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2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр                                      Улаанбаатар хот 

 
Цагдаагийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий 

газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
тус төвөөс дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн 2018 
оны А/27, А/94 дүгээр тушаалаар батлагдсан Цагдаа, дотоодын цэргийн 
байгууллагаас 2018 онд хяналтад авч, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэдээлэх, 
хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх баримт бичгийн жагсаалтын дагуу Мэдээлэл 
шуурхай удирдлагын төвийн хэмжээнд 2018 онд биелэлт, үр дүнг тооцох хөтөлбөр 
төлөвлөгөөний жагсаалтыг батлуулж,  улирал, хагас жил, бүтэн жилээр биелэлт үр 
дүнг тооцож ажиллав. Жагсаалтын дагуу Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2, Засгийн газрын 
тогтоол 7, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 2, Засгийн газрын албан 
даалгавар 1, Үндэсний хөтөлбөр 2, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын зөвлөмж 3, 
үүрэг 1, хөтөлбөр 1, салбар зөвлөлийн төлөвлөгөө 2, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын баталсан хөтөлбөр төлөвлөгөө 9 нийт 30 биелэлт, үр дүнг тооцож албан 
тоотоор хүргүүлсэн. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Төсвийн шууд захирагчтай 2017 онд 
байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт   99,6 буюу  А маш сайн  үнэлгээтэй  
дүгнэгдэж,     2018 оны үр дүнгийн гэрээг Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд 
даргатай байгуулж,  баталгаажуулсан. 

Нэгжийн менежерээс 2018 оны үр дүнгийн гэрээг 146 алба хаагчтай,  
хөдөлмөрийн гэрээг 6 гэрээт ажилтнуудтай 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр 
байгуулж, баталгаажуулсан.  Алба хаагчдын үр дүнгийн гэрээг гэрээнд тусгагдсан 
ажил арга хэмжээний хэрэгжилтээр нь дүгнэхэд эхний хагас жилд 122 алба 
хаагчаас 16 алба хаагч А, 102 алба хаагч В, 3 алба хаагч С, 1 алба хаагч D 
үнэлэгдэж, жилийн эцсээр 119 алба хаагчаас 14 алба хаагч А, 87 алба хаагч В, 15 
алба хаагч С, 3 алба хаагч D үнэлэгдэж, 8 алба хаагчийг ахлах болон офицерын 
нөөцөд авсан.  

Төвөөс 3610 албан бичиг холбогдох газар, хэлтсүүдэд явуулж, Цагдаагийн 
ерөнхий газар болон бусад байгууллагуудаас ирүүлсэн хариугүй 814, хариутай 373 
албан бичиг Able программд бүртгэлд авч, карт хөтөлсөн. Галын шинжээчийн 
дүгнэлт гаргуулахаар 369 материал, дуудлагын лавлагаа гаргуулах 1028, камерын 
бичлэг хуулбарлан авах 284 албан бичиг ирснийг бүртгэж, хариуг хүргүүлсэн. 

Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор “Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах“, “Үл хөдлөх 
хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх ажлын бэлтгэл хангах”, “Үнэлгээний хороо 
байгуулах”, “Хоол хүнс, шатахуун нийлүүлэгчийг сонгох”, “Цахим архивын сангийн 
мэдээлэлд бичилт хийх”, “Бараа хүлээн авах комисс“, “Цагдаа,дотоодын цэргийн 
анги, байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын мэргэжлийн түвшинг үнэлэх 
шалгалтын бэлтгэл ажлыг хангах”, “Эрүүл цагдаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх ”, “Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах ” зэрэг 19 ажлын хэсгийг 



тушаалаар байгуулж ажлын үр дүнг тухай бүр даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэж, биелэлтийг тооцож ажиллалаа.   

Алба хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх, сургалтын чанар үр дүнг 
дээшлүүлэх, албаны бэлэн байдлыг хангах, алба хаагчийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргаас ирүүлсэн -3, дэд 
даргаас ирүүлсэн -6 , албаны даргаас өгсөн 1 үүрэг,  ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тухай бүр танилцуулгаар хүргүүлэн ажилласан.  

Төвийн даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/01 дүгээр 
тушаалаар “Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг”-
ийг байгуулж, 43 ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн Цагдаагийн ерөнхий 
газрын  даргаар баталгаажуулж, Төвийн даргын А/13 дугаар тушаалаар  “Алба 
хаагчдын ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах ажлын хэсэг”-ийг  
байгуулж,  23 ажлын байранд ажил дүгнэх  шалгуур үзүүлэлтийг даргын зөвлөлийн 
8 дугаар хурлаар хэлэлцээд А/14 дүгээр тушаалаар баталгаажуулан  үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж байна. 

Төвд хэрэгжиж буй хөтөлбөр төлөвлөгөөний хийгдэх ажлын жагсаалтыг сар 
бүрээр гаргаж, хариуцсан алба хаагчдад танилцуулан биелэлтийг сар бүр даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж үр дүнг тооцон, 14 хоног тутам /Мэдээлэл нэгтгэн 
боловсруулах газарт/ Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны 
Захиргааны удирдлагын хэлтэст сүлжээгээр хүргүүлэн  ажиллав. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хувцас хэрэгсэлд шалгалт хийж, алба 
хаагчдад нэн шаардлагатай байсан өвлийн улирлын ажлын 10 ширхэг хувцас 
хийлгэх 5 байгууллагыг харьцуулан судалж, “Абсалют Чойс” ХХК-г сонгож, 
инженер техникийн алба хаагчид гадуур өмсөхөд шаардлага хангасан хувцсыг 
хийлгэж, алба хаагчдад хариуцуулж, өгсөн.Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
техник хэрэгслийн судалгаа, өндрийн бүс, хамгаалах бүс зэргийг 
шийдвэрлүүлэхээр төлөвлөж, төвийн байранд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 
тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах талаар судалгаа хийж, нэр бүхий 14 байршилд 
хөдөлмөр хамгааллын тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулаад байна. 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд цахим архивын программыг нэвтрүүлж, 79 
төрлийн 229 хадгаламжийн нэгжийн 27302 хуудас цаасан суурьт баримтыг PDF 
файл болгон бүртгэлийн дагуу цахим архивын  сан үүсгэж хадгалсан. Архивын 
программд 2010-2017 оны баримтад тодорхойлон бичилт хийх ажлын хэсгийг 
Төвийн даргын тушаалаар байгуулан батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 5 төрлөөр 
хайлт хийх боломжийг бүрдүүлсэн.  

Олон улсын энхийг сахиулах ажиллагаа, уулын авиралтад амжилттай 
оролцсон, урлаг спортын амжилт гаргасан тамирчид зэрэг алба хаагчдыг 
алдаршуулах  “Бидний бахархал” буланг байгуулж, баяжуулан ажиллаж байна.  

Энэ онд цагдаагийн байгууллагын  соёл хүмүүжил, сургалт, дадлага болон 
төвөөс зохион байгуулсан нийт 88 арга хэмжээний үеэр фото зураг авч, тухай бүр 
фото мэдээллийн самбарыг шинэчилж, төвийн 2018 оны фото зургийн цомог 
гаргасан.  

Хүний нөөцийн чиглэлээр:  

Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу 22 
удаагийн хурлаар 281 асуудлыг хэлэлцсэнээс алба хаагчдад хугацааны болон 
хугацааны өмнө цол олгуулах, алба хаагчийг томилуулах, хүүхэд асрах чөлөө 
олгуулах, цуцлуулах, сунгуулах санал, цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох, 
сургуульд суралцуулах, шагнуулах зэрэг хүний нөөцийн 130 асуудлыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэж, хүний нөөцтэй холбоотой Б тушаал 82-ыг гаргасан.  



Төвийн хүний нөөцийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлуулах 
захиалгыг Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж, мэргэшлийн шалгалтад орох 
хүсэлт гаргасан 8 иргэнийг судлан, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөцийн 
хэлтэст 7 иргэнийг томилуулах саналыг хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. Алба 
хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн, сул орон тооны судалгааг гаргаж, шинээр болон 
дэвшүүлэн, шилжүүлэн томилуулах, чөлөөлүүлэх саналыг холбогдох газруудад 
хүргүүлэн, хүний нөөцийн нөхөн хангалтыг хийсэн.  

2018 онд Цагдаагийн ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, 
Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн даргын тушаалаар 61 алба хаагч, гэрээт 
ажилчин томилогдсоноос 46 алба хаагчийг шууд, 5 алба хаагчийн хүүхэд асрах 
чөлөөг цуцалж, 6 алба хаагчийг дадлагажих ажилтнаас жинхлэн, 4 алба хаагчийг 
албан тушаал дэвшүүлэн томилж, 44 алба хаагч, ажлаас чөлөөлөгдөж, 
шилжсэнээс 6 алба хаагчид хүүхэд асрах чөлөө олгож, 8 алба хаагчийг хүсэлтээр 
нь чөлөөлж, 5 гэрээт ажилтантай байгуулсан гэрээг цуцлан, 9 алба хаагч цагдаа, 
онцгой байдлын бусад байгууллагад шилжин томилогдож, 12 алба хаагч цэргийн 
алба хаасны, 1 алба хаагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохоор албанаас 
чөлөөлөгдөж, 2 алба хаагчийг халж, 1 алба хаагчид төрийн албанд 1 жилийн 
хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах сахилгын шийтгэл оногдуулсан байна.  

Хуваарийн дагуу 156 алба хаагчид ээлжийн амралтын хуудас, шилжсэн, 
чөлөөлөгдсөн 38 алба хаагчид тооцооны хуудас олгон тооцоо хийсэн.  

Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн системийн Хүний нөөцийн цахим сан, 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын Цахим бүртгэл мэдээллийн системд шинээр 
томилогдсон, шилжин ирсэн, цол олгогдсон, шагнагдсан, сахилгын шийтгэл 
оногдуулсан болон алба хаагчидтай холбоотой бусад 1200 гаруй мэдээллийг 
оруулан, 13 цагдаагийн ахлагчийн хувийн хэрэгт үр дүнгийн гэрээний биелэлт, 
цалин нэмэгдэл зэрэг алба хаагчтай холбоотой мэдээллүүдийг оруулж, баяжилт 
хийж, албанаас халагдсан, офицерын албан тушаалд томилогдсон, шилжин 
томилогдсон 4 ахлагчийн хувийн хэргийг холбогдох газруудад шилжүүлсэн.  

Даргын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу албанаас чөлөөлөгдөх, хүүхэд 
асрах чөлөө авах, шилжин ажиллах хүсэлт гаргасан алба хаагчдын материал, 
алба хаагчдыг шагнуулах, цол олгуулах, хүүхэд асрах чөлөө олгуулах, цагдаагийн 
А серийн үнэмлэх олгуулах, ажлын байрны тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулах, 
алба хаагчдыг шагнуулах, дэвшүүлэн томилуулах, санал, сургалтад хамруулах, 
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх зөвшөөрөл хүсэх тухай, албаны шалгалтын 
материал, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
бүртгэх, хадгалах, хяналт тавих, тайлагнах эрх бүхий албан тушаалтны баталгаа, 
судалгаа, материалууд, 1 удаагийн тэтгэмж олгуулах материал зэрэг 128 албан 
бичгийг холбогдох газруудад хүргүүлсэн.  

Албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь насаа алдсан алба хаагчийн гэгээн 
дурсгалыг хүндэтгэх, үйл хэргийг нь мөнхжүүлэх, гэр бүлд нь хүндэтгэл үзүүлэх 
зорилгоор “Бид мартахгүй” өдөрлөгийг  2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр 
зохион байгуулж, цагдаагийн ахлагч Д.Оролгор агсны ажил үйлс, спортын 
амжилтын талаар бэлтгэсэн богино хэмжээний баримтат киног үзүүлж, Төвийн 
даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн Б/43 дугаар тушаалаар 
бялдаржуулах танхимыг Д.Оролгор агсны нэрэмжит болгон, нээлтийн ажиллагааг 
зохион байгуулж, ар гэрт нь хүндэтгэл үзүүлэв. 

Төвийн 137 алба хаагчдад цагдаагийн А серийн үнэмлэх олгуулж, Шуурхай 
удирдлагын хэлтэс /101,105/-ийн алба хаагчид, гэрээт ажиллагсад, ахмад 
ажилтнуудад үнэмлэх олгох талаар даргын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлж, 25 
алба хаагч, ажилтанд албаны үнэмлэх хэвлүүлэн олгов.  



Шар нохой жилийн сар шинийн баяр, ахмадын баярыг тохиолдуулан  
давхардсан тоогоор 124 ахмад ажилтанд гарын бэлэг гардуулан 70 наснаас дээш 
настай 9 ахмад ажилтан, 2018 онд шинээр цэргийн алба хаасны тэтгэвэр 
тогтоолгосон 11 ажилтанд хүндэтгэл үзүүлж, дурсгалын зүйл гардуулсан.  

Алба хаагчдын дэлгэрэнгүй судалгаа, ахлагч бүрэлдэхүүний, гэр бүлийн, 
хүүхдийн, галт зэвсэг эзэмшдэг, өмчилдөг алба хаагчдын, орон сууцны, зээлийн, 
спортын зэрэгтэй алба хаагчдын, тэтгэврийн, цолны зэрэг 17 төрлийн судалгааг 
гаргасан.  

Соён гэгээрүүлэх, албаны сургалтын чиглэлээр:  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Сургалтын бодлого 
боловсруулж хэрэгжүүлэх журам” /код 118/-ыг баримтлан алба хаагчдыг 
хөгжүүлэх, тэдний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 онд явуулах 
сургалтын хөтөлбөр, нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 2018 онд 29 удаагийн нэгдсэн 
сургалт, хэлтэс бүр өөрийн ажил, мэргэжлийн онцлог, алба хаагчдынхаа 
сургалтын хэрэгцээ, шаардлагыг үндэслэн ажлын байранд зохион байгуулах 
нэгжийн сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж 55 удаагийн нэгжийн 
сургалтыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 3972 алба хаагч хамрагдсан.   

Алба хаагчдад мэдвэл зохих хууль тогтоомж, эрх зүйн мэдлэг олгох 
чиглэлээр “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлт”, Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Нийгмийн 
даатгалын тухай хууль тогтоомж, Ашиг сонирхлын зөрчил, Цэргийн дүрэм, “Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх ажиллагаа”, “Мэдээллийн аюулгүй байдал”,  “Тусгай хэрэгсэл, 
мэх хэрэглэх”, “Нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл хэрэглэх заавар, журам” зэрэг сэдвээр, 
алба хаагчдыг хөгжүүлэх чиглэлээр “Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэхэд алба 
хаагчдын оролцоо”, “Хиймэл дагуул, сансрын холбоо”, “Амжилтын үндэс”, “Хиймэл 
оюун ухаан”, “Бичгийн соёл, найруулга зүй” зэрэг сэдвээр, эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн 
чиглэлээр Стресс ба сэтгэл зүйн эрүүл мэнд”, “Яс сийрэгжилт, эрдэс бодисын 
дутмагшил, витамины хэрэглээ”, “Чихрийн шижин өвчнөөс урьдчилан сэргийлэлт, 
эрт илрүүлэлт”, “Хорт зуршил халдварт болон халдварт бус өвчний үндэс болох 
нь”, “Суудлын мэдрэлийн шохойжилт” зэрэг сэдвээр, удирдлагын манлайлал, алба 
хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр “Удирдлагын имиж”, “Өөрийгөө 
танин мэдэхүй-удирдлагын манлайлал” сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулсан.  

Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2019 оны 01 дүгээр 
сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан алба хаагчдад шинэ 
хуулийг сурталчлан таниулах, хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулах 
зорилгоор 3 удаагийн сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж, 2 удаагийн 
мэдээлэл, 6 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

Монгол Улсын үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн онцлох 
заалтуудыг түүвэрлэн гарын авлага бэлтгэж, алба хаагч бүрд өгч судлуулсан. 

Алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, бэлтгэлжилтийн түвшинг хангахад 
анхаарч хуваарийн дагуу өдөр бүр төвийн бялдаржуулах танхим, Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын “Аврагч” спорт хорооны зааланд хичээллүүлж, бие бялдрын 
бэлтгэлжилтийг хангах сургалтыг Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Цагдаа 
цогцолборт 10 удаа зохион байгууллаа.   

Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан 8 
удаагийн сургалтад 15, МДШШУА-аас зохион байгуулсан 4 удаагийн сургалтад 34, 
Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан 3 удаагийн сургалтад 5, Хууль 
сахиулахын их сургуулиас зохион байгуулсан 2 удаагийн сургалтад 4, ЦЕГ-аас 
зохион байгуулсан 2 удаагийн сургалтад 10, бусад байгууллагаас зохион 



байгуулсан 6 удаагийн сургалтад 12, нийт 25 удаагийн сургалтад 80 алба хаагч 
хамрагдан суралцсан.   

НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд цагдаагийн чиг үүргээр оролцох алба 
хаагчдын сургалтад 6 алба хаагч суралцсан.  

Энэ онд төвийн алба хаагчдаас 26 алба хаагч бакалавр, магистрын сургалтад 
хамрагдан суралцсанаас Хууль сахиулахын их сургуулийн бакалаврын сургалтад 
9, магистрын сургалтад 8 алба хаагч, бусад их, дээд сургуулийн бакалаврын 
сургалтад 8, магистрын сургалтад 1 алба хаагч суралцаж, 2 алба хаагч 
бакалаврын зэрэгтэй төгсөж, 4 алба хаагч магистрын зэрэг хамгаалсан байна.   

Батлан хамгаалах яамнаас зохион байгуулсан Мэдээллийн аюулгүй байдал: 
онол, практикийн тулгамдсан асуудал олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд 1 
алба хаагч оролцож, Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгээс зохион 
байгуулсан  “Эрдмийн чуулган-2018” эрдэм шинжилгээний хуралд 2 алба хаагч, 
Цагдаа, дотоодын цэргийн бие бүрэлдэхүүний дунд зохион байгуулсан уран 
илтгэлийн уралдаанд 2 алба хаагч илтгэл хэлэлцүүлсэн.  

Албаны сургалтыг Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний төв, 
Удирдлагын академи, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Нийгмийн эрүүл мэндийн 
үндэсний төв, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Төрийн 
албаны зөвлөл, Хүний хөгжлийн академи, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
мэндийн төв, Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, Авлигатай тэмцэх 
газар, Батлан хамгаалахын их сургууль, Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын 
боловсролын их сургууль, Тагнуулын ерөнхий газар, Боловсролын хүрээлэн зэрэг 
төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан.  

Шинээр батлагдсан хууль, Засгийн газрын тогтоол, дүрэм, журам, тушаал, 
ЦБҮАЖ-д орсон нэмэлт өөрчлөлт зэрэг нийт 42 эрх зүйн актыг алба хаагчдад 
танилцуулж, дотоод сүлжээнд байршуулан судлуулж, үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр Хүний хөгжлийн институтийн 
сургагч багш Ш.Амартүвшингийн “Хувийн зохион байгуулалт-цагийн менежмент”,  
Эрдэнэ-зуу хийдийн хамба лам, илтгэгч Баасансүрэнгийн “Зөв зам-зөв хандлага 
руу”,  “Өндөр бүтээмжтэй хүний 7 зуршил”, “Өглөө болгон сонсох үгс”, “Урам үг - 
Зөв зохистой хувцаслах нь”, “Урам үг-Өөрөө өөртөө итгэлтэй байдал”, 
“Байгууллагын соёл-хувь хүний соёл” 14 видео хичээлийг байршуулж, алба 
хаагчдаар судлуулж байна.  

Алба хаагчдын сахилга ёс зүйг төлөвшүүлэх, харилцааны соёлыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 6 удаа, дотооддоо 6 
удаа нийт 12 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, Цагдаагийн алба хаагчийн 
сахилгын болон ёс зүйн дүрмээр 82 алба хаагчаас шалгалт авч, дүнг төвийн 
удирдлагад танилцуулсан.  

Ажлын байранд дадлагажих ажилтнаар томилогдсон, шилжин томилогдсон 
алба хаагчдад туршлагатай алба хаагчдыг дадлагажуулагч багшаар томилон 
дадлагажуулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж, ажлын байранд дасан зохицох, ажил 
үүрэг гүйцэтгэх чадвар эзэмшүүлэх үргэлжилсэн сургалт, ажлын байран дээрх 
компьютерын мэдлэг олгох сургалт, хаяг байршлын мэдлэг олгох дадлагын 
сургалтыг явуулж, үр дүнг тооцон ажилласан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2 алба хаагч сургагч багшаар 
томилогдон ажиллаж байна.  



Сургалтын үр дүнг дээшлүүлэх, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор төвийн номын санд 2 удаа шинээр хэвлэгдэн гарсан 80 ном, 
гарын авлагыг худалдан авч нэмж баяжуулан алба хаагчид өдөр тутам ном, гарын 
авлагаар үйлчлүүлж байна.  

Сургалтын чанар, үр дүнг үнэлж, цаашид зохион байгуулах сургалтын 
хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох зорилгоор 91 алба хаагчаас санал асуулга авч 
дүгнэхэд алба хаагчдын 61 хувь нь одоогийн зохион байгуулагдаж байгаа 
сургалтыг сайн явагдаж байна гэж дүгнэсэн.  

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр:  

Цагдаагийн байгууллагын гадаад харилцааг өргөжүүлэх,  олон улсын 
байгууллагатай хамтран ажиллах, харилцан мэдээлэл солилцох ажлын хүрээнд 
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөх хотын 
нийгмийг аюулаас хамгаалах танхимын төлөөлөгчдийг урих, талаар тухайн 
байгууллагатай холбоо тогтоож, урилга хүргүүлсэн. Тус танхимын удирдлага 
бүрэлдэхүүнээрээ шинэчлэгдэж,  энэ оны гадаад томилолтыг хязгаарласан тул 
манай төвийн үйл ажиллагаатай танилцах боломжгүй болж, Хөх хотын цагдаагийн 
газрын урилгаар 7 алба хаагч уригдаж, мэдээлэл солилцож, туршлага судалсан. 
Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран Оросын Холбооны Улсын  Москва 
хотын  МЧС –тай танилцаж,  “Иж бүрэн аюулгүй байдал-2018” олон улсын бага 
хуралд 3 алба хаагч оролцож, БНСУ-ын элчин сайдын яамны консул, БНСУ-ын 
гамшиг, аюулгүй байдлын удирдлагын дэд сайд, Франц улсын онцгой байдлын 
ерөнхий шинжээч, Австри улсын төлөөлөгчид тус төвийн үйл ажиллагаатай 
танилцах, туршлага солилцох  хүсэлт гаргасны дагуу төвийн үйл ажиллагааг 
танилцуулах ажлыг зохион байгуулж, дүнг Цагдаагийн ерөнхий газрын Гадаад 
харилцааны хэлтэст танилцуулгыг хүргүүлсэн. 

Эрсдэлийн удирдлага, дотоод аудит, хяналт шалгалтын чиглэлээр:  

Төвийн  2017 оны үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ хийж,  дүнг даргын 
зөвлөлөөр хэлэлцэж, тайланг Цагдаагийн ерөнхий  газрын  Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлсэн.  

Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаас 4 чиглэлээр эрсдлийн үнэлгээг хийж, 
эрсдлийн  менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж, биелэлтийг 
даргын зөвлөлийн 19 дүгээр хурлаар хэлэлцэж, 2018 оны эрсдлийг тодорхойлон 
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын  хэлтэст хүргүүлсэн. Эрсдлийн 
үнэлгээний биелэлт, тайланг 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 21а/3264 
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  

Цагдаагийн байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах талаар 2018 онд 
хийж гүйцэтгэх  ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр нийт 57 ажил, арга 
хэмжээг төлөвлөн 100 хувь хэрэгжүүлж, биелэлтийг 2018 оны 12 дугаар сарын 04-
ний өдрийн 21а/3451 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  

Төвийн дотоод хяналт шалгалт явуулах 2018 оны графикчилсан 
төлөвлөгөөний дагуу 13 ажил арга хэмжээг төлөвлөж, хэлтсийн дарга нарын 
хөтөлбөл зохих баримт бичиг, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, биелэлтийг 2 удаа, 
алба хаагчдын  цахим сүлжээ, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн хүчинтэй эсэх,  
цалин нэмэх хасах тухай даргын тушаалын хэрэгжилт, галын аюулгүй байдлын 
үзлэгийг улирал  тутам, хувцасны үзлэгийг 3 удаа, төвийн хэмжээнд хэрэгжиж буй 
хөтөлбөр төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж дүнг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж ажилласан. Сахилга дэг 
журам, ажлын  хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр алба хаагчдад Төвийн даргаас 
үүрэг 17, зөвлөмж-2-ыг өгч, баталгаа 73, илтгэх хуудас 120 авч, “Мэдээлэл 



шуурхай удирдлагын төвийн алба хаагч ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалтад 
хяналт тавих журам”-ын биелэлтэд цахим бүртгэлээр хяналт тавьж, цаг 
ашиглалтын зөрчил гаргасан 57 алба хаагчтай төвийн удирдлагууд биечлэн 
уулзаж, давтан зөрчил гаргасан 23  алба хаагчийн цалинг 10-20 хувиар бууруулж 
хариуцлага тооцсон. Энэ онд сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан 9 алба хаагчид 
албаны шалгалтыг явуулж, дүнг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд 6 алба 
хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулснаас албанаас халсан 1, цолыг бууруулах 1, 
сануулах 1, цалинг 1 сар 10 хувь бууруулах 2, 3 сар 20 хувь бууруулах 1 шийтгэл 
ногдуулж, ажлын үр дүнгээр цалин бууруулсан 2, буруутай нь тогтоогдоогүй 1 
байна. Шийдвэрийг нийт алба хаагчдад мэдээлж, сахилгын мэдээг тогтоосон 
хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  

Цагдаагийн байгууллагын авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр салбар төлөвлөгөө  
гарган 28 ажил арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөн гүйцэтгэлийг 100 хувь 
хэрэгжүүлж, 2018 оны биелэлтийг гаргаж  2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр 
21а/3160 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  Авлигын эсрэг хууль болон “Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хууль тогтоомжийг сурталчлах чиглэлээр 
дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 

 Ажилд шинээр томилогдохоор нэр дэвшсэн иргэд, дэвшин томилогдож 
байгаа 15 алба хаагчдаас хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
гаргуулан авч Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

 “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн 23 дугаар зүйлийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, мөн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.6 дахь хэсэг, Авлигын 
эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3 дахь хэсэгт заасны дагуу мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн чиглэлээр УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг гаргах зарим албан тушаалтны жагсаалт”-ын 2.8, 2,9-д заасан 
албан тушаалтнуудаас бусад 2017 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалтыг 
гарган Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын 
газарт хүргүүлсэн.  

 2016 оны мэдүүлэг гаргасан албан тушаалтнуудаас шилжсэн 9, тэтгэвэрт 
гаргасан 2, ажлаас чөлөөлөгдсөн, халагдсан 4, жирэмсний амралттай, хүүхэд 
асрах чөлөөтэй 4, энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа 1, нийт 20 
алба хаагч хасагдаж, шинээр томилогдсон 11, хүүхэд асрах чөлөө цуцлуулсан 4, 
нийт 15 албан тушаалтан шинээр нэмэгдэж, 112 алба хаагч 2017 оны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд нь 
гаргасныг хянаж баталгаажилтыг хийлгэлээ. 

 Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмын ЭБАТ цэсний бүртгэлүүдийг хөтөлж, 
2018 онд тус төвд шилжин томилогдсон 19 алба хаагчийн мэдүүлгийг Цагдаагийн 
ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газраас шилжүүлэн татаж, шинээр 
томилогдсон 10 алба хаагчид эрх үүсгэж, их хэмжээний өөрчлөлтөө мэдүүлсэн 2, 
нийт 37 алба хаагчийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь гаргуулан хянаж 
баталгаажуулсан.  

 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар бүлэгт орсон 
нэмэлт болох “Оффшор бүсэд банкны данс эзэмших, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө 



өмчлөх, хуулийн этгээд байгуулахтай холбогдсон хориглолт”, мөн хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 101

.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Засгийн газрын 2017 оны 244 дүгээр 
тогтоолоор баталсан оффшор бүсэд хамаарах 49 нутаг дэвсгэрийн жагсаалт, 
хууль, Засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Авлигатай тэмцэх 
газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг алба хаагчдад танилцуулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна.  

 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авлигын 
талаар мэдээлэх утас, мэдүүлэг гаргагч, албан тушаалтнуудад мэдүүлэг, мэдэгдэл 
гаргах, авлигаас ангид байх санамж, сурталчилгааны материалыг байгууллагын 
мэдээллийн самбарт байрлуулан мэдүүлэг гаргагчид зориулсан гарын авлагыг 
алба хаагчдад тарааж, Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн “Авлигыг мэдээлэх 
утас 1800-1969” 4 төрлийн шторкыг байгууллагын цахим хуудсанд, алба хаагчдад 
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах талаар 
зааварчилгаа өгч, цахим сургалтын материал, Нийтийн албан тушаалтан танд 
хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?, Нийтийн албан тушаалтнуудад 
зориулсан гарын авлага, Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан нарт зориулсан 
гарын авлага, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн хялбаршуулсан 
гарын авлагыг байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан алба хаагчдаар 
судлуулсан.  

 АТГ-аас зохион байгуулсан авлигын эсрэг сургалтад 5 алба хаагч 
хамрагдаж, алба хаагчдад “ХАСХОМ бүрдүүлэлт”, “Ашиг сонирхлын зөрчил” 
сэдэвт сургалтуудыг явууллаа.  

Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр:  

Засгийн Газрын 2018 оны “Сахилга дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр 
албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 18 ажил арга хэмжээг төлөвлөснөөс 
биелэлт 100 хувь, 5 оноотой дүгнэгдэж, биелэлтийг 2018 оны 11 сарын 29-ний 
өдрийг 21а/3384 тоот  албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Төвийн алба хаагчдын сахилгын зөвлөгөөнийг төвийн хэмжээнд 2 удаа, 
хэлтэс тус бүрээр улирал тутамд  зохион байгуулж, эхний хагас жилийн сахилгын 
болон албаны шалгалтын мэдээ, тайлан, танилцуулгыг Аюулгүй байдлын хэлтэст, 
жилийн эцсийн мэдээг Мэдээлэл, дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын албаны 
Захиргааны удирдлагын хэлтэст  хүргүүлсэн. 

2017 оны алба хаагчдын сахилга хариуцлагын байдалд дүгнэлт хийж, Техник 
ашиглалтын хэлтэс, Шуурхай удирдлагын хэлтэс /102/-т зөвлөмжийг бичгээр өгч 
биелэлтийг даргын зөвлөлийн 6 дугаар хурлаар хэлэлцсэн.  

“Хариуцсан хэлтсийн сахилга хариуцлага, алба хаагчидтай ажилласан 
байдал”-ын талаарх мэдээллийг хэлтэс тус бүрээр гаргаж, даргын зөвлөлийн  6, 
11, 14 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэж, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр 
хийсэн ажлын үр дүнг тооцон алба хаагчдын  сахилгын байдлыг ажил дүгнэх 
шалгуур үзүүлэлтэд оруулж, сар бүр дүгнэн ажилласан.Сахилгын арга хэмжээ 
авагдсан 6 алба хаагчийн тоог урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 2 нэгжээр буюу 
25 хувиар буурсан.  

Төвийн хэлтэс, тасгийн дарга нарын үлгэрлэл, манлайллыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр 2018 оны 10 дугаар сарын 25-аас 11 дүгээр сарын 25-ны хооронд 
төвийн хэлтэс, тасгийн дарга нарын дунд “Хариуцлага, сахилгыг дээшлүүлье” 
аяныг зохион байгуулж, дүнг даргын зөвлөлийн 20 дугаар хурлаар хэлэлцсэн. 



Аяны хугацаанд алба хаагчдаас цаг ашиглалтын болон бусад байдлаар зөрчил 
гаргасан алба хаагч бүртгэгдээгүй. 

Мэдээлэл хүлээн авагчдын  харилцааны соёл, үйл ажиллагаа, төрийн 
үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх байдлыг судлах, иргэдийн сэтгэл 
 ханамжийг  тандан мэдэх зорилгоор  иргэд олон нийтийн дунд санал асуулга 
явуулж,  358 иргэн оролцсон тухай дүнг даргын зөвлөлийн 11 дүгээр хурлаар 
хэлэлцсэн.  Санал асуулгаар  тусгай дугаарт залгасан иргэдийн 86 хувь нь эхний 
залгалтаар шууд холбогдож, түргэн шуурхай, тайван соёлтой үйлчилдэг гэж 
хариулсан. Төвийн үйл ажиллагааны үнэлгээг урьд оны санал асуулгын дүнтэй 
харьцуулахад эерэг үнэлгээ 5 хувиар  өсөж, сөрөг үнэлгээ нь 6 хувиар  буурсан 
үзүүлэлттэй байна. 

Урьд онд сахилга ёс зүйн зөрчил гаргасан 10 алба хаагчтай ганцаарчилсан 
ярилцлага хийж,  сэтгэл зүйн дүгнэлт гаргаж, 6 алба хаагчаар “Миний гаргасан 
алдаа, засах боломж” сэдвээр 800-1000 үгтэй эссэ бичүүлж, зөрчил гаргасан алба 
хаагчид өөрийн гаргасан алдаа дутагдалд дүгнэлт хийсэн.  

Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын болон ёс зүйн дүрэм, төвийн дотоодын 
журмуудын хэрэгжилтийг хангах, цэрэгжилч жагсаалч байдлыг сайжруулах  
зорилгоор “Цэрэгжилч, жагсаалч ажиллагааг сайжруулах  сарын аян”,  
“Инээмсэглэл”, “Хариуцлага, сахилгыг дээшлүүлье”  аяныг зохион байгуулж, 
сахилга ёс зүйн “Хяналтын хуудас”-ыг гарган хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажилласан.  

Хэвлэл, мэдээллийн чиглэлээр:  

Төвийн www.eincenter.police.gov.mn  сайтад зохион байгуулалтын бүтэц, 
Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн үйл ажиллагааны тайланг байршуулж, 
Цагдаагийн ерөнхий газраас зарласан цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 
төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын 
мэдээлэл, хууль эрх зүйн цэсэнд шинээр батлагдсан хууль, төвийн дүрэм, дотоод 
журам, Монголын Үндэсний Олон Нийтийн телевизтэй хамтран 
бэлтгэсэн “Иргэдийн эрх зүйн боловсрол” нэвтрүүлэг, цагдаагийн Сүлд чуулгаас 
зохион явуулсан  “Үргэлж тантай хамтдаа” өдөрлөгийн  видео мэдээ, төвийн 2018 
оны 7 төрөлт цогцолбор тэмцээн болон цаг үе, үйл явдалтай холбоотой нийт 
30 мэдээ, мэдээллийг нийтэлж, 3549 дагагч бүхий “Мэдээлэл шуурхай удирдлагын 
төв” фейсбүүк хуудсаар түгээж, төвийн үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд хүргэн 
ажиллаж байна.  

Тэмдэглэлт баяр, нийтийг хамарсан баяр амралтын өдрүүдэд иргэдээс 
ирүүлж буй  дуудлага мэдээллийн онцлог, цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар 
Монголын үндэсний телевиз, Монгол HD, ТВ8, UBS телевизүүдэд давхардсан 
тоогоор 251 удаа мэдээлэл  ярилцлага өгч, Монголын радиод 2 удаа мэдээлэл, 
ярилцлага өгч, олон нийтэд хүргэсэн. 

“Тусгай дугаарт шалтгаангүйгээр залгаж ачаалал үүсгэхгүй байх“ тухай 
мессежийг үүрэн холбооны нийт хэрэглэгчдэд түгээж, Юнивишн, Скаймедиа 
компанийн промо дэлгэцээр,  Монголын сайтын холбооны  Шууд, Оллоо, Цаг, 
Залуу зэрэг 8 сайтад мэдээлэл нийтлүүлсэн.  

Зохион байгуулсан спорт, урлаг, бусад арга хэмжээний чиглэлээр:  

“Олон нийт, сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын баг”-аас 2018 онд зохион 
явуулах соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдын чөлөөт 
цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, эвсэг, хамтач уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд 
чиглэгдсэн спортын уралдаан тэмцээн, олон нийтийн 21 ажлыг төлөвлөн 
хэрэгжүүлж, Төвийн аварга шалгаруулах спортын “Цогцолбор” тэмцээнийг нэгдсэн 

http://www.eincenter.police.gov.mn/


удирдамжийн дагуу  сагсан бөмбөг, шатар, даам, ширээний теннис, гар бөмбөг, 
буудлага зэрэг 6 төрлийн тэмцээн, Нийслэлийн онцгой байдлын газар, 
Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв, АШУҮС-ийн багтай нөхөрсөг уулзалт 
тэмцээнийг 3 удаа зохион байгууллаа. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 
оны А/57 дугаар Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын дунд зохион 
явуулах спортын 18 төрлийн тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцсон.  

Усан спорт” сургалтын төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан анхан, дунд 
шатны усан бассейны сургалтад 43 алба хаагчийг 30 хувь хөнгөлөлттэй үнээр 
хамруулсан. Өмнөговь аймгийн чиглэлд тойрон  аяллыг 1 удаа, Мэлхий хад-
Тэрэлж, Сүүж уул, Нарстайн чиглэлд явган аяллыг 3 удаа, Үндэсний цэцэрлэгт  
хүрээлэнгийн дугуйн зам дагуу алба хаагчдын 3 км-ын алхалт, 1,5 км-ын гүйлт, 
дугуйн аяллыг 1 удаа тус тус  зохион байгуулж, “Мөнгөн өвөл-2018 цасны баярыг 
“Ойн булаг” амралтын газарт 1 удаа  зохион байгуулж, алба хаагчдыг бүрэн 
хамруулсан. 

 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/92 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний 3.2-т заасны дагуу 2018 оны 
12 дугаар сарын 5-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Албаа гоёсон бүсгүй” 
тэмцээнд Шуурхай удирдлагын хэлтэс /102/-ийн мэдээлэл хүлээн авагч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Ц.Даариймаа оролцож 2 дугаар байрт шалгарч 
Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал,  тэмцээний “Үйлэнд уран бүсгүй” төрөлд тэргүүн байрт 
шалгарч “Цом”-оор тус тус шагнагдсан. 

Жил бүр мэдээлэл хүлээн авагч нарын дунд зохион байгуулдаг  ур чадварын 
тэмцээнийг 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр Төвийн байранд зохион 
байгуулж Шуурхай удирдлагын 3 хэлтсийн 15 мэдээлэл хүлээн авагчийг нийт 
мэдээлэл хүлээн авагчдаас санамсаргүй тохиолдлоор нэрийг нь тодруулж, ур 
чадвар, сэтгэхүй, мэдээлэл хүлээн авч байгаа болон бичих хурд, гадаад хэл, хууль 
эрх зүй мэдлэг зэрэг шалгуураар өрсөлдүүлж Шуурхай удирдлагын хэлтэс /103/ 
багийн дүнгээр нэгдүгээр байр эзэлж, Шуурхай удирдлагын хэлтэс /101/105/-ийн 
мэдээлэл хүлээн авагч, ахлах дэслэгч И.Жаргалцэцэг тэргүүн байрыг эзэлсэн.  

“Соёлч боловсон харьцаатай мэдээлэл хүлээн авагч” шалгаруулах ажлын 
хэсгийг байгуулж, хэлтэс тус бүрээс 2 мэдээлэл хүлээн авагчийг нэр дэвшүүлж, 
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу  шалгаруулснаар Шуурхай удирдлагын хэлтэс /103/-
ийн мэдээлэл хүлээн авагч, цагдаагийн дэслэгч Б.Цэцэгсүрэн  шалгарч 
шагнагдсан. 

“Best of Police” цагдаагийн аварга шалгаруулах гадаад дууны тэмцээнд 1 
алба хаагч амжилттай оролцож, тусгай байрын шагнал хүртсэн. 

Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний ажлын талаар:   

Сангийн яамны Төсвийн бодлогын газар болон Хууль зүй дотоод хэргийн 
яамны Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтэст 2019 оны төсвийн төсөл, 2020-2021 
оны төсвийн төсөөлөл, хязгаараас давсан зардал, хөрөнгө оруулалтын саналыг 
тайлбарын хамт хүргүүлж, холбогдох дээд шатны байгууллагаар батлуулсан. 

Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон 2018 оны 1-ээс 12 дугаар 
сар хүртэл 164 төрлийн мэдээллийг хугацаанд нь холбогдох баримт бичгийг 
хавсарган шилэн дансны нэгдсэн сайт болон байгууллагын цахим хуудсанд ил 
тодоор мэдээлж, Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 4 
дүгээр улирлын биелэлт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 88 дугаар зарлиг, Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2014 оны 384 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтын дагуу 
хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтүүдийг гарган Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Санхүү, аж ахуйн албанд хүргүүлсэн. 



Энэ оны байдлаар төсвийн урсгал зардалд 2.832,1 тэр бум/төгрөг,  улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардалд 300,0 сая/төгрөг, нийт 3.132,1 тэр бум 
төгрөгийн батлагдсан төсөвтэй ажилласан.                                          

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хянаж, төсвийн гүйцэтгэлийн 
тодруулга тайлан, өр авлагын тайланг гарган Хууль зүй, дотоод хэргийн  яаманд 
хугацаанд нь хүргүүлж, 2018 оны сар бүрийн Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 
тайлан, хувь хүний орлогын албан татварын тайланг хянаж цахимаар болон 
цаасаар  холбогдох газарт нь тайлагнасан. 

Алба хаагчдын “Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг 2018 онд 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт гарган даргын зөвлөлөөр хэлэлцэж 
2019-2022 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг баталсан.  Хууль зүй дотоод хэргийн 
сайдын 2017 оны 11 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/280 дугаар тушаалаар 
батлагдсан улсын төсвийн урсгал зардлаар бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу сервер,хадгалах төхөөрөмж,багаж, 
хэрэгсэл, түлш шатахуун, 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэдэг алба хаагчдын хоол хүнс 
нийлүүлэгчийг сонгох тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, tender.gov.mn 
сайтад нийтэлж цахим тендерийг зарлан нийлүүлэгчийг шалгаруулан тоног 
төхөөрөмжийг актаар хүлээн авч, ажиллагаанд өгч, худалдан авах ажиллагааг 100 
хувийн гүйцэтгэлтэй дуусгасан. 

Дуудлага мэдээллийг тасралтгүй, шуурхай хүлээн авах техникийн бэлэн 
байдлыг хангах зорилгоор багаж, техник хэрэгслийн зардалд 70,1 сая төгрөг, тоног 
төхөөрөмж худалдан авах хөрөнгийн зардалд 300,0 сая,төгрөгийг холбогдох дээд 
шатны байгууллагуудаар батлуулсан. Худалдан авах ажиллагааг явуулж  
ширээний болон зөөврийн компьютер,  радио станц, камер бичлэгийн төхөөрөмж, 
шилэн кабелийн залгааны машин, серверийн аккумлятор, хүчдэл тогтворжуулагч 
зэрэг багаж хэрэгслийг 59,6 сая, сервер хадгалах төхөөрөмжийг 296,0 
сая,төгрөгөөр шинэчилсэн. 

 Шууд худалдан авалтаар  Шуурхай удирдлагын хэлтэс /101,105/-ийн галын 
шинжээч, техник ашиглалтын хэлтэст 1,3 сая,төгрөгөөр 2 ш өнгөт принтер, 2,4 сая, 
төгрөгөөр зургийн аппарат, 3,9 сая төгрөгөөр галын шинжээч, инженер техникийн 
ажилчдад ажлын багажуудыг авч, хариуцсан алба хаагчдад нь олгож техник 
хэрэгслийн хангалт, хүрэлцээг нэмэгдүүлсэн. 

Эд хөрөнгийн тооллогын 2018 оны эхний хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар 
2 удаа явуулж, ажлын хэсгийн тайлбар танилцуулгыг гарган төвийн даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн. 

Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн дагуу 18 алба 
хаагчдад жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмжид 35,0 сая, 24 алба хаагчийн 
хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжид 7,3 сая,төгрөгийг, ахмад 
ажилтнуудад 540,0 мян төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү аж ахуйн албанаас зарласан “Эрүүл 
цагдаа” уралдаант хөтөлбөрийн хүрээнд алба хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамруулахад 8,0 сая төгрөг, 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэдэг алба хаагчдын 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж 1,2 сая төгрөгийн нүдний дусаалга, алба 
хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрыг эрүүл, зөв 
хөгжүүлэхэд зориулж 5,5 сая,төгрөгийн фитнесийн төхөөрөмжийг худалдан авч 
суурилуулсан.  

Алба хаагчдын ая тухтай ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 
600 гаруй шинэ номтой “номын сан”, эмчийн болон сэтгэл зүйчийн өрөө,  
бялдаржуулах, усанд орох, хувцас солих, угаах, индүүдэх өрөө /эр, эм/, цайны 



газар, мэдээлэл хүлээн авагчдын амралтын өрөөнүүдийг шинэчлэн тохижуулж, 
мэдээлэл хүлээн авагчдын сандалд эрүүл мэндийн чулуун олбог, массажны 
сандал, агаар чийгшүүлэгч, ширээний гэрэл, мэдээлэл хүлээн хүлээн авах 
танхимын хананд  дуу намсгагч  хавтанг хийж, 19 ажлын өрөөнд туузан хөшиг, утаа 
шүүгчийг шинээр хийж, иргэдийг хүлээн авах танхимын тохижилтыг сайжруулж, 
байгууллагын гадна, дотно орчныг цэцэгжүүлэх, камержуулах  ажлуудыг хийсэн.  

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 

Улсын хэмжээнд 2018 онд /2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 08:00 
цагаас 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 08:00 цаг хүртэлх хугацаа/ гэмт 
хэрэг,  зөрчлийн 688812 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэнээс хэв журмын зөрчил 
351554, гэмт хэргийн талаарх мэдээлэл 50453, сураггүй алга болсон, олдсон хүний 
талаарх мэдээлэл 15753, хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 77485, 
зам тээврийн ослын 172755 мэдээлэл бүртгэгдсэн. 

Үүнээс архидан согтуурахтай холбоотой дуудлага-175669, цагдаагийн алба 
хаагчтай холбоотой 1250, гадаадын иргэнтэй холбоотой 1463 мэдээлэл 
бүртгэгдсэн байна.    

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн 101,105 тусгай дугаарт 5617 мэдээлэл 
бүртгэгдсэнээс гал түймрийн 4176, аврах ажиллагааны 1441 мэдээлэл байна.    
103 тусгай дугаарт нийт 274694 мэдээлэл бүртгэгдсэнээс өвчлөл 210092,  төрөлт 
18274,  осол гэмтлийн 46328  мэдээлэл  бүртгэгдсэн.    

Төвийн болон орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн нөхцөл байдал, 
тусгай дугаарын утсанд ирсэн онцлог мэдээллүүдээс Цагдаагийн ерөнхий газрын 
шуурхай удирдлагын штабт 8190 мэдээлэл, Эрүүгийн цагдаагийн албаны жижүүрт 
1976 мэдээлэл, Мөрдөн байцаах албаны жижүүрт 1816 мэдээллийг дамжуулж 
ажилласан. 

Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хамгаалах, холбогдох 
байгууллагад холбон зуучлах, дахин хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор хүүхдийн 108 дугаарт хүүхдийн амь нас хохирсон болон хүүхдийн эрх 
зөрчигдсөн тухай 642 мэдээллийг дамжуулж, тус төвөөс 102 тусгай дугаарт 
ирүүлсэн 2023 дуудлагыг хүлээн авч хамтран ажилласан.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын нэгдсэн http://102.police.gov дотоод цахим 
хуудасны “МШУТ-ийн ШУХ 102 анхааруулж байна” хэсэгт хулгайлах гэмт хэргийн 
дуудлагын шийдвэрлэлтийн зөрчлийн талаар 212, гэр бүлийн хүчирхийллийн 
дуудлагыг олон давтамжтай ирүүлсэн утасны дугаар, хаягийн 264 мэдээллийг 
байршуулж, хяналт тавин ажиллаж байна.  

Орон нутаг болон дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсээс зарлуулахаар 
ирүүлсэн сураггүй алга болсон болон олдсон хүн /хүүхэд/, хулгайд алдагдсан 
тээврийн хэрэгсэл, эд зүйлс, мал зэрэг нийт 222 мэдээллийг Цагдаагийн 
байгууллагын дотоод сүлжээгээр зарлан мэдээлсэн. 

Шуурхай удирдлагын хэлтсүүд хооронд шилжүүлсэн нийт 567 дуудлагад 
хяналт тавьж ажилласан. 

Орон нутгийн  цагдаагийн газар хэлтсүүдээс нийт 7131 гэмт хэргийн мэдээг 
авч, сүлжээнд байршуулсан.  

102 дугаарт бүртгэгдсэн хулгайн 31340, хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн 
65891 дуудлагын шийдвэрлэлт, очсон хугацаанд хяналт тавьж, хулгайлах гэмт 
хэргийн дуудлага өгсөн 14685, хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага өгсөн 
42540, нийт 57225 иргэнтэй холбогдон, хулгайлах дуудлагын шийдвэрлэлтийн 

http://102.police.gov/
http://102.police.gov/start.php?dir=vp&vp=rad5&np=8


зөрчлийн 212, гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага давтан бүртгэгдсэн 264 хаягийг, 
сүлжээнд байршуулж, 476 албан бичгийг төлөвлөн холбогдох цагдаагийн 
хэлтсүүдэд хүргүүлсэн.  

                           Гурав. Мэдээллийн технологи, холбоо, техник 
ашиглалтын чиглэлээр 

Давхардсан тоогоор 2039 үзлэг, үйлчилгээ, 1368 засвар, 362 өргөтгөл 
суурилуулалт хийж EIN системийн тогтвортой байдлыг хангаж ажилласан. 

Радио, телефон холбоо:  TRS системийн хэвийн ажиллагааг шалгаж, NMS 
програмд үүссэн Log error файлийг устгаж хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 
Автомашинд суурилагдсан тоон радио станцын байршил тогтоогч GPS-ийн 
хяналтын MDLS программын алдааг засаж, Нийслэлийн онцгой байдлын 
ангиудтай холбогдож хэвийн ажиллагааг шалгаж, мөн Сүхбаатар дүүргийн 
цагдаагийн 1-р хэлтсээс засварт ирүүлсэн пультийг засварлаж, MDLS программ 
дээр GPS-ийн тохиргоо хийсэн. 

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа 
дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүдийн жижүүрийн шуурхай алба, саатуулах байр, дэд 
хэсгүүдэд суурилуулсан 73 аналоги суурин станц, 19 тоон суурин станц, 9 чанга 
яригч, 41 гар станц, 14 машины станцад техникийн үзлэг, үйлчилгээ хийж, 
ажиллагааг шалгасан. Компьютерийн техник хэрэгсэлд-41, дотоод сүлжээний 24-н 
техник хэрэгсэлд хуваарийн дагуу үзлэг үйлчилгээг хийж, биелэлтийг илтгэх 
хуудсаар танилцуулж, техникийн тоо бүртгэлд оруулсан.  

Онцгой байдлын аврах гал унтраах нийт 14 ангийн суурин 12, машины 22, 
гар станц 54 станцад үзлэг үйлчилгээ хийж гэмтэл сааталтай станцыг бүртгэн авч, 
засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулж, Онцгой байдлын аврах гал унтраах 26-р 
ангийн 35-тонны авто машинд MDT-400 маркын машины тоон радио станц 
суурилуулан, дүүргийн цагдаагийн 14 хэлтсийн хөдөлгөөнт эргүүлийн 11 авто 
машины тоон радио станцад үзлэг үйлчилгээ хийж,  гэмтэл сааталтай станцыг 
бүртгэн авч, засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулж техникийн тоо бүртгэлд 
бүртгэсэн. 

Чингэлтэй, Морин уул, Эрдэнэтолгой дахь бааз станцын техник хэрэгсэлд 
засвар, үзлэг үйлчилгээг хийж илтгэх хуудсаар төвийн даргад танилцуулж, 
Чингэлтэй, Морин-Уул, Эрдэнэтолгойн бааз станцын нөөц цахилгаан генераторын 
цахилгааны холболтыг шинэчлээд байна. 

Аймгуудын цахилгаан холбооны газруудтай холбоо тогтоож IP centrex 
үйлчилгээг идэвхжүүлэн 21 аймгийн IP centrex үйлчилгээ идэвхижсэн эсэхийг нэг 
бүрчлэн дугаар бүр рүү залган шалгаж, IP centrex үйлчилгээнд шилжээгүй 
аймгуудын жагсаалтыг Монголын цахилгаан холбоо компанид хүргүүлж, хэвийн 
ажиллагаанд оруулсан. 

Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 2-р хэлтсийн байранд, Монголын цахилгаан 
холбоо компанийн 7019хххх дугаарлалт бүхий 9 дугаарын дотоод монтажийг хийж 
ашиглалтад оруулсан. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын телефон холбооны техник 
хэрэгсэлд гарсан 45 гэмтлийг засварлан хэвийн ажиллагааг хангаж,  Баянгол 
дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс, 
Мөрдөн байцаах албанд 24 суурин телефон цэгийг өргөтгөл суурилуулалт хийж, 
телефон холбооны хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлсэн. 

Батлагдсан хуваарийн дагуу яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээлэл 
хүлээн авах нөөц аналоги шугамын бэлэн байдлыг Монголын цахилгаан холбоо 
компанитай хамтран 12 удаа шалгаж ээлжийн инженерийн рапортанд 
тэмдэглүүлэн төвийн удирдлагуудад танилцуулан албаны бэлэн байдлыг ханган 
ажилласан. 



Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын төв, орон нутгийн цагдаагийн газар 
хэлтсүүдийн 7019хххх нэгдсэн дугаарлалтанд шилжсэн 981 суурин утаснуудын 
ажиллагаа, IP centrex үйлчилгээнд холбогдсон байдлыг нийт 3 удаа шалгаж тус 
үйлчилгээнд хамрагдаагүй 22 дугаарыг шүүж Монголын цахилгаан холбоо 
компаний техникийн албанд хандаж идэвхижүүлсэн ба цагдаагийн байгууллагын 
суурин утасны нэгдсэн жагсаалтыг шинэчлэн ашиглах зааварчилгааны хамт 
бэлтгэн сүлжээнд байршуулсан.Мөн цагдаа, дотоодын цэргийн анги 
байгууллагуудын хаяг байршлын мэдээллийг Google earth программд тэмдэглэн 
7019хххх суурин утсыг өргөтгөн суурилуулах боломжтой байгууллагуудын 
техникийн нөхцлийг гаргуулахаар албан хүсэлт боловсруулан Монголын 
цахилгаан холбоо компанийн маркетингийн албанд хүргүүлсэн. 
 Компьютер, техник хангамж: Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв, 
нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа газар хэлтсүүд, Нийслэлийн онцгой 
байдлын аврах гал унтраах ангиуд, Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвүүд дэд 
төвүүдийн нийт 584 компьютерт үзлэг хийж, 188 компьютерт оношлогоо хийн 
шинээр үйлдлийн систем суулгаж, 167 компьютерт хэрэгцээт программ хангамж, 
62 принтерийг сүлжээгээр холбож таниулсан. 
 Нийслэлийн цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх саатуулах төв, түр хамгаалах 
байр, дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүдийн давхардсан тоогоор 87 алба хаагчийн 
цахим мэдээлэл солилцооны программ хангамжид тохиргоо үйлчилгээ хийж, 18 
алба хаагчийн компьютерийг нэгдсэн сүлжээний домэйн серверт холбож,  хэвийн 
ажиллагааг хангаж ажилласан. Шинээр томилогдсон болон шаардлагатай 8 алба 
хаагчдад эрх үүсгүүлж, ашиглалтыг нэмэгдүүлж ажилласан.  
 Төвийн алба хаагчдын албан хэрэгцээний компьютеруудыг вирусээс 
хамгаалах зорилгоор вирусын эсрэг программ хангамжуудыг судлан  танилцуулж, 
албан ёсны 1 жилийн эрхтэй вирусны эсрэг программ хангамж 60 ширхэгийг 
худалдан авч, компьютеруудад суулгаж, аюулгүй байдлын түвшинг нэмэгдүүлсэн.   
 
 Телехяналтын камер: Тусгай дугаарын 102 утсанд гэмт хэрэг, зөрчил олон 
бүртгэгдэж байгаа  орчны ойролцоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад орчныхоо аюулгүй байдлыг хангах, Аж, ахуйн үйл ажиллагааны 
тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл, Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 215 
албан байгууллагад албан мэдэгдэл хүргүүлж, 60 байгууллагад хяналтын камер 
суурилуулж, 119 байгууллагын гадна орчны камерын байршил, чиглэлийг өөрчилж 
тааруулсан. 
 Цагдаагийн байгууллагын телехяналтын нэгдсэн системийн сүлжээний 
үндсэн төхөөрөмжүүд дээр тус системд холбогдсон камерын сүлжээнүүдээс 
төвийн дотоод сүлжээ рүү хандах боломжийг хязгаарлах хамгаалалтын 
тохиргоонуудыг идэвхижүүлэн хяналт тавьж, аюулгүй байдлыг сайжруулж, Олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 4.9 гГц-ийн утасгүй сүлжээний бааз станцуудад 
телехяналтын камерын системд зориулан бие даасан сүлжээ зохион байгуулж 
шинээр суурилсан  32 ширхэг камерыг холбосон. 
 Ханын дэлгэцийн системийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тус системд 
бүртгэлтэй байгаа хяналтын камеруудын нэршлийг мэдээлэл хүлээн авах 
программын GIS газрын зураг дээрх нэршилтэй тулгалт хийж, дэлгэцийн системд 
Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон  156 камерын мэдээллийг 
нэмсэн. 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2010 оноос хойш ашиглалтад орсон 
телехяналтын системүүдийн хөрөнгө оруулалтын тооцоог гаргаж, шилэн кабелийн 
сүлжээнд өргөтгөл хийж, сүлжээний тархалтыг сайжруулах судалгаа, утасгүй 
сүлжээний тулгуур цэг байгуулах өндөр цэгийн судалгааг тус тус хийсэн. 



Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн алба, Мөрдөн байцаах 
алба, Эргүүл хамгаалалтын газар,  Дотоодын цэргийн 05, 805-р анги, Нийслэлийн 
цагдаагийн газар болон харьяа дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүдийн алба хаагчдад 
батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу “DSJQ7” шинэ загварын энгэрийн камер, машины 
камерын ашиглалтын талаар сургалт зохион байгуулсан. Тус газар, хэлтсийн 
санхүү хариуцсан алба хаагчидтай DSJQ7 шинэ загварын энгэрийн камерын гарын 
авлагыг хүлээлцэж акт үйлдсэн. 

Сүлжээний төхөөрөмжүүдийн ачаалал, алдааны мэдээлэл болон тохиргоог 
нөөцлөх зориулалт бүхий програм хангамжуудыг судалж, тохирох программыг 
сонгон шаардлагатай туршилтуудыг хийсэн. 

Орон нутгийн 21 аймгийн цагдаагийн газар хэлтсүүдийн Цагдаагийн ерөнхий 
газартай холбосон шилэн кабелийн сүлжээнд гарсан гэмтэл, Сүхбаатар дүүргийн 
цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн шилэн кабелийн хувиргуур төхөөрөмжид гарсан 
гэмтлийг тус тус засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 

Интерполын үндэсний төв товчоог Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
нэгдсэн сүлжээнд холбоход шаардлагатай холболт тохиргоонуудыг хийсэн. 

Төмөр замын цагдаагийн газрын харьяа төмөр замын нийт 13 өртөө, 
цагдаагийн постыг цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд холбох VPN эрх 
үүсгэн холболтыг хийж, ажиллагааг шалгасан. 

Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд Ховд аймгийн Булган, Үенч, 
Алтай, Буянт, Дарви, Дуут, Дөргөн, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнх-хайрхан, Мөст, 
Ховд, Цэцэг, Чандмань, Эрдэнэбүрэн зэрэг 16 сумдыг холбох VPN эрх үүсгэсэн. 

 
Систем болон программ хангамж: Файл сервер тохируулсан шинэ 

серверийн  шуурхай санах ойг /6gb ram/ нэмэгдүүлж, Windows server 2012 r2 
үйлдлийн системийг вирусын эсрэг болон бусад хэрэгцээт программ 
хангамжуудын хамт суулгаж, DNS/eincenter.mn/ тохиргоог, 60 хэрэглэгчдийн 
хавтасруу хандах эрхийг нэг бүрчлэн /share permission/ тохируулж, хэрэглэгчдийн 
хавтас, /100gb/ файлуудыг шинэ серверлүү хуулж үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн.   

Санал хүсэлтийн программыг боловсруулан үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, 
тус програмын серверт хоёр өөр сүлжээнээс хандах тохиргоо хийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, Захиргааны удирдлагын хэлтэс, Техник ашиглалтын 
хэлтэс, ШУХ-үүдийн алба хаагч нэг бүрт ашиглалтын зааварчилгаа өгч, Санал 
хүсэлтийн программын сервер компьютерийг серверийн өрөөнд байршуулан үйл 
ажиллагааны заалнаас домейн нэрээр шууд хандах боломжтой болгож 
тохируулсан.  

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр EIN 
программ хангамжийн өгөгдлийн сангийн серверүүдийг шинээр худалдан авалт 
хийгдсэн Dell R940 серверүүдэд шилжүүлэх ажлыг хийсэн. Системийн шинэчлэлт 
хийгдсэнээр өгөгдлийн сангийн систем нь Oracle database 12c release 2 хувилбар 
дээр RAC/Real Application Cluster/ технологиор хосолж ажиллах, системийн 
найдвартай, хурдтай, хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн. 

EIN программ хангамжийн системийн тоног төхөөрөмж шинэчлэх ажлын 
хүрээнд шинээр худалдан авалт хийгдсэн Dell R940 серверүүдэд Oracle linux 7.5 
үйлдлийн системүүдийг суулгаж, өгөгдлийн сангийн программ хангамжийг Oracle 
database 12c release 2 хувилбар дээр RAC/Real Application Cluster/ буюу хосолж 
ажиллах технологийг суурилуулж, туршин систем шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг 
хангаж, шилжүүлсэн. 

Дүүргүүдийн цагдаагийн 14 хэлтэс болон замын цагдаагийн жижүүрийн 
албаны үйл ажиллагааг тасалдалгүй найдвартай ажиллуулах зорилгоор EIN 
программ хангамжийг нөөц хувилбар байдлаар ажиллуулахад талаар 
зааварчилгаа жижүүр алба хаагчдад өгч, цагдаагийн хэлтсүүдийн холбооны 



инженерүүдээр программыг тохируулсан. Мөн EIN программд нэвтрэх 16 эрхийг 
нээж холбогдох хэлтсүүдэд өгсөн. 

EIN программ хангамжийн ШУХ-үүдийн мэдээлэл хүлээн авах модулийн 
ижил дуудлагын хайлтын хэсэгт дараах шинэчлэлтүүдийг хийсэн. Үүнд: Үндсэн 
цонхонд Авто тээврийн үндэсний төв, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам, 
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компаний хэрэглэгчийн мэдээллийн 
сангуудаас хайх боломжтойгоор дизайныг шинэчилж, хайлт хийхэд шаардлагатай 
6 функцыг үндсэн кодод нэмж, QUERY-ийг шинээр бичсэн. Мөн тухайн дугаараас 
ШУХ/102/-ийн хэсэгт урьд нь өгч байсан дуудлагын мэдээлэлд шийдвэрлэлт, 
шийдвэрлэлтийн утга, чиглэл, чиглэлийн алба хаагч, очсон цаг, буцсан цаг зэргийг 
харах боломжтой болгож, ШУХ/103/-ийн хэсэгт урьд нь өгч байсан дуудлагын 
мэдээлэлд дуудлага өгөгчийн нэр, өвчтөний овог, нэр, нас зэргийг харуулах 
боломжтойгоор шинэчлэлтийг хийж, ШУХ-үүдэд ирүүлсэн дуудлагын мэдээллийг 
нэгдсэн байдлаар харуулах боломжтойгоор нийт хайлтын хэсгийн сүүлийн 365 
хоногт ирүүлсэн байдлаар хугацааг тохируулсан. 

EIN GIS программ хангамжийн тест серверт Alias-10951ш хаягжилтыг үндсэн 
серверээс татан авч, хаягжилтыг шалган, Зам-4359, Гол-495, Гудамж-177, Эмийн 
сан-397, Зип код-514 ширхэг хаягжилтыг шинээр оруулж, үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлсэн. 

Дөрөв . Дүгнэлт: 

Жилийн хугацаанд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудаас 
хоцорсон, тасарсан ажил арга хэмжээ байхгүй, биелэлтийг сар бүр зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэж, биелэлт 100 хувьтай, үр дүнтэй ажилласан байна.  

EIN программ хангамжийн системийн тоног төхөөрөмж шинэчлэх ажлын 
хүрээнд шинээр 297 сая төгрөгийн худалдан авалт хийж, Dell R940 серверүүдэд 
Oracle linux 7.5 үйлдлийн системүүдийг суулгаж, өгөгдлийн сангийн программ 
хангамжийг Oracle database 12c release 2 хувилбар дээр RAC/Real Application 
Cluster/ буюу хосолж ажиллах технологийг суурилуулж, туршин систем шилжүүлэх 
бэлтгэл ажлыг хангаж, шилжүүлснээр дуудлага, мэдээлэл хүлээн авах програм 
хангамжийн хурд, мэдээлэл хадгалах хэмжээ 10 дахин нэмэгдэж, систем хэвийн, 
тасралтгүй ажиллах боломж бүрдсэн.  

Гэмт хэрэг, зөрчил, зам тээврийн ослын дуудлага, мэдээллийг хүлээн авч 
бүртгэх явцад дуудлага, мэдээлэл өгөгчийн хаягийн мэдээллийг бүртгэхэд 
тодорхой хугацаа зарцуулдаг тул EIN системд иргэдийн утасны дугаар, гэрийн хаяг 
бүхий сантай болох зорилгоор төрийн бусад байгууллагуудад ашиглаж байгаа 
мэдээллийн сангуудаас мэдээлэл авч нэгтгэх ажлыг эхлүүлж, одоогийн байдлаар  
“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨК-ийн хэрэглэгчийн бүртгэл, Авто 
тээврийн үндэсний төвийн авто машин эзэмшигчдийн мэдээлэл, Ерөнхий 
боловсролын сургуулиудын 1-ээс 5 дугаар ангийн сурагчдын мэдээлэл зэрэг нийт 
650,000 иргэний утасны дугаар, гэрийн хаяг бүхий мэдээллийг EIN программын 
өгөгдлийн санд оруулж, дуудлага, мэдээллийг бүртгэн авах хугацааг багасгасан. 

Аж, ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр 
зүйл, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 215 албан байгууллагад албан мэдэгдэл хүргүүлж, 
60 байгууллагад хяналтын камер суурилуулж, 119 байгууллагын гадна орчны 
камерын байршил, чиглэлийг өөрчилж тааруулсан, Сүхбаатар дүүргийн 11-18 
дугаар хороонд суурилуулж байгаа 88 камер, Баянзүрх дүүргийн 8, 18, 19, 23, 24, 
28 дугаар хороонд суурилуулж байгаа 40 камер, Хан-Уул дүүргийн 4-8 дугаар 
хороонд суурилуулж байгаа 115, нийт 243 камерыг цагдаагийн байгууллагын 
хяналтын камерын нэгдсэн сүлжээнд холбосон нь үр дүнтэй ажил болсон.   



Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сангийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, 
төвөөс алслагдсан ажлын байрыг цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд 
холбох ажлын хүрээнд хэсгийн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч нарын суурин утас 
болон тэдгээрийг цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд 
холбоход шаардагдах зардлын тухай танилцуулгыг Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргад хүргүүлж,  Монголын цахилгаан холбоо ХК-ын суурин утасны интернэтийн 
сүлжээг ашиглан нэгдсэн сүлжээнд холбон аюулгүй байдлыг хангах технологийн 
туршилт хийж, техникийн шийдэл гарган мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор Тагнуулын ерөнхий газрын Төрийн мэдээлэл холбооны газраар 
шалгуулж, ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн 77 сумын хэсгийн төлөөлөгчийн 
ажлын байрыг цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд шинээр 
холбосноор цагдаагийн алба хаагчийн үйл ажиллагааны шуурхай байдал 
нэмэгдсэн байна. 

 
Тав.Санал 

 
Алба хаагчдын хувийн зохион байгуулалт, ухамсар, төлөвшилд нөлөөлөх 

нөлөөллийн арга хэмжээ, хүний хөгжлийг дэмжих, нийгмийн баталгааг хангах 
чиглэлээр шат дараалсан ажлыг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулах. 

Үндсэн үйл ажиллагааны шуурхай, найдвартай, бэлэн байдлыг хангах, 
техникийн дэвшлийг нэвтрүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулж, дуудлага 
мэдээлэл хүлээн авах, бүртгэх, дамжуулах үеийн хугацааны алдагдлыг бууруулах 
чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах. 

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын төв, орон нутгийн цагдаагийн газар 
хэлтсүүдийн 7019хххх нэгдсэн дугаарлалтын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх. 

Улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа телехяналтын системд мөрдөж 

ажиллах Монгол Улсын стандартыг батлуулах, хяналтын камерын системүүдийн 

ашиглалтын нэмэгдүүлж,  Аж, ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 

хуулийн 11 дүгээр зүйл, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр 

зүйлийн хэрэгжилтийг хангахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллана.  

 
 

Мэдээлэл Шуурхай Удирдлагын төв 
 

 
 


