
 
                                                                                                                         Авлигын эсрэг явуулж  буй үйл ажиллагаанд 

                                                                                                                        хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай 
 

               Цагдаагийн газрын Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Уртбаяр би  Цагдаагийн газраас  
Авлигын эсрэг явуулж  буй үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж ажиллаа. Шалгалтыг явуулахдаа “Төрийн байгууллагаас авлигын 
эсрэг явжуулж буй үйл ажиллагааг үнэлэх аргачилал”, Цагдаагийн газрын “2018 оны Авлигаас урьдчилан сэргийлэх  ажлын 
төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт биелэлтийг шалгаж ажиллаа. Шалгалтаар дараах байдлуудыг тогтоож ажиллаж байна.  
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7.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх шинээр гарсан болон 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, холбогдох бусад эрхийн акт, албан 
тушаалтнаас гаргасан шийдвэр, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаал, заавар, журам 
зэрэг алба хаагчдын заавал мэдэж байвал зохих  шаардлагатай мэдээ мэдээллийг шуурхай 
хүргэж байх ажлыг Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн даргын ажлын байрны 
тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээнд тусган хариуцуулж биелэлт үр дүнг нь тооцон ажиллаа. 
Долоо хоног бүрийн Мягмар гаригийн мэдээллийн цагаар бие бүрэлдэхүүнд хууль тогтоох, 
хэрэгжүүлэх байгууллагаас шинээр гаргасан тушаал шийдвэрүүдийг танилцуулж хэвшлээ. 
Албад, алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой, нэн шаардлагатай зарим 
тушаал шийдвэрийг хувилж олшруулан тарааж судлуулах ажлыг зохион байгуулж байна. 
Цагдаагийн газрын иргэдийг хүлээн авах танхимд иргэдээс санал авах хайрцаг, үйлчлүүлж 
байгаа иргэнд ойлгомжтой байдлаар цагдаагийн газрын  танилцуулга, гарын авлага,зөвлөмж, 
алба хаагчдын албан тушаал, нэр хаягийг байршуулсан. Иргэдэд мэдээлэл хүргэх  цахим 
самбарыг байршуулан, өргөдөл, гомдол  ямар албан тушаалтанд хэд хоногийн хугацаанд 
шалгагдаж байгаа талаарх танилцуулга, эрэн сурважилж байгаа сэжигтэн, яллагдагч, 
шүүгдэгч, ялтан, эд зүйл, мал, тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл, цагдаагийн газраас  зохион 
явуулсан урьдчилан сэргийлэх ажил, хууль, эрх зүйн  мэдээллийг хүргэх боломжийг 
бүрдүүлсэн байна. 

  

Монгол улсын Засгийн газрын 2007 оны 13 дугаар албан даалгавар, ЦЕГ-ын даргын 125 
дугаар тушаалын биелэлтийг хангуулах ажлын хүрээнд Цагдаагийн газрын “Нээлттэй өдөр”-
ийг  5 удаа зохион явууллаа.   Тус өдөрлөгт Цагдаагийн газрын  5 тасгийн  59 алба хаагч 
оролцож  Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг сурталчилж, иргэдэд мэдээ мэдээлэл зөвлөгөө 
өгч ажиллаа.Өдөрлөгийн үед 287 иргэн үйлчлүүлж иргэдээс 29  санал хүсэлт хүлээн авч 
ажилласан. Өдөрлөгт оролцсон иргэдэд архидан согтуурах, цахим гэмт хэрэг, пирамид 
тогтолцооны сүлжээний бизнес, хар тамхи мансууруулах бодис, хүний эрүүл мэндийн 
халдашгүй байдлыг эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, хүн 
худалдаалахтай тэмцэх талаарх гарын авлага, тараах материал 1282  ширхэгийг тарааж Мөн 
тус Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цагдаагийн алба хаагчдын ёс  
зүйн асуудал, үйлчилгээний чанар, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилго бүхий 
“Цагдаагийн байгууллагын өнөөдөр ,маргааш” гэсэн судалгааг 56  иргэнээс авсан. Орон 
нутгийн  “Мөрөн”, “Хөвсгөл”, “ЛХА” телевизээр “Нээлтэй хаалганы өдөр”-ийн үйл ажиллагааг 
иргэдэд сурталчилж шаардлагатай мэдээ мэдээллийг олон нийтэд хүргэж ажиллаа.  “Хөвсгөл 
аймгийн Цагдаагийн газар” фейсбүүк хаягт   мэдээ мэдээллүүдийг тухай бүр нь  байршуулж 
ажилласан. Тус цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн  

  



 
 

арга хэмжээний явцыг орон нутгийн “Скай” “Мөрөн” “Лха” “Шинэ Хөвсгөл” “Далай ээж”  
телевизээр иргэдэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулж ажилласан 
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7.1.2 

Тус Цагдаагийн газар 2018 онд Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан  
“Зарим хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх” журам /код 109.6/ дахь заалтын дагуу  
Монгол улсын Авлигын тухай хууль, “Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж хяналт тавих Цагдаагийн байгууллагын зөвлөлийн  өгсөн үүрэг, 
жилийн ажлын  төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах салбар зөвлөлийг газрын 
даргаар ахлуулан 7 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулж 4 бүлэг, 19 хэсэг, 48 заалт бүхий 
заалт бүхий төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж тогтоосон хугацаанд биелэлт үр дүнг тооцон 
хяналт шинжилгээ хийж ажилласан. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
салбар зөвлөлийн гишүүд хамт олноо төлөөлөн авилгаас ангид байх, шудрага ёсыг эрхэмлэн 
авилгатай тууштай тэмцэж ажиллахаа газрын нийт бие бүрэлдэхүүний өмнө илэрхийлж 
баталгаа гаргаж баталгаажуулж ажилласан. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх салбар зөвлөлийн гишүүд хамт олноо төлөөлөн авилгаас ангид байх, шудрага 
ёсыг эрхэмлэн авилгатай тууштай тэмцэж ажиллахаа газрын нийт бие бүрэлдэхүүний өмнө 
илэрхийлж баталгаа гаргаж баталгаажуулж ажилласан.  Зөвлөгөөний дэгийн дагуу дараа нь 
санал, шүүмжлэл өрнөж байгууллагын нэр хүнд, иргэдийн санаа бодол, алба хаагчдын 
сахилга ёс зүйн байдал, авилгад өртөхгүй байх талаар олон алба хаагчид санаа бодлоо 
илэрхийлэв. Цагдаагийн газрын алба хаагчдын зөвлөгөөний үед гаргасан санал санаачлага, 
шүүмжлэл, зөвлөгөөнөөс гаргасан уриалгыг хэрэгжүүлэх, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
сурталчлах, алба хаагчдын ёс зүйн дүрмийг хэвшүүлэх, байгууллагын үйлчилгээг нээлттэй, 
ил тод, хүнд сурталгүй болгоход чиглэгдсэн олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлж байна. Авлигад өртөж болзошгүй  алба хаагчдын судалгааг 4 төрлөөр гаргасан. 
Цагдаагийн газрын тасаг албадын дарга, ахлахууд нь газрын дотоод журмын дагуу “Ёс журам 
сахиулах эргүүл”-ийн үүргийг хуваарийн дагуу 24 цагаар гүйцэтгэж алба хаагчийн сахилга ёс 
зүйн байдал хяналт шалгалтыг хийж ажиллаж байна.              
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7.1.3 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсгийн 15.1.6 дахь хэсэгт 
заасны дагуу хариуцсан нутаг дэвсгэрийн оршин суугч иргэдэд үйл ажиллагааны тайланг 
танилцуулах, санал хүсэлтийг сонсох ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн 
Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/89 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан 
“Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад цагдаагийн байгууллагын тайлан тавих журам”-ын дагуу 
цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/09 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан ажлын хэсгүүд Аймгийн 23 сум 1 тосгонд 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 
мөн оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулж ажиллаа. Мөрөн сумын 14 багт 
цагдаагийн газрын зөвлөлийн гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсгүүд баг бүрт ажиллаж тайланг 
тавих ажлыг зохион байгуулсан. Тайлан тавих арга хэмжээний хүрээнд иргэдэд урьдчилан 
сэргийлэх санамж, сэрэмжлүүлэг 650 ширхэгийг тарааж, байгууллагын үйл ажиллагааг 
сурталчлах чиглэлээр ашиглагдаж багаж, техник хэрэгсэл, тусгай хэрэгсэл бүрийг байрлуулж 
ажилласан. Мөрөн сумын иргэдэд тайлан тавих ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн иргэдээс 12 
асуулт гаргасанд хариултыг өгч, цагдаагийн газрын алба хаагчдын үйл ажиллагааны талаар 
2 иргэнээс талархлыг хүргэж, 3 иргэн цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээтэй 
холбогдуулсан саналыг гаргасан тул хүлээн авч үйл ажиллагааныхаа төлөвлөлтөнд 
тусгахаар холбогдох алба хаагч нарт ажлын чиглэл өглөө. Тайлан тавих ажиллагаанд 
хүрэлцэн ирсэн 140 иргэнээс, 22 сум 1 тосгонд ажилласан алба хаагчид 500 иргэнээс 
Цагдаагийн Ерөнхий Газраас ирүүлсэн санал асуулгыг авч дүнг цагдаагийн газрын Сэтгэл 

  



зүйч, цагдаагийн дэслэгч Ё.Шижиртуяа нэгтгэж дүгнэлээ. 

4. 7.1.4 

Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2017 оны А/246,  А/247,  А/248,  А/249,  А/262,  А/263,  
А/264,  А/265,  А/266 дугаар тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмын 1-9 дүгээр бүлгийн журмуудаар сургалтыг зохион байгуулсан. Монгол 
улсын Засгийн газрын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Цэргийн гэрээт алба хаах 
журам”, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/33 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль, оногдуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”,  А/40 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл 
ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих 
журам”, Төрийн албаны тухай” Монгол улсын хуулиар алба хаагч нарт сургалтыг зохион 
байгуулсан. Мөн Хууль зүйн сайдын 2017 оны  А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Баривчлах байрны дотоод журам”-аар алба хаагч нарт 1 цагийн сургалтыг зохион 
байгуулсан. Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хэрэг бүртгэх албаны дарга, цагдаагийн хурандаа 
А.Амгалангаар ахлуулсан ажлын хэсэг тус аймагт ажиллаж, тус аймгийн иргэдээс цагдаагийн 
байгууллагын ажил үйлчилгээтэй холбоотойгоцор санал, хүсэлтийг хүлээн авч, аймгийн төр 
захиргааны байгууллага, хамтын ажиллагаатай байгууллагуудын удирдлагуудтай уулзалт 
хийж тэдгээрийн санал хүсэлтийг сонсох арга хэмжээг зохион байгууллаа. Ажлын хэсгээс тус 
цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд цагдаагийн дэд хурандаа хурандаа Д.Болдсайхан, 
цагдаагийн хошууч Д.Дашпүрэв, цагдаагийн хошууч Н.Амарсанаа, цагдаагийн ахмад 
А.Алтанжолоо нар Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйл “Хууль бусаар мод 
бэлтгэх” гэмт хэрэг, “Биеийн хүч, нэг бүрийн болон олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл, галт 
зэвсэг хэрэглэх нь”, “Монгол дахь олон шатлалт маркетингийн залилах гэмт хэргийн төрөл, 
чиг ханлага, анхаарах асуудал”, “Зөрчлийн болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангахад анхаарах зарим асуудал”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх  тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал”, “Хүний эрх ба цадаагийн 
байгууллага”,”Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй, харилцаа, хувь хүний болон байгууллагын 
соёлыг төлөвшүүлэх зарим асуудал”, “Эрүүгийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж 
буй асуудал”, “Гэмт хэрэг, зөрчлийн газрын хамгаалалт, үзлэг, хойшлуулшгүй ажиллагаа 
явуулах арга, тактик” зэрэг 9 сургалтыг 8 цагийн хугацаанд зохион байгуулж тус цагдаагийн 
газрын 136 алба хаагч хамрагдсан. Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2018 оны А/234 
дүгээр тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 100, 123, 
136” журам,  Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2018 оны А/190 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 101” журам, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/147 дугаар тушаалаар батлагдсан “Нөлөөллийн 
шинжилгээ хийх аргачлал”-ыг алба хаагч нарт танилцуулж 4 удаа 4 цагийн сургалтыг зохион 
байгуулсан. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цагдаагийн газрын дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хяналт шалгалт хийх ажлын 
төлөвлөгөөг 38 асуудлаар төлөвлөж биелэлтийг хагас жилээр тооцож ажиллаа. Мөн 
цагдаагийн газрын тасаг, хэсгүүдэд хэсэгчилсэн шалгалт явуулах удирдамжийг батлуулж, 
төлөвлөгөөний дагуу холбогдох шалгалтуудыг хийж ажилласан. Хийгдсэн шалгалтын дүнг 
цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж ажлын зааварчлага өгч, 
биелэлтийг хангуулж байна. Энэ хугацаанд 50 алба хаагчид холбогдох 25 асуудалд албаны 
шалгалтыг Цагдаагийн дэд хурандаа Д.Уртбаяр, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Буяндалай, 
цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Нямбат, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Энхбаяр, цагдаагийн дэд 
хурандаа А.Энхбаяр, цагдаагийн хошууч Б.Пүрэвсүрэн, цагдаагийн хошууч А.Эрдэнэзул, 
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7.1.5 

цагдаагийн хошууч Г.Оргилболд нар явуулж албаны шалгалт явуулсан дүнгийн тухай мэдээг 
Цагдаагийн газрын Хүний мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч А.Гантунгалаг бичиж 
Дотоод аюулгүй байдал, хяналт шалгалтын хэлтэст хүргүүлж хяналт шалгалтын программд 
мэдээллийг тухай бүрт нь оруулж ажилласан. Албаны шалгалт явуулах үндэслэлийг ангилан 
үзвэл: Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан тушаалтнаас мэдээлсэн 12, Удирдах албан 
тушаалтны шийдвэрээр 5, Дотоод хяналт шалгалтаар 6, өөрийн хүсэлтээр 1 асуудалд 
явуулжээ. Холбогдсон зөрчлийн байдлаар нь ангилан үзвэл: хэрэг материал дутуу шалгасан 
7, алба хаагчийн харилцааны соёл, ёс зүй зөрчсөн 3, Ажлын хариуцлага алдсан 2, Архидан 
согтуурсан 2, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн 2,  Ажлын цагийг 
тасалсан 6, Эрүүлжүүлэх баривчлах байрны журам зөрчсөн 1, Торгуулийн тасалбар 
үрэгдүүлсэн 1, энгэрийн тэмдэг, албаны үнэмлэх үрэгдүүлсэн 1 асуудалд албаны шалгалтыг 
явуулж, 39 офицер, 11 ахлагч алба хаагч холбогджээ. Холбогдсон алба хаагчдыг албан 
тушаалаар нь ангилвал: Тасаг, хэсгийн дарга 2,  Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 4, эрүү, эдийн 
засгийн төлөөлөгч 4, мөрдөн байцаагч 1, ахлах хэрэг бүртгэгч 1, хэсгийн төлөөлөгч 12, 
Хэсгийн байцаагч 5, Хэв журмын офицер 2, Замын цагдаагийн ахлах байцаагч, байцаагч 2, 
бусад офицер 6, эргүүлийн цагдаа 2, цагдаа-жолооч 1, бусад цагдаа 8 алба холбогджээ. 
Холбогдсон алба хаагчдыг боловсролоор нь авч үзвэл: Дээд боловсролтой 45, Тусгай дунд 
боловсролтой 2, Бүрэн дунд боловсролтой 3 алба хаагч байна. Ажилласан жилээр нь авч 
үзвэл: 1-5 жил ажилласан 13, 6-10 жил ажилласан 17, 11-15 жил ажилласан 9, 16-20 жил 
ажилласан 7, 21-25 жил ажилласан 4 алба хаагч байна. Сахилга ёс зүйн зөрчлийн шалтгаан 
нөхцлөөр нь авч үзвэл: Хувь хүний буруутай үйл ажиллагаанаас 24, хяналт шалгалт сул 3, 
Хууль, дүрэм, журам, зааврын мэдлэг дутмаг, мэргэжлийн ур чадвар сул байдлаас 
шалтгаалсан зөрчил 5 зөрчил бүртгэгджээ. Бүртгэгдсэн албаны шалгалтын 11 зөрчил нь 
нотлогдоогүй, нотлогдсон боловч хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан 7, 22 алба хаагчийг цалинг 
бууруулах, 2 алба хаагчийг тухайн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах, 6 
алба хаагчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж шийдвэрлэжээ.  Цагдаагийн газрын 
удирдлага алба хаагчдын талаар иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдол мэдээлэл, дотоодын 
хяналт, шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил бүрийг бүртгэн авч албаны шалгалт явуулан шалтгаан 
нөхцлийг тогтоож буруутай этгээдэд хариуцлага тооцох,  буруугүй болох нь  тогтоогдсон алба 
хаагчийн талаар гомдол мэдээлэл гаргагчид хариу мэдэгдэж байгууллагын болон алба 
хаагчийн нэр төрийг сэргээхэд анхаарч ажиллав.  
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7.1.6 

Нягтлан бодох бүртгэлийн  бодлогын баримт бичгийн хүрээнд хөтлөгдвөл зохих анхан шатны 
бүртгэл маягтуудыг хөтлөн НББОУС-г мөрдөн, Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 онд 
дэвшүүлсэн зорилтод ажлын хүрээнд  сар, улирал, жилээр төлөвлөгөө гарган ажлаа дүгнэн 
цагдаагийн газрын санхүү, аж ахуйн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан. Тус 
цагдаагийн газар нь 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар  урсгал үйл ажиллагааны 
санхүүжилт 1.700.809.900 төгрөг, цалинд 1.680.162.327 төгрөг, НДШ-д 29.495.652 төгрөг, 
гэрэл цахилгааны зардалд 8.509.486 төгрөг, түлш халаалтын зардалд 27.276.851 төгрөг, 
цэвэр бохир усны зардалд 4.751.296 хоолны зардалд  17.780.772 төгрөг, бичиг хэргийн 
зардалд 17.172.500 төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 89.063.314 төгрөг, шуудан холбооны 
зардалд 6.304.064 төгрөг, томилолтын зардал  17.678.400 төгрөг,  эд хогшил худалдан авах 
11.161.510 төгрөг, урсгал засварын зардалд 11.161.510 төгрөгийг тус тус зарцуулж 
ажилласан. 2019 оны төсвийн төсөлд тооцооллыг хийн хүргүүлж иргэдийг хүлээн авах 
танхимд мэдээллийн самбарыг байрлуулж иргэдэд ил тодоор мэдээллийг хүргүүлж байна.  
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7.1.7 

Цагдаагийн газарт энэ хугацаанд 1193 хүнээс 4 сая 779 мянга 600 төгрөгний үйлчилгээний 
хураамжийг авч тооцоо хийж төрийн сангийн дансанд хийсэн. Захиргааны журмаар 
баривчлагдсан 245 хүнээс 1242 хоногийн 4 сая 728 мянга 850 төгрөгийг байрны шууд 
зардалд хураан авч төрийн сангийн дансанд тушааж тооцоо хийсэн. 
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7.1.8 

Одоогоор тус цагдаагийн газарт Эргүүлийн цагдаа 1, цагдаа-зохицуулагч 2, хэсгийн цагдаа 1, 
Алаг-Эрдэнэ сум /Хатгал/ тосгоны цагдаагийн тасгийн дарга 1, Бүрэнтогтох сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч 1, бүгд 6 ажлын сул байр байна. Ажил хавсарч гүйцэтгэж байгаа алба хаагч 
байхгүй. Одоогоор тус цагдаагийн газарт Алаг-Эрдэнэ сумын хэсгийн цагдаа 1, шүүх, 
шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах харуулын цагдаа 1, Тариалан сумын цагдаагийн хэсгийн 
цагдаа-жолооч 1, бүгд 3 ажлын сул байр байна. Ажил хавсарч гүйцэтгэж байгаа алба хаагч 
байхгүй. Энэ хугацаанд Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Найрамдалын 
Эрхэмбаяр Тосонцэнгэл сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, Цагдаагийн ахлах ахлагч Доржийн 
Сэнгэравдан Арбулаг сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, Цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Сундуйн Бат Замын цагдаагийн зохицуулагчаар Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах 
ахлагч Алтангэрэлийн Дашцоож Цагаан-Уул сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, Цагдаа-
зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Дагийн Отгонбаяр Хүний нөөцийн мэргэжилтнээр, 
Хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Нямдоржийн Эрдэнэбат Ханх сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгчөөр, Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
А.Энхбаяр Төмөрбулаг сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр, Их-Уул сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахлах ахлагч П.Нямдорж Бүрэнтогтох сум дахь хэсгийн төлөөлөгчөөр дэвшин 
томилогдож цагдаагийн дэслэгч цол олгогдсон. Жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахмад 
Б.Алтанцог жижүүрийн ахлах офицероор, Мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Г.Мөнхдаваа Хэв 
журмын журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагчаар, Мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Н.Ганзориг 
Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгчөөр, Замын цагдаагийн зохицуулагч, цагдаагийн хошууч 
А.Мөнх-Эрдэнэ Замын цагдаагийн ахлах зохицуулагчаар, Эдийн засгийн мөрдөгч, цагдаагийн 
ахмад Б.Балжинням Эдийн засгийн ахлах мөрдөгчөөр, Жижүүрийн ахлах офицер, цагдаагийн 
хошууч Г.Батсайхан Хатгал тосгоны цагдаагийн хэсгийн даргаар, Замын цагдаагийн ахлах 
зохицуулагч, цагдаагийн хошууч А.Эрдэнэзул Замын цагдаагийн тасгийн даргаар, Хэв 
журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Б.Пүрэвсүрэн Нийтийн хэв 
журам хамгаалах тасгийн даргаар, Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх албаны эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Г.Оргилболд тус цагдаагийн газрын Дэд 
бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр, Чингэлтэй дүүргийн 
цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн Эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Бат-
Өлзий Тариалан сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн даргаар, Эдийн засгийн ахлах 
мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Б.Нямдорж Шуурхай удирдлагын тасгийн даргаар, Цагаан-Үүр 
сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Энхболд Хатгал тосгоны цагдаагийн 
тасгийн даргаар тус тус томилогдсон. Энэ хугацаанд Мэдээлэл судалгааны ахлах 
мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Д.Алтанзул Эрүүгийн цагдаагийн албаны “Баярын бичиг”-ээр, 
Эрүүгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Ганням Батлан хамгаалах яамны “Дайчин 
алдар”-3, Банкны гэрээт цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Х.Цогтгэрэл “Эх орны төлөө”-1 
медаль, Жаргалант сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Энхтүвшин Аймгийн Засаг 
даргын “Хүндэт жуух”, Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Мягмардорж Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Баярын бичиг”-ээр, Мөрдөн байцаах 
албаны “Баярын бичиг”-ээр Мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Энхтүвшинг,  “Санхүү аж 
ахуйн албаны “Баярын бичиг”-ээр Хатгал тосгон дахь Цагдаагийн тасгийн цагдаа-жолооч, 

  



цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Отгондавааг, Эрүүгийн цагдаагийн албаны “Баярын бичиг”-ээр, 
Тариалан сум дахь Цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Бат-Өлзий нар тус 
тус шагнагдлаа. Банкны гэрээт цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Мягмарсүрэнгийн 
Батхолбоо, Цагаан-Үүр сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Мягмаржалбуугийн 
Энхболд нар Цагдаагийн Ерөнхий Газрын “Хүндэт жуух”, Мэдээлэл, хүлээн авагч цагдаа, 
цагдаагийн сургагч ахлагч П.Хатанбаатар, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад 
А.Гантунгалаг, Аж ахуйн офицер, цагдаагийн ахмад Я.Мөнхмөрөн, Галт сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Наранбаатар, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, 
цагдаагийн хошууч Б.Пүрэвсүрэн нар Цагдаагийн Ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” 
тэмдэгээр тус тус  шагнагдсан. Ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн ахмад Б.Энхчимэг, Хэв 
журмын ажил харицсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Г.Мөнхдаваа, Ахлөх мөрдөгч, 
цагдаагийн ахмад Х.Гантулга, Эдийн засгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Балжинням, 
Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Б.Мөнгөнзагас, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ю.Одгэрэл, 
Ренчинлхүмбэ сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Ч.Энхбат, Зөрчлийн тоо 
бүртгэгч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Цэцэгмаа, Цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Т.Энхбаяр, Их-уул сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч П.Нямдорж нарыг  
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын “Албаны төлөө-3” медалиар, Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Пүрэвсүрэн, Жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахмад 
Б.Нямрэнцэн, Цэцэрлэг сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Д.Бат-Очир, Хүний 
нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч А.Гантунгалаг, Цагдаа-жолооч, цагдаагийн 
ахлах ахлагч Б.Чинзориг, Мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, цагдаагийн сургагч ахлагч 
П.Хатанбаатар, Банкны гэрээт цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Батхолбоо, Ренчинлхүмбэ 
сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Энхболд нарыг  Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 
“Албаны төлөө-2” медалиар,  Замын цагдаагийн тасгийн ахлах зохицуулагч, цагдаагийн 
хошууч А.Мөнх-Эрдэнэ, Цагаан-уул сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч 
Р.Эрдэнэбат, Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Д.Алтанзул, 
Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Ц.Эрдэнэбат, Банкны гэрээт цагдаа, цагдаагийн 
ахлах ахлагч Х.Цогтгэрэл нар Цагдаагийн Ерөнхий Газрын “Албаны төлөө-1” медалиар, 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Ц.Эрдэнэбат, Цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Бөхболд нар  “Цэргийн хүндэт” 
медалиар,  Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Уртбаяр 
“Цэргийн гавъяаны одон”-гоор тус тус шагнагдсан. Шагнал урамшуулалд тодорхойлохдоо 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Шагнал, урамшуулал олгох /код 925/ 
журам”-ыг баримталж ажилласан бөгөөд шагнал урамшуулалтай холбоотойгоор алба хаагч 
нараас санал гомдол гараагүй эрхэлсэн ажилдаа гаргасан амжилтыг үнэлж шагналд 
тодорхойлж цагдаагийн газрын даргын зөвлөл, хамт олны саналаар шийдвэрлэх ажлыг 
тогтмолжуулсан. Цагдаагийн байгууллагад анх орж ажиллахаар хүсэлтээ гаргасан иргэдийг 
судлах, шалгаруулах, томилох, албан тушаалд дэвшүүлэхдээ Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 
даргын 2017 оны А/248 дүгээр тушаал батлагдсан “Хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх “ 
журмыг чанд мөрдөж ажиллаж байгаа бөгөөд шинээр томилогдсон алба хаагчдаас 
дутагдлаар халагдсан алба хаагч байхгүй. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 
А/248 дугаар тушаалаар баталсан “Албан тушаал дэвшүүлэх” журам /код 909/-ын 909.7-д 
заасны дагуу тус газрын алба хаагчдаас офицерын нөөцөд 6, ахлахын нөөцөд 4, тасаг, 
хэсгийн даргын нөөцөд 5, хэлтэс, газрын даргын нөөцөд 2 алба хаагчийг бүртгүүлэхээр 



холбогдох материалыг хүргүүлж ажилласан. Цагдаагийн албаны тухай Монгол Улсын 
хуулийн 74 дүгээр зүйлийн 74.1.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 72 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цагдаагийн бага, дунд, ахлах цол олгох, бууруулах, хураан 
авах, сэргээх журам”-д заасан болзол шаардлагыг хангасан 8 алба хаагчид хугацааны 
цагдаагийн ахлах ахлагч цол, 1 алба хаагчид цагдаагийн хугацааны ахлах дэслэгч цол, 5 
алба хаагчид цагдаагийн хугацааны хошууч цол, 10 алба хаагчид цагдаагийн хугацааны 
ахмад цол, 1 алба хаагчид хугацааны цагдаагийн дэд хурандаа цолыг тус тус олгуулсан.  
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7.1.9 

Тус цагдаагийн газар нь 2018 онд 140.476.500 төгрөгийн түлш шатах тослох материал 
худалдан авах, 14.600.000 төгрөгний 24 цагаар ажилладаг 8 алба хаагчдад өдөр бүр олгох  
5000 төгрөгний үнэ бүхий халуун хоол цайгаар үйлчлэх, 6.600.000 төгрөгийн захиргааны 
журмаар баривчлагдсан хүмүүсийн хоолны материал худалдан авах нийт 21.200.000 
төгрөгний хоолны зардлын багцын тендер,  22.000.000 төгрөгний барилгын материал болон 
машины сэлбэг худалдан авах багцын тендерүүдийг Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн 
газраар  зарлуулсан. Түлш шатах тослох материал худалдан авах тендерт  НИК ХХК хөвсгөл 
салбар 143.379.700 төгрөгийн үнийн санал,  “Магнай трейд” ХХК 141.477.750 төгрөгний үнийн 
саналтай, “Сод Монгол” ХХК 134.281.565 төгрөгний үнийн саналтайгаар оролцсон. Сод 
монгол ХХК захиалагчийн ирүүлсэн тоо хэмжээнээс  А-80 1095 литр, дизель түлш 594 литр, 
АИ-92 200 литр хассан нь ТӨОЗ-ын 7.3-д заасан захиалагчийн техникийн тодорхойлолт 
хангаагүй, Магнай трейд ХХК нь 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан , аудитын 
дүгнэлтийн хамт ирүүлээгүй нь ТӨОЗ-ын 18.1 /б/ хангаагүй нь тус тус Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27-р зүйлийн 
27.1.2 дахь заалтын дагу дээрх захиалагчийн тендерээс татгалзах үндэслэл боллоо. “НИК” 
ХХК-ын ирүүлсэн тендер нь  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дахь заалтыг үндэслэн 
хэлэлцээр хийж, дээрх хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 29.2 дахь заалтуудыг хангаж байгаа 
үндэслэлээр тендерт шалгарсан ба 2018.04.01-ны өдрөөр гэрээ хийн тус цагдаагийн газарт 
түлш, шатах тослох материалыг цаг тухай бүрт нийлүүлэн ажиллаж байна.  Дараа оны 
тендер зарлах хүртэл гэрээг хийсэн ба гэрээ дууссны дараа гэрээг дүгнэх болно. Хоолны 
багцад  “Тамирбулаг”  ХХК  14.600.000 төгрөгөөр,  Хүнс мах махан бүтээгдэхүүн худалдан 
авах багцад  “Жанст ундрам” ХХК  6.408.050 төгрөгөөр,  барилгын засварын материалын 
багцад “Уу жалга” ХХК  9.900.000 төгрөгөөр нийлүүлэх санал ирүүлэн оролцож, хуулийн 
28.7.4-ийг хангаж байгаа тул тендерт шалгаран гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  
Автомашины сэлбэг нийлүүлэх тендерт аж ахуйн нэгж санал ирүүлэн оролцоогүй учир дахин 
зарлаж,  “БУМНЗ ХХК” 12.000.000 төгрөгөөр нийлүүлэх санал ирүүлэн хуулийн 28.7.4 дэх 
заалтыг хангаж байгаа тул гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
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7.1.10 

Цагдаагийн газрын дарга 6 тасгийн даргатай 2018 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулав. 136 алба 
хаагчтай тасгийн дарга нар үр дүнгийн гэрээ байгуулж гэрээний биелэлтийг сар тутамд 
тооцож ажиллаа. Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж 
байгаа 3 ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж ажилласан. Алба хаагч бүртэй тасгийн 
дарга нар үр дүнгийн гэрээ байгуулж гэрээний биелэлтийг сар тутамд тооцож ажиллаа. Энэ 
хугацаанд ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлт хангаж ажиллаж байгаа 188 алба хаагчийн албан 
тушаалын цалинг 5 хувиар, 35 алба хаагчийн цалинг 10 хувь, 2 алба хаагчийн цалинг 1 сарын 
хугацаагаар 15 хувиар, 59 алба хаагчийн цалинг нэг сарын хугацаагаар 20 хувиар тус тус 
хасч, 25 алба хаагчийн цалинг 5 хувиар, 62 алба хаагчийн цалинг 10 хувиар, 5 алба хаагчийн 
цалинг 15 хувиар, 48 алба хаагчийн цалинг 20 хувиар, 1 алба хаагчийн цалинг 25 хувиар тус 

  



тус нэмэгдүүлж олгосон байна.   
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7.1.11 

Цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, ажлын таатай орчинг 
бүрдүүлж мэдлэг боловсрол ухамсраа дээшлүүлэх боломжоор хангах, хүн төвтэй цагдаагийн 
үйлчилгээний тогтолцоог бий болгох, ил тод нээлттэй байж өргөдөл гомдлыг хүлээн авах 
барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгож цагдаагийн газраас 2018 оны зорилт бодлого, 
чиглэлээ иргэдэд тайлагнах, ойлгуулах, тэдний санал хүсэлтийг сонслоо. Цагдаагийн албаны 
тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсгийн 15.1.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хариуцсан 
нутаг дэвсгэрийн оршин суугч иргэдэд үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах, санал 
хүсэлтийг сонсох ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Хууль зүйн сайдын 2014 
оны А/89 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Иргэний зөвлөл, оршин 
суугчдад цагдаагийн байгууллагын тайлан тавих журам”-ын дагуу цагдаагийн газрын даргын 
2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/09 дүгээр тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгүүд 
Аймгийн 23 сум 1 тосгонд 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс мөн оны 01 дүгээр сарын 
30-ны өдрүүдэд зохион байгуулж ажиллаа. Мөрөн сумын 14 багт цагдаагийн газрын 
зөвлөлийн гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсгүүд баг бүрт ажиллаж тайланг тавих ажлыг 
зохион байгуулсан. Тайлан тавих арга хэмжээний хүрээнд иргэдэд урьдчилан сэргийлэх 
санамж, сэрэмжлүүлэг 650 ширхэгийг тарааж, байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах 
чиглэлээр ашиглагдаж багаж, техник хэрэгсэл, тусгай хэрэгсэл бүрийг байрлуулж ажилласан. 
Мөрөн сумын иргэдэд тайлан тавих ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн иргэдээс 12 асуулт 
гаргасанд хариултыг өгч, цагдаагийн газрын алба хаагчдын үйл ажиллагааны талаар 2 
иргэнээс талархлыг хүргэж, 3 иргэн цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээтэй 
холбогдуулсан саналыг гаргасан тул хүлээн авч үйл ажиллагааныхаа төлөвлөлтөнд 
тусгахаар холбогдох алба хаагч нарт ажлын чиглэл өглөө. Тайлан тавих ажиллагаанд 
хүрэлцэн ирсэн 140 иргэнээс, 22 сум 1 тосгонд ажилласан алба хаагчид 500 иргэнээс 
Цагдаагийн Ерөнхий Газраас ирүүлсэн санал асуулгыг авч дүнг цагдаагийн газрын Сэтгэл 
зүйч, цагдаагийн дэслэгч Ё.Шижиртуяа нэгтгэж дүгнэлээ. 
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7.1.12 

Цагдаагийн Ерөнхий Газраас зохион байгуулсан давтан болон мэргэшүүлэх сургалтанд 47 
алба хаагчид оролцлоо. Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Дотоод аюулгүй байдлыг хангах газар, 
Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс зохион байгуулсан цахим сургалтанд 16 алба хаагч 
хамрагдсан. Эрүүгийн цагдаагийн албанаас зохион байгуулсан цахим сургалтанд 2 удаа 54 
алба хаагч давхардсан тоогоор хамрагдсан. 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар тус 
цагдаагийн газрын 146 алба хаагч нарт 110 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 103 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, 10 сарын сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан. 
Энэ хугацаанд сургалтанд алба хаагчид давхардсан тоогоор 11501 алба хаагч хамрагдлаа. 
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7.1.13 

Цагдаагийн газрын конторын байранд Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 онд дэвшүүлсэн 
зорилт”, “Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”, “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс 
зүйн хэм хэмжээ”, “Гэмт хэргийн шинжтэй мэдээ, мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах журам” 
,”Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх журам”, 
цагдаагийн байгууллагаар үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэдэд зориулж алба хаагчдын харилцааны 
соёл, үйлчилгээний чанар, хүнд суртал, авилгын талаар мэдээлэл авах албан тушаалтын 
хаяг, цагдаагийн байгууллагын цагийн хуваарь зэрэг мэдээллийг агуулсан самбаруудыг хийж 
иргэдийн нүдэнд харагдахуйц газар гарган байрлуулж үйл ажиллагаа явуулж байна. ирүүлсэн  
өргөдөл, гомдол мэдээлэл, дотоодын хяналт, шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил бүрийг бүртгэн 
авч албаны шалгалт явуулан шалтгаан нөхцлийг тогтоож буруутай этгээдэд хариуцлага 

  



тооцох,  буруугүй болох нь  тогтоогдсон алба хаагчийн талаар гомдол мэдээлэл гаргагчид 
хариу мэдэгдэж байгууллагын болон алба хаагчийн нэр төрийг сэргээхэд анхаарч ажиллав. 
Цагдаагийн газрын иргэдийн хүлээлгийн танхимд санал хүсэлтийн хайрцагийг байрлуулж 
ажилласан бөгөөд уг хайрцаганд алба хаагчдын талаар ямар нэгэн санал хүсэлт ирээгүй 
боловч цагдаагийн газрын даргын нэр дээр алба хаагч нарын үйл ажиллагаатай холбоотой 6 
гомдол, мэдээлэл ирүүлсэнд холбогдох шалгалтыг хийж хариуг хүргүүлж ажилласан байна. 
Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг авилгал хээл хахуулиас ангид байлгах, иргэдэд хүнд 
суртал чирэгдэлгүй түргэн шуурхай, харилцааны өндөр соёлтой үйлчлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор газрын иргэдийн хүлээлгийн өрөөнд ”Санал хүсэлтийн дэвтэр”, “Санал авах 
хайрцаг”, цагдаагийн алба хаагчийн хүнд суртал, авилгал хээль хахуулийн талаарх 
мэдээллийг хүлээн авах 126 утасны дугаар бүхий зурагт хуудас зэргийг иргэдийн нүдэнд 
харагдахуйц газарт байрлууллаа. Энэ хугацаанд алба хаагчийн хууль бус үйлдэл авлига хүнд 
суртлын талаарх санал хүсэлт гомдол уг хайрцаганд ирээгүй 
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7.1.14 

Цагдаагийн газрын нийт 146 алба хаагчдаас давхар ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаа алба 
хаагч байхгүй. 
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7.1.15 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа тодорхой төрлийн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын явцад судлан тогтоож, түүнд зохицон нийцсэн таслан 
зогсоох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахуулахаар хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн 
345 мэдэгдэл бичиж урьдчилан сэргийлэх тодорхой ажил зохиосон байна. Авлигатай тэмцэх 
газрын мөрдөн байцаагчийн ирүүлсэн мэдэгдэл 2018 онд ирээгүй байна.  

Гарч байгаа 
гэмт хэрэг, 
зөрчил 
бүрийн 
шалтгаан 
нөхцлийг 
арилгах арга 
хэмжээ 
аваагүй  

Гэмт хэрэг 
зөрчил 
бүрийн 
шалтгаан 
нөхцлийг 
арилгуулахаа
р мэдэгдэл 
шаардлага 
бичихийг 
алба хаагч 
нарт үүрэг 
болгосон.  
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Цагдаагийн газрын конторын байранд Цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 онд дэвшүүлсэн 
зорилт”,“Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”, “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс 
зүйн хэм хэмжээ”, “Гэмт хэргийн шинжтэй мэдээ, мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах 
журам”,” Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх журам”, 
цагдаагийн байгууллагаар үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэдэд зориулж алба хаагчдын харилцааны 
соёл, үйлчилгээний чанар, хүнд суртал, авилгын талаар мэдээлэл авах албан тушаалтын 
хаяг, цагдаагийн байгууллагын цагийн хуваарь зэрэг мэдээллийг агуулсан самбаруудыг хийж 
иргэдийн нүдэнд харагдахуйц газар гарган байрлуулж үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ 
хугацаанд иргэд, аж  ахуй  нэгж,  байгууллагаас  гэмт хэрэг  захиргааны  зөрчлийн  шинжтэй  
2017 оны эхний 10 дугаар сард тус цагдаагийн газарт иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас  
2729  гомдол  мэдээлэл  шалгасны   гэмт хэргийн  шинжтэй 927 гомдол  мэдээлэл 
бүртгэгджээ. 686-д нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн. Аймгийн хэмжээнд  12611 захиргааны 

  

  

зөрчил  бүртгэгдэж,   зөрчил гаргасан 1193  иргэнийг эрүүлжүүлж, 245 иргэнийг  баривчилж  
согтуугаар  тээврийн хэрэгсэл  жолоодсон 318 жолоочийн  тээврийн хэрэгсэл  жолоодох  
эрхийг  хасч 12048 иргэнийг 480.695.0  сая  төгрөгийн торгуулийн арга  хэмжээ  авсан. 
Иргэдээс  ирүүлсэн  гомдол  мэдээллийг  цаг  алдалгүй иргэдийг  чирэгдүүлэлгүйгээр  24  
цагийн  дотор хүлээн авч бүртгэлд оруулан дугаар олгож хяналт тавьж ажиллаж байна.  

  



 
17. 

 
7.1.17 

Авлигатай холбоотой зөрчил дутагдал илрээгүй. Эрсдэлтэй албан тушаал эрхэлдэг албан 
тушаалтны судалгааг шинээр хийж байна. Цагдаагийн газрын эрсдлийн үнэлгээг гаргаж 
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хяналт, шалгалт, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлсэн.  
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7.1.18 

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмж, ухуулга сурталчилгааны материалыг албан 
хаагч нарын өрөө, иргэдийг хүлээн авах танхим, коридоруудад байршуулсан. Яриа таниулга 
,уулзалт, өдөрлөг зохион байгуулахдаа иргэдэд тарааж үйлчилсэн байна. Цагдаагийн газрын 
удирдлага нь алба хаагч бүрт бүр авлигын сэжигтэй тохиолдол болон авлига өгөхөөр 
оролдсон, санал болгосон, тохиолдолд бүрийг холбогдох албан тушаалтанд заавал илтгэж 
танилцуулдаг байхыг үүрэг болгож өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж байна. Энэ 
хугацаанд алба хаагч нарт авилгал өгсөн, өгөхөөр завдсан тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 
2018 оны эхний 11 сарын байдлаар Цагдаагийн газрын алба хаагчид болон байгууллагаас 
бусад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хандив авсан тохиолдол байхгүй.  

  

 
Дүгнэлт: Цагдаагийн газраас Авлигатай тэмцэх чиглэлээр хийгдэж байгаа соён гэгээрүүлэх ажил үйл ажиллагааг  үнэлэх 

аргачилалаар хангалттай түвшинд байна. 
Санал: Авилгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, авилгаас 

урьдчилан сэргийлэх “Олон нийтийн дэд зөвлөл”-тэй хамтарч, авилгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг чанартай хүртээмжтэй хэлбэрээр 
зохион байгуулж  ажиллах шаардлагатай байгааг илтгэн танилцуулъя 

 
                                                  

 


