэн байдал”, “Хамгаалах бүс”, “Ачааны автомашин, ачаа тээвэрлэлт”, 
“Мотоцикль”, “Хөдөлгөөнт эргүүл, “Хяналт шалгалт”, “Гэрлэн дохио”, “Тоормозны систем 
жолооны механизм”, “Эвдрэл гэмтэл техникийн байдал”, “Тээврийн хэрэгслийн гэрэлтүүлэх 
хэрэгсэл”, “Тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж”, “Улсын дугаар”, “Эзэнгүй орон байр”, “Тусгай 
зөвшөөрөл”, “Мэдэгдэл”, “Тарвага”, “Сэргээн шийдвэрлэлт”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, “Цахим” зэрэг 
улсын хэмжээнд 9, аймгийн хэмжээнд 18, хэсэгчилсэн 23 арга хэмжээг зохион байгуулан 
ажиллалаа.    

Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 24536 иргэнийг 
хамруулан сургалт, мэдээлэл 162, уулзалт хэлэлцүүлэг 102,  өдөрлөг 6, уралдаан, тэмцээн 28 
удаа тус тус зохион байгуулан ажиллалаа. 

Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль холбогдох бусад хууль эрх зүйн 
актуудын хэрэгжилтийг шалгах зорилгоор Рашаант сумын 1 дүгээр багийн Тарнын 
үйлчилгээний цэгт цайны газрын үйл ажиллагаа явуулж байгаа айл өрхүүдийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалт хийхэд МУ-ын АСТТХ-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-дэхь хэсэгт заасан “Аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргын зөвшөөрөлгүйгээр, эсхүл зөвшөөрөлд зааснаас бусад газар болон гар 
дээрээс согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно" гэсэн заалтыг зөрчиж 
зөвшөөрөлгүй цэгт согтууруулах ундаа худалдан борлуулж байсан 2 иргэнээс Улаанбаатар, 
Ерөөл шошготой архи 32 ширхэг, Боргио, нийслэл шошготой пиво 4 ширхэгийг тус тус хураан 
авч зөрчил гаргасан иргэдэд АСТТХ-иар арга хэмжээ авахаар захиргааны хэрэг бүртгэлтийн 
ажиллагааг явуулж байна.  

Мөн 21 нас хүрээгүй хүнд архи, согтууруулах ундаа худалдсан 4 аж ахуйн нэгжийг 
500,000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч ажиллалаа. 

           

 Аяны хүрээнд аймгийн төвийн нийт алба хаагчдыг нэгдсэн байдлаар 2 удаа эргүүл 
шалгалтанд ажиллуулж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох чиглэлээр 
НХЖХТ-ийн дарга үүрэг чиглэл өгч, эргүүлийн 10 чиглэлд ажиллуулан, 39 байгууллагын харуул, 
манаач, жижүүрийн сонор сэрэмжийг шалгаж,  245 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж, зөрчилтэй 16 тээврийн 
хэрэгслийн зөрчлийг газар дээр нь арилг уулан 
ажилласан. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт 
эрүүгийн хэрэгт холбогдон батлан даалтанд байгаа 8 
сэжигтний ар гэрээр нь орж шалган, Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн 76 оюутанд “Цэнхэр халим” 
тоглоомын хор уршгийн талаар сургалт мэдээлэл 
хийсэн.  
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Багийн Засаг дарга, байгаль хамгаалагч нартай хамтран Сэлэнгэ, Бугат, Хангал сумын 

нутаг дэвсгэрт хууль бус мод бэлтгэх, ан, загасчлалыг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр эргүүл шалгалтанд ажиллаж, хууль бус загас барьсан 2 зөрчил илрүүлэн загасны 
тор, дэгээ зэргийг хурааж байгаль орчны улсын байцаагчид хүлээлгэн өгч арга хэмжээ авхуулж 
ажиллалаа. Мөн хууль бусаар мод тээвэрлэсэн 3 зөрчлийг газар дээр нь илрүүлэн байгаль 
орчны улсын хяналтын байцаагчаар 2,880,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авхуулсан. 

 

                                                                                        

 
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар ХАБАЖЭГХ, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

нэгдсэн арга хэмжээ 6, хэсэгчилсэн арга хэмжээ 13, 71 аж ахуйн нэгжийг хамруулан 380 удаа 
үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, 43 байгууллага, аж ахуйн нэгжид Замын хөдөлгөөний дүрэм, 
ЗХАБТХ-иар сургалт зохион байгуулж, телевизээр 5 удаа, радиогоор 38 удаа, мэдээ, мэдээлэл 
сэрэмжлүүлэг, санамж зөвлөмж 700ш хэвлүүлэн жолооч нарт тарааж, Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах талаар 24 удаа ухуулга сурталчилгааны ажлыг 4850 хүнийг хамруулан явуулж, 
ажиллалаа. 

 

“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө тэнсэн 
суллагдсан, шүүхээс хорих ял нь тэнсэгдсэн, ял хойшлогдсон, мөн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын шатанд шалгагдаж байгаа хүмүүст эрх зүйн сургалт явуулж, “Булганы мэдээ” 
сонинд сар шинийн баярын бэлтгэл хангах үеэр хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
архи, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх талаарх сэрэмжлүүлэг нийтлүүлэн, 
аймгийн төвийн алба хаагчид “Тэгш хэм”-ийн системээр хуваарилсаны дагуу 69 алба хаагч 
нийт 1107 айл өрхөөр орж, баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг, зөрчлээс урьдчилан сэргийлэх 
сэрэмжлүүлэг тарааж, баяр амралтын өдрүүдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт 62 албан мэдэгдэл өгч, 
хэрэгжилтийг нь тооцож ажилласан. Мөн аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр 700 ш 
сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн худалдааны төв, зах, гүний худаг усан сан, дэлгүүр, шатахуун түгээх 
станц, банк, аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийн самбарт байрлуулан, иргэдэд мэдээлэл 
сэрэмжлүүлэг хүргэсэн.   
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             Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9-р зүйлд заасны дагуу гэмт хэрэг, 
зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох чиглэлээр ажил арга хэмжээ зохиолгохоор алба хаагчдаас 2017 оны эхний хагас жилд  
116 албан мэдэгдэл бичиж 87-д хариу авсан бөгөөд хугацаа болоогүй 20 мэдэгдэл байна.  

"Эрх зүйн мэдээллийг иргэн бүрт" аяны хүрээнд Булган 
сумын 1-р багийн малчин иргэдэд Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 2017 оны 02-р сарын 01-нээс 
эхлэн мөрдөгдөж буй Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулиар ту тус сургалт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
байгууллаа. 

Булган аймгийн хэмжээнд нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа явуулдаг 6 аж ахуйн нэгжийн 
жолооч нарыг "Нийтийн тээвэр" арга хэмжээний хүрээнд Замын хөдөлгөөний дүрэм, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль бусад хууль тогтоомжоор сургалт орж, баталгаа 
гаргуулан авлаа.  

 

          
 

”Хот хоорондын хяналт шалгалт” сэдэвт арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, бусад холбогдох хууль 
эрхийн актуудын хэрэгжилтийг хангах, зам тээврийн осол хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор аймгийн хэмжээнд хяналт шалгалтыг Булган аймгийн төв, Булган Орхон аймгийн 
хоорондох зам болон Булган-Хөвсгөл аймгийн хоорондох улсын чанартай замд тогтмол хяналт 
шалгалт хийж нийт 3550 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, зөрчилтэй байсан 430 жолоочид 15,274,000 
төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч 95 тээврийн хэрэгсэлд зөрчлийг газар дээр нь засуулж 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

 
Аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран Булган суманд архи согтууруулах ундаа зарж 

борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг цэгүүдэд татварын акцын болон стандартын шаардлага 
хангаагүй архи, согтууруулах ундаа зарж борлуулж байгаа эсэх, хяналтын камер хэвийн 
ажиллаж байгаа эсэхийг тус тус шалгаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 
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 Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 29 шатахуун түгээх станцын үйл 
ажиллагаанд аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж байгаа талаар шалгалт хийж, илэрсэн дутагдал 
зөрчлийн мөрөөр 9 албан мэдэгдэл бичиж, дүнг НХЖХА-д хүргүүлэн ажилалаа. 
 

  
 

           Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлын хүрээнд гэр бүлдээ айдас түгшүүр төрүүлдэг 5 
иргэнийг,  эрхийн үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үедээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 50 иргэнийг Сум дундын шүүхээр баривчлуулж, гэр бүлдээ айдас түгшүүр төрүүлдэг 
шалтгаанаар баривчлагдсан хүмүүст “Гэрэлт ирээдүйн оршихуй”, “Санаа зөв” төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран зан үйлд нь нөлөөлөх сургалтыг давтамжтай 4-5 удаа явуулсан. 

Булган аймгийн Рашаант сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулсан Малчид, мал бүхий 
иргэдтэй хийсэн нэгдсэн уулзалт, зөвөлгөөний үед Рашаант сум дахь сум дундын цагдаагийн 
тасгаас уулзалтанд оролцсон нийт иргэдэд сумын эрүү, хэв журмын болон малын хулгайн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгч малын хулгайн гэмт хэргээс мал сүргээ хэрхэн 
хамгаалж урьдчилан сэргийлэх, малыг байнгын хариуллагатай байлгаж, сонор сэрэмжээ 
дээшлүүлэх талаар сэрэмжлүүлэг өгч, МҮОНРТ-ийн сурвалжлагчид малын хулгайн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажил, 
арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгийн талаар ярилцлага өглөө. Зөвлөгөөний үеэр эрхэлсэн ажил 
мэргэжилдээ амжилт гарган ажиллаж байгаа Рашаант сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн 
хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Болдбаатарыг “Аймгийн тэргүүний ажилтан” цол 
тэмдгээр шагнасныг сумын Засаг дарга Б.Бат-эрдэнэ гардуулан өгч баяр хүргэлээ. 

  
 

2017 оны 01 дүгээр сарыг аймгийн хэмжээнд “Осол гэмтлээс хамтдаа  сэргийлье 1 сарын 
аян” болгон Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын газар, Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран төлөвлөгөө боловсруулан замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.  
Эрдмийн өргөө цогцолбор дунд сургуулийн 6-9-р ангийн 320 сурагч, 1-р бүрэн дунд сургуулийн 
1-5-р ангийн 328 эцэг, эх, ахлах ангийн 203 сурагчдад  БСШУГ-ын сайдын А/43 тоот тушаал, 
“School police”  эргүүл, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 13.2.7, 54-р 
зүйлүүд, эмнэлгийн анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх, хүүхдийн эрх сэдвээр сургалт, мэдээлэл өгч 
ажилласан. Аяны хүрээнд Гэр бүлийн радио FM-106.5 радиогоор “Сэтгэлийн үр” 1 цагийн 
нэвтрүүлэгт оролцож Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн оноо тооцох 
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журам, эмнэлгийн анхны тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх талаар мэдээлэл хийж иргэд, 
жолооч нарын сонирхсон асуултанд нь хариулт өгч  ажилласан. 

 
Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран нийт 72 багийн Засаг дарга нарт 

хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, сургалтаар “Авилгаас 
сэргийлэх нь”, “Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь”, “Орон байрны хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх нь”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
хэрхэн хийх вэ?”, “Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр тус тус сургалт, 
мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

    

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 45 хоногийн аяны 

хүрээнд Хангал сумын зам дагуух самбаруудад зам тээврийн 
ослоос урьдчилан сэргийлэх хулдаасан хэвлэлийг шинэчлэн 
хийв. 

2017.05.12-14 ний өдрийн хооронд Булган аймгийн 
Хангал сум, Хялганат тосгонд Мөрдөн байцаах газрын Жи-
таймын ажлын хэсгийнхэн ажиллаж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дунд сургууль, 
Онцгой байдлын 50-р анги, цэцэрлэгийн багш ажилчид оролцсон нийт 150 иргэнд Залилан 
мэхлэх гэмт хэрэг, Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа 
таниулгыг хийсэн. Мөн сургуулийн сурагчдын дунд “Цэнхэр халим” нэртэй цахим тоглоомын хор 
уршигын талаар МБГазрын ажлын хэсгийн алба хаагч нараар ахлах ангийн 80 сурагчид 
мэдээлэл өгч цахим гэмт хэрэгт өртөхгүй байх чиглэлээр сургалт орсон.  

 
Аймгийн "Хүүхдийн парламент - 2017" чуулганы үеэр 14 сумын 90 хүүхэд, 21 нийгмийн 

ажилтан нийт 111 хүнд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд бидний оролцоо” сэдвээр 
мэдээлэл хийлээ. 

  

                           

 Аймгийн Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт албан бичиг 
хүргүүлэн иргэдийг санамсар болгоомжгүйгээр ой хээрийн түймэр тавих, дулааны улиралд 
иргэд гол мөрний усанд орж байгаад эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирох болон амь насаа 
алдах, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сэрэмжлүүлэг боршур 400 хувийг 
хэвлүүлэн сумдад хүргүүлэн иргэдэд анхааруулга санамж сэрэмжлүүлгийг өгсөн. Мөн ой 
хээрийн түймэр ихээр гардаг, гол мөрөн, нуур цөөрөм ихтэй сумдын Засаг дарга, ИТХурлын 
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дарга бөгөөд сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн дарга нарт албан бичиг хүргүүлэн энэ төрлийн гэмт 
хэрэг зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулж ажиллах 
чиглэлийг өгсөн. 

Аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, Иргэний танхим, 
Булган сумын ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл” “Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам 
хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 2014-2016 
оны дунд хугацааны бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдвээр 
Булган сумын хэсгийн ахлагч нарыг хамруулан мэдээлэл 
өгч, хэлэлцүүлэг явуулан, гэр бүлдээ айдас түгшүүр төрүүлдэг иргэдийн талаарх мэдээллийг 
нэргүй санал асуулгын хуудсаар авч ажиллалаа.  

           Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт батлан даалтанд болон гадагш явж болохгүй тухай 
баталгаа авах таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдан шалгагдаж байгаа сэжигтэн яллагдагч 
нарын судалгааг хүснэгтээр дэлгэрэнгүй гаргаж Жижүүрийн шуурхай удирдлагын албанд 
2017.05.10 ний өдрийн 38/03-795 дугаартай албан тоотоор хүргүүлэн эргүүлийн алба хаагчдаар 
хаягаар нь шалгуулах ажлыг зохион байгууүлж байгаа ба шалгасан тухайгаа хоногийн нөхцөл 
байдлын рапортонд тусгаж байгаа болно. Одоогоор гадуур шалгагдаж байгаа сэжигтэн 
яллагдагч нараас дахин гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон иргэн байхгүй болно.  

“Эзэнгүй орон байр” тусгай арга хэмжээг орон байрны хулгайн гэмт хэрэг өссөн 
үзүүлэлттэй гарсан Сайхан, Могод, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Хутаг-Өндөр сумдад зохион 
байгуулахаар төлөвлөгөөг боловсруулан ЦГ-ын даргаар 2017 оны 05 сарын 09-ны өдөр 
батлуулан сумдад албаны мэйл хаягаар нь хүргүүлсэн. Арга хэмжээний хүрээнд дээрх сумдад 
орон байрын хулгайн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна. Орон байрны хулгайн гэмт хэрэгт ял 
шийтгэгдэж захиргааны хяналтанд байгаа болон захиргааны хяналтын хугацаа дуусан 
этгээдүүдтэй нэг бүрчлэн холбогдож байгаа газрыг нь тогтоон, амьдралын хэв маягийг судлах 
зорилгоор нийт 37 этгээдийн судалгааг гарган тухайн этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэг, зөрчилд 
холбогдох явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт тавин ажиллаж байна.   

 
.                       б.Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааны талаар: 

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/21 тоот захирамжийн 
дагуу 2017 онд албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилчидаас батлагдсан графикийн дагуу 
7 хоног бүрийн Баасан, бямба, ням гарагууд, баяр ёслолын өдрүүдэд давхардсан тоогоор 212 
удаа 789 хүн олон нийтийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж ажиллалаа.  

   
 

            Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах 
ажилд иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэх, иргэдийн амар амгалан тайван, эрүүл аюулгүй орчинд 
ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн даргад албан тоотоор 
хүсэлт, танилцуулгыг хүргүүлэн урамшууллын асуудлыг шийдвэрлэн аймгийн төвийн 6 багт 12 
хүнийг “Урамшилт эргүүл”-д даваа, мягмар, баасан гарагт ажиллуулсан. Áóëãàí ñóìûí 6 áàãийн 
иргэдээс ñàíàë àâ÷ èðãýäèéã тодорхой ¿ç¿¿ëýëòýýð /хэсгийн ахлагч хийж байсан эсэх, 
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áîëîâñðîë, íèéãìèéí èäýâõ, ìàíëàéëàõ ÷àäâàð çýðãèéã õàðãàëçàí/ ñîíãîí àâ÷ øààðäàãäàõ 
ìýäýý ìýäýýëëèéã öàã òóõàéä íü өгч íèéтèéí õýâ æóðàì õàìãààëàõ, ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí 
ñýðãèéëýõ, õîãã¿é ýð¿¿ë îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ àæèëä òàòàí îðîëöóóëлаа. Óðàìøèëòàé ýðã¿¿лүүд 
гудамж òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçàð жижгээр танхайрсан, гэр орондоо агсан тавьсан, бусдын 
амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан, гудамжинд ухаангүй унасан, ãýð îðîí ñóóöàíäàà 
àðõèäàí ñîãòóóð÷ çàõèðãààíû çºð÷èë ãàðãàñàí 6 õ¿íèéã àëáàäàí саатуулах áàéðанд õ¿ëýýлгэн 
өгч эрүүлжүүлж, 14 хүнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч ажилласан. Мөн 
Эрдмийн баярын үеэр гудамж талбай, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны орчим 
эргүүл хийлгэж насанд хүрээгүй хүүхэд архи согтууруулах ундаа хэрэглэж байгаа эсэхэд хяналт 
тавьж ажилласан. 

                               
 

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 
хоногийн аяны хүрээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
сахиулах ажилд иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэх, иргэдийн 
амар тайван, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор “100 ЭРГҮҮЛ” арга хэмжээг зохион 
байгуулан Булган сумын иргэд, Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд, ерөнхий боловсролын 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг хамрууллаа. Эргүүлд гарч 
буй иргэдэд анхаарах зүйлсийн талаар үүрэг чиглэл өгч 3 удаа 
15 цагийн үүрэг гүйцэтгүүлэн, рапортыг бичүүлж, үр дүнг тооцон 
ажиллалаа.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 хоногийн аяны хүрээнд 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах, ажлын онцлог, бахархал, 
бэрхшээлийг иргэдэд таниулах зорилгоор “ИРГЭН-ЦАГДААГИЙН НЭГ ӨДӨР” арга хэмжээг 
зохион байгуулж Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль, 1-р бүрэн дунд сургуулийн багш нар 
цагдаагийн ажилтан болж жижүүрийн туслах, хэсгийн байцаагч, эргүүлийн цагдаа, цагдаа 
зохицуулагч, Албадан саатуулах байрны цагдаа зэрэг ажил үүргийг гүйцэтгэлээ. Арга хэмжээнд 
идэвхитэй оролцсон багш нарт дурсамж хадгалуулж, цагдаагийн ажлын талаар ярилцсан.   

  
 
Аймгийн хэмжээнд 10 суманд /Рашаант, Хялганат, Дашинчилэн, Бугат, Бүрэгхангай, 

Баян-агт, Хишиг-өндөр, Хутаг-өндөр, Хангал, Сэлэнгэ/ 10 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 
ажиллаж байгаа бөгөөд 2017 онд Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнууд хариуцсан нутаг 
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дэвсгэрийн 619 айл өрхөөр орж санал хүсэлтийг нь хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд 
танилцуулан, эргүүл шалгалтанд ажиллан, 2368 хүүхдэд сургалт, яриа таниулга хийж, архидан 
согтуурч захиргааны зөрчил гаргасан 51 хүнийг өөрийн хяналтанд эрүүлжүүлж, 74 хүнийг ар гэр 
асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, 13 удаа хэргийн газрын хамгаалалт хийж, нийт 59 зөрчил 
илрүүлэн тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаадаа хүлээлгэн өгч арга хэмжээ авхуулж 
ажилласан байна. 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.11 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор Олон нийтийн цагдаагийн сургалтыг зохион байгуулах албан тушаалтан сургагч багш 
нарыг Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/43 тоот тушаалаар 
томилж батлагдсан хичээлийн хуваарийн дагуу олон нийтийн цагдаагаар ажилд орохыг хүсч 
урьдчилан анкет материалаа өгсөн 9 иргэнд сургалт зохион явуулсан. Шинэчлэн батлагдсан 
хуулиар сургалтыг явуулж байгаа тул Олон нийтийн цагдаагаар өмнө ажиллаж байсан 
сертификаттай 3 хүнийг мөн сургалтанд хамруулсан. Үйлдвэрлэлийн дадлагыг албадан 
саатуулах байр, жижүүрийн шуурхай алба, хэв журмын эргүүл, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах эргүүл, замын хяналтын постонд батлагдсан хуваарийн дагуу тухайн өдрийн ерөнхий 
жижүүр, албадан саатуулах байрны эмч, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах байцаагч, 
хэсгийн байцаагч нараар удирдуулан үүрэг гүйцэтгүүлж, холбогдох бүртгэл, маягт, иргэдтэй 
хэрхэн зөв харилцах талаар тухай бүр нь чиглэл өгч дадлага ажлыг явуулсан бөгөөд хүн тус 
бүрээр нь сэтгэл зүйчийн ярилцлаганд оруулж, зан байдлын тодорхойлолтыг гаргуулан Олон 
нийтийн цагдаагаар ажиллах боломжтой эсэхийг судалж ажиллалаа. Сургалт явуулсан тухай 
холбогдох материал, шалгалтын дүнг ЦЕГ-ын Сургалтын нэгдсэн төвд хүргүүлж 9 хүнийг 
сертификаттай болгосон. 

                         
 

            2017 онд аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимаар багийн хэсгийн ахлагч, иргэд, 
дунд сургуулийн хүүхдүүд зэрэг нийт 547 хүнийг хамруулан “Гэр бүлийн хүчирхийлэл” “Гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 2014-2016 
оны дунд хугацааны бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”, “Такси үйлчилгээний чанар үр дүн”, “School 
police эргүүлийн явц цаашид анхаарах асуудал”, “Хар тамхи мансууруулах бодисын хор уршиг”, 
“Өсвөр насны хүүхдүүдийн интернет орчны хэрэглээ” сэдвээр тус тус мэдээлэл хийж, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж иргэдийн санал бодлыг сонсож, холбогдох албан тушаалтанд үр 
дүнг танилцуулан ажилласан. 

 Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу сумдын ГХУСАЗСЗ-ын ажилтай 
танилцаж, зааварчлага хүргүүлэн  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хууль, Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд малчид иргэдийг татан оролцуулан тэдний идэвхи санаачлагыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, 
байгууллага, албан тушаалтны оролцоог нэмэгдүүлэх, 
аймгийн Засаг даргын А/21 тоот захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2016 онд олон нийтийн 
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эргүүлийг сайн зохион байгуулж, ажилтан, алба хаагчид нь санаачлагатай ажилласан Батлан 
хамгаалах туслах нийгэмлэгийн авто сургууль, Хөгжимт жүжгийн театр, 1-р бүрэн дунд 
сургууль, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын 
газар, 2-р цэцэрлэг, Булган сумын ЗДТГ, Хөдөлмөр халамж үйчилгээний газар, 7-р цэцэрлэг 
зэрэг 9 байгууллагад  аймгийн ГХУСАЗЗ, Цагдаагийн газар хамтран ӨРГӨМЖЛӨЛ гардуулан 
өглөө. 

 

   

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр байнга хамтран 
идэвх санаачлагатай ажилладаг “Гэрэлт ирээдүйн оршихуй” төрийн бус байгууллагын тэргүүн 
Х.Нарангэрэл, “Санаа зөв бол заяа зөв” төрийн бус байгууллагын тэргүүн Б.Жаргалсайхан 
нарыг Цагдаагийн газрын “”Баярын бичиг”, мөнгөн шагналаар урамшууллаа. 

  

 Хангал сум дахь сумын дундын цагдаагийн тасгаас Хангал, Сэлэнгэ, Бугат сумд, 
Хялганат тосгонд тайлан тавих үеэр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах ажилд идэвхтэй оролцсон Захирагчийн ажлын албаны орлогч дарга 
Б.Мөнхбаатар, сургуулийн нийгмийн ажилтан Ж.Мөнх-Амьдрал нарт “Талархал” гардуулан өгч, 
мөн Хялганат тосгоны Захирагч, Цагдаагийн алба хамтран хууль бус мод бэлтгэсэн зөрчлийн 
талаар мэдээлэл өгсөн 2 иргэнийг 100,000 төгрөгөөр урамшуулсан.  

 

Булган аймгийн Баяннуур сумын иргэн П.Энхбат нь 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний 
өдөр Булган суманд явж байхдаа бусдын гээгдүүлсэн цүнхтэй мөнгө, эд зүйлийг олоод 
Цагдаагийн газарт авчирч өгсөн бөгөөд цагдаагийн алба хаагчид цүнхний эзнийг олж хүлээлгэн 
өгч, иргэн П.Энхбатыг Баяннуур сумын ГХУССЗ-д хүсэлт хүргүүлэн Өргөмжлөл, мөнгөн 
шагналаар урамшуулсан. Мөн Бугат суманд архины хэрэглээний татгалзаж, архи, согтууруулах 
ундаа огт хэрэглэхгүй байгаа 1 иргэнийг талархал мөнгөн шагналаар урамшуулсан байна. 

             
в. Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар 
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Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 хоногийн аяны хүрээнд сумдын 
алба хаагч нар өөрсдийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах 
ундаа худалддаг түүгээр үйлчилдэг бүх цэгүүдэд шалгалт хийж Бүрэгхангай сумаас 0,75 
литрийн 15, Хутаг-Өндөр сумаас 0,75 литрийн 7, Дашинчилэн сумаас 0,75 литрийн 31 шил 
архийг түр хураан авч аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт шилжүүлсэн байна.Энэ арга 
хэмжээний явцад “Мөнхжин-Од” ХХК-ны “Найрсаг” нэртэй архи худалдан борлуулж байгаа цэг 
илрээгүй байна. Энэ талаарх дүн мэдээг тухай бүр холбогдох газарт хүргүүлж ажилласан. 

 
Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Эрүүл 

ирээдүй” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайжруулах 45 хоногийн аян”-ы хүрээнд өрх гэр бүлийг идэвхжүүлэх, хүүхэд, гэр бүлийн 
амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд 
олон нийтийг татан оролцуулах зорилгоор “Тэнгэрлэг эрчүүд-айлын шүтээн” уулзалт 
хэлэлцүүлгийн удирдамж, тоотыг төлөвлөн аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн даргаар батлуулан сумдад 
хүргүүлсэн: Уг албан бичгийн дагуу Могод, Гурванбулаг, Хангал, Бугат, Сайхан, Дашинчилэн 
сумдад “Тэнгэрлэг эрчүүд-айлын шүтээн” уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулан 
Улаанбаатар хот, аймгийн төвөөс лектор багш, мэргэжилтнүүдийг урьж “Оюун тархины гэрэл 
гэгээ”, “Хүн байхын учир” “Аав хүний үүрэг” “Архинд донтох өвчин”, “Эрүүл мэндээ хамгаалъя”, 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн ойлголт сэдвээр тус тус нийт 675 эрчүүдэд 
сургалт, лекц орж, уг уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд цэцэрлэг, ЕБС-ийн хүүхдүүдийн дунд 
зохион явуулсан.  “Аавдаа захидал бичих” , гар зураг, шүлгийн уралдааны бүтээлүүдийг 
аавуудад танилцуулж,  “Шилдэг аав”-уудыг шалгаруулан урамшуулав. Уулзалт хэлэлцүүлэгт 
оролцож эрчүүдэд элэгний “в”, “с” вирусын үзлэг оношилгоо хийж, “Эрчүүдээ дуулья” урлагийн 
тоглолт толилууллаа. 

    

 
НХЖХТ-ийн даргаас өгсөн 

үүргийн дагуу Булган сумын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа согтууруулах ундаа 
худалддаг түүгээр үйлчилдэг 42 
цэгээс “Архины хэрэглээ, 
борлуулалт”-ын судалгааг 
эргүүлийн 4 цагдаагийн хамт авч 
дүнг нэгтгэж  архидан 
согтуурахтай тэмцэх ажлыг 
цаашид хэрхэн зохион байгуулах 
талаар төлөвлөгөөнд оруулан бодлого чиглэлээ тодорхойлон ажиллаж байна. 

Тайлангийн хугацаанд согтууруулах ундаа худалддаг 
цэгүүдээс зөрчил гаргасан Рашаант сумын 1 цэг, Гурванбулаг 
сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1 цэгийн  тусгай 
зөвшөөрлийг тус тус хүчингүй болгуулахаар аймгийн Засаг 
даргад албан бичгээр материалыг саналын хамт хүргүүлсэн, 
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цагийн  хуваарь хэтрүүлэн ажилласан “Булган энержи” баар, “Чимэгт ундрам” бааруудыг тус 
бүр 5000 төгрөгөөр, МХГХУСТХуулиар зөрчил гаргасан 1 иргэнийг 50000 төгрөгөөр торгож нийт 
60000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авсан байна.Зөрчил гаргасан иргэн, аж ахуйн 
нэгжүүдийн мэдээллийг мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж ажилласан. 
            Тайлангийн хугацаанд  хугацаанд зөвшөөрөлгүй цэгт согтууруулах ундаа худалдсан 5 
иргэнээс 144.25 литр архи, 10 литр пивыг түр хураан авч улсын орлого болгуулахаар орон 
нутгийн хураагдсан эд зүйлийг шийдвэрлэх сумын комисст албан бичгээр хүлээлгэн өгч,   
АСТТХуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-ээр 4  иргэнийг 135000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч  
холбогдох мэдээллийг Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд оруулж ажилласан байна. 

Мөн сар шинийн баярын үеэр хэсгийн байцаагч нартай хамтарч 6 төрлийн 400 ширхэг 
анхаарулгын хуудсыг хэвлүүүлж 190000 төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс гаргуулж иргэд олон 
нийтэд тараалгаж ажилласан байна. 
 
            Мөн энэ хугацаанд нэгдсэн боон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээ, хяналт шалгалтаар хориглосон өдөр согтууруулах 
ундаа худалдсан 26 зөрчлийг илрүүлж 26 иргэнийг 
ЗХТХуулийн 32 дугаар зүйлээр 699000 төгрөгийн торгуулийн 
арга хэмжээ авсан байна. Мөн хяналт шалгалтаар насанд 
хүрээгүй иргэнд согтууруулах ундаа худалдсан 3 аж ахуйн 
нэгжийг илрүүлж АСТТХуулийн 7.2.2-оор 450000 төгрөгрөөр 
торгож арга хэмжээ авсан байна. 
           Тайлангийн хугацаанд “Санаа зөв” төрийн бус 
байгууллагатай хамтарч 8 удаа 39 иргэнд, ГБХХГХУСБ-гч, аймгийн Эрүүл мэндийн газартай 
хамтарч 2 удаа ерөнхий боловсролын сургуулийн 46 сурагчид архидан согтуурахтай тэмцэх 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулсан байна. 
 
 Аймгийн Засаг даргын  А/507 тоот захирамжийн дагуу 
"Хууль сурталчилах 3 сарын аян"-ны хүрээнд Аймгийн ЗДТГ, 
ЦГ, ХЭЗХ, ГБХЗХГ-ууд хамтран ЕБС-ын суралцагчдын хууль 
эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Эрх зүйн 
мэдээллийг иргэн бүрт" уриан дор Булган сумын ЕБС-ийн 4 
клуб, 8 багийн дунд “Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн тухай 
хууль”, “Архины хор хөнөөл”, “Тамхины хяналтын тухай” 
хууль болон бусад эрхийн актуудаар сургалт зохион байгуулж   
АСК тэмцээнийг зохион явуулсан. 
 
                Аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс,  хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтарч Булган 
сумын 6 багийн иргэдэд шинэчлэгдэн батлагдсан хуулиудаар сургалт зохион байгуулж иргэдийг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хэрхэн татан оролцуулах талаар мэдээлэл хийж 
иргэдийн асуултанд хариулт өгч ажилласан. Сургалтанд Булган сумын 1 дүгээр багаас 25, 2 
дугаар багаас 27, 4 дүгээр багаас 20, 5 дугаар багаас 12, 6 дугаар багаас 15 иргэн нийт 99 
иргэнийг хамруулан зохион байгуулсан. Аймгийн ГХУСАЗЗөвлөл, Хууль эрх зүйн хэлтэс, Булган 
сумын ГХУСАЗЗөвлөлтэй хамтарч Булган сумын 52 иргэний дунд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулан ажилласан байна. 

Булган аймгийн Засаг даргын 
2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн А/425 тоот захирамжаар 
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Цагдаагийн газар, Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, сумдын 
ЗДТГ-тай хамтран Орхон, Хишиг-өндөр, Бүрэгхангай, Могод, Баяннуур, Дашинчилэн, Рашаант, 
Гурванбулаг, Хутаг-өндөр, Тэшиг, Баян-агт, Сайхан сумдын архи, согтууруулах ундаа худалдан 
борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг нийт 60 цэгийн үйл ажиллагаанд аттестатчилал явуулж 
холбогдох хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг шалгаж дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн. 

Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 45 хоногийн аяны хүрээнд ЕБС-ийн 
нийгмийн ажилтан, Сумын ЗДТГ-ын нийгмийн ажилтан нартай хамтран ахлах ангийн 1750 
сурагчдад АСТТХууль, Тамхины хяналтын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хууль, Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.  

  

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар зөрчил гаргаж захиргааны журмаар шүүхээр 
баривчлах шийтгэл эдлээд гарсан 61 иргэнтэй биечлэн уулзаж хууль эрхийн зөвлөгөө өгч 
бичгээр дахин зөрчил гаргахгүй байх талаар бичгээр баталгаа гаргуулан авч ар гэрийн 
хүмүүстэй нь уулзаж санал хүсэлтийг сонсож суллагдсан иргэдийг хүлээлгэн өгч ажиллаж 
байна. 

“Хяналтын камерийн чанар” нэгдсэн 
арга хэмжээний удирдамж төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж хийх ажлын 
зөвлөмжийн хамт нийт тасгийн дарга, хэсгийн 
төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч, цагдаа нарт 
хүргүүлэн хийж хэрэгжүүлсэн ажлын илтгэх 
хуудсыг нэгтгэн авч дүгнэсэн байна. 

 
 Энэ хугацаанд согтуугаар үйлдэгдэх 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр алба хаагч нараас 73 албан мэдэгдэл 
бичиж хариуг заасан хугацаанд нь холбогдох албан тушаалтнуудаас авч 1 аж ахуйн нэгжийн 
эрхлэгчийг албан мэдэгдлийн хариу өгөөгүй үндэслэлээр ГХУСТХ-ийн 9 дүгээр зүйлд заасны 
дагуу 25000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан байна.     
           Аймгийн “Архигүй Булган” хөтөлбөрийн 
санхүүжилтээс 300000 төгрөгийг гаргуулж 260 ширхэг 
“Камер ажиллаж байна” анхааруулгын хуудас хэвлүүлэн аж 
ахуйн нэгжүүдэд тарааж байрлуулсан.  
            
           Гэр бүлийн хүчирхийлэл, архидан согтуурахтай 
тэмцэх, хар тамхи мансууралтай тэмцэх чиглэлээр 5 төрлийн 1200 ш санамж, зөвлөмжийг 
“Эрүүл ирээдүй хөтөлбөрийн санхүүжилтээр,  зам тээврийн осол хэрэг, гэр бүлийн 
хүчирхийллээс урьдчилан  сэргийлэх чиглэлээр 1700 ш санамжийг сумын ГХУСАЗСЗ-ийн 
санхүүжилтээр тус тус хэвлүүлэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

г. Захиргааны хяналтын талаар 
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Захиргааны хяналтанд шинээр авагдсан хүний мэдээллийг бүртгэл судалгаанд авч, 

материалыг хариуцсан сум, багийн хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт хүргүүлэн улсын 
Ерөнхий прокурор, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016.01.08-ны өдрийн А/05, А/09 дугаар 
хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Тэнсэгдсэн ялтанд хяналт тавих журам”-ын дагуу хувийн 
хэргийн баяжилтыг ханган ажиллаж байна. Мөн мэдээллийг захиргааны тоо 
бүртгэлийн”захиргааны хяналт” гэсэн хэсэг, ASAP сангийн “хилийг хориг” гэсэн хэсэгт тухай бүр 
нь шивж оруулж хэвшээд байна.  

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын байдлаар хорих ял нь тэнссэн 29, хугацааны 
өмнө суллагдсан 26, ял хойшлогдсон 10 хүн тус тус захиргааны хяналтанд байна. Захиргааны 
хяналтын хувийн хэрэг материалыг прокурорт хянуулах хуваарь гарган батлуулж, хуваарийн 
дагуу сар бүр хянуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээ болон “Эрх зүйн 
мэдээллийг иргэн бүрт” аяны хүрээнд Прокурорын газартай 
хамтран аймгийн хэмжээнд байгаа хорих ял эдлэхээс хугацааны 
өмнө тэнсэн суллагдсан, шүүхээс хорих ял нь тэнсэгдсэн, ял 
хойшлогдсон, мөн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 
шалгагдаж байгаа хүмүүст эрх зүйн сургалт явууллаа. Сургалтаар 
“Тэнсэгдсэн ялтанд хяналт тавих журам”, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, анхаарах асуудал, Архины хор уршиг сэдвээр тус 
тус сургалт мэдээлэл өгч, баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилд холбогдохоос 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр баталгаа гаргуулан авлаа. 

  “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайжруулах 45 хоногийн аян”-ы хүрээнд Аймгийн 
Прокурорын газартай хамтран хорихоос хугацааны өмнө 
тэнсэн суллагдсан, шүүхээс хорих ял тэнсэгдсэн, ял 
хойшлогдсон ялтнууд, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд 
шалгагдаж байгаа хүмүүст сургалт зохион явууллаа. 
Сургалтаар “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн хор уршиг, 
урьдчилан сэргийлэх арга”, “Архинд донтох өвчин, түүний 
хор хөнөөл”, “Өөрийгөө өөрчилж өөдрөг амьдарцгаая”, “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, 
“Жендерийн тэгш байдал”, Хууль зүйн туслалцааны төвийн танилцуулга, шинээр батлагдах 
Эрүүгийн хуулийн үзэл баримтлал, Гэр бүлийн хүчирхийллийн ойлголт, хэлбэр, шинж сэдвээр 
тус тус мэдээлэл өгч, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх талаар баталгаа авч ажиллалаа.   
 
 Хуулийн тэгшитгэлд хамрагдан суллагдсан 14 хүний танилцуулгыг фээсбүүк хуудасны 
группд тавьж газрын нийт алба хаагчдад мэдээлж, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, хэсгийн 
төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт тодорхойлолт, судалгааг өгч ерөнхий хяналт тавьж ажиллаж 
байна. 

 
Булган аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, Цагдаагийн газар хамтран "Эрүүл ирээдүй" дэд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “АА” цуглааны бүсчилсэн уулзалт, туршлага 
судлах сургалтыг Булган аймгийн Дашинчилэн, Бугат суманд 2017 оны 09 дүгээр сарын 22, 23-
ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Дашичинчилэн суманд болсон АА цуглааны 4 жилийн ойн арга 
хэмжээнд Рашаант, Баяннуур, Гурванбулаг, Хишиг-Өндөр, Могод, Бүрэгхангай сумд, Бугат 
сумын “АА” цуглааны туршлага судлах нээлттэй уулзалтын арга хэмжээнд Тэшиг, Хутаг-Өндөр, 
Баян-Агт, Сайхан, Сэлэнгэ, Хангал, Хялганат, Орхон сумдын хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн 
ахлагч, зорилтод бүлгийн төлөөлөл нарыг хамрууллаа. Дашинчилэн суманд болсон ойн арга 
хэмжээнд Улаанбаатар хотоос АА бүлгийн 15 оролцогч, сумдын 27 иргэд АА цуглааны 
удирдлага, зохион байгуулалт, журамтай танилцаж, цуглааны үйл ажиллагаанд оролцож арга 
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зүйн мэдээллээр хангагдлаа. Мөн Дашинчилэн сумын иргэд, төрийн болон төсөвт байгууллагын 
албан хаагчид 50 гаруй хүнд “Эрүүл ирээдүй” хөтөлбөрийн танилцуулга, ач холбогдол, 
Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний соёлын тухай сургалт, мэдээлэл, АА цуглааны тухай 
ойлголт мэдээллийг өгч, үр дүнг нийтэд сурталчилсан.  
 
           Бугат суманд болсон туршлага судлах нээлттэй уулзалтад Улаанбаатар хотын 2 “АА” 
бүлгийн төлөөлөл, Орхон аймгийн 2 “АА” бүлгийн төлөөлөл, Булган сумын Дэвшил бүлгийн 
төлөөлөл, сумдын 8 иргэд, хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн төлөөлөл нийгмийн ажилтнууд, Бугат 
сумын Гэгээрэл бүлгийн 10 гаруй иргэд оролцож нийт 50 гаруй хүн оролцсон нээлттэй цуглаан 
боллоо. Нээлттэй цуглаанаар АА цуглааны удирдлага, зохион байгуулалт, дүрэм журам, 
тэднийг сумын удирдлагаас хэрхэн дэмжих боломжтой, дэмжиж болохгүй зүйлс юу байгаа 
талаар тайлбарлаж мэдээлэл өгсөн. 

 

                      
 

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Цагдаагийн газар, “Мөнх оюуны холбоос” 
сургалтын байгууллагатай хамтран шүүхээс ял тэнссэн, хорихоос 
хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан 11 хүнийг хамруулан “Би 
амьдралынхаа төлөө юу хийж чадах вэ?”, “Өөрийгөө зөв 
илэрхийлэх”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 
ажиллагааны хүрээнд танд ямар боломжууд байгаа болон хэрхэн 
ашиглах вэ” сэдвээр тус тус мэдээлэл сургалт явууллаа. 

 
Булган аймаг дахь Цагдаагийн газар, Шүүхийн тамгын газрын 2017 оны хамтарч 

ажиллах төлөвлөгөө, Хууль зүйн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 09 дүгээр 
сарын 12-ны өдрийн А/40,113 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн үед 
шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангаж, таслан зогсоох арга хэмжээ авах, алба хаагчдын 
мэдлэг, дадлага, чадварыг дээшлүүлэх, шүүхийн болон бусад албадын хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомж, журам зааврын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Тэсрэх 
бодис байрлуулсан үеийн аюулгүй болгох ажиллагаа”, “Шүүх хуралдааны үеэр шүүгдэгч шүүгч 
рүү халдан довтлох үеийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа”, “Шүүгчийг харих замд шүүгчид 
халдан довтолсон үеийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа” гэсэн төрлүүдээр удирдамж 
төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр дадлага сургалтыг зохион 
байгууллаа. Сургалтын ажиллагаанд аймгийн Цагдаагийн газраас 17 алба хаагч, Онцгой 
байдлын газраас 6 алба хаагч, Нэгдсэн эмнэлгээс 2 ажилтан, Тагнуулын хэлтсээс 1 алба хаагч, 
Шүүхийн шинжилгээний албанаас 1 алба хаагч, Шүүхээс шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнууд 
26 хүн тус тус оролцлоо. 
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-Шүүгч, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

Иргэд, байгууллагын зүгээс учруулж болзошгүй аливаа хууль бус үйлдлийн улмаас 
шүүхийн шүүн таслах ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэх боломжгүй, мөн үйл ажиллагаанд нь 
саад учруулсан буюу учруулж болох “онцгой нөхцөл” үүссэн тохиолдолд шүүхийн тамгын 
газартай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хүрээнд цагдаагийн газрын удирдлага, нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгийн дарга, шүүхийн тамгын дарга нарт танилцуулж,  2017 оны 07 дугаар 
сарын 01-ний дотор багтаан “шүүгдэгчийн зүгээс шүүн таслах ажиллагааны хэвийн нөхцлийг 
алдагдуулах явцад цагдаагийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх хамгаалалтын арга хэмжээ” сэдэвт 
тоглолт, дадлага сургалтын бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 
шүүхэд шүүх хуралдааны үеэр болсон асуудлын болон гадаад орнуудын шүүн таслах 
ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангаж буй бичлэгүүдийг тус шүүхийн шүүгч, захиргааны 
ажилтнуудад үзүүлж, алдаа оноог харилцан ярилцах ажил зохион байгууллаа.  

Мөн шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн болон цагдаагийн газрын нийтийн 
хэв журам хамгаалах тасгийн дарга нараас 2017 онд шүүхийн шүүгч, захиргааны ажилтнуудыг 
бүрэн хамруулж, шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах ажлын хүрээнд тусгай 
хэрэгслийг хэрхэн ашиглах, шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журамд заагдсан бусад 
заалтуудын талаар 1 цагийн сургалт зохион байгуулж, харилцан ярилцах хэлбэрээр үр дүнг 
тооцлоо. 

Шүүн таслах ажиллагааны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор шүүх хуралдааны 
журам сахиулах, яллагдагч шүүгдэгчийг хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх ажиллагааг  
удирдлагаар хангах, алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналтыг тасралтгүй тавьж, 
зөрчил дутагдал гаргуулалгүй ажиллалаа.  

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 888 удаагийн шүүх хуралдаанд давхардсан тоогоор 5 
алба хаагч 888 удаа хамгаалалтаар, 116 шүүгдэгчийг 116 удаа хуяглан хүргэж,  26 оролцогчийг 
26 удаа албадан ирүүлэх ажиллагааг тус тус шуурхай хэрэгжүүлж ажилласан. 2017 оны 12-р 
сарын 25-ны байдлаар шүүхээс эрүүгийн хэрэгт эрэн сурвалжлуулах захирамж, тогтоол 
ирүүлээгүй байна. Иргэний хэрэгт эрэн сурвалжлах чиглэлээр шүүгчийн 36 захирамж ирсэнийг, 
Цагдаагийн газрын НХЖХТасаг болон Эрүүгийн төлөөлөгч нартай хамтран ажил зохион 
байгуулж ажиллаж байна. 

Булган аймгийн Цагдаагийн газрын шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь 
хэсгийн ахлах байцаагч, харуулын цагдаа-4, шүүх хуралдааны хамгаалалтын цагдаа-2, нийт   7 
орон тоотой батлагдсанаас өнөөдрийн байдлаар хэсгийн дарга-1, харуулын-2, хамгаалалтын-1  
цагдаа тус тус ажил үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Булган аймгийн Цагдаагийн газрын Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь 
хэсгийн дарга-1, харуулын цагдаа-4, шүүх хуралдааны хамгаалалтын цагдаа-2, нийт   7 орон 
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тоотой батлагдсанаас  хэсгийн дарга-1, харуулын-4, хамгаалалтын-1  цагдаа тус тус ажил үүрэг 
гүйцэтгэж байна. 

  2017 оны жилийн эцсийн байдлаар шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгээс тус 
шүүхийн тамгын газартай   хамтарч ажиллах төлөвлөгөөний дагуу яллагдагч, шүүгдэгчийн амь 
нас, эрүүл мэндэд аюул тулгарсан, бусад этгээдийн зүгээс түүнд заналхийлсэн, довтолсон, 
шүүх хуралдаанд саад учруулсан буюу шүүх бүрэлдэхүүнд, хуралдаанд оролцогч, шүүхийн 
танхимд байгаа хүмүүсийн амь бие, эрүүл мэндэд хүч хэрэглэн халдахыг завдсан зэрэг 
болзошгүй үйлдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Булган аймаг дахь шүүхийн 
шүүгч, захиргааны ажилтнуудад цагдаагийн газрын нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
даргыг урьж, “нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч, галт зэвсгийг хууль тогтоомжид заасны 
дагуу хэрглэх журам”-аар 1 цагийн сургалт зохион байгуулж, шүүн таслах ажиллагааны үед 
яллагдагч, шүүгдэгч амиа хорлох оролдлого гаргах, бусад оролцогч нар руу довтлох үед 
хамгаалалтын ажилтнуудын хэрхэн ажиллаж буйг харуулсан гадаад орнуудын видео 
бичлэгүүдийг үзүүлэх, алдаа оноог харилцан ярилцах, практик дадлага хийлгэх зэрэг ажлыг 
зохион байгууллаа. 

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажлуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх арга замын талаар тус шүүхийн тамгын газрын дарга, 
зохион байгуулагч нартай шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн дарга уулзаж, 
зөвлөгөөн зохион байгуулж, тэмдэглэл үйлдэж, шүүгч нарын дэлгэрэнгүй судалгааг хүн бүрээр 
гаргуулж, тусгай уутанд хийж нууцлан шүүхийн тамгын газрын даргад хүлээлгэн өглөө. 
Автомашин бүхий шүүгч нарын аюулгүй байдлыг хангаж хамтран ажиллах талаар цагдаагийн 
газрын замын цагдаагийн тасгийн даргатай биечлэн уулзаж, санал бодлоо харилцан ярилцах 
зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүллээ. Өнөөдрийн байдлаар шүүгч, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн 
аюулгүй байдалд халдсан, заналхийлсэн, дарамталсан асуудлаар цагдаагийн байгууллагад 
хандаж өрөгдөл, хүсэлт гаргасан шүүгч байхгүй байна. 

Шүүхээр үйлчлүүлж буй иргэдийн бичиг баримтыг шалган энгэрийн тэмдэг зүүлгэн, зөв 
соёлтой харьцаж, түргэн шуурхай үйлчилж, зохих журмын дагуу 2017 оны жилийн эцсийн 
байдлаар нийт 3258 иргэнийг нэвтрүүлэн ажиллаа. Тус шүүхийн байранд ажиллаж буй шүүхийн 
захиргааны ажилтан, цагдаагийн алба хаагчийн харилцаа хандлагад тогтмол хяналт тавьж, 
хэсгийн даргын зүгээс үүрэгжүүлэн гүйцэтгэл, үр дүнг 7 хоног бүр тооцон ажиллаж байна 

Шүүхийн байрны камерын хяналт, өрөө тасалгаа, цонхны цоож, лацны бүрэн бүтэн 
байдалд өдөр тутам хяналт тавьж, бүртгэлийн дэвтэртэй танилцан үүрэг чиглэл өгч ажиллаж 
байна. Тус шүүхийн тамгын газрын даргад хандаж, шүүхийн барилга байгууламжийн аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор нэгдүгээр давхрын бүх цонхонд хамгаалалтын төмөр тор /решотка/ 
суурилуулах талаар санал хүсэлт, зөвлөмжийг албан бичгээр хүргүүлж, богино хугацаанд 
шийдвэрлэх тухай хариуг шүүхийн тамгын газраас  хариу өгсөн. Мөн тус шүүхийн тамгын 
газрын даргад хандаж,цагдаагийн газрын даргаас 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ны 36/01-291 
дугаартай албан бичгээр шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журмын 2.13 дахь заалтыг 
хэрэгжүүлж “Шүүгдэгчийг түр саатуулах өрөөнд хяналтын камер, аюулын дохио өгөх тусгай 
төхөөрөмж суурилуулах талаар санал хүсэлтээ хүргүүлсний зэрэгцээ 2017 оны 05 дугаар сарын 
22-ны өдрийн  38/03-858 тоот албан бичгээр “Тус шүүхийн барилга байгууламжийн дотор хоёр, 
гуравдугаар дугаар давхруудын хяналтын камерууд ажиллахгүй байгааг шуурхай засварлаж 
ажиллагаанд оруулах”-ыг хүссэн албан бичиг, санал зөвлөмж хүргүүлж, шүүхийн тамгын 
газраас хэрэгжилтийг хангаж, тус тус хариуг ирүүлсэн. 
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Тус шүүхийн барилга байгууламжийн өрөө тасалгаа,цонхны цоож, лацны бүрэн бүтэн 
байдалд хэсгийн даргаас сар бүр биечлэн үзлэг хийж хэвшүүлсний зэрэгцээ харуулын 
цагдаагийн пост дээр лацны бүртгэлийн дэвтэр нээж,шүүхийн шүүгч, захиргааны ажилтнууд 
ажил тарах бүртээ харуулын цагдаад хаалгаа лацдаж хүлээлгэж өгч, лацны бүртгэлийн дэвтэрт 
өөрсдөө бичдэг, энэхүү бүртгэлтэй өглөө бүр шүүхийн тамгын газрын дарга, шүүх, шүүгчийн 
аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн дарга нар тогтмол танилцдаг ажлыг хэрэгжүүлж байна 

Гурав: Сахилга хариуцлага, сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх болон авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар 

-Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, 
арга хэмжээ, түүний үр дүн 

2016 онд 35 алба хаагч арга хэмжээ авагдаж байсан бол 2017 онд 30  алба хаагч 
сахилгын арга хэмжээ авагдсан  нь өмнөх оны мөн үеээс 4.7 хувиар буурсан байна. 

Сахилга ёс зүйн зөрчлийг хэлбэрээр нь ангилахад ажлын хариуцлага алдсан 24, 
архидан согтуурсан 4, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн 2 байна. Сахилга 
ёс зүйн зөрчлийн шалтгаан нөхцлөөр нь дүгнэлт хийхэд хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа, 
албандаа хандах хандлага сул байгаагаас нийт 30 алба хаагч арга хэмжээ авахуулсан байна. 
Арга хэмжээ авахуулсан алба хаагчдыг албан тушаалаар нь ангилахад офицер 21, ахлагч 9 
алба хаагч байна. Сахилга ёс зүйн зөрчлийг дотоод хяналт шалгалтаар 24, бусад мэдээллээр 6 
зөрчлийг илрүүлэн хариуцлага тооцсон. 

Сахилгын арга хэмжээний төрлөөр нь ангилахад сануулах сахилгын шийтгэлээр 15 
офицер, албан тушаалын үндсэн цалинг хасах сахилгын шийтгэлээр 6 офицер, сануулах 
сахилгын шийтгэлээр 3 ахлагч, албан тушаалын үндсэн цалин хасах сахилгын шийтгэлээр 2 
ахлагч, албанаас халах сахилгын шийтгэлээр 4  ахлагч  албан тушаалтай алба хаагч байна. 
Зөрчил гаргасан алба хаагч нарыг албан тушаалаар нь эрэмбэлвэл Тасгийн дарга-4, ахлах 
албан тушаалтан-3, хэсгийн төлөөлөгч-5, хэсгийн байцаагч-2, аж ахуйн ажилтан-1, замын 
цагдаагийн зохицуулагч-1, саатуулах байрны эмч-1, эдийн засгийн мөрдөгч-1, жижүүрийн 
офицер-1, мөрдөгч-1, эрүүгийн мөрдөгч-1, цагдаа-зохицуулагч-2, хэв журмын цагдаа-3, нярав-1, 
цагдаа-жолооч-1, жижүүрийн цагдаа-2 тус тус арга хэмжээ авагдсан байна. 

  2017 онд нийт 16 албаны шалгалтыг 29 алба хаагчид холбогдуулан явуулсан байна. 
Үүнээс 4 алба хаагчийн албан тушаалын үндсэн цалинг хасаж, 10 алба хаагчид сануулах арга 
хэмжээ, 1 алба хаагчийг албанаас халаж, 13 алба хаагчийн буруутай үйлдэл тогтоогдоогүй 
үндэслэлээр Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлөөр хэлэлцэж, арга хэмжээ авах үндэслэлгүй 
гэж үзэн, 1 алба хаагчийн цол бууруулах саналыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, 
сургалтын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан байна.   

Сахилгын зөрчил гаргаж байгаа шалтгаан нөхцлийг судлан дахин гаргуулахгүй байх 
чиглэлээр холбогдох хууль, дүрэм шинээр батлагдан гарч байгаа журмуудаар алба хаагч нарт 
сургалт, мэдээлэл хийн ажиллаж байна. Зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч нартай 
ярилцлага хийхэд  өөрсдийн хайхрамжгүй байдал, ямар нэгэн зүйлд хөнгөмсгөөр найдсанаас 
үндсэн шалтгаанууд тогтоогдож байна.  

 Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчдаас-12 
 Захиргааны удирдлагын тасгийн алба хаагчдаас-4 
 Мөрдөн байцаах тасгийн алба хаагчдаас-2, 
 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагчдаас-9 



 

 59 

 Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчдаас-3 алба хаагч тус тус арга хэмжээ 
авагдсан байна.  

         2017 онд 1 алба хаагч тус цагдаагийн газраас гэмт хэрэгт холбогдож ял шийтгэгдсэн нь 

өмнөх оны мөн үеэс 50 хувиар буурсан үзүүлэлтэй байна. 

              Бүх шатны тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтны манлайлал  хангалтгүй, дарга, 
ахлахууд ажлын гүнд орж, алба хаагч нэг бүрийнхээ ажлыг хянаж шалгадаггүй, тэднийг сургаж 
дадлагажуулах ажил шаардлагын хэмжээнд хүрээгүй, удирдлагаас өгч байгаа үүрэг даалгаварт 
ач холбогдол өгч ханддаггүйгээс алба хаагчдын ажил жигд биш байгаагаас сахилгын зөрчил, 
дутагдал буурахгүй байна. Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, 
Төлөвлөлт, зохион байгууллалтын тасгийн дарга нарт 3 дугаар улирлын сахилгын зөвлөгөнөөр 
сонсгол оруулах, зохион байгуулсан ажлын үр дүнг Цагдаагийн газрын даргад танилцуулах 
үүргийг зөвлөгөөнөөс өгсөн.  
 

Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, Цагдаагийн 
байгууллагаас дэвшүүлж буй зорилго зорилтын хүрээнд бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, ёс 
зүйтэй алба хаагч байх төрийн албаны нэр хүндийг өндөрт өргөх, алба хаагч бүр сахилга ёс 
зүйн зөрчил дутагдалд холбогдохгүй байх үүднээс тус Цагдаагийн газрын алба хаагч нарын 
2017 оны 1, 2-р улирлын Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг төв хөдөөгийн нийт алба хаагчдыг 
хамруулан сургалт соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд зохион  байгууллаа.  

2017 оны 1,2  дугаар улирлын сахилга хариуцлагын байдал, цаашид анхаарах асуудал, 
шинээр батлагдсан “Цагдаагийн албаны тухай шинэчилсэн хууль”-ийн   “Сахилгын арга хэмжээ 
авах ” сэдвээр нийт алба хаагчдад мэдээллийг бэлтгэн PP-ээр танилцуулгыг хийж, санал авч 
нэгтгэж ажиллаа. 

Нийт алба хаагчдаас согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх 101  алба 
хаагчдаас баталгаа гаргуулан авсан. 

 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар дутагдлаар албанаас халагдсан алба хаагч 3  
байна.  

 Газрын  хариуцлагатай эргүүлд тасаг албадын дарга, ахлах  нарыг өдөр тутам болон 
баяр ёслол, сургалт, цуглааны үеэр газрын даргын баталсан тусгай хуваарийн дагуу 
удирдлагаас үүрэгжүүлэн ажиллуулж, алба хаагчдын ажлын сахилга хариуцлагад тавих 
дотоодын  хяналт шалгалтыг тогтмолжуулан ажиллаж байна. 

 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар ёс журам сахиулах эргүүлд ажилласан алба 
хаагчдын бичсэн хоногийн рапортанд газрын даргаас хийсэн цохолтын биелэлтийг гаргаж 
нэгтгэн танилцуулсан.  

Алба хаагчдын албаны дүрэмт хувцас болон албаны тээврийн хэрэгсэлд тамхи татаж 
буй байдал, ЦБҮАЖ код 924-ийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа эсэхэд долоо хоног бүрийн Даваа, 
Баасан гаригуудад нийт 14 удаагийн хяналт шалгалтыг сахилга ёс зүйн зөвлөлийн алба 
хаагчид хуваарийн дагуу хийж илтгэх хуудсаар хийсэн ажлаа газрын даргад, илрүүлсэн 
зөрчлийн талаар өглөөний яриан дээр танилцуулан ажиллаж байна. 

Сахилга ёс зүйн зөвлөлөөс Цагдаагийн газрын “Хамгийн цэрэгжилч алба хаагч” 
шалгаруулах уралдааны удирдамжийг гарган, нээлттэй санал асуулгыг Цагдаагийн газрын  
фэйсбүүк группэд байрлуулан саналыг авч, шалгаруулсан.  

Цагдаагийн алба хаагчддын гаргасан алдаа дутагдалд дүгнэлт тасгийн дарга, 
ахлах албан тушаалтан, төрийн бус байгууллагтай хамтран дараах сургалтуудыг зохион 
байгуулсан.  
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Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөр “Цаг 
ашиглалт” сэдэвт сургалтыг цагдаагийн газрын 120 алба хаагчид 1 удаа 2 цагийн сургалт 
зохион байгуулсан. Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 
Л.Шинэбаяр шинэчлэн батлагдсан цагдаагийн албаны тухай хуулиар цагдаагийн газрын 120 
алба хаагчид 1 удаа 2 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Булган аймгийн Прокурорын газрын 
хяналтын прокурор н.Сувдаа  “Байцаан шийтгэх ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг тус цагдаагийн 
газрын хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагчдад зохион байгуулсан. 

            “Булган миний жолоо” авто сургуулийн захирал Д.Дуламсүрэнг урьж “Замын 
хөдөлгөөний дүрмээр” 3 удаагийн 3 цагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 180 алба хаагчид 
оруулж тестээр шалгалт авч дүнг нэгтгэн алдсан асуудлын талаар хэлэлцсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт шалгалтын газрын ахлах мэргэжилтэн, 
цагдаагийн дэд хурандаа Б.Наранцацрал “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт 
шижилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”,  “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болох 
эрсдлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг тус газрын тасгийн дарга, ахлах 
албан тушаалтан нарт 1 удаагийн 3 цагийн сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. 

 
2017 оны 01, 02 дугаар улирлын нэгдсэн сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, 

зөвлөгөөний үеэр шинэчлэн батлагдсан цагдаагийн албаны тухай хуулийн эх бичвэрийг хүлээн 
авах, тангараг өргөх ёслолын ажиллагааг зохион байгуулсан. Мөн нийт бие бүрэлдэхүүнээс 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох баталгаа, сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнүүдийг тус тус зохион 
байгуулсан. Мөн зөрчил гаргасан 17 алба хаагчтай цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч “Фокус” 
бүлгийн ярилцлага зохион байгуулж ахин зөрчил дутгдал гаргуулахгүй байх зорилгоор алба 
хаагчдын гаргасан алдаа, дутагдлыг өөрсдөөр нь яриулж урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион 
байгуулсан. 

Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Э.Ариунчимэг “Зөрчлийн тухай хууль”, “Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль”-р 1 удаагийн 2 
цагийн сургалтыг 62 алба хаагчид орсон 

       Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэстэй хамтран Лектор багш Д.Жаргалсайханыг урьж дэлхийн 
гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан цагдаагийн газрын төвийн алба хаагч нарт “Харилцааны соёл” 
сэдэвт сургалтыг 1 удаа 3 цагийн хугацаанд зохион байгуулсан.   уч Ч.Батзориг, 
Г.Жамсранжав нар төлбөртэй сургалтанд явсаныг бичих. 

-Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ, прокурор, шүүхийн мэдэгдэл, шаардлага /өсөлт, 
бууралт тоо хувиар/ 

 2017 онд 1 алба хаагч тус цагдаагийн газраас гэмт хэрэгт холбогдож ял шийтгэгдсэн нь 
өмнөх оны мөн үеэс 50 хувиар буурсан үзүүлэлтэй байна. 

2016 онд 35 алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ ногдуулж байсан бол 2017 онд 30  алба 
хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсан  нь өмнөх оны мөн үеээс 4.7 хувиар буурсан эерэг 
үзүүлэлттэй байна. 

 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тус цагдаагийн газарт аймгийн прокурорын газраас 7 
удаагийн шаардлага ирүүлсэнд 12 алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ ногдуулсан. 

 Тус цагдаагийн газарт 2017 онд аймгийн прокурорын газраас 7 шаардлага ирүүлсэн нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил түвшинд байна.  

-Алба хаагчдыг мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр дотооддоо зохион 
байгуулсан сургалт /ашигласан техник/ 



 

 61 

           Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын төвд давтан болон мэргэшүүлэх сургалтанд 
хамрагдах алба хаагчдын нэрсийг гарган хүргүүлж нийт 30 алба хаагчийг сургалтанд 
хамруулсан.  Мөн Хууль сахиулахын их сургуулийн эчнээ 5 болон 3 жилийн сургалтанд  4 алба 
хаагчийн суралцуулж шинээр суралцах хүсэлт гаргасан 2 алба хаагчийн хүсэлтийг дэмжин 
суралцах нөхцөлөөр хангасан. 

Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн хошууч 
Э.Ариунчимэг шинэчлэн батлагдсан цагдаагийн албаны тухай хууль болон өмнөх албаны тухай 
хуулийн харьцуулалтаар 1 удаагийн 1 цагийн сургалтыг 54 алба хаагчид. 
            Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Медипаст бүсийн оношлогооны төвийн эмч, 
албан хаагч нар цагдаагийн газрын урилгаар ирж “Таргалалт”, “Чихрийн шижин”-ийн талаар 1 
удаагийн 2 цагийн сургалтын 70 алба хаагчид явуулж үнэгүй оношлогоо хийсэн. 

Шүүх шүүхчийн аюулгүй байдлыг хангах албаны дарга, цагдаагийн хурандаа 
М.Даваадорж “Шүүх шүүхчийн аюулгүй байдлыг хангах шинэчилсэн журам”-аар 1 удаагийн 1 

цагийн сургалтыг 35 алба хаагчид орсон. 
Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, 

цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөр “Цаг ашиглалт” сэдэвт 
сургалтыг цагдаагийн газрын 120 алба хаагчид 1 удаа 2 
цагийн сургалт зохион байгуулсан. Хэрэг бүртгэх мөрдөн 
байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр 
шинэчлэн батлагдсан цагдаагийн албаны тухай хуулиар 

цагдаагийн газрын 120 алба хаагчид 1 удаа 2 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Булган 
аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор н.Сувдаа  “Байцаан шийтгэх ажиллагаа” сэдэвт 
сургалтыг тус цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагчдад зохион байгуулсан.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт 
шалгалтын газрын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд 
хурандаа Б.Наранцацрал “Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шижилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”,  
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болох 
эрсдлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт 
сургалтыг тус газрын тасгийн дарга, ахлах албан 
тушаалтан нарт 1 удаагийн 3 цагийн сургалтыг тус тус 
зохион байгуулсан. 

Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн тасгийн эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахмад 
Б.Эрдэнэбаяр 2017 оны 04 
дүгээр сарын 19-ний өдөр цагдаагийн газрын төвийн 
алба хаагч нарт Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн санд 
ажиллах, эрэн сурвалжилж байгаа хүн, мал, эд 
хөрөнгтэй танилцах, 307 илтгэх хуудас бичих 
зааварчилгыг өгч ажилласан.  

Төлөвлөлт 
зохион 
байгуулалтын 

тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Г.Болдбаатар Олон 
нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, 
цагдаагийн хошууч Э.Ариунчимэг нар шинээр 
батлагдсан хуулиар сургалт орох хуваарь, төлөвлөгөө 
гарган төлөвлөгөөний дагуу сумдын хэсгийн төлөөлөгч, тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтан 
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нарт “Сургалт явуулах арга зүй”, “Цагдаагийн албаны тухай хуулийн үзэл баримтлал”, Шүүх, 
шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн 
хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, Төрийн нууцын хэлтсийн үйл ажиллагаа, 
Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 
үзэл баримтлал, танилцуулага, Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал 
зэрэг сэдвүүдээр сургалт хийн мэдээлэл өглөө.  

Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Батчулуун “Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн тухай хууль”-аар 
1 удаа 1 цагийн сургалтыг, Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ө.Нармандах 
“Сонгуулийн тухай хууль”-аар 1 удаагийн 1 цагийн сургалт, 
Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, 
цагдаагийн хошууч Э.Ариунчимэг “Мэдээлэл тайлбарлан 
таниулах ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг тус тус аймгийн 
төвийн нийт 62 алба хаагчид орсон. 

Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Э.Ариунчимэг “Зөрчлийн тухай хууль”, “Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль”-р 1 удаагийн 2 
цагийн сургалтыг 58 алба хаагчид орсон. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа Ч.Болдбаатраас ирүүлсэн 
2017.05.30-ны өдрийн 4/892 тоот албан бичгийн дагуу 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
алба хаагчдаас гаргасан алдаа дутагдалд дүгнэлт хийн гаргасан алдаа бүрийг багтаасан 
“Сахилга ёс зүйн зөрчил, ажлын хариуцлага-алдаа дутагдал” сэдэвт жүжигчилсэн тоглолтыг 
Сахилга ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд өөрсдөө тоглон зөвлөгөөнд оролцсон алба хаагч нарыг 6 
багт хувиарлан дүрийн тоглолтоос  

 
 
-       Сахилга ёс зүй, ажлын хариуцлага алдсан зөрчил олж илрүүлэх. 
-       Илрүүлсэн зөрчилд үндэслэлтэй дүгнэлт гаргах. 

 Алба хаагчдаас гаргасан сахилгын зөрчилтэй холбогдуулан санал шүүмжлэл гэсэн 3 
төрлийн даалгавар өгч багаар ажиллуулан гарсан санал шүүмжлэл, зөрчил илрүүлэлт, хууль 
хэрэглэх чадварыг баг бүрээс 2 алба хаагчийг гарган тайлбарлуулж алба хаагчдыг идэвитэй 
хамруулах, алба хаагчдын гаргасан алдаа, кейс дээр ажиллуулсан сургалтын үйл ажиллагааг 
цагдаагийн газрын 70 алба хаагчид 4 цагийн хугацаанд зохион байгуулсан 
-Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион байгууллагдсан сургалт уулзалт, 
хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнд алба хаагчдыг хамруулсан байдал 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран алба хаагчдын мэргэшүүлэх, сургагч багш бэлтгэх сургалтанд 
хамруулах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулан ажиллаж байна.  
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           Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын төвд давтан болон мэргэшүүлэх сургалтанд 
хамрагдах алба хаагчдын нэрсийг гарган хүргүүлж нийт 30 алба хаагчийг сургалтанд 
хамруулсан.  Мөн Хууль сахиулахын их сургуулийн эчнээ 5 болон 3 жилийн сургалтанд  4 алба 
хаагчийн суралцуулж шинээр суралцах хүсэлт гаргасан 2 алба хаагчийн хүсэлтийг дэмжин 
суралцах нөхцөлөөр хангасан. 
            Цагдаагийн ерөнхий газар, IDLO төрийн бус байгууллагатай хамтран хэсгийн төлөөлөгч, 
хэрэг бүртгэгч, сум дундын тасгийн дарга, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, сэтгэл 
зүйч зэрэг 25 алба хаагчийг “Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх” сургалтанд 
хамруулсан. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Спорт арга зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, онцгой 
байдлын ахмад, гимнастикийн олон улсын хэмжээний мастер Ч.Энхтүвшин цагдаагийн газрын 
алба хаагчдад “Хөдөлгөөний эрүүл мэнд” сэдвээр 1 удаагийн 3 цагийн сургалтын 50 алба 
хаагчид орж биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөний ач тус, хэрхэн хичээллэх талаар заавар 
зөвлөгөө өгч ажилласан.  

“Булган миний жолоо” авто сургуулийн захирал 
Д.Дуламсүрэнг урьж “Замын хөдөлгөөний дүрмээр” 3 удаагийн 
3 цагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 180 алба хаагчид 
оруулж тестээр шалгалт авч дүнг нэгтгэн алдсан асуудлын 
талаар хэлэлцсэн. 

Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн мэс заслын тасгийн 
мэдээгүйжүүлэлтийн их эмч Ө.Амартүвшинг урьж “Анхны 
түргэн тусламж үзүүлэх аргачлал” сэдвээр 1 удаагийн 2 цагийн 

сургалтыг 58 алба хаагчид зохион байгуулсан. 
Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилтан н.Бат-

Отгон, Б.Ганзориг нар Булган сумын төрийн албан хаагч 
нарт “Нэг монгол-олон монгол-олон монгол-нэг монгол”, 
“Үндэсний аюулгүй байдал” сэдэвт сургалтыг 1 удаа 4 
цагийн хугацаанд Булган сум хөгжимт жүжгийн театрт 
зохион байгуулахад цагдаагийн газрын төвийн алба 
хаагч нар бүрэн хамрагдсан. 

Улсын их хурлын гишүүн Г.Гантулга Булган 
аймагт ажиллах хугацаандаа төрийн албан хаагч нарт 

“Төрийн албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар” сэдэвт сургалтыг 
аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрт зохион байгуулахад цагдаагийн газрын 
54 алба хаагч 1 удаагийн 2 цагийн сургалтанд хамрагдсан. 
 Эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Нэргүйбаатар нийт бие 
бүрэлдэхүүнд “Жагсаал цуглаан зохион байгуулах үед анхаарах асуудал 
сэдвээр 1 удаагийн 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэстэй хамтран Лектор багш 
Д.Жаргалсайханыг урьж дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан 
цагдаагийн газрын төвийн алба хаагч нарт “Аз жаргалтай гэр бүл” сэдэвт 
сургалтыг 1 удаа 3 цагийн хугацаанд зохион байгуулсан. 

Тус газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн туслах төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Ц.Батзаяа ЦЕГ-ын Сургалтын нэгдсэн төвд 6 сарын хугацаатай нохойн төлөөлөгчийн 
сургалтанд эрэлч нохой “Аня”-гийн хамт суралцаж амжилттай төгслөө. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
гэмт хэрэг илрүүлэх чиглэлээр эрэл мөрдлөгийн нохой чухал үүрэгтэй юм.  
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Монгол улсын ХЗЯ, ОХУ-н Дотоод хэргийн яамны хооронд байгуулсан гэрээний дагуу 
МБТ-н дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр ОХУ-н Москва хотод 2017.09.10-17-ны  хооронд 
ОХУ-н Дотоод хэргийн яамны харьяа  Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдыг мэргэшүүлэх 
сургуульд “Хар тамхитай тэмцэх нь” сэдэвт сургалтанд хамрагдсан. Дээрх сургалтанд 
хамрагдах үеийн ирэх буцах зардлаас 1,480,000 төгрөгийг Аймгийн ГХУССЗ-с шийдвэрлүүлсэн. 

-Зохион байгуулсан соён гэгээрүүлэх ажил арга хэмжээ 

Цагдаагийн газрын Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс санаачлан Монгол цэргийн баярын 
өдрийг тохиолдуулан алба хаагчдын гэргий нараар захидал бичүүлэн, сюрприз барьж алба 
хаагчдад өгсөн нь тэдний сэтгэлийг хөдөлгөж, хайрыг бялхаасан арга хэмжээ боллоо.  Мөн 
Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ой, Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан баярын 
мэндчилгээ, “Азын сугалаа”, “АХА”, Монита зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан.  

 

Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас санаачлан цагдаагийн газрын зоорийн давхарт байрлах 
Фитнессийн өрөөний нээлтийн арга хэмжээний хүрээнд эрэгтэй алба хаагчдын дунд “Гар дээр 
суниалт”, эмэгтэй алба хаагчдын дунд “Гэдэсний таталт”-ын тэмцээнүүдийг зохион байгуулахад 
гар дээр суниалтын төрөлд камерийн хяналтын төвийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Базарсад 65 суниаж 1-р байрт орсон. Гэдэсний таталтын төрөлд цагдаагийн газрын ахлах 
нягтлан бодогч, цагдаагийн хошууч Б.Манлай 45 удаа 
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гэдэсний таталт хийж 1-р байрт шалгаран өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнуулав. 

  Мөн Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Медипас бүсийн оношлогооны төвийн эмч, 
ажилтан нар цагдаагийн газрын урилгаар ирж нийт бие бүрэлдэхүүнд “Таргалалт” сэдвээр 
сургалт орж чихрийн шижин, таргалалтын зэрэг,  стрессийн түвшин тогтоох зэрэг оношлогоог 
үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэсэн. 

          Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүний дунд Англи хэлний уралдаан зарлаж өдөр 
тутам   хэрэглэгддэг 400 англи үг өгч 1 сарын хугацаанд цээжлүүлэн 200 үгээр шалгалт авхад 
Мөрдөн байцаагч цагдаагийн дэслэгч Т.Мөнхбат 168 үг зөв бичиж 3-р байрт, камерийн 
хяналтын төвийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Сэр-Оддамба 190 үг зөв бичиж 2-р байрт, 
Жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Дэлгэрмөрөн 197 үг зөв бичиж 1-р байрт тус 
тус шалгаран бэлэг бэлгийн дээд ном, өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнуулсан. 

   Тус цагдаагийн газрын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгаас 2017 оны Алтан унжлагат 
хэмээх гал тахиа жилийн нэгдсэн золгуут хийх үйл ажиллагааг батлагдсан удирдамж 
төлөвлөгөөний дагуу амжилттай зохион байгуулсан. Арга хэмжээнд Цагдаагийн газарт ажиллаж 
байгаад чөлөөндөө гарсан ахмад ажилтан, цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүн оролцсон. 
Арга хэмжээний үеэр Булган аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрийн морин хуурч, уртын дууч нар 
гандан тэгчлэн хийдийн хамба лам Ш.Мөнхжаргал нар ирж ирэх онд ажлын амжилт хүсэн 
морин хуур, уртын дуугаар ая дуу өргөж, ном хурсан.    

 

 Цагдаагийн газрын Спорт хамтлагийн 
зүгээс алба хаагчдын чөлөөт цагийн зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах 
зорилгоор 2017 оны үйл ажиллагаагаа Сагсан 
бөмбөгийн тэмцээнээр нээж, төвийн алба хаагчид 
хамрагдлаа. Тэмцээнд Хэрэг бүртгэх, мөрдөн 
байцаах тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Замын 
цагдаагийн тасаг, Төлөвлөлт зохион 
байгуулалтын 
тасгуудын баг 
тамирчид 
өрсөлдсөн. 
Оролцсон 
багуудаас х/ч 
Д.Гантөмөр 
ахлагчтай ЭЦТ-
ийн баг 
ТЭРГҮҮН байр, д/х Ө.Нармандах ахлагчтай НХЖХТ-ийн баг ДЭД байр, а/д У.Намсрайжав 
ахлагчтай ХБМБТ-ийн баг ГУРАВДУГААР байранд тус тус шалгарч өргөмжлөл, алт, мөнгө, 
хүрэл медаль, мөнгөн шагналаар урамшууллаа. Холын зайн шидэлтийн аваргаар цагдаагийн 
ахмад Б.Бүрэнтөгс шалгарч медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулсан. Уг тэмцээнд 
эмэгтэйчүүдийн баг, “Жингийн илүүдэл”-тэй тамирчидын баг оролцон тоглож амжилт 
гаргасанаараа онцлог байлаа. 

             Цагдаагийн алба хаагчдын дунд ширээний 
теннисний спортыг хөгжүүлэх, алба хаагчдын бие 
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бялдрыг чийрэгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын 
хэмжээний аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох алба хаагчдыг сонгох зорилгоор Цагдаагийн 
газрын алба хаагчдын хооронд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас ширээний теннисний 
тэмцээн зохион байгууллаа. Эрэгтэйчүүдээс тэргүүн байранд цагдаагийн ахлах ахлагч 
С.Ганзориг, хоёрдугаар байранд цагдаагийн дэд хурандаа Ө.Нармандах, гуравдугаар байранд 
цагдаагийн дэслэгч Т.Мөнхбат, эмэгтэйчүүдээс тэргүүн байранд цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Алтанцэцэг, хоёрдугаар байранд цагдаагийн хошууч Б.Манлай, гуравдугаар байранд 
цагдаагийн дэд ахлагч Б.Баасанжаргал нар шалгарч медаль, өргөмжлөлөөр урамшууллаа. 

    Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын тамгын газар, Соёлын ордон, “Булган мээж” 
ТӨХК-иас хамтран зохион байгуулсан “БУЛГАН ХОТЫН ХАВАР” урлагийн наадамд Цагдаагийн 
газрын алба хаагчдыг Урлагийн хамтлагаас зохион байгуулалтад оруулан оролцож нийт 29 
байгууллагатай мэндчилгээ, ардын дуу, хамтлаг бүжиг, найрал дуу, яг түүн шиг, эстрадын дуу, 
зохиолын дуу, уртын дуу, уран уншлага зэрэг 9-н төрлөөр өрсөлдөж ХОЁРДУГААР байр 
эзэллээ. Нэгдсэн тоглолтонд мэндчилгээ, уран уншлага, яг түүн шиг, эсртад дууны номерууд 
шилдэгээр шалгарч гала тоглолтод урилгаар оролцсон. 

             Олон улсын эх хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 
тохиолдуулан 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 
Цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс цагдаагийн 
газрын алба хаагчдын гэр бүл, үр хүүхдүүдийг тус газрын 
зусланд хүлээн авалтын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан. Үйл ажиллагааны үеэр алба хаагчдын 
хүүхдүүдийн дунд Таргандаа, Хүүхдийн кино үзүүлэх, 
Баярын зоог, 1-4 насны хүүхдүүдийн дунд Азын бөмбөлөг, 
5-8 насны хүүхдүүдийн дунд Зургийн уралдаан, 9-12 
насны хүүхдүүдийн дунд Дартсын тэмцээн, 10- дээш 
насны хүүхдүүдийн дунд “Караоке тэмцээн” ийг тус тус 
зохион байгуулсан.  

             Замын цагдаагийн тасгаас сарын ажлын 
хүрээнд цагдаагийн газрын тасаг, албадын дунд  
“Гар бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 
зохион байгуулсан. Тэмцээнд оролцсон багуудаас 1-
р байранд Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг, 2-р 
байранд Нийтйин хэв журам хамгаалах тасаг, 3-р 
байранд Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгийн баг 
тамирчид орж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар 
шагнуулсан.  

            Мөн цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд “Уран 
жолоодлого”-ын тэмцээнийг зохион байгуулсан. Тэмцээнд Хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгаас 1,Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас 
2,Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгаас-3,Замын цагдаагийн 
тасгаас 4, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас 3 алба хаагч 
тус тус оролцож 1-р байранд цагдаажолооч, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Б.Жамбалдорж,  2-р байранд эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Т.Ганбат, 3-р байранд цагдаа-
зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч    Х. Батжаргал нар 
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шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнуулсан. 

2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
2017 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 
хугацаанд Мөрдөн байцаах тасаг Цагдаагийн 
газрын алба хаагчдын дунд Соён гэгээрүүлэх 
ажил зохион байгуулах 8 заалт бүхий 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. 
Төлөвлөгөөний дагуу аймгийн хууль хяналтын 
байгууллагуудын дунд Сагсан бөмбөгийн 
тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан.  

 

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар сайн 
ажилласан 21 алба хаагчийн нэрсийг гарган цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулан 2017.07.25-2017.07.29- ний 
өдрийг хүртэл 4 хоногийн хугацаанд ОХУ-н Улан-Үд 
хотын Итгэлт хамба, Байгаль нуурын чиглэлд 
аялуулсан. 

 

-Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан байдал 

Аймгийн хэмжээнд 2017 онд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр телевизээр 22 
удаа 218 минутын, радиогоор 27 удаа 733 минутын  нэвтрүүлэг, сэрэмжлүүлэг мэдээ, сонин 
хэвлэлээр 22 удаа нийтлэл, мэдээллийг иргэдэд хүргэн сурталчилж ажилласан. 

Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр “Булганы мэдээ” сонинд Цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагааны талаар 7 төрлийн нэг нүүр мэдээллийг өгч нийтлүүлэн иргэдэд үйл ажиллагаагаа 
сурталчилсан. 
  
 Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч Цагдаагийн газар хоёр өдөр ажиллаж малын 
хулгайн гэмт хэргийн нөхцөл байдал, илрүүлэлтийн түвшин, Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой 
угтсан бүтээн байгуулалтын чиглэлээр зохиож буй ажил, камерын хяналтын үр дүнгийн талаар 
ярилцлага мэдээлэл өгч, иргэдэд сурталчлан ажилласан. 
 

Булган аймаг дахь Гэр бүлийн радио 106.5- тай хамтран долоо хоног бүрийн мягмар 
гаригт “Сэтгэлийн үр” цуврал нэвтрүүлэгээр “Архидалт гэр бүлийн харилцаа болон эрүүл мэндэд 
хэрхэн нөлөөлөх”,  “Сар шинэ-хулгай”, “Гэр бүлийн харилцаа”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай 
ойлголт, түүний хэлбэр, хүчирхийллийн тойрог”, шинээр 
хэрэгжиж буй “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, 
“ Залуу багш нарын ёс зүй”, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль, Зөрчлийн оноо тооцох журам, 
эмнэлгийн анхны тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх зэрэг нийт 
8 удаагийн цуврал ярилцлага бэлтгэн явуулж санал солилцон 
иргэдийн сонирхсон асуултанд хариултыг өгч ажилласан.      

 
Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэн гарсан гэмт хэрэг, зөрчил, түүний илрүүлэлт, хэрхэн 

шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг 14 хоног тутамд даваа гарагийн аймгийн удирдлага, 
захирал, эрхлэгч нар оролцсон шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулж, “Булганы мэдээ” сонин, 
МОНЦАМЭ агентлагийн сурвалжлагч, аймгийн ЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд 7 хоногийн 
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хэрэг, зөрчлийн мэдээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлын 
мэдээллээ тогтмол өгч нийтлүүлэн, аймгийн Bulgan police gov.mn, вэб сайт, “Булган аймгийн 
Цагдаагийн газар” fаcebook хуудаст хэрэг зөрчлийн танилцуулга, камерын мэдээ, зохиосон 
ажлын тухай мэдээлэл, урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, шторк зэрэг 173 мэдээлэл тухай 
бүр нь оруулж иргэдэд сурталчилан ажилласан.  

Тус газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн туслах төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Ц.Батзаяа ЦЕГ-ын Сургалтын нэгдсэн төвд 6 сарын хугацаатай нохойн төлөөлөгчийн 
сургалтанд эрэлч нохой “Аня”-гийн хамт суралцаж амжилттай төгсч үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Цагдаагийн ажлын нэг өдрийг эрч хүчтэй, эерэг уур амьсгалтай эхлүүлэх, албаараа 
бахархах, хамтран ажиллаж байгаа хүмүүстээ талархах сэтгэлээ илэрхийлэх боломжийг олгох 
зорилгоор ЦЕГ-ын Сүлд чуулган, Булган аймаг дахь Цагдаагийн газар хамтран “ҮРГЭЛЖ 
ТАНТАЙ ХАМТДАА” өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Алба хаагчдыг ажилдаа ирэх 
үед нь Сүлд чуулганы үлээвэр найрал хөгжмийн цоглог аялгуугаар угтаж, тус өдөр төрсөн өдөр 
нь тохиож буй ЭЦТ-ийн туслах төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах ахлагч Ц.Батзаяагаар бялууны лаа 
үлээлгэж, төрсөн өдрийн дуу дуулж өглөө. Мөн алба хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг сорьж 
хөгжөөнт асуулт хариултын тэмцээн явуулж, талархаж явдаг үгээ бие биедээ хэлэх боломжийг 
олгон, “Би цагдаа” гэсэн дууг зааж өгч, хамтран дуулсан.  

 

           
 
Цагдаагийн байгууллагын соён гэгээрүүлэх, олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааны 

хүрээнд ЦЕГ-ын Сүлд чуулгын уран бүтээлчидтэй хамтран Хүүхэд гэр бүл залуучуудын 
хөгжлийн газар, “ALL MART” худалдааны төвд очиж Цагдаагийн газрын шилдэг ажилтан, 
цагдаагийн хурандаа М.Даваадоржийн гэргий Г.Отгондарь, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Н.Алтанчөлөөгийн гэргий н.Отгонтулга нарыг алдаршуулан дурсамж дурсгалын зүйлийг 
гардуулан өгч, хэсэгчилсэн урлагийн тоглолтоор бэлэг барьлаа. 
Энэ үеэр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд байнга хамтран ажилладаг Хүүхэд гэр бүл 
залуучуудын газрын хамт олон болон иргэн Х.Нарангэрэл нарт дурсгалын зүйлийг гардуулан 
өглөө. 
  Мөн 1-р бүрэн дунд сургууль, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн дунд ахлах ангийн 
сурагчдад замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох талаар мэдээлэл хийж, тус Цагдаагийн газрын 5 
алба хаагчийн сурлага, авъяасаараа бусдыгаа манлайлагч хүүхдүүдийг алдаршуулж, дурсамж, 
дурсгалын зүйл гардуулан өгч, урлагийн тоглолтыг толилуулан, Цагдаагийн газраас гавъяаны 
амралтанд гарсан бэлтгэл дэд хурандаа А.Баярсайхан, бүл нэмж шинэ хүн мэндэлсэн цагдаа 
зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Х.Батжаргал нарын гэрт очиж, морин хуурын аялгуу, 
уртын дууны яруу эгшигээр мэндчилгээ хүргэн, гэр бүлд нь эрүүл энх аз жаргалыг ерөөж 
дурсамж, дурсгалын зүйлийг гардуулан өглөө. “ҮРГЭЛЖ ТАНТАЙ ХАМТДАА” өдөрлөгийн арга 
хэмжээний мэдээлэл, шторкийг газрын цахим хуудас, “Булганы мэдээ” сонин, TV9 телевизээр 
иргэдэд сурталчилсан. 
            Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэн гарсан гэмт хэрэг, зөрчил, түүний илрүүлэлт, хэрхэн 
шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг 14 хоног тутамд даваа гарагийн аймгийн удирдлага, 
захирал, эрхлэгч нар оролцсон шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулж, “Булганы мэдээ” сонин, 
МОНЦАМЭ агентлагийн сурвалжлагч, аймгийн ЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд 7 хоногийн 
хэрэг, зөрчлийн мэдээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлын 
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мэдээллээ тогтмол өгч нийтлүүлэн, аймгийн Bulgan police gov.mn, вэб сайт, “Булган аймгийн 
Цагдаагийн газар” fаcebook хуудаст хэрэг зөрчлийн танилцуулга, камерын мэдээ, зохиосон 
ажлын тухай 113 мэдээлэл тухай бүр нь оруулж иргэдэд сурталчилан ажилласан. 

Булган аймгийн Рашаант сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулсан Малчид, мал бүхий 
иргэдтэй хийсэн нэгдсэн уулзалт, зөвөлгөөний үед Рашаант сум дахь сум дундын цагдаагийн 
тасгаас уулзалтанд оролцсон нийт иргэдэд сумын эрүү, хэв журмын болон малын хулгайн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгч малын хулгайн гэмт хэргээс мал сүргээ хэрхэн 
хамгаалж урьдчилан сэргийлэх, малыг байнгын хариуллагатай байлгаж, сонор сэрэмжээ 
дээшлүүлэх талаар сэрэмжлүүлэг өгч, МҮОНРТ-ийн сурвалжлагчид малын хулгайн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажил, 
арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгийн талаар ярилцлага өглөө. Зөвлөгөөний үеэр эрхэлсэн ажил 
мэргэжилдээ амжилт гарган ажиллаж байгаа Рашаант сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн 
хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Болдбаатарыг “Аймгийн тэргүүний ажилтан” цол 
тэмдгээр шагнасныг сумын Засаг дарга Б.Бат-эрдэнэ гардуулан өгч баяр хүргэлээ. 

2017 оны 01 дүгээр сарыг аймгийн хэмжээнд “Осол гэмтлээс хамтдаа  сэргийлье 1 сарын 
аян” болгон Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын газар, Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран төлөвлөгөө боловсруулан замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.  
Эрдмийн өргөө цогцолбор дунд сургуулийн 6-9-р ангийн 320 сурагч, 1-р бүрэн дунд сургуулийн 
1-5-р ангийн 328 эцэг, эх, ахлах ангийн 203 сурагчдад  БСШУГ-ын сайдын А/43 тоот тушаал, 
“School police”  эргүүл, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 13.2.7, 54-р 
зүйлүүд, эмнэлгийн анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх, хүүхдийн эрх сэдвээр сургалт, мэдээлэл өгч 
ажилласан. Аяны хүрээнд Гэр бүлийн радио FM-106.5 радиогоор “Сэтгэлийн үр” 1 цагийн 
нэвтрүүлэгт оролцож Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн оноо тооцох 
журам, эмнэлгийн анхны тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх талаар мэдээлэл хийж иргэд, 
жолооч нарын сонирхсон асуултанд нь хариулт өгч  ажилласан. 

          Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч Цагдаагийн газар хоёр өдөр ажиллаж малын 
хулгайн гэмт хэргийн нөхцөл байдал, илрүүлэлтийн түвшин, Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой 
угтсан бүтээн байгуулалтын чиглэлээр зохиож буй ажил, камерын хяналтын үр дүнгийн талаар 
ярилцлага мэдээлэл өгч, иргэдэд сурталчлан ажилласан.  

Булган аймаг дахь Гэр бүлийн радио 104.5- тай хамтран долоо хоног бүрийн мягмар 
гаригт “Сэтгэлийн үр” цуврал нэвтрүүлэгээр “Архидалт гэр бүлийн харилцаа болон эрүүл 
мэндэд хэрхэн нөлөөлөх”, “Сар шинэ-хулгай”, “Гэр бүлийн харилцаа”, “Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн тухай ойлголт, түүний хэлбэр, хүчирхийллийн тойрог”, шинээр хэрэгжиж буй 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, “ Залуу багш нарын ёс зүй”, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн оноо тооцох журам, эмнэлгийн анхны 
тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх зэрэг нийт 8 удаагийн цуврал ярилцлага бэлтгэн явуулж 
санал солилцон иргэдийн сонирхсон асуултанд хариултыг өгч ажилласан.      

Шинээр батлагдан гарсан Монгол Улсын “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийг залах, 
тангараг өргөх хүндэтгэлийн ёслолын арга хэмжээг Булган аймгийн Булган сумын төвд 
Цогтхунтайжийн  талбайд зохион байгууллаа. Ёслолын арга хэмжээнд аймгийн ИТХ-ын нарийн 
бичгийн дарга Д.Батчулуун, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга Б.Ууганбаяр, Хууль эрх 
зүйн хэлтсийн дарга П.Хишигдаваа, аймгийн Прокурор, хууль цаазын итгэмжит зөвлөх 
Г.Лхагвасүрэн, мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Шүүхийн шинжилгээний албаны 
дарга, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга нар тус Цагдаагийн газарт ажиллаж байсан үе 
үеийн ахмадууд, иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга 
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Б.Ууганбаяр ёслолын арга хэмжээг нээж үг хэлж алба хаагчдад мэндчилгээ дэвшүүллээ. Мөн 
арга хэмжээнд зориулж Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа З.Гомбо, Дашинчилэн 
сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Э.Энхболд, камерын хяналтын оператор цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Б.Сэр-Оддамба нар үг хэлж, мэндчилгээ дэвшүүллээ. Алба хаагчид 
тангараг өргөсний дараа ЗДТГ-ын дарга Б.Ууганбаяр “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийг 
Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа З.Гомбод гардуулан өглөө. "Цагдаагийн албаны 
тухай хууль"-ийг Цагдаагийн газрын хүндэтгэлийн танхимд ёслол төгөлдөр байрлууллаа. 
Ёсолоын арга хэмжээний үйл ажиллагааг Цагдаагийн газрын цахим хуудас, ЦЕГ-ын Хэвлэл 
мэдээллийн төвийн цахим хуудас, Булган аймгийн цахим хуудас, Bulgan.gov.mn вэб сайт, 
аймгийн төвийн LED дэлгэц, “Булганы мэдээ” сонин, “Монголын мэдээ” суваг, Монголын 
үндэсний телевиз, TV9 телевиз, “Молор” телевиз, “Өлзий” телевизээр тус тус сурталчлан олон 
нийтэд хүргэсэн. 

  
 
Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр “Булганы мэдээ” сонинд Цагдаагийн газрын үйл 

ажиллагааны талаар 7 төрлийн нэг нүүр мэдээллийг өгч нийтлүүлэн иргэдэд үйл ажиллагаагаа 
сурталчилсан. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг сурталчлах шторкийг аймгийн хэмжээнд нэр хүндтэй олны 
танил хүмүүсийг оролцуулан хийж, мөн архины хор уршиг, хар тамхи, мансууруулах бодисын 
хор уршиг, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 7 шторкийг газрын 
фээсбүүк хуудаст байрлуулан иргэдэд мэдээлж сурталчилсан. 

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр телевизээр 12 удаа 190 минутын, радиогоор 16 удаа 663 минутын  нэвтрүүлэг, 
сэрэмжлүүлэг мэдээ, сонин хэвлэлээр 19 удаа нийтлэл, мэдээллийг иргэдэд хүргэн сурталчилж 
ажилласан. 

Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр “Булганы мэдээ” сонинд Цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагааны талаар 7 төрлийн нэг нүүр мэдээллийг өгч нийтлүүлэн иргэдэд үйл ажиллагаагаа 
сурталчилсан. 
 Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч Цагдаагийн газар хоёр өдөр ажиллаж малын 
хулгайн гэмт хэргийн нөхцөл байдал, илрүүлэлтийн түвшин, Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой 
угтсан бүтээн байгуулалтын чиглэлээр зохиож буй ажил, камерын хяналтын үр дүнгийн талаар 
ярилцлага мэдээлэл өгч, иргэдэд сурталчлан ажилласан. 
 

-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 
хэмжээний талаар, түүний үр дүн: 

            Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 04-р сарын 12-ны өдрийн 114 тогтоолоор 
баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх” арга хэмжээний 14 заалт  
бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгээд байна. Үүнд: 
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 Булган аймгийн Цагдаагийн газраас 2017 онд ажилд авах, албан тушаалд дэвшүүлэх, 
гадаад дотоодод суралцуулах, шагнах, урамшуулах зэрэг сонгон шалгаруулах журмын дагуу 
оролцогч бүрийг ижил тэгш мэдээллээр хангах зорилгоор Булган аймгийн цагдаагийн газрын 
“Www.Bulgan.police.gov.mn” цахим хуудас болон “Булганы мэдээ” сонинд ажилд авах, албан 
тушаалд дэвшүүлэх, гадаад дотоодод суралцуулах, шагнах урамшуулахтай холбоотой 
мэдээллийг байршуулан ажилласан байна. Энэ онд улирал бүр Цагдаагийн газрын дутуу орон 
тоонд тухай бүр нь сонгон шалгаруулалтыг явуулж 32 иргэний материалыг судалж Цагдаагийн 
Ерөнхий газрын Хүний нөөц сургалтын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.  шинээр 16 иргэнийг 
дутуу орон тоонд томилуулан ажилласан байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 288 дугаар 
тушаалаар 136 орон тоотойгоор ажиллах бүтэцийг баталсан. Өнөөдрийн байдлаар Ахлах хэрэг 
бүртгэгч, зохицуулагч, эрүүгийн мөрдөгч-2, жижүүрийн офицер, саатуулах байрны эмч, цагдаа-
зохицуулагч, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаагийн орон тоо дутуу байна. Нийт 128 орон 
тоотойгоор ажиллаж байна. Албан тушаал дэвшүүлэн дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан 3 
алба хаагчийг дэвшүүлэн томилсон. 2 алба хаагчийн материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Эрүүгийн цагдаагийн албанд дэвшүүлэн томилуулахаар хүргүүлэн ажилласан байна. 

 2017 онд нийт 50 алба хаагч шагнагдснаас Төрийн шагналаар 5, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын шагналаар 18, байгууллагын шагналаар 7, Аймгийн Засаг даргын шагналаар 9, 
Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын шагналаар 6, бусад шагналаар 5 алба хаагч шагнагдсан байна. 

 Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга ёс 
зүй, авлига, хээл хахууль, хүнд суртал, байгууллага алба хаагчийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой гомдол, хууль тогтоомж зөрчсөн тухай мэдээллийг Булган аймгийн Цагдаагийн 
газрын 94333102 тоот  дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар хүлээн авч ажиллахад цагдаагийн 
алба хаагчийн сахилга ёс зүйтэй холбоотой 2 мэдээлэл ирсэнийг удирдлагад танилцуулан 
тухай бүр шалгалтын ажиллагааг явуулж иргэнд тухай бүр нь хариуг өгч ажилласан. Алба 
хаагчдаас авлигын сэжигтэй тохиолдол болон авлига өгөхөөр оролдсон, санал болгосон, 
зуучилсан талаарх мэдээлэл алба хаагчдаас ирүүлээгүй тул харъяаллын дагуу шилжүүлэн 
шийдвэрлүүлж ажилласан тохиолдол байхгүй. 

 Монгол Улсын Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын "Журам шинэчлэн батлах 
тухай"  2016 оны  29 дүгээр тогтоол, мөн "Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах 
тухай" 2009 оны 143 дугаар тогтоол, ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 911 дүгээр тушаалаар баталсан 
"Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сурталчлах /код 135/ журмын хэрэгжилтийг ханган "Шилэн 
данс"-ны цахим хуудсанд бүртгүүлэн нэвтрэх эрх авч, журмын дагуу цаг хугацаанд нь 
холбогдолтой мэдээллүүдийг бүрэн оруулж хэвшээд байна. Шилэн дансны тухай Монгол улсын 
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасны “Төсөв гүйцэтгэл”, 
“Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт”, “Бусад” гэсэн 3 дэд цэсэнд тухай бүр, сар бүр, 
улирал, хагас, бүтэн жилээр тус бүр оруулах хугацаагаар ангилан   уг хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т 
заасан байгууллага, албан тушаалтан хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан  шилэн дансны 
мэдээллийг тогтмол оруулна гэсний дагуу “Шилэн данс”-ны цахим сүлжээнд 2017 оны жилийн 
байдлаар тухай бүрд оруулах 8 мэдээлэл, сар бүр оруулах 2 мэдээлэл, улирал бүр оруулах 1 
мэдээллийг цаг тухай бүрд нь оруулж мэдээллийг баяжуулан бүртгэсэн байна. Тухайлбал; сар 
бүрийн 2-нд төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг оруулан хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй 
оруулж, цалингийн зардлаас бусад 5,0 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээний 251858,8 сая төгрөгийн 
зарлагын гүйлгээ, 1493149,6 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээний мэдээллийг оруулсан байна. 
Тухайн мэдээллийг оруулахдаа тухай бүрд нь үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх, тогтоосон 
хугацаанд тогтмол шуурхай мэдээлдэг байх, мэдээлэл ойлгомжтой байх, хуулийн дагуу нууцад 
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хамааруулснаас бусад бүх мэдээлэл нээлттэй байх гэсэн шилэн дансны зарчмийг хангаж 
ажилласан. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг сурталчлан таниулах авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор 2016 оны 11-р сард батлагдан гарсан “Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн тухай ойлголт, “Авлига”, ашиг сонирхлын зөрчлөөс хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх талаар сургалтын материал бэлтгэн Цагдаагийн газрын  нийт алба хаагчдад 1 цаг 30 
минутын сургалтыг орж орсон сургалтын хүрээнд 50 асуулттай тестийг боловсруулан алба 
хаагчдаас шалгалт авсан.  

          “Булганы мэдээ” сонины эрхлэгч Г.Норжмаагийн нэр дээр 38/02-725 тоот албан бичиг 
хүргүүлэн Булганы мэдээ сонины 2-р улирлын дугаарт Монгол Улсын Их Хурлаас 2016 оны 11 
дүгээр сард “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан гаргасныг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүй, авлига, хээл хахууль, хүнд суртал, 
байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, хууль тогтоомж зөрчсөн тухай 
мэдээллийг Цагдаагийн Ерөнхий газрын 126 дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар хүлээн авч 
байгаа талаар нийтлүүлсэн. Мөн Булган аймгийн Булган сумын 5-р багт байрлах “Лед” 
дэлгэцээр “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Цагдаагийн алба хаагчийн хууль 
бус үйлдэлтэй холбоотой мэдээллийг Цагдаагийн ерөнхий газрын 126 дугаарын тусгай 
дугаарын утсаар 24 цагаар хүлээн авч байгаа талаар өдөрт 8 удаагийн давтамжтайгаар 7 хоног 
нэвтрүүлсэн. 

          Аймгийн Цагдаагийн газрын алба хаагчдын сахилга, ёс зүй, авлига, хээл  хахууль, хүнд 
суртал, байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг Цагдаагийн 
Ерөнхий газрын 126 дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар хүлээн авч байгаа талаар “Www. 
Bulgan.police.gov.mn” цахим хуудсанд байршуулж үр дүнг тооцож ажилласан болно. 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд 2017 оны 04-р сарын 13-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт 
орж, албан тушаалтанд тавигдах хориглолт хязгаарлалт буюу хуулийн 3-р бүлэгт “Оффшор 
бүсэд банкны данс эзэмших, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хуулийн этгээд байгуулахтай 
холбогдсон хориглолт” нэмэлтээр орсон мөн 2017 оны 08-р сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар 
оффшор бүсэд хамаарах нийт 49 нутаг дэвсгэрийн жагсаалтыг хэлэлцэж, 244 дүгээр 
тогтоолоор баталсантай холбогдуулж Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хуулийн 18 
дугаар зүйлийн 18.1.6-д заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийнхээ хүрээнд зөвлөмжийг бэлтгэж 
ирүүлснийг Цагдаагийн Ерөнхий газраас 2017 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн 4б/1454 тоот 
зөвлөмжөөр цагдаагийн газарт ирүүлсний дагуу нийт 86 алба хаагчдад дээрх зөвлөмжийг 
танилцуулж ажилласан 

Дөрөв:Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний чиглэлийн талаар 

    в:Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний чиглэлийн талаар 

-Байгууллагын санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар хийсэн ажил, арга хэмжээ  

Тус  газар нь  2017 оны 4-р улиралд 1813566,3  мянган төгрөгийн төсөвтэй 6000,0 мянган 
төгрөгийн орлогын төлөвлөгөөтэй ажиллаж, гүйцэтгэлээр 1813566,3  мянган төгрөгийн 
санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 3932,6 мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж 
34,4%-иар орлогын төлөвлөгөө дутуу, нэмэлт санхүүжилтээр нийт 27,6 мянган төгрөгийн 
санхүүжилт авч сонгууль, баяр наадмын хамгаалалт болон урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаандаа зарцуулж ажилласан байна.  
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Үйл ажиллагааны орлогыг эрүүлжүүлэх байр, саатуулах байрны төлбөрийн орлогоос 
бүрдүүлдэг бөгөөд эрүүлжүүлэгдэж, баривчлагдаж байгаа хүмүүсийн тоо эрс буурсан.  

           Төсвийн санхүүжилт, зардлын гүйцэтгэлийн задаргааг хүснэгтээр авч үзвэл:      / мян төг / 

Зардлын зүйл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл зөрүү хувь 
Ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýõíèé 
¿ëäýãäýë 0 0 0 0 
I. ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ 
Ä¯Í 1858866300 1852581899 6284401 99.661923 

    ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄËÛÍ Ä¯Í 1858866300 1852581899 6284401 99.661923 

    Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë  1819566300 1817781899 1784401 99.901933 

       Öàëèí õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë 1508418900 1508358044 60856 99.995966 

          ¯íäñýí öàëèí 1234248200 1228083936 6164264 99.500565 

          Íýìýãäýë 274170700 280274108 -6103408 102.22613 
       Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä 
òºëºõ øèìòãýë 31385200 31385200 0 100 

          Òýòãýâðèéí äààòãàë 0 1389948 -1389948 0 

          Òýòãýìæèéí äààòãàë 0 158851 -158851 0 

          ¯ÎÌØª íèé äààòãàë 0 198564 -198564 0 

          Àæèëã¿éäëèéí äààòãàë 0 27034 -27034 0 

          Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàë 31385200 29610803 1774397 94.346389 
       Áàéð àøèãëàëòòàé õîëáîîòîé òîãòìîë 
çàðäàë 102414800 102414800 0 100 

          Ãýðýë öàõèëãààí 12685200 14745849 -2060649 116.24451 

          Ò¿ëø, õàëààëò 83204700 82474282 730418 99.122143 

          Öýâýð, áîõèð óñ 6524900 5194669 1330231 79.613006 

       Õàíãàìæ, áàðàà ìàòåðèàëûí çàðäàë 102822900 102599049 223851 99.782295 

          Áè÷èã õýðýã 7928000 7230052 697948 91.196418 

          Òýýâýð (øàòàõóóí) 84611400 85855050 -1243650 101.46984 

          Øóóäàí  õîëáîî, èíòåðíýòèéí òºëáºð 5983500 5410099 573401 90.416963 
          Áàãà ¿íýòýé, ò¿ðãýí ýëýãäýõ, àæ àõóéí 
ýä ç¿éëñ 4300000 4103848 196152 95.438326 

       Íîðìàòèâò çàðäàë 20932400 20524225 408175 98.050032 

          Ýì áýëäìýë, ýìíýëýãèéí õýðýãñýë 6800000 6735206 64794 99.047147 

          Õîîë, õ¿íñ 12632400 12559649 72751 99.424092 

          Íîðìûí õóâöàñ çººëºí ýäëýë 1500000 1229370 270630 81.958 

       Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ 31020000 30417235 602765 98.05685 

          Õºäºëìºð õàìãààëëûí õýðýãñýë 800000 199500 600500 24.9375 

          Óðñãàë çàñâàð 30220000 30217735 2265 99.992505 

       Òîìèëîëò, çî÷íû çàðäàë 18280000 18195950 84050 99.540208 

          Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò 18280000 18195950 84050 99.540208 
       Áóñäààð ã¿éöýòã¿¿ëñýí àæèë, 
¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð 2292100 1991546 300554 86.887396 

          Äààòãàëûí ¿éë÷èëãýý 1135000 990000 145000 87.22467 

          Òýýâðèéí õýðýãñëèéí òàòâàð 805000 791075 13925 98.270186 
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          Òýýâðèéí õýðýãñëèéí îíîøèëãîî 120000 120000 0 100 

          Ãàçðûí òºëáºð 232100 90471 141629 38.979319 

       Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 2000000 1895850 104150 94.7925 

          Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãà õèéõ 2000000 1895850 104150 94.7925 

    ÓÐÑÃÀË ØÈËÆ¯¯ËÝÃ 39300000 34800000 4500000 88.549618 

       Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã 39300000 34800000 4500000 88.549618 

          Íýã óäààãèéí òýòãýìæ óðàìøóóëàë 39300000 34800000 4500000 88.549618 

ÇÀÐÄËÛÃ ÑÀÍÕ¯¯Æ¯¯ËÝÕ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐ 1858866300 1856923399 1942901 99.895479 

    ÓËÑÛÍ ÒªÑÂªªÑ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈÕ 1852866300 1852866300 0 100 

          Óëñûí òºñâººñ ñàíõ¿¿æèõ 1852866300 1852866300 0 100 
    ÒªÑªÂÒ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ¯ÉË 
ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÀÀÑ 6000000 4057099 1942901 67.618317 
          Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãîîñ 
ñàíõ¿¿æèõ 6000000 4057099 1942901 67.618317 
Ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýõíèé 
¿ëäýãäýë 0 0 0 0 
Ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýöñèéí 
¿ëäýãäýë 0 4218550 -4218550 0 
ÒªÑÂÈÉÍ ÁÓÑÀÄ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ 
ÀÍÃÈËÀË 0 0 0 0 

    ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ 0 0 0 0 

    ÀÆÈËËÀÃÑÄÛÍ ÒÎÎ 136 58301 -57281 5715.7843 

          Óäèðäàõ àæèëòàí 1 7878 -7323 1419.4595 

          Ã¿éöýòãýõ àæèëòàí 132 4545 -4090 998.9011 

          ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 3 45878 -45868 458780 

  

Төсвийн зардлыг бүлгээр нь авч үзвэл : Нийт зардлын  84,4 хувийг цалин,  4,8 хувийг 
тогтмол зардал болох халаалт, цэвэр бохир ус, цахилгааны зардал, 5,7 хувийг хангамж бараа 
материалын зардал, 0,7 хувийг нормативт зардал, 0,84 хувийг дотоод албан томилолтын 
зардал эзэлж байна. Дээрх хүснэгтийн тоон мэдээллээс зардлын гүйцэтгэл нь үлдэгдэлтэй 
харагдаж байгаа нь сарын 20-ноор таслан хагас жилийн мэдээ тайланг гүйцэтгэлээр нь гаргаж 
байгаа бөгөөд сарын бүрийн 25-нд алба хаагчдын тухайн сарын сүүлийн хагас цалинг тооцож 
олгодог, мөн харилцагч байгууллагуудаас сарын 20-ноор таслан тогтмол зардлын нэхэмжлэл 
ирдэг, сарын 28-наар таслан түлш шатах тослох материалын тооцоо нийлдэг тул 9 дүгээр 
сарын төсвийн зардлын гүйлгээ бүрэн гараагүй үзүүлэлт болно.  

Нийтлэг зардлын хувьд тээврийн шатахууны зардалд 92455,1 мянган төгрөг 
зарцуулснаас сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын албан ажлын хэрэгцээнд 43785,9 мянган 
төгрөгийг гүйцэтгэлээр нь өр авлагын тооцооны дансаар шилжүүлж, төвийн албан ажлын 
хэрэгцээнд шатахууныг картанд авч үүнээс 51954,8 мянган төгрөгийн шатахууныг гүйцэтгэлээр 
зарцуулсан байна. Шинэчилсэн хуулийн хэрэгжилт, бүтэц зохион байуулалтын өөрчлөлтөөр 
сумдын хэсгийн төлөөлөгч нар өргөдөл гомдол шалгаж 5 хоногийн хугацаанд прокуророос 
дугаар авахын тулд аймгийн төв рүү зайшгүй ирэх шаардлагаар сумдын түлш шатахууны 
зардал эрс өсөж, Орон нутгийн нөхцөл байдал, ЦЕГ-аас цаг үетэй хамааралтай нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ, хэрэг зөрчил, дуудлагын албан ажлын улмаас шатахууны зардал 
хүрэлцэхгүй, 9-р сараас шатахууныг дараа тооцоогоор авч байгууллагын үйл ажиллагааг 
тасралтгүй, хэвийн гүйцэтгүүлж байна.  
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Цалингийн зардлыг төсөвтөө багтаан сар бүр алба хаагчдын ажлыг дүгнэн үр дүнг 
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэдэг бөгөөд 2017 оны 4-р улирлын байдлаар 
ажлын үр дүнгээр нь давхардсан тоогоор 114 алба хаагчийн цалинг 5-20 хувиар нэмж, 78 алба 
хаагчийн цалинг 5-20 хувиар хасаж, 14 алба хаагчийн цалинг 3-6 сар хүртэл 20 хувийн сахилгын 
арга хэмжээг цалингийн сангаас тооцон олгосон. Эхний хагас жилээр 9 орон тооны дутуу, 
цалингийн хэмнэлттэй үзүүлэлттэй байснаас ЦЕГ-аас 18,0 сая төгрөгийн цалингийн 
санхүүжилтийг татаж, 7-р сард 8 алба хаагч шинээр томилогдож 8 сараас цалингийн сан 
хүрэхгүй татварын хэлтэст ХХОАТ-ийг дутуу шилжүүлж өр төлбөртэй байсныг 11 дүгээр сард 
тодотголоор шийдвэрлэж өр авлагагүй болсон.  

Тайлант хугацаанд 19 иргэнд галт зэвсгийн гэрчилгээ шинээр олгож, торгууль торгох эрх 
бүхий 129 алба хаагч нарт 197 шийтгэврийн хуудас, 3434.0 мянган төгрөгийн торгуулийн 
тасалбар нэмэж олгон 263 шийтгэврийн хуудасны 36687,6 мянган төгрөг, торгуулийн 
тасалбарийн 3823,0 мянган төгрөгийн торгуулийн орлогыг сум, орон нутгийн хүү торгуулийн 
дансанд оруулсан байна. 

-Шилэн дансны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан  
ажил, арга хэмжээ 

Монгол Улсын Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын "Журам шинэчлэн батлах 
тухай"  2016 оны  29 дүгээр тогтоол, мөн "Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах 
тухай" 2009 оны 143 дугаар тогтоол, ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 911 дүгээр тушаалаар баталсан 
"Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сурталчлах /код 135/ журмын хэрэгжилтийг ханган "Шилэн 
данс"-ны цахим хуудсанд бүртгүүлэн нэвтрэх эрх авч, журмын дагуу цаг хугацаанд нь 
холбогдолтой мэдээллүүдийг бүрэн оруулж хэвшээд байна. Шилэн дансны тухай Монгол улсын 
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасны “Төсөв гүйцэтгэл”, 
“Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт”, “Бусад” гэсэн 3 дэд цэсэнд тухай бүр, сар бүр, 
улирал, хагас, бүтэн жилээр тус бүр оруулах хугацаагаар ангилан   уг хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т 
заасан байгууллага, албан тушаалтан хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан  шилэн дансны 
мэдээллийг тогтмол оруулна гэсний дагуу “Шилэн данс”-ны цахим сүлжээнд 2017 оны байдлаар 
тухай бүрд оруулах 8 мэдээлэл, сар бүр оруулах 2 мэдээлэл, улирал бүр оруулах 1 мэдээллийг 
цаг тухай бүрд нь оруулж мэдээллийг баяжуулан бүртгэсэн байна. Тухайлбал; сар бүрийн 2-нд 
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг оруулан хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй оруулж, 
цалингийн зардлаас бусад 5,0 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээний 251858,8 сая төгрөгийн зарлагын 
гүйлгээ, 1493149,6 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээний мэдээллийг оруулсан байна. Тухайн 
мэдээллийг оруулахдаа тухай бүрд нь үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх, тогтоосон хугацаанд 
тогтмол шуурхай мэдээлдэг байх, мэдээлэл ойлгомжтой байх, хуулийн дагуу нууцад 
хамааруулснаас бусад бүх мэдээлэл нээлттэй байх гэсэн шилэн дансны зарчмийг хангаж 
ажилласан.  

 ЦЕГ-ын Санхүү аж ахуйн албанаас иж бүрэн 4 ком компьютер, 2 принтер, гар станцны 
батарей, тусгай хэрэгсэл, хурд хэмжигч багаж, хувцас хангалт олгогдсон бөгөөд 7,8 сая 
төгрөгийн мөнгөн санхүүжилт олгож Хишиг-Өндөр сумын кабон байрны урсгал засварт 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэнийг хэрэгжүүлж ажилласан.  

 Алба хаагчдын нийгмийн асуудлын хүрээнд бие бялдарыг хөгжүүлэх фитнессын 
танхим, алдарын булан, сургалтын төвд сүүдрэвч, конторын гадна орчинд тохижилтийн ажил 
хийлгэж явган зам, гудамж талбайн хэсэг ялган гаргаж өгснөөр бүтээн байгуулалтын ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэсэн.  
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 Аудитын чиглэлээр 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн байдал, 
санхүүгийн үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг 
Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж Сангийн сайдын баталсан 
бодлого, аргачлал, журмын дагуу материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн зөв илэрхийлэгдсэн гэж 
дүгнэсэн. Мөн менежментийн захидалдаа тухайн сарын төсөв хүрэлцэхгүйгээс бүлэг хооронд 
зардлыг шилжүүлэн зарцуулсан нь санхүүгийн тайланд материаллаг хэмжээгээр нөлөөлөх 3 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн.   

 Тав: Алба хаагч, ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг хангах, эрүүл 
мэндийг хамгаалах чиглэлээр 

Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл байдал, нийгмийн асуудлыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр Цагдаагийн газар-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын дарга, 
зөвлөлийн гишүүдийн санаачлагаар тэдний бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор конторын барилгын зоорийн давхарт иж бүрэн тоног, 
төхөөрөмж бүхий “Фитнесс” клубыг тохижуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр 
ашиглалтанд оруулан тууз хайчилж, гар дээр суниалт, гэдэс таталтын тэмцээн зохион 
байгуулан ажилласан нь хамт олны урмыг сэргээсэн ажил болсон.  

 Уг фитнесс клубыг “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээнд заасны дагуу эмийн 
бус эмчилгээнд ашиглаж байна. 

  Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уяалдуулан 
Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэх 31 заалт 
бүхий төлөвлөгөө боловсруулан оруулж алба хаагч нарыг эрүүлжүүлэх, чийрэгжүүлэх, эрүүл 
амьдралын дадал, хэвшилд сургах чиглэл бүхий нийтийн биеийн тамирын сайн дурын танхим, 
клуб, хамтлагуудыг дэмжиж ажиллах, орон нутгийн чанартай замын уулзваруудад тэмдэг 
тэмдэглэгээ тавьсан ажлыг үргэлжлүүлэх, Цагдаагийн газрын өргөтгөл, гадна фасат, 
сантехникийн их засвар, нийтийн байрны сантехникийг засварлах ажлыг дэмжүүлэх гэх мэт 
байгууллагын үйл ажиллагаанд ач холбогдол бүхий заалтуудыг тусган ажиллаж байна.  
            2016 оны 12 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 3 дугаар 
хуралдаанаар Тэшиг сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “Эг”-ийн голын гүүрэн гарцанд хяналтын 
камер суурилуулах төсвийг хэлэлцүүлэн Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөнөөс 150,000,000 
төгрөг төсөвийн тодотголоор дахин батлуулсанаар  2017 оны 07 дугаар сарын 19-нд “Мон-
Кабель” системс ХХК-тай Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 
“Эг”-ийн голын гүүрэн гарцан дээр камерь суурилуулах ажил  гүйцэтгэх гэрээ байгуулан 2017 
оны 09 дүгээр  сарын 22-ны өдөр ажлын гүйцэтгэлийг дуусгаж, аймгаас болон улсын комисс 
хүлээн авсан.   /Зураг-15,16                                                            
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“Цагдаагийн газар-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын дарга, зөвлөлийн 

гишүүдийн санаачлагаар тэдний бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор конторын барилгын зоорийн давхарт иж бүрэн тоног, төхөөрөмж бүхий 
“Фитнесс”-ийн клубыг тохижуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр ашиглалтанд оруулан 
тууз хайчилж, гар дээр суниалт, гэдэс таталтын тэмцээн зохион байгуулан ажилласан нь хамт 
олны урмыг сэргээсэн ажил болсон. /Зураг-19,20/                                                                

 
 
 Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор цагдаагийн газрын 
дарга, дэд дарга, захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, мөрдөн байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгч 
нарын өрөө, бусад өрөөнүүдийг иж бүрэн болон хэсэгчилсэн байдлаар засварлах ажлыг  2016 
оны 12 дугаар сард эхэлж, 2017 оны 1-р сард дуусгаж, хоёрдугаар давхарын коридор луу өгсөх 
шатны хонгил, хоёр давхарын коридорыг засварлан, Цагдаагийн байгууллагад ажиллаж 
байсан, ажиллаж байгаа генералуудын  фото зураг, тэдний цагдаагийн албаны талаар хэлсэн 
онч, мэргэн үгсийн бичиж байрлуулан төрийн далбаа, Булган аймгийн туг, Булган аймгийн 
цагдаагийн газрын туг, гурван үеийн цагдаагийн байгууллагын хэлхээс бүхий зураг, Булган 
аймгийн Цагдаагийн газар байгуулагдсан түүхэн тушаал, шинэчлэн найруулсан Цагдаагийн 
албаны тухай хууль, тангарагийг шилэн хоргонд байрлуулан алдрын булан шинээр байгуулсанд  

алба хаагчид талархаж ажиллах урам зориг нь 
нэмэгдсэн. . /Зураг-21,22/     
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 11.  Аймгийн Онцгой комисс хурлаар санал оруулан орон нутагт хөдөлгөөнтөөр хяналт, 
шалгалт явуулах, чирж явах зориулалт бүхий 10,0 сая  төгрөгийн өртөг бүхий дугуйт тоноглосон 
постыг шийдвэрлүүлсэн. /Зураг-23,24/      
   
              
 12.  Аймгийн Засаг дарга Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон цагдаагийн газрын 
дарга нарын “Хамтран ажиллах гэрээ”-нд цагдаагийн алба хаагчдыг орон байр, хүнс, тээвэр, 
холбооны хэрэгслээр хангах, түүний гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байр болон бусад нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх заалтын дагуу 2017 онд нэг алба хаагчийн ар гэрийг ажлын байраар 
хангаж, Рашаант суман дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн алба хаагч нарт тус сумын  Засаг 
дарга 2 өрөө нэг байрыг албан бичиг хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн.  
  13.   Тус аймгийн Хишиг-Өндөр сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн кабон  
байрны засвар үйлчилгээг 2017 оны 06 сарын 09-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд урсгал засварын 

ажилд улсын төсвөөс 7,8 сая төгрөгийг шийдүүлэн  засварын ажлын гүйцэтгэлийг 2017 оны 06 
дугаар сарын 28-ны өдөр хүлээн авсан. Засварын төлөвлөсөн ажил  100 хувьтай хэрэгжсэн.  
/Зураг-25,26/   
 
 14.  Цагдаагийн газрын хашаанд дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан 8 
автомашины тавиулан, эд хөрөнгө хадгалах зориулалт бүхий агуулахыг төвийн халаалтанд 

холбон сантехник, цахилгааны  асуудлыг бүрэн 
шийдвэрлэн  ашиглалтанд оруулсанаар алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, албаны бэлэн байдал, 
байгууллагад учирч болох эрсдэл арилсан.   
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/Зураг-27,28/      
 
15.  Мөн иргэдэд үйлчилэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын гадна хашааны үүдэн 

хэсэгт  хаягийг шинэчилэн хийсэн бөгөөд гантигаар өнгөлөн цагаан шонхор билэгдэлийг 
байрлуулан “Булган аймаг дахь Цагдаагийн газар”  гэсэн бичээс бүхий шөнийн цагт 
гэрэлтдэгээр хийж, хашаанд 10 ширхэг байгалийн гэрлээр цэнэглэгддэг гэрэлтүүлэгийг 

байрлуулсан нь байгууллагын орчинд  соёлыг тодорхойлсон   сайн ажил болсон. /Зураг-29,30/ 
16. Иргэд, алба хаагчдын шаардлага, хэрэгцээнд тулгуурлан Цагдаагийн газрын хашааны 
автомашин орох хаалгыг шинэчилэн, хашааны ертөнцийн зүгээр хойд хэсэгт явган хүний хаалга 
гарган, Цагдаагийн газрын төв конторын шатыг шинэчилж, ёслолын жагсаал хүлээн авах 
индэрийг гадна талбайд шинээр барьсан нь шинэлэг  бүтээлч ажил болсон. /Зураг-31,32/ 
 
 

 
17. Цагдаагийн газрын зоорийн давхарт Аймгийн 80 жил, Цагдаагийн газрын 80 жилийн ойг 
угтсан ажлын хүрээнд дотоод нөөц бололцоондоо үндэслэн “Алдарын танхим”-ыг шинээр 
байгуулан ажиллаж байна. . /Зураг-33,34/ 
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               18.  Аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Улсын их хурлын 
гишүүдэд  хандан тус цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд Оросын холбооны улсад 
үйлдвэрлэсэн “УАЗ” маркийн хурд, хүч сайтай автомашин, тусгай хэрэгсэл, тоноглолын хамт  
шаардлагатай байгаа талаар албан бичиг удаа дараа төлөвлөн хүргүүлсэнээр 2018 оны 
төсөвийн тодотголоор  38,0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн.  
              19. 2018 оны төсөвийн тодотголийг хэлэлцэх аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд  
судалгаанд суурилсан  үндэслэл бүхий албан бичиг хүргүүлсэнээр  “Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах байр”-ыг тохижуулах зардалд 15,0  сая төгрөг,  Булган аймгийн Бугат сумын нутаг 
дахь улсын чанартай авто замд байрлах “Зоон” давааны зам тээврийн хяналтын төвийн 
ашиглалтын зардалд 12,0 сая төгрөгийг тус тус шийдвэлүүлэн ажилласан. 
 Сургалт дадлагын төвд 3 ширхэг сүүдрэвч, гадна хашаа,  хаалгыг солих  ажлуудыг 
дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан хийж гүйцэтгэсэн.   
 
 2016 онд тус Цагдаагийн газраас “Практикал” даатгалд, ЦЕГ-ын Санхүү аж ахуйн 
албанаас нэгдсэн журмаар гэнэтийн ослын даатгалд хамруулсан бөгөөд 2017 онд 126 алба 
хаагчийг гэнэтийн ослын даатгалд хамруулан гэрээг сунгасан болно. 
 
            2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Сэтгэл зүйч нараас 
цагдаагийн алба хаагчийн гэр бүлийн судалгаа, амьдардаг орон сууц, зээлийн хэмжээ, өрхийн 
амжиргааны түвшин зэрэг судалгаануудыг гарган дүн шинжилгээ хийн Хүний нөөцийн санд 
шивсэн. Мөн Замын цагдаагийн тасаг, ахлагч бүрэлдэхүүний нийт 65 алба хаагчаас 
темпераментийн судалгааг авч дүгнэлт хийсэн. 
 
   Алба хаагчдын ниймгийн асуудлыг дээшлүүлэхийн тулд алба хаагч нарыг чацаргана 
төсөлд хамруулан ажилласан. Мөн цагдаагийн газрын алба хаагч нарын ногооны талбайд 
ногоо тарьж алба хаагч нар зах зээлийн үнээс хямдаар зарж борлуулан ажиллаж байна. мөн 
туслах аж ахуйгаас тараг, сүү, цагаан идээг алба хаагчдад зах зээлийн үнээр худалдан 
борлуулж ажиллаж байна.  
 
  Цагдаагийн газрын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах үүднээс Цагдаагийн 
газрын дундын сангаас хагас жилийн байдлаар Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн 2 алба хаагчдад 
40.000 төгрөг, шинээр хүүхэдтэй болсон 3 алба хаагчдад 100,000 төгрөг, ар гэрийн гачигдлаар 4 
алба хаагчид 300,000 төгрөг,  хамт олноороо хэлэлцэж 2 тохиолдолд 300.000 төгрөгийг олгож 
дэмжлэг үзүүлсэн байна 
 
 Цагдаагийн газрын даргад иргэд, алба хаагч нараас  нийт 40 өргөдөл ирсэнээс ажилд 
шинээр орхыг хүссэн 21, ажил шилжүүлэн томилуулахыг хүссэн 4, ажлын чөлөө хүссэн 15 
хандсаныг зохих журмын дагуу бүртгэлд авхуулан 100 хувь шийдвэрлэн ажилласан байна. 
 

-Эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ 

 Тус Цагдаагийн газраас санаачлага гарган Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг 
бүсийн оношлогоо үйлчилгээний төвийн “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулан Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай 
хуулийн 14 дүгээр зүйл, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор аймгийн төвд ажиллаж байгаа 48 алба хаагчийг эхний ээлжинд эрүүл мэндийн анхан 
шатны үзлэгт хамруулан  гэрээний дагуу хэт таргалалт, сахар, цусны даралт ихсэх өвчиний 
шинж тэмдэг бүхий 12 алба хаагчдад онош тогтоох нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамруулах, 
үүнтэй холбоотойгоор эмийн болон эмийн бус эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. 
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Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран тус Цагдаагийн газрын алба хаагчдад 
элэгний “В”, “С” вирусын шинжилгээг авч, элэг хамгаалах 1, 2, 3 дугаар тунгийн вакцинд 
хамруулан ажилласан. Мөн хачигнаас хамгаалах вакцинд төвийн 45 алба хаагчдыг хамруулсан. 

  Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2017  оны 03-р сарын 27-ны өдрийн А/108 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Эрүүл мэнд-Ээлтэй орчин” аяны хүрээнд эрүүлжүүлэх байрны эмч, 
сувилагч нарыг элэгний “С” вирусийн  шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн 
аймгаас зохион байгуулагдсан “Хавдаргүй-Булган” хөтөлбөрт алба хаагчдын бүрэн 
хамруулсан.  

-Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил арга 
хэмжээний талаар 

Булган аймаг дахь Цагдаагийн газрын Дотоод аюулгүй байдлыг орон тооны бус ажлын 
хэсэг 2015 оны 10 сарын 22-ны өдрийн 208 тоот тушаалаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 
байгуулагдан байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг явуулж байсныг 
Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 сарын 10-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар 9 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна. Цагдаагийн 
байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тулгуурлан Цагдаагийн газрын хэмжээнд Дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 87 заалт 
бүхий төлөвлөгөөг гарган 2017 оны 02 сарын 15-ны өдөр Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан 
хэрэгжүүлэн ажилласан байна. 

а: Цагдаагийн газрын дотоод аюулгүй хангах чиглэлээр   

Цагдаагийн байгууллагын “Дотоод аюулгүй хангах журам /код113/”-ыг хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр сургалтын материал бэлтгэн алба хаагчдад Байгууллагын нууцыг тогтоох, хамгаалах 
журам, Гамшиг, галын аюулгүй байдлаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх журам, Дотоод 
сүлжээний орчинд ажиллах, Вирусын програмыг зөв ашиглах зэрэг сургалтуудыг орсон. ЦЕГ-ын 
сургалт дадлагын төвийн багш, цагдаагийн хошууч Тэмүүжин, цагдаагийн ахмад Ганбаяр 
нараар “Байгууллагын болон хувь хүний аюулгүй байдал”, “Хүн барьцаалсан үед хийх 
хэлэлцээрийн аргачлал”, “Нэг хүнд болон олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл” сэдвүүдээр алба 
хаагч нарт сургалт хийлгэсэн. Алба хаагч нарын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх бие 
бялдрын тэгш хөгжлийг сайжруулах үүднээс Аймгийн ССАЖГазартай гэрээ хийн спортын 
газрын “А” заалыг улиралд 70000 төгрөг /далан мянган төгрөг/ түрээслэн албаны сургалт, 
спортын арга хэмжээг явуулж байна. Апба хаагчдаас бие бялдарын сорил авч биеийн илүүдэл 
жинтэй, биологийн нас хөгшин гарсан алба хаагчдыг фитнес клубд хичээллүүлэх зэрэг арга 
хэмжээг авч байгаагаас гадна 7 хоног бүрийн Мягмар гараг бүр 18-20 цагийн хооронд алба 
хаагч нар албаны сургалт, уралдаан тэмцээнүүдийг тасралтгүй зохион байгуулж ирцийг Биеийн 
тамир спортын хамтлагийн нарийн бичгийн дарга бүртгэн ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын ахлах сэтгэл зүйч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Батмөнх алба хаагч 
нарт “Сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөх нь”, “Ажлын байрны стрессыг тайлах нь” сэдвээр 4 цагийн 
сургалт хийсэн. 

Төрийн нууцыг хамгаалах журам \код114\, Байгууллагын нууцыг тогтоох журам \код 115\ 
-ийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Байгууллагын нууцад хамаарах бичиг 
баримтын жасгаалтыг гарган ЦЕГ-ын архивын газарт хүргүүлсэн. Алба хаагч нараас нууц 
хадгалах талаар баталгаа ав Төрийн нууцыг хамгаалах \код:114\, Байгууллагын нууцыг тогтоох, 
хамгаалах журам /код 115/-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах сургалтын материал 
бэлтгэн нийт бие бүрэлдэхүүнд 2 удаа сургалт зохион байгуулан хөдөө сумдын алба хаагч нарт 
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сургалтын материалыг өгч судлуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.Цагдаагийн 
ерөнхий газрын төлөвлөгөөт шалгалтын ажлын хэсгээс болон Булган аймаг дахь Тагнуулын 
хэлтсээс Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал хадгалалт хамгаалалт, төрийн нууцын тухай 
хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг шалган зааварчилж өгсөн зөвлөмжийн дагуу цагдаагийн газрын 
конторын алба хаагчдын ашиглаж байгаа нийт компьютерын аюулгүй байдпыг хангах зорилгоор 
нууцалж лацдах, компьютерын кодыг үсэг шифр нийлсэн 13-аас доошгүй оронгоор кодлох 
ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Алба хаагч нарт компьютерын програмын нууцлал 
аюулгүй байдлын чиглэлээр ЭЦГ-ын II хэлтсээс ирүүлсэн материалаар сургалтын материал 
бэлтгэн сургалт зохион байгуулсан ба ЭЦГ-ын II хэлтсээс ирсэн шалган зааварчлах ажпын 
хэсгээс эрүүгийн цагдаагийн тасгийн нийт алба хаагч нарт мэдээллийн аюулгүй байдлын 
чиглэлээр 4 цагийн сургалт зохион байгуулсан. 

Цагдаагийн газрын дотоод аюулгүй байдпыг хангах талаар Цагдаагийн газрын даргаас 1 
албан даалгавар, 5 үүрэг ажлын чиглэл өгч биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. ба хаагчн 
Орон тооны бус ажлын хэсгээс Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт аюулгүй байдлын 
газрын даргаас ирүүлсэн үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу ЦБҮАЖ /код113/-д заасан “Хүний 
нөөцийн аюулгүй байдал", “Алба хаагчийн аюулгүй байдал”, “Галт үэвсгийн авулгүй байдал”, 
“Барилга байгууламжийн аюулгүй байдал”-ыг хангах чиглэлээр ирүүлсэн сургалтын материалыг 
ашиглан нийт бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулан хөдөө сумдын алба хагч нарт 
цахимаар хүргүүлэн уншиж судлуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Мөн ажлын чиглэл 
үүргийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс Аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажлын хэсгийн 
гишүүдэд 3 удаа, алба хаагч нарт 2 удаа зөвлөмж, зааварчлага өгөн хэрэгжилт, явц үр дүнг 
тооцон ажилласан. 2014 оны 12 сард шинэчлэн батлагдсан Цагдаагийн газрын дотоод журамд 
Дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 8 заалт оруулан алба хаагч нарт сургалтаар орж үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах учирт болозошгүй эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр сургалтыг системтэйгээр орж алба хаагч нарт сургалтыг явуулан, учирч 
болох эрсдлийг бодитойгоор тооцож урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сахилга ёс зүйн зөвлөлтэй 
хамтран холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа.  

Булган аймгийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/513 тоот 
захирамжын дагуу “Мэргэжлийн анги байгуулах тухай”  гамшгаас хамгаалах тусгай анги 
зориулалтын мэргэжлийн анги байгуулан, аймгийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-
ны өдрийн “ Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, агентлагуудын харилцан ажиллах 
төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.Гамшиг осол үүссэн үед байгуулагын эд хөрөнгө, баримт 
сэлтийг хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэлт хийх бүлгүүдийг Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 
04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/27 тоот тушаалаар байгуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны 
өдрийн 16.00 цагаас 17.00 цагийн хооронд бие бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг шалган дадлаг 
сургауулалтыг зохион байгуулан ажиллаа. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу учирч болох 
гамшиг аюулыг үед байгуулагын эд хөрөнгө баримт бичгийг нүүлшэн шилжүүлэх дадлага  
сургалтыг 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр, 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулан ажиллалаа. 

 б: Хүний нөөцийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг дэвшүүлэн томилуулах саналыг Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны зод журмын дагуу хэрэгжүүлэн 2017 онд тус цагдаагийн газраас 
3 алба хаагч дэвшин томилогдсон. Гадаад болон дотоодын сургалтанд хамрагдах, шагнаж 
урамшуулах асуудлыг тасгийн дарга нартай зөвшилцөн цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 
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санал авч даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан хэлэлцүүлж шийдвэрлэдэг байдал хэвшсэн 
байна. Мөн сургалтанд хамрагдах, шагнаж урамшуулах асуудалд сахилгын шийтгэлтэй байдал 
болон алба хаагчдын ажлын үзүүлэлтийг харгалзан үзэж шийдвэр гаргаж байна. 

2017 онд гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан 1 тохиолдолд дүн шинжилгээ хийж 
цагдаагийн газрын алба хаагч нарт урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Сахилга ёс зүйн зөвлөлтэй 
хамтран “Булган миний жолоо” авто сургуулийн захирал Д.Дуламсүрэнг урьж “Замын 
хөдөлгөөний дүрмээр” 2 удаагийн 3 цагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 180 алба хаагчид 
оруулж тестээр шалгалт авч дүнг нэгтгэн алдсан асуудлын талаар  хэлэлцсэн. Мөн согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх, замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлан хөдөлгөөнд 
оролцох талаар баталгаа авч ажилласан.  

2017 онд гэмт хэрэгт холбогдон галгагдсан 2 алба хаагчид тулгамдаж буй асуудалд нь 
туслах зорилгоор сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг тухай бүр зохион байгуулсан. Зөвлөгөөг дан 
ганц алба хаагчид бус гэр бүлийн гишүүдийг хамруулан ажилласан. 

Цагдаагийн газрын сул орон тооны захиалгыг ЦЕГ-ын хүний нөөц сургалтын хэлтэст 4 
удаа явуулан цагдаагийн байгууллагад орох хүсэлт гаргасан 25 иргэний материалыг хүлээн 20 
иргэний материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын /төрийн албаны салбар зөвлөл/ Хүний нөөц 
сургалтын хэлтэст хүргүүлэн шалгалт өгүүлж, шалгалтанд тэнцсэн 18 иргэдийг нөөцөд бүртгэн 
авч, 16 иргэдийг цагдаагийн газрын сул орон тоонд томилж ажиллуулсан. Ажлын байрны сонгон 
шалгаруулалтыг явуулахдаа Цагдаагийн газрын РасеЬоок, вэб сайт, Ард ТҮ, Сайхан Монгол 
ФМ-ээр олон нийтэд сурталчлан зарлан мэдээлж бүртгүүлсэн иргэнийг судлаж сонгох ажлыг 
зохион байгуулан материалыг ЦЕГ-ын хүний нөөц сургалтын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан. 
Апба хаагчийг албан тушаалд дэвшүүлэн томилох, сэлгэн ажлуулах ажиллагаанд тавих 
шаардлагыг өндөрсгөх бодлого баримтлах ялангуяа албан тушаал дэвшүүлэн томилж байгаа 
алба хаагчийг судалж сонгох, судалж сонгохоосоо өмнө удирдах албан тушаалд сургаж 
дадлагажуулах бэлтгэх ажлыг хийж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэл баримтлан 
ажиллаж байна. 

Апба хаагчдын гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан болон ял шийтгэгдсэн талаарх 
судалгааг 2017 оны 09-р сарын 23-ны мэдээлэл судалгааны сан болон сум дундын шүүхээс 
лавлагаа авч шалгахад ял шийтгэгдсэн алба хаагч байхгүй ба НХЖХТ-н эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Ч.Отгонбаяр ЭХТА-н 27.10-3-т заасан тээврийн хэрэгсэл жолоодож 
яваад зам тээврийн осол гаргаж ослын улмаас хүний амь нас хохироосон гэмт хэрэгт холбогдон 
шалгагдаж 2 жил 6 сарын хорих ялаар шийтгүүлсэн байна, Ахлагчийн зөвлөлийн хурлаар дээрх 
гарсан гэмт хэргийн чиглэлээр ажлын үүрэг чиглэл өгч алба хаагч нараас согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн үед тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх талаар баталгаа авч ажилласан ба 
цаашид алба хаагч нарын гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон талаар лавлагааг жил бүр авч байх 
чиглэлийг орон тооны бус ажлын хэсэгт өгч ажиллуулж байна. 

Тус газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэнд бүртгэлтэй байгаа 66 ахлагч, 3 энгийн алба 
хаагчийн хувийн хэрэгт “Алба хаагчийн хувийн хэрэг, тоо бүртгэл хөтлөх журам” /код 935/-Д 
заасаны дагуу хөтлөх ажлыг хэрхэн хийж байгаа байдалд орон тооны бус ажлын хэсгээс 
шалгалт хийн зөвлөмж өгч хэрэгжилтийг тооцон ажиллалаа. Зөвлөмжийн дагуу хүний нөөцийн 
сангийн баяжилтыг 128 алба хаагчид 100 хувь хийн ажилласан.Шинээр томилогдсон алба хаагч 
нарыг ажилд нь богино хугацаанд сургаж дадлагажуулах чиглэлээр тасаг албад бүрт ажлын 
дадлага туршлагатай олон жил ажилласан ахлах албан тушаалтан нарыг цагдаагийн газрын 
даргын тушаалаар сургаж дадалагжуулах багшаар томилон сурган дадлагжуулах ажлын 
төлөвлөгөө гаргуулан хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллуулж байна. 
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Булган аймгийн Булган суманд зохион явагдсан Хангай бүсийн эрүүгийн мөрдөгч, 
хэсгийн төлөөлөгч нарын сургалтыг өөрийн аймаг орон нутагт амжилттай зохион байгуулан 
ажиллаж, арга хэмжээний хүрээнд сургалтын материал тараан. Сургалтын дараагаар сумдын 
цагдаагийн тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт ззаварчлага хүргүүлэн ажилласан байна.  

2017 оны сахилга ёс зүйн зөвлөлийн ажлын үр дүнтэй танилцаж, зөвлөлийг өөрчлөх, 
шинэлэг ажил санаачлага гаргаж ажиллуулахын тулд тус газрын сахилга ёс зүйн зөвлөлийг 
2017.01.19-ны өдрийн А/13 дугаартай тушаалаар Зөвлөлийн даргаар ЗЦТ-ийн ахлах 
зохицуулагч, цагдаагийн хошууч Г.Батхуяг, нарийн бичгийн даргаар, Шуурхай албаны ахлах 
офицер, цагдаагийн хошууч Ц.Цолмонбаатар нарыг томилон ажиллуулж байна. Газрын сахилга 
хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр 4 бүлэг бүхий 23 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөөг  гарган 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2017 оны улирал бүрийн сүүлээр сахилга хариуцлагын 
зөвлөгөөнийг  зохион байгуулж нийт бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулан аймгийн Прокурорын 
газар болон тасаг, албадуудаар сургалтыг 3 удаа оруулсан. ЦГ-ын ёс журам сахиулах 
хариуцлагатай эргүүлийн хуваарийг сар бүр гарган удирдлагаар батлуулан биелэлтийг улирал 
бүр дүгнэж холбогдох албан тушаалтанаар гарын үсгийг зуруулан тухайн өдрийн алба хаагч 
нарын ажлын хариуцлага сахилга ёс зүйн байдалд хяналт тавьж ажилласан. СЁЗЗ-ийн гишүүд 
тусгай хуваарийн дагуу алба хаагчдын дүрэмч ажиллагаа хувцасны зөрчил, бичиг баримтын 
бүрдэл зэргийг шалган зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагчдын   зөрчлийг засуулан илтгэх 
хуудсаар газрын даргад танилцуулан ажилласан. Алба хаагчдын бэлэн байдлыг хангуулах 
чиглэлээр  “Ц-111”, “Ц-222” дохиогоор хэсэгчилсэн болон нийтээр давхардсан тоогоор 8 удаа 
түргэн авч албаны болон  хувийн бэлэн байдал жагсаалын бэлтгэл хийлгэн хоногийн нөхцөл 
байдлын болон ёс журам сахиулах хариуцлагатай эргүүлийн рапортанд тусган зөрчлийг 
засуулан ажиллалаа. Тус газрын нийт алба хаагчдаас  зөрчил, дутагдал гаргахгүй, архи 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн  үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх талаар 
баталгаа авсан. Мөн 2017оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр шинээр хуулиуд хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан алба хаагч нараас хууль, тогтоомжуудыг зөрчихгүй байх талаар 
баталгаа авч ажилласан.   

в: Алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

2017 онд хүчирхийлэл, заналхийлэл, доромжлох, гүтгэх болон хууль бус үйлдэл, үйл 
ажиллагаанаас цагдаагийн алба хаагч болон тэдгээрийн гэр бүлийг урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор цагдаагийн газрын 4 алба хаагчид гэр бүлийн хамт хосын зөвлөгөө авсан. Мөн дээрх 
хууль бус үйлдлээс болж алба хаагч хохирох, хууль бус үйлдэл гаргахаас урьдчилан сэргийлж 
Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Батмөнх, жижүүрийн офицер, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Дэлгэрмөрөн нар “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцаа” сэдэвт 
сургалтыг 1 удаа 2 цагийн хугацаанд 68 алба хаагчид орж цагдаагийн газарт ажиллаж байгаад 
гавяаныхаа амралтанд гарсан ахмад ажилтан, удаан жил ажиллаж байгаа тасгийн дарга, ахлах 
албан тушаалтан нараар туулсан амьдралын туршлага, сургамж өгүүлэн дулаан уур 
амьсгалтай яриа өрнүүлж, цагдаагийн алба хаагчийн албаны харьцааны талаар сургамж 
өгүүлсэн. 

Авилга, хээл хахууль авах, өгөх, зуучлах, шан харамж авах болон харъяалалын бус 
хэрэг маргаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг оролдох зэрэг ёс зүйн зөрчил, гэмт хэрэгт холбогдсон 
алба хаагч гараагүй бөгөөд энэ төрлийн албаны шалгалт явуулаагүй байна. Алба хаагчдыг 
авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх талаар бичгээр баталгаа 
гаргуулан авч “ Амлалтын дэвтэр"-т энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдохгүй байх талаар 
бичүүлэн авсан. Авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр алба хаагч нарт эдийн засгийн ахлах 
мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Т.Баттөр, Эдийн засгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч 
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З.Итгэлбаяр нараар 2 удаа сургалт зохион байгуулсан. АТГ-ын шалгалтын хэсгийн зохион 
байгуулсан сургалтанд алба хаагч нарыг бүрэн хамруулсан. 

Албан үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын хэвийн аюулгүй үйл ажиллагааг явуулах, 
эрсдэлгүй ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор алба хаагч нарыг ЦЕГ-ын СААА-
аас Монгол даатгалын газарт осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх даатгалд бүрэн хамруулсан. 
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тасаг албадын дарга нарт чиглэл өгч эрсдэлд өртөж 
болзошгүй алба хаагчийн нэрсийг гаргуулан эрсдпээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсгийн 
төлөвлөгөөнд тусгуулан Цагдаагийн газрын Сахилга ёс зүйн зөвлөлөөс 2017 онд хэрэгжүүлэн 
ажиллах 15 заалт бүхий төлөвлөгөөг гарган цагдаагийн газрын даргаар 2017 оны 01 сарын 12-
ны өдөр батлуулан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын ёс зүйн зөвлөл нь 2017 онд 7 удаа хуралдан сахилга ёс зүйн зөрчил 
гаргасан 14 алба хаагчийн асуудлыг хэлэлцэн 4 алба хаагчийг сануулах арга хэмжээ авч, 6 
алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ авахуулах саналыг даргын зөвлөлийн хуралд оруулан 
шийдвэрлүүлсэн байна. 

Алба хаагчдыг иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүү мөнгөний хараат байдалд 
орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор алба хаагчдад хэрэглээний болон цалингийн зээл 
олгох, хамтран зээлдэгчээр орох, алба хаагч нарын 30 айлын 2 орон сууцыг ашиглалтанд 
оруулж зах зээлийн үнээс доогуур үнээр олгож, орон сууцны зээлд хамрагдах бүхий л 
бололцоогоор хангаж байгууллагаас хамааралтай тооцооллын баримтуудыг гаргаж, санхүүгийн 
баталгаа гаргаж өгдөг. 

Алба хаагчдын сарын хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сарын бүрийн 10-наар урьдчилгаа 
цалин олгож, 23-наар сарын үлдэгдэл цалинг тооцон олгосноор хэрэглээний мөнгөний хараат 
байдалд орохоос урьдчилан сэргийлж байна.  

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр төмс хүнсний ногоо тариулан 
алба хаагчдад олгож байна. Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар тодорхой газруудад төмс 
хүнсний ногоо, нарийн ногоо тариж хувийн хэрэглээгээ хангаж байна. Үүнд ажлын цаг зав, 
чөлөө олгох боломжийг өгч байна.  

Алба хаагч нарыг 2017 онд 2 удаа нэгдсэн эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж Орхон 
аймгийн Медиа паст оношлогоо эмчилгээний төвтэй холбон үнэгүй үзлэг оношлогоо хийлгэж, 
цаашдын эмчилгээ хийлгэх алба хаагчдад хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх нөхцөл бололцоог гаргаж 
өгсөн. Хувийн эзэмшлийн болон өмчлөлийн газартай болгох асуудлыг шийдвэрлүүлж, өргөдөл 
хүсэлтийг дагуу харилцагч байгууллагуудад хүсэлт тавин шийдвэрлүүлж ажилладаг.     

Апба хаагчдын гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан болон ял шийтгэгдсэн талаарх 
судалгааг 2015 оны 05 сарын 23-ны мэдээлэл судалгааны сан болон сум дундын шүүхээс 
лавлагаа авч шалгахад ял шийтгэгдсэн алба хаагч байхгүй ба НХЖХТ-н эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Ч.Отгонбаяр нь ЭХТА-ийн 27.10-3-т зааснаар Булган аймгийн сум 
дундын эрүүгийн анхан шатны шүүхээс 2 жил 6 сарын хорих ялаар шийтгүүлсэн байна. Сахилга 
ёс зүйн зөвлөл, Ахлагчийн зөвлөлийн хурлаар гэмт хэрэгт холбогдсон болон холбогдож 
болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр алба хаагч нараас баталгаа авч 
ажилласан ба цаашид алба хаагч нарын гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон талаар лавлагааг жил 
бүр авч байх чиглэлийг орон тооны бус ажлын хэсэгт өгч ажиллуулж байна. 

Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч цагдаагийн дэслэгч 
Э.Өлзийсүрэн нь 2017 оны 10-р сард албан үүргээ гүйцэтгэж явахад эрх чөлөөнд нь халдсан 
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иргэн “Д” сум дундын 4-р шүүхийн баривчлах ялаар шийтгүүлсэн байна.2017 онд алба хаагч 
нараас албан үүргээ гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан хүчирхийлэх, заналхийлэх, 
доромжлох, гүйцэтгэх болон бусад хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас цагдаагийн алба 
хаагч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн хууль ёсны эрх ашгийг зөрчсөн гэмт хэрэг, бүртгэгдээгүй 
байгаа ба аюулгүй байдлаа хэрхэн хангаж ажиллах талаар алба хаагч нарт сургалтаар орж 
орон тооны бус ажлын хэсгийн бие бүрэлдэхүүнээс тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. 

2017 онд Онц хүнд, бүлэг зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гараагүй тул сэргээн засах 
арга хэмжээг явуулаагүйч алба хаагчдыг стресс, уур бухимдалд өртөж ажлын үр дүн муутхаас 
урьдчилан мэргийлэх зорилгоор тус цагдаагийн газраас Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй 
хамтран ажиллаж эмч, албан хаагч нарыг цагдаагийн газарт урьж ирүүлэн үйл ажиллагаатайгаа 
танилцуулан “Таргалалт”, “Чихрийн шижин”, “Хөдөлгөөн эрүүл мэнд” сэдэвт сургалтуудыг алба 
хаагчид оруулж үнэгүй стрессийн болон, чихрийн шижингийн оношлогоо хийлгэсэн. 

Замын цагдаагийн тасгаас  оройн эргүүлд 2 алба хаагчийг тогтмол гарган, албаны бэлэн 
байдлыг орой болгон шалгаж, үүрэг өгч, хяналт тавин ажиллаж байна. Зоон давааны постыг 24 
цагаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа болон  тус аймгийн автотээврийн төвийн тээвэр зохицуулагч 
нарыг  тогтмол хамт үүрэг гүйцэтгүүлэн  ажиллаж байна.“Илрүүлэлт-оргодол-2017” арга 
хэмжээний хүрээнд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн мөрдөгч болон Мөрдөн байцаах тасгийн 
мөрдөгч нарыг 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.Үүрэг гүйцэтгэх үед алба хаагчдын 
албаны бэлэн байдлыг хангуулан албанаас  тавьсан тусгай хэрэгслүүдийг шалган үүрэг 
гүйцэтгүүлэн ажиллаж байна.Мөн алба хаагч нарын албан бэлэн байдлыг хангуулах чиглэлээр 
сар бүр Ц-111 түргэн авч, биелэлт үр дүнг газрын даргад танилцуулан, зөрчил гаргасан алба 
хаагчдын зөрчлүүдийг засуулан ажиллалаа 

г: Мэдээллийн аюулгүй байдлыг  хангах чиглэлээр 

Зүй бусаар мэдээлэл алдагдах гадны иргэн болон бусад байдлаар мэдээллийг плаш 
дискээр хулгайд алдагдахаас сэргийлж  Цагдаагийн ерөнхий газрын  МХТТ-ын domain-д холбож 
алба хаагчдад нэгдсэн нэг admin-ны эрхээр програм, плаш диск холбох боломжийг бүрдүүлж 
ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газарт мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад шаардагдах 
интернет, дотоод сүлжээний хурд сайжруулах тал дээр цагдаагийн байгууллага нь хувийн 
БОЗУ-ХХК-ны интернет хэрэглэдэг байсныг МЦХ ХХК-ны интернет урсгалыг түрээслэн 
хэрэглэж байна ингэснээр цахим халдлага мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэн ажиллаж 
байна.Дотоод сүлжээний хурдыг нэмэгдүүлэх ажлыг байгууллагын Холбоо мэдээллийн өрөөнд 
байрлах Router -г сольж VPN  router тавьсанаар хурд ихссэн 

Булган аймаг дахь цагдаагийн газрын алба хаагч нарын ашиглагдаж байгаа 7 
компьютерыг тогтмол шалгаж аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах чиглэлээр арга хэмжээ зохион 
байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд албаны хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа 7 комьпюьерыг 
“Domain”-д  холбож ашиглатанд оруулан ажилласан байна. Цаашид алба хаагч нарын албан 
хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа комьпютерыг холболт хийж ажиллахаар төлөвлөж байна. 
Bulgan-001-007 хүртэл. 

Цагдаагийн байгууллагад мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах стандарт 
дүрмыг дүрмийн дагуу хэрэгжүүлж алба хаагчдад сургалт зөвөлгөө өгөх зэргээр хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх алба хаагчдад 

 Уламжлалт төрлийн мэдээлэл. 
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 Цахим мэдээлэл. 
 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах. 
 Техник хэрэгсэл, гадны хүчин зүйл, аюул занал. 
  Кибер аюулгүй байдал. 
 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хэрэгсэл зэргээр сургалт орж ажиллаж 

байна 
Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн систем, сүлжээний хамгаалалтын 

төхөөрмжийг шинэчлэх талаар судалгаа хийж орчин үеийн төхөөрмжүүдийг нэвтрүүлэх, мөн 
топологи сувагчлалыг шинэчлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвөөс санаачлан 
хэрэгжүүлж байгаа суурин телефон холбооны дугаарлалтыг 7019.... дугаарлалтад нэгдсэн 
багцад шилжүүлж ажиллах тухай 2017.10.13-ны өдөр 19/2391 дугаартай  албан бичиг ирсэний  
дагуу Тус цагдаагийн газар Булган аймгийн МЦХ-ХХК-тай хамтран одоогоор Баяннуур, 
Гурванбулаг, Дашинчилэн, Рашаант, Тэшиг, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр сумдыг  2017.12.01-с 
“1062” дугаартайгаар  гэрээ хийж ажиллаж байна.Цаашид тус цагдаагийн газар нь албанд 
хэрэглэж байгаа суурин телефон утасны дугаарлалтыг 7019 дугаарлалт руу шилжүүлэн 
ажиллахаар судалгаа гарган ажиллаж байна. 

Мэдээлэл технологийн хэрэгсэлд байнга хяналт тавин ажиллаж байна өдөр тутам 
интернет, дотоод сүлжээний хурдыг шалгаж мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх 
төлөвлөгөөний дагуу техник хэрэгсэлийг шалгаж ажиллаж байсан. 

Хутаг-Өндөр сумын Гуртын гүүрний камер ажиллахгүй байна гэсний дагуу очиж 
шалгахад камерийн ажиллагаа хэвийн комьпютерийн тохиргоо алдагдаж бичлэг үзэж болохгүй 
байсан үүнийг тохируулж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.Цагдаагийн газарын хүлээлгийн 
танхимын камер ажиллахгүй байсныг тэжээлийн монтаж шинээр хийн хэвийн ажиллагаанд 
оруулсан  ажиллагаанд оруулсан.Хяналтын камерийн өрөөний камерийг угсарч хананд шинээр 
тогтоож  ажиллагаанд оруулсан. 

Булган аймгийн цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах эрх бүхий 
мөрдөгч нарт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд шалгагдаж буй аливаа гэмт хэрэг олны 
анхаарал татсан, онц ноцтой гэмт хэргийн талаар шалгалтын явцад нөхцөл байдал, нотлох 
баримтын талаар удирдах албан тушаалтнаас зөвшөөрсөн шийдвэр гараагүй тохиолдолд ямар 
нэгэн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд ямар нэгэн мэдээлэл өгөхгүй байх. Албан бусаар 
мэдээлэл өгөх явдлыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах зорилгоор баталгаа бичүүлэн биелэлт 
үр дүнг тооцон ажилласан.  

д: Санхүү /төсвийн хөрөнгө/ -ийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр 

 
Санхүүгийн программ  хангамж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж нууцлалтай богож, 

санхүүгийн тооцоолох төвийн программын шинэчлэлтийг тогтмол хийлгэж ажиллаж байна.  

Санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангахад төсвийн зарцуулалт, ашиглалтын талаар 
санхүүгийн тайланг тавьсан. Алба хаагч нараас ямар нэгэн санал хүсэлт гараагүй.Санхүүгийн 
ил тод байдлыг ханган байгууллагын веб сайт, фэсбүүк хуудас, шилэн дансны цахим хуудсанд 
санхүүгийн жилийн төсөв, төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээ, өр, авлагын мэдээ, төлбөрт үйл 
ажиллагааны орлого 5 сая төгрөгнөөс дээшхи гүйлгээг тухай бүр байршуулан ил тод байдлыг 
хангаж Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн Төсвийн тухай хуулийн 
41.2.2-д “Батлагдсан төсвийн хүрээнд зарлага гаргах” 41.2.3-д “Төсвийн гүйцэтгэлийг хууль 
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тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж, тайлагнах” гэж заасныг, Сангийн сайдын 2014 оны 03 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн 73 дугаар тушаалыг тус тус хэрэгжүүлэн ажиллах талаар орон тооны бус 
ажлын хэсгээс хяналт тавин ажиллаж санхүүгийн зөрчлийг арилган зөвлөмжийн биелэлтийг 
хүргүүлсэн байна. 

Цалин олголт болон санхүү, төсвийн зарцуулалтын талаар тухай бүр нь шилэн дансны 
хуулийн хэрэгжилтийг ханган веб сайт, фэсбүүк, цахим хуудсанд таниулан ажиллаж байгаа ба 
алба хаагч нарт улирал бүрийн сахилга хариуцлагын зөвлөгөөний үеэр дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
хийлгэн ажиллаж хэвшүүлээд байна. 

Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах, ашиглах, завших үрэгдүүлэх, 
хадгалалт хамгаалалтад тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн газрын шатахуун 
зарцуулалтын материалд шалгалт хийн дүнг Цагдаагийн газрын даргад танилцуулсан. 

Цагдаагийн газрын үнэт цаасны хадгалалт, зарцуулалтанд шалгалт хийн шийтгэврийн 
хуудас, торгуулийн тасалбар тооцоо хийлгүй удсан, үлдэгдлийг тоолуулахгүй байгаа алба хаагч 
нарт албаны шалгалт хийж цагдаагийн газрын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн арга хэмжээ 
тооцож хуучин торгуулийн тасалбар, шийтгэврийн хуудсыг хураан авч ЦЕГ-ын СААА-нд 
хүргүүлсэн. Шинээр хэрэгжиж байгаа Зөрчлийн хуулийн дагуу арга хэмжээ авсан шийтгэврийн 
хуудасны үлдэгдэл нь алба хаагч нарын гарт үлдэгдэлээр тооцогдож төлбөр төлөгдөөгүй 
хуулийн дагуу хүлээгдэж байна.  

Санхүү хариуцсан албан тушаалтан /ня-бо, нярав, аж ахуйн ажилтан/ Цагдаагийн газарт 
ашиглаж байгаа үнэт цаас, мөнгөн болон барьцааны хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтад 
анхаарч алба хаагч нартай үнэт цаасны тооцоог тухай бүр нь хийж тооцоо нийлсэний дараа 
дахин үнэт цаас олгож байх, үнэт цаасны тооцоог тухайн алба хаагчтай өөртэй нь нүд үзэж 
тулган тооцоо хийж байх талаар хяналт шалгалтыг тогтмолжуулан ажиллаж байна. 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажл үйлчилгээ худалдан авах үйл 
ажиллагаа нь хуульд заасан үндэслэлийн дагуу явагдаж байгаа бөгөөд тайлант хугацаанд 
зөрчлийн хуулийн дагуу мэдүүлэг авах өрөөний их засварын ажлыг үнийн санал авч журмын 
дагуу худалдан авах ажиллагааг явуулж холбогдох материалыг ЦЕГ-ын СААА-нд хүргүүлээд 
байна.  

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, байгууллагын төсөв санхүүгийн 
талаарх мэдээллийг шилэн дансанд тогтмол тогтоосон хугацаанд мэдээллийг үнэн зөв 
бодиттой оруулж мэдээлж байгаа бөгөөд энэ талаар аймгийн аудитын газраас шилэн дансны 
мэдээллийн хэрэгжилтэнд шалгалт хийгдээд мэдээлэл бүрэн оруулсан гэж дүгнэсэн бөгөөд 
гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төсвийн хөрөнгө зарцуулалт, зардлын 
гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийг тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээлж, шалтгаан нөхцөлийг тайлараар 
оруулж өгдөг.  

Иргэд хуулийн этгээдээс бэлэг сэлт, хандив, санхүүгийн туслалцаа авах асуудлаар 
хуулинд заасан хоригдодт, хязгаарлатын хэмжээнд ажиллаж байгаад хяналт тавихад зөрчил 
гаргасан, мэдээлэгдсэн алба хаагч байхгүй бөгөөд алба хаагчдыг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан 
сэргийлж алба хаагчдын сарын цалин орлогыг сарын эхэн, эцэст 2 хуваан олгож, хэрэгцээ 
шаардлагатай алба хаагч нарт цалингийн зээл, хэрэглээний зээл, орон сууцны зээл, бусад 
бараа материалын лизинг олголтын зээлд шаардлагатай санхүүгийн баталгааг гаргаж, цалин 
орлогын тодорхойлолт, бусад шаардлагатай тооцооллын баримтыг байгууллагаас гаргаж өгч 
байна. 
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е:Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, агсамжийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 

Албаны галт зэвсэг тусгай хэрэгслийг 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/30 тоот, 
2017 оны 12 сард нийт ЦБҮА-ны код-136.4.2.-д заасаны дагуу 2 удаа цагдаагийн газрын даргын 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан галт зэьсгийн тооллогыг явуулан ажиллаж байна. Албаны 
зэвсэг дагалдах хэрэгслийг ЖА-ны өрөөнд тусгайлсан 3 төмөр сейфинд ПМ-61, АКМ-7, СВД-1, 
Жад-6, кабер-44, сүмбэ-21, 1)Л- 12-2, дохионы буу-2, хийн буу-3, АКМ маказин 7 ширхэгийг 
хийж лацдан хариуцлагатай зохицуулагчийн хяналтад хадгалж байгаа ямар нэг галт зэвсэг, 
хийн буу дутсан зөрчил гараагүй бүрэн тоологдсон. ЦЕГ-ын даргын 2014 оны №239 дүгээр 
тушаалын дагуу галт зэвсгийг сейфнээс гаргаж өгөх үед цагдаагийн алба хаагч өөрийн 
хариуцсан зэвсгийг тусгай бүртгэлийн дагуу эзэмших картын хамт НХЖХАХАхлах байцаагчид 
өгөн дараагийн ажилд шилжин орох мөн зэвсгийг эргэж өгөх үед цэвэрлэгээ үйлчилгээ бүрэн 
бүтэн байдлыг шалгуулан гарын үсэг зуран хүлээлгэн өгөн ажиллаж байна. 

Зэвсэг хэрэглэлийн хадгалалт, хамгаалалт, тавьж олгох, ашиглалт зарцуулалтанд 
хяналт тавьсан бүртгэлийг ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 239 дүгээр 
тушаалыг баримтлан НЖХАХАхлах байцаагч хариуцан хөтлөж өдөр тутам жижүүрийн 
офицерууд лацыг нүд үзэн хүлээлцэж хоногийн нөхцөл байдлын рапортанд тусган ажиллаж 
байгаа ба ямар нэг зөрчил дутагдал илрээгүй. 

Улсын хэмжээнд “Галт зэвсэг-2017” нэгдсэн арга хэмжээг нөхөн тооллогын хамт 2 удаа 
зохион байгуулан хэсгийн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч, сцмдын цагдаа нарыг хамруулан 
иргэний галт зэвсгийг бүртгэх гэрчилгээжүүлэх талаар цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд 
нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулан ажиллаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн А/56 дугаар 
тушаал, 2017 оны  А/208 дугаар тушаалаар “ Галт зэвсэг хадгалах ,хамгаалах, бүртгэх, биедээ 
авч явах , олгох журмын дагуу албаны галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэлийг жил 2 удаа цагдаагийн 
газрын даргын тушаал, ажлын хэсгийн хамт нэгдсэн тооллого, шалгалтыг явуулан бүртгэн 
ажилласан.  Албаны зэвсэг дагалдах хэрэгслийг ЖА-ны өрөөнд тусгайлсан 3 төмөр сейфинд 
ПМ-61, АКМ-7, СВД-1, Жад-6, кабер-44, сүмбэ-21, 1)Л- 12-2, дохионы буу-2, хийн буу-3, АКМ 
маказин 7 ширхэгийг хийж лацдан хариуцлагатай зохицуулагчийн хяналтад хадгалж байгаа 
ямар нэг галт зэвсэг, хийн буу дутсан зөрчил гараагүй бүрэн тоологдсон.. 

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар зэвсэг, хэрэглэлийг хариуцах албан тушаалтныг 
2013 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн №173 тоот тушаал гарган Нийтийн хэв журам 
хамгаалах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Ц.Цолмонбаатарыг томилсон ба 
жил бүр албаны зэвсэг, галт хэрэглэлийг цагдаагийн газрын даргын тушаалаар ажлын хэсэг 
байгуулагдан нүд үзэн тоолж дүнг холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллаж байсан. 

2015 оны 05 дугаар сарын байдлаар Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 4 удаа галт 
зэвсэг гаргасан бөгөөд тухай бүр ЦЕГ-ын даргын 2014 оны №239 дүгээр тушаалын хавсралт 
хүснэгтийн дагуу бүртгэл хөтлөн тухайн зэвсэг хүлээн авч байгаа алба хаагчид өгч бүртгэлд 
гарын үсэг зуруулан аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгч ажилласанаар ямар нэг зөрчил 
гараагүй байна. 

ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн №239 тушаалыг үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн Цагдаагийн газрын алба хаагчдад РР-нт дээр сургалт 
орсон.Албаны зэвсэг дагалдах хэрэгслийг ЖА-ны өрөөнд тусгайлсан 3 төмөр сейфинд ПМ-61, 
АКМ-7, СВД-1, Жад-6, кабер-44, сүмбэ-21, 1)Л- 12-2, дохионы буу-2, хийн буу-3, АКМ маказин 7 
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ширхэгийг хийж лацдан хариуцлагатай зохицуулагчийн хяналтад хадгалж байгаа ямар нэг галт 
зэвсэг, хийн буу дутсан зөрчил гараагүй бүрэн тоологдсон.  

Олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэлийн талаар цагдаагийн газрын ахлагч нарт аюулгүй 
ажиллагааны талаар өдөр тутам үүрэг чиглэлээр ханган, бичгээр үүрэг зааварчилгааг өгөн 
ажиллаж байна. Албаны зэвсэг дагалдах хэрэгслийг ЖА-ны өрөөнд тусгайлсан 3 төмөр 
сейфинд ПМ-61, АКМ-7, СВД-1, Жад-6, кабер-44, сүмбэ-21, 1)Л- 12-2, дохионы буу-2, хийн буу-
3, АКМ маказин 7 ширхэгийг хийж лацдан хариуцлагатай зохицуулагчийн хяналтад хадгалж 
байгаа ямар нэг галт зэвсэг, хийн буу дутсан зөрчил гараагүй бүрэн тоологдсон. 

ё: Барилга байгууламж /обьект/-ийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 

         Цагдаагийн газрын дотоод аюулгүй байдлыг хангах талаар Цагдаагийн газрын даргаас 2 
үүрэг ажлын чиглэл өгч биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Орон тооны бус ажлын хэсгээс 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр орон тооны бус ажлын хэсгийн гишүүдэд 1 удаа хуралдаж 
хйих ажлаа тодорхойлон ажлын хэсгийн алба хаагч нарт 2 удаа зөвлөмж зааварчилга өгч 
биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.  
 
 ЦБҮАЖ-ын “Төрийн нууцыг хамгаалах /код-114/”, “Байгууллагын нууцыг тогтоох, 
хамгаалах /код-115/” журмаар эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн дэд хурандаа 
М.Баяртогтох нийт бие бүрэдлэхүүнд 1 удаа 2 цагийн сургалт зохион байгуулсан бөгөөд 
сургалтанд төвийн бүрэлдэхүүний 42 алба хаагч хамрагдсан байна. Цагдаагийн газрын ёс 
журам сахиулах хариуцлагатай эргүүлийн үүргийг тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтнууд 
хоногийн 24 цагийн хугацаанд гүйцэтгэж энэ үеэр ёс журам сахиулах эргүүлийн зөвлөмжийн 
дагуу үүрэг гүйцэтгэхээс гадна Цагдаагийн газрын даргаас өгсөн нэмэлт үүргүүдийг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна.  
 
 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/82 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил” зохиох журмыг үйл ажиллагаандаа 
баримталж, 2017 онд Цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд соёл, соён гэгээрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах, тасгийн хуваарийг гарган цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, хуваарийн 
дагуу Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг, Замын 
цагдаагийн тасаг тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасгууд 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 
2017 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд цагдаагийн газрын алба хаагчдын 
дунд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажил арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллаж байна.  
 

“Цагдаагийн газрын 2017 оны Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө”, “Хил залгаа аймгуудад 
сургалт зохион байгуулах, харилцан ажлын туршлага солилцох, үйл ажиллагаагаа тайлагнах 
ажлын төлөвлөгөө”,  “Шинээр батлагдсан хууль, Хууль зүйн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын тушаалаар батлагдсан дүрэм, журам, заавар, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмаар сургалт орох хуваарь”  гарган тасгуудад тараан өгч, хичээлийн жилийн 7 
хоног бүрийн мягмар гарагийн 15.00 цагаас нийт 32 удаа сургалт зохион байгуулан бүртгэл 
хөтөлж тасалсан алба хаагчдаас Цагдаагийн газрын дотоод журамд заасны дагуу 1 өдрийн 
цалинг суутган ажилласан байна. 2017 оны 07 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөх “Эрүүгийн хууль”, “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай 
хууль”, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”, “Прокурорын тухай хууль”, “Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хууль”-аар Хууль зүйн яам, ЦЕГ-ын сургагч багш нарын 4 өдрийн сургалтанд 
нийт бие бүрэлдэхүүн хамрагдсан. Мөн цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнээс бие 
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бялдрын сорил авч дүнг нэгтгэн цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн хуралд оруулж 
хэлэлцүүлэхээр хяналт шинжилгээ хийж байна.  

2017 онд цагдаагийн алба хаагчийг албан үүрэг гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан 
хүчирхийлэх, заналхийлэх, доромжлох, гүтгэх гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл бүртгэгдээгүй 
байна. Дээрх төрлийн зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэв жумын болон 
замын цагдаагийн өдөр, оройн эргүүл, Зоон давааны хяналтын постонд үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
алба хаагч нар энгэрийн камер, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэлтэй үүрэг гүйцэтгэж байна. Аймгийн 
төвд хөдөлгөөнт болон явганаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор амйгийн телехяналтын камерын системийг ашиглан камерын оператор цагдаа 
хяналт тавьж байгаа бөгөөд Зоон давааны хяналтын постонд үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба 
хаагчийг интернет сүлжээгээр team viewer програм ашиглан аймгийн төвөөс ёс журмын эргүүл 
болон жижүүрийн офицер нар тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна.  

2016 онд алба хаагчдын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
албан үүргээ гүйцэтгэх аятай таатай нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, тэдгээрийн аюулгүй 
байдлыг хангах үүднээс Улаанбаатар хот, Архангай аймгийг холбосон хэвтээ тэнхлэгийн хатуу 
хучилттай замд Баяннуур сумын нутаг дэвсгэрт орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар орчин үеийн 
жишигт нийцсэн хяналтын постыг барьж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд тухайн постонд 24 
цагаар ЗЦТ-ийн зохицуулагч ажиллуулахаар орон тооны асуудлыг шийдвэрлүүлэн офицер 
дамжаа төгссөн 1 алба хаагчийг томилон ажиллуулж байна.          
 Булган аймаг дахь цагдаагийн газар нь ЦЕГ, ЭЦГ-ын нэгдсэн сүлжээ, интернет сүлжээнд 
бүрэн холбогдсон. Мөн Цагдаагийн газрын алслагдсан нэгж болох сумдын тасгийн дарга, 
хэсгийн төлөөлөгч  нарын албан өрөөг интернет сүлжээнд холбуулах ажлыг сумдын хөрөнгөөр 
шийдвэрлүүлэн интернет сүлжээнд бүрэн холбогдсон. 
 Алба хаагчдаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд шалгагдаж буй аливаа гэмт хэрэг 
\олны анхаарал татсан онц ноцтой\-н шалгалтын явц байдлын талаар удирдах албан 
тушаалтанаас зөвшөөрсөн шийдвэр гараагүй тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд ямар 
нэгэн мэдээлэл өгөөгүй. 
 Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэн гарсан гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчил, түүний илрүүлэлт, 
хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг аймгийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр 
Даваа гарагийн 14 цагт танилцуулж, “Булганы мэдээ” сонин, “Шинэ Булган” сэтгүүл гэмт хэрэг, 
зөрчлийн мэдээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлын мэдээллээ 
тогтмол өгч нийтлүүлэн, Цагдаагийн газрын Bulganpolice.gov.mn вэб сайт, “Булган аймгийн 
Цагдаагийн газар” fаcebook хуудаст хэрэг зөрчлийн танилцуулга, аймгийн төвийн болон сумдын 
гүүрэн гарцын камерын мэдээг өдөр бүр, зохиосон ажлаа тухай бүр нь оруулж иргэдэд 
сурталчилан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн газрын төв байгууллагаас ирүүлсэн мэдээ, материал, цагдаагийн газрын 
даргын үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөлийн хурлын шийдвэр болон сумдын алба хаагчидтай 
холбоотой мэдээллийг сумдын тасаг, хэсэг рүү албан хүргэхдээ байгууллагаас нээсэн албан 
ёсны yahoo мэйл хаягийг ашиглан холбооны инженер явуулж байна. Мөн удирдах дээд шатны 
байгууллага руу явуулж байгаа “Маш нууц”-аас бусад албан бичгийг шифрлэж Цагдаагийн 
ерөнхий газрын нэгдсэн сүлжээний Outlook программыг ашиглан явуулж байна. 

 
 Мөн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг сар бүр www.shilendans.gov.mn 
вэб сайт болон Булган аймгийн цагдаагийн газар facebook хуудсанд байршуулан төсвийн ил 
тод, нээлттэй байх зарчмийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 
Зургаа: Дотоод хяналтын хүрээнд 

-Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн байдал /Код-110/ 
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Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 89 дугаар 
тогтоолоор “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг баталсантай дарга, ахлах 
албан тушаалтануудыг танилцуулан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /Код-
110/-д заасан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх”-ийг 
хэрэгжүүлэх,  байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг бодлого 
төлөвлөлтийн шатанд тусгах, бодлогын нөлөөллийн үнэлгээ хийх, ашиглах, чадавхийг 
сайжруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Тус Цагдаагийн газрын 2015 оны үйл ажиллагаанд хийсэн  хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилт, 2016 оны үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний 
тайланг Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хяналт-шинжлгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс 
танилцан дүн шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөхдөө 5 оноо авхаас тус бүрийг  5,0 хувьтай буюу “маш 
сайн” үнэлгээ өгсөн.  

Төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлангийн үйл ажиллагааны үр дагаварын үнэлгээгээр тус 
Цагдаагийн газар нь 4,0 хувьтай, үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээгээр 4,0 хувьтай дүгнэгдсэн.   

Цагдаагийн Eрөнхий Газрын даргын 2017 оны 01 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б\01 дүгээр 
тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан Цагдаагийн газрын 2017 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж биелэлт, үр 
дүнг тооцон ажилласан. 

 
Цагдаагийн газраас УИХ, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон дээд 

шатны байгууллагаас батлан гаргасан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, холбогдох эрх зүйн актууд, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, 
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр, 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, 
Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс 
сэргийлэх, хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр, Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль 
бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Гэрч хохирогчийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр, 2016-2017 оны агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний биелэлтүүд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга нараас өгсөн 
үүрэг, албан даалгавар, тушаал шийдвэр, хөтөлбөр төлөвлөгөөний биелэлтүүдийг гарган хагас, 
бүтэн жилээр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж холбогдох газарт хүргүүлэн ажилласан.  

 
 Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 187 
тоот тогтоолоор баталсан Ерөнхий менежер, нэгжийн менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын дагуу Цагдаагийн газрын даргатай бүх шатны дарга нар 
2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, тасгууд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин сар 
бүр ажлаа дүнгүүлэн ажиллаж байна. 

 
Монгол  улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2007 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн 48, 

2009 оны 12 дугаар сарын 15-ны 188-р тогтоолоор батлагдсан заавар, журмын дагуу 
цагдаагийн газрын алба хаагч нартай тасгийн дарга нар 2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, 
2017 онд хэрэгжүүлэн ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нь батлан, хэрэгжилтэнд нь 
хяналт тавин сар бүр ажлыг нь дүгнэн үр дүнгээр нь цалинг олгон ажилласан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт шалгалтын газрын Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн  ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа 
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Б.Наранцацрал “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шижилгээ, үнэлгээ хийх 
аргачлал”, “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдлийг үнэлэх, 
урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг тус газрын тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтан 
нарт 1 удаагийн 3 цагийн сургалтыг зохион байгуулан ажилласан нь үр дүнгээ өгсөн. 

Цагдаагийн газрын ажил үйлчилгээний чанар стандартын талаар хэрэглэгчийн 
үнэлгээний санал асуулгыг жилдээ 2 удаа цаасан хэлбэрээр авч хэвшсэн бөгөөд цахим 
хэлбэрээр Цагдаагийн газрын Булган цагдаа “Вэп сайт”, “FC book”  хуудсаар тогтмол санал 
хүсэлтийг авч үйл ажиллагаандаа  хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Хууль зүй,  дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, 
байгууллагуудаас хэрэгжүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн 
байдлыг хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагаар хийлгэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн 
байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээг судалгааны “IRIM” хүрээлэнгийн 
багаар гүйцэтгүүлсэн судалгаатай тус Цагдаагийн газрын  бие бүрэлдэхүүнийг танилцуулан, 
санал, зөвлөмжийг судлан, байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодотгол 
хийж, хэрэгжүүлэх чиглэлээр удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газраас  2017 онд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт,  үр дүнг 
тооцох, баримт бичгийн жагсаалтын дагуу “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан”-г 2018 оны 
01 дугаар сарын 05-ны өдөр хүргүүлэх болно.   

-Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын талаар 

Тус цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/02 дугаартай 
тушаалаар эрсдлийн удирдлага, үнэлгээний тогтолцоог нэгтгэж зохион байгуулах орон тооны 
бус багийг томилуулж, эрсдэлийн үнэлгээний багаас  2017 онд нийт 4 бүлэг 42 заалт бүхий 
эрсдэл бүртгэж алба хаагчдад учирч болох бүхий л эрсдлийг саармагжуулах, арилгах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан. 

Орон тооны бус багаас Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/248 дугаар тушаалын 
хавсралтаар баталсан Хууль зүйн эрхлэх асуудлын хүрээний  харьяа агентлаг, байгууллагын 
эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал, Сангийн сайдын  2015 оны 348 дугаар тушаалын хавсралтаар 
баталсан “Байгууллагын эрсдлийн удирдлагад дотоод аудитыг нэвтрүүлэх заавар”, Цагдаагийн 
Ерөнхий Газрын даргын 2014 оны 363  дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны эрсдлийн удирдлага” /ЦБҮАЖ-код 137/ журам, 2017 оны 10 дугаар сарын 23-
ны өдөр Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хяналт шалгалт, үнэлгээ, дотод аудитын хэлтсийн дарга,  
цагдаагийн хурандаа Н.Батзогсохоос 4-А/1505 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн “Эрсдлийн 
үнэлгээний тайлан ирүүлэх” тухай албан бичгийн 2 дугаар хавсралтын дагуу эрсдлийн 
үнэлгээний тайланг гарган 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 38/01-1823 дугаартай албан 
бичгээр Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн хамт хүргүүлсэн.  

Нийт 42 эрсдэл байгууллагын хэмжээнд бүртгэснээс  үйл ажиллагаатай холбоотой Б-2 
“Төв конторын барилгын өргөтгөл барих” эрсдэлийн түвшин 25, Б-19 “Цагдаагийн газрын 
нийтийн байрны урсгал засвар”  эрсдэлийн түвшин 20, Б-20 “Эд мөрийн баримтыг 
шинжилгээний байгууллагад хүргэх” эрсдэлийн түвшин 15, Б-21 “Хөдөө алсын дуудлаганд  явах 
хурд хүч сайтай автомашин шийдвэрлүүлэх” эрсдэлийн түвшин 20, Б-25  “Албадан саатуулах 
байр нь стандарт шаардлага хангахгүй байгаа” эрсдэлийн түвшин 25 байгааг  өндөрт тооцож 
2018 онд энэхүү эрсдэлийг саармагжуулах, арилгах арга хэмжээг төлөвлөгөөнд оруулан 
шийдвэрлэх нь онцгой ач холбогдолтойг  тэмдэглэсэн бөгөөд  2018 онд байгууллагын 
эрсдэлийг бодитой тооцож ажиллахыг Цагдаагийн газрын даргаас даалгасан. 
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Байгууллагын болон алба хаагчийн Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх өөрийн болон 
хамтрагчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалтыг нийт алба хаагчдад Захиргааны 
удирдлагын  тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа  Г.Болдбаатар  “Эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
аргачлал” ,  “Эрсдэлийг намжаах, удирдах” сэдвээр тус бүр 1 удаа нийт 2 цагийн сургалтыг  
зохион байгуулан ажилласан.  

Тус цагдаагийн газарт учирч болох эрсдлийг бүртгэн саармагжуулах арга хэмжээ 
авсанаар дараах арга хэмжээнүүдийг бүрэн шийдвэрлэсэн. Жишээлвэл: 
  Б-21-т “Хөдөө алсын дуудлаганд  явах хурд хүч сайтай автомашин шийдвэрлүүлэх” 
эрсдлийн түвшин 20-оор бүртгэгдсэнд хориг арга хэмжээ авч удаа дараа үндэслэл бүхий хүсэлт 
хүргүүлсэнээс  “Аймгийн 2018 оны төсөвт Жижүүрийн шуурхай албаны хөдөө дуудлаганд явах 
УАЗ маркийн ОХУ-д үйлдвэрлэсэн пургон машин, тоноглолын хамт авах 38,000,000 төгрөг”-ийг 
шийдвэрлүүлсэн.  
 Б-12-т бүртгэгдсэн Цагдаагийн газрын хашаанд дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан 8 
автомашины тавиулан, эд хөрөнгө хадгалах зориулалт бүхий агуулахыг төвийн халаалтанд 
холбон сантехник, цахилгааны  асуудлыг бүрэн шийдвэрлэн  ашиглалтанд оруулсанаар алба 
хаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоо, албаны бэлэн байдал, байгууллагад учирч болох эрсдэл 
арилсан. 
 Мөн эрсдэлийн бүртгэлийн Б-11 дугаарт “Хамгаалж байгаа объект болон харуулын 
цагдаагийн биед халдах” гэсэн заалтын хүрээнд хориг арга хэмжээ авч цагдаагийн газрын ёс 
журам сахиулах эргүүлийг 24 цагаар ажиллуулан харуулын цагдаагийн аюулгүй байдлыг 
хангуулан ажиллаж байна. 
  Эрсдэлийн бүртгэлийн Г-4 дугаарт “Алба хаагч нар албан үүрэг гүйцэтгэж яваад эрсдэлд 
орсон тохиолдолд даатгалын нэгдсэн цогц үйлчилгээ байхгүй  байх” гэсэн заалтын хүрээнд 
цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 оны 02 дугаар сард нийт алба хаагчдыг “Монгол даатгал” 
компанид даатгуулсан гэх мэт.  
              Тус цагдаагийн газрын эрсдлийн удирдлага, үнэлгээний тогтолцоог нэгтгэж зохион 
байгуулах орон тооны бус багаас 2017 онд бүртгэж саармагжуулах арга хэмжээ авсан  боловч 
арилаагүй эрсдлийг 2018 оны эрсдэлд  дахин бүртгэж арилгах арга хэмжээг авч ажиллахаар 
төлөвлөж байна.  
 
 
 
 

ТАЙЛАН БИЧСЭН: 
 

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСГИЙН ДАРГА, 
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА    Г.БОЛДБААТАР 
 
 
  ХЯНАСАН: 
ДАРГА, 
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА     З.ГОМБО 
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ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

 2017.12.20                   Булган сум 

Зорилго: Тус газар нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд Цагдаагийн албаны тухай 
хууль, үүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, эрх зүйн актуудыг судлан үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэх, ил тод нээлттэй байх, олон нийтийн итгэлийг 
хүлээж, иргэний дэмжлэгийг авах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага, иргэдтэй харилцан хамтран ажиллах, шинжлэх ухаан орчин үеийн техник 
технологи мэдээллийн сүлжээний ололтыг ашиглах, цагдаагийн албаны үндсэн зарчмыг 
баримтлан алба хаагч ажилтныг сургаж бэлтгэх, чадварыг дээшлүүлэх, цагдаагийн алба 
хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг нийт бие бүрэлдэхүүн, олон нитийн 
дэмжлэг туслалцаанд түшиглэн хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

-Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон 
дээд шатны байгууллагаас гаргасан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, үүрэг, ажлын чиглэл болон 
холбогдох эрх зүйн баримт бичигт тусгагдсан ажил, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр: /хөтөлбөр төлөвлөгөө холбогдох бусад баримт бичгийн хэрэгжилтийг гарган 
хүргүүлсэн байдал/  

Цагдаагийн Eрөнхий Газрын даргын 2017 оны 01 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б\01 дүгээр 
тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан Цагдаагийн газрын 2017 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж биелэлт, үр 
дүнг тооцон ажилласан. 

 
Цагдаагийн газраас УИХ, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон дээд 

шатны байгууллагаас батлан гаргасан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, холбогдох эрх зүйн актууд, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, 
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр, 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, 
Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс 
сэргийлэх, хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр, Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль 
бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Гэрч хохирогчийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр, 2016-2017 оны агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний биелэлтүүд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга нараас өгсөн 
үүрэг, албан даалгавар, тушаал шийдвэр, хөтөлбөр төлөвлөгөөний биелэлтүүдийг гарган хагас, 
бүтэн жилээр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллаж байна.  

 
 Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 187 
тоот тогтоолоор баталсан Ерөнхий менежер, нэгжийн менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын дагуу Цагдаагийн газрын даргатай бүх шатны дарга нар 
2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, тасгууд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин сар 
бүр ажлаа дүнгүүлэн ажиллаж байна. 
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Монгол  улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2007 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн 48, 
2009 оны 12 дугаар сарын 15-ны 188-р тогтоолоор батлагдсан заавар, журмын дагуу 
цагдаагийн газрын алба хаагч нартай тасгийн дарга нар 2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, 
2017 онд хэрэгжүүлэн ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нь батлан, хэрэгжилтэнд нь 
хяналт тавин сар бүр ажлыг нь дүгнэн үр дүнгээр нь цалинг олгон ажилласан. 
 

-Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал, тушаалын тоо 

 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 
ээлжит болон ээлжит бус хурал нийт 16 удаа хуралдаж хүний нөөцийн чиглэлээр 84 асуудал, 
сахилга хуриуцлагын чиглэлээр 21 асуудлаар сонсгол мэдээлэл оруулан хэлэлцэж  шийдвэр 
гаргасан байна.   
 
 Цагдаагийн газрын даргаас 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар үйл ажиллагааны 
чиглэлээр 65 тушаал, боловсон хүчний чиглэлээр 170 тушаал гарган биелэлт үр дүнг тооцон 
тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилласан. 
 

-Хүний нөөцийн талаар 

Тус цагдаагийн газарт 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 16 алба хаагч шинээр 
томилогдон ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар шинээр томилогдсон алба 
хаагч нарт сургагч багш томилон дасан зохицох хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө гарган газрын 
даргаар батлуулан ажиллаж хэвшээд байна. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дасан 
зохицох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журам /код-944/”-ын дагуу богино хугацаанд ажилд нь сургаж, 
дадлагажуулан биелэлт үр дүнг тооцож ажиллахыг үүрэг болгон ажиллаж байна. Дадлагажих 
багшийг ахлах албан тушаалтай алба хаагч нараас дээш албан тушаалтай алба хаагч нарыг 
тушаалаар томилон ажиллаж байна. Шинээр томилогдон ажиллаж байгаа 16  алба хаагч нарыг 
ЦЕГ-ын сургалт дадлагын төвд сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан. 

 Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар Шинээр томилогдсон алба хаагч нарт халамжлан 
хүмүүжүүлэгч багш томилж, үр дүнгийн гэрээ байгуулж биелэлт үр дүнг тооцон, тухайн алба 
хаагч сахилгын зөрчил дутагдал гаргасан тохиолдолд хамтын хариуцлага тооцон ажилласан. 

Сахилгын зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч нарт дахин зөрчил дутагдал гаргахгүй 
байх чиглэлээр баталгаа авч, холбогдох хууль, дүрэм, журмуудыг өөрөөр нь судлуулах,  үр дүнг 
тооцох, хариуцсан алба хаагч нартаа бүртгэлээр тавих хяналт, шалгалтыг тогтмолжуулахыг 
холбогдох тасгийн дарга нарт тушаалаар үүрэг болгон өгч ажиллаж байна.  

 Шинээр томилогдсон 16 алба хаагч нараар баталгаа бичүүлэн авч хувийн хэрэгт нь 
хавсарган ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар шинээр томилогдсон алба хаагч нараас 
сахилгын зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч байхгүй болно. 

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн үүрэгт ажилдаа идэвхи зүтгэл үр, бүтээл 
гарган ажилласанг нь үнэлж дараах алба хаагч нарыг шагнаж урамшуулсан байна. Үүнд:  

-Төрийн шагнал 

1.“Цагдаагийн гавъяаны улаан тугийн одон”-оор газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 
З.Гомбо 

2.“Цэргийн хүндэт” тэмдэгээр Дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн 
дэд хурандаа Д.Гантөмөр 

3.“Цэргийн хүндэт” тэмдэгээр хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Б.Пүрэвцэнд 
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4.Цэргийн хүндэт” тэмдэгээр ахмад ажилтан, цагдаагийн бэлтгэл хошууч Б.Баттулга  

5.“Цэргийн хүндэт” тэмдэгээр зохицуулагч, цагдаагийн хошууч Г.Батхуяг 

-Цагдаагийн ерөнхий газрын шагнал 

1. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэгээр Хишиг-Өндөр сум дахь сум 
дундын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн ахмад П.Мягмарсүрэн 

2. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэгээр ахлах хэрэг бүртгэгч, 
цагдаагийн хошууч Ж.Батдорж 

3. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэгээр цагдаа-жолооч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Энхжаргал 

4. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Хүндэт жуух”-аар хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Э.Энхболд 

5. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр Дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн 
тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Гантөмөр 

6. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч У.Намсрайжав 

7. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр Мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч С.Ганзориг 

8. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн 
ахлагч Х.Шинэтөр  

9. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн 
ахмад Б.Нэргүйбаатар 

10. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Спортын алдар” тэмдэгээр Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн дэд хурандаа М.Баяртогтох 

11. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Спортын алдар” тэмдэгээр хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн дэслэгч Ц.Анхбаяр 

12. Цагдаагийн ерөнхий газрын “Спортын алдар” тэмдэгээр мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Ц.Цогтбаяр 

13.Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Х.Батжаргал 

14. Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газрын “Баярын бичиг”-ээр мэдээлэл судалгааны 
ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Т.Туяа 

15. Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газрын “Баярын бичиг”-ээр зөрчлийн тоо бүртгэгч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Гантөгс 

16. Мөрдөн байцаах албаны “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Б.Банзрагч 

17. Мөрдөн байцаах албаны “Баярын бичиг”-ээр Рашаант сум дахь сум дундын 
цагдаагийн тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Энхтүвшин 



 

 98 

18. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хамгаалах газрын “Баярын бичиг”-ээр хамгаалалтын 
цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Р.Амгалан 

-Байгууллагын шагналаар 

1.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Л.Отгонбаяр 

2.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Д.Дэлгэрмөрөн 

3.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Батчулуун 

4.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч П.Алтантогтох 

5.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Н.Алтанчөлөө 

6.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Д.Батмөнх 

7.Байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Болдсайхан 

8.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Нэргүйбаатар 

9. Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Г.Жамсранжав 

10.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Эрдэнэбаяр 

11. Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Т.Туяа 

12.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Энхтүвшин 

13.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр Хишиг-Өндөр сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн 
мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч П.Алтантогтох 

14.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-жолооч, цагдаагийн сургагч ахлагч Г.Энхжаргал 

15.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Болдсайхан 

16.Байгууллагын “баярын бичиг”-ээр зөрчлийн тоо бүртгэгч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Гантөгс 

17.Байгууллагын “баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлагч Г.Бат-Эрдэнэ 

18.Байгууллагын “баярын бичиг”-ээр харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Эрдэнэбат 

19.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Манлайнам 

20.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Т.Ганбат 
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21.Байгууллагын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Баярмагнай 

-Аймгийн Засаг даргын шагнал 

1. Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Ш.Батхөлөг 

2. Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Г.Жамсранжав 

3. Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Батхүү 

4. Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Жамбалдорж 

5. Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Банзрагч 

6. Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Ш.Мөнх-Амгалан 

7.Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
М.Батдорж 

8.Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр нярав, цагдаагийн дэд ахлагч Ж.Баярчулуун 

9.Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Т.Ганбат 

-Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын шагнал 

1. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Хүндэт жуух”-аар хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад 
Д.Эрдэнэбат 

2. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Хүндэт жуух”-аар хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Д.Бямбадорж 

3. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Хүндэт жуух”-аар эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Т.Мөнхбат 

4. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Баярын бичиг”-ээр Хангал сум дахь сум дундын 
цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Батбилэг 

5. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Баярын бичиг”-ээр эдийн засгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
дэслэгч З.Итгэлбаяр 

6. Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын “Баярын бичиг”-ээр цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн дэд 
ахлагч Х.Баттулга 

-Монголын эмэгтэйчүүдийн шагнал 

1.“Хүндэт тэмдэг” Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Т.Туяа 

2.“Хүндэт тэмдэг” Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч Д.Батцэцэг 
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-Монголын залуучуудын  холбооны шагнал 

3. “Цэргийн алдар” Мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Банзрагч 
4. “Тэргүүний залуу” Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Батчулуун 

-Монголын үндэсний олимпын хорооны шагнал. 

1.“Монголын үндэсний олимпын хорооны 60 жилийн ойн тэмдэг” зохицуулагч, цагдаагийн 
ахмад Б.Бүрэнтөгс 

-Сангийн яамны шагнал 

1.“Санхүү тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн хошууч 
Б.Манлай 

Тус цагдаагийн газар нь 136 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулахаас одоогийн 
байдлаар нийт 129 алба хаагч үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Хүний нөөцийн нэгдсэн санд 
одоогийн байдлаар 129 алба хаагчийн мэдээллийг шивж ажилласан. Санд зөрчилтэй байсан 5 
алба хаагчийн архивын лавлагааг Цагдаагийн ерөнхий газрын Төв архиваас гаргуулан авч санд 
нөхөн оруулж, шинээр ажилд орсон нийт 16 алба хаагчийн мэдээллийг санд шивж ажилласан. 

Тус газрын нийт 65 ахлагчийн хувийн хэрэгт тогтмол баяжилт хийн ажиллаж байна. 
Офицер алба хаагчдын хувийн хэргийн баяжилтийг Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст тухай бүр нь 
албан тоотоор хүргүүлэн ажиллаж байна. Бусад алба хаагч нарын хувийн хэрэгт тогтмол 
баяжилт хийн ажилласан. 

Хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд нийт 71 алба 
хаагчаар бөглүүлэн алдаа дутагдал гаргалгүй Дотоод хяналт шалгалт аюулгүй байдлын газарт 
хүргүүлэн ажилласан. Офицер албан тушаалд шинээр томилогдсон Холбоо, мэдээллийн 
инженер-дадлагажих Дамдингийн Дашдэлгэрийн Хувийг ашиг сонирхолын мэдүүлэг ХАСХОМ-
ыг 30 хоногт багтаан бөглүүлэн баталгааны маягтыг хэвлэн авч гарын үсэг зуруулсан. Одоогийн 
байдлаар хугацаа хоцорч Хувийн ашиг сонорхолын мэдүүлэг ХАСХОМ-ыг бөглүүлсэн алба 
хаагч байхгүй болно. 

-Байгууллагын үйл ажиллагаа түүнийг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан 
ажил, арга хэмжээ 

Тус Цагдаагийн газраас алба хаагчдын нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцөлийн талаар 
нэгдсэн судалгаа хийж, үйл ажиллагааны тайлантай танилцсаны үндсэн дээр дараах ажил, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: 

 
1.2018 онд тус Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой тохиох учир алба хаагчдын нийгмийн 

баталгаа, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор “Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяныг 
өрнүүлэн нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан тасаг, алба хаагчид хариуцан ажиллаж байна. 

 
2.Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уяалдуулан 

Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэх 31 заалт 
бүхий төлөвлөгөө боловсруулан оруулж алба хаагч нарыг эрүүлжүүлэх, чийрэгжүүлэх, эрүүл 
амьдралын дадал, хэвшилд сургах чиглэл бүхий нийтийн биеийн тамирын сайн дурын танхим, 
клуб, хамтлагуудыг дэмжиж ажиллах, Орон нутгийн чанартай замын уулзваруудад тэмдэг 
тэмдэглэгээ тавьсан ажлыг үргэлжлүүлэх, Цагдаагийн газрын өргөтгөл, гадна фасат, 
сантехникийн их засвар, нийтийн байрны сантехникийг засварлах ажлыг дэмжүүлэх гэх мэт 
байгууллагын үйл ажиллагаанд ач холбогдол бүхий заалтуудыг тусган ажиллаж байна. 
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3.Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2011 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 38 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Биеийн тамир, спортын арга хэмжээг зохион байгуулах журам /код-
940/”-ын 940.6.2 дахь заалтыг үндэслэн Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 
26-ны өдрийн А/14 тоот тушаалаар тус цагдаагийн газрын орон тооны бус спорт хамтлагийн 
ажлын хэсгийг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна.  

 
4.Тус Цагдаагийн газраас санаачлага гарган Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг 

бүсийн оношлогоо үйлчилгээний төвийн “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулан Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай 
хуулийн 14 дүгээр зүйл, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор аймгийн төвд ажиллаж байгаа 48 алба хаагчийг эхний ээлжинд эрүүл мэндийн анхан 
шатны үзлэгт хамруулан  гэрээний дагуу хэт таргалалт, сахар, цусны даралт ихсэх өвчиний 
шинж тэмдэг бүхий 12 алба хаагчдад онош тогтоох нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамруулж, үүнтэй 
холбоотойгоор эмийн болон эмийн бус эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. /Зураг 
17,18/ 

 
 5.“Булганы цагдаа-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын дарга, зөвлөлийн 
гшүүдийн санаачлагаар тэдний бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор конторын барилгын зоорийн давхарт иж бүрэн тоног, төхөөрөмж бүхий 
“Фитнесс”-ийн клубыг тохижуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр ашиглалтанд оруулан 
тууз хайчилж, гар дээр суниалт, гэдэс таталтын тэмцээн зохион байгуулан ажилласан нь хамт 
олны урмыг сэргээсэн ажил болсон. Уг фитнесс клубыг “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах 
гэрээнд заасны дагуу эмийн бус эмчилгээнд ашиглахаар төлөвлөн хэрэгжүүлсэн. /Зураг 19-20/ 
 

6. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Спорт арга зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, онцгой 
байдлын ахмад, гимнастикийн олон улсын хэмжээний мастер Ч.Энхтүвшин урьж цагдаагийн 
газрын алба хаагчдад “Хөдөлгөөний эрүүл мэнд” сэдвээр 1 удаагийн 3 цагийн сургалтын 50 
алба хаагчид орж биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөний ач тус, хэрхэн хичээллэх талаар заавар 
зөвлөгөө өгч ажилласан.  

 
7. Монгол Улсын баатар, хурандаа генерал Ж.Лхагвасүрэнгийн нэрэмжит Булган аймаг 

дахь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын “Марш 
Тактик-Тусгай Бэлтгэл”-ийн аварга тасаг шалгаруулах тэмцээнд цагдаагийн газрын баг 
тамирчид амжилттай оролцож 2-р байр эзэлж, өргөмжлөл, мөнгөн медиалаар шагнагдсан 
байна.    

 
8. Монгол улсын Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны 

өдрийн А/93 дугаарай тушаалаар баталсан удирдамжын дагуу тус цагдаагийн газрын хэмжээнд 
“Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч” уралдааныг 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-наас 24-ний хооронд тус 
цагдаагийн газрын хэмжээнд амжилттай зохион байгуулж Могод сумын хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн дэслэгч Ц.Анхбаяр тэргүүн байр, Баян-Агт сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн 
дэслэгч Ш.Мөнх-Амгалан дэд байр, Сэлэнгэ сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах 
дэслэгч Л.Отгонбаяр гутгаар байрыг тус тус эзэлж өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдсан 
байна. 

 
 9.   Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор цагдаагийн газрын 
дарга, дэд дарга, төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн дарга, мөрдөн байцаагч, эрүүгийн 
төлөөлөгч нарын өрөө, бусад өрөөнүүдийг иж бүрэн болон хэсэгчилсэн байдлаар засварлах 
ажлыг  2016 оны 12 дугаар сард эхэлж, 2017 оны 1-р сард дуусгаж, хоёрдугаар давхарын 
коридор луу өгсөх шатны хонгил, хоёр давхарын коридорыг засварлан, Цагдаагийн 
байгууллагад ажиллаж байсан, ажиллаж байгаа генералуудын  фото зураг, тэдний цагдаагийн 
албаны талаар хэлсэн онч, мэргэн үгсийг бичиж байрлуулан төрийн далбаа, Булган аймгийн 
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туг, Булган аймгийн цагдаагийн газрын туг, гурван үеийн цагдаагийн байгууллагын хэлхээс 
бүхий зураг, Булган аймгийн Цагдаагийн газар байгуулагдсан түүхэн тушаал, шинэчлэн 
найруулсан Цагдаагийн албаны тухай хууль, тангарагийг шилэн хоргонд байрлуулан алдрын 
булан шинээр байгуулсанд  алба хаагчид талархаж ажиллах урам зориг нь нэмэгдсэн. 
 
 10.  Аймгийн Онцгой комиссын хурлаар санал оруулан орон нутагт хөдөлгөөнтөөр 
хяналт, шалгалт явуулах, чирж явах зориулалт бүхий 10,0 сая  төгрөгийн өртөг бүхий дугуйт 
тоноглосон постыг шийдвэрлүүлсэн.  
 
 11.  Аймгийн Засаг дарга Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон цагдаагийн газрын дарга 
нарын “Хамтран ажиллах гэрээ”-нд цагдаагийн алба хаагчдыг орон байр, хүнс, тээвэр, 
холбооны хэрэгслээр хангах, түүний гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байр болон бусад нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх заалтын дагуу 2017 онд нэг алба хаагчийн ар гэрийг ажлын байраар 
хангаж, Рашаант суман дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн алба хаагч нарт тус сумын  Засаг 
дарга 2 өрөө нэг байрыг албан бичиг хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. 
 
 12.Тус аймгийн Хишиг-Өндөр сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн кабон байрны 
засвар үйлчилгээг 2017 оны 06 сарын 09-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд урсгал засварын ажилд улсын 
төсвөөс 7,8 сая төгрөгийг шийдүүлэн  засварын ажлын гүйцэтгэлийг 2017 оны 06 дугаар сарын 
28-ны өдөр хүлээн авсан. Засварын төлөвлөсөн ажил  100 хувьтай хэрэгжсэн.    
 

 
Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд хийсэн ажил, арга хэмжээ  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 
П.Оростогоо нь 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09/09 тоот албан бичгээр Эрх зүйн 
сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр дэд төлөвлөгөө гарган ирүүлсэнтэй танилцаж тус 
цагдаагийн газар нь 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр ажлын 2 бүлэг 4 заалт бүхий дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан 
ажилласан.  

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны төлөвлөгөөний  биелэлт жилийн эцсээр 95,1 хувьтай 
хэрэгжиж, төлөвлөгөөний биелэлтийг  хагас, бүтэн жилээр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж 
холбогдох газарт хүргүүлэн  ажилласан. 

Төлөвлөгөөний дагуу давхардсан тоогоор 655 алба хаагчид 9 удаагийн 9 цагийн 
сургалтыг  7 хоног бүрийн “Мягмар” гаригт албаны сургалтын цагаар орсон.  

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас дэвшүүлсэн “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний 
жил” гэсэн уриалгыг Цагдаагийн газрын нэг давхарын Жижүүрийн шуурхай албаны иргэдийг 
хүлээн авах цонхны дээд хэсэгт иргэд харахуйц түвшинд самбарт байрлуулан сурталчилж 
байна.  Шинээр батлагдсан хууль, эрх зүйн актуудаар тухай бүр сургалт орж алба хаагч нараас 
шалгалт авч ажиллаж байна. Алба хаагч нараас гэмт хэрэг, сахилга ёс зүйн зөрчилд 
холбогдсон алба хаагч нараар өөрсдөөр нь сургалт оруулан баталгаа бичүүлэн авсан. 
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Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 
санаачлан Хуулийн байгууллагуудын дунд "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд 
хуулийн байгууллагуудын оролцоо" сэдэвт хамтарсан зөвлөгөөнийг цагдаагийн газрын 
сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд тус газрын дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөр "Цагдаа, олон нийтийн хамтын ажиллагааны 
хүрээнд иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд анхаарах асуудал" сэдвээр 97 хүнд 1 
цаг 30 минутын сургалт орсон. Сургалтын дараа дараах саналыг боловсруулсан. Үүнд:  

 Иргэний эрх зүйн боловсролын түвшинг тогтоох судалгаа хийх,  
 Та үүргээ мэдэх үү хэлэлцүүлэг зохион байгуулах /оролцогч байгууллагаар иргэн, 

байгууллага/ 
 Хэсгийн ахлагч багийн дарга нарт эрх зүйн мэдлэгийг нь дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт 

зохион байгуулах /хуулийг иргэдэд хэрхэн яаж хялбар оновчтой шинэлэг аргаар 
сурталчлах /урлаг, соёлын арга хэмжээ, тэмцээн, уралдаан, цэцэрлэг, бага ангийн 
хүүхдүүдэд багас наснаас нь эрх зүйн боловсрол олгох, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл 
ашиглах, шторик ашиглах/ 

 Төрийн албан хаагчдын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх. 
 Хуулийн байгууллагууд болон тамгын газар, хуулийн хэлтсийг оролцуулсан сургалтын 

багийг ажиллуулах. 
 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын эрх зүйн боловсролтой булганчууд хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх. Тухайлбал: шатар, морин хуур, эрүүл ирээдүй гэх мэт саналыг 
боловсруулан гаргасан. 

Мөн хуулийн байгууллагуудын удирдлага, аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын дарга нарт цагдаагийн газраас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг 
танилцуулсан.  

Цагдаагийн газрын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 
Г.Болдбаатар, Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Э.Ариунчимэг нар Цагдаагийн ерөнхий газарт “Сургагч багш” бэлтгэх модуль сургалтанд 
хамрагдсан бөгөөд сургалт, мэдээллийн дагуу төлөвлөгөө, хуваарь гарган газрын даргаар 
батлуулж тасаг, хэсгийн дарга, ахлах байцаагч нар, сумдын тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч 
нарт болон бусад алба хаагчдад хэсэгчилсэн байдлаар сургалтыг явууллаа.  

Сургалтаар “Сургалт явуулах арга зүй”, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн үзэл 
баримтлал, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, хуулийн 
үзэл баримтлал, Шүүгч, шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал, 
Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн үйл ажиллагаа, орон нутагт анхаарах асуудал, Эрүүгийн 
хууль, Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, Төрийн нууцын хэлтсийн үйл 
ажиллагаа, Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 

тухай хууль, Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал зэрэг сэдвээр сургалт 
мэдээлэл өглөө. 

Аймгийн ИТХ-ийн дарга бөгөөд ГХУСАЗЗ-ийн дарга, аймгийн Засаг даргын баталсан 
удирдамжийн дагуу Цагдаагийн газраас хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран 17 сум, 7 
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багийн нийт 1927 иргэнд шинэчлэгдэн батлагдсан Цагдаагийн албаны тухай хууль, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байлын тухай хуульд орсон 
нэмэлт өөрчлөлт, мөн “Эрх зүйн боловрол, эрх зүйн ухамсарыг дээшлүүлэх нь”, “Хүний эрхийн 
ойлголт”, “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны онцлог”, “Гэр бүлийн харилцаа” зэрэг сэдвээр 
мэдээлэл, сургалт өгч, танин мэдэхүйн АХА тэмцээн зохион явууллаа. 

  

-Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тухай /гэрээ, 
санамж бичиг байгуулан, хамтран ажилласан байдлын талаарх мэдээлэл/  

Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргаас албан бичгээр ирүүлсэн үүргийн дагуу 
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 хоногийн аян”-ыг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны 
өдрийн А/29 тоот тушаалаар НХЖХТ-ийн даргаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын 
хэсгийг байгуулж, алба хаагчдад болон ажлын хэсгийн гишүүдэд хийж гүйцэтгэх ажлын 
чиглэлийг газрын даргаас өгч, үйл ажиллагаанд нь өдөр тутмын хяналтыг тавьж ажиллалаа.  

Урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд тус цагдаагийн газраас хийж гүйцэтгэх ажлын 30 
заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө гарган үүрэг, ажлын чиглэлийн хамт тасаг, албадуудад тараан 
өгч биелэлт, үр дүнг тооцон ЦБҮАЖ код 110-д заасны дагуу хяналт үнэлгээ шинжилгээ хийж 
ажиллалаа. Аяныг зохион байгуулж ажилласны үр дүнд аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 5 
сарын байдлаар 118 гэмт бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 4 хэргээр буюу 3.2 хувиар 
буурсан байна. Хэргийн илрүүлэлт 72.7 хувьтай гарсан нь өмнөх оныхоос 9.8 хувиар өссөн 
эерэг үзүүлэлт гарсан. Аяны явц үр дүнгийн талаар ЦЕГ-ын Хэвлэл мэдээллийн төвийн цахим 
хуудас, Булган аймаг Цагдаагийн газар цахим хуудас, “Булганы мэдээ” сонин, FM радио 104,5 
радиогоор тус тус иргэдэд мэдээлж сурталчилсан. 

БҮСТЗЭТХэрэг 136 бүртгэгдэн 58 хэргийг  илрүүлж, гэмт хэргийн  илрүүлэлт 43.7 
хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 14.4 хувиар  буурсанд дүн шинжилгээ хийж 
ажилласан.  

Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт албан тоотоор тус 
суманд түгээмэл үйлдэгддэг Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, өмчлөх эрхийн эсрэг 
гэмт хэргүүдийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нисгэгчгүй онгоц 
буюу “Нисдэг камер” авч ашиглах тухай хүсэлтийг хүргүүлсэн. 
Үүний дагуу тус сумын ИТХурлаас 2017.05.09 ний өдөр 01/34 
дугаартай албан бичгээр уг асуудлыг сумын иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 3 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэж 
шийдвэрлэсэн тухай хариуг ирүүлсэн. 

 

            Цагдаагийн Ерөнхий Газрын тэргүүн дэд даргаас өгсөн ажлын чиглэл, үүргийн дагуу 
аймгийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж байгаа “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайжруулах 45 хоногийн аян”-ны хүрээнд Баян-Агт, Бүрэгхангай, Могод, Сайхан, Дашинчилэн, 
Гурванбулаг, Орхон, Хангал сумдын 17 багийн 870 иргэнийг хамруулан Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
малчид иргэдийн идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэхэд “Малчдын бүлэг” байгуулж ажиллахын ач 
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холбогдол, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, шинэчлэгдэн найруулагдсан Эрүүгийн 
хуулиар тус тус сургалт зохион байгуулсан. Дээрх ажлын үр дүнд Баян-Агт, Сайхан, Могод, 
Бүрэгхангай, Гурванбулаг сумдад нийт 12 “Малчдын бүлэг” шинээр байгуулан үйл ажиллагааг 
нь идэвхижүүлэн, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах талаар сумын ГХУСАЗСЗ, хэсгийн 
төлөөлөгч нарт чиглэл зааварчлага өгсөн. 

Багийн Засаг дарга, байгаль хамгаалагч нартай хамтран Сэлэнгэ, Бугат, Хангал сумын 
нутаг дэвсгэрт хууль бус мод бэлтгэх, ан, загасчлалыг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр эргүүл шалгалтанд ажиллаж, хууль бус загас барьсан 2 зөрчил илрүүлэн загасны 
тор, дэгээ зэргийг хурааж байгаль орчны улсын байцаагчид хүлээлгэн өгч арга хэмжээ авхуулж 
ажиллалаа. Мөн хууль бусаар мод тээвэрлэсэн 3 зөрчлийг газар дээр нь илрүүлэн байгаль 
орчны улсын хяналтын байцаагчаар 2,880,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авхуулсан.   

 

               Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран нийт 72 багийн Засаг дарга нарт 
хууль эр0х зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, сургалтаар “Авилгаас 
сэргийлэх нь”, “Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь”, “Орон байрны хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх нь”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
хэрхэн хийх вэ?”, “Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр тус тус сургалт, 
мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ноос 14-ний өдрийн хооронд Булган аймгийн Хангал сум, 
Хялганат тосгонд Мөрдөн байцаах газрын Жи-таймын ажлын хэсгийнхэн ажиллаж гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дунд сургууль, Онцгой байдлын 50 дугаар  анги, цэцэрлэгийн 
багш ажилчид оролцсон нийт 150 иргэнд Залилан мэхлэх гэмт хэрэг, Байгаль хамгаалах 
журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа таниулгыг хийсэн. Мөн сургуулийн 
сурагчдын дунд “Цэнхэр халим” нэртэй цахим тоглоомын хор уршигын талаар МБГазрын ажлын 
хэсгийн алба хаагч нараар ахлах ангийн 180 сурагчид мэдээлэл өгч цахим гэмт хэрэгт өртөхгүй 
байх чиглэлээр сургалт орсон.  

 
           Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт албан бичиг хүргүүлэн 
иргэдийг санамсар болгоомжгүйгээр ой хээрийн түймэр тавих, дулааны улиралд иргэд гол 
мөрний усанд орж байгаад эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирох болон амь насаа алдах, үер 
усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сэрэмжлүүлэг боршур 400 хувийг хэвлүүлэн 
сумдад хүргүүлэн иргэдэд анхааруулга санамж сэрэмжлүүлгийг өгсөн. Мөн ой хээрийн түймэр 
ихээр гардаг, гол мөрөн, нуур цөөрөм ихтэй сумдын Засаг дарга, ИТХурлын дарга бөгөөд 
сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн дарга нарт албан бичиг хүргүүлэн энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчил 
үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулж ажиллах чиглэлийг 
өгсөн. 

Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагын дэмжлэгтэй цагдаа, прокурор, шүүх, 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтнуудад “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
чиглэлээр хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын ажилтныг чадавхижуулах 
нь” сэдэвт 4 өдрийн 40 цагийн цуврал сургалтанд 20 алба хаагчийг хамруулан ажилласан. 



 

 106 

Аймгийн Шүүх, Онцгой байдлын газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, Дэлхийн Зөн 
ОУБ-тай хамтран  Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг, орон нутгийн хөгжлийн зөвлөлийн 
гишүүдийг чадваржуулах, хууль сурталчлах, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, 
гэр бүлд түшиглэсэн “Гэрээр айлчлах аргачлал” Хүүхэд хамгааллын загварыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Бүрэгхангай, Баяннуур, Могод, 
Сайхан, Баян-Агт, Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Рашаант, Гурванбулаг, Дашинчилэн зэрэг 10 суманд 
“Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг-2017” сургалт зохион  байгуулж, нийт 149 хүүхэд хамгааллын 
хамтарсан багийн гишүүд, 214 багш, 271 төрийн алба хаагч, 695 эцэг эхчүүд, иргэд олон нийт, 
1218 хүүхэд өвсөр үеийнхэн, 312 цэцэрлэгийн багачуудыг хамруулсан. 
 

            
 

Тус цагдаагийн газарт ажиллаж байсан ахмад ажилтан цагдаагийн бэлтгэл хошууч 
Г.Ганболдын хөдөлмөр алдрыг тэмдэглэн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүллээ. 
Хүндэтгэлийн арга хэмжээг цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа З.Гомбо арга 
хэмжээг нээн үг хэлж, ёслолын жагсаалаар алхаж ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлсэн. Арга 
хэмжээний үеэр ахмад ажилчдад хүндэтгэлийн зоог барьж, морин хуурийн татлага, уртын дуу  
сонсгож, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Г.Алтангарьд, хэсгийн байцаагч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Б.Батчулуун нараас ая дууны мэндчилгээ өргөж, тэдний дунд “Караоке”-ны 
тэмцээн болон бусад арга хэмжээг зохион байгууллаа.  

 

     Байгууллагын удирдлагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 
талаар  

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирүүлсэн 
177 өргөдөлд бүртгэл хяналтын карт хөтлөн газрын удирдлагад танилцуулан, мэдээлэл 
судалгааны мэргэжилтэнд бүртгүүлэн холбогдох алба хаагчдад хүргүүлэн ажилласан. 

 Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтнаас  ирүүлсэн өргөдөл гомдол 
мэдээллийг түргэн шуурхай бодитой шийдвэрлэхэд удирдлагын зүгээс өргөдөл гомдол 



 

 107 

мэдээллийн шийдвэрлэлтийн явц байдлын талаар судалгаа гаргуулан нийт алба хаагчдад 
долоо хоног бүрийн Баасан гараг бүр танилцуулж хариуцсан алба хаагчдад хугацаатай үүрэг 
чиглэл өгч үр дүнг тооцож ажилласан. 

Тус газар нь ЦЕГ-с хэрэгжүүлж байгаа мэдээлэл холбоо технологийн  бодлогын хүрээнд 
иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдол мэдээлэл бүрийг мэдээллийн нэгдсэн санд 
төвлөрүүлж байгаатай холбогдуулан  алба хаагчдын өргөдөл гомдол мэдээллийг шийдвэрлэж 
буй байдалд онлайн хэлбэрээр хяналт тавьж ажиллаж байна. Алба хаагчдын зүгээс өргөдөл 
гомдол мэдээллийг дарагдуулдаг байдлыг арилгах чиглэлээр ёс журмын эргүүл ажиллуулах, 
дуудлага мэдээлэл хүлээн авах утсанд  бичлэг хийх төхөөрөмж суурьлуулан тухай бүр хяналт 
тавин, сумдын алба хаагчдын ажлыг улирал бүр шалган зааварчилж, зөвлөлийн хуралд 
мэдээллийг нь оруулж байгаа ажиллагаа нөлөөлж байгаагаас гадна иргэд цагдаагийн 
байгуулагад итгэх итгэл нэмэгдэх, аливаа нэг асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэхийн ач 
холбогдолыг ойлгосон зэрэгтэй холбож дүгнэж болохоор байна.  

Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх ажлын төлөвлөгөөнд иргэд байгууллага аж 
ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлж байгаа өргөдөл гомдол, түүний шийдвэрлэлт, цаашид 
анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн  сар бүр мэдээлэл бэлтгэн 
оруулж хэлэлцүүлэн, шийдвэрлэлт удааширч байгаа гомдол мэдээлэл бүрийг хариуцан шалгаж 
байгаа алба хаагч бүрээс шалтгааныг нь тодруулж нийт 9 алба хаагчдад үүрэг чиглэл өгч, 
зөрчлийг засуулсан.  

Цагдаагийн алба хаагч, гомдол гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд хариу өгч байгаа 
байдлыг хянах зорилгоор хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн гаргасан шийдвэр болгонд хариу 
өгөх хуудас бичиж, мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн  шийдвэр бүрт дугаар олгон 
бүртгэлээр хяналт тавин, төлөвлөгөөт болон гэнэтийн шалгалтыг явуулан  ажилласан. 

-Нэвтрүүлсэн шинэлэг ажил, арга хэмжээ 

 Алба хаагчдыг нийтлэг үүргийн хүрээнд гэмт хэрэг илрүүлэх, эрэн сурвалжлагдаж байгаа 
хүн эд зүйлийг олж тогтоох, Гэмт хэргийн тухай мэдээ мэдээлэл олж ЦБҮАЖурам /код-307/-д 
заасны дагуу илтгэх хуудас бичиж санд шивж ажиллах үүргийг өгч сар бүр ажил дүгнэхэд гол 
үзүүлэлт болгон дүгнэж байна.  

 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Цагдаагийн алба хаагчийн шинэ санал, 

санаачлагыг дэмжих /код-116/ журам”-ыг алба хаагчдаар судлуулан үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

         Жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Дэлгэрмөрөн нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг хангах зорилгоор Булган сумын байруудын орц, хонгилийг телехяналтын камерын 

системд холбох ажлыг санаачлан аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөлд танилцуулга, тооцоо, судалгааг хүргүүлсэнээр дэмжлэг авсан боловч хөрөнгө, 

мөнгөний хүндрэлээс шалтгаалан 2018 оны төсөвт тусгуулан шийдвэрлэхээр нээлттэй 

байдлаар үлдээсэн.   

        Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяраас 

санаачлан хоногийн томилгоот бүрэлдэхүүнийг 08:30 цагт жагсаан үүрэг чиглэл өгч албаны 

болон хувийн бэлэн байдлыг шалгаж өмнөх өдрийн эрүү хэв журмын нөхцөл байдлыг 

танилцуулан үүрэг чиглэл өгч ажиллуулж хэвшүүлсэн нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг оновчтой зохион байгуулах үр дүнтэй ажил болон хэрэгжиж байна. 
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         Тус Цагдаагийн газрын Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 

хурандаа Д.Гантөмөр, Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 

Г.Болдбаатар нарын санаачлагаар Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг бүсийн 

оношлогоо үйлчилгээний төвийн “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан 

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн 

14 дүгээр зүйл, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 

аймгийн төвд ажиллаж байгаа 48 алба хаагчийг эхний ээлжинд эрүүл мэндийн анхан шатны 

үзлэгт хамруулан  гэрээний дагуу хэт таргалалт, сахар, цусны даралт ихсэх өвчиний шинж 

тэмдэг бүхий 12 алба хаагчдад онош тогтоох нарийн мэргэжилийн үзлэгт хамруулах, үүнтэй 

холбоотойгоор эмийн болон эмийн бус эмчилгээнд хамруулан ажилласан.  

         Цагдаагийн газрын дарга, зөвлөлийн гишүүдийн санаачлагаар тэдний бие бялдарыг 

хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор конторын барилгын зоорийн 

давхарт иж бүрэн тоног, төхөөрөмж бүхий “Фитнесс”-ийн клубыг тохижуулан 2017 оны 03 

дугаар сарын 06-ны өдөр ашиглалтанд оруулан тууз хайчилж хүлээн авч, гар дээр суниалт, 

гэдэс таталтын тэмцээн зохион байгуулан ажилласан нь хамт олны урмыг сэргээсэн ажил 

болсон.  

          Уг фитнесс клубыг “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээнд заасны дагуу эмийн 

бус эмчилгээнд ашиглахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

          Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Болдбаатар, Мөрдөн 

байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр нарын санаачлагаар цагдаагийн газрын 

автомашинуудын ашиглалтыг сайжруулах, аюулгүй байдал, учирч болох эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх  зорилгоор тус газрын хашаанд 8 автомашины граж, эд хөрөнгө хадгалах зориулалт 

бүхий агуулахыг 2017 оны 11 дүгээр сард дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан барьж 

ашиглалтанд оруулсан. Энэхүү ажлын хүрээнд цагдаагийн газрын автомашинууд авто гражид 

бүрэн тавигдах болсон.  

          Мөн хуучин сауны мөөгөнцөртсөн эрсдэл бүхий барилгад хадгалагдаж байсан 
байгууллагын эд хөрөнгийг  шинээр ашиглалтанд оруулсан агуулахад хадгалсанаар эрсдэл, 
аюулгүй байдал арилсан.                

  -Судалгаа, дүн шинжилгээ хийсэн ажлын талаар 

Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газраас 2017.04.24-ны өдөр 8/1029 дугаартай 5 чиглэл 
бүхий зөвлөмж ирүүлсний дагуу тус газраас 10 заалттай төлөвлөгөө гарган нийт алба хаагчдад 
танилцуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Тус зөвлөмжийн дагуу мэдээллийн нэгдсэн санд хандалт хийх эрх бүхий алба хаагчдад 
мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэнгээс санд ажиллах, статистик мэдээ гарахад анхаарах 
асуудлаар мөн зөвлөмжийг хүргүүллээ.   

“Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх  журам /код 701/,                         

“Зөрчлийн тоо бүртгэл хөтлөх журам /код-702/”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 10 заалт 

бүхий төлөвлөгөө гарган баталгаажуулж, нийт алба хаагчдад танилцуулан хэрэгжүүлэн 

ажиллаа. 

Санд алдаа дутагдал гаргахгүй, иргэдийн мэдээллийг буруу ташаа оруулахгүй ажиллах 

талаар “Сан” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж,  цагдаагийн газрын бие 
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бүрэлдэхүүнийг “Мэдээллийн санд иргэдийн мэдээлэл буруу ташаа оруулахын сөрөг үр 

дагавар” сэдвээр мэдээлэл хийсэн.  

Мэдээллийн нэгдсэн санд гэмт хэргийн 2671, захиргааны зөрчлийн 13525, захиргааны 
тоо бүртгэлийн 624, өргөдөл гомдлын 2282,  шийдвэрлэлтийн 2015,  хайлт лавлагааны 1986 
мэдээлэлд хандалт  хийж ажиллалаа.  

Тус газарт мэдээллийн нэгдсэн санд ажиллах эрх бүхий 109 алба хаагч ажиллаж байгаа 
бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны  байдлаар санд нийт 98 алба хаагч хандалт хийсэн 
байна.  

Мэдээллийн нэгдсэн санд ажиллах эрх бүхий нийт алба хаагчдаас мэдээллийн санг үнэн 

зөв бүрдүүлэх, алдаа дутагдал гаргахгүй ажиллах баталгаа гаргуулан, санд алба хаагчдаас 

ажилласан байдлыг сар бүрийн 25-ны өдрөөр тасалбар болгон дүгнэж, алдаатай, зөрчилтэй 

мэдээлэл оруулсан тохиолдол бүрийг газрын даргын зөвлөлийн хуралд оруулан хэлэлцүүлж, 

“Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо бүртгэл хөтлөх журам / код701/”-ын заалтыг зөрчиж 

ажилласан 6 алба хаагчийн үндсэн цалинг 5-20 хүртэл хувиар хасаж тооцсон байна.  

Мэдээллийн сангаас судалгаа хийж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд 

ашиглах, тасаг албадыг мэдээллээр хангаж байх зорилгоор 2017 оны 02 сарын 08-нд  “2017 онд 

бүртгэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, цаашид анхаарах асуудал” судалгааны ажлын  

төлөвлөгөөг 15 заалттайгаар гаргаж газрын даргаар батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Сар бүрийн статистик мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, “ХАБАЖЭГХ-ийн үйлдэгдсэн байдал, 

шалтгаан нөхцөл”, “Мал хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдал, шалтгаан”, “Гудамж талбайд 

үйлдэгдсэн гэмт хэргийн төлөв байдал” сэдвээр танилцуулга бичиж, цаашид үйл ажиллагаагаа 

оновчтой төлөвлөж, хэргийг бууруулах чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 

ажиллалаа. Судалгааны ажилд тулгуурлан “Мал хулгайлах гэмт хэрэг”, “ХАБАЖЭГХ”, “ 

Урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-иар гарын авлага бэлтгэн сумдын засаг дарга, нийт сумдын 

ИТХ-ын дарга нарт хүргүүлсэн.  

Цагдаагийн Ерөнхий Газрын тэргүүн дэд 
даргаас өгсөн ажлын чиглэл, үүргийн дагуу 
аймгийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж байгаа 
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайжруулах 45 хоногийн аян”-ны хүрээнд Баян- агт, 
Бүрэгхангай, Могод, Сайхан, Дашинчилэн, 
Гурванбулаг, Орхон, Хангал сумдын 17 багийн 
870 иргэнийг хамруулан Мал хулгайлах гэмт 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр малчид иргэдийн идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэхэд 
“Малчдын бүлэг” байгуулж ажиллахын ач холбогдол, ЗХАБТХ, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, шинэчлэгдэн найруулагдаж байгаа 
Эрүүгийн хуулиар тус тус сургалт зохион байгуулан ажиллалаа. Дээрх ажлын үр дүнд Баян-Агт, 
Сайхан, Могод, Бүрэгхангай, Гурванбулаг сумдад нийт 12 “Малчдын бүлэг” шинээр байгуулан 
үйл ажиллагааг нь идэвхижүүлэн, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах талаар сумын 
ГХУСАЗСЗ, хэсгийн төлөөлөгч нарт чиглэл зааварчлага өгсөн. Уулзалт зөвлөгөөний үеэр 
Баянхонгор аймагт хэрэгжүүлсэн “Адуунд” чип суулгасан ажлын туршлагыг малчдад сурталчлан 
саналыг авч Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газрын мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэсгийн алба хаагч нартай холбогдон “Чип” суулгадаг компанийн талаар мэдээлэл авч 
холбогдох судалгааг хийж ажилласан. 
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Судалгаанд үндэслэн аймгийн хэмжээнд хулгайн гэмт хэрэг ялангуяа орон байрны 

хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор явган болон хөдөлгөөнд эргүүлийн 
чиглэлд өөрчлөлт оруулж хараа хяналт сул, эзэнгүй газруудад тавих хяналтыг өндөржүүлж 
ажиллах чиглэлээр үүрэг чиглэлийг өгч ажилласан. Мөн аймгийн төвийн теле хяналтын 
камерын системээр өдөр тутмын хяналтын тавьж, илэрсэн зөрчил, овор ихтэй зүйлийг авч яваа 
иргэдийг тогтмол шалгаж ажиллах чиглэлээр үүрэг чиглэлийг өгөөд байна.  

“Эзэнгүй орон байр” тусгай арга хэмжээг орон байрны хулгайн гэмт хэрэг өссөн 
үзүүлэлттэй гарсан Сайхан, Могод, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Хутаг-Өндөр сумдад зохион 
байгуулахаар төлөвлөгөөг боловсруулан Цагдаагийн газрын даргаар 2017 оны 05 сарын 09-ны 
өдөр батлуулан сумдад албаны мэйл хаягаар нь хүргүүлсэн. Арга хэмжээний хүрээнд дээрх 
сумдад орон байрын хулгайн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна. Орон байрны хулгайн гэмт хэрэгт 
ял шийтгэгдэж захиргааны хяналтанд байгаа болон захиргааны хяналтын хугацаа дуусан 
этгээдүүдтэй нэг бүрчлэн холбогдож байгаа газрыг нь тогтоон, амьдралын хэв маягийг судлах 
зорилгоор нийт 37 этгээдийн судалгааг гарган тухайн этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэг, зөрчилд 
холбогдох явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт тавин ажиллаж байна.   

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 03-р улирлын байдлаар хулгайлах гэмт хэрэг Булган, Орхон 
Сайхан, Сэлэнгэ,  Хангал сумдад өсч, бусад сумдад буурсан байна. Дээрх гэмт хэргүүд өссөн 
сумдад тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумдын тасгийн дарга, 
хэсгийн төлөөлөгч нарт бичгээр үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна. Дээрх 
гэмт хэргүүд өссөн сумдад тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
сумдын тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт бичгээр үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтийг тооцон 
ажиллаж байна. 2016 оны байдлаар 51,000,000 сая төгрөгний 178 ширхэг гэрэлтүүлгийг сольж 
тавьсан.  

2017 онд Булган сумын гэрэлтүүлэг муутай, гэрэлтүүлэг тавих шаардлагатай цэг, 
газруудын судалгааг Булган сумтай хамтран гаргаж Булган сумын Засаг даргад хүргүүлснээр 
2017 онд Булган сумын төвийн гэрэлтүүлэг муутай, гэрэлтүүлэг тавих шаардлагатай газруудад 
гэрэл тавихаар 480,000,000 сая төгрөгийн хөрөнгийг орон нутгийн төсвөөс шийдвэрлүүлсэн.   

Аймгийн төвд шинэ суурьшлын бүсэд болон хяналтын камер тавих шаардлагатай цэг, 
газруудын талаарх судалгааг гаргаж аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд 
танилцуулсан. 

-бусад /Удирдлага зохион байгуулалтын шинжтэй бүхий л арга хэмжээг тусгана/ 

Аймаг, сумын Засаг дарга, ИТХ, ГХУСАЗЗ, салбар зөвлөлийн хуралд тус газрын алба 
хаагчдаас нийт 62 удаа гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулж, 
танилцуулганд 58 асуудал шийдвэрлүүлэхээр санал оруулсны 51 буюу 87,9 хувийг дэмжин 
тодорхой төсвийг шийдвэрлэж өгсөн байна. Тухайлбал: Могод, Бугат суманд замын тэмдэг 
тэмдэглэгээ шинээр хийлгэх 3,500,000 төгрөг, Бугат, Хангал, Тэшиг, Сайхан, Баяннуур, Орхон, 
Гурванбулаг, Рашаант сумд, Хялганат тосгон бэлэн бус торгуулийн машин, драйгер, 
компьютер, машины сэлбэг хэрэгсэл, принтер, эрх зүйн сургалт явуулах, кабон байрны засвар 
зэрэг зүйлсд 19,291,500 төгрөг, Сэлэнгэ, Могод 
суманд Олон нийтийн цагдаагийн урамшуулал 
хувцасны зардалд 1,740,000, Хялганат тосгон 
Цагдаагийн албанд прус-11 автомашин 
5,000,000 төгрөг, Рашаант сум цагдаагийн 1 
алба хаагчид амьдрах байшин худалдан авах 
5,000,000 төгрөг,  Гурванбулаг сумын төвийг иж 
бүрэн камержуулах 30,000,000 төгрөгийг 
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сумдын ИТХ, ГХУССЗ, орон нутгийг хөгжүүлэх сан, сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс, 
Урамшилт эргүүл ажиллуулах, санамж зөвлөмж хэвлүүлэх, сумдад эрх зүйн сургалт, 
зөвлөгөөн, тэмцээн, хяналт шалгалт зохион байгуулах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх 
замын хажууд байрлуулах 4ш том самбар зэрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 
10,410,000, аймгийн төвийн хяналтын камерын засварт, цахилгааны  зардал, бэлэн бус 
торгулийн машин цэнэглэх зардалд 5,720,000 төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс тус тус 
зарцуулсан байна. Мөн Хар тамхитай тэмцэх чиглэлийн сургалтанд Мөрдөн байцаах тасгийн 
дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр ОХУ-ын Москва хотод оролцох зардал 1,480,000 
төгрөгийг, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Гантөмөр ОХУ-ын 
Дотоод хэргийн яамнаас зохион байгуулсан “Үндэстэн дамнасан гэмт явдалтай тэмцэх, орчин 
үеийн арга хэлбэрүүд, эдийн засгийн чиглэлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба нэгжүүдийн олон 
улсын хамтын ажиллагаа” сургалтанд оролцох 1,200,000 төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс, 
“Хяналт шийдвэрлэлт” арга хэмжээний зардал 5,800,000 төгрөгийг Байгаль хамгаалах сангаас 
тус тус санхүүжүүлсэн. 

 Аймгийн 2018 оны төсөвт Жижүүрийн шуурхай албаны хөдөө дуудлаганд явах УАЗ 
маркийн ОХУ-д үйлдвэрлэсэн пургон машин, тоноглолын хамт авах 38,000,000 төгрөг, Зам 
тээврийн хяналтын төвийн урсгал зардал 12,000,000 төгрөг, Гэрч хохирогчийг хамгаалах 
байрны тохижилтын зардал 15,324,540 төгрөг тус тус оруулан суулгасан. 

Удирдлагын хяналт бүртгэл судалгааг сайжруулах чиглэлээр бичиг хэргийн эрхлэгч дээр 
ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл, маш нууцаар ирсэн албан бичгийн бүртгэл, өргөдөл гомдлын 
бүртгэл, төлөвлөгөөний бүртгэл, сумдад цагдаагийн алба хаагч нарт мэйл хаягаар явуулсан 
албан бичгийн бүртгэл, үүрэг даалгаврын бүртгэл, цагдаагий газрын удирдлагад ирүүлсэн 
санал, өргөдөл гомдлын бүртгэл, цагдаагийн газрын хэмжээнд байнгын хугацаатай албан 
бичгийн бүртгэл, томилолт олгосон бүртгэл, тушаал шийдвэрийн бүртгэл, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад хүргүүлсэн албан бичгийн бүртгэлүүдийг шинэчлэн коджуулан ажилласан. 
Цагдаагийн газрын удирдлагад 7, 14 хоног, сард тогтмол танилцуулах баримт бичгийн 
жагсаалт, Цагдаагийн ерөнхий газар, аймагт биелэлт үр дүнг тооцон хүргүүлэх баримт бичгийн 
жагсаалт, газрын удирдлагаас цохолтоор өгсөн үүргийн жагсаалт, сумдад явуулсан бичгийн 
жагсаалт, хугацаатай бичгийн 7 хоногийн жагсаалтыг тогтмол гарган алба хаагч нараар 
биелэлтийг тооцон үнэлгээ өгч ажилласан.  

Цагдаагийн газрын даргаас үйл ажиллагааны чиглэлээр 65 тушаал, боловсон хүчний 
чиглэлээр 166 тушаал гаргаж бүх шатны дарга, ахлах албан тушаалтан, хэсгийн дарга, хэсгийн 
төлөөлөгч нарт 35 үүрэг газрын даргаас амаар болон бичгээр 67 үүргийг бүртгэлд тэмдэглэн 
авч алба хаагчдад хүргэн биелэлтийг хугацаанд авч, дүнг 7 хоног бүр удирдлагад танилцуулж, 
шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан. Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс 
ирүүлэн 115 өргөдөлд бүртгэл  хяналтын карт хөтөлөн газрын удирдлагад танилцуулан 
мэдээлэл судалгааны байцаагчид бүртгэлүүлэн холбогдох алба хаагчдад тарааж өгсөн. 

Байгууллагын  хэмжээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын сүлжээ болон тусгай шуудангаар 
нийт 2244 албан бичиг ирснээс хугацаатай 1150 бичийг хүлээн авч картаар хяналт тавьж, 7 
хоног бүр түүвэр жагсаалт гарган хугацаа ойртож байгаа албан бичгийн шийдвэрлэлтийг 
хангуулж, хариуг албан тоотоор холбогдох газарт хүргүүлж ажилласан.  

Цагдаагийн газраас гадагш явуулж буй албан бичгийн утга найруулга, стандартад 
хяналт тавьж, нийт 2020 албан бичигт дугаар олгон бүртгэл үйлдэн  холбогдох газарт нь 
хугацаанд нь хүргүүж ажилласан.  

Тасгийн дарга болон газрын дарга нар хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тушаал, албан даалгавар, 
үүргийн биелэлт, тайлангийн боловсруулалтад биечлэн хяналт тавьж, өөрийн гарын үсгээр 
баталгаажуулах ажил хэвшмэл болсон. 
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Хоёр: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах,  
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

 
Нэг. Өргөдөл гомдол мэдээллийн талаар 

Тус цагдаагийн газарт иргэд байгууллага, албан тушаалтангаас 2017 оны эхний 12 
сарын  25-ны байдлаар 1620 гомдол  мэдээлэл хүлээн авсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 795 
гомдол мэдээлэл буюу  32,9 хувиар буурсан байна.  

Хүлээн авсан нийт гомдол мэдээллийн 405 буюу 25 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй 
өргөдөл гомдол мэдээлэл байгаа ба үүнээс 278  буюу 68,6 хувьд нь эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 111 
буюу 27,4 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж,  10 буюу 2,4 хувийг харьяалалаар 
шилжүүлж шийдвэрлэсэн байна.  

 

Нийт гомдол мэдээллийн 352 буюу 21,7 хувийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ 
хасуулсан этгээд, эсхүл жолоодох эрхгүй этгээд тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон мэдээлэл, 373 буюу 23,2 хувийг танхайрсан мэдээлэл, 145 буюу 
8,9 хувийг хулгайлах, 109 буюу 6,7 хувийг бусдын биед халдах, 31 буюу 1,9 хувийг хүний амь 
нас хохирсон мэдээлэл, 22 буюу 1,3 хувийг хүрээлэн байгаа орчны эсрэг, 7 буюу 0,4 хувийг 
хүчиндэх, 1 буюу 0,06 гүтгэх, 13 буюу 0,8 залилан мэхлэх, 323 буюу 28,1 хувийг бусад өргөдөл 
гомдол мэдээлэл  эзлэж байна.   

 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс шинээр Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай багц хуулиуд 
хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг 5 хоногийн 
хугацаанд, зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийг ажлын 3 хоногийн хугацаанд шалгаж 
шийдвэрлэхээр тусгасан зэрэг өргөдөл гомдол шалгаж шийдвэрлэхтэй холбоотой хуулийн 
хэрэгжилтийг нэг мөр хангаж ажиллах талаар нийт гэмт хэрэг зөрчил шалгах эрх бүхий алба 
хаагчдад Прокурорын газартай хамтарсан сургалтыг зохион байгуулсан.    
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Тус газар нь ЦЕГ-с хэрэгжүүлж байгаа мэдээлэл холбоо технологийн  бодлогын хүрээнд 
иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдол мэдээлэл бүрийг мэдээллийн нэгдсэн санд 
төвлөрүүлж байгаатай холбогдуулан  алба хаагчдын өргөдөл гомдол мэдээллийг шийдвэрлэж 
буй байдалд онлайн хэлбэрээр хяналт тавьж ажиллаж байна. Алба хаагчдын зүгээс өргөдөл 
гомдол мэдээллийг дарагдуулдаг байдлыг арилгах чиглэлээр ёс журмын эргүүл ажиллуулах, 
дуудлага мэдээлэл хүлээн авах утсанд  бичлэг хийх төхөөрөмж суурьлуулан тухай бүр хяналт 
тавин, сумдын алба хаагчдын ажлыг улирал бүр шалган зааварчилж, зөвлөлийн хуралд 
мэдээллийг нь оруулж байгаа ажиллагаа нөлөөлж байгаагаас гадна иргэд цагдаагийн 
байгуулагад итгэх итгэл нэмэгдэх, аливаа нэг асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэхийн ач 
холбогдолыг ойлгосон зэрэгтэй холбож дүгнэж болохоор байна. Газрын даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэх асуудлын хүрээнд иргэд байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлж 
байгаа өргөдөл гомдол, түүний шийдвэрлэлт, цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл 
судалгааны ахлах мэргэжилтэн сар бүр мэдээлэл бэлтгэн оруулж хэлэлцүүлж ажиллаж байна.   

Хоёр. Гэмт хэргийн талаар 

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 411 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн 
үетэй харьцуулахад 146 хэргээр буюу 55 хувиар өссөн. БҮСТЗЭТХэрэг 149 бүртгэгдэн 71 
хэргийг илрүүлж, гэмт хэргийн илрүүлэлт 48,6 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 14,5 
хувиар  буурсан. 

Хутаг-Өндөр, Бүрэгхангай, Гурванбулаг, Сайхан, Тэшиг, Сэлэнгэ, Хялганат, Баяннуур, 
Булган, Рашаант, Хангал, Бугат, Орхон, Хишиг-Өндөр сумдад гэмт хэргийн гаралт урьд оны мөн 
үеэс өсч, Могод , Баян-Агт, Дашинчилэн сумдад өнгөрсөн оны мөн үеэс буурсан байна.   
Хэрэг жилээр : 

 

Хэргийн өнгөөр нь авч үзвэл: 

 ХЭМХБЭГХ /ИЭЧЭМЭГХ/ 109 бүртгэгдэж 17 хэргээр буюу 18,5 хувиар 

 ХБОЭГХ /БХЖЭГХ/ 31 бүртгэгдэж 26 хэргээр буюу өнгөрсөн оны мөн үеэс 5,2 дахин 

 Бусдыг болгоомжгүй алах гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж 2 дахин   

 ХАБЭГХ /ХАБАЖЭГХ/ 32 бүртгэгдэж 6 хэргээр буюу 23 хувиар 

 Хулгайлах гэмт хэрэг 125 бүртгэгдэж 17 хэргээр буюу 15,7 хувиар тус тус өссөн  

 Хүнийг санаатай алах гэмт хэрэг 3 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 4 хэргээр буюу 57.1 

хувиар 

 Мал хулгайлах гэмт хэрэг 36 бүртгэгдэж 2 хэргээр буюу 5,2 хувиар 

 Хүчиндэх гэмт хэрэг 6 бүртгэгдэж 4 хэргээр буюу 40 хувиар тус тус буурсан 

Гэмт хэргийн улмаас учирсан  хохирлын тухайд: 

 Гэмт хэргийн улмаас нийт иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 1429.3 сая 

төгрөгний хохирол учирснаас иргэдэд 1302.5 сая төгрөгний хохирол учирсан 
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байна. Үүнээс хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын шатанд 793.2 сая төгрөгний 

хохиролыг нөхөн төлүүлж ажилласан. Энэ нь нийт хохирлын 55,4 хувь юм. 

 Гэмт хэргийн улмаас 51 хүн нас барсан ба өнгөрсөн оны мөн үеэс 75,8 хувиар 

өссөн байна. Бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэргийн улмаас 26, бусдыг 

санаатай алах гэмт хэргийн улмаас 3, бусдыг болгоомжгүй алах гэмт хэргийн 

улмаас 3, ХАБАЖЭГХ-ийн улмаас 19 иргэн тус тус амь насаа алдсан байна.  

 Гэмт хэргийн улмаас 141 хүн гэмтсэн нь ИЭЧЭМЭГХ-ын улмаас 98, ХАБАЖЭГХ-

ийн улмаас 31 хүн, бусад хэргийн улмаас 12 хүн гэмтсэн нь өнгөрсөн оны мөн 

үеэс 11,9 хувиар өссөн.   

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тухайд: Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 81 
бүртгэгдэж 14 хэргээр буюу 20,8 хувиар өссөн. Бугат, Баян-Агт, Тэшиг сумдад ижил түвшинд 
Хутаг-Өндөр, Гурванбулаг, Сэлэнгэ, Хялганат, Бүрэгхангай, Баяннуур, Хангал, Орхон, Хишиг-
Өндөр, Рашаант сумдад өссөн. Сайхан, Дашинчилэн, Могод, Булган сумдад буурсан байна.  
Бүлгээр үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тухайд: Нийт 19 хэргийг бүлгээр үйлдсэн нь өнгөрсөн оны мөн 
үеэс 3 хэргээр буюу 18,7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 
Гэмт хэрэг үйлдэгсдийн талаар:  

 193 гэмт хэрэгт 231 хүн холбогдсон нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 17 буюу 8,7 

хувиар өссөн. 

Зөрчил гаргасан нийт 12105 зөрчилд 540.6 сая төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авсан 
байна.  

2017 оны эхний 11 сарын байдлаар гудамж талбайд хэвийн бус явж  орон гэртээ агсан 
согтуу тавьсны улмаас 551 хүн эрүүлжүүлэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 16 хүнээр буюу 2,8 
хувиар буурсан байна. Захиргааны журмаар 103 хүнийг баривчилж, согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодож, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулж, торгуулсан 269 иргэн байна.  
 

-Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд тус тасаг нь 2017 оны эхний хагас жилд Дэд бөгөөд ЭЦТ-ын дарга 
1,  МХГХТХ-ийн дарга 1, эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 1, эдийн засгийн төлөөлөгч 2, эрүүгийн 
төлөөлөгч 2, сум дундын тасгийн дарга 4, хэсгийн төлөөлөгч 12, эрүүгийн туслах төлөөлөгч 1, 
нийт 24 алба хаагчийн орон тоотой ажилласан ба 2017 оны 07-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
шинэ бүтэцээр Дэд бөгөөд ЭЦТ-ийн дарга 1, эрүүгийн ахлах мөрдөгч 1, МХГХТ эрүүгийн ахлах 
мөрдөгч 1, эдийн засгийн ахлах мөрдөгч 1, эрүүгийн мөрдөгч 3, эдийн засгийн мөрдөгч 1, сум 
дундын тасгийн дарга 4, хэсгийн төлөөөлөгч 12, туслах төлөөлөгч 1 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажил 
үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.  

Тасгийн алба хаагч нарын орон тоог бүрэн байлган ажиллах нөхцөл бололцоог 
сайжруулах, ажлыг хэвийн тасралтгүй явуулах бодлого чиглэл баримтлан дутуу орон тоог нөхөх 
томилгооны асуудлыг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж ЭЦА-ны 
удирдлагад тухай бүр хүргүүлэн  шийдвэрлүүлж ажилласан.  

Тухай жилд сум орон нутаг 4-ээс дээш жил ажилласан болон алба хаагч нарын эхний 
хагас жилд хийсэн ажлын үр дүн, чанар зэрэгт хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийн сум сэлгүүлэн 
ажиллуулах саналыг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлд оруулан хэлэлцүүлж ЭЦА-нд хүргүүлэн 
шийдвэрлүүлэн ажилласан.Тухайбал: Эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Нэргүйбаатарыг 
эрүүгийн ахлах мөрдөгчөөр, Гурванбулаг сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
М.Батхүрэлийг Тэшиг суманд, Бүрэгхангай сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Ш.Батхөлөгийг Гурванбулаг суманд, Сайхан сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 
Д.Бямбадоржийг Бүрэгхангай суманд, Тэшиг сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Ш.Содбилэгийг аймгийн төвд хэсгийн байцаагчаар, МБТ-ийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Мөнхбатыг эрүүгийн мөрдөгчөөр, МБТ-т мөрдөгчөөр шилжсэн цагдаагийн ахлах дэслэгч 
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Б.Банзрагчийн оронд эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Нямхүүг эрүүгийн мөрдөгчөөр 
томилуулах саналыг тус тус хүргүүлэн шийдвэрлүүлэн ажиллалаа. Мөн Рашаант сумын сум 
дундын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Мөнхжаргал нь ар гэрийн нөхцөл байдлаас 
аймгийн төвд шилжин ажиллах хүсэлт гаргасан тул саналыг хүлээн авч оронд нь Гурванбулаг 
сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Ш.Батхөлөгийг томилуулах саналыг хүргүүлээд 
байна. Тайлангийн хугацаанд тус тасгийн төвийн алба хаагч нараас эрүүгийн мөрдөгч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Банзрагч МБТ-т мөрдөгчөөр томилогдон, эрүүгийн мөрдөгч, 
цагдаагийн дэд хурандаа Т.Норпил цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан ба 2 орон тоо дутуу 
ажиллаж байна. 

   
ЦЕГ, ЭЦГ-ын даргын тушаал, албан даалгаврын хэрэгжилтийн талаар: Эрүүгийн 

цагдаагийн газрын 2016 оны “Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 02 тоот 
албан даалгаварын хүрээнд 2017 онд уг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, 
илрүүлэх зорилгоор 15 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган нийт сумдын тасгийн дарга хэсгийн 
төлөөлөгч нарт урьдчилан сэргийлэх зурагт хуудасны хамтаар хүргүүлж ажиллаа. Мөн 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг шат дарааллан хэрэгжүүлж аймгийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг цахим тоглоомын газрууд, интернет кафе, уг гэмт хэргийг үйлдэж 
болзошгүй өсвөр насны хүүхдүүд, байгууллага аж ахуй нэгжийн IT инженерүүдийг аймгийн 
Тагнуулын хэлтэстэй хамтран хяналтанд авч ажиллаж байна.  
 Эрүүгийн цагдаагийн газрын даргын 2016 оны “Хар тамхи мансууруулах эм, сэтгэцэт 
нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох, илрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 02 тоот албан даалгаварын хүрээнд 11 заалт 
бүхий төлөвлөгөө гаргаж цагдаагийн газрын даргаар батлуулан ажиллаа. Аймгийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөр нэмэлт хөрөнгө шийдүүлэн 2017 оны 06, 07 
дугаар саруудад аймгийн Байгаль орчны газар, Тагнуулын хэлтэстэй хамтран устгалын 
ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн 2016 онд хар тамхины төрлийн 
ургамал болох зэрлэг олс буюу канабисыг түүж, бэлтгэж хэрэглэж байгаад баригдаж ял тэнссэн 
Г.Өлзийбаярыг дахин энэ төрлийн гэмт хэргийг үйлдэж болзошгүй тул тогтмол хяналтанд авч 
ажиллаж байна. 
 Мөрдөн байцаах газрын 2016 оны 01 тоот албан даалгаварын хүрээнд 2017 онд хийж 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган аймгийн Тагнуулын хэлтэс, Байгаль орчны газар, 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж уг гэрээнд тусгагдсан ажлын 
дагуу аймгийн хэмжээнд тэсэрч дэлбэрэх бодис ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй 
нэгжүүдэд 2017 оны 04 дүгээр сард нэгдсэн хяналт шалгалтыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж 
байна. Мөн байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, 
илрүүлэх тэр дундаа хууль бус мод бэлтгэлийн ажиллагааг таслан зогсоох зорлигоор аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2017 оны 02 дугаар сард эргүүл шалгалтыг зохион 
байгуулж ажиллалаа.     

Даалгавар, тогтоолын биелэлт:  2017 онд Хэрэг бүртгэх. Мөрдөн байцаах тасгаас 
даалгавар 14-ийг хүлээн авч холбогдох ажиллагааг хийж гүйцэтгэн  14 даалгаврын хариуг 
хугацаанд  өгч ажилласан. Өгсөн даалгаврын дагуу ажиллагаа хийж 4 хэрэг илрүүлэн, эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 3 этгээдийг олж тогтоон баривчилж хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах 
тасагт шилжүүлэн өгч ажилласан байна.  

Эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулахаар шилжүүлсэн материал: 2017 онд тус 
эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь ГА-ын шугамаар 423 мэдээ, мэдээлэл авч шалган баримтжуулан 
ажиллаж хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэн шалгуулах 86 
материалаар 873,900,000 төгрөгний хохиролтой 123 холбогдогчтой 115 гэмт хэрэг, үйлдлийг 
илрүүлэн шилжүүлснээс 100 шилжүүлэх материалд эрүүгийн хэргийн дугаар авч, 15 эрүүгийн 
хэргийг нөхөн илрүүлэн ажилласан байна.  

Эрэн сурвалжлах ажил “ASAP” сангийн ашиглалтын талаар: Тайлангийн хугацаанд 
эрэн сурвалжлах ажил, “ASAP” сан хариуцсан эрүүгийн ахлах мөрдөгч 1 ажиллаж ASAP 
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сангаар улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байгаа  сураггүй алга болсн хүн, хулгайд алдсан 
эд зүйл, тээврийн хэрэгсэл, галт зэвсэг, хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос, ХБ, МБ, Прокурор, 
Шүүх, хорих ангиас оргосон сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг орон нутагт эрэн сурвалжлах 
зорилгоор алба хаагчдад тогтмол зарлан мэдээлж ЦГ-ын гадна талын мэдээллийн самбарт 
байрлуулан MOVIE MAKER программ ашиглан коридорын зурагтаар гаргаж хэсгийн байцаагч 
нарт тараан хүн олноор цуглардаг дэлгүүрийн мэдээллийн самбарт байрлуулж, ЦГ-ын нийт 
алба хаагчдыг хамруулсан “Булган аймгийн цагдаагийн газар” хаалттай facebook group-ээр 
алба хаагчдад зарлан мэдээлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаа. Булган аймгийн Цагдаагийн 
газрын даргын 2015 оны 10 сарын 20-ны өдрийн “Ажил хариуцуулах тухай” 206 тоот тушаалаар 
ASAP санд өдөр бүр шинээр нэмэгдсэн улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд 
зүйлийн талаарх мэдээллийг Power point программ дээр хийж зурган хэлбэрт оруулан “Булган 
аймгийн Цагдаагийн газар” facebook group-т байршуулах ажлыг камерын хяналтын төвийн 
жижүүр цагдаа нарт хариуцуулан эрэн сурвалжлалт хариуцсан төлөөлөгч алба хаагчид хэрхэн 
танилцаж байгаад хяналт тавин Цагдаагийн газрын даргад илтгэх хуудсаар танилцуулан 
ажиллаж байна. 2016 оны 05 дугаар сараас “Булган аймгийн Цагдаагийн газар” хаалттай 
facebook group-ийг байгууллагын дотоод ажил, алба хаагчтай холбоотой мэдээ, мэдээлэл 
байршуулан ашиглаж эхэлсэнтэй холбогдуулан Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн гэмт 
хэрэг, гэмт хэрэг үйлдээд оргон зайлсан сэжигтэн яллагдагч, шүүгдэгч, гэмт хэргийн замаар 
алдагдсан мал, эд зүйлийг эрэн сурвалжлах зорилгоор “БУА эрэн сурвалжах”, ASAP сангаар 
улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, мал, эд зүйл, тээврийн хэрэгслийн 
мэдээллийг “АСАП эрэн сурвалжлах” хаалттай facebook group-ийг ашиглан алба хаагчдад 
мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэж байна. Эрэн сурвалжлалт хариуцсан ахлах төлөөлөгч нь ЦЕГ-
ын мэдээллийн сүлжээ эрэн сурвалжлах “ASAP” санд эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн,  мал, эд 
зүйлийн мэдээллийг тогтмол оруулж бусад алба хаагчдаас оруулсан мэдээллийг тухай бүр 
хянаж, бүртгэж ажилласан байна.  

Тайлангийн хугацаанд төв, орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтсээс “ASAP” сангаар 
улсын хэмжээнд эрэн сурвалжилсан нийт 512 эрэн сурвалжлах зарлан мэдээллийг зурган 
хэлбэрээр facebook group-т оруулан алба хаагчдад танилцуулан ажилласан бөгөөд алба хаагч 
нар тухайн зарлан мэдээлэлтэй 85.1 хувьтай танилцаж, танилцсан талаараа comment үлдээж 
хэвшсэн байна. Цаашид эрэн сурвалжлах чиглэлийн мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй facebook 
group-т байрлуулан алба хаагчдад танилцуулахад анхааран ажиллаж байна 
 

 Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах, Прокурор, Шүүхээс оргосон 
 этгээд, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийг эрэн  

сурвалжилж ажилласан ажлын чиглэлээр: 
 

№ Төрөл 
“ASAP” 

санд нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 
онд   

Үүнээс Одоо ЭС-ж 
байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 Оргодол 67 64 3 10 8 2 3 

2 
Гэмт хэрэгт 
сэрдэгдсэн 

Этгээд 
74 70 4 11 8 3 

4 

 
2017 оны IY улирлын байдлаар Булган аймгийн Цагдаагийн газраас ASAP сангаар гэмт 

хэрэгт сэрдэгдсэн болон ХБ, МБ, прокурор, шүүхээс оргон зайлсан  21 этгээдийг эрэн 
сурвалжлан ажилласнаас 16 этгээдийг дайчлан ажиллаж одоо 7 этгээдийг үргэлжлүүлэн эрэн 
сурвалжилж байна. 

Сураггүй алга болсон хүн эрэн сурвалжлан 
ажилласан талаар: 

№ Төрөл 
“ASAP” 

санд 
нийт 

Үүнээс 
2017  
онд  

Үүнээс Одоо  
ЭС-ж байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 
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зарласан 

1 

Сураггүй 
алга 

болсон 
хүн 

38 30 8 7 6 1 

         8 

 
2017 оны IY улирлын байдлаар оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон хүн АSAP 

сангаар улсын хэмжээнд 7 хүнийг эрэн сурвалжилж ажилласнаас 6 хүний байгаа газрыг олж 
тогтоон ажилласан байна. ASAP санд нийтдээ 38 хүнийг эрэн сурвалжлан ажилласнаас 30-ыг 
олж тогтоон одоо 8 хүнийг эрэн сурвалжлан ажиллаж байгаагийн 3 нь усанд живж урссан хүн 
байна.   

 
Шүүхээс даалгасан бусад хүнийг эрэн 

 сурвалжлан ажилласан талаар: 
 

№ Төрөл 
“ASAP” 

санд нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 онд  

Үүнээс Одоо ЭС-ж 
байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон Олдоогүй 

1 
Шүүхээс 
даалгсан 

хүн   
38 35 3 3 1 2 3 

 
”Шүүхээс даалгасан хүн”-ий мэдээлэл нь Сураггүй алга болсон хүний мэдээлэлд 

төрлөөрөө ялгагдаж харагддаг байсан бол тусдаа 5411-р бүртгэгдэж байгаа бөгөөд ASAP санд 
нийтдээ 38 хүнийг эрэн сурвалжлан ажилласнаас 35-ыг олж тогтоон одоо 3 хүнийг эрэн 
сурвалжлан ажиллаж байна. 2017 оны IY улирлын байдлаар 3 хүнийг эрэн сурвалжилж 
ажилласнаас 1 хүнийг олж тогтоон шүүхийн байгууллагад хүлээлгэн өгсөн байна.  
 

Хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос эрэн  
сурвалжлан ажилласан талаар: 

 

№ Төрөл 
“ASAP” санд 

нийт зарласан 
Үүнээс 

2017 онд 
Үүнээс 

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 
1 Цогцос  2 1 1 1 1 - 

 
 2015 оны 09 сарын 03-ны өдрийн 17 цаг 30 минутанд Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын 3-р 
багийн нутаг Шаврын голын эх гэх газарт голын эргээс хүний гавлын болон бусад хэсгийн яс 
олдсон бөгөөд хэргийн газраас цагаан өнгийн судалтай цайвар цэнхэр өнгийн турсик, хөх 
өнгөтэй байж болохоор гандаж шарласан дугуй захтай ноосон цамц, хөх өнгийн 32 размерийн 
жинсэн өмд, саарал өнгийн бэлтгэлийн өмд, улаан өсгийтэй саарал өнгийн ноосон оймс, 
хоншоор болон өсгий хэсэг нь хар өнгөтэй хүрэн өнгийн пүүзэн гутал зэрэг хувцас олдсоныг хэн 
болохыг тогтоохоор хариуцсан нутаг дэвсгэртээ эрэн сурвалжлан ASAP санд ЭС зарлалтын 
№:540003315000072, маягтын №:541703315000001 дугаараар зарлан ажиллаж байна.  
           2017 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын нутаг “Номын 
булаг” гэх газрын ойролцоо асфалтан замын ус зайлуулах бетонон хоолой дотор 40 орчим 
насны улаан өнгийн пудволктай, хар өнгийн зуртиктэй, саарал өнгийн бэлтгэлийн өмдтэй, хүрэн 
өнгийн пүүзэн гуталтай эрэгтэй хүний цогцос олдсон хэрэгт ASAP санд ЭС зарлаж Бямбажав 
овогтой Эрдэнэ-Очир /ЖН74033195/ гэгч болохыг эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Б.Нэргүйбаатар олж тогтоон ажилласан байна.  
 

Галт зэвсэг эрэн сурвалжлан ажилласан талаар: 
 

№ Төрөл “ASAP” Үүнээс 2017 онд  Үүнээс Одоо ЭС-ж 
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санд нийт 
зарласан 

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 
байгаа   

1 
Галт 

зэвсэг   
11 7 4 - - - 

4 

 
  2011.06.01-ээс 2017.06.30-ыг хүртэл ASAP сангаар улсын хэмжээнд 10 галт зэвсэг, 1 сум 
хэрэгсэл эрэн сурвалжлан ажилласнаас 6 галт зэвсэг, 1 сум хэрэгслийг олж тогтоон одоо 4 галт 
зэвсгийг үргэлжлүүлэн эрэн сурвалжилж байна.   
 

Түүх соёлын дурсгалт зүйл эрэн сурвалжлан 
ажилласан талаар: 

 2017 оны IY улиралд тус Цагдаагийн газраас “ASAP” сангаар улсын хэмжээнд түүх 
соёлын дурсгалт болон хосгүй үнэт зүйл эрэн сурвалжлаагүй. ASAP сан ашиглагдаж эхэлснээс 
хойш түүх соёлын дурсгалт зүйлээр 2 эд зүйл эрэн сурвалжлан ажиллаж байсан бөгөөд дээрх 
алдагдсан гэх бурханы талаар орон нутгийн судлах музей болон Дашчойнхорлон хийдээс 
лавлагаа авахад тухайн алдагдсан гэх бурхан нь ТСДЗүйл болон хосгүй үнэт зүйлээр 
бүртгэгдээгүй байсан. Иймд тухайн байгууллагаас нь ирүүлсэн албан тоотыг үндэслэн эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 2 бурханыг эрэн сурвалжлах ASAP сангийн “Түүх соёлын дурсгалт 
болон үнэт зүйл” хэсэгт эрэн сурвалжилж байсныг “Эд зүйл” хэсэг рүү шилжүүлэн эрүүгийн 
хэрэг нь хэрэгсэхгүй болсон үндэслэлээр эрэн сурвалжлалтыг зогсоосон байна. ТСД болон 
хосгүй үнэт зүйл хэсэгт эд зүйл эрэн сурвалжлаагүй байна.      
 

 Алдагдсан тээврийн хэрэгсэл эрэн сурвалжлан  
ажилласан талаар: 

 

№ Төрөл 
“ASAP” санд 

нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 онд  

Үүнээс Одоо ЭС-ж 
байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 
Тээврийн 
хэрэгсэл   

17 13 4 4 - 4 4 

  
Тайлангийн хугацаанд шинээр “ASAP” сангаар улсын хэмжээнд нийт 4 тээврийн хэрэгсэл 

эрэн сурвалжлан ажилласан байна.   
 ASAP санд нийт 17 тээврийн хэрэгсэл эрэн сурвалжлан ажилласнаас 13 тээврийн 
хэрэгслийн эрэн сурвалжлалтыг зогсоож одоо Одоо ASAP сангаар улсын хэмжээнд 4 тээврийн 
хэрэгслийг үргэлжүүлэн эрэн сурвалжилж байна. Үүнд: 2017 оны 06 дугаар сарын 06-наас 07-нд 
шилжих шөнө Булган аймгийн Орхон сумын 1 дүгээр баг Баруун дэнж гэх газраас Шар өнгийн 
супер хайрхан мотоцикль алдагдсан, 2017 оны 06 сарын 06-аас 07-нд шилжих шөнө Булган 
аймгийн Бугат сумын 2-р багийн нутаг "Дундат" гэх газраас иргэн О.Батсуурийн эзэмшлийн 
шинээр нь аваад 20 хонож байгаа "UB MOTO" маркийн улсын дугааргүй цэнхэр өнгийн 
мотоцикль алдагдсан, 2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Булган аймгийн Орхон сумын 5 
дугаар баг Дээд хорооноос улаан өнгийн Даюун маркийн мотоцикль алдагдсан, Булган сум 5-р 
баг Манал дэлгүүрээс 30-40 орчим насны эмэгтэй хүн, мөнгийг мобайлаар шилжүүлсэн гэж их 
гарын мөнгөн аяга залилан авсан хэрэгт приус-20 маркийн 26-90 УНӨ тээврийн хэрэгслийг 
улсын хэмжээнд ASAP сангаар эрэн сурвалжлан ажиллаж байна.  
   

 Мал, амьтан эрэн сурвалжлан ажилласан талаар: 
 

№ Төрөл 
“ASAP” санд 

нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 онд  

Үүнээс Одоо ЭС-ж 
байгаа  

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 Мал   183 173 10 1 1 - 10 
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2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 1 эрэн сурвалжлалтаар 1 адуу эрэн сурвалжилснаас 
1 адууг олж тогтоон санд хаалт хийсэн байна. Одоо 31 үхэр, 53 адууг ASAP сангаар улсын 
хэмжээнд үргэлжлүүлэн эрэн сурвалжилж байна.    

 
Эд зүйл эрэн сурвалжлан ажилласан талаар: 

 

№ Төрөл 
“ASAP” санд 

нийт 
зарласан 

Үүнээс 
2017 онд  

Үүнээс 
Одоо ЭС-ж байгаа 

Олдсон Олдоогүй Олдсон олдоогүй 

1 
Эд 

зүйл  
184 100 84 26 6 20 

84 

 
Тайлангийн хугацаанд 26 эрэн сурвалжлалт зарлан ажилласнаас 6 эд зүйлийг олж 

тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоож санд хаалт хийсэн байна.   
Өмнөх оны үлдэгдэл эрэн сурвалжилж байсан эд зүйлүүдээс 27 эрэн сурвалжлалтыг 

зогсоон одоо ASAP санд эд зүйлээр нийт 184 эрэн сурвалжлалт зарлан ажилласнаас 100 эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоон одоо 84 эрэн сурвалжлалтаар эд зүйлийг үргэлжүүлэн эрэн сурвалжлан 
ажиллаж байна.  
 

Эрэн  сурвалжлах чиглэлээр нээсэн 
 Мөрдөн сурвалжлах хэргийн талаар: 

 
МСХэрэг Урд байсан  

үлдэгдэл 
Шинээр нээсэн Хааж 

шийдвэрлэсэн 
Одоо 

ажиллагаанд 
байгаа МСХ 

2017 оны III улирлын 
байдлаар  

4 0 0 4 

 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн хэмжээнд 14 мөрдөн сурвалжлах хэрэг ажиллагаанд 

байгаа бөгөөд үүнээс эрэн сурвалжлах чиглэлээр нээсэн 4 хэрэг ажиллагаанд байна. Үүнд: 
-2007 оны 07 сард Булган аймгийн Баян-агт сумын иргэн Дашцэрэн нь Тоз-8 маркийн 

буугаар Дашдэлэг гэгчийн толгойн тус газар нь буудаж амь насыг нь хохироосон бөгөөд дээрх 
галт зэвсгийг олж тогтоох чиглэлээр нээсэн “ТОЗ-8” тусгайлсан нэртэй 3200.28110003 
дугаартай МСХэрэг 

- 2006 оны 3,4 дүгээр сард Булган аймгийн Баян-Агт сумын иргэн Дашдэлэг, Батсайхан, 
Бат-эрдэнэ нар нь Тоз-8  маркийн 3 ширхэг галт зэвсэг авч яваад хээр гээгдүүлсэн бөгөөд 
түүнийг олж тогтоох чиглэлээр нээсэн “ЗЭВСЭГ” тусгайлсан нэртэй 3200.28110004 дугаартай 
МСХэрэг /ASAP санд ЭС зарлалтын №: 540003311000004, №540003311000005, 
№540003311000006 дугаараар/ 

-2004 оны 02-р сард Булган аймгийн Гурванбулаг сумын иргэн Л.Цолмон нь Хишиг-
Өндөр суман дах өөрийн төрсөн дүүгийнхээс гараад сураггүй алга болсон “ЭРЭЛ” тусгайлсан 
нэртэй 3200.28080003 дугаартай МСХэрэг /ASAP санд ЭС зарлалтын №: 540003311000062 
дугаараар/ 

-2016 оны 12 сарын 09-өөс 10-нд шилжих шөнө Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын 3-р 
багийн нутагт өвөлжиж байгаа Түмэн-Өлзийгийн гэрээс Г.Батбилэг нь гарч яваад сураггүй алга 
болсон “СУРАГ” тусгайлсан нэртэй 3200.28170001 дугаартай МСХэрэг /ASAP санд ЭС 
зарлалтын №: 540003316000104 дугаараар/ Цогцос нь олдсон, осгож нас барсан байх бөгөөд 
амьд ахуйдаа биедээ авсан гэмтлийг үндэслэн Бат-Эрдэнэ гэгчийг яллагдагчаар татан шалгаж 
байгаа, хэргийг хааж ТТБ-д хүргүүлэх арга хэмжээ авах.  
 

Нэгдсэн арга хэмжээний талаар: Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийг нөхөн 
илрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр “Сар шинэ-2017”, “Илрүүлэлт-Шийдвэрлэлт” зэрэг 
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нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласны үр дүнд мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд 
шалгагдаж байсан 3, хэрэг бүртгэлтэнд шалгагдаж байсан 6 хэрэг, мөрдөн байцаалтын шатанд 
түдгэлзүүлсэнээс 3 хэргийг нөхөн илрүүлж,  хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалт, шүүхийн шатнаас 
оргон зайлж “ASAP” сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 9 этгээдээс 7 этгээдийг дайчлан 
баривчилж эрүүгийн хэргүүдийг шийдвэрлэн  ажилласан. Арга хэмжээний үр дүнг ЦГ-н даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулан хэлэлцүүлж танилцуулгыг МБГазрын хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэлтэст хүргүүлсэн. 

Улсын хэмжээнд 2017 оны 3,4-р улиралд зохион явагдсан “Сэргээн шийдвэрлэлт-1”, 
“Сэргээн шийдвэрлэлт-2”, “Илрүүлэлт-Оргодол” арга хэмжээний хүрээнд тус цагдаагийн газар 
нэгдсэн төлөвөлгөөг гарган цагдаагийн газрын даргаар батлуулан арга хэмжээний хүрээнд 
АСАП сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 8 сэжигтэй этгээдийг эрэн сурвалжилж олж тогтоон 
хаалт хийж ажиллан, Шүүхээс эрэн сурвалжлагдаж байсан 3 хүнийг эрэн сурвалжлан олж 
тогтоон шүүхийн байгууллагад шилжүүлэн өгч ажилласан байна. Эрэн сурвалжлагдаж байсан 2 
цогцосыг олж тогтоох чиглэлээр бусад аймаг дүүргийн цагдаагийн газартай хамтран Улсын 
хэмжээнд эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулан олж тогтоон ажиллалаа. Арга хэмжээний 
хүрээнд эргүүл шалгалтанд үүрэг гүйцэтгэж ажилласанаар 5 хэргийг илрүүлэн хэргийн эзэн 
холбогдогчийг олж тогтоон ажилласан. “Хяналт шийдвэрлэлт” арга хэмжээний хүрээнд Булган 
аймгийн “Баян-Нуур” сум, “Зоон даваа”-ны автозамын хяналтын постуудад эрүүгийн мөрдөгч, 
мөрдөгч нарыг 7 хоногоор шалгалтанд үүрэг гүйцэтгэж ажиллаж ажлын үр дүн гаргасан алба 
хаагч нар газрын даргаас шагнал урамшуулал авч, сахилга хариуцлага алдсан алба хаагч 
нарыг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралаар оруулан арга хэмжээ тооцон ажиллалаа. 
“Хяналт-Шийдвэрлэлт” арга хэмжээний хүрээнд хулгайн 2 хэрэг, эрэн сурвалжлагдаж байсан 6 
этгээдийг олж тогтоон ажилласан байна. 

Аймгийн засаг даргын 2017 оны 11 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/555 тоот захирамж, 
Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 11 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/56 тоот тушаалын дагуу 
Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа орон байрны хулгай, малын хулгай, хүрээлэн 
буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх зорилгоор 2017 оны 11 дугаар сарын 
14-өөс 2017 оны 12 дугаар   сарын 08-ны хооронд Булган аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
“Хяналт Шийдвэрлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан байна. 

Арга хэмжээний хүрээнд байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөнөөс 5,800,000 төгрөг 
шийдвэрлүүлэн Орхон аймгийг тойрсон Бугат сумын “Зостын даваа”, Хангал сумын “Хуурай 
хөтөл”, Орхон сумын “Говилын эх”, Орхон сумын Халиун багийн “Бүрэн бүст” гэх үндсэн постонд 
үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагч нарын хоолны зардалд нийт 3.910.000 төгрөгийг зарцуулсанаас 
гадна дээрх постуудад тус бүрт 346,500 төгрөгийн  шатахуун, нийт 1.386.000 төгрөгний 
шатахууны зардлыг шилжүүлсэн байна.  
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2017 оны 11 дугаар сарын 14-ны өдрөөс 2017 оны 12  дугаар сарын 08-ны хугацаанд  
“Хяналт Шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд үүрэг гүйцэтгэж байгаа постууд нийт 
5,866 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 596 зөрчил илрүүлэн, 778 иргэнийг 21.800.000 төгрөгөөр 
торгосон арга хэмжээ тооцсон.  

 
 
“Хяналт-Шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд гарал үүсэлгүй мал, мах ,мод 

тээвэрлсэсэн 9 зөрчлийн илрүүлж холбогдох газарт шилжүүлэн арга хэмжээ авхуулсан.  
 
Дээрхи арга хэмжээний хүрээнд олон удаагийн үйлдлээр мал хулгайлах гэмт хэрэг 

үйлдэн эрэн сурвалжлагдаж байсан этгээд болох Пүрэвсүрэн овогтой Энхбаатарыг 2017 оны 11 
дугаар  сарын 23-ны өдөр Булган аймгийн Орхон сумын 1 дугаар  баг “Хадан хошуу” гэх газар 
байгааг тогтоон  баривчилж холбогдох албанд шилжүүлэн ажилласан. 

 
Арга хэмжээний хүрээнд Хангал сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад 

Г.Жамсранжав тус сумын 2 дугаар багийн иргэн Ц.А-нь ойд зөвшөөрөлгүй мод бэлтгэснийг, 2-р 
багийн иргэн С.Д-нь ойд зөвшөөрөлгүй мод бэлтгэснийг, 4 дүгээр  багийн иргэн О.Б-нь хууль 
бусаар тул загас агнасныг тус тус илрүүлэн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн ажилласан. 

 
-Хэрэг бүртгэх албаны  чиглэлээр 

Хэрэг бүртгэх тасгаас эрүүгийн хэрэг бүртгэх ажлын чиглэлээр 2017 оны жилийн эцсийн 
байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 150 гомдол, мэдээлэл 
хүлээн авч 112 гомдол мэдээлэл буюу 74.7 %-г 5 хоног, 36 гомдол мэдээлэл буюу 25.3 %-г 5-19 
хоногт хугацаа сунган шалгаж шийдвэрлэж ажилласан. 

 
Тайлангийн хугацаанд 74 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 44 гомдол, 

мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзан, 32 гомдол, мэдээллийг харъяаллын дагуу 
шилжүүлэн шийдвэрлэсэн.  

 
Хэрэг бүртгэх тасгаас хэрэг бүртгэлтийн ажлын чиглэлээр 2017 оны жилийн эцсийн 

байдлаар шинээр 74 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн, эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 
дугаар зүйл зааснаар түдгэлзүүлсэн 6 хэргийг, хэрэгсэхгүй болгосноос 2 хэргийг тус тус сэргээн 
нийт 82 эрүүгийн хэрэг шалгаж хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан нь 2016 оны мөн үеэс  2 
хэргээр буюу 2.4 %-иар буурсан байна.  

 
Үүнээс 27 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай, 39 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох 

санал бичиж, 5 хэргийг харьяаллын дагуу Мөрдөн байцаах алба болон бусад газарт шилжүүлж, 
6 хэргийг түдгэлзүүлэх санал прокурорт хүргүүлсэн ба ажиллагаанд үлдэгдэлээр байсан 5 
хэргийг Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасагт   шинээр дагаж мөрдөж буй хуулийн 
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дагуу шилжүүлэн  хэргийн шийдвэрлэлт 93.9 хувьтай байсан  нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 4.5 %-р өссөн үзүүлэлттэй байна.  

 
Яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт шилжүүлсэн эрүүгийн хэрэг 2017 оны жилийн 

эцсийн  байдлаар 27 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 13 хэргээр буюу 92.8 хувиар өссөн эерэг 
үзүүлэлттэй байна. 

 
 
 

 
 
Тайлангийн хугацаанд хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан хэргээс 6 эрүүгийн хэргийг 

ЭБШХуулийн 205 дугаар зүйл зааснаар түдгэлзүүлсэн нь урьд оны мөн үеэс 7 хэргээр буурсан 
үзүүлэлттэй байна.  

 
Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан 82 хэргээс 46 хэргийг хялбаршуулсан журмаар 

шийдвэрлэн ажилласан нь нийт хэргийн 56.0 хувь байна. Энэ нь 2016 оны мөн үетэй 
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ЗӨРЧЛИЙН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ 
МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

харьцуулахад  хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг нь 6 хэргээр буюу 9.0 хувиар 
өссөн эерэг үзүүлэлттэй байна.  

 
 Хэргийн илрүүлэлтийн хувьд хэрэг бүртгэх ажлын чиглэлээр нууц далд аргаар 
үйлдэгдсэн 18 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсанаас 12 хэргийг илрүүлж хэргийн 
илрүүлэлт 66.6 %-тай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 12.4 %-р өссөн байна.  
 

Хэрэг бүртгэлтийн шатанд иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагад 82.542.120 сая төгрөгний 
хохирол учирсанаас 67.942.010 сая төгрөгний хохиролыг нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн 
төлүүлэлт 82.1 хувьтай байгаа нь хүрэх ёстой түвшинд хүрч биелэсэн дүнтэй байна. 

 
Хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагч нараас эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль зөрчсөн 

зөрчил заагдан прокурорын байгууллагаас шаардлага аваагүй ажиллаж байгаа ба Хэрэг 
бүртгэлийн ажлын чиглэлээр 28 мэдэгдэл бичиж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 22 хариуг 
авч ажилласан. 

 
 Ахлах хэрэг бүртгэгч нь хэрэг бүртгэлтийн ажлыг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу 
чанартай явуулахад алба хаагчдад хяналт тавьж мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллаж 
байгаа ба алба хаагчдын шалгаж байгаа 119 гомдол мэдээлэл, зөрчлийн 25 хэрэг, 15 эрүүгийн 
хэргийг уншиж танилцаж бичгээр 12 алба хаагчид хугацаатай үүрэг, ахлах хэрэг бүртгэгчийн 
зааварчлага бичиж хүргүүлэн биелэлтэнд нь хяналт тавьж үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 
    
 

Хэрэг бүртгэх тасаг нь харьяалан шийдвэрлэх зөрчлийн шинжтэй 188 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авсанаас 51 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, 52 зөрчлийг 
хялбаршуулсан журмаар торгуулийн арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн, 45 гомдол мэдээллийг  
 
хүлээн авахаас татгалзаж, 13 гомдол, мэдээллийг харъяаллын дагуу бусад тасагт шилжүүлж 
шийдвэрлэсэн. Үлдэгдэл 27 зөрчлийн шижтэй гомдол мэдээлэл шалгагдаж байна. 
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Холбогдогчийг баривчлуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн хэрэг нээсэн 16 хэргийн 16 холбогдогчид баривчлах шийтгэл оногдуулах 
саналыг хэргийн материалын хамт Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд 
шилжүүлж, 26 зөрчлийн хэргийн холбогдогчид торгох шийтгэл оногдуулан материалыг 
прокурорт хянуулахаар шилжүүлсэн, үлдэгдэл  5 зөрчлийн хэрэгт холбогдох ажиллагааг явуулж 
байна. 

 
 
Нийт хүлээн авсан зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 52 зөрчлийг хялбаршуулсан 

журмаар шийдвэрлэж, 5.535.000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан байна. 
 
Зөрчил үйлдэхдээ ашигласан болон зөрчил үйлдэж хууль бусаар олсон орлого 

хураагаагүй, эрх хязгаарлах арга хэмжээний Хүнийг саатуулах арга хэмжээг хуулийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэн 192 хүнийг саатуулж ажиллалаа.  
  
                                             
 
 

-Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр 
  

Тайлангийн хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 196 гомдол мэдээлэл 

хүлээн авч шалгаснаас 128 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 63 гомдол 
мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт, 5 гомдол мэдээллийг 
харьяалалын дагуу бусад газарт шилжүүлэн ажилласан. Одоо өргөдөл гомдол, мэдээллийн 
үлдэгдэлгүй 100 хувь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж ажилласан. 
 Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар хүргүүлсэн материалд 100 хувь хариу 
мэдэгдэх хуудас бичиж хүргүүлсэн.  
 Мөрдөн байцаалтын шатанд шинээр 265 холбогдогчтой 223 хэрэг хүлээн авч, бусад 
газраас 2 холбогдогчтой 2 хэрэг, ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 
түдгэлзүүлснээс 33 хэрэг сэргээж, шүүхээс 10 холбогдогчтой 9 хэрэг, прокуророос нэмэлт 
мөрдөн байцаалтанд буцсан 26 холбогдогчтой 23 хэргийг хүлээн авч нийт 303 холбогдогчтой 
290 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан байна.  
 Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан нийт хэргээс 251 холбогдогчтой 168  хэргийг 
яллах дүгнэлт үйлдүүлэх /шинэ хуулиар шүүхэд шилжүүлэх саналтай/ саналтай, хэрэгсэхгүй 
болгох саналтай 18 холбогдогчтой 89 хэргийг прокурорт, харьяалалын дагуу 12 холбогдогчтой 
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17 хэргийг өөр бусад газарт шилжүүлж, ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр шинээр 
33 хэргийг сэргээн шалгасан байна. Одоо ажиллагаанд хэрэг бүртгэлтийн 10 холбогдогчтой 10 
хэрэг, мөрдөн байцаалтын 12 холбогдогчтой 8 хэргийн  үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд 2016 оны 
жилийн эцэст 10 хэргийн үлдэгдэлтэй байсан байна. 
 Гэмт хэргийн улмаас иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад 942,5 сая төгрөгний хохирол 
учирснаас 750,4 сая төгрөгийн хохиролыг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн 
төлүүлж ЭБШХ-н 134 дүгээр зүйлд заасны дагуу иргэний нэхэмжлэл болон эд хөрөнгө хурааж 
болзошгүй явдлыг хангах зорилгоор сэжигтэн, яллагдагч, эсхүл хуулиар тэдний төлөө 
хариуцлага хүлээвэл зохих этгээдүүдээс 334,6 төгрөгний эд хөрөнгийг битүүмжлэн ажилласан. 
Гэмт хэргийн хохирол нөхөн төлүүлэлт 79,6 хувьтай байна.  

Монгол Улсын ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлийн 205.1.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр 
түдгэлзүүлсэн, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргийг илрүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын 
“Эрэн сурвалжлах журам”-н \код-229\ хэрэгжилтийг хангах, цагдаагийн байгууллагын төрөл 
албадын эрэн сурвалжлах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, ЭБШАО-н эрхийг хангах, ЭБШХ-н 205 
дугаар зүйлийн 205.1.2 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн эрүүгийн хэргүүдийн 
оргон зайлсан сэжигтэн, яллагдагч нарыг олж тогтоон баривчлан эрүүгийн хэргийг сэргээн 
шалгаж шийдвэрлэх зорилгоор тайлангийн хугацаанд дараах ажил арга хэмжээг зохион 
байгуулсан. Үүнд: 

-2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл 
56 хоногийн хугацаатай  “Шийдвэрлэлт-2017” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. 
Арга хэмжээ эхлэхийн өмнө ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлийн 205.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр 
түдгэлзүүлсэн 104 хэрэг мөн хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.2 дахь хэсэгт зааснаар 
түдгэлзүүлсэн 3 хэргийн үлдэгдэлтэй байсан.  

Дээрх арга хэмжээг орон нутагт зохион байгуулснаар ЭБШХ-н 205 дугаар зүйлийн 205.1 
дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 97 хэрэг мөн хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.2 
дахь хэсэгт зааснаар түдгэлзүүлсэн 1 хэргийн үлдэгдэлтэй болж буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан. 

-2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
хооронд улсын хэмжээнд зохион байгууллагдсан “Илрүүлэлт-Оргодол 2017” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд салбар төлөвлөгөөг гарган ажилласан.  

Арга хэмжээний хүрээнд халуун мөрөөр нь 5 хэргийг нөхөн илрүүлж улсын хэмжээнд 
болон орон нутагт эрүүгийн хэрэгт болон шүүхээс АСАП сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан 
нийт 10 этгээдийг эрэн сурвалжилж олж тогтоосон. 

2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
хооронд Улсын хэмжээнд зохион байгууллагдсан “Эко-2017” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 
салбар төлөвлөгөөг гарган ажилласан. Арга хэмжээний хүрээнд шинээр Хүрээлэн буй орчны 
эсрэг 10 гэмт хэрэг илрүүлэн шалгасан. 

2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр Аймгийн прокурорын газартай хамтарсан 
зөвлгөөнийг байгуулж өнгөрсөн онд гаргасан алдаа дутагдал 2017 онд сар бүрийн 5-ны өдөр 
хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулж ЭБША-ны явцад гарч буй зөрчил дутагдал, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцэж байхаар шийдвэрлэсэн. Мөн тухайн сард 
шийдвэрлэх хэргийн график гаргаж өмнөх сард гаргасан хэргийн графикийн биелэлтийг тооцон 
ажиллаж хэвшсэн.  Тайлангийн хугацаанд нийт 11 удаа хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулж ажилласан. 
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Булган аймагт нийт сумдын Байгаль орчин, Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 
нарын  хамтарсан сургалт 2017 оны 03 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд зохион байгууллагдах 
үеэр ХБМБТ, ЭЦТ хамтран “Мал хулгайлах” гэмт хэрэг болон”Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулсан. 

“ЭБША-нд ЦХТСАХ авах үндэслэл журам,  Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх  нь” сэдэвт хамтарсан зөвлөгөөнийг 2017оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр аймгийн 
прокурорын газарт зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд аймгийн прокурор, хууль цаазын итгэмжит 
зөвлөх Г.Лхагвасүрэн, орлогч болон хяналтын прокурорууд, Булган аймаг дахь ЭХАШШ-н шүүгч 
С.Цэрэнханд, МБТ-н дарга, мөрдөн байцаагч нар оролцсон. 

Булган аймгийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлтэй хамтран  2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны 
өдөр Цагдаагийн байгууллагын алба хаагч, тэдний гэр бүлийн гишүүдээс гэмт хэрэг болон 
захиргааны зөрчилд өртөж хохирсон мөн түүнчлэн цагдаагийн алба хаагч нараас гэмт хэрэг 
зөрчилд холбогдон шалгагдсан тохиолдолд  хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай гэрээний 
төслийг боловсруулан ЦГ-н дарга, өмгөөлөлийн зөвлөлийн дарга нараар батлуулсан.  Өнгөрсөн 
хугацаанд тус цагдаагийн газраас 1 алба хаагч дээрх гэрээний дагуу үйлчлүүлсэн. 

Хялгант тосгонд “Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг түүний ойлголт, урьдчилан 
сэргийлэх, байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагаа” сэдэвт зөвлөгөөнийг 2017 оны 03 
дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд ойн сан бүхий Тэшиг, Сэлэнгэ, Бугат, 
Хангал, Орхон, Сайхан, Хутагөндөр, Баянагт сумдын байгаль хамгаалагч нар болон ИТХ-н 
дарга нар оролцсон. Дээрх төрлийн гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилэн сэргийлэх чиглэлээр 2 
цагийн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. 

Монгол улсын Их хурлаар 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр Цагдаагийн албаны 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж 2017 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдөхөөр хуульчилж энэхүү хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор цагдаагийн алба 
хаагчид шинэ тангараг өргөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг Цогт-Хун тайжийн талбайд 2017 
оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 11 цаг 40 минутанд Цагдаагийн байгууллагын хүрээнд нэгэн 
зэрэг тэмдэглэх үйл ажиллагаанд оролцсон. Уг үйл ажиллагаанд аймгийн хууль хяналтын 
байгууллагын удирдах ажилтан болон орон нутгийн иргэд төлөөлөгчид оролцсон. 
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Аймгийн прокурорын газарт шинэ хууль хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан гарч байгаа 
хүндрэл бэрхшээл цаашид авч хэрэгжүүлэх арга замын талаарх уулзалтыг  2017 оны 12 дугаар 
сарын 11-ний өдөр удирдах албан тушаалтны хүрээнд зохион байгуулсан. Уулзалтанд 
Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа З.Гомбо, аймгийн ерөнхий прокурор 
Ж.Лхагвасүрэн, орлогч прокурор Болорпүрэв, Дэд бөгөөд ЭЦТ-н дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа Д.Гантөмөр, МБТ-н дарга, цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр нар оролцсон. 

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Булган аймаг 
дахь хуулийн байгууллагуудын хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгууллагдсан. Уг зөвлөгөөнөөр 
Булган аймгийн Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн газрын, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, 
ШШГЕГ-н харьяа хаалттай хорих 439-р анги Шүүхийн шинжилгээний байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааг сайжруулах Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг нэг 
мөр ойлгож хэрэгжүүлэх, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, ял эдлүүлэх ажиллагаанд гарч буй 
зөрчил дутагдал, шүүн таслах ажиллагааны явцад гарч буй хүндрэл бэрхшээл, цаашид авах 
арга хэмжээг тодорхойлсон.  

 

 

 

 

 
  

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл 
145-г  бичиж хариу авсан. Хариу авалт 100 хувьтай байна. Мэдэгдэлийн мөрөөр шалгах 
ажиллагааг 8 удаа зохион байгуулсан. 
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 -Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр 

            2017 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд Хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг  34 бүртгэгдэж, 14 хүн нас барж, 29 хүн гэмтсэн нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг  8 буюу 30.7 хувь өссөн, урьд онд 15 хүн нас 
барсан бол  2017 онд 1 буюу 6.6 хувиар буурсан, хэргийн улмаас урьд онд 21 хүн гэмтсэн нь 
2017 оны мөн үетэй харьцуулахад  8 буюу 38.0 өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Үйлдэгдсэн  хэргийн шалтгааныг судалж үзэхэд:  Зогсоох арга хэмжээ аваагүй 11, 
эсрэг урсгал зогссон 6, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсоноос 6,  явган зорчигч дайрсан 4,  
хурд хэтрүүлсэн 3, мотоцикльтой 4, бусад 5, хэлбэрийг судалж үзэхэд онхолдсон 16, 
мөргөлдсөн 11 байна.  

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт шалгалтаар  нийт 11,274 зөрчил 
илрүүлсэнээс Цагдаагийн нийтлэг үүргээр   97 зөрчил,   үүнээс эрхийн үнэмлэхтэй согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон  303, эрхээ хасуулсан болон эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 75, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 288  зөрчил 
илрүүлэн ажилласан. 

  Согтуугаар тээврийн жолоодсон  125 жолоочийн эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасч, 
эрхгүй болон эрхээ хасуулсан үедээ согтуугаар тээврийн  хэрэгсэл жолоодсон  75  хүнийг 7-30 
хоногийн хугацаагаар баривчлуулан, зөрчилтэй явсан 10,608 хүнийг 389.506.600 төгрөгөөр 
торгосон өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад илрүүлсэн зөрчил 2,695 буюу 31.4 хувиар 
өссөн. Замын хөдөлгөөнд үргэлжлүүлэн оролцуулах боломжгүй  378  тээврийн хэрэгслийг түр 
саатуулж ажилласан. 

а. Мэргэжлийн хяналт, техник бүртгэлийн ажлын талаар 
 

  2017  оны жилийн эцсийн  байдлаар зам тээврийн хэрэг, ослын 58 дүгнэлт гарган Хэрэг 
бүртгэх, Мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлэн ажилласан. 

 “Нийтийн тээвэр-Аюулгүй зорчигч” арга хэмжээний хүрээнд ЗЦТ-ийн дарга цагдаагийн 
хошууч Ж.Эрдэнэ-Очир, Албан журмын даатгагчдын холбооны менежер М.Алтанхүү, 
Автотээврийн хяналтын улсын улсын байцаагч Б.Авирмэд нарын хамт Автотээврийн төвийн 
ажилчид болон нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Булган жолоо”, “Эрдэнэт арслан”, 
“Залман хангай” зэрэг аж ахуйн нэгжүүдийн  41 жолооч нарт Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 
дугаар  зүйл, Зөрчлийн оноо тооцох журам, жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал, 
Автотээврийн тухай хууль, тогтоомж, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан стандартуудаар холбогдох 
сургалтуудыг зохион байгуулж аж ахйн нэгжүүдийн тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, 
жолооч нарын тээврийн хэрэгслийн албан журмын даатгал болон “C,D” ангилалын тээврийн 
хэрэгсэл дээр давхар даатгуулж буй эсэхэд хяналт шалгалт хийж ажилласан. 

Булган аймгийн Булган сумын 6 дугаар  баг “Хужир толгой”, “Зоон даваа”-ны зам 
тээврийн хяналтын төвийн пост, аймгийн төв зэрэг газруудад тасгийн алба хаагчид хэсэгчилсэн 
шалгалтанд гарч үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд нийт 1172 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 109 зөрчил 
илрүүлж 109 жолоочийг 2.230.000 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан. 

        
 “Мотоцикль” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт замын  

хөдөлгөөнд оролцож байгаа мотоцикльтой иргэдэд үзлэг шалгалт хийж  2017 оны 05 дугаар 
сарын 01-ний байдлаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 15, эрхийн 
үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 29, үзлэг шалгалтаар нийт 485 
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мотоцикль шалгаж 15 хүнийг 7.200.00 төгрөгөөр торгож, хамгаалах малгай, тээврийн 
хэрэгслийн улсын дугааргүй явсан 81 иргэнийг 4.506.000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ 
авч хяналт шалгалтыг орон нутгийн болон улсын чанартай замд тогтмол хийж ажиллаж байна. 
Мотоцикль жолоодох “A” ангилалын эрхийн үнэмлэхгүй жолооч нарын судалгааг гарган “А” 
ангилалын сургалтанд 125 хүнийг хамруулж үнэмлэхжүүлсэн. 

 
Нэгдсэн шалгалтаар эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар мотоцикль жолоодсон 29 зөрчил 

илрүүлэн 29 иргэнийг Сум дундын эрүүгийн шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаатай, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтыг 
үндэслэн баривчлуулсан.  

Мөн аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн эрэгтэй 
хүүхдүүдэд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрмээр 
сургалт явуулан, мотоцикль унахгүй байх талаар “БАТАЛГАА” гаргуулан ажилласан. 

 
б.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар: 

 
            2017 онд ХАБАЖЭГХ, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 36 нэгдсэн арга хэмжээ , 
24 хэсэгчилсэн арга хэмжээ, 85 аж ахуйн нэгжийг хамруулан 590 удаа үзлэг шалгалтыг зохион 
байгуулж, 45 байгууллага, аж ахуйн нэгжид Замын хөдөлгөөний дүрэм, ЗХАБТХ-иар сургалт 
зохион байгуулж, телевизээр 7 удаа, радиогоор 42 удаа, мэдээ, мэдээлэл сэрэмжлүүлэг, 
санамж зөвлөмж 3100 ш хэвлүүлэн жолооч нарт тарааж, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
талаар 75 удаа ухуулга сурталчилгааны ажлыг 7520 хүнийг хамруулан зохион байгуулж, хэрэг, 
ослын шалтгаан нөхцлийг арилгуулах талаар 10 мэдэгдэл, шаардлага бичиж хариуг 95.5 хувь 
авч ажилласан. 

       Булган “АЗЗА “ ТӨХК,  Булган сумын Хот тохижилт үйлчилгээний ангиудад  замын 
зорчих хэсгийн цасыг арилгуулах, замын тэмдэг, тэмдэглэлгээг шинээр стандартын тэмдэг 
тавиулах, өвлийн цагт уул даваанд замын халтиргаа, гулгаанаас урьдчилан сэргийлэх  
чиглэлээр  4 мэдэгдэл, албан шаардлага өгч мэдэгдлийн хариуг авч ажиллалаа. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1, 2 дугаар 12 жилийн сургуулийн  258 багш ажилчдын 
дунд 2017 оны 9, 10 сард   Замын хөдөлгөөний дүрмийн сургалт, 10 хүртэлх насны хүүхдүүдийн  
эцэг эх, анги хариуцсан багш нартаа хамтран сургалтыг 10 удаа  зохион байгуулж,  баталгаа 
авч, сургалт орж  ажиллалаа.   

Аймгийн хэмжээнд зам тээврийн  осол, хэргийг  бууруулах чиглэлээр аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар 4 ширхэг зурагт самбарыг  хийлгэх зардалд  1.803.000 төгрөг, санамж, 
сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэхэд 600,000 төгрөг, шторк сэрэмжлүүлэг 400.000 төгрөгийн хөрөнгийг  
шийдвэрлүүлэн Булган-Орхон аймгийн  чиглэлийн замд Оросын булаг гэх газарт  2 самбар, 
Булган-Хутаг-Өндөр сумын чиглэлийн Дондогийн булаг гэх газарт  2 самбарыг зам тээврийн 
ослоос урьдчилан сэргийлж  байрлуулсан.  

Мөн гудамж замд хяналт шалгалтанд гарч ажиллах хугацаанд хууль бус нийтийн 
тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг 18  жолооч нарыг илрүүлэн тэднээс дахин зөрчил дутагдал 
гаргахгүй байх талаар баталгаа гаргуулан авч ажиллаж байна. 

Тус тасгаас Булган аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа болон аймгийн төв 
дотор хөдөлгөөнд оролцож байгаа нийт жолооч нарын тээврийн хэрэгслийн гадна талын 
гэрэлтүүлэх хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах, жолооч нарын гэрэл хэрэглэх соёлыг 
дээшлүүлэх зорилгоор жолооч нарын авто машинд давхардсан тоогоор 58 удаа шалгаж,  75 
жолоочид 1 удаа сургалт орж ажиллалаа. 
    Аймгийн хэмжээнд зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр элэгдэж 
муудсан 6 самбаруудыг 2017 оны 08 дугаар сард буулгуулж,   2 ширхэг шинэ  зурагт самбар, 
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300 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэийг ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр хийж, байрлуулан 
ажиллалаа. 
        Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгсэлд хүүхдийг зориулалтын суудалд 
суулгаагүй, бэхэлгээгүй, жолооч, зорчигч нарыг хамгаалах бүс хэрэглээгүй  599 зөрчлийг 
илрүүлэн, 599 хүнд 11.980.000 төгрөгөөр  торгож, 1.500.0 орчим  жолооч анхааруулж, 
түүнээс үүсэх хор уршигийг тайлбарлаж, ойлгуулж ажиллаа.   
              Өвлийн улирал эхэлж цас орсноос шалтгаалан автозамын зорчих хэсэгт халтиргаа 
гулгаа үүсэх, цасан болон шороон шуурганаас шалтгаалан зам орчны үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмал болох, байгалийн таагүй үзэгдлийн үед осол, хэргээс урьдчилан сэргийлж 
замын хөдөлгөөнд оролцогч жолооч, зорчигчдод 250 санамж сэрэмжлүүлэг тараан, өвлийн 
улирлын дугуй тавьж хэрэглэхийг хөдөлгөөнт эргүүлд хяналт шалгалтанд гарч байгаа алба 
хаагч нар хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч,  Булган аймаг дахь TV-9 салбар, Сайхан монгол ТВ, FM-
106.5, мэдээ мэдээлэл хүргүүлж ажилласан.   
              Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор аймгийн төвийн болон сумдын ерөнхий боловсролын 16 сургууль, 18 
цэцэрлэгүүдийн “Хичээлийн шинэ жил”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаанд алба хаагч нар хяналт 
тавьж, Боловсрол, соёлын урлагийн газрын даргын 2017.08.30-ны өдрийн А/21 тоот тушаалаар 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 ангийн суралцагчдад   “Замын хөдөлгөөний соёл”  
сургалтыг хичээлийн сүүлийн цагийн 5-10 минутанд Замын хөдөлгөөний дүрмийн хичээлийг  
багш нар оруулах болсон тул түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.  
         Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдын 44 эцэг, эхчүүдэд,  Булган  
аймгийн Хаан банкны  53 дахь салбарын 28 ажилтанд, нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг 
аж ахуйн 42 жолооч нарт  Зөрчлийн тухай  хууль болон  Замын хөдөлгөөний дүрмийн талаар 
сургалт орж ажиллалаа.  

Ерөнхий боловсролын сургууль,  цэцэрлэгийн багш нар, 1-5 дугаар ангийн сурагчдын 
150  эцэг,  эх, асран хамгаалагч нарын дунд  2017 оны  9 дүгээр сарын 12-ны өдөр Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрмийн сургалтыг орж, 
сургалтаар хичээл эхлэх, тарах үед хүүхдүүдийг хүлээлгэн өгч байх, хүүхдийг   зам тээврийн  
ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх “School police” 
эргүүлийн ач холбогдлыг тайлбарлаж, тогтмол эцэг, эхүүдийг чанартай ажиллах талаар чиглэл 
өгч ажиллалаа. 
         Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх өдөр”-ийг тохиолдуулан 6 заалт бүхий 
удирдамж гарган Булган аймгийн ГБХЗХГазар, Дэлхийн зөн Булган хангай ОНХХөтөлбөр, 
Замын цагдаагийн тасгийн дарга нараар батлуулж 200,000 төгрөгний төсөвтэй 2017 оны 04 
дүгээр сарын 11-ны өдөр аймгийн төвд зохион байгууллаа.    
          “Авто машингүй өдөр” арга хэмжээг 2017 оны 4 дүгээр сарын 05-нд өглөөний 09 цагаас 18 
цаг хүртэл төв замын хөдөлгөөнийг түр хязгаарлаж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-12 
ангийн сурагч, бага ангийн сурагч, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд гар зургийн тэмцээнийг 
зохион байгуулж, зам дээр авто машингүй өдрийн зураг зуруулж, түрүүлсэн сурагч, бэлтгэл 
бүлгийн хүүхдүүдэд гарын бэлэг, дурсгалын зүйл өгч ажилласан. 
             Уг арга хэмжээний хүрээнд Булган сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
хүүхдүүдийн дунд “Хүүхдийн нүдээр замын хөдөлгөөн” сэдэвт зохион бичлэгийн уралдаан 
зарлаж 1,2,3-р байр эзлүүлэн өргөмжлөл, гарын бэлэг, Булган сумын төв зам дээр цэцэрлэгийн 
ахлах бүлгийн хүүхдүүд Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн хүүхдүүдийн дунд гар 
зургийн уралдааныг автомашины зорчих хэсэг дээр зуруулж байр эзлүүлэн 9 хүүхдэд гарын 
бэлэг өгч, урамшуулсан, үйл ажиллагаагаа Булган аймаг дахь ТВ-9 телевизийн сурвалжлагчтай 
хамтран мэдээлэл бэлтгэн ажиллалаа. 

Замын цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс ирүүлсэн сургалтын бичлэг, 
шторкыг “Булган замын цагдаагийн тасаг” болон орон нутгийн “Булган зар”, fasebook хаяг, 
аймгийн төвийн ЛЕД дэлгэцээр нэвтүүлэн сурталчилах ажлыг 4 удаа зохион байгуулсан. 
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 Соён гэгээрүүлэх аяны хүрээнд  2017 оны 4 дүгээр сард тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхийн үнэмлэхтэй алба хаагчдын дунд “Уран жолоодлого” тэмцээнийг Батлан хамгаалах 
туслах нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулан ажиллалаа. Тэмцээнийг зохион явуулах 
төлөвлөгөөг Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж удирдамжинд заагдсан ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэлээ. Тэмцээнд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй 12 алба хаагч оролцож 
автодромын 5 үйлдэл хийж гүйцэтгэн хамгийн бага хугацаанд туулсан амжилтаар 1,2,3-р байр 
эзлүүлж медаль, өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа. Мөн 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 22-нд “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч 2017” шалгаруулах тэмцээнд уран жолоодлого, замын 
хөдөлгөөний дүрмийн тестээр шалгалтуудыг оруулж дүгнэсэн.    

Замын цагдаагийн албаны даргын 2017.02.14-ны өдрийн 8/645 тоот албан бичгээр 
хүргүүлсэн хуваарийн дагуу 4 дүгээр сард явуулах “Явган зорчигчийн гарц, гарам, сургууль, 
цэцэрлэг орчмын судалгаа” сэдэвт арга хэмжээг Булган аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн 
газар, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн гишүүдтэй хамтран явуулж,  
цаашид хэрэгжүүлэх санал дүгнэлт боловсруулан тодорхой төрлийн ажил зохион байгуулж 
ажиллаа. Үүнд: 

1.Сургууль болон цэцэрлэг орчимд шаардлагатай тэмдэг тэмдэгллэгийн судалгааг гаргаж 
ажиллаа. 

2.Хүүхдийг зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Булган сумын 
хэмжээнд сургууль, цэцэрлэг орчимын бүсд шаардлагатай явган зорчигчийн гарц, гарам 
судалгааг Боловсрол, соёл урлагийн газарт 2 албан мэдэгдэл хүргүүлж хамтран ажиллаа. 
         3. “Сайхан монгол” ТВ-тэй хамтран “Явган зорчигчийн гарц, гарам, сургууль, цэцэрлэгийн 
орчмын бүс” Сэдэвт арга хэмжээг иргэд олон нийтэд сурталчилан ажилласан. 
         4. Булган аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газарт албан мэдэгдэл хүргүүлж хугацаанд 
нь хариуг нь авч, Ерөнхий боловсрол сургуулийн ойролцоох замуудад, сургууль орчим бүс 
тэмдгийг шинээр хийх ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. 
         Арга хэмжээний явц, хяналт шалгалтын талаар “Булган мэдээ” сонин, Булган аймгийн FM-
106,5-д хэвлэл мэдээлэл хэрэгслээр сурталчилж ажиллаа. Хэсэгчилсэн шалгалтанд гарч 
ажиллаж байгаа алба хаагч нарт зааварчилгаа болон албаны бэлэн байдлыг хангаж байгаа 
эсэхт ЗЦТ-ийн ахлах зохицуулагч, цагдаагийн хошууч Г.Батхуяг хяналт тавьж ажиллаа.         
            Аймгийн хэмжээнд хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт зам 
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЗЦТ-ийн зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч 
Б.Өнөрбат, Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран 100 ширхэг санамж зөвлөмж 
хэвлүүлэн тарааж ажиллаа. 
          Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг” Замын хөдөлгөөний цагаан толгой-
2017” цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд зохион явуулдаг тэмцээний удирдамжийг 2017 
оны 4-р сарын 10-нд Аймгийн Засаг дарга бөгөөд Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн, ИТХ-н 
тэргүүлэгчдийн дарга бөгөөд ГХУСАЗЗөвлөлийн дарга нараар батлуулан Аймгийн засаг 
даргын тамгын газар, Цагдаагийн газар,  ХГБЗГазар, ХХҮГ, Дэлхийн зөн ОУБ, Албан журмын 
даатгалын Булган салбар зэрэг байгууллагуудтай хамтран 2017 оны 05-р сарын 11-ны өдрийн 
10 цагт тэмцээнийг зохион явууллаа.  Тэмцээнд аймгийн 16-н сумын 4 бүсээс шалгарсан 
Тэшиг, Хялганат, Орхон, Рашаант сумдын цэцэрлэгүүд болон төвийн 2 цэцэрлэг 
оролцсон.Тэмцээн багуудын сугалааны дагуу Мэндчилгээ, Багийн ахлагч нарын тэмцээн, Уран 
зохицуулагч , Хамтдаа, Урлагын тоглолт, Би дүрмээ мэддэг багш гэсэн дараалалаар явагдаж 
дүнгээ гаргав. 
           2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Еронхий боловсролын сургуулийн 3-5-р ангиудын 
дунд “Ногоон гэрэл-цагаан шугам-2017” тэмцээнийг 1 дугээр 12 жилийн сургуулийн зааланд  
зохион байгуулж, ажилалаа. Тэмцээнд 1 дүгээр сургуулийн 4-а ангийн  П.Уртнасан багштай 
“Тэргүүлэгч” баг, 2 дугаар байранд 5-б ангийн Д. Чанцалмаа багштай “Цагаан шонхор” баг, 3 
дугаар байранд 1 дугээр 12 жилийн сургуулийн 3-в  ангийн   Н.Баярсайхан багштай анги орж, 
медаль, өргөмжлөл, гарын бэлэг өгч, танилцуулгыг  Замын цагдаагийн алба руу явуулж 
ажиллалаа. 
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          Тус газрын Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч Э.Өлзийсүрэн нь  
зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Эрдмийн өргөө сургуулийн сурагчид, анги 
удирдсан багш нар нийт 86 хүүхэд 5 багш нарт “Замын хөдөлгөөний дүрэм, Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай хууль” гэсэн сэдвээр сургалт зохион байгуулж ажиллаа. 

ЗЦТ-ийн зохицуулагч цагдаагийн дэслэгч Б.Нямбаяр нь  мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэсгийн дарга цагдаагийн дэд хурандаа М.Баяртогтох, ГБХХГХУС байцаагч цагдаагийн 
хошууч Г.Оюунгэрэл нарын хамт Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын 2,3-р багийн нийт 86 
иргэдэд мал хулгайлах үгэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, 
зөрчлийн оноо тооцох журам зэргээр сургалтыг зохион байгуулж иргэдийн санал хүсэлтийг 
сонсож ажиллаа. Тасгийн дарга Ж.Эрдэнэ-Очир 12 дугаар сарын 08-11 ны хооронд Хишиг-
Өндөр, Могод сумдын 22 малчины хотонд очиж хууль эрхзүйн сургалт хийж, санал хүсэлтийг 
авч ажилласан.   

Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Прокурорын газар , Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, 
Онцгой байдлын газар болон бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад зөрчил 
засуулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт   16  ширхэг албан мэдэгдэлийг явуулан 
хариуг бүрэн авч биелэлт тооцсон.  

 
г. Замын зохион байгуулалтын ажлын талаар 

 
Замын цагдаагийн албаны дарга, Техник, замын хяналтын хэлтсийн дарга нарын өгсөн 

үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган 
тодорхой ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 
         2017 оны 1 дүгээр улиралд Баяннуур-Дашинчилэн сумын хоорондох Борогчингийн гүүр, 
Зүүн гүдэн гэх газруудад 3 удаа хэрэг гарч 3 хүний амь нас хохирсон урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр тэмдэг, тэмдэглэл хийх албан мэдэгдлийг зам хариуцсан “Булган АЗЗА” ТӨХ-нд өгч 
40 ширхэг  түмбэ,  байрлуулсан.  

Булган аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй  
хамтарч Зам тээврийн осол хэрэг ихээр гардаг  Хутаг-Өндөр сумын Уньт багийн Дондогийн 
булаг, Орхон сумын Оросын булаг гэх газруудад жолоч нарт сэрэмжлүүлэх хүргэх зорилгоор 4 
ширхэг самбарыг шинээр хийж  байрлуулж ажиллалаа.  
       Булган сумын төв замыг 4 эгнээ болгон өргөтгүүлж  28 ширхэг тэмдэг тавиулсан.   Могод 
сумын төвд 25 ширхэг тэмдгийг шинээр хийлгэхээр захиалга өгсөн байна.  
       ЗЦА-ны дарга, ЗТХЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга нарын баталсан удирдамжийн дагуу 
улсын чанартай болон аймгийн төвд хатуу хучилттай замд үзлэг шалгалт хийж гэмтсэн 
тахийсан 6 тэмдгүүдийг засуулж ажиллалаа . 
         Булган-АЗЗА ТӨХК, Хот тохижилт үйлчилгээний ангийн дарга нарт тус бүр 2 удаа албан 
мэдэгдэл өгч Булган сумын  хэмжээнд орсон цасыг арилгуулж, халтиргаа гулгаа үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллалаа. 
         Тус тасгаас  зохион байгуулсан  арга хэмжээнүүдийг   “Булган Ард”, “Сайхан Монгол” 
телевизүүдээр сурталчилж,  замын хяналтын төвөөр дамжин өнгөрч байгаа  ачааны 
автомашинд үзлэг шалгалт хийж , тээврийн хэрэгслийн ачааны  жинг хэмжиж зөрчил гаргасан 
тохиолдолд зөрчлийг арилгуулж зохих арга хэмжээг хуулийн дагуу тооцон ажиллаж байна.  
               “Ачааны автомашины ачаа тээвэрлэлт”,  “Эвдрэл гэмтэл, техникийн байдал” арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. арга хэмжээнүүдийг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулан, мэдээ тайланг хугацаанд явж  ажиллалаа  

Аймгийн хэмжээнд нийтийн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг  удаа хийж замын хөдөлгөөний дүрэм 
зөрчихгүй байх талаар  42 жолоочид сургалт хийн ажиллалаа. 
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       ЗЦА-ны дарга, ЗТХЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга нарын баталсан удирдамжийн 
дагуу улсын чанартай болон аймгийн төвд хатуу хучилттай замд үзлэг шалгалт хийж гэмтсэн 
тахийсан 9 тэмдэгүүдийг засуулсан. 
          Улсын чанартай болон Орон нутгийн замд тогтмол хяналт шалгалт хийж ажиллаж байна. 
         “Булган Ард”, “Сайхан Монгол” телевизүүдээр “Замын цагдаагийн тасаг”-аас замын зохион 
байгуулалтын чиглэлээр хийж гүйцэтгэж байгаа ажлын талаар мэдээлэл хүргүүлсэн. 
            Булган-АЗЗА ТӨХК-д 2 албан мэдэгдэл өгч Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Уньт 
багийн Дондогийн булаг гэх газарт осол ихээр гарч байгаа тул тэмдэг тэмдэглэгээ тавих 
талаар бичсэн. 
                  “Ачааны автомашины ачаа тээвэрлэлт”, “Утаа”, “Эвдрэл гэмтэл, техникийн байдал” 
8 удаа  арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. Арга хэмжээнүүдийг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулан, мэдээ тайланг хугацаанд хугацаанд нь хүргүүлж  ажиллалаа. 

Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан ажлын хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн 
гудамж, замын гэрэлтүүлгийн засварыг тогтмол хийлгэж, хяналт тавьж ажиллаж байна.    

Аймгийн хэмжээний нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа “Хүрэнбулаг” ХХК-ны  
болон замын хяналтын постоор дамжин өнгөрч тээврийн хэрэгслийн ачсан ачааны жинд  үзлэг 
шалгалт хийж, илэрсэн зөрчилд  8 жолоочийг 800,000 төгрөгөөр  торгууль оногдуулж хуулийн 
дагуу шийдвэрлэж хяналт тавин ажилласан. 
 

-Нийтийн хэв журам хамгаалах ажлын чиглэлээр 

Булган аймаг дахь цагдаагийн газраас Монгол Улсын Засгийн газрын 2011  оны 11 
дүгээр сарын 30-ны өдрийн 339, 340 дүгээр тогтоолын дагуу Газар хөдлөлтийн гамшгийн 
эрсдлийг бууруулах талаар хийх дадлага сургуулилтанд 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны 
өдрийн 16.00 цагаас 17.00 цагийн хооронд бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдлаа.  

            Аймгийн Засаг даргын орлогч даргаас 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02/315 
дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн “Дадлага сургууль зохион байгуулах тухай” албан бичгийг 
хүлээн авч алба хаагч нарт танилцуулан, алба хаагчдын албаны болон хувийн бэлтгэлийг 
хангуулан ажиллалаа.  

            Алба хаагчдын газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр ажиллах 
ажлын төлөвлөгөөг танилцуулан үүрэг, ажиллах чиглэлийг тодотгон өгч үүрэгжүүллээ. Мөн 
гамшгийн үед алба хаагчдын албаны болон хувийн бэлтгэлийг хангуулах зорилгоор алба 
хаагчдын аранзанд үзлэг шалгалтыг явуулж дүнг нэгтгэн Цагдаагийн газрын дарга болон 
аймгийн онцгой байдлын газрын хяналт тавьж буй алба хаагчид дүнг нэгтгэн өгсөн.  
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                  Гамшгийн үеийн эрсдлийг бууруулах дадлага сургууль улсын хэмжээнд 2017 оны 03 
дугаар 23-ны өдрийн 16.00 цагт “Зарлан мэдээлэх” дохионы эхний зарлан мэдээллээр алба 
хаагчдыг “Суу”, “Нуугд”, “Хүлээ” зарчмын дагуу албан байранд хүлээлгэлээ. 

 

Гамшгийн үеийн зарлан мэдээллийн хоёр дахь дохио буюу 16.15 минутанд алба 
хаагчдыг газар хөдлөлтийн бүсээс /Цагдаагийн газрын байрнаас/ 5-7 минутанд гаргаж аюулгүй 
газарт хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.  

                 Зарлан мэдээллийн 3 дахь дохио буюу 16.30 минутанд алба хаагчдыг аюулгүй бүсэд 

хүргэсний дараа нэрсээр тулган бүртгэхэд ирвэл зохих 85 алба хаагчаас хөдөө албан ажлаар 
явсан 7, өвчтэй 3 алба хаагч, бусад 75 алба хаагч бүрэн цугласан байлаа.  

           2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 16.15 минутанд аймгийн Онцгой байдлын 
газраас Булган сумын 5 дугаар  баг 12 жилийн Бүрэн дунд 1 дугаар  сургуульд гал гарсан 
дуудлагыг хүлээн авч цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнийг түргэн цугларалтын дохиогоор 
цуглуулж хэв журмын болон замын цагдаагийн нийт 34 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй гал 
түймэр гарсан газарт хэв журмын болон замын хөдөлгөөний хамгаалалтыг зохион байгуулан 
ажиллалаа.  
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           Дадлага сургуулилтын үеэр гал гарсан сургуулийн барилгаас эмх замбраагүй байдлыг 
далимдуулан бусдын эд зүйлийг хулгайлан зугтаасан этгээдийг саатуулан аюулгүй болгож 
цагдаагийн газарт авчран холбогдох шалгалтыг явуулан ажилласан байна. Мөн гал түймэр 
гарсан хэргийн газар цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай бүрэлдэхүүн хүрэлцэн очиж 
хэргийн газрын үзлэгийг явуулан ажилласан.  

  Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/118 дугаар 
захирамжийн дагуу Булган аймгийн хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулагдах “Аймгийн бүс”-ийн 
хурдан морьдын уралдааны төлөвлөгөөнд заагдсаны дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 12-ны 
өдөр Булган сумын төвд дээд 3 насны хурдан морины уралдааны хэв журмын болон 
хамгаалалтын зураглал, төлөвлөгөөг гарган батлуулж, хамгаалалтыг ямар нэгэн зөрчил 
дутагдалгүй зохион байгуулан ажиллалаа.  

            Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 хоногийн аяны хүрээнд аймгийн 
төвийн нийт алба хаагчдыг нэгдсэн байдлаар 2 удаа эргүүл шалгалтанд ажиллуулж, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох чиглэлээр НХЖХТ-ийн дарга үүрэг чиглэл 
өгч, эргүүлийн 10 чиглэлд ажиллуулан, 39 байгууллагын харуул, манаач, жижүүрийн сонор 
сэрэмжийг шалгаж,  245 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, зөрчилтэй 16 тээврийн хэрэгслийн зөрчлийг 
газар дээр нь арилгуулан ажилласан. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт эрүүгийн хэрэгт 
холбогдон батлан даалтанд байгаа 8 сэжигтний ар гэрээр нь орж шалган, Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн 76 оюутанд “Цэнхэр халим” тоглоомын хор уршгийн талаар сургалт 
мэдээлэл хийсэн.  
 
          Аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газар, Цагдаагийн газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газартай хамтран Булган аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 380 багш, 
сургуулийн өмнөх боловсролын 100 багш, эрхлэгч нарт Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль, 
Зөрчлийн тухай хууль, Кибер гэмт хэргийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, Цэнхэр 
халим тоглоомын хор уршиг зэрэг сэдвээр сургалт, мэдээлэл хийлээ. 
 
 

а. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар 
 

2017 онд зохион байгуулах нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган 
батлуулж төлөвлөгөөний дагуу эхний хагас жилд “Шинэ жил”, “Сар шинэ”, “Камерын чанар”, 
“Нийтийн тээвэр”, “Судалгаа”, “Сумд”, “Хүн ба ачаа”, “Согтуу”, “Харуул”, “Тээврийн хэрэгслийн 
техникийн бүрэн бүтэн байдал”, “Хамгаалах бүс”, “Ачааны автомашин, ачаа тээвэрлэлт”, 
“Мотоцикль”, “Хөдөлгөөнт эргүүл, “Хяналт шалгалт”, “Гэрлэн дохио”, “Тоормозны систем 
жолооны механизм”, “Эвдрэл гэмтэл техникийн байдал”, “Тээврийн хэрэгслийн гэрэлтүүлэх 
хэрэгсэл”, “Тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж”, “Улсын дугаар”, “Эзэнгүй орон байр”, “Тусгай 
зөвшөөрөл”, “Мэдэгдэл”, “Тарвага”, “Сэргээн шийдвэрлэлт”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, “Цахим” зэрэг 
улсын хэмжээнд 9, аймгийн хэмжээнд 18, хэсэгчилсэн 23 арга хэмжээг зохион байгуулан 
ажиллалаа.    
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Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 24536 иргэнийг 
хамруулан сургалт, мэдээлэл 162, уулзалт хэлэлцүүлэг 102,  өдөрлөг 6, уралдаан, тэмцээн 28 
удаа тус тус зохион байгуулан ажиллалаа. 

Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль холбогдох бусад хууль эрх зүйн 
актуудын хэрэгжилтийг шалгах зорилгоор Рашаант сумын 1 дүгээр багийн Тарнын 
үйлчилгээний цэгт цайны газрын үйл ажиллагаа явуулж байгаа айл өрхүүдийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалт хийхэд МУ-ын АСТТХ-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-дэхь хэсэгт заасан “Аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргын зөвшөөрөлгүйгээр, эсхүл зөвшөөрөлд зааснаас бусад газар болон гар 
дээрээс согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно" гэсэн заалтыг зөрчиж 
зөвшөөрөлгүй цэгт согтууруулах ундаа худалдан борлуулж байсан 2 иргэнээс Улаанбаатар, 
Ерөөл шошготой архи 32 ширхэг, Боргио, нийслэл шошготой пиво 4 ширхэгийг тус тус хураан 
авч зөрчил гаргасан иргэдэд АСТТХ-иар арга хэмжээ авахаар захиргааны хэрэг бүртгэлтийн 
ажиллагааг явуулж байна.  

Мөн 21 нас хүрээгүй хүнд архи, согтууруулах ундаа худалдсан 4 аж ахуйн нэгжийг 
500,000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч ажиллалаа. 

           

 Аяны хүрээнд аймгийн төвийн нийт алба хаагчдыг нэгдсэн байдлаар 2 удаа эргүүл 
шалгалтанд ажиллуулж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох чиглэлээр 
НХЖХТ-ийн дарга үүрэг чиглэл өгч, эргүүлийн 10 чиглэлд ажиллуулан, 39 байгууллагын харуул, 
манаач, жижүүрийн сонор сэрэмжийг шалгаж,  245 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж, зөрчилтэй 16 тээврийн 
хэрэгслийн зөрчлийг газар дээр нь арилг уулан 
ажилласан. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт 
эрүүгийн хэрэгт холбогдон батлан даалтанд байгаа 8 
сэжигтний ар гэрээр нь орж шалган, Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн 76 оюутанд “Цэнхэр халим” 
тоглоомын хор уршгийн талаар сургалт мэдээлэл 
хийсэн.  

 
Багийн Засаг дарга, байгаль хамгаалагч нартай хамтран Сэлэнгэ, Бугат, Хангал сумын 

нутаг дэвсгэрт хууль бус мод бэлтгэх, ан, загасчлалыг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр эргүүл шалгалтанд ажиллаж, хууль бус загас барьсан 2 зөрчил илрүүлэн загасны 
тор, дэгээ зэргийг хурааж байгаль орчны улсын байцаагчид хүлээлгэн өгч арга хэмжээ авхуулж 
ажиллалаа. Мөн хууль бусаар мод тээвэрлэсэн 3 зөрчлийг газар дээр нь илрүүлэн байгаль 
орчны улсын хяналтын байцаагчаар 2,880,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авхуулсан. 
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2017 оны жилийн эцсийн байдлаар ХАБАЖЭГХ, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

нэгдсэн арга хэмжээ 6, хэсэгчилсэн арга хэмжээ 13, 71 аж ахуйн нэгжийг хамруулан 380 удаа 
үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, 43 байгууллага, аж ахуйн нэгжид Замын хөдөлгөөний дүрэм, 
ЗХАБТХ-иар сургалт зохион байгуулж, телевизээр 5 удаа, радиогоор 38 удаа, мэдээ, мэдээлэл 
сэрэмжлүүлэг, санамж зөвлөмж 700ш хэвлүүлэн жолооч нарт тарааж, Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах талаар 24 удаа ухуулга сурталчилгааны ажлыг 4850 хүнийг хамруулан явуулж, 
ажиллалаа. 

 

“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө тэнсэн 
суллагдсан, шүүхээс хорих ял нь тэнсэгдсэн, ял хойшлогдсон, мөн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын шатанд шалгагдаж байгаа хүмүүст эрх зүйн сургалт явуулж, “Булганы мэдээ” 
сонинд сар шинийн баярын бэлтгэл хангах үеэр хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
архи, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх талаарх сэрэмжлүүлэг нийтлүүлэн, 
аймгийн төвийн алба хаагчид “Тэгш хэм”-ийн системээр хуваарилсаны дагуу 69 алба хаагч 
нийт 1107 айл өрхөөр орж, баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг, зөрчлээс урьдчилан сэргийлэх 
сэрэмжлүүлэг тарааж, баяр амралтын өдрүүдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт 62 албан мэдэгдэл өгч, 
хэрэгжилтийг нь тооцож ажилласан. Мөн аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр 700 ш 
сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн худалдааны төв, зах, гүний худаг усан сан, дэлгүүр, шатахуун түгээх 
станц, банк, аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийн самбарт байрлуулан, иргэдэд мэдээлэл 
сэрэмжлүүлэг хүргэсэн.   

 

  

             Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9-р зүйлд заасны дагуу гэмт хэрэг, 
зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох чиглэлээр ажил арга хэмжээ зохиолгохоор алба хаагчдаас 2017 оны эхний хагас жилд  
116 албан мэдэгдэл бичиж 87-д хариу авсан бөгөөд хугацаа болоогүй 20 мэдэгдэл байна.  

"Эрх зүйн мэдээллийг иргэн бүрт" аяны хүрээнд Булган 
сумын 1-р багийн малчин иргэдэд Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 2017 оны 02-р сарын 01-нээс 
эхлэн мөрдөгдөж буй Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулиар ту тус сургалт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
байгууллаа. 

Булган аймгийн хэмжээнд нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа явуулдаг 6 аж ахуйн нэгжийн 
жолооч нарыг "Нийтийн тээвэр" арга хэмжээний хүрээнд Замын хөдөлгөөний дүрэм, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль бусад хууль тогтоомжоор сургалт орж, баталгаа 
гаргуулан авлаа.  
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”Хот хоорондын хяналт шалгалт” сэдэвт арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, бусад холбогдох хууль 
эрхийн актуудын хэрэгжилтийг хангах, зам тээврийн осол хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор аймгийн хэмжээнд хяналт шалгалтыг Булган аймгийн төв, Булган Орхон аймгийн 
хоорондох зам болон Булган-Хөвсгөл аймгийн хоорондох улсын чанартай замд тогтмол хяналт 
шалгалт хийж нийт 3550 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, зөрчилтэй байсан 430 жолоочид 15,274,000 
төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч 95 тээврийн хэрэгсэлд зөрчлийг газар дээр нь засуулж 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

 
Аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран Булган суманд архи согтууруулах ундаа зарж 

борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг цэгүүдэд татварын акцын болон стандартын шаардлага 
хангаагүй архи, согтууруулах ундаа зарж борлуулж байгаа эсэх, хяналтын камер хэвийн 
ажиллаж байгаа эсэхийг тус тус шалгаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

                               

 Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 29 шатахуун түгээх станцын үйл 
ажиллагаанд аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж байгаа талаар шалгалт хийж, илэрсэн дутагдал 
зөрчлийн мөрөөр 9 албан мэдэгдэл бичиж, дүнг НХЖХА-д хүргүүлэн ажилалаа. 
 

  
 

           Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлын хүрээнд гэр бүлдээ айдас түгшүүр төрүүлдэг 5 
иргэнийг,  эрхийн үнэмлэхгүй болон эрхээ хасуулсан үедээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл 
жолоодсон 50 иргэнийг Сум дундын шүүхээр баривчлуулж, гэр бүлдээ айдас түгшүүр төрүүлдэг 
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шалтгаанаар баривчлагдсан хүмүүст “Гэрэлт ирээдүйн оршихуй”, “Санаа зөв” төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран зан үйлд нь нөлөөлөх сургалтыг давтамжтай 4-5 удаа явуулсан. 

Булган аймгийн Рашаант сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулсан Малчид, мал бүхий 
иргэдтэй хийсэн нэгдсэн уулзалт, зөвөлгөөний үед Рашаант сум дахь сум дундын цагдаагийн 
тасгаас уулзалтанд оролцсон нийт иргэдэд сумын эрүү, хэв журмын болон малын хулгайн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгч малын хулгайн гэмт хэргээс мал сүргээ хэрхэн 
хамгаалж урьдчилан сэргийлэх, малыг байнгын хариуллагатай байлгаж, сонор сэрэмжээ 
дээшлүүлэх талаар сэрэмжлүүлэг өгч, МҮОНРТ-ийн сурвалжлагчид малын хулгайн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажил, 
арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгийн талаар ярилцлага өглөө. Зөвлөгөөний үеэр эрхэлсэн ажил 
мэргэжилдээ амжилт гарган ажиллаж байгаа Рашаант сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн 
хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Болдбаатарыг “Аймгийн тэргүүний ажилтан” цол 
тэмдгээр шагнасныг сумын Засаг дарга Б.Бат-эрдэнэ гардуулан өгч баяр хүргэлээ. 

  
 

2017 оны 01 дүгээр сарыг аймгийн хэмжээнд “Осол гэмтлээс хамтдаа  сэргийлье 1 сарын 
аян” болгон Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын газар, Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран төлөвлөгөө боловсруулан замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.  
Эрдмийн өргөө цогцолбор дунд сургуулийн 6-9-р ангийн 320 сурагч, 1-р бүрэн дунд сургуулийн 
1-5-р ангийн 328 эцэг, эх, ахлах ангийн 203 сурагчдад  БСШУГ-ын сайдын А/43 тоот тушаал, 
“School police”  эргүүл, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 13.2.7, 54-р 
зүйлүүд, эмнэлгийн анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх, хүүхдийн эрх сэдвээр сургалт, мэдээлэл өгч 
ажилласан. Аяны хүрээнд Гэр бүлийн радио FM-106.5 радиогоор “Сэтгэлийн үр” 1 цагийн 
нэвтрүүлэгт оролцож Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн оноо тооцох 
журам, эмнэлгийн анхны тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх талаар мэдээлэл хийж иргэд, 
жолооч нарын сонирхсон асуултанд нь хариулт өгч  ажилласан. 

 
Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран нийт 72 багийн Засаг дарга нарт 

хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, сургалтаар “Авилгаас 
сэргийлэх нь”, “Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь”, “Орон байрны хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх нь”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
хэрхэн хийх вэ?”, “Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр тус тус сургалт, 
мэдээлэл өгч ажиллалаа. 
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Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 45 хоногийн аяны 

хүрээнд Хангал сумын зам дагуух самбаруудад зам тээврийн 
ослоос урьдчилан сэргийлэх хулдаасан хэвлэлийг шинэчлэн 
хийв. 

2017.05.12-14 ний өдрийн хооронд Булган аймгийн 
Хангал сум, Хялганат тосгонд Мөрдөн байцаах газрын Жи-
таймын ажлын хэсгийнхэн ажиллаж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дунд сургууль, 
Онцгой байдлын 50-р анги, цэцэрлэгийн багш ажилчид оролцсон нийт 150 иргэнд Залилан 
мэхлэх гэмт хэрэг, Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа 
таниулгыг хийсэн. Мөн сургуулийн сурагчдын дунд “Цэнхэр халим” нэртэй цахим тоглоомын хор 
уршигын талаар МБГазрын ажлын хэсгийн алба хаагч нараар ахлах ангийн 80 сурагчид 
мэдээлэл өгч цахим гэмт хэрэгт өртөхгүй байх чиглэлээр сургалт орсон.  

 
Аймгийн "Хүүхдийн парламент - 2017" чуулганы үеэр 14 сумын 90 хүүхэд, 21 нийгмийн 

ажилтан нийт 111 хүнд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд бидний оролцоо” сэдвээр 
мэдээлэл хийлээ. 

  

                           

 Аймгийн Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт албан бичиг 
хүргүүлэн иргэдийг санамсар болгоомжгүйгээр ой хээрийн түймэр тавих, дулааны улиралд 
иргэд гол мөрний усанд орж байгаад эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирох болон амь насаа 
алдах, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сэрэмжлүүлэг боршур 400 хувийг 
хэвлүүлэн сумдад хүргүүлэн иргэдэд анхааруулга санамж сэрэмжлүүлгийг өгсөн. Мөн ой 
хээрийн түймэр ихээр гардаг, гол мөрөн, нуур цөөрөм ихтэй сумдын Засаг дарга, ИТХурлын 
дарга бөгөөд сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн дарга нарт албан бичиг хүргүүлэн энэ төрлийн гэмт 
хэрэг зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулж ажиллах 
чиглэлийг өгсөн. 

Аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, Иргэний танхим, 
Булган сумын ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл” “Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам 
хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 2014-2016 
оны дунд хугацааны бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдвээр 
Булган сумын хэсгийн ахлагч нарыг хамруулан мэдээлэл 
өгч, хэлэлцүүлэг явуулан, гэр бүлдээ айдас түгшүүр төрүүлдэг иргэдийн талаарх мэдээллийг 
нэргүй санал асуулгын хуудсаар авч ажиллалаа.  

           Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт батлан даалтанд болон гадагш явж болохгүй тухай 
баталгаа авах таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдан шалгагдаж байгаа сэжигтэн яллагдагч 
нарын судалгааг хүснэгтээр дэлгэрэнгүй гаргаж Жижүүрийн шуурхай удирдлагын албанд 
2017.05.10 ний өдрийн 38/03-795 дугаартай албан тоотоор хүргүүлэн эргүүлийн алба хаагчдаар 
хаягаар нь шалгуулах ажлыг зохион байгууүлж байгаа ба шалгасан тухайгаа хоногийн нөхцөл 
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байдлын рапортонд тусгаж байгаа болно. Одоогоор гадуур шалгагдаж байгаа сэжигтэн 
яллагдагч нараас дахин гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон иргэн байхгүй болно.  

“Эзэнгүй орон байр” тусгай арга хэмжээг орон байрны хулгайн гэмт хэрэг өссөн 
үзүүлэлттэй гарсан Сайхан, Могод, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Хутаг-Өндөр сумдад зохион 
байгуулахаар төлөвлөгөөг боловсруулан ЦГ-ын даргаар 2017 оны 05 сарын 09-ны өдөр 
батлуулан сумдад албаны мэйл хаягаар нь хүргүүлсэн. Арга хэмжээний хүрээнд дээрх сумдад 
орон байрын хулгайн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна. Орон байрны хулгайн гэмт хэрэгт ял 
шийтгэгдэж захиргааны хяналтанд байгаа болон захиргааны хяналтын хугацаа дуусан 
этгээдүүдтэй нэг бүрчлэн холбогдож байгаа газрыг нь тогтоон, амьдралын хэв маягийг судлах 
зорилгоор нийт 37 этгээдийн судалгааг гарган тухайн этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэг, зөрчилд 
холбогдох явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт тавин ажиллаж байна.   

 
.                       б.Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааны талаар: 

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/21 тоот захирамжийн 
дагуу 2017 онд албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилчидаас батлагдсан графикийн дагуу 
7 хоног бүрийн Баасан, бямба, ням гарагууд, баяр ёслолын өдрүүдэд давхардсан тоогоор 212 
удаа 789 хүн олон нийтийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж ажиллалаа.  

   
 

            Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах 
ажилд иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэх, иргэдийн амар амгалан тайван, эрүүл аюулгүй орчинд 
ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн даргад албан тоотоор 
хүсэлт, танилцуулгыг хүргүүлэн урамшууллын асуудлыг шийдвэрлэн аймгийн төвийн 6 багт 12 
хүнийг “Урамшилт эргүүл”-д даваа, мягмар, баасан гарагт ажиллуулсан. Áóëãàí ñóìûí 6 áàãийн 
иргэдээс ñàíàë àâ÷ èðãýäèéã тодорхой ¿ç¿¿ëýëòýýð /хэсгийн ахлагч хийж байсан эсэх, 
áîëîâñðîë, íèéãìèéí èäýâõ, ìàíëàéëàõ ÷àäâàð çýðãèéã õàðãàëçàí/ ñîíãîí àâ÷ øààðäàãäàõ 
ìýäýý ìýäýýëëèéã öàã òóõàéä íü өгч íèéтèéí õýâ æóðàì õàìãààëàõ, ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí 
ñýðãèéëýõ, õîãã¿é ýð¿¿ë îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ àæèëä òàòàí îðîëöóóëлаа. Óðàìøèëòàé ýðã¿¿лүүд 
гудамж òàëáàé, îëîí íèéòèéí ãàçàð жижгээр танхайрсан, гэр орондоо агсан тавьсан, бусдын 
амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан, гудамжинд ухаангүй унасан, ãýð îðîí ñóóöàíäàà 
àðõèäàí ñîãòóóð÷ çàõèðãààíû çºð÷èë ãàðãàñàí 6 õ¿íèéã àëáàäàí саатуулах áàéðанд õ¿ëýýлгэн 
өгч эрүүлжүүлж, 14 хүнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч ажилласан. Мөн 
Эрдмийн баярын үеэр гудамж талбай, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны орчим 
эргүүл хийлгэж насанд хүрээгүй хүүхэд архи согтууруулах ундаа хэрэглэж байгаа эсэхэд хяналт 
тавьж ажилласан. 
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Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 
хоногийн аяны хүрээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
сахиулах ажилд иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэх, иргэдийн 
амар тайван, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор “100 ЭРГҮҮЛ” арга хэмжээг зохион 
байгуулан Булган сумын иргэд, Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд, ерөнхий боловсролын 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг хамрууллаа. Эргүүлд гарч 
буй иргэдэд анхаарах зүйлсийн талаар үүрэг чиглэл өгч 3 удаа 
15 цагийн үүрэг гүйцэтгүүлэн, рапортыг бичүүлж, үр дүнг тооцон 
ажиллалаа.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 хоногийн аяны хүрээнд 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах, ажлын онцлог, бахархал, 
бэрхшээлийг иргэдэд таниулах зорилгоор “ИРГЭН-ЦАГДААГИЙН НЭГ ӨДӨР” арга хэмжээг 
зохион байгуулж Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль, 1-р бүрэн дунд сургуулийн багш нар 
цагдаагийн ажилтан болж жижүүрийн туслах, хэсгийн байцаагч, эргүүлийн цагдаа, цагдаа 
зохицуулагч, Албадан саатуулах байрны цагдаа зэрэг ажил үүргийг гүйцэтгэлээ. Арга хэмжээнд 
идэвхитэй оролцсон багш нарт дурсамж хадгалуулж, цагдаагийн ажлын талаар ярилцсан.   

  
 
Аймгийн хэмжээнд 10 суманд /Рашаант, Хялганат, Дашинчилэн, Бугат, Бүрэгхангай, 

Баян-агт, Хишиг-өндөр, Хутаг-өндөр, Хангал, Сэлэнгэ/ 10 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 
ажиллаж байгаа бөгөөд 2017 онд Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнууд хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн 619 айл өрхөөр орж санал хүсэлтийг нь хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд 
танилцуулан, эргүүл шалгалтанд ажиллан, 2368 хүүхдэд сургалт, яриа таниулга хийж, архидан 
согтуурч захиргааны зөрчил гаргасан 51 хүнийг өөрийн хяналтанд эрүүлжүүлж, 74 хүнийг ар гэр 
асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, 13 удаа хэргийн газрын хамгаалалт хийж, нийт 59 зөрчил 
илрүүлэн тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаадаа хүлээлгэн өгч арга хэмжээ авхуулж 
ажилласан байна. 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.11 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор Олон нийтийн цагдаагийн сургалтыг зохион байгуулах албан тушаалтан сургагч багш 
нарыг Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/43 тоот тушаалаар 
томилж батлагдсан хичээлийн хуваарийн дагуу олон нийтийн цагдаагаар ажилд орохыг хүсч 
урьдчилан анкет материалаа өгсөн 9 иргэнд сургалт зохион явуулсан. Шинэчлэн батлагдсан 
хуулиар сургалтыг явуулж байгаа тул Олон нийтийн цагдаагаар өмнө ажиллаж байсан 
сертификаттай 3 хүнийг мөн сургалтанд хамруулсан. Үйлдвэрлэлийн дадлагыг албадан 
саатуулах байр, жижүүрийн шуурхай алба, хэв журмын эргүүл, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах эргүүл, замын хяналтын постонд батлагдсан хуваарийн дагуу тухайн өдрийн ерөнхий 
жижүүр, албадан саатуулах байрны эмч, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах байцаагч, 
хэсгийн байцаагч нараар удирдуулан үүрэг гүйцэтгүүлж, холбогдох бүртгэл, маягт, иргэдтэй 
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хэрхэн зөв харилцах талаар тухай бүр нь чиглэл өгч дадлага ажлыг явуулсан бөгөөд хүн тус 
бүрээр нь сэтгэл зүйчийн ярилцлаганд оруулж, зан байдлын тодорхойлолтыг гаргуулан Олон 
нийтийн цагдаагаар ажиллах боломжтой эсэхийг судалж ажиллалаа. Сургалт явуулсан тухай 
холбогдох материал, шалгалтын дүнг ЦЕГ-ын Сургалтын нэгдсэн төвд хүргүүлж 9 хүнийг 
сертификаттай болгосон. 

                         
 

            2017 онд аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимаар багийн хэсгийн ахлагч, иргэд, 
дунд сургуулийн хүүхдүүд зэрэг нийт 547 хүнийг хамруулан “Гэр бүлийн хүчирхийлэл” “Гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 2014-2016 
оны дунд хугацааны бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”, “Такси үйлчилгээний чанар үр дүн”, “School 
police эргүүлийн явц цаашид анхаарах асуудал”, “Хар тамхи мансууруулах бодисын хор уршиг”, 
“Өсвөр насны хүүхдүүдийн интернет орчны хэрэглээ” сэдвээр тус тус мэдээлэл хийж, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж иргэдийн санал бодлыг сонсож, холбогдох албан тушаалтанд үр 
дүнг танилцуулан ажилласан. 

 Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу сумдын ГХУСАЗСЗ-ын ажилтай 
танилцаж, зааварчлага хүргүүлэн  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хууль, Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд малчид иргэдийг татан оролцуулан тэдний идэвхи санаачлагыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, 
байгууллага, албан тушаалтны оролцоог нэмэгдүүлэх, 
аймгийн Засаг даргын А/21 тоот захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2016 онд олон нийтийн 
эргүүлийг сайн зохион байгуулж, ажилтан, алба хаагчид 
нь санаачлагатай ажилласан Батлан хамгаалах туслах 
нийгэмлэгийн авто сургууль, Хөгжимт жүжгийн театр, 1-р 
бүрэн дунд сургууль, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль, 
Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, 2-р 
цэцэрлэг, Булган сумын ЗДТГ, Хөдөлмөр халамж үйчилгээний газар, 7-р цэцэрлэг зэрэг 9 
байгууллагад  аймгийн ГХУСАЗЗ, Цагдаагийн газар хамтран ӨРГӨМЖЛӨЛ гардуулан өглөө. 

 

   

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр байнга хамтран 
идэвх санаачлагатай ажилладаг “Гэрэлт ирээдүйн оршихуй” төрийн бус байгууллагын тэргүүн 
Х.Нарангэрэл, “Санаа зөв бол заяа зөв” төрийн бус байгууллагын тэргүүн Б.Жаргалсайхан 
нарыг Цагдаагийн газрын “”Баярын бичиг”, мөнгөн шагналаар урамшууллаа. 
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 Хангал сум дахь сумын дундын цагдаагийн тасгаас Хангал, Сэлэнгэ, Бугат сумд, 
Хялганат тосгонд тайлан тавих үеэр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах ажилд идэвхтэй оролцсон Захирагчийн ажлын албаны орлогч дарга 
Б.Мөнхбаатар, сургуулийн нийгмийн ажилтан Ж.Мөнх-Амьдрал нарт “Талархал” гардуулан өгч, 
мөн Хялганат тосгоны Захирагч, Цагдаагийн алба хамтран хууль бус мод бэлтгэсэн зөрчлийн 
талаар мэдээлэл өгсөн 2 иргэнийг 100,000 төгрөгөөр урамшуулсан.  

 

Булган аймгийн Баяннуур сумын иргэн П.Энхбат нь 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний 
өдөр Булган суманд явж байхдаа бусдын гээгдүүлсэн цүнхтэй мөнгө, эд зүйлийг олоод 
Цагдаагийн газарт авчирч өгсөн бөгөөд цагдаагийн алба хаагчид цүнхний эзнийг олж хүлээлгэн 
өгч, иргэн П.Энхбатыг Баяннуур сумын ГХУССЗ-д хүсэлт хүргүүлэн Өргөмжлөл, мөнгөн 
шагналаар урамшуулсан. Мөн Бугат суманд архины хэрэглээний татгалзаж, архи, согтууруулах 
ундаа огт хэрэглэхгүй байгаа 1 иргэнийг талархал мөнгөн шагналаар урамшуулсан байна. 

             
в. Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 45 хоногийн аяны хүрээнд сумдын 

алба хаагч нар өөрсдийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах 
ундаа худалддаг түүгээр үйлчилдэг бүх цэгүүдэд шалгалт хийж Бүрэгхангай сумаас 0,75 
литрийн 15, Хутаг-Өндөр сумаас 0,75 литрийн 7, Дашинчилэн сумаас 0,75 литрийн 31 шил 
архийг түр хураан авч аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт шилжүүлсэн байна.Энэ арга 
хэмжээний явцад “Мөнхжин-Од” ХХК-ны “Найрсаг” нэртэй архи худалдан борлуулж байгаа цэг 
илрээгүй байна. Энэ талаарх дүн мэдээг тухай бүр холбогдох газарт хүргүүлж ажилласан. 

 
Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Эрүүл 

ирээдүй” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайжруулах 45 хоногийн аян”-ы хүрээнд өрх гэр бүлийг идэвхжүүлэх, хүүхэд, гэр бүлийн 
амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд 
олон нийтийг татан оролцуулах зорилгоор “Тэнгэрлэг эрчүүд-айлын шүтээн” уулзалт 
хэлэлцүүлгийн удирдамж, тоотыг төлөвлөн аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн даргаар батлуулан сумдад 
хүргүүлсэн: Уг албан бичгийн дагуу Могод, Гурванбулаг, Хангал, Бугат, Сайхан, Дашинчилэн 
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сумдад “Тэнгэрлэг эрчүүд-айлын шүтээн” уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулан 
Улаанбаатар хот, аймгийн төвөөс лектор багш, мэргэжилтнүүдийг урьж “Оюун тархины гэрэл 
гэгээ”, “Хүн байхын учир” “Аав хүний үүрэг” “Архинд донтох өвчин”, “Эрүүл мэндээ хамгаалъя”, 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн ойлголт сэдвээр тус тус нийт 675 эрчүүдэд 
сургалт, лекц орж, уг уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд цэцэрлэг, ЕБС-ийн хүүхдүүдийн дунд 
зохион явуулсан.  “Аавдаа захидал бичих” , гар зураг, шүлгийн уралдааны бүтээлүүдийг 
аавуудад танилцуулж,  “Шилдэг аав”-уудыг шалгаруулан урамшуулав. Уулзалт хэлэлцүүлэгт 
оролцож эрчүүдэд элэгний “в”, “с” вирусын үзлэг оношилгоо хийж, “Эрчүүдээ дуулья” урлагийн 
тоглолт толилууллаа. 

    

 
НХЖХТ-ийн даргаас өгсөн 

үүргийн дагуу Булган сумын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа согтууруулах ундаа 
худалддаг түүгээр үйлчилдэг 42 
цэгээс “Архины хэрэглээ, 
борлуулалт”-ын судалгааг 
эргүүлийн 4 цагдаагийн хамт авч 
дүнг нэгтгэж  архидан 
согтуурахтай тэмцэх ажлыг 
цаашид хэрхэн зохион байгуулах 
талаар төлөвлөгөөнд оруулан бодлого чиглэлээ тодорхойлон ажиллаж байна. 

Тайлангийн хугацаанд согтууруулах ундаа худалддаг 
цэгүүдээс зөрчил гаргасан Рашаант сумын 1 цэг, Гурванбулаг 
сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1 цэгийн  тусгай 
зөвшөөрлийг тус тус хүчингүй болгуулахаар аймгийн Засаг 
даргад албан бичгээр материалыг саналын хамт хүргүүлсэн, 
цагийн  хуваарь хэтрүүлэн ажилласан “Булган энержи” баар, 
“Чимэгт ундрам” бааруудыг тус бүр 5000 төгрөгөөр, 
МХГХУСТХуулиар зөрчил гаргасан 1 иргэнийг 50000 
төгрөгөөр торгож нийт 60000 төгрөгний торгуулийн арга 

хэмжээ авсан байна.Зөрчил гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг мэдээллийн 
нэгдсэн санд оруулж ажилласан. 
            Тайлангийн хугацаанд  хугацаанд зөвшөөрөлгүй цэгт согтууруулах ундаа худалдсан 5 
иргэнээс 144.25 литр архи, 10 литр пивыг түр хураан авч улсын орлого болгуулахаар орон 
нутгийн хураагдсан эд зүйлийг шийдвэрлэх сумын комисст албан бичгээр хүлээлгэн өгч,   
АСТТХуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-ээр 4  иргэнийг 135000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч  
холбогдох мэдээллийг Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд оруулж ажилласан байна. 

Мөн сар шинийн баярын үеэр хэсгийн байцаагч нартай хамтарч 6 төрлийн 400 ширхэг 
анхаарулгын хуудсыг хэвлүүүлж 190000 төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс гаргуулж иргэд олон 
нийтэд тараалгаж ажилласан байна. 
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            Мөн энэ хугацаанд нэгдсэн боон хэсэгчилсэн арга 
хэмжээ, хяналт шалгалтаар хориглосон өдөр согтууруулах 
ундаа худалдсан 26 зөрчлийг илрүүлж 26 иргэнийг 
ЗХТХуулийн 32 дугаар зүйлээр 699000 төгрөгийн торгуулийн 
арга хэмжээ авсан байна. Мөн хяналт шалгалтаар насанд 
хүрээгүй иргэнд согтууруулах ундаа худалдсан 3 аж ахуйн 
нэгжийг илрүүлж АСТТХуулийн 7.2.2-оор 450000 төгрөгрөөр 
торгож арга хэмжээ авсан байна. 
           Тайлангийн хугацаанд “Санаа зөв” төрийн бус 
байгууллагатай хамтарч 8 удаа 39 иргэнд, ГБХХГХУСБ-гч, аймгийн Эрүүл мэндийн газартай 
хамтарч 2 удаа ерөнхий боловсролын сургуулийн 46 сурагчид архидан согтуурахтай тэмцэх 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулсан байна. 
 
 Аймгийн Засаг даргын  А/507 тоот захирамжийн дагуу 
"Хууль сурталчилах 3 сарын аян"-ны хүрээнд Аймгийн ЗДТГ, 
ЦГ, ХЭЗХ, ГБХЗХГ-ууд хамтран ЕБС-ын суралцагчдын хууль 
эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Эрх зүйн 
мэдээллийг иргэн бүрт" уриан дор Булган сумын ЕБС-ийн 4 
клуб, 8 багийн дунд “Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн тухай 
хууль”, “Архины хор хөнөөл”, “Тамхины хяналтын тухай” 
хууль болон бусад эрхийн актуудаар сургалт зохион байгуулж   
АСК тэмцээнийг зохион явуулсан. 
 
                Аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс,  хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтарч Булган 
сумын 6 багийн иргэдэд шинэчлэгдэн батлагдсан хуулиудаар сургалт зохион байгуулж иргэдийг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хэрхэн татан оролцуулах талаар мэдээлэл хийж 
иргэдийн асуултанд хариулт өгч ажилласан. Сургалтанд Булган сумын 1 дүгээр багаас 25, 2 
дугаар багаас 27, 4 дүгээр багаас 20, 5 дугаар багаас 12, 6 дугаар багаас 15 иргэн нийт 99 
иргэнийг хамруулан зохион байгуулсан. Аймгийн ГХУСАЗЗөвлөл, Хууль эрх зүйн хэлтэс, Булган 
сумын ГХУСАЗЗөвлөлтэй хамтарч Булган сумын 52 иргэний дунд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулан ажилласан байна. 

Булган аймгийн Засаг даргын 
2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн А/425 тоот захирамжаар 
Цагдаагийн газар, Стандартчилал 
хэмжил зүйн хэлтэс, Мэргэжлийн 
хяналтын газар, сумдын ЗДТГ-тай 
хамтран Орхон, Хишиг-өндөр, Бүрэгхангай, Могод, Баяннуур, Дашинчилэн, Рашаант, 
Гурванбулаг, Хутаг-өндөр, Тэшиг, Баян-агт, Сайхан сумдын архи, согтууруулах ундаа худалдан 
борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг нийт 60 цэгийн үйл ажиллагаанд аттестатчилал явуулж 
холбогдох хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг шалгаж дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн. 

Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 45 хоногийн аяны хүрээнд ЕБС-ийн 
нийгмийн ажилтан, Сумын ЗДТГ-ын нийгмийн ажилтан нартай хамтран ахлах ангийн 1750 
сурагчдад АСТТХууль, Тамхины хяналтын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хууль, Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.  
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2017 оны жилийн эцсийн байдлаар зөрчил гаргаж захиргааны журмаар шүүхээр 
баривчлах шийтгэл эдлээд гарсан 61 иргэнтэй биечлэн уулзаж хууль эрхийн зөвлөгөө өгч 
бичгээр дахин зөрчил гаргахгүй байх талаар бичгээр баталгаа гаргуулан авч ар гэрийн 
хүмүүстэй нь уулзаж санал хүсэлтийг сонсож суллагдсан иргэдийг хүлээлгэн өгч ажиллаж 
байна. 

“Хяналтын камерийн чанар” нэгдсэн 
арга хэмжээний удирдамж төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж хийх ажлын 
зөвлөмжийн хамт нийт тасгийн дарга, хэсгийн 
төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч, цагдаа нарт 
хүргүүлэн хийж хэрэгжүүлсэн ажлын илтгэх 
хуудсыг нэгтгэн авч дүгнэсэн байна. 

 
 Энэ хугацаанд согтуугаар үйлдэгдэх 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр алба хаагч нараас 73 албан мэдэгдэл 
бичиж хариуг заасан хугацаанд нь холбогдох албан тушаалтнуудаас авч 1 аж ахуйн нэгжийн 
эрхлэгчийг албан мэдэгдлийн хариу өгөөгүй үндэслэлээр ГХУСТХ-ийн 9 дүгээр зүйлд заасны 
дагуу 25000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан байна.     
           Аймгийн “Архигүй Булган” хөтөлбөрийн 
санхүүжилтээс 300000 төгрөгийг гаргуулж 260 ширхэг 
“Камер ажиллаж байна” анхааруулгын хуудас хэвлүүлэн аж 
ахуйн нэгжүүдэд тарааж байрлуулсан.  
            
           Гэр бүлийн хүчирхийлэл, архидан согтуурахтай 
тэмцэх, хар тамхи мансууралтай тэмцэх чиглэлээр 5 төрлийн 1200 ш санамж, зөвлөмжийг 
“Эрүүл ирээдүй хөтөлбөрийн санхүүжилтээр,  зам тээврийн осол хэрэг, гэр бүлийн 
хүчирхийллээс урьдчилан  сэргийлэх чиглэлээр 1700 ш санамжийг сумын ГХУСАЗСЗ-ийн 
санхүүжилтээр тус тус хэвлүүлэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

г. Захиргааны хяналтын талаар 
 

Захиргааны хяналтанд шинээр авагдсан хүний мэдээллийг бүртгэл судалгаанд авч, 
материалыг хариуцсан сум, багийн хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт хүргүүлэн улсын 
Ерөнхий прокурор, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016.01.08-ны өдрийн А/05, А/09 дугаар 
хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Тэнсэгдсэн ялтанд хяналт тавих журам”-ын дагуу хувийн 
хэргийн баяжилтыг ханган ажиллаж байна. Мөн мэдээллийг захиргааны тоо 
бүртгэлийн”захиргааны хяналт” гэсэн хэсэг, ASAP сангийн “хилийг хориг” гэсэн хэсэгт тухай бүр 
нь шивж оруулж хэвшээд байна.  

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын байдлаар хорих ял нь тэнссэн 29, хугацааны 
өмнө суллагдсан 26, ял хойшлогдсон 10 хүн тус тус захиргааны хяналтанд байна. Захиргааны 
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хяналтын хувийн хэрэг материалыг прокурорт хянуулах хуваарь гарган батлуулж, хуваарийн 
дагуу сар бүр хянуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээ болон “Эрх зүйн 
мэдээллийг иргэн бүрт” аяны хүрээнд Прокурорын газартай 
хамтран аймгийн хэмжээнд байгаа хорих ял эдлэхээс хугацааны 
өмнө тэнсэн суллагдсан, шүүхээс хорих ял нь тэнсэгдсэн, ял 
хойшлогдсон, мөн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 
шалгагдаж байгаа хүмүүст эрх зүйн сургалт явууллаа. Сургалтаар 
“Тэнсэгдсэн ялтанд хяналт тавих журам”, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, анхаарах асуудал, Архины хор уршиг сэдвээр тус 
тус сургалт мэдээлэл өгч, баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилд холбогдохоос 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр баталгаа гаргуулан авлаа. 

  “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайжруулах 45 хоногийн аян”-ы хүрээнд Аймгийн 
Прокурорын газартай хамтран хорихоос хугацааны өмнө 
тэнсэн суллагдсан, шүүхээс хорих ял тэнсэгдсэн, ял 
хойшлогдсон ялтнууд, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд 
шалгагдаж байгаа хүмүүст сургалт зохион явууллаа. 
Сургалтаар “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн хор уршиг, 
урьдчилан сэргийлэх арга”, “Архинд донтох өвчин, түүний 
хор хөнөөл”, “Өөрийгөө өөрчилж өөдрөг амьдарцгаая”, “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, 
“Жендерийн тэгш байдал”, Хууль зүйн туслалцааны төвийн танилцуулга, шинээр батлагдах 
Эрүүгийн хуулийн үзэл баримтлал, Гэр бүлийн хүчирхийллийн ойлголт, хэлбэр, шинж сэдвээр 
тус тус мэдээлэл өгч, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх талаар баталгаа авч ажиллалаа.   
 
 Хуулийн тэгшитгэлд хамрагдан суллагдсан 14 хүний танилцуулгыг фээсбүүк хуудасны 
группд тавьж газрын нийт алба хаагчдад мэдээлж, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, хэсгийн 
төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт тодорхойлолт, судалгааг өгч ерөнхий хяналт тавьж ажиллаж 
байна. 

 
Булган аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, Цагдаагийн газар хамтран "Эрүүл ирээдүй" дэд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “АА” цуглааны бүсчилсэн уулзалт, туршлага 
судлах сургалтыг Булган аймгийн Дашинчилэн, Бугат суманд 2017 оны 09 дүгээр сарын 22, 23-
ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Дашичинчилэн суманд болсон АА цуглааны 4 жилийн ойн арга 
хэмжээнд Рашаант, Баяннуур, Гурванбулаг, Хишиг-Өндөр, Могод, Бүрэгхангай сумд, Бугат 
сумын “АА” цуглааны туршлага судлах нээлттэй уулзалтын арга хэмжээнд Тэшиг, Хутаг-Өндөр, 
Баян-Агт, Сайхан, Сэлэнгэ, Хангал, Хялганат, Орхон сумдын хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн 
ахлагч, зорилтод бүлгийн төлөөлөл нарыг хамрууллаа. Дашинчилэн суманд болсон ойн арга 
хэмжээнд Улаанбаатар хотоос АА бүлгийн 15 оролцогч, сумдын 27 иргэд АА цуглааны 
удирдлага, зохион байгуулалт, журамтай танилцаж, цуглааны үйл ажиллагаанд оролцож арга 
зүйн мэдээллээр хангагдлаа. Мөн Дашинчилэн сумын иргэд, төрийн болон төсөвт байгууллагын 
албан хаагчид 50 гаруй хүнд “Эрүүл ирээдүй” хөтөлбөрийн танилцуулга, ач холбогдол, 
Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний соёлын тухай сургалт, мэдээлэл, АА цуглааны тухай 
ойлголт мэдээллийг өгч, үр дүнг нийтэд сурталчилсан.  
 
           Бугат суманд болсон туршлага судлах нээлттэй уулзалтад Улаанбаатар хотын 2 “АА” 
бүлгийн төлөөлөл, Орхон аймгийн 2 “АА” бүлгийн төлөөлөл, Булган сумын Дэвшил бүлгийн 
төлөөлөл, сумдын 8 иргэд, хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн төлөөлөл нийгмийн ажилтнууд, Бугат 
сумын Гэгээрэл бүлгийн 10 гаруй иргэд оролцож нийт 50 гаруй хүн оролцсон нээлттэй цуглаан 
боллоо. Нээлттэй цуглаанаар АА цуглааны удирдлага, зохион байгуулалт, дүрэм журам, 
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тэднийг сумын удирдлагаас хэрхэн дэмжих боломжтой, дэмжиж болохгүй зүйлс юу байгаа 
талаар тайлбарлаж мэдээлэл өгсөн. 

 

                      
 

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Цагдаагийн газар, “Мөнх оюуны холбоос” 
сургалтын байгууллагатай хамтран шүүхээс ял тэнссэн, хорихоос 
хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан 11 хүнийг хамруулан “Би 
амьдралынхаа төлөө юу хийж чадах вэ?”, “Өөрийгөө зөв 
илэрхийлэх”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 
ажиллагааны хүрээнд танд ямар боломжууд байгаа болон хэрхэн 
ашиглах вэ” сэдвээр тус тус мэдээлэл сургалт явууллаа. 

 
Булган аймаг дахь Цагдаагийн газар, Шүүхийн тамгын газрын 2017 оны хамтарч 

ажиллах төлөвлөгөө, Хууль зүйн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 09 дүгээр 
сарын 12-ны өдрийн А/40,113 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй 
байдлыг хангах журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн үед 
шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангаж, таслан зогсоох арга хэмжээ авах, алба хаагчдын 
мэдлэг, дадлага, чадварыг дээшлүүлэх, шүүхийн болон бусад албадын хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомж, журам зааврын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Тэсрэх 
бодис байрлуулсан үеийн аюулгүй болгох ажиллагаа”, “Шүүх хуралдааны үеэр шүүгдэгч шүүгч 
рүү халдан довтлох үеийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа”, “Шүүгчийг харих замд шүүгчид 
халдан довтолсон үеийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа” гэсэн төрлүүдээр удирдамж 
төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр дадлага сургалтыг зохион 
байгууллаа. Сургалтын ажиллагаанд аймгийн Цагдаагийн газраас 17 алба хаагч, Онцгой 
байдлын газраас 6 алба хаагч, Нэгдсэн эмнэлгээс 2 ажилтан, Тагнуулын хэлтсээс 1 алба хаагч, 
Шүүхийн шинжилгээний албанаас 1 алба хаагч, Шүүхээс шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнууд 
26 хүн тус тус оролцлоо. 

 

  
              

-Шүүгч, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

Иргэд, байгууллагын зүгээс учруулж болзошгүй аливаа хууль бус үйлдлийн улмаас 
шүүхийн шүүн таслах ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэх боломжгүй, мөн үйл ажиллагаанд нь 
саад учруулсан буюу учруулж болох “онцгой нөхцөл” үүссэн тохиолдолд шүүхийн тамгын 
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газартай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хүрээнд цагдаагийн газрын удирдлага, нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгийн дарга, шүүхийн тамгын дарга нарт танилцуулж,  2017 оны 07 дугаар 
сарын 01-ний дотор багтаан “шүүгдэгчийн зүгээс шүүн таслах ажиллагааны хэвийн нөхцлийг 
алдагдуулах явцад цагдаагийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх хамгаалалтын арга хэмжээ” сэдэвт 
тоглолт, дадлага сургалтын бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 
шүүхэд шүүх хуралдааны үеэр болсон асуудлын болон гадаад орнуудын шүүн таслах 
ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангаж буй бичлэгүүдийг тус шүүхийн шүүгч, захиргааны 
ажилтнуудад үзүүлж, алдаа оноог харилцан ярилцах ажил зохион байгууллаа.  

Мөн шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн болон цагдаагийн газрын нийтийн 
хэв журам хамгаалах тасгийн дарга нараас 2017 онд шүүхийн шүүгч, захиргааны ажилтнуудыг 
бүрэн хамруулж, шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах ажлын хүрээнд тусгай 
хэрэгслийг хэрхэн ашиглах, шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журамд заагдсан бусад 
заалтуудын талаар 1 цагийн сургалт зохион байгуулж, харилцан ярилцах хэлбэрээр үр дүнг 
тооцлоо. 

Шүүн таслах ажиллагааны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор шүүх хуралдааны 
журам сахиулах, яллагдагч шүүгдэгчийг хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх ажиллагааг  
удирдлагаар хангах, алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналтыг тасралтгүй тавьж, 
зөрчил дутагдал гаргуулалгүй ажиллалаа.  

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 888 удаагийн шүүх хуралдаанд давхардсан тоогоор 5 
алба хаагч 888 удаа хамгаалалтаар, 116 шүүгдэгчийг 116 удаа хуяглан хүргэж,  26 оролцогчийг 
26 удаа албадан ирүүлэх ажиллагааг тус тус шуурхай хэрэгжүүлж ажилласан. 2017 оны 12-р 
сарын 25-ны байдлаар шүүхээс эрүүгийн хэрэгт эрэн сурвалжлуулах захирамж, тогтоол 
ирүүлээгүй байна. Иргэний хэрэгт эрэн сурвалжлах чиглэлээр шүүгчийн 36 захирамж ирсэнийг, 
Цагдаагийн газрын НХЖХТасаг болон Эрүүгийн төлөөлөгч нартай хамтран ажил зохион 
байгуулж ажиллаж байна. 

Булган аймгийн Цагдаагийн газрын шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь 
хэсгийн ахлах байцаагч, харуулын цагдаа-4, шүүх хуралдааны хамгаалалтын цагдаа-2, нийт   7 
орон тоотой батлагдсанаас өнөөдрийн байдлаар хэсгийн дарга-1, харуулын-2, хамгаалалтын-1  
цагдаа тус тус ажил үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Булган аймгийн Цагдаагийн газрын Шүүх, Шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь 
хэсгийн дарга-1, харуулын цагдаа-4, шүүх хуралдааны хамгаалалтын цагдаа-2, нийт   7 орон 
тоотой батлагдсанаас  хэсгийн дарга-1, харуулын-4, хамгаалалтын-1  цагдаа тус тус ажил үүрэг 
гүйцэтгэж байна. 

  2017 оны жилийн эцсийн байдлаар шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгээс тус 
шүүхийн тамгын газартай   хамтарч ажиллах төлөвлөгөөний дагуу яллагдагч, шүүгдэгчийн амь 
нас, эрүүл мэндэд аюул тулгарсан, бусад этгээдийн зүгээс түүнд заналхийлсэн, довтолсон, 
шүүх хуралдаанд саад учруулсан буюу шүүх бүрэлдэхүүнд, хуралдаанд оролцогч, шүүхийн 
танхимд байгаа хүмүүсийн амь бие, эрүүл мэндэд хүч хэрэглэн халдахыг завдсан зэрэг 
болзошгүй үйлдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Булган аймаг дахь шүүхийн 
шүүгч, захиргааны ажилтнуудад цагдаагийн газрын нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 
даргыг урьж, “нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч, галт зэвсгийг хууль тогтоомжид заасны 
дагуу хэрглэх журам”-аар 1 цагийн сургалт зохион байгуулж, шүүн таслах ажиллагааны үед 
яллагдагч, шүүгдэгч амиа хорлох оролдлого гаргах, бусад оролцогч нар руу довтлох үед 
хамгаалалтын ажилтнуудын хэрхэн ажиллаж буйг харуулсан гадаад орнуудын видео 
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бичлэгүүдийг үзүүлэх, алдаа оноог харилцан ярилцах, практик дадлага хийлгэх зэрэг ажлыг 
зохион байгууллаа. 

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажлуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх арга замын талаар тус шүүхийн тамгын газрын дарга, 
зохион байгуулагч нартай шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн дарга уулзаж, 
зөвлөгөөн зохион байгуулж, тэмдэглэл үйлдэж, шүүгч нарын дэлгэрэнгүй судалгааг хүн бүрээр 
гаргуулж, тусгай уутанд хийж нууцлан шүүхийн тамгын газрын даргад хүлээлгэн өглөө. 
Автомашин бүхий шүүгч нарын аюулгүй байдлыг хангаж хамтран ажиллах талаар цагдаагийн 
газрын замын цагдаагийн тасгийн даргатай биечлэн уулзаж, санал бодлоо харилцан ярилцах 
зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүллээ. Өнөөдрийн байдлаар шүүгч, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн 
аюулгүй байдалд халдсан, заналхийлсэн, дарамталсан асуудлаар цагдаагийн байгууллагад 
хандаж өрөгдөл, хүсэлт гаргасан шүүгч байхгүй байна. 

Шүүхээр үйлчлүүлж буй иргэдийн бичиг баримтыг шалган энгэрийн тэмдэг зүүлгэн, зөв 
соёлтой харьцаж, түргэн шуурхай үйлчилж, зохих журмын дагуу 2017 оны жилийн эцсийн 
байдлаар нийт 3258 иргэнийг нэвтрүүлэн ажиллаа. Тус шүүхийн байранд ажиллаж буй шүүхийн 
захиргааны ажилтан, цагдаагийн алба хаагчийн харилцаа хандлагад тогтмол хяналт тавьж, 
хэсгийн даргын зүгээс үүрэгжүүлэн гүйцэтгэл, үр дүнг 7 хоног бүр тооцон ажиллаж байна 

Шүүхийн байрны камерын хяналт, өрөө тасалгаа, цонхны цоож, лацны бүрэн бүтэн 
байдалд өдөр тутам хяналт тавьж, бүртгэлийн дэвтэртэй танилцан үүрэг чиглэл өгч ажиллаж 
байна. Тус шүүхийн тамгын газрын даргад хандаж, шүүхийн барилга байгууламжийн аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор нэгдүгээр давхрын бүх цонхонд хамгаалалтын төмөр тор /решотка/ 
суурилуулах талаар санал хүсэлт, зөвлөмжийг албан бичгээр хүргүүлж, богино хугацаанд 
шийдвэрлэх тухай хариуг шүүхийн тамгын газраас  хариу өгсөн. Мөн тус шүүхийн тамгын 
газрын даргад хандаж,цагдаагийн газрын даргаас 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ны 36/01-291 
дугаартай албан бичгээр шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журмын 2.13 дахь заалтыг 
хэрэгжүүлж “Шүүгдэгчийг түр саатуулах өрөөнд хяналтын камер, аюулын дохио өгөх тусгай 
төхөөрөмж суурилуулах талаар санал хүсэлтээ хүргүүлсний зэрэгцээ 2017 оны 05 дугаар сарын 
22-ны өдрийн  38/03-858 тоот албан бичгээр “Тус шүүхийн барилга байгууламжийн дотор хоёр, 
гуравдугаар дугаар давхруудын хяналтын камерууд ажиллахгүй байгааг шуурхай засварлаж 
ажиллагаанд оруулах”-ыг хүссэн албан бичиг, санал зөвлөмж хүргүүлж, шүүхийн тамгын 
газраас хэрэгжилтийг хангаж, тус тус хариуг ирүүлсэн. 

Тус шүүхийн барилга байгууламжийн өрөө тасалгаа,цонхны цоож, лацны бүрэн бүтэн 
байдалд хэсгийн даргаас сар бүр биечлэн үзлэг хийж хэвшүүлсний зэрэгцээ харуулын 
цагдаагийн пост дээр лацны бүртгэлийн дэвтэр нээж,шүүхийн шүүгч, захиргааны ажилтнууд 
ажил тарах бүртээ харуулын цагдаад хаалгаа лацдаж хүлээлгэж өгч, лацны бүртгэлийн дэвтэрт 
өөрсдөө бичдэг, энэхүү бүртгэлтэй өглөө бүр шүүхийн тамгын газрын дарга, шүүх, шүүгчийн 
аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн дарга нар тогтмол танилцдаг ажлыг хэрэгжүүлж байна 

Гурав: Сахилга хариуцлага, сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх болон авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар 

-Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, 
арга хэмжээ, түүний үр дүн 

2016 онд 35 алба хаагч арга хэмжээ авагдаж байсан бол 2017 онд 30  алба хаагч 
сахилгын арга хэмжээ авагдсан  нь өмнөх оны мөн үеээс 4.7 хувиар буурсан байна. 
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Сахилга ёс зүйн зөрчлийг хэлбэрээр нь ангилахад ажлын хариуцлага алдсан 24, 
архидан согтуурсан 4, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн 2 байна. Сахилга 
ёс зүйн зөрчлийн шалтгаан нөхцлөөр нь дүгнэлт хийхэд хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа, 
албандаа хандах хандлага сул байгаагаас нийт 30 алба хаагч арга хэмжээ авахуулсан байна. 
Арга хэмжээ авахуулсан алба хаагчдыг албан тушаалаар нь ангилахад офицер 21, ахлагч 9 
алба хаагч байна. Сахилга ёс зүйн зөрчлийг дотоод хяналт шалгалтаар 24, бусад мэдээллээр 6 
зөрчлийг илрүүлэн хариуцлага тооцсон. 

Сахилгын арга хэмжээний төрлөөр нь ангилахад сануулах сахилгын шийтгэлээр 15 
офицер, албан тушаалын үндсэн цалинг хасах сахилгын шийтгэлээр 6 офицер, сануулах 
сахилгын шийтгэлээр 3 ахлагч, албан тушаалын үндсэн цалин хасах сахилгын шийтгэлээр 2 
ахлагч, албанаас халах сахилгын шийтгэлээр 4  ахлагч  албан тушаалтай алба хаагч байна. 
Зөрчил гаргасан алба хаагч нарыг албан тушаалаар нь эрэмбэлвэл Тасгийн дарга-4, ахлах 
албан тушаалтан-3, хэсгийн төлөөлөгч-5, хэсгийн байцаагч-2, аж ахуйн ажилтан-1, замын 
цагдаагийн зохицуулагч-1, саатуулах байрны эмч-1, эдийн засгийн мөрдөгч-1, жижүүрийн 
офицер-1, мөрдөгч-1, эрүүгийн мөрдөгч-1, цагдаа-зохицуулагч-2, хэв журмын цагдаа-3, нярав-1, 
цагдаа-жолооч-1, жижүүрийн цагдаа-2 тус тус арга хэмжээ авагдсан байна. 

  2017 онд нийт 16 албаны шалгалтыг 29 алба хаагчид холбогдуулан явуулсан байна. 
Үүнээс 4 алба хаагчийн албан тушаалын үндсэн цалинг хасаж, 10 алба хаагчид сануулах арга 
хэмжээ, 1 алба хаагчийг албанаас халаж, 13 алба хаагчийн буруутай үйлдэл тогтоогдоогүй 
үндэслэлээр Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлөөр хэлэлцэж, арга хэмжээ авах үндэслэлгүй 
гэж үзэн, 1 алба хаагчийн цол бууруулах саналыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, 
сургалтын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан байна.   

Сахилгын зөрчил гаргаж байгаа шалтгаан нөхцлийг судлан дахин гаргуулахгүй байх 
чиглэлээр холбогдох хууль, дүрэм шинээр батлагдан гарч байгаа журмуудаар алба хаагч нарт 
сургалт, мэдээлэл хийн ажиллаж байна. Зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагч нартай 
ярилцлага хийхэд  өөрсдийн хайхрамжгүй байдал, ямар нэгэн зүйлд хөнгөмсгөөр найдсанаас 
үндсэн шалтгаанууд тогтоогдож байна.  

 Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчдаас-12 
 Захиргааны удирдлагын тасгийн алба хаагчдаас-4 
 Мөрдөн байцаах тасгийн алба хаагчдаас-2, 
 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагчдаас-9 
 Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчдаас-3 алба хаагч тус тус арга хэмжээ 

авагдсан байна.  
         2017 онд 1 алба хаагч тус цагдаагийн газраас гэмт хэрэгт холбогдож ял шийтгэгдсэн нь 

өмнөх оны мөн үеэс 50 хувиар буурсан үзүүлэлтэй байна. 

              Бүх шатны тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтны манлайлал  хангалтгүй, дарга, 
ахлахууд ажлын гүнд орж, алба хаагч нэг бүрийнхээ ажлыг хянаж шалгадаггүй, тэднийг сургаж 
дадлагажуулах ажил шаардлагын хэмжээнд хүрээгүй, удирдлагаас өгч байгаа үүрэг даалгаварт 
ач холбогдол өгч ханддаггүйгээс алба хаагчдын ажил жигд биш байгаагаас сахилгын зөрчил, 
дутагдал буурахгүй байна. Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, 
Төлөвлөлт, зохион байгууллалтын тасгийн дарга нарт 3 дугаар улирлын сахилгын зөвлөгөнөөр 
сонсгол оруулах, зохион байгуулсан ажлын үр дүнг Цагдаагийн газрын даргад танилцуулах 
үүргийг зөвлөгөөнөөс өгсөн.  
 

Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, Цагдаагийн 
байгууллагаас дэвшүүлж буй зорилго зорилтын хүрээнд бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, ёс 
зүйтэй алба хаагч байх төрийн албаны нэр хүндийг өндөрт өргөх, алба хаагч бүр сахилга ёс 
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зүйн зөрчил дутагдалд холбогдохгүй байх үүднээс тус Цагдаагийн газрын алба хаагч нарын 
2017 оны 1, 2-р улирлын Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг төв хөдөөгийн нийт алба хаагчдыг 
хамруулан сургалт соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд зохион  байгууллаа.  

2017 оны 1,2  дугаар улирлын сахилга хариуцлагын байдал, цаашид анхаарах асуудал, 
шинээр батлагдсан “Цагдаагийн албаны тухай шинэчилсэн хууль”-ийн   “Сахилгын арга хэмжээ 
авах ” сэдвээр нийт алба хаагчдад мэдээллийг бэлтгэн PP-ээр танилцуулгыг хийж, санал авч 
нэгтгэж ажиллаа. 

Нийт алба хаагчдаас согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх 101  алба 
хаагчдаас баталгаа гаргуулан авсан. 

 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар дутагдлаар албанаас халагдсан алба хаагч 3  
байна.  

 Газрын  хариуцлагатай эргүүлд тасаг албадын дарга, ахлах  нарыг өдөр тутам болон 
баяр ёслол, сургалт, цуглааны үеэр газрын даргын баталсан тусгай хуваарийн дагуу 
удирдлагаас үүрэгжүүлэн ажиллуулж, алба хаагчдын ажлын сахилга хариуцлагад тавих 
дотоодын  хяналт шалгалтыг тогтмолжуулан ажиллаж байна. 

 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар ёс журам сахиулах эргүүлд ажилласан алба 
хаагчдын бичсэн хоногийн рапортанд газрын даргаас хийсэн цохолтын биелэлтийг гаргаж 
нэгтгэн танилцуулсан.  

Алба хаагчдын албаны дүрэмт хувцас болон албаны тээврийн хэрэгсэлд тамхи татаж 
буй байдал, ЦБҮАЖ код 924-ийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа эсэхэд долоо хоног бүрийн Даваа, 
Баасан гаригуудад нийт 14 удаагийн хяналт шалгалтыг сахилга ёс зүйн зөвлөлийн алба 
хаагчид хуваарийн дагуу хийж илтгэх хуудсаар хийсэн ажлаа газрын даргад, илрүүлсэн 
зөрчлийн талаар өглөөний яриан дээр танилцуулан ажиллаж байна. 

Сахилга ёс зүйн зөвлөлөөс Цагдаагийн газрын “Хамгийн цэрэгжилч алба хаагч” 
шалгаруулах уралдааны удирдамжийг гарган, нээлттэй санал асуулгыг Цагдаагийн газрын  
фэйсбүүк группэд байрлуулан саналыг авч, шалгаруулсан.  

Цагдаагийн алба хаагчддын гаргасан алдаа дутагдалд дүгнэлт тасгийн дарга, 
ахлах албан тушаалтан, төрийн бус байгууллагтай хамтран дараах сургалтуудыг зохион 
байгуулсан.  

Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөр “Цаг 
ашиглалт” сэдэвт сургалтыг цагдаагийн газрын 120 алба хаагчид 1 удаа 2 цагийн сургалт 
зохион байгуулсан. Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 
Л.Шинэбаяр шинэчлэн батлагдсан цагдаагийн албаны тухай хуулиар цагдаагийн газрын 120 
алба хаагчид 1 удаа 2 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Булган аймгийн Прокурорын газрын 
хяналтын прокурор н.Сувдаа  “Байцаан шийтгэх ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг тус цагдаагийн 
газрын хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагчдад зохион байгуулсан. 

            “Булган миний жолоо” авто сургуулийн захирал Д.Дуламсүрэнг урьж “Замын 
хөдөлгөөний дүрмээр” 3 удаагийн 3 цагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 180 алба хаагчид 
оруулж тестээр шалгалт авч дүнг нэгтгэн алдсан асуудлын талаар хэлэлцсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт шалгалтын газрын ахлах мэргэжилтэн, 
цагдаагийн дэд хурандаа Б.Наранцацрал “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт 
шижилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”,  “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болох 
эрсдлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг тус газрын тасгийн дарга, ахлах 
албан тушаалтан нарт 1 удаагийн 3 цагийн сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. 
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2017 оны 01, 02 дугаар улирлын нэгдсэн сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, 

зөвлөгөөний үеэр шинэчлэн батлагдсан цагдаагийн албаны тухай хуулийн эх бичвэрийг хүлээн 
авах, тангараг өргөх ёслолын ажиллагааг зохион байгуулсан. Мөн нийт бие бүрэлдэхүүнээс 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох баталгаа, сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнүүдийг тус тус зохион 
байгуулсан. Мөн зөрчил гаргасан 17 алба хаагчтай цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч “Фокус” 
бүлгийн ярилцлага зохион байгуулж ахин зөрчил дутгдал гаргуулахгүй байх зорилгоор алба 
хаагчдын гаргасан алдаа, дутагдлыг өөрсдөөр нь яриулж урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион 
байгуулсан. 

Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Э.Ариунчимэг “Зөрчлийн тухай хууль”, “Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль”-р 1 удаагийн 2 
цагийн сургалтыг 62 алба хаагчид орсон 

       Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэстэй хамтран Лектор багш Д.Жаргалсайханыг урьж дэлхийн 
гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан цагдаагийн газрын төвийн алба хаагч нарт “Харилцааны соёл” 
сэдэвт сургалтыг 1 удаа 3 цагийн хугацаанд зохион байгуулсан.   уч Ч.Батзориг, 
Г.Жамсранжав нар төлбөртэй сургалтанд явсаныг бичих. 

-Сахилга, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ, прокурор, шүүхийн мэдэгдэл, шаардлага /өсөлт, 
бууралт тоо хувиар/ 

 2017 онд 1 алба хаагч тус цагдаагийн газраас гэмт хэрэгт холбогдож ял шийтгэгдсэн нь 
өмнөх оны мөн үеэс 50 хувиар буурсан үзүүлэлтэй байна. 

2016 онд 35 алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ ногдуулж байсан бол 2017 онд 30  алба 
хаагч сахилгын арга хэмжээ авагдсан  нь өмнөх оны мөн үеээс 4.7 хувиар буурсан эерэг 
үзүүлэлттэй байна. 

 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тус цагдаагийн 
газарт аймгийн прокурорын газраас 7 удаагийн шаардлага 
ирүүлсэнд 12 алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ 
ногдуулсан. 

 Тус цагдаагийн газарт 2017 онд аймгийн 
прокурорын газраас 7 шаардлага ирүүлсэн нь өнгөрсөн 
оны мөн үетэй ижил түвшинд байна.  

-Алба хаагчдыг мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр дотооддоо зохион 
байгуулсан сургалт /ашигласан техник/ 

           Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын төвд давтан болон мэргэшүүлэх сургалтанд 
хамрагдах алба хаагчдын нэрсийг гарган хүргүүлж нийт 30 алба хаагчийг сургалтанд 
хамруулсан.  Мөн Хууль сахиулахын их сургуулийн эчнээ 5 болон 3 жилийн сургалтанд  4 алба 
хаагчийн суралцуулж шинээр суралцах хүсэлт гаргасан 2 алба хаагчийн хүсэлтийг дэмжин 
суралцах нөхцөлөөр хангасан. 

Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн хошууч 
Э.Ариунчимэг шинэчлэн батлагдсан цагдаагийн албаны тухай хууль болон өмнөх албаны тухай 
хуулийн харьцуулалтаар 1 удаагийн 1 цагийн сургалтыг 54 алба хаагчид. 
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            Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Медипаст бүсийн оношлогооны төвийн эмч, 
албан хаагч нар цагдаагийн газрын урилгаар ирж “Таргалалт”, “Чихрийн шижин”-ийн талаар 1 
удаагийн 2 цагийн сургалтын 70 алба хаагчид явуулж үнэгүй оношлогоо хийсэн. 

Шүүх шүүхчийн аюулгүй байдлыг хангах албаны дарга, цагдаагийн хурандаа 
М.Даваадорж “Шүүх шүүхчийн аюулгүй байдлыг хангах шинэчилсэн журам”-аар 1 удаагийн 1 
цагийн сургалтыг 35 алба хаагчид орсон. 

Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөр “Цаг 
ашиглалт” сэдэвт сургалтыг цагдаагийн газрын 120 алба хаагчид 1 удаа 2 цагийн сургалт 
зохион байгуулсан. Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 
Л.Шинэбаяр шинэчлэн батлагдсан цагдаагийн албаны тухай хуулиар цагдаагийн газрын 120 
алба хаагчид 1 удаа 2 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Булган аймгийн Прокурорын газрын 
хяналтын прокурор н.Сувдаа  “Байцаан шийтгэх ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг тус цагдаагийн 
газрын хэрэг бүртгэх эрх бүхий алба хаагчдад зохион байгуулсан.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт 
шалгалтын газрын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд 
хурандаа Б.Наранцацрал “Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шижилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”,  
“Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд учирч болох эрсдлийг 
үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт 

сургалтыг тус газрын тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтан нарт 1 удаагийн 
3 цагийн сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. 

Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн тасгийн эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахмад Б.Эрдэнэбаяр 2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр 
цагдаагийн газрын төвийн алба хаагч нарт Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн 
санд ажиллах, эрэн сурвалжилж байгаа хүн, мал, эд хөрөнгтэй танилцах, 307 илтгэх хуудас 
бичих зааварчилгыг өгч ажилласан.  

Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгийн дарга, 
цагдаагийн хошууч Г.Болдбаатар Олон нийттэй харилцах 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Э.Ариунчимэг нар шинээр батлагдсан хуулиар сургалт 
орох хуваарь, төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөний дагуу 
сумдын хэсгийн төлөөлөгч, тасгийн дарга, ахлах албан 

тушаалтан нарт “Сургалт явуулах арга зүй”, “Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн үзэл баримтлал”, Шүүх, шүүгчийн 
аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа, анхаарах 
асуудал, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэргийг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, Төрийн нууцын 
хэлтсийн үйл ажиллагаа, Төрийн болон албаны нууцын 
тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулийн үзэл баримтлал, танилцуулага, Сонгуулийн 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал зэрэг 
сэдвүүдээр сургалт хийн мэдээлэл өглөө.  

Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Батчулуун “Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн тухай хууль”-аар 
1 удаа 1 цагийн сургалтыг, Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ө.Нармандах 
“Сонгуулийн тухай хууль”-аар 1 удаагийн 1 цагийн сургалт, 
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Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Э.Ариунчимэг 
“Мэдээлэл тайлбарлан таниулах ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг тус тус аймгийн төвийн нийт 62 
алба хаагчид орсон. 

Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч 
Э.Ариунчимэг “Зөрчлийн тухай хууль”, “Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль”-р 1 удаагийн 2 
цагийн сургалтыг 58 алба хаагчид орсон. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа Ч.Болдбаатраас ирүүлсэн 
2017.05.30-ны өдрийн 4/892 тоот албан бичгийн дагуу 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
алба хаагчдаас гаргасан алдаа дутагдалд дүгнэлт хийн гаргасан алдаа бүрийг багтаасан 
“Сахилга ёс зүйн зөрчил, ажлын хариуцлага-алдаа дутагдал” сэдэвт жүжигчилсэн тоглолтыг 
Сахилга ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд өөрсдөө тоглон зөвлөгөөнд оролцсон алба хаагч нарыг 6 
багт хувиарлан дүрийн тоглолтоос  

 
 
-       Сахилга ёс зүй, ажлын хариуцлага алдсан зөрчил олж илрүүлэх. 
-       Илрүүлсэн зөрчилд үндэслэлтэй дүгнэлт гаргах. 

 Алба хаагчдаас гаргасан сахилгын зөрчилтэй холбогдуулан санал шүүмжлэл гэсэн 3 
төрлийн даалгавар өгч багаар ажиллуулан гарсан санал шүүмжлэл, зөрчил илрүүлэлт, хууль 
хэрэглэх чадварыг баг бүрээс 2 алба хаагчийг гарган тайлбарлуулж алба хаагчдыг идэвитэй 
хамруулах, алба хаагчдын гаргасан алдаа, кейс дээр ажиллуулсан сургалтын үйл ажиллагааг 
цагдаагийн газрын 70 алба хаагчид 4 цагийн хугацаанд зохион байгуулсан 
-Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион байгууллагдсан сургалт уулзалт, 
хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнд алба хаагчдыг хамруулсан байдал 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран алба хаагчдын мэргэшүүлэх, сургагч багш бэлтгэх сургалтанд 
хамруулах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулан ажиллаж байна.  
           Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын төвд давтан болон мэргэшүүлэх сургалтанд 
хамрагдах алба хаагчдын нэрсийг гарган хүргүүлж нийт 30 алба хаагчийг сургалтанд 
хамруулсан.  Мөн Хууль сахиулахын их сургуулийн эчнээ 5 болон 3 жилийн сургалтанд  4 алба 
хаагчийн суралцуулж шинээр суралцах хүсэлт гаргасан 2 алба хаагчийн хүсэлтийг дэмжин 
суралцах нөхцөлөөр хангасан. 
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            Цагдаагийн ерөнхий газар, IDLO төрийн бус байгууллагатай хамтран хэсгийн төлөөлөгч, 
хэрэг бүртгэгч, сум дундын тасгийн дарга, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, сэтгэл 
зүйч зэрэг 25 алба хаагчийг “Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх” сургалтанд 
хамруулсан. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Спорт арга зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, онцгой 
байдлын ахмад, гимнастикийн олон улсын хэмжээний мастер Ч.Энхтүвшин цагдаагийн газрын 
алба хаагчдад “Хөдөлгөөний эрүүл мэнд” сэдвээр 1 удаагийн 3 цагийн сургалтын 50 алба 
хаагчид орж биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөний ач тус, хэрхэн хичээллэх талаар заавар 
зөвлөгөө өгч ажилласан.  

“Булган миний жолоо” авто сургуулийн захирал Д.Дуламсүрэнг урьж “Замын 
хөдөлгөөний дүрмээр” 3 удаагийн 3 цагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 180 алба хаагчид 
оруулж тестээр шалгалт авч дүнг нэгтгэн алдсан асуудлын талаар хэлэлцсэн. 

Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн мэс заслын тасгийн мэдээгүйжүүлэлтийн их эмч 
Ө.Амартүвшинг урьж “Анхны түргэн тусламж үзүүлэх аргачлал” 
сэдвээр 1 удаагийн 2 цагийн сургалтыг 58 алба хаагчид зохион 
байгуулсан. 

Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилтан н.Бат-Отгон, 
Б.Ганзориг нар Булган сумын төрийн албан хаагч нарт “Нэг 
монгол-олон монгол-олон монгол-нэг монгол”, “Үндэсний 
аюулгүй байдал” сэдэвт сургалтыг 1 удаа 4 цагийн хугацаанд 
Булган сум хөгжимт жүжгийн театрт зохион байгуулахад 
цагдаагийн газрын төвийн алба хаагч нар бүрэн хамрагдсан. 

Улсын их хурлын гишүүн Г.Гантулга Булган 
аймагт ажиллах хугацаандаа төрийн албан хаагч нарт 
“Төрийн албан хаагчдын 
мэргэжлийн ур чадвар” сэдэвт 
сургалтыг аймгийн Хөгжимт 
жүжгийн театрт зохион 
байгуулахад цагдаагийн газрын 54 
алба хаагч 1 удаагийн 2 цагийн 
сургалтанд хамрагдсан. 
 Эрүүгийн төлөөлөгч, 

цагдаагийн ахмад Б.Нэргүйбаатар нийт бие бүрэлдэхүүнд “Жагсаал 
цуглаан зохион байгуулах үед анхаарах асуудал сэдвээр 1 удаагийн 2 цагийн сургалтыг зохион 
байгуулсан. 

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэстэй хамтран Лектор багш Д.Жаргалсайханыг урьж 
дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан цагдаагийн газрын төвийн алба хаагч нарт “Аз 
жаргалтай гэр бүл” сэдэвт сургалтыг 1 удаа 3 цагийн хугацаанд зохион байгуулсан. 

Тус газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн туслах төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Ц.Батзаяа ЦЕГ-ын Сургалтын нэгдсэн төвд 6 
сарын хугацаатай нохойн төлөөлөгчийн 
сургалтанд эрэлч нохой “Аня”-гийн хамт 
суралцаж амжилттай төгслөө. Гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, гэмт хэрэг илрүүлэх чиглэлээр эрэл 
мөрдлөгийн нохой чухал үүрэгтэй юм.  
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М
онгол 
улсын 
ХЗЯ, 
ОХУ-н 
Дотоод 
хэргийн 
яамны 
хооронд 
байгуулсан гэрээний дагуу МБТ-н дарга, 
цагдаагийн хошууч Л.Шинэбаяр ОХУ-н Москва 
хотод 2017.09.10-17-ны  хооронд ОХУ-н 

Дотоод хэргийн яамны харьяа  Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдыг мэргэшүүлэх сургуульд 
“Хар тамхитай тэмцэх нь” сэдэвт сургалтанд хамрагдсан. Дээрх сургалтанд хамрагдах үеийн 
ирэх буцах зардлаас 1,480,000 төгрөгийг Аймгийн ГХУССЗ-с шийдвэрлүүлсэн. 

-Зохион байгуулсан соён гэгээрүүлэх ажил арга хэмжээ 

Цагдаагийн газрын Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс санаачлан Монгол цэргийн баярын 
өдрийг тохиолдуулан алба хаагчдын гэргий нараар захидал бичүүлэн, сюрприз барьж алба 
хаагчдад өгсөн нь тэдний сэтгэлийг хөдөлгөж, хайрыг бялхаасан арга хэмжээ боллоо.  Мөн 
Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ой, Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан баярын 
мэндчилгээ, “Азын сугалаа”, “АХА”, Монита зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан.  

 

Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас санаачлан цагдаагийн газрын зоорийн давхарт байрлах 
Фитнессийн өрөөний нээлтийн арга хэмжээний хүрээнд эрэгтэй алба хаагчдын дунд “Гар дээр 
суниалт”, эмэгтэй алба хаагчдын дунд “Гэдэсний таталт”-ын тэмцээнүүдийг зохион байгуулахад 
гар дээр суниалтын төрөлд камерийн хяналтын төвийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Базарсад 65 суниаж 1-р байрт орсон. Гэдэсний таталтын төрөлд цагдаагийн газрын ахлах 
нягтлан бодогч, цагдаагийн хошууч Б.Манлай 45 удаа гэдэсний таталт хийж 1-р байрт шалгаран 
өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнуулав. 

  Мөн Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Медипас бүсийн оношлогооны төвийн эмч, 
ажилтан нар цагдаагийн газрын урилгаар ирж нийт бие бүрэлдэхүүнд “Таргалалт” сэдвээр 
сургалт орж чихрийн шижин, таргалалтын зэрэг,  стрессийн түвшин тогтоох зэрэг оношлогоог 
үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэсэн. 
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          Цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүний дунд Англи хэлний уралдаан зарлаж өдөр 
тутам   хэрэглэгддэг 400 англи үг өгч 1 сарын хугацаанд цээжлүүлэн 200 үгээр шалгалт авхад 
Мөрдөн байцаагч цагдаагийн дэслэгч Т.Мөнхбат 168 үг зөв бичиж 3-р байрт, камерийн 
хяналтын төвийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Сэр-Оддамба 190 үг зөв бичиж 2-р байрт, 
Жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Дэлгэрмөрөн 197 үг зөв бичиж 1-р байрт тус 
тус шалгаран бэлэг бэлгийн дээд ном, өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнуулсан. 

   Тус цагдаагийн газрын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгаас 2017 оны Алтан унжлагат 
хэмээх гал тахиа жилийн нэгдсэн золгуут хийх үйл ажиллагааг батлагдсан удирдамж 
төлөвлөгөөний дагуу амжилттай зохион байгуулсан. Арга хэмжээнд Цагдаагийн газарт ажиллаж 
байгаад чөлөөндөө гарсан ахмад ажилтан, цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүн оролцсон. 
Арга хэмжээний үеэр Булган аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрийн морин хуурч, уртын дууч нар 
гандан тэгчлэн хийдийн хамба лам Ш.Мөнхжаргал нар ирж ирэх онд ажлын амжилт хүсэн 
морин хуур, уртын дуугаар ая дуу өргөж, ном хурсан.    

 

 Цагдаагийн газрын Спорт хамтлагийн 
зүгээс алба хаагчдын чөлөөт цагийн зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах 
зорилгоор 2017 оны үйл ажиллагаагаа Сагсан 
бөмбөгийн тэмцээнээр нээж, төвийн алба хаагчид 
хамрагдлаа. Тэмцээнд Хэрэг бүртгэх, мөрдөн 
байцаах тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Замын 
цагдаагийн тасаг, Төлөвлөлт зохион 
байгуулалтын тасгуудын баг тамирчид өрсөлдсөн. 
Оролцсон багуудаас х/ч Д.Гантөмөр ахлагчтай ЭЦТ-ийн баг ТЭРГҮҮН байр, д/х Ө.Нармандах 
ахлагчтай НХЖХТ-ийн баг ДЭД байр, а/д У.Намсрайжав ахлагчтай ХБМБТ-ийн баг 
ГУРАВДУГААР байранд тус тус шалгарч өргөмжлөл, алт, мөнгө, хүрэл медаль, мөнгөн 
шагналаар урамшууллаа. Холын зайн шидэлтийн аваргаар цагдаагийн ахмад Б.Бүрэнтөгс 
шалгарч медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулсан. Уг тэмцээнд эмэгтэйчүүдийн баг, 
“Жингийн 
илүүдэл”-тэй 
тамирчидын баг 
оролцон тоглож 
амжилт 
гаргасанаараа 
онцлог байлаа. 

             
Цагдаагийн алба 
хаагчдын дунд ширээний теннисний спортыг хөгжүүлэх, алба хаагчдын бие бялдрыг 
чийрэгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын хэмжээний 
аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох алба хаагчдыг сонгох зорилгоор Цагдаагийн газрын 
алба хаагчдын хооронд Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас ширээний теннисний тэмцээн 
зохион байгууллаа. Эрэгтэйчүүдээс тэргүүн байранд цагдаагийн ахлах ахлагч С.Ганзориг, 
хоёрдугаар байранд цагдаагийн дэд хурандаа Ө.Нармандах, гуравдугаар байранд цагдаагийн 
дэслэгч Т.Мөнхбат, эмэгтэйчүүдээс тэргүүн байранд 
цагдаагийн дэд ахлагч Б.Алтанцэцэг, хоёрдугаар 
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байранд цагдаагийн хошууч Б.Манлай, гуравдугаар байранд цагдаагийн дэд ахлагч 
Б.Баасанжаргал нар шалгарч медаль, өргөмжлөлөөр урамшууллаа. 

    Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын тамгын газар, Соёлын ордон, “Булган мээж” 
ТӨХК-иас хамтран зохион байгуулсан “БУЛГАН ХОТЫН ХАВАР” урлагийн наадамд Цагдаагийн 
газрын алба хаагчдыг Урлагийн хамтлагаас зохион байгуулалтад оруулан оролцож нийт 29 
байгууллагатай мэндчилгээ, ардын дуу, хамтлаг бүжиг, найрал дуу, яг түүн шиг, эстрадын дуу, 
зохиолын дуу, уртын дуу, уран уншлага зэрэг 9-н төрлөөр өрсөлдөж ХОЁРДУГААР байр 
эзэллээ. Нэгдсэн тоглолтонд мэндчилгээ, уран уншлага, яг түүн шиг, эсртад дууны номерууд 
шилдэгээр шалгарч гала тоглолтод урилгаар оролцсон. 

             Олон улсын эх хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 
тохиолдуулан 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 
Цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс цагдаагийн 
газрын алба хаагчдын гэр бүл, үр хүүхдүүдийг тус газрын 
зусланд хүлээн авалтын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан. Үйл ажиллагааны үеэр алба хаагчдын 
хүүхдүүдийн дунд Таргандаа, Хүүхдийн кино үзүүлэх, 
Баярын зоог, 1-4 насны хүүхдүүдийн дунд Азын бөмбөлөг, 
5-8 насны хүүхдүүдийн дунд Зургийн уралдаан, 9-12 
насны хүүхдүүдийн дунд Дартсын тэмцээн, 10- дээш 
насны хүүхдүүдийн дунд “Караоке тэмцээн” ийг тус тус 
зохион байгуулсан.  

             Замын цагдаагийн тасгаас сарын ажлын 
хүрээнд цагдаагийн газрын тасаг, албадын дунд  
“Гар бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 
зохион байгуулсан. Тэмцээнд оролцсон багуудаас 1-
р байранд Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг, 2-р 
байранд Нийтйин хэв журам хамгаалах тасаг, 3-р 
байранд Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгийн баг 
тамирчид орж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар 
шагнуулсан.  

            Мөн цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд “Уран 
жолоодлого”-ын тэмцээнийг зохион байгуулсан. Тэмцээнд Хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгаас 1,Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас 
2,Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасгаас-3,Замын цагдаагийн 
тасгаас 4, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас 3 алба хаагч 
тус тус оролцож 1-р байранд цагдаажолооч, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Б.Жамбалдорж,  2-р байранд эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Т.Ганбат, 3-р байранд цагдаа-
зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч    Х. Батжаргал нар 
шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнуулсан. 

2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
2017 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 
хугацаанд Мөрдөн байцаах тасаг Цагдаагийн 
газрын алба хаагчдын дунд Соён гэгээрүүлэх 
ажил зохион байгуулах 8 заалт бүхий 
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төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. Төлөвлөгөөний дагуу аймгийн хууль хяналтын 
байгууллагуудын дунд Сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан.  

 

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар сайн 
ажилласан 21 алба хаагчийн нэрсийг гарган цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулан 2017.07.25-2017.07.29- ний 
өдрийг хүртэл 4 хоногийн хугацаанд ОХУ-н Улан-Үд 
хотын Итгэлт хамба, Байгаль нуурын чиглэлд 
аялуулсан. 

 

-Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажилласан байдал 

Аймгийн хэмжээнд 2017 онд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр телевизээр 22 
удаа 218 минутын, радиогоор 27 удаа 733 минутын  нэвтрүүлэг, сэрэмжлүүлэг мэдээ, сонин 
хэвлэлээр 22 удаа нийтлэл, мэдээллийг иргэдэд хүргэн сурталчилж ажилласан. 

Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр “Булганы мэдээ” сонинд Цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагааны талаар 7 төрлийн нэг нүүр мэдээллийг өгч нийтлүүлэн иргэдэд үйл ажиллагаагаа 
сурталчилсан. 
  
 Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч Цагдаагийн газар хоёр өдөр ажиллаж малын 
хулгайн гэмт хэргийн нөхцөл байдал, илрүүлэлтийн түвшин, Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой 
угтсан бүтээн байгуулалтын чиглэлээр зохиож буй ажил, камерын хяналтын үр дүнгийн талаар 
ярилцлага мэдээлэл өгч, иргэдэд сурталчлан ажилласан. 
 

Булган аймаг дахь Гэр бүлийн радио 106.5- тай хамтран долоо хоног бүрийн мягмар 
гаригт “Сэтгэлийн үр” цуврал нэвтрүүлэгээр “Архидалт гэр бүлийн харилцаа болон эрүүл мэндэд 
хэрхэн нөлөөлөх”,  “Сар шинэ-хулгай”, “Гэр бүлийн харилцаа”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай 
ойлголт, түүний хэлбэр, хүчирхийллийн тойрог”, шинээр 
хэрэгжиж буй “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, 
“ Залуу багш нарын ёс зүй”, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль, Зөрчлийн оноо тооцох журам, 
эмнэлгийн анхны тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх зэрэг нийт 
8 удаагийн цуврал ярилцлага бэлтгэн явуулж санал солилцон 
иргэдийн сонирхсон асуултанд хариултыг өгч ажилласан.      

 
Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэн гарсан гэмт хэрэг, зөрчил, түүний илрүүлэлт, хэрхэн 

шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг 14 хоног тутамд даваа гарагийн аймгийн удирдлага, 
захирал, эрхлэгч нар оролцсон шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулж, “Булганы мэдээ” сонин, 
МОНЦАМЭ агентлагийн сурвалжлагч, аймгийн ЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд 7 хоногийн 
хэрэг, зөрчлийн мэдээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлын 
мэдээллээ тогтмол өгч нийтлүүлэн, аймгийн Bulgan police gov.mn, вэб сайт, “Булган аймгийн 
Цагдаагийн газар” fаcebook хуудаст хэрэг зөрчлийн танилцуулга, камерын мэдээ, зохиосон 
ажлын тухай мэдээлэл, урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, шторк зэрэг 173 мэдээлэл тухай 
бүр нь оруулж иргэдэд сурталчилан ажилласан.  

Тус газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн туслах төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Ц.Батзаяа ЦЕГ-ын Сургалтын нэгдсэн төвд 6 сарын хугацаатай нохойн төлөөлөгчийн 
сургалтанд эрэлч нохой “Аня”-гийн хамт суралцаж амжилттай төгсч үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Цагдаагийн ажлын нэг өдрийг эрч хүчтэй, эерэг уур амьсгалтай эхлүүлэх, албаараа 
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бахархах, хамтран ажиллаж байгаа хүмүүстээ талархах сэтгэлээ илэрхийлэх боломжийг олгох 
зорилгоор ЦЕГ-ын Сүлд чуулган, Булган аймаг дахь Цагдаагийн газар хамтран “ҮРГЭЛЖ 
ТАНТАЙ ХАМТДАА” өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Алба хаагчдыг ажилдаа ирэх 
үед нь Сүлд чуулганы үлээвэр найрал хөгжмийн цоглог аялгуугаар угтаж, тус өдөр төрсөн өдөр 
нь тохиож буй ЭЦТ-ийн туслах төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах ахлагч Ц.Батзаяагаар бялууны лаа 
үлээлгэж, төрсөн өдрийн дуу дуулж өглөө. Мөн алба хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг сорьж 
хөгжөөнт асуулт хариултын тэмцээн явуулж, талархаж явдаг үгээ бие биедээ хэлэх боломжийг 
олгон, “Би цагдаа” гэсэн дууг зааж өгч, хамтран дуулсан.  

 

           
 
Цагдаагийн байгууллагын соён гэгээрүүлэх, олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааны 

хүрээнд ЦЕГ-ын Сүлд чуулгын уран бүтээлчидтэй хамтран Хүүхэд гэр бүл залуучуудын 
хөгжлийн газар, “ALL MART” худалдааны төвд очиж Цагдаагийн газрын шилдэг ажилтан, 
цагдаагийн хурандаа М.Даваадоржийн гэргий Г.Отгондарь, эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Н.Алтанчөлөөгийн гэргий н.Отгонтулга нарыг алдаршуулан дурсамж дурсгалын зүйлийг 
гардуулан өгч, хэсэгчилсэн урлагийн тоглолтоор бэлэг барьлаа. 
Энэ үеэр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд байнга хамтран ажилладаг Хүүхэд гэр бүл 
залуучуудын газрын хамт олон болон иргэн Х.Нарангэрэл нарт дурсгалын зүйлийг гардуулан 
өглөө. 
  Мөн 1-р бүрэн дунд сургууль, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн дунд ахлах ангийн 
сурагчдад замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох талаар мэдээлэл хийж, тус Цагдаагийн газрын 5 
алба хаагчийн сурлага, авъяасаараа бусдыгаа манлайлагч хүүхдүүдийг алдаршуулж, дурсамж, 
дурсгалын зүйл гардуулан өгч, урлагийн тоглолтыг толилуулан, Цагдаагийн газраас гавъяаны 
амралтанд гарсан бэлтгэл дэд хурандаа А.Баярсайхан, бүл нэмж шинэ хүн мэндэлсэн цагдаа 
зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Х.Батжаргал нарын гэрт очиж, морин хуурын аялгуу, 
уртын дууны яруу эгшигээр мэндчилгээ хүргэн, гэр бүлд нь эрүүл энх аз жаргалыг ерөөж 
дурсамж, дурсгалын зүйлийг гардуулан өглөө. “ҮРГЭЛЖ ТАНТАЙ ХАМТДАА” өдөрлөгийн арга 
хэмжээний мэдээлэл, шторкийг газрын цахим хуудас, “Булганы мэдээ” сонин, TV9 телевизээр 
иргэдэд сурталчилсан. 
            Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэн гарсан гэмт хэрэг, зөрчил, түүний илрүүлэлт, хэрхэн 
шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг 14 хоног тутамд даваа гарагийн аймгийн удирдлага, 
захирал, эрхлэгч нар оролцсон шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулж, “Булганы мэдээ” сонин, 
МОНЦАМЭ агентлагийн сурвалжлагч, аймгийн ЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд 7 хоногийн 
хэрэг, зөрчлийн мэдээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлын 
мэдээллээ тогтмол өгч нийтлүүлэн, аймгийн Bulgan police gov.mn, вэб сайт, “Булган аймгийн 
Цагдаагийн газар” fаcebook хуудаст хэрэг зөрчлийн танилцуулга, камерын мэдээ, зохиосон 
ажлын тухай 113 мэдээлэл тухай бүр нь оруулж иргэдэд сурталчилан ажилласан. 

Булган аймгийн Рашаант сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулсан Малчид, мал бүхий 
иргэдтэй хийсэн нэгдсэн уулзалт, зөвөлгөөний үед Рашаант сум дахь сум дундын цагдаагийн 
тасгаас уулзалтанд оролцсон нийт иргэдэд сумын эрүү, хэв журмын болон малын хулгайн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгч малын хулгайн гэмт хэргээс мал сүргээ хэрхэн 
хамгаалж урьдчилан сэргийлэх, малыг байнгын хариуллагатай байлгаж, сонор сэрэмжээ 
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дээшлүүлэх талаар сэрэмжлүүлэг өгч, МҮОНРТ-ийн сурвалжлагчид малын хулгайн гэмт 
хэргийн нөхцөл байдал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажил, 
арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгийн талаар ярилцлага өглөө. Зөвлөгөөний үеэр эрхэлсэн ажил 
мэргэжилдээ амжилт гарган ажиллаж байгаа Рашаант сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн 
хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Болдбаатарыг “Аймгийн тэргүүний ажилтан” цол 
тэмдгээр шагнасныг сумын Засаг дарга Б.Бат-эрдэнэ гардуулан өгч баяр хүргэлээ. 

2017 оны 01 дүгээр сарыг аймгийн хэмжээнд “Осол гэмтлээс хамтдаа  сэргийлье 1 сарын 
аян” болгон Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын газар, Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран төлөвлөгөө боловсруулан замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.  
Эрдмийн өргөө цогцолбор дунд сургуулийн 6-9-р ангийн 320 сурагч, 1-р бүрэн дунд сургуулийн 
1-5-р ангийн 328 эцэг, эх, ахлах ангийн 203 сурагчдад  БСШУГ-ын сайдын А/43 тоот тушаал, 
“School police”  эргүүл, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 13.2.7, 54-р 
зүйлүүд, эмнэлгийн анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх, хүүхдийн эрх сэдвээр сургалт, мэдээлэл өгч 
ажилласан. Аяны хүрээнд Гэр бүлийн радио FM-106.5 радиогоор “Сэтгэлийн үр” 1 цагийн 
нэвтрүүлэгт оролцож Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн оноо тооцох 
журам, эмнэлгийн анхны тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх талаар мэдээлэл хийж иргэд, 
жолооч нарын сонирхсон асуултанд нь хариулт өгч  ажилласан. 

          Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч Цагдаагийн газар хоёр өдөр ажиллаж малын 
хулгайн гэмт хэргийн нөхцөл байдал, илрүүлэлтийн түвшин, Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой 
угтсан бүтээн байгуулалтын чиглэлээр зохиож буй ажил, камерын хяналтын үр дүнгийн талаар 
ярилцлага мэдээлэл өгч, иргэдэд сурталчлан ажилласан.  

Булган аймаг дахь Гэр бүлийн радио 104.5- тай хамтран долоо хоног бүрийн мягмар 
гаригт “Сэтгэлийн үр” цуврал нэвтрүүлэгээр “Архидалт гэр бүлийн харилцаа болон эрүүл 
мэндэд хэрхэн нөлөөлөх”, “Сар шинэ-хулгай”, “Гэр бүлийн харилцаа”, “Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн тухай ойлголт, түүний хэлбэр, хүчирхийллийн тойрог”, шинээр хэрэгжиж буй 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, “ Залуу багш нарын ёс зүй”, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн оноо тооцох журам, эмнэлгийн анхны 
тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх зэрэг нийт 8 удаагийн цуврал ярилцлага бэлтгэн явуулж 
санал солилцон иргэдийн сонирхсон асуултанд хариултыг өгч ажилласан.      

Шинээр батлагдан гарсан Монгол Улсын “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийг залах, 
тангараг өргөх хүндэтгэлийн ёслолын арга хэмжээг Булган аймгийн Булган сумын төвд 
Цогтхунтайжийн  талбайд зохион байгууллаа. Ёслолын арга хэмжээнд аймгийн ИТХ-ын нарийн 
бичгийн дарга Д.Батчулуун, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга Б.Ууганбаяр, Хууль эрх 
зүйн хэлтсийн дарга П.Хишигдаваа, аймгийн Прокурор, хууль цаазын итгэмжит зөвлөх 
Г.Лхагвасүрэн, мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Шүүхийн шинжилгээний албаны 
дарга, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга нар тус Цагдаагийн газарт ажиллаж байсан үе 
үеийн ахмадууд, иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга 
Б.Ууганбаяр ёслолын арга хэмжээг нээж үг хэлж алба хаагчдад мэндчилгээ дэвшүүллээ. Мөн 
арга хэмжээнд зориулж Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа З.Гомбо, Дашинчилэн 
сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Э.Энхболд, камерын хяналтын оператор цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Б.Сэр-Оддамба нар үг хэлж, мэндчилгээ дэвшүүллээ. Алба хаагчид 
тангараг өргөсний дараа ЗДТГ-ын дарга Б.Ууганбаяр “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийг 
Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа З.Гомбод гардуулан өглөө. "Цагдаагийн албаны 
тухай хууль"-ийг Цагдаагийн газрын хүндэтгэлийн танхимд ёслол төгөлдөр байрлууллаа. 
Ёсолоын арга хэмжээний үйл ажиллагааг Цагдаагийн газрын цахим хуудас, ЦЕГ-ын Хэвлэл 
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мэдээллийн төвийн цахим хуудас, Булган аймгийн цахим хуудас, Bulgan.gov.mn вэб сайт, 
аймгийн төвийн LED дэлгэц, “Булганы мэдээ” сонин, “Монголын мэдээ” суваг, Монголын 
үндэсний телевиз, TV9 телевиз, “Молор” телевиз, “Өлзий” телевизээр тус тус сурталчлан олон 
нийтэд хүргэсэн. 

  
 
Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр “Булганы мэдээ” сонинд Цагдаагийн газрын үйл 

ажиллагааны талаар 7 төрлийн нэг нүүр мэдээллийг өгч нийтлүүлэн иргэдэд үйл ажиллагаагаа 
сурталчилсан. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг сурталчлах шторкийг аймгийн хэмжээнд нэр хүндтэй олны 
танил хүмүүсийг оролцуулан хийж, мөн архины хор уршиг, хар тамхи, мансууруулах бодисын 
хор уршиг, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 7 шторкийг газрын 
фээсбүүк хуудаст байрлуулан иргэдэд мэдээлж сурталчилсан. 

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр телевизээр 12 удаа 190 минутын, радиогоор 16 удаа 663 минутын  нэвтрүүлэг, 
сэрэмжлүүлэг мэдээ, сонин хэвлэлээр 19 удаа нийтлэл, мэдээллийг иргэдэд хүргэн сурталчилж 
ажилласан. 

Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилтээр “Булганы мэдээ” сонинд Цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагааны талаар 7 төрлийн нэг нүүр мэдээллийг өгч нийтлүүлэн иргэдэд үйл ажиллагаагаа 
сурталчилсан. 
 Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч Цагдаагийн газар хоёр өдөр ажиллаж малын 
хулгайн гэмт хэргийн нөхцөл байдал, илрүүлэлтийн түвшин, Цагдаагийн газрын 80 жилийн ой 
угтсан бүтээн байгуулалтын чиглэлээр зохиож буй ажил, камерын хяналтын үр дүнгийн талаар 
ярилцлага мэдээлэл өгч, иргэдэд сурталчлан ажилласан. 
 

-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 
хэмжээний талаар, түүний үр дүн: 

            Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 04-р сарын 12-ны өдрийн 114 тогтоолоор 
баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх” арга хэмжээний 14 заалт  
бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгээд байна. Үүнд: 

 Булган аймгийн Цагдаагийн газраас 2017 онд ажилд авах, албан тушаалд дэвшүүлэх, 
гадаад дотоодод суралцуулах, шагнах, урамшуулах зэрэг сонгон шалгаруулах журмын дагуу 
оролцогч бүрийг ижил тэгш мэдээллээр хангах зорилгоор Булган аймгийн цагдаагийн газрын 
“Www.Bulgan.police.gov.mn” цахим хуудас болон “Булганы мэдээ” сонинд ажилд авах, албан 
тушаалд дэвшүүлэх, гадаад дотоодод суралцуулах, шагнах урамшуулахтай холбоотой 
мэдээллийг байршуулан ажилласан байна. Энэ онд улирал бүр Цагдаагийн газрын дутуу орон 
тоонд тухай бүр нь сонгон шалгаруулалтыг явуулж 32 иргэний материалыг судалж Цагдаагийн 
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Ерөнхий газрын Хүний нөөц сургалтын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.  шинээр 16 иргэнийг 
дутуу орон тоонд томилуулан ажилласан байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 288 дугаар 
тушаалаар 136 орон тоотойгоор ажиллах бүтэцийг баталсан. Өнөөдрийн байдлаар Ахлах хэрэг 
бүртгэгч, зохицуулагч, эрүүгийн мөрдөгч-2, жижүүрийн офицер, саатуулах байрны эмч, цагдаа-
зохицуулагч, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаагийн орон тоо дутуу байна. Нийт 128 орон 
тоотойгоор ажиллаж байна. Албан тушаал дэвшүүлэн дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан 3 
алба хаагчийг дэвшүүлэн томилсон. 2 алба хаагчийн материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Эрүүгийн цагдаагийн албанд дэвшүүлэн томилуулахаар хүргүүлэн ажилласан байна. 

 2017 онд нийт 50 алба хаагч шагнагдснаас Төрийн шагналаар 5, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын шагналаар 18, байгууллагын шагналаар 7, Аймгийн Засаг даргын шагналаар 9, 
Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын шагналаар 6, бусад шагналаар 5 алба хаагч шагнагдсан байна. 

 Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга ёс 
зүй, авлига, хээл хахууль, хүнд суртал, байгууллага алба хаагчийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой гомдол, хууль тогтоомж зөрчсөн тухай мэдээллийг Булган аймгийн Цагдаагийн 
газрын 94333102 тоот  дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар хүлээн авч ажиллахад цагдаагийн 
алба хаагчийн сахилга ёс зүйтэй холбоотой 2 мэдээлэл ирсэнийг удирдлагад танилцуулан 
тухай бүр шалгалтын ажиллагааг явуулж иргэнд тухай бүр нь хариуг өгч ажилласан. Алба 
хаагчдаас авлигын сэжигтэй тохиолдол болон авлига өгөхөөр оролдсон, санал болгосон, 
зуучилсан талаарх мэдээлэл алба хаагчдаас ирүүлээгүй тул харъяаллын дагуу шилжүүлэн 
шийдвэрлүүлж ажилласан тохиолдол байхгүй. 

 Монгол Улсын Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын "Журам шинэчлэн батлах 
тухай"  2016 оны  29 дүгээр тогтоол, мөн "Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах 
тухай" 2009 оны 143 дугаар тогтоол, ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 911 дүгээр тушаалаар баталсан 
"Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сурталчлах /код 135/ журмын хэрэгжилтийг ханган "Шилэн 
данс"-ны цахим хуудсанд бүртгүүлэн нэвтрэх эрх авч, журмын дагуу цаг хугацаанд нь 
холбогдолтой мэдээллүүдийг бүрэн оруулж хэвшээд байна. Шилэн дансны тухай Монгол улсын 
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасны “Төсөв гүйцэтгэл”, 
“Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт”, “Бусад” гэсэн 3 дэд цэсэнд тухай бүр, сар бүр, 
улирал, хагас, бүтэн жилээр тус бүр оруулах хугацаагаар ангилан   уг хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т 
заасан байгууллага, албан тушаалтан хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан  шилэн дансны 
мэдээллийг тогтмол оруулна гэсний дагуу “Шилэн данс”-ны цахим сүлжээнд 2017 оны жилийн 
байдлаар тухай бүрд оруулах 8 мэдээлэл, сар бүр оруулах 2 мэдээлэл, улирал бүр оруулах 1 
мэдээллийг цаг тухай бүрд нь оруулж мэдээллийг баяжуулан бүртгэсэн байна. Тухайлбал; сар 
бүрийн 2-нд төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг оруулан хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй 
оруулж, цалингийн зардлаас бусад 5,0 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээний 251858,8 сая төгрөгийн 
зарлагын гүйлгээ, 1493149,6 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээний мэдээллийг оруулсан байна. 
Тухайн мэдээллийг оруулахдаа тухай бүрд нь үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх, тогтоосон 
хугацаанд тогтмол шуурхай мэдээлдэг байх, мэдээлэл ойлгомжтой байх, хуулийн дагуу нууцад 
хамааруулснаас бусад бүх мэдээлэл нээлттэй байх гэсэн шилэн дансны зарчмийг хангаж 
ажилласан. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг сурталчлан таниулах авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор 2016 оны 11-р сард батлагдан гарсан “Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн тухай ойлголт, “Авлига”, ашиг сонирхлын зөрчлөөс хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх талаар сургалтын материал бэлтгэн Цагдаагийн газрын  нийт алба хаагчдад 1 цаг 30 
минутын сургалтыг орж орсон сургалтын хүрээнд 50 асуулттай тестийг боловсруулан алба 
хаагчдаас шалгалт авсан.  
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          “Булганы мэдээ” сонины эрхлэгч Г.Норжмаагийн нэр дээр 38/02-725 тоот албан бичиг 
хүргүүлэн Булганы мэдээ сонины 2-р улирлын дугаарт Монгол Улсын Их Хурлаас 2016 оны 11 
дүгээр сард “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан гаргасныг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүй, авлига, хээл хахууль, хүнд суртал, 
байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, хууль тогтоомж зөрчсөн тухай 
мэдээллийг Цагдаагийн Ерөнхий газрын 126 дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар хүлээн авч 
байгаа талаар нийтлүүлсэн. Мөн Булган аймгийн Булган сумын 5-р багт байрлах “Лед” 
дэлгэцээр “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Цагдаагийн алба хаагчийн хууль 
бус үйлдэлтэй холбоотой мэдээллийг Цагдаагийн ерөнхий газрын 126 дугаарын тусгай 
дугаарын утсаар 24 цагаар хүлээн авч байгаа талаар өдөрт 8 удаагийн давтамжтайгаар 7 хоног 
нэвтрүүлсэн. 

          Аймгийн Цагдаагийн газрын алба хаагчдын сахилга, ёс зүй, авлига, хээл  хахууль, хүнд 
суртал, байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг Цагдаагийн 
Ерөнхий газрын 126 дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар хүлээн авч байгаа талаар “Www. 
Bulgan.police.gov.mn” цахим хуудсанд байршуулж үр дүнг тооцож ажилласан болно. 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд 2017 оны 04-р сарын 13-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт 
орж, албан тушаалтанд тавигдах хориглолт хязгаарлалт буюу хуулийн 3-р бүлэгт “Оффшор 
бүсэд банкны данс эзэмших, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хуулийн этгээд байгуулахтай 
холбогдсон хориглолт” нэмэлтээр орсон мөн 2017 оны 08-р сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар 
оффшор бүсэд хамаарах нийт 49 нутаг дэвсгэрийн жагсаалтыг хэлэлцэж, 244 дүгээр 
тогтоолоор баталсантай холбогдуулж Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хуулийн 18 
дугаар зүйлийн 18.1.6-д заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийнхээ хүрээнд зөвлөмжийг бэлтгэж 
ирүүлснийг Цагдаагийн Ерөнхий газраас 2017 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн 4б/1454 тоот 
зөвлөмжөөр цагдаагийн газарт ирүүлсний дагуу нийт 86 алба хаагчдад дээрх зөвлөмжийг 
танилцуулж ажилласан 

Дөрөв:Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний чиглэлийн талаар 

    в:Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний чиглэлийн талаар 

-Байгууллагын санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар хийсэн ажил, арга хэмжээ  

Тус  газар нь  2017 оны 4-р улиралд 1813566,3  мянган төгрөгийн төсөвтэй 6000,0 мянган 
төгрөгийн орлогын төлөвлөгөөтэй ажиллаж, гүйцэтгэлээр 1813566,3  мянган төгрөгийн 
санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 3932,6 мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж 
34,4%-иар орлогын төлөвлөгөө дутуу, нэмэлт санхүүжилтээр нийт 27,6 мянган төгрөгийн 
санхүүжилт авч сонгууль, баяр наадмын хамгаалалт болон урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаандаа зарцуулж ажилласан байна.  

Үйл ажиллагааны орлогыг эрүүлжүүлэх байр, саатуулах байрны төлбөрийн орлогоос 
бүрдүүлдэг бөгөөд эрүүлжүүлэгдэж, баривчлагдаж байгаа хүмүүсийн тоо эрс буурсан.  

           Төсвийн санхүүжилт, зардлын гүйцэтгэлийн задаргааг хүснэгтээр авч үзвэл:      / мян төг / 

Зардлын зүйл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл зөрүү хувь 
Ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýõíèé 
¿ëäýãäýë 0 0 0 0 
I. ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ 
Ä¯Í 1858866300 1852581899 6284401 99.661923 
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    ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄËÛÍ Ä¯Í 1858866300 1852581899 6284401 99.661923 

    Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë  1819566300 1817781899 1784401 99.901933 

       Öàëèí õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë 1508418900 1508358044 60856 99.995966 

          ¯íäñýí öàëèí 1234248200 1228083936 6164264 99.500565 

          Íýìýãäýë 274170700 280274108 -6103408 102.22613 
       Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä 
òºëºõ øèìòãýë 31385200 31385200 0 100 

          Òýòãýâðèéí äààòãàë 0 1389948 -1389948 0 

          Òýòãýìæèéí äààòãàë 0 158851 -158851 0 

          ¯ÎÌØª íèé äààòãàë 0 198564 -198564 0 

          Àæèëã¿éäëèéí äààòãàë 0 27034 -27034 0 

          Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàë 31385200 29610803 1774397 94.346389 
       Áàéð àøèãëàëòòàé õîëáîîòîé òîãòìîë 
çàðäàë 102414800 102414800 0 100 

          Ãýðýë öàõèëãààí 12685200 14745849 -2060649 116.24451 

          Ò¿ëø, õàëààëò 83204700 82474282 730418 99.122143 

          Öýâýð, áîõèð óñ 6524900 5194669 1330231 79.613006 

       Õàíãàìæ, áàðàà ìàòåðèàëûí çàðäàë 102822900 102599049 223851 99.782295 

          Áè÷èã õýðýã 7928000 7230052 697948 91.196418 

          Òýýâýð (øàòàõóóí) 84611400 85855050 -1243650 101.46984 

          Øóóäàí  õîëáîî, èíòåðíýòèéí òºëáºð 5983500 5410099 573401 90.416963 
          Áàãà ¿íýòýé, ò¿ðãýí ýëýãäýõ, àæ àõóéí 
ýä ç¿éëñ 4300000 4103848 196152 95.438326 

       Íîðìàòèâò çàðäàë 20932400 20524225 408175 98.050032 

          Ýì áýëäìýë, ýìíýëýãèéí õýðýãñýë 6800000 6735206 64794 99.047147 

          Õîîë, õ¿íñ 12632400 12559649 72751 99.424092 

          Íîðìûí õóâöàñ çººëºí ýäëýë 1500000 1229370 270630 81.958 

       Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ 31020000 30417235 602765 98.05685 

          Õºäºëìºð õàìãààëëûí õýðýãñýë 800000 199500 600500 24.9375 

          Óðñãàë çàñâàð 30220000 30217735 2265 99.992505 

       Òîìèëîëò, çî÷íû çàðäàë 18280000 18195950 84050 99.540208 

          Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò 18280000 18195950 84050 99.540208 
       Áóñäààð ã¿éöýòã¿¿ëñýí àæèë, 
¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð 2292100 1991546 300554 86.887396 

          Äààòãàëûí ¿éë÷èëãýý 1135000 990000 145000 87.22467 

          Òýýâðèéí õýðýãñëèéí òàòâàð 805000 791075 13925 98.270186 

          Òýýâðèéí õýðýãñëèéí îíîøèëãîî 120000 120000 0 100 

          Ãàçðûí òºëáºð 232100 90471 141629 38.979319 

       Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 2000000 1895850 104150 94.7925 

          Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãà õèéõ 2000000 1895850 104150 94.7925 

    ÓÐÑÃÀË ØÈËÆ¯¯ËÝÃ 39300000 34800000 4500000 88.549618 

       Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã 39300000 34800000 4500000 88.549618 

          Íýã óäààãèéí òýòãýìæ óðàìøóóëàë 39300000 34800000 4500000 88.549618 
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ÇÀÐÄËÛÃ ÑÀÍÕ¯¯Æ¯¯ËÝÕ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐ 1858866300 1856923399 1942901 99.895479 

    ÓËÑÛÍ ÒªÑÂªªÑ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈÕ 1852866300 1852866300 0 100 

          Óëñûí òºñâººñ ñàíõ¿¿æèõ 1852866300 1852866300 0 100 
    ÒªÑªÂÒ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ¯ÉË 
ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÀÀÑ 6000000 4057099 1942901 67.618317 
          Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãîîñ 
ñàíõ¿¿æèõ 6000000 4057099 1942901 67.618317 
Ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýõíèé 
¿ëäýãäýë 0 0 0 0 
Ìºíãº, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºðºíãèéí ýöñèéí 
¿ëäýãäýë 0 4218550 -4218550 0 
ÒªÑÂÈÉÍ ÁÓÑÀÄ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ 
ÀÍÃÈËÀË 0 0 0 0 

    ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ 0 0 0 0 

    ÀÆÈËËÀÃÑÄÛÍ ÒÎÎ 136 58301 -57281 5715.7843 

          Óäèðäàõ àæèëòàí 1 7878 -7323 1419.4595 

          Ã¿éöýòãýõ àæèëòàí 132 4545 -4090 998.9011 

          ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 3 45878 -45868 458780 

  

Төсвийн зардлыг бүлгээр нь авч үзвэл : Нийт зардлын  84,4 хувийг цалин,  4,8 хувийг 
тогтмол зардал болох халаалт, цэвэр бохир ус, цахилгааны зардал, 5,7 хувийг хангамж бараа 
материалын зардал, 0,7 хувийг нормативт зардал, 0,84 хувийг дотоод албан томилолтын 
зардал эзэлж байна. Дээрх хүснэгтийн тоон мэдээллээс зардлын гүйцэтгэл нь үлдэгдэлтэй 
харагдаж байгаа нь сарын 20-ноор таслан хагас жилийн мэдээ тайланг гүйцэтгэлээр нь гаргаж 
байгаа бөгөөд сарын бүрийн 25-нд алба хаагчдын тухайн сарын сүүлийн хагас цалинг тооцож 
олгодог, мөн харилцагч байгууллагуудаас сарын 20-ноор таслан тогтмол зардлын нэхэмжлэл 
ирдэг, сарын 28-наар таслан түлш шатах тослох материалын тооцоо нийлдэг тул 9 дүгээр 
сарын төсвийн зардлын гүйлгээ бүрэн гараагүй үзүүлэлт болно.  

Нийтлэг зардлын хувьд тээврийн шатахууны зардалд 92455,1 мянган төгрөг 
зарцуулснаас сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарын албан ажлын хэрэгцээнд 43785,9 мянган 
төгрөгийг гүйцэтгэлээр нь өр авлагын тооцооны дансаар шилжүүлж, төвийн албан ажлын 
хэрэгцээнд шатахууныг картанд авч үүнээс 51954,8 мянган төгрөгийн шатахууныг гүйцэтгэлээр 
зарцуулсан байна. Шинэчилсэн хуулийн хэрэгжилт, бүтэц зохион байуулалтын өөрчлөлтөөр 
сумдын хэсгийн төлөөлөгч нар өргөдөл гомдол шалгаж 5 хоногийн хугацаанд прокуророос 
дугаар авахын тулд аймгийн төв рүү зайшгүй ирэх шаардлагаар сумдын түлш шатахууны 
зардал эрс өсөж, Орон нутгийн нөхцөл байдал, ЦЕГ-аас цаг үетэй хамааралтай нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ, хэрэг зөрчил, дуудлагын албан ажлын улмаас шатахууны зардал 
хүрэлцэхгүй, 9-р сараас шатахууныг дараа тооцоогоор авч байгууллагын үйл ажиллагааг 
тасралтгүй, хэвийн гүйцэтгүүлж байна.  

Цалингийн зардлыг төсөвтөө багтаан сар бүр алба хаагчдын ажлыг дүгнэн үр дүнг 
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэдэг бөгөөд 2017 оны 4-р улирлын байдлаар 
ажлын үр дүнгээр нь давхардсан тоогоор 114 алба хаагчийн цалинг 5-20 хувиар нэмж, 78 алба 
хаагчийн цалинг 5-20 хувиар хасаж, 14 алба хаагчийн цалинг 3-6 сар хүртэл 20 хувийн сахилгын 
арга хэмжээг цалингийн сангаас тооцон олгосон. Эхний хагас жилээр 9 орон тооны дутуу, 
цалингийн хэмнэлттэй үзүүлэлттэй байснаас ЦЕГ-аас 18,0 сая төгрөгийн цалингийн 
санхүүжилтийг татаж, 7-р сард 8 алба хаагч шинээр томилогдож 8 сараас цалингийн сан 
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хүрэхгүй татварын хэлтэст ХХОАТ-ийг дутуу шилжүүлж өр төлбөртэй байсныг 11 дүгээр сард 
тодотголоор шийдвэрлэж өр авлагагүй болсон.  

Тайлант хугацаанд 19 иргэнд галт зэвсгийн гэрчилгээ шинээр олгож, торгууль торгох эрх 
бүхий 129 алба хаагч нарт 197 шийтгэврийн хуудас, 3434.0 мянган төгрөгийн торгуулийн 
тасалбар нэмэж олгон 263 шийтгэврийн хуудасны 36687,6 мянган төгрөг, торгуулийн 
тасалбарийн 3823,0 мянган төгрөгийн торгуулийн орлогыг сум, орон нутгийн хүү торгуулийн 
дансанд оруулсан байна. 

-Шилэн дансны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан  
ажил, арга хэмжээ 

Монгол Улсын Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын "Журам шинэчлэн батлах 
тухай"  2016 оны  29 дүгээр тогтоол, мөн "Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах 
тухай" 2009 оны 143 дугаар тогтоол, ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 911 дүгээр тушаалаар баталсан 
"Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сурталчлах /код 135/ журмын хэрэгжилтийг ханган "Шилэн 
данс"-ны цахим хуудсанд бүртгүүлэн нэвтрэх эрх авч, журмын дагуу цаг хугацаанд нь 
холбогдолтой мэдээллүүдийг бүрэн оруулж хэвшээд байна. Шилэн дансны тухай Монгол улсын 
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасны “Төсөв гүйцэтгэл”, 
“Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт”, “Бусад” гэсэн 3 дэд цэсэнд тухай бүр, сар бүр, 
улирал, хагас, бүтэн жилээр тус бүр оруулах хугацаагаар ангилан   уг хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т 
заасан байгууллага, албан тушаалтан хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан  шилэн дансны 
мэдээллийг тогтмол оруулна гэсний дагуу “Шилэн данс”-ны цахим сүлжээнд 2017 оны байдлаар 
тухай бүрд оруулах 8 мэдээлэл, сар бүр оруулах 2 мэдээлэл, улирал бүр оруулах 1 мэдээллийг 
цаг тухай бүрд нь оруулж мэдээллийг баяжуулан бүртгэсэн байна. Тухайлбал; сар бүрийн 2-нд 
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг оруулан хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй оруулж, 
цалингийн зардлаас бусад 5,0 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээний 251858,8 сая төгрөгийн зарлагын 
гүйлгээ, 1493149,6 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээний мэдээллийг оруулсан байна. Тухайн 
мэдээллийг оруулахдаа тухай бүрд нь үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх, тогтоосон хугацаанд 
тогтмол шуурхай мэдээлдэг байх, мэдээлэл ойлгомжтой байх, хуулийн дагуу нууцад 
хамааруулснаас бусад бүх мэдээлэл нээлттэй байх гэсэн шилэн дансны зарчмийг хангаж 
ажилласан.  

 ЦЕГ-ын Санхүү аж ахуйн албанаас иж бүрэн 4 ком компьютер, 2 принтер, гар станцны 
батарей, тусгай хэрэгсэл, хурд хэмжигч багаж, хувцас хангалт олгогдсон бөгөөд 7,8 сая 
төгрөгийн мөнгөн санхүүжилт олгож Хишиг-Өндөр сумын кабон байрны урсгал засварт 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэнийг хэрэгжүүлж ажилласан.  

 Алба хаагчдын нийгмийн асуудлын хүрээнд бие бялдарыг хөгжүүлэх фитнессын 
танхим, алдарын булан, сургалтын төвд сүүдрэвч, конторын гадна орчинд тохижилтийн ажил 
хийлгэж явган зам, гудамж талбайн хэсэг ялган гаргаж өгснөөр бүтээн байгуулалтын ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэсэн.  

 Аудитын чиглэлээр 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн байдал, 
санхүүгийн үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг 
Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж Сангийн сайдын баталсан 
бодлого, аргачлал, журмын дагуу материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн зөв илэрхийлэгдсэн гэж 
дүгнэсэн. Мөн менежментийн захидалдаа тухайн сарын төсөв хүрэлцэхгүйгээс бүлэг хооронд 
зардлыг шилжүүлэн зарцуулсан нь санхүүгийн тайланд материаллаг хэмжээгээр нөлөөлөх 3 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн.   
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 Тав: Алба хаагч, ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг хангах, эрүүл 
мэндийг хамгаалах чиглэлээр 

Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл байдал, нийгмийн асуудлыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр Цагдаагийн газар-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын дарга, 
зөвлөлийн гишүүдийн санаачлагаар тэдний бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор конторын барилгын зоорийн давхарт иж бүрэн тоног, 
төхөөрөмж бүхий “Фитнесс” клубыг тохижуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр 
ашиглалтанд оруулан тууз хайчилж, гар дээр суниалт, гэдэс таталтын тэмцээн зохион 
байгуулан ажилласан нь хамт олны урмыг сэргээсэн ажил болсон.  

 Уг фитнесс клубыг “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээнд заасны дагуу эмийн 
бус эмчилгээнд ашиглаж байна. 

  Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уяалдуулан 
Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт Цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэх 31 заалт 
бүхий төлөвлөгөө боловсруулан оруулж алба хаагч нарыг эрүүлжүүлэх, чийрэгжүүлэх, эрүүл 
амьдралын дадал, хэвшилд сургах чиглэл бүхий нийтийн биеийн тамирын сайн дурын танхим, 
клуб, хамтлагуудыг дэмжиж ажиллах, орон нутгийн чанартай замын уулзваруудад тэмдэг 
тэмдэглэгээ тавьсан ажлыг үргэлжлүүлэх, Цагдаагийн газрын өргөтгөл, гадна фасат, 

сантехникийн их засвар, нийтийн байрны 
сантехникийг засварлах ажлыг дэмжүүлэх гэх мэт байгууллагын үйл ажиллагаанд ач холбогдол 
бүхий заалтуудыг тусган ажиллаж байна.  
            2016 оны 12 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 3 дугаар 
хуралдаанаар Тэшиг сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “Эг”-ийн голын гүүрэн гарцанд хяналтын 
камер суурилуулах төсвийг хэлэлцүүлэн Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөнөөс 150,000,000 
төгрөг төсөвийн тодотголоор дахин батлуулсанаар  2017 оны 07 дугаар сарын 19-нд “Мон-
Кабель” системс ХХК-тай Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 
“Эг”-ийн голын гүүрэн гарцан дээр камерь суурилуулах ажил  гүйцэтгэх гэрээ байгуулан 2017 
оны 09 дүгээр  сарын 22-ны өдөр ажлын гүйцэтгэлийг дуусгаж, аймгаас болон улсын комисс 
хүлээн авсан.   /Зураг-15,16                                                            
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“Цагдаагийн газар-Бүтээлч ажил 80” аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын дарга, зөвлөлийн 
гишүүдийн санаачлагаар тэдний бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор конторын барилгын зоорийн давхарт иж бүрэн тоног, төхөөрөмж бүхий 
“Фитнесс”-ийн клубыг тохижуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр ашиглалтанд оруулан 
тууз хайчилж, гар дээр суниалт, гэдэс таталтын тэмцээн зохион байгуулан ажилласан нь хамт 
олны урмыг сэргээсэн ажил болсон. /Зураг-19,20/                                                                

 
 
 Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор цагдаагийн газрын 
дарга, дэд дарга, захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, мөрдөн байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгч 
нарын өрөө, бусад өрөөнүүдийг иж бүрэн болон хэсэгчилсэн байдлаар засварлах ажлыг  2016 
оны 12 дугаар сард эхэлж, 2017 оны 1-р сард дуусгаж, хоёрдугаар давхарын коридор луу өгсөх 
шатны хонгил, хоёр давхарын коридорыг засварлан, Цагдаагийн байгууллагад ажиллаж 
байсан, ажиллаж байгаа генералуудын  фото зураг, тэдний цагдаагийн албаны талаар хэлсэн 
онч, мэргэн үгсийн бичиж байрлуулан төрийн далбаа, Булган аймгийн туг, Булган аймгийн 

цагдаагийн газрын туг, гурван үеийн цагдаагийн байгууллагын хэлхээс бүхий зураг, Булган 
аймгийн Цагдаагийн газар байгуулагдсан түүхэн тушаал, шинэчлэн найруулсан Цагдаагийн 
албаны тухай хууль, тангарагийг шилэн хоргонд байрлуулан алдрын булан шинээр байгуулсанд  
алба хаагчид талархаж ажиллах урам зориг нь нэмэгдсэн. . /Зураг-21,22/     
 
 
        
 
 11.  Аймгийн Онцгой комисс хурлаар санал оруулан орон нутагт хөдөлгөөнтөөр хяналт, 
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шалгалт явуулах, чирж явах зориулалт бүхий 10,0 сая  төгрөгийн өртөг бүхий дугуйт тоноглосон 
постыг шийдвэрлүүлсэн. /Зураг-23,24/      
   
              
 12.  Аймгийн Засаг дарга Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон цагдаагийн газрын 
дарга нарын “Хамтран ажиллах гэрээ”-нд цагдаагийн алба хаагчдыг орон байр, хүнс, тээвэр, 
холбооны хэрэгслээр хангах, түүний гэр бүлийн гишүүдийг ажлын байр болон бусад нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх заалтын дагуу 2017 онд нэг алба хаагчийн ар гэрийг ажлын байраар 
хангаж, Рашаант суман дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн алба хаагч нарт тус сумын  Засаг 
дарга 2 өрөө нэг байрыг албан бичиг хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн.  
  13.   Тус аймгийн Хишиг-Өндөр сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн кабон 
байрны засвар үйлчилгээг 2017 оны 06 сарын 09-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд урсгал засварын 
ажилд улсын төсвөөс 7,8 сая төгрөгийг шийдүүлэн  засварын ажлын гүйцэтгэлийг 2017 оны 06 
дугаар сарын 28-ны өдөр хүлээн авсан. Засварын төлөвлөсөн ажил  100 хувьтай хэрэгжсэн.  

/Зураг-25,26/   
 
 14.  Цагдаагийн газрын хашаанд дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан 8 
автомашины тавиулан, эд хөрөнгө хадгалах зориулалт бүхий агуулахыг төвийн халаалтанд 
холбон сантехник, цахилгааны  асуудлыг бүрэн шийдвэрлэн  ашиглалтанд оруулсанаар алба 
хаагчдын ажиллах нөхцөл, албаны бэлэн байдал, байгууллагад учирч болох эрсдэл арилсан.   
/Зураг-27,28/      
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15.  Мөн иргэдэд үйлчилэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын гадна хашааны үүдэн 

хэсэгт  хаягийг шинэчилэн хийсэн бөгөөд гантигаар өнгөлөн цагаан шонхор билэгдэлийг 
байрлуулан “Булган аймаг дахь Цагдаагийн газар”  гэсэн бичээс бүхий шөнийн цагт 
гэрэлтдэгээр хийж, хашаанд 10 ширхэг байгалийн гэрлээр цэнэглэгддэг гэрэлтүүлэгийг 
байрлуулсан нь байгууллагын орчинд  соёлыг тодорхойлсон   сайн ажил болсон. /Зураг-29,30/ 

16. Иргэд, алба хаагчдын шаардлага, хэрэгцээнд тулгуурлан Цагдаагийн газрын хашааны 
автомашин орох хаалгыг шинэчилэн, хашааны ертөнцийн зүгээр хойд хэсэгт явган хүний хаалга 
гарган, Цагдаагийн газрын төв конторын шатыг шинэчилж, ёслолын жагсаал хүлээн авах 
индэрийг гадна талбайд шинээр барьсан нь шинэлэг  бүтээлч ажил болсон. /Зураг-31,32/ 
 
 
 

17. Цагдаагийн газрын зоорийн давхарт Аймгийн 80 жил, Цагдаагийн газрын 80 жилийн ойг 
угтсан ажлын хүрээнд дотоод нөөц бололцоондоо үндэслэн “Алдарын танхим”-ыг шинээр 
байгуулан ажиллаж байна. . /Зураг-33,34/ 
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               18.  Аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Улсын их хурлын 
гишүүдэд  хандан тус цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд Оросын холбооны улсад 
үйлдвэрлэсэн “УАЗ” маркийн хурд, хүч сайтай автомашин, тусгай хэрэгсэл, тоноглолын хамт  
шаардлагатай байгаа талаар албан бичиг удаа дараа төлөвлөн хүргүүлсэнээр 2018 оны 
төсөвийн тодотголоор  38,0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн.  
              19. 2018 оны төсөвийн тодотголийг хэлэлцэх аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд  
судалгаанд суурилсан  үндэслэл бүхий албан бичиг хүргүүлсэнээр  “Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах байр”-ыг тохижуулах зардалд 15,0  сая төгрөг,  Булган аймгийн Бугат сумын нутаг 
дахь улсын чанартай авто замд байрлах “Зоон” давааны зам тээврийн хяналтын төвийн 
ашиглалтын зардалд 12,0 сая төгрөгийг тус тус шийдвэлүүлэн ажилласан. 
 Сургалт дадлагын төвд 3 ширхэг сүүдрэвч, гадна хашаа,  хаалгыг солих  ажлуудыг 
дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан хийж гүйцэтгэсэн.   
 
 2016 онд тус Цагдаагийн газраас “Практикал” даатгалд, ЦЕГ-ын Санхүү аж ахуйн 
албанаас нэгдсэн журмаар гэнэтийн ослын даатгалд хамруулсан бөгөөд 2017 онд 126 алба 
хаагчийг гэнэтийн ослын даатгалд хамруулан гэрээг сунгасан болно. 
 
            2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Сэтгэл зүйч нараас 
цагдаагийн алба хаагчийн гэр бүлийн судалгаа, амьдардаг орон сууц, зээлийн хэмжээ, өрхийн 
амжиргааны түвшин зэрэг судалгаануудыг гарган дүн шинжилгээ хийн Хүний нөөцийн санд 
шивсэн. Мөн Замын цагдаагийн тасаг, ахлагч бүрэлдэхүүний нийт 65 алба хаагчаас 
темпераментийн судалгааг авч дүгнэлт хийсэн. 
 
   Алба хаагчдын ниймгийн асуудлыг дээшлүүлэхийн тулд алба хаагч нарыг чацаргана 
төсөлд хамруулан ажилласан. Мөн цагдаагийн газрын алба хаагч нарын ногооны талбайд 
ногоо тарьж алба хаагч нар зах зээлийн үнээс хямдаар зарж борлуулан ажиллаж байна. мөн 
туслах аж ахуйгаас тараг, сүү, цагаан идээг алба хаагчдад зах зээлийн үнээр худалдан 
борлуулж ажиллаж байна.  
 
  Цагдаагийн газрын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах үүднээс Цагдаагийн 
газрын дундын сангаас хагас жилийн байдлаар Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн 2 алба хаагчдад 
40.000 төгрөг, шинээр хүүхэдтэй болсон 3 алба хаагчдад 100,000 төгрөг, ар гэрийн гачигдлаар 4 
алба хаагчид 300,000 төгрөг,  хамт олноороо хэлэлцэж 2 тохиолдолд 300.000 төгрөгийг олгож 
дэмжлэг үзүүлсэн байна 
 
 Цагдаагийн газрын даргад иргэд, алба хаагч нараас  нийт 40 өргөдөл ирсэнээс ажилд 
шинээр орхыг хүссэн 21, ажил шилжүүлэн томилуулахыг хүссэн 4, ажлын чөлөө хүссэн 15 
хандсаныг зохих журмын дагуу бүртгэлд авхуулан 100 хувь шийдвэрлэн ажилласан байна. 
 

-Эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ 

 Тус Цагдаагийн газраас санаачлага гарган Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг 
бүсийн оношлогоо үйлчилгээний төвийн “Медипас” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулан Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай 
хуулийн 14 дүгээр зүйл, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор аймгийн төвд ажиллаж байгаа 48 алба хаагчийг эхний ээлжинд эрүүл мэндийн анхан 
шатны үзлэгт хамруулан  гэрээний дагуу хэт таргалалт, сахар, цусны даралт ихсэх өвчиний 
шинж тэмдэг бүхий 12 алба хаагчдад онош тогтоох нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамруулах, 
үүнтэй холбоотойгоор эмийн болон эмийн бус эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. 
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Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран тус Цагдаагийн газрын алба хаагчдад 
элэгний “В”, “С” вирусын шинжилгээг авч, элэг хамгаалах 1, 2, 3 дугаар тунгийн вакцинд 
хамруулан ажилласан. Мөн хачигнаас хамгаалах вакцинд төвийн 45 алба хаагчдыг хамруулсан. 

  Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2017  оны 03-р сарын 27-ны өдрийн А/108 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Эрүүл мэнд-Ээлтэй орчин” аяны хүрээнд эрүүлжүүлэх байрны эмч, 
сувилагч нарыг элэгний “С” вирусийн  шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн 
аймгаас зохион байгуулагдсан “Хавдаргүй-Булган” хөтөлбөрт алба хаагчдын бүрэн 
хамруулсан.  

-Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил арга 
хэмжээний талаар 

Булган аймаг дахь Цагдаагийн газрын Дотоод аюулгүй байдлыг орон тооны бус ажлын 
хэсэг 2015 оны 10 сарын 22-ны өдрийн 208 тоот тушаалаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 
байгуулагдан байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг явуулж байсныг 
Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 сарын 10-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар 9 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна. Цагдаагийн 
байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тулгуурлан Цагдаагийн газрын хэмжээнд Дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 87 заалт 
бүхий төлөвлөгөөг гарган 2017 оны 02 сарын 15-ны өдөр Цагдаагийн газрын даргаар батлуулан 
хэрэгжүүлэн ажилласан байна. 

а: Цагдаагийн газрын дотоод аюулгүй хангах чиглэлээр   

Цагдаагийн байгууллагын “Дотоод аюулгүй хангах журам /код113/”-ыг хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр сургалтын материал бэлтгэн алба хаагчдад Байгууллагын нууцыг тогтоох, хамгаалах 
журам, Гамшиг, галын аюулгүй байдлаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх журам, Дотоод 
сүлжээний орчинд ажиллах, Вирусын програмыг зөв ашиглах зэрэг сургалтуудыг орсон. ЦЕГ-ын 
сургалт дадлагын төвийн багш, цагдаагийн хошууч Тэмүүжин, цагдаагийн ахмад Ганбаяр 
нараар “Байгууллагын болон хувь хүний аюулгүй байдал”, “Хүн барьцаалсан үед хийх 
хэлэлцээрийн аргачлал”, “Нэг хүнд болон олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл” сэдвүүдээр алба 
хаагч нарт сургалт хийлгэсэн. Алба хаагч нарын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх бие 
бялдрын тэгш хөгжлийг сайжруулах үүднээс Аймгийн ССАЖГазартай гэрээ хийн спортын 
газрын “А” заалтыг улиралд 70000 төгрөг /далан мянган төгрөг/ түрээслэн албаны сургалт, 
спортын арга хэмжээг явуулж байна. Апба хаагчдаас бие бялдарын сорил авч биеийн илүүдэл 
жинтэй, биологийн нас хөгшин гарсан алба хаагчдыг фитнес клубд хичээллүүлэх зэрэг арга 
хэмжээг авч байгаагаас гадна 7 хоног бүрийн Мягмар гараг бүр 18-20 цагийн хооронд алба 
хаагч нар албаны сургалт, уралдаан тэмцээнүүдийг тасралтгүй зохион байгуулж ирцийг Биеийн 
тамир спортын хамтлагийн нарийн бичгийн дарга бүртгэн ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын ахлах сэтгэл зүйч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Батмөнх алба хаагч 
нарт “Сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөх нь”, “Ажлын байрны стрессыг тайлах нь” сэдвээр 4 цагийн 
сургалт хийсэн. 

Төрийн нууцыг хамгаалах журам \код114\, Байгууллагын нууцыг тогтоох журам \код 115\ 
-ийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Байгууллагын нууцад хамаарах бичиг 
баримтын жасгаалтыг гарган ЦЕГ-ын архивын газарт хүргүүлсэн. Алба хаагч нараас нууц 
хадгалах талаар баталгаа ав Төрийн нууцыг хамгаалах \код:114\, Байгууллагын нууцыг тогтоох, 
хамгаалах журам /код 115/-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах сургалтын материал 
бэлтгэн нийт бие бүрэлдэхүүнд 2 удаа сургалт зохион байгуулан хөдөө сумдын алба хаагч нарт 



 

 176 

сургалтын материалыг өгч судлуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.Цагдаагийн 
ерөнхий газрын төлөвлөгөөт шалгалтын ажлын хэсгээс болон Булган аймаг дахь Тагнуулын 
хэлтсээс Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал хадгалалт хамгаалалт, төрийн нууцын тухай 
хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг шалган зааварчилж өгсөн зөвлөмжийн дагуу цагдаагийн газрын 
конторын алба хаагчдын ашиглаж байгаа нийт компьютерын аюулгүй байдпыг хангах зорилгоор 
нууцалж лацдах, компьютерын кодыг үсэг шифр нийлсэн 13-аас доошгүй оронгоор кодлох 
ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Алба хаагч нарт компьютерын програмын нууцлал 
аюулгүй байдлын чиглэлээр ЭЦГ-ын II хэлтсээс ирүүлсэн материалаар сургалтын материал 
бэлтгэн сургалт зохион байгуулсан ба ЭЦГ-ын II хэлтсээс ирсэн шалган зааварчлах ажпын 
хэсгээс эрүүгийн цагдаагийн тасгийн нийт алба хаагч нарт мэдээллийн аюулгүй байдлын 
чиглэлээр 4 цагийн сургалт зохион байгуулсан. 

Цагдаагийн газрын дотоод аюулгүй байдпыг хангах талаар Цагдаагийн газрын даргаас 1 
албан даалгавар, 5 үүрэг ажлын чиглэл өгч биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. ба хаагчн 
Орон тооны бус ажлын хэсгээс Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт аюулгүй байдлын 
газрын даргаас ирүүлсэн үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу ЦБҮАЖ /код113/-д заасан “Хүний 
нөөцийн аюулгүй байдал", “Алба хаагчийн аюулгүй байдал”, “Галт үэвсгийн авулгүй байдал”, 
“Барилга байгууламжийн аюулгүй байдал”-ыг хангах чиглэлээр ирүүлсэн сургалтын материалыг 
ашиглан нийт бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулан хөдөө сумдын алба хагч нарт 
цахимаар хүргүүлэн уншиж судлуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Мөн ажлын чиглэл 
үүргийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс Аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажлын хэсгийн 
гишүүдэд 3 удаа, алба хаагч нарт 2 удаа зөвлөмж, зааварчлага өгөн хэрэгжилт, явц үр дүнг 
тооцон ажилласан. 2014 оны 12 сард шинэчлэн батлагдсан Цагдаагийн газрын дотоод журамд 
Дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 8 заалт оруулан алба хаагч нарт сургалтаар орж үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах учирт болозошгүй эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр сургалтыг системтэйгээр орж алба хаагч нарт сургалтыг явуулан, учирч 
болох эрсдлийг бодитойгоор тооцож урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сахилга ёс зүйн зөвлөлтэй 
хамтран холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа.  

Булган аймгийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/513 тоот 
захирамжын дагуу “Мэргэжлийн анги байгуулах тухай”  гамшгаас хамгаалах тусгай анги 
зориулалтын мэргэжлийн анги байгуулан, аймгийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-
ны өдрийн “ Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, агентлагуудын харилцан ажиллах 
төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.Гамшиг осол үүссэн үед байгуулагын эд хөрөнгө, баримт 
сэлтийг хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэлт хийх бүлгүүдийг Цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 
04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/27 тоот тушаалаар байгуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны 
өдрийн 16.00 цагаас 17.00 цагийн хооронд бие бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг шалган дадлаг 
сургауулалтыг зохион байгуулан ажиллаа. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу учирч болох 
гамшиг аюулыг үед байгуулагын эд хөрөнгө баримт бичгийг нүүлшэн шилжүүлэх дадлага  
сургалтыг 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр, 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулан ажиллалаа. 

 б: Хүний нөөцийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг дэвшүүлэн томилуулах саналыг Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны зод журмын дагуу хэрэгжүүлэн 2017 онд тус цагдаагийн газраас 
3 алба хаагч дэвшин томилогдсон. Гадаад болон дотоодын сургалтанд хамрагдах, шагнаж 
урамшуулах асуудлыг тасгийн дарга нартай зөвшилцөн цагдаагийн газрын алба хаагчдаас 
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санал авч даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан хэлэлцүүлж шийдвэрлэдэг байдал хэвшсэн 
байна. Мөн сургалтанд хамрагдах, шагнаж урамшуулах асуудалд сахилгын шийтгэлтэй байдал 
болон алба хаагчдын ажлын үзүүлэлтийг харгалзан үзэж шийдвэр гаргаж байна. 

2017 онд гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан 1 тохиолдолд дүн шинжилгээ хийж 
цагдаагийн газрын алба хаагч нарт урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Сахилга ёс зүйн зөвлөлтэй 
хамтран “Булган миний жолоо” авто сургуулийн захирал Д.Дуламсүрэнг урьж “Замын 
хөдөлгөөний дүрмээр” 2 удаагийн 3 цагийн сургалтыг давхардсан тоогоор 180 алба хаагчид 
оруулж тестээр шалгалт авч дүнг нэгтгэн алдсан асуудлын талаар  хэлэлцсэн. Мөн согтуугаар 
тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх, замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлан хөдөлгөөнд 
оролцох талаар баталгаа авч ажилласан.  

2017 онд гэмт хэрэгт холбогдон галгагдсан 2 алба хаагчид тулгамдаж буй асуудалд нь 
туслах зорилгоор сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг тухай бүр зохион байгуулсан. Зөвлөгөөг дан 
ганц алба хаагчид бус гэр бүлийн гишүүдийг хамруулан ажилласан. 

Цагдаагийн газрын сул орон тооны захиалгыг ЦЕГ-ын хүний нөөц сургалтын хэлтэст 4 
удаа явуулан цагдаагийн байгууллагад орох хүсэлт гаргасан 25 иргэний материалыг хүлээн 20 
иргэний материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын /төрийн албаны салбар зөвлөл/ Хүний нөөц 
сургалтын хэлтэст хүргүүлэн шалгалт өгүүлж, шалгалтанд тэнцсэн 18 иргэдийг нөөцөд бүртгэн 
авч, 16 иргэдийг цагдаагийн газрын сул орон тоонд томилж ажиллуулсан. Ажлын байрны сонгон 
шалгаруулалтыг явуулахдаа Цагдаагийн газрын РасеЬоок, вэб сайт, Ард ТҮ, Сайхан Монгол 
ФМ-ээр олон нийтэд сурталчлан зарлан мэдээлж бүртгүүлсэн иргэнийг судлаж сонгох ажлыг 
зохион байгуулан материалыг ЦЕГ-ын хүний нөөц сургалтын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан. 
Апба хаагчийг албан тушаалд дэвшүүлэн томилох, сэлгэн ажлуулах ажиллагаанд тавих 
шаардлагыг өндөрсгөх бодлого баримтлах ялангуяа албан тушаал дэвшүүлэн томилж байгаа 
алба хаагчийг судалж сонгох, судалж сонгохоосоо өмнө удирдах албан тушаалд сургаж 
дадлагажуулах бэлтгэх ажлыг хийж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэл баримтлан 
ажиллаж байна. 

Апба хаагчдын гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан болон ял шийтгэгдсэн талаарх 
судалгааг 2017 оны 09-р сарын 23-ны мэдээлэл судалгааны сан болон сум дундын шүүхээс 
лавлагаа авч шалгахад ял шийтгэгдсэн алба хаагч байхгүй ба НХЖХТ-н эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Ч.Отгонбаяр ЭХТА-н 27.10-3-т заасан тээврийн хэрэгсэл жолоодож 
яваад зам тээврийн осол гаргаж ослын улмаас хүний амь нас хохироосон гэмт хэрэгт холбогдон 
шалгагдаж 2 жил 6 сарын хорих ялаар шийтгүүлсэн байна, Ахлагчийн зөвлөлийн хурлаар дээрх 
гарсан гэмт хэргийн чиглэлээр ажлын үүрэг чиглэл өгч алба хаагч нараас согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн үед тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх талаар баталгаа авч ажилласан ба 
цаашид алба хаагч нарын гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон талаар лавлагааг жил бүр авч байх 
чиглэлийг орон тооны бус ажлын хэсэгт өгч ажиллуулж байна. 

Тус газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэнд бүртгэлтэй байгаа 66 ахлагч, 3 энгийн алба 
хаагчийн хувийн хэрэгт “Алба хаагчийн хувийн хэрэг, тоо бүртгэл хөтлөх журам” /код 935/-Д 
заасаны дагуу хөтлөх ажлыг хэрхэн хийж байгаа байдалд орон тооны бус ажлын хэсгээс 
шалгалт хийн зөвлөмж өгч хэрэгжилтийг тооцон ажиллалаа. Зөвлөмжийн дагуу хүний нөөцийн 
сангийн баяжилтыг 128 алба хаагчид 100 хувь хийн ажилласан.Шинээр томилогдсон алба хаагч 
нарыг ажилд нь богино хугацаанд сургаж дадлагажуулах чиглэлээр тасаг албад бүрт ажлын 
дадлага туршлагатай олон жил ажилласан ахлах албан тушаалтан нарыг цагдаагийн газрын 
даргын тушаалаар сургаж дадалагжуулах багшаар томилон сурган дадлагжуулах ажлын 
төлөвлөгөө гаргуулан хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллуулж байна. 
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Булган аймгийн Булган суманд зохион явагдсан Хангай бүсийн эрүүгийн мөрдөгч, 
хэсгийн төлөөлөгч нарын сургалтыг өөрийн аймаг орон нутагт амжилттай зохион байгуулан 
ажиллаж, арга хэмжээний хүрээнд сургалтын материал тараан. Сургалтын дараагаар сумдын 
цагдаагийн тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарт ззаварчлага хүргүүлэн ажилласан байна.  

2017 оны сахилга ёс зүйн зөвлөлийн ажлын үр дүнтэй танилцаж, зөвлөлийг өөрчлөх, 
шинэлэг ажил санаачлага гаргаж ажиллуулахын тулд тус газрын сахилга ёс зүйн зөвлөлийг 
2017.01.19-ны өдрийн А/13 дугаартай тушаалаар Зөвлөлийн даргаар ЗЦТ-ийн ахлах 
зохицуулагч, цагдаагийн хошууч Г.Батхуяг, нарийн бичгийн даргаар, Шуурхай албаны ахлах 
офицер, цагдаагийн хошууч Ц.Цолмонбаатар нарыг томилон ажиллуулж байна. Газрын сахилга 
хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр 4 бүлэг бүхий 23 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөөг  гарган 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2017 оны улирал бүрийн сүүлээр сахилга хариуцлагын 
зөвлөгөөнийг  зохион байгуулж нийт бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулан аймгийн Прокурорын 
газар болон тасаг, албадуудаар сургалтыг 3 удаа оруулсан. ЦГ-ын ёс журам сахиулах 
хариуцлагатай эргүүлийн хуваарийг сар бүр гарган удирдлагаар батлуулан биелэлтийг улирал 
бүр дүгнэж холбогдох албан тушаалтанаар гарын үсгийг зуруулан тухайн өдрийн алба хаагч 
нарын ажлын хариуцлага сахилга ёс зүйн байдалд хяналт тавьж ажилласан. СЁЗЗ-ийн гишүүд 
тусгай хуваарийн дагуу алба хаагчдын дүрэмч ажиллагаа хувцасны зөрчил, бичиг баримтын 
бүрдэл зэргийг шалган зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагчдын   зөрчлийг засуулан илтгэх 
хуудсаар газрын даргад танилцуулан ажилласан. Алба хаагчдын бэлэн байдлыг хангуулах 
чиглэлээр  “Ц-111”, “Ц-222” дохиогоор хэсэгчилсэн болон нийтээр давхардсан тоогоор 8 удаа 
түргэн авч албаны болон  хувийн бэлэн байдал жагсаалын бэлтгэл хийлгэн хоногийн нөхцөл 
байдлын болон ёс журам сахиулах хариуцлагатай эргүүлийн рапортанд тусган зөрчлийг 
засуулан ажиллалаа. Тус газрын нийт алба хаагчдаас  зөрчил, дутагдал гаргахгүй, архи 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн  үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх талаар 
баталгаа авсан. Мөн 2017оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр шинээр хуулиуд хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан алба хаагч нараас хууль, тогтоомжуудыг зөрчихгүй байх талаар 
баталгаа авч ажилласан.   

в: Алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 

2017 онд хүчирхийлэл, заналхийлэл, доромжлох, гүтгэх болон хууль бус үйлдэл, үйл 
ажиллагаанаас цагдаагийн алба хаагч болон тэдгээрийн гэр бүлийг урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор цагдаагийн газрын 4 алба хаагчид гэр бүлийн хамт хосын зөвлөгөө авсан. Мөн дээрх 
хууль бус үйлдлээс болж алба хаагч хохирох, хууль бус үйлдэл гаргахаас урьдчилан сэргийлж 
Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Батмөнх, жижүүрийн офицер, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Дэлгэрмөрөн нар “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцаа” сэдэвт 
сургалтыг 1 удаа 2 цагийн хугацаанд 68 алба хаагчид орж цагдаагийн газарт ажиллаж байгаад 
гавяаныхаа амралтанд гарсан ахмад ажилтан, удаан жил ажиллаж байгаа тасгийн дарга, ахлах 
албан тушаалтан нараар туулсан амьдралын туршлага, сургамж өгүүлэн дулаан уур 
амьсгалтай яриа өрнүүлж, цагдаагийн алба хаагчийн албаны харьцааны талаар сургамж 
өгүүлсэн. 

Авилга, хээл хахууль авах, өгөх, зуучлах, шан харамж авах болон харъяалалын бус 
хэрэг маргаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг оролдох зэрэг ёс зүйн зөрчил, гэмт хэрэгт холбогдсон 
алба хаагч гараагүй бөгөөд энэ төрлийн албаны шалгалт явуулаагүй байна. Алба хаагчдыг 
авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх талаар бичгээр баталгаа 
гаргуулан авч “ Амлалтын дэвтэр"-т энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдохгүй байх талаар 
бичүүлэн авсан. Авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр алба хаагч нарт эдийн засгийн ахлах 
мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Т.Баттөр, Эдийн засгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч 
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З.Итгэлбаяр нараар 2 удаа сургалт зохион байгуулсан. АТГ-ын шалгалтын хэсгийн зохион 
байгуулсан сургалтанд алба хаагч нарыг бүрэн хамруулсан. 

Албан үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын хэвийн аюулгүй үйл ажиллагааг явуулах, 
эрсдэлгүй ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор алба хаагч нарыг ЦЕГ-ын СААА-
аас Монгол даатгалын газарт осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх даатгалд бүрэн хамруулсан. 
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тасаг албадын дарга нарт чиглэл өгч эрсдэлд өртөж 
болзошгүй алба хаагчийн нэрсийг гаргуулан эрсдпээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсгийн 
төлөвлөгөөнд тусгуулан Цагдаагийн газрын Сахилга ёс зүйн зөвлөлөөс 2017 онд хэрэгжүүлэн 
ажиллах 15 заалт бүхий төлөвлөгөөг гарган цагдаагийн газрын даргаар 2017 оны 01 сарын 12-
ны өдөр батлуулан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын ёс зүйн зөвлөл нь 2017 онд 7 удаа хуралдан сахилга ёс зүйн зөрчил 
гаргасан 14 алба хаагчийн асуудлыг хэлэлцэн 4 алба хаагчийг сануулах арга хэмжээ авч, 6 
алба хаагчид сахилгын арга хэмжээ авахуулах саналыг даргын зөвлөлийн хуралд оруулан 
шийдвэрлүүлсэн байна. 

Алба хаагчдыг иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүү мөнгөний хараат байдалд 
орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор алба хаагчдад хэрэглээний болон цалингийн зээл 
олгох, хамтран зээлдэгчээр орох, алба хаагч нарын 30 айлын 2 орон сууцыг ашиглалтанд 
оруулж зах зээлийн үнээс доогуур үнээр олгож, орон сууцны зээлд хамрагдах бүхий л 
бололцоогоор хангаж байгууллагаас хамааралтай тооцооллын баримтуудыг гаргаж, санхүүгийн 
баталгаа гаргаж өгдөг. 

Алба хаагчдын сарын хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сарын бүрийн 10-наар урьдчилгаа 
цалин олгож, 23-наар сарын үлдэгдэл цалинг тооцон олгосноор хэрэглээний мөнгөний хараат 
байдалд орохоос урьдчилан сэргийлж байна.  

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр төмс хүнсний ногоо тариулан 
алба хаагчдад олгож байна. Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар тодорхой газруудад төмс 
хүнсний ногоо, нарийн ногоо тариж хувийн хэрэглээгээ хангаж байна. Үүнд ажлын цаг зав, 
чөлөө олгох боломжийг өгч байна.  

Алба хаагч нарыг 2017 онд 2 удаа нэгдсэн эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж Орхон 
аймгийн Медиа паст оношлогоо эмчилгээний төвтэй холбон үнэгүй үзлэг оношлогоо хийлгэж, 
цаашдын эмчилгээ хийлгэх алба хаагчдад хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх нөхцөл бололцоог гаргаж 
өгсөн. Хувийн эзэмшлийн болон өмчлөлийн газартай болгох асуудлыг шийдвэрлүүлж, өргөдөл 
хүсэлтийг дагуу харилцагч байгууллагуудад хүсэлт тавин шийдвэрлүүлж ажилладаг.     

Апба хаагчдын гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан болон ял шийтгэгдсэн талаарх 
судалгааг 2015 оны 05 сарын 23-ны мэдээлэл судалгааны сан болон сум дундын шүүхээс 
лавлагаа авч шалгахад ял шийтгэгдсэн алба хаагч байхгүй ба НХЖХТ-н эргүүлийн цагдаа, 
цагдаагийн ахлах ахлагч Ч.Отгонбаяр нь ЭХТА-ийн 27.10-3-т зааснаар Булган аймгийн сум 
дундын эрүүгийн анхан шатны шүүхээс 2 жил 6 сарын хорих ялаар шийтгүүлсэн байна. Сахилга 
ёс зүйн зөвлөл, Ахлагчийн зөвлөлийн хурлаар гэмт хэрэгт холбогдсон болон холбогдож 
болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр алба хаагч нараас баталгаа авч 
ажилласан ба цаашид алба хаагч нарын гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон талаар лавлагааг жил 
бүр авч байх чиглэлийг орон тооны бус ажлын хэсэгт өгч ажиллуулж байна. 

Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч цагдаагийн дэслэгч 
Э.Өлзийсүрэн нь 2017 оны 10-р сард албан үүргээ гүйцэтгэж явахад эрх чөлөөнд нь халдсан 
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иргэн “Д” сум дундын 4-р шүүхийн баривчлах ялаар шийтгүүлсэн байна.2017 онд алба хаагч 
нараас албан үүргээ гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан хүчирхийлэх, заналхийлэх, 
доромжлох, гүйцэтгэх болон бусад хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас цагдаагийн алба 
хаагч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн хууль ёсны эрх ашгийг зөрчсөн гэмт хэрэг, бүртгэгдээгүй 
байгаа ба аюулгүй байдлаа хэрхэн хангаж ажиллах талаар алба хаагч нарт сургалтаар орж 
орон тооны бус ажлын хэсгийн бие бүрэлдэхүүнээс тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. 

2017 онд Онц хүнд, бүлэг зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гараагүй тул сэргээн засах 
арга хэмжээг явуулаагүйч алба хаагчдыг стресс, уур бухимдалд өртөж ажлын үр дүн муутхаас 
урьдчилан мэргийлэх зорилгоор тус цагдаагийн газраас Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй 
хамтран ажиллаж эмч, албан хаагч нарыг цагдаагийн газарт урьж ирүүлэн үйл ажиллагаатайгаа 
танилцуулан “Таргалалт”, “Чихрийн шижин”, “Хөдөлгөөн эрүүл мэнд” сэдэвт сургалтуудыг алба 
хаагчид оруулж үнэгүй стрессийн болон, чихрийн шижингийн оношлогоо хийлгэсэн. 

Замын цагдаагийн тасгаас  оройн эргүүлд 2 алба хаагчийг тогтмол гарган, албаны бэлэн 
байдлыг орой болгон шалгаж, үүрэг өгч, хяналт тавин ажиллаж байна. Зоон давааны постыг 24 
цагаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа болон  тус аймгийн автотээврийн төвийн тээвэр зохицуулагч 
нарыг  тогтмол хамт үүрэг гүйцэтгүүлэн  ажиллаж байна.“Илрүүлэлт-оргодол-2017” арга 
хэмжээний хүрээнд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн мөрдөгч болон Мөрдөн байцаах тасгийн 
мөрдөгч нарыг 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.Үүрэг гүйцэтгэх үед алба хаагчдын 
албаны бэлэн байдлыг хангуулан албанаас  тавьсан тусгай хэрэгслүүдийг шалган үүрэг 
гүйцэтгүүлэн ажиллаж байна.Мөн алба хаагч нарын албан бэлэн байдлыг хангуулах чиглэлээр 
сар бүр Ц-111 түргэн авч, биелэлт үр дүнг газрын даргад танилцуулан, зөрчил гаргасан алба 
хаагчдын зөрчлүүдийг засуулан ажиллалаа 

г: Мэдээллийн аюулгүй байдлыг  хангах чиглэлээр 

Зүй бусаар мэдээлэл алдагдах гадны иргэн болон бусад байдлаар мэдээллийг плаш 
дискээр хулгайд алдагдахаас сэргийлж  Цагдаагийн ерөнхий газрын  МХТТ-ын domain-д холбож 
алба хаагчдад нэгдсэн нэг admin-ны эрхээр програм, плаш диск холбох боломжийг бүрдүүлж 
ажиллаж байна. 

Тус цагдаагийн газарт мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад шаардагдах 
интернет, дотоод сүлжээний хурд сайжруулах тал дээр цагдаагийн байгууллага нь хувийн 
БОЗУ-ХХК-ны интернет хэрэглэдэг байсныг МЦХ ХХК-ны интернет урсгалыг түрээслэн 
хэрэглэж байна ингэснээр цахим халдлага мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэн ажиллаж 
байна.Дотоод сүлжээний хурдыг нэмэгдүүлэх ажлыг байгууллагын Холбоо мэдээллийн өрөөнд 
байрлах Router -г сольж VPN  router тавьсанаар хурд ихссэн 

Булган аймаг дахь цагдаагийн газрын алба хаагч нарын ашиглагдаж байгаа 7 
компьютерыг тогтмол шалгаж аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах чиглэлээр арга хэмжээ зохион 
байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд албаны хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа 7 комьпюьерыг 
“Domain”-д  холбож ашиглатанд оруулан ажилласан байна. Цаашид алба хаагч нарын албан 
хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа комьпютерыг холболт хийж ажиллахаар төлөвлөж байна. 
Bulgan-001-007 хүртэл. 

Цагдаагийн байгууллагад мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах стандарт 
дүрмыг дүрмийн дагуу хэрэгжүүлж алба хаагчдад сургалт зөвөлгөө өгөх зэргээр хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх алба хаагчдад 

 Уламжлалт төрлийн мэдээлэл. 
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 Цахим мэдээлэл. 
 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах. 
 Техник хэрэгсэл, гадны хүчин зүйл, аюул занал. 
  Кибер аюулгүй байдал. 
 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хэрэгсэл зэргээр сургалт орж ажиллаж 

байна 
Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн систем, сүлжээний хамгаалалтын 

төхөөрмжийг шинэчлэх талаар судалгаа хийж орчин үеийн төхөөрмжүүдийг нэвтрүүлэх, мөн 
топологи сувагчлалыг шинэчлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвөөс санаачлан 
хэрэгжүүлж байгаа суурин телефон холбооны дугаарлалтыг 7019.... дугаарлалтад нэгдсэн 
багцад шилжүүлж ажиллах тухай 2017.10.13-ны өдөр 19/2391 дугаартай  албан бичиг ирсэний  
дагуу Тус цагдаагийн газар Булган аймгийн МЦХ-ХХК-тай хамтран одоогоор Баяннуур, 
Гурванбулаг, Дашинчилэн, Рашаант, Тэшиг, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр сумдыг  2017.12.01-с 
“1062” дугаартайгаар  гэрээ хийж ажиллаж байна.Цаашид тус цагдаагийн газар нь албанд 
хэрэглэж байгаа суурин телефон утасны дугаарлалтыг 7019 дугаарлалт руу шилжүүлэн 
ажиллахаар судалгаа гарган ажиллаж байна. 

Мэдээлэл технологийн хэрэгсэлд байнга хяналт тавин ажиллаж байна өдөр тутам 
интернет, дотоод сүлжээний хурдыг шалгаж мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх 
төлөвлөгөөний дагуу техник хэрэгсэлийг шалгаж ажиллаж байсан. 

Хутаг-Өндөр сумын Гуртын гүүрний камер ажиллахгүй байна гэсний дагуу очиж 
шалгахад камерийн ажиллагаа хэвийн комьпютерийн тохиргоо алдагдаж бичлэг үзэж болохгүй 
байсан үүнийг тохируулж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.Цагдаагийн газарын хүлээлгийн 
танхимын камер ажиллахгүй байсныг тэжээлийн монтаж шинээр хийн хэвийн ажиллагаанд 
оруулсан  ажиллагаанд оруулсан.Хяналтын камерийн өрөөний камерийг угсарч хананд шинээр 
тогтоож  ажиллагаанд оруулсан. 

Булган аймгийн цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах эрх бүхий 
мөрдөгч нарт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд шалгагдаж буй аливаа гэмт хэрэг олны 
анхаарал татсан, онц ноцтой гэмт хэргийн талаар шалгалтын явцад нөхцөл байдал, нотлох 
баримтын талаар удирдах албан тушаалтнаас зөвшөөрсөн шийдвэр гараагүй тохиолдолд ямар 
нэгэн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд ямар нэгэн мэдээлэл өгөхгүй байх. Албан бусаар 
мэдээлэл өгөх явдлыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах зорилгоор баталгаа бичүүлэн биелэлт 
үр дүнг тооцон ажилласан.  

д: Санхүү /төсвийн хөрөнгө/ -ийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр 

 
Санхүүгийн программ  хангамж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж нууцлалтай богож, 

санхүүгийн тооцоолох төвийн программын шинэчлэлтийг тогтмол хийлгэж ажиллаж байна.  

Санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангахад төсвийн зарцуулалт, ашиглалтын талаар 
санхүүгийн тайланг тавьсан. Алба хаагч нараас ямар нэгэн санал хүсэлт гараагүй.Санхүүгийн 
ил тод байдлыг ханган байгууллагын веб сайт, фэсбүүк хуудас, шилэн дансны цахим хуудсанд 
санхүүгийн жилийн төсөв, төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээ, өр, авлагын мэдээ, төлбөрт үйл 
ажиллагааны орлого 5 сая төгрөгнөөс дээшхи гүйлгээг тухай бүр байршуулан ил тод байдлыг 
хангаж Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн Төсвийн тухай хуулийн 
41.2.2-д “Батлагдсан төсвийн хүрээнд зарлага гаргах” 41.2.3-д “Төсвийн гүйцэтгэлийг хууль 
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тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж, тайлагнах” гэж заасныг, Сангийн сайдын 2014 оны 03 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн 73 дугаар тушаалыг тус тус хэрэгжүүлэн ажиллах талаар орон тооны бус 
ажлын хэсгээс хяналт тавин ажиллаж санхүүгийн зөрчлийг арилган зөвлөмжийн биелэлтийг 
хүргүүлсэн байна. 

Цалин олголт болон санхүү, төсвийн зарцуулалтын талаар тухай бүр нь шилэн дансны 
хуулийн хэрэгжилтийг ханган веб сайт, фэсбүүк, цахим хуудсанд таниулан ажиллаж байгаа ба 
алба хаагч нарт улирал бүрийн сахилга хариуцлагын зөвлөгөөний үеэр дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
хийлгэн ажиллаж хэвшүүлээд байна. 

Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах, ашиглах, завших үрэгдүүлэх, 
хадгалалт хамгаалалтад тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн газрын шатахуун 
зарцуулалтын материалд шалгалт хийн дүнг Цагдаагийн газрын даргад танилцуулсан. 

Цагдаагийн газрын үнэт цаасны хадгалалт, зарцуулалтанд шалгалт хийн шийтгэврийн 
хуудас, торгуулийн тасалбар тооцоо хийлгүй удсан, үлдэгдлийг тоолуулахгүй байгаа алба хаагч 
нарт албаны шалгалт хийж цагдаагийн газрын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн арга хэмжээ 
тооцож хуучин торгуулийн тасалбар, шийтгэврийн хуудсыг хураан авч ЦЕГ-ын СААА-нд 
хүргүүлсэн. Шинээр хэрэгжиж байгаа Зөрчлийн хуулийн дагуу арга хэмжээ авсан шийтгэврийн 
хуудасны үлдэгдэл нь алба хаагч нарын гарт үлдэгдэлээр тооцогдож төлбөр төлөгдөөгүй 
хуулийн дагуу хүлээгдэж байна.  

Санхүү хариуцсан албан тушаалтан /ня-бо, нярав, аж ахуйн ажилтан/ Цагдаагийн газарт 
ашиглаж байгаа үнэт цаас, мөнгөн болон барьцааны хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтад 
анхаарч алба хаагч нартай үнэт цаасны тооцоог тухай бүр нь хийж тооцоо нийлсэний дараа 
дахин үнэт цаас олгож байх, үнэт цаасны тооцоог тухайн алба хаагчтай өөртэй нь нүд үзэж 
тулган тооцоо хийж байх талаар хяналт шалгалтыг тогтмолжуулан ажиллаж байна. 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажл үйлчилгээ худалдан авах үйл 
ажиллагаа нь хуульд заасан үндэслэлийн дагуу явагдаж байгаа бөгөөд тайлант хугацаанд 
зөрчлийн хуулийн дагуу мэдүүлэг авах өрөөний их засварын ажлыг үнийн санал авч журмын 
дагуу худалдан авах ажиллагааг явуулж холбогдох материалыг ЦЕГ-ын СААА-нд хүргүүлээд 
байна.  

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, байгууллагын төсөв санхүүгийн 
талаарх мэдээллийг шилэн дансанд тогтмол тогтоосон хугацаанд мэдээллийг үнэн зөв 
бодиттой оруулж мэдээлж байгаа бөгөөд энэ талаар аймгийн аудитын газраас шилэн дансны 
мэдээллийн хэрэгжилтэнд шалгалт хийгдээд мэдээлэл бүрэн оруулсан гэж дүгнэсэн бөгөөд 
гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төсвийн хөрөнгө зарцуулалт, зардлын 
гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийг тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээлж, шалтгаан нөхцөлийг тайлараар 
оруулж өгдөг.  

Иргэд хуулийн этгээдээс бэлэг сэлт, хандив, санхүүгийн туслалцаа авах асуудлаар 
хуулинд заасан хоригдодт, хязгаарлатын хэмжээнд ажиллаж байгаад хяналт тавихад зөрчил 
гаргасан, мэдээлэгдсэн алба хаагч байхгүй бөгөөд алба хаагчдыг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан 
сэргийлж алба хаагчдын сарын цалин орлогыг сарын эхэн, эцэст 2 хуваан олгож, хэрэгцээ 
шаардлагатай алба хаагч нарт цалингийн зээл, хэрэглээний зээл, орон сууцны зээл, бусад 
бараа материалын лизинг олголтын зээлд шаардлагатай санхүүгийн баталгааг гаргаж, цалин 
орлогын тодорхойлолт, бусад шаардлагатай тооцооллын баримтыг байгууллагаас гаргаж өгч 
байна. 
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е:Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, агсамжийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 

Албаны галт зэвсэг тусгай хэрэгслийг 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/30 тоот, 
2017 оны 12 сард нийт ЦБҮА-ны код-136.4.2.-д заасаны дагуу 2 удаа цагдаагийн газрын даргын 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан галт зэьсгийн тооллогыг явуулан ажиллаж байна. Албаны 
зэвсэг дагалдах хэрэгслийг ЖА-ны өрөөнд тусгайлсан 3 төмөр сейфинд ПМ-61, АКМ-7, СВД-1, 
Жад-6, кабер-44, сүмбэ-21, 1)Л- 12-2, дохионы буу-2, хийн буу-3, АКМ маказин 7 ширхэгийг 
хийж лацдан хариуцлагатай зохицуулагчийн хяналтад хадгалж байгаа ямар нэг галт зэвсэг, 
хийн буу дутсан зөрчил гараагүй бүрэн тоологдсон. ЦЕГ-ын даргын 2014 оны №239 дүгээр 
тушаалын дагуу галт зэвсгийг сейфнээс гаргаж өгөх үед цагдаагийн алба хаагч өөрийн 
хариуцсан зэвсгийг тусгай бүртгэлийн дагуу эзэмших картын хамт НХЖХАХАхлах байцаагчид 
өгөн дараагийн ажилд шилжин орох мөн зэвсгийг эргэж өгөх үед цэвэрлэгээ үйлчилгээ бүрэн 
бүтэн байдлыг шалгуулан гарын үсэг зуран хүлээлгэн өгөн ажиллаж байна. 

Зэвсэг хэрэглэлийн хадгалалт, хамгаалалт, тавьж олгох, ашиглалт зарцуулалтанд 
хяналт тавьсан бүртгэлийг ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 239 дүгээр 
тушаалыг баримтлан НЖХАХАхлах байцаагч хариуцан хөтлөж өдөр тутам жижүүрийн 
офицерууд лацыг нүд үзэн хүлээлцэж хоногийн нөхцөл байдлын рапортанд тусган ажиллаж 
байгаа ба ямар нэг зөрчил дутагдал илрээгүй. 

Улсын хэмжээнд “Галт зэвсэг-2017” нэгдсэн арга хэмжээг нөхөн тооллогын хамт 2 удаа 
зохион байгуулан хэсгийн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч, сцмдын цагдаа нарыг хамруулан 
иргэний галт зэвсгийг бүртгэх гэрчилгээжүүлэх талаар цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд 
нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулан ажиллаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн А/56 дугаар 
тушаал, 2017 оны  А/208 дугаар тушаалаар “ Галт зэвсэг хадгалах ,хамгаалах, бүртгэх, биедээ 
авч явах , олгох журмын дагуу албаны галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэлийг жил 2 удаа цагдаагийн 
газрын даргын тушаал, ажлын хэсгийн хамт нэгдсэн тооллого, шалгалтыг явуулан бүртгэн 
ажилласан.  Албаны зэвсэг дагалдах хэрэгслийг ЖА-ны өрөөнд тусгайлсан 3 төмөр сейфинд 
ПМ-61, АКМ-7, СВД-1, Жад-6, кабер-44, сүмбэ-21, 1)Л- 12-2, дохионы буу-2, хийн буу-3, АКМ 
маказин 7 ширхэгийг хийж лацдан хариуцлагатай зохицуулагчийн хяналтад хадгалж байгаа 
ямар нэг галт зэвсэг, хийн буу дутсан зөрчил гараагүй бүрэн тоологдсон.. 

Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар зэвсэг, хэрэглэлийг хариуцах албан тушаалтныг 
2013 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн №173 тоот тушаал гарган Нийтийн хэв журам 
хамгаалах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Ц.Цолмонбаатарыг томилсон ба 
жил бүр албаны зэвсэг, галт хэрэглэлийг цагдаагийн газрын даргын тушаалаар ажлын хэсэг 
байгуулагдан нүд үзэн тоолж дүнг холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллаж байсан. 

2015 оны 05 дугаар сарын байдлаар Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 4 удаа галт 
зэвсэг гаргасан бөгөөд тухай бүр ЦЕГ-ын даргын 2014 оны №239 дүгээр тушаалын хавсралт 
хүснэгтийн дагуу бүртгэл хөтлөн тухайн зэвсэг хүлээн авч байгаа алба хаагчид өгч бүртгэлд 
гарын үсэг зуруулан аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгч ажилласанаар ямар нэг зөрчил 
гараагүй байна. 

ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн №239 тушаалыг үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн Цагдаагийн газрын алба хаагчдад РР-нт дээр сургалт 
орсон.Албаны зэвсэг дагалдах хэрэгслийг ЖА-ны өрөөнд тусгайлсан 3 төмөр сейфинд ПМ-61, 
АКМ-7, СВД-1, Жад-6, кабер-44, сүмбэ-21, 1)Л- 12-2, дохионы буу-2, хийн буу-3, АКМ маказин 7 
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ширхэгийг хийж лацдан хариуцлагатай зохицуулагчийн хяналтад хадгалж байгаа ямар нэг галт 
зэвсэг, хийн буу дутсан зөрчил гараагүй бүрэн тоологдсон.  

Олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэлийн талаар цагдаагийн газрын ахлагч нарт аюулгүй 
ажиллагааны талаар өдөр тутам үүрэг чиглэлээр ханган, бичгээр үүрэг зааварчилгааг өгөн 
ажиллаж байна. Албаны зэвсэг дагалдах хэрэгслийг ЖА-ны өрөөнд тусгайлсан 3 төмөр 
сейфинд ПМ-61, АКМ-7, СВД-1, Жад-6, кабер-44, сүмбэ-21, 1)Л- 12-2, дохионы буу-2, хийн буу-
3, АКМ маказин 7 ширхэгийг хийж лацдан хариуцлагатай зохицуулагчийн хяналтад хадгалж 
байгаа ямар нэг галт зэвсэг, хийн буу дутсан зөрчил гараагүй бүрэн тоологдсон. 

ё: Барилга байгууламж /обьект/-ийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 

         Цагдаагийн газрын дотоод аюулгүй байдлыг хангах талаар Цагдаагийн газрын даргаас 2 
үүрэг ажлын чиглэл өгч биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Орон тооны бус ажлын хэсгээс 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр орон тооны бус ажлын хэсгийн гишүүдэд 1 удаа хуралдаж 
хйих ажлаа тодорхойлон ажлын хэсгийн алба хаагч нарт 2 удаа зөвлөмж зааварчилга өгч 
биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.  
 
 ЦБҮАЖ-ын “Төрийн нууцыг хамгаалах /код-114/”, “Байгууллагын нууцыг тогтоох, 
хамгаалах /код-115/” журмаар эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн дэд хурандаа 
М.Баяртогтох нийт бие бүрэдлэхүүнд 1 удаа 2 цагийн сургалт зохион байгуулсан бөгөөд 
сургалтанд төвийн бүрэлдэхүүний 42 алба хаагч хамрагдсан байна. Цагдаагийн газрын ёс 
журам сахиулах хариуцлагатай эргүүлийн үүргийг тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтнууд 
хоногийн 24 цагийн хугацаанд гүйцэтгэж энэ үеэр ёс журам сахиулах эргүүлийн зөвлөмжийн 
дагуу үүрэг гүйцэтгэхээс гадна Цагдаагийн газрын даргаас өгсөн нэмэлт үүргүүдийг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна.  
 
 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/82 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Соёл, соён гэгээрүүлэх ажил” зохиох журмыг үйл ажиллагаандаа 
баримталж, 2017 онд Цагдаагийн газрын алба хаагчдын дунд соёл, соён гэгээрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах, тасгийн хуваарийг гарган цагдаагийн газрын даргаар батлуулж, хуваарийн 
дагуу Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасаг, Замын 
цагдаагийн тасаг тасаг, Эрүүгийн цагдаагийн тасгууд 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 
2017 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд цагдаагийн газрын алба хаагчдын 
дунд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажил арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллаж байна.  
 

“Цагдаагийн газрын 2017 оны Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө”, “Хил залгаа аймгуудад 
сургалт зохион байгуулах, харилцан ажлын туршлага солилцох, үйл ажиллагаагаа тайлагнах 
ажлын төлөвлөгөө”,  “Шинээр батлагдсан хууль, Хууль зүйн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын тушаалаар батлагдсан дүрэм, журам, заавар, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмаар сургалт орох хуваарь”  гарган тасгуудад тараан өгч, хичээлийн жилийн 7 
хоног бүрийн мягмар гарагийн 15.00 цагаас нийт 32 удаа сургалт зохион байгуулан бүртгэл 
хөтөлж тасалсан алба хаагчдаас Цагдаагийн газрын дотоод журамд заасны дагуу 1 өдрийн 
цалинг суутган ажилласан байна. 2017 оны 07 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөх “Эрүүгийн хууль”, “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай 
хууль”, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”, “Прокурорын тухай хууль”, “Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хууль”-аар Хууль зүйн яам, ЦЕГ-ын сургагч багш нарын 4 өдрийн сургалтанд 
нийт бие бүрэлдэхүүн хамрагдсан. Мөн цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүнээс бие 
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бялдрын сорил авч дүнг нэгтгэн цагдаагийн газрын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн хуралд оруулж 
хэлэлцүүлэхээр хяналт шинжилгээ хийж байна.  

2017 онд цагдаагийн алба хаагчийг албан үүрэг гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан 
хүчирхийлэх, заналхийлэх, доромжлох, гүтгэх гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл бүртгэгдээгүй 
байна. Дээрх төрлийн зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэв жумын болон 
замын цагдаагийн өдөр, оройн эргүүл, Зоон давааны хяналтын постонд үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
алба хаагч нар энгэрийн камер, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэлтэй үүрэг гүйцэтгэж байна. Аймгийн 
төвд хөдөлгөөнт болон явганаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор амйгийн телехяналтын камерын системийг ашиглан камерын оператор цагдаа 
хяналт тавьж байгаа бөгөөд Зоон давааны хяналтын постонд үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба 
хаагчийг интернет сүлжээгээр team viewer програм ашиглан аймгийн төвөөс ёс журмын эргүүл 
болон жижүүрийн офицер нар тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна.  

2016 онд алба хаагчдын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
албан үүргээ гүйцэтгэх аятай таатай нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, тэдгээрийн аюулгүй 
байдлыг хангах үүднээс Улаанбаатар хот, Архангай аймгийг холбосон хэвтээ тэнхлэгийн хатуу 
хучилттай замд Баяннуур сумын нутаг дэвсгэрт орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар орчин үеийн 
жишигт нийцсэн хяналтын постыг барьж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд тухайн постонд 24 
цагаар ЗЦТ-ийн зохицуулагч ажиллуулахаар орон тооны асуудлыг шийдвэрлүүлэн офицер 
дамжаа төгссөн 1 алба хаагчийг томилон ажиллуулж байна.          
 Булган аймаг дахь цагдаагийн газар нь ЦЕГ, ЭЦГ-ын нэгдсэн сүлжээ, интернет сүлжээнд 
бүрэн холбогдсон. Мөн Цагдаагийн газрын алслагдсан нэгж болох сумдын тасгийн дарга, 
хэсгийн төлөөлөгч  нарын албан өрөөг интернет сүлжээнд холбуулах ажлыг сумдын хөрөнгөөр 
шийдвэрлүүлэн интернет сүлжээнд бүрэн холбогдсон. 
 Алба хаагчдаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд шалгагдаж буй аливаа гэмт хэрэг 
\олны анхаарал татсан онц ноцтой\-н шалгалтын явц байдлын талаар удирдах албан 
тушаалтанаас зөвшөөрсөн шийдвэр гараагүй тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд ямар 
нэгэн мэдээлэл өгөөгүй. 
 Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдэн гарсан гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчил, түүний илрүүлэлт, 
хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг аймгийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр 
Даваа гарагийн 14 цагт танилцуулж, “Булганы мэдээ” сонин, “Шинэ Булган” сэтгүүл гэмт хэрэг, 
зөрчлийн мэдээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлын мэдээллээ 
тогтмол өгч нийтлүүлэн, Цагдаагийн газрын Bulganpolice.gov.mn вэб сайт, “Булган аймгийн 
Цагдаагийн газар” fаcebook хуудаст хэрэг зөрчлийн танилцуулга, аймгийн төвийн болон сумдын 
гүүрэн гарцын камерын мэдээг өдөр бүр, зохиосон ажлаа тухай бүр нь оруулж иргэдэд 
сурталчилан ажиллаж байна.  

Цагдаагийн газрын төв байгууллагаас ирүүлсэн мэдээ, материал, цагдаагийн газрын 
даргын үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөлийн хурлын шийдвэр болон сумдын алба хаагчидтай 
холбоотой мэдээллийг сумдын тасаг, хэсэг рүү албан хүргэхдээ байгууллагаас нээсэн албан 
ёсны yahoo мэйл хаягийг ашиглан холбооны инженер явуулж байна. Мөн удирдах дээд шатны 
байгууллага руу явуулж байгаа “Маш нууц”-аас бусад албан бичгийг шифрлэж Цагдаагийн 
ерөнхий газрын нэгдсэн сүлжээний Outlook программыг ашиглан явуулж байна. 

 
 Мөн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг сар бүр www.shilendans.gov.mn 
вэб сайт болон Булган аймгийн цагдаагийн газар facebook хуудсанд байршуулан төсвийн ил 
тод, нээлттэй байх зарчмийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 
Зургаа: Дотоод хяналтын хүрээнд 

-Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн байдал /Код-110/ 
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Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 89 дугаар 
тогтоолоор “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг баталсантай дарга, ахлах 
албан тушаалтануудыг танилцуулан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /Код-
110/-д заасан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх”-ийг 
хэрэгжүүлэх,  байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг бодлого 
төлөвлөлтийн шатанд тусгах, бодлогын нөлөөллийн үнэлгээ хийх, ашиглах, чадавхийг 
сайжруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Тус Цагдаагийн газрын 2015 оны үйл ажиллагаанд хийсэн  хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилт, 2016 оны үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний 
тайланг Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хяналт-шинжлгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс 
танилцан дүн шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөхдөө 5 оноо авхаас тус бүрийг  5,0 хувьтай буюу “маш 
сайн” үнэлгээ өгсөн.  

Төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлангийн үйл ажиллагааны үр дагаварын үнэлгээгээр тус 
Цагдаагийн газар нь 4,0 хувьтай, үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээгээр 4,0 хувьтай дүгнэгдсэн.   

Цагдаагийн Eрөнхий Газрын даргын 2017 оны 01 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б\01 дүгээр 
тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан Цагдаагийн газрын 2017 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж биелэлт, үр 
дүнг тооцон ажилласан. 

 
Цагдаагийн газраас УИХ, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон дээд 

шатны байгууллагаас батлан гаргасан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, холбогдох эрх зүйн актууд, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, 
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр, 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, 
Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс 
сэргийлэх, хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр, Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль 
бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Гэрч хохирогчийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр, 2016-2017 оны агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний биелэлтүүд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга нараас өгсөн 
үүрэг, албан даалгавар, тушаал шийдвэр, хөтөлбөр төлөвлөгөөний биелэлтүүдийг гарган хагас, 
бүтэн жилээр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж холбогдох газарт хүргүүлэн ажилласан.  

 
 Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 187 
тоот тогтоолоор баталсан Ерөнхий менежер, нэгжийн менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын дагуу Цагдаагийн газрын даргатай бүх шатны дарга нар 
2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, тасгууд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган Цагдаагийн 
газрын даргаар батлуулж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин сар 
бүр ажлаа дүнгүүлэн ажиллаж байна. 

 
Монгол  улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2007 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн 48, 

2009 оны 12 дугаар сарын 15-ны 188-р тогтоолоор батлагдсан заавар, журмын дагуу 
цагдаагийн газрын алба хаагч нартай тасгийн дарга нар 2017 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, 
2017 онд хэрэгжүүлэн ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нь батлан, хэрэгжилтэнд нь 
хяналт тавин сар бүр ажлыг нь дүгнэн үр дүнгээр нь цалинг олгон ажилласан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт шалгалтын газрын Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн  ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа 
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Б.Наранцацрал “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шижилгээ, үнэлгээ хийх 
аргачлал”, “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдлийг үнэлэх, 
урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг тус газрын тасгийн дарга, ахлах албан тушаалтан 
нарт 1 удаагийн 3 цагийн сургалтыг зохион байгуулан ажилласан нь үр дүнгээ өгсөн. 

Цагдаагийн газрын ажил үйлчилгээний чанар стандартын талаар хэрэглэгчийн 
үнэлгээний санал асуулгыг жилдээ 2 удаа цаасан хэлбэрээр авч хэвшсэн бөгөөд цахим 
хэлбэрээр Цагдаагийн газрын Булган цагдаа “Вэп сайт”, “FC book”  хуудсаар тогтмол санал 
хүсэлтийг авч үйл ажиллагаандаа  хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Хууль зүй,  дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, 
байгууллагуудаас хэрэгжүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн 
байдлыг хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагаар хийлгэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн 
байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээг судалгааны “IRIM” хүрээлэнгийн 
багаар гүйцэтгүүлсэн судалгаатай тус Цагдаагийн газрын  бие бүрэлдэхүүнийг танилцуулан, 
санал, зөвлөмжийг судлан, байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодотгол 
хийж, хэрэгжүүлэх чиглэлээр удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газраас  2017 онд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт,  үр дүнг 
тооцох, баримт бичгийн жагсаалтын дагуу “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан”-г 2018 оны 
01 дугаар сарын 05-ны өдөр хүргүүлэх болно.   

-Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын талаар 

Тус цагдаагийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/02 дугаартай 
тушаалаар эрсдлийн удирдлага, үнэлгээний тогтолцоог нэгтгэж зохион байгуулах орон тооны 
бус багийг томилуулж, эрсдэлийн үнэлгээний багаас  2017 онд нийт 4 бүлэг 42 заалт бүхий 
эрсдэл бүртгэж алба хаагчдад учирч болох бүхий л эрсдлийг саармагжуулах, арилгах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан. 

Орон тооны бус багаас Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/248 дугаар тушаалын 
хавсралтаар баталсан Хууль зүйн эрхлэх асуудлын хүрээний  харьяа агентлаг, байгууллагын 
эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал, Сангийн сайдын  2015 оны 348 дугаар тушаалын хавсралтаар 
баталсан “Байгууллагын эрсдлийн удирдлагад дотоод аудитыг нэвтрүүлэх заавар”, Цагдаагийн 
Ерөнхий Газрын даргын 2014 оны 363  дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны эрсдлийн удирдлага” /ЦБҮАЖ-код 137/ журам, 2017 оны 10 дугаар сарын 23-
ны өдөр Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хяналт шалгалт, үнэлгээ, дотод аудитын хэлтсийн дарга,  
цагдаагийн хурандаа Н.Батзогсохоос 4-А/1505 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн “Эрсдлийн 
үнэлгээний тайлан ирүүлэх” тухай албан бичгийн 2 дугаар хавсралтын дагуу эрсдлийн 
үнэлгээний тайланг гарган 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 38/01-1823 дугаартай албан 
бичгээр Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн хамт хүргүүлсэн.  

Нийт 42 эрсдэл байгууллагын хэмжээнд бүртгэснээс  үйл ажиллагаатай холбоотой Б-2 
“Төв конторын барилгын өргөтгөл барих” эрсдэлийн түвшин 25, Б-19 “Цагдаагийн газрын 
нийтийн байрны урсгал засвар”  эрсдэлийн түвшин 20, Б-20 “Эд мөрийн баримтыг 
шинжилгээний байгууллагад хүргэх” эрсдэлийн түвшин 15, Б-21 “Хөдөө алсын дуудлаганд  явах 
хурд хүч сайтай автомашин шийдвэрлүүлэх” эрсдэлийн түвшин 20, Б-25  “Албадан саатуулах 
байр нь стандарт шаардлага хангахгүй байгаа” эрсдэлийн түвшин 25 байгааг  өндөрт тооцож 
2018 онд энэхүү эрсдэлийг саармагжуулах, арилгах арга хэмжээг төлөвлөгөөнд оруулан 
шийдвэрлэх нь онцгой ач холбогдолтойг  тэмдэглэсэн бөгөөд  2018 онд байгууллагын 
эрсдэлийг бодитой тооцож ажиллахыг Цагдаагийн газрын даргаас даалгасан. 
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Байгууллагын болон алба хаагчийн Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх өөрийн болон 
хамтрагчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалтыг нийт алба хаагчдад Захиргааны 
удирдлагын  тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа  Г.Болдбаатар  “Эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
аргачлал” ,  “Эрсдэлийг намжаах, удирдах” сэдвээр тус бүр 1 удаа нийт 2 цагийн сургалтыг  
зохион байгуулан ажилласан.  

Тус цагдаагийн газарт учирч болох эрсдлийг бүртгэн саармагжуулах арга хэмжээ 
авсанаар дараах арга хэмжээнүүдийг бүрэн шийдвэрлэсэн. Жишээлвэл: 
  Б-21-т “Хөдөө алсын дуудлаганд  явах хурд хүч сайтай автомашин шийдвэрлүүлэх” 
эрсдлийн түвшин 20-оор бүртгэгдсэнд хориг арга хэмжээ авч удаа дараа үндэслэл бүхий хүсэлт 
хүргүүлсэнээс  “Аймгийн 2018 оны төсөвт Жижүүрийн шуурхай албаны хөдөө дуудлаганд явах 
УАЗ маркийн ОХУ-д үйлдвэрлэсэн пургон машин, тоноглолын хамт авах 38,000,000 төгрөг”-ийг 
шийдвэрлүүлсэн.  
 Б-12-т бүртгэгдсэн Цагдаагийн газрын хашаанд дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан 8 
автомашины тавиулан, эд хөрөнгө хадгалах зориулалт бүхий агуулахыг төвийн халаалтанд 
холбон сантехник, цахилгааны  асуудлыг бүрэн шийдвэрлэн  ашиглалтанд оруулсанаар алба 
хаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоо, албаны бэлэн байдал, байгууллагад учирч болох эрсдэл 
арилсан. 
 Мөн эрсдэлийн бүртгэлийн Б-11 дугаарт “Хамгаалж байгаа объект болон харуулын 
цагдаагийн биед халдах” гэсэн заалтын хүрээнд хориг арга хэмжээ авч цагдаагийн газрын ёс 
журам сахиулах эргүүлийг 24 цагаар ажиллуулан харуулын цагдаагийн аюулгүй байдлыг 
хангуулан ажиллаж байна. 
  Эрсдэлийн бүртгэлийн Г-4 дугаарт “Алба хаагч нар албан үүрэг гүйцэтгэж яваад эрсдэлд 
орсон тохиолдолд даатгалын нэгдсэн цогц үйлчилгээ байхгүй  байх” гэсэн заалтын хүрээнд 
цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 оны 02 дугаар сард нийт алба хаагчдыг “Монгол даатгал” 
компанид даатгуулсан гэх мэт.  
              Тус цагдаагийн газрын эрсдлийн удирдлага, үнэлгээний тогтолцоог нэгтгэж зохион 
байгуулах орон тооны бус багаас 2017 онд бүртгэж саармагжуулах арга хэмжээ авсан  боловч 
арилаагүй эрсдлийг 2018 оны эрсдэлд  дахин бүртгэж арилгах арга хэмжээг авч ажиллахаар 
төлөвлөж байна.  
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