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ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  
2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 

 
2018.02.27                                                                                                                                                                                                     Улиастай сум  

Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 
 

           Алба хаагчдын 2018 оны 01 дүгээр улиралд  ажлын үр дүнг дүгнэх тухай хэлэлцээд хэлтэс, тасгийн дарга нарын саналыг үндэслэн  
хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлсэн 31 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хүртэл хувиар нэмэгдүүлэх, хангалтгүй ажилласан 
19 алба хаагчийн цалинг 5-20 хувиар хасаж олгохоор шийдвэрлэж  даргын тушаалаар баталгаажуулав. 
         Энэ хугацаанд Цагдаагийн  газрын даргаас  удирдлага зохион байгуулалтын /А тушаал/ 13, хүний нөөцийн /Б тушаал/ 15 тус тус 
батлагдан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан.  
          Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн Сүлжээгээр 366, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс 84 бичиг хүлээн авав. Үүнээс хугацаатай 140 
бичгийн хариуг явуулж албан байгууллагад 530 бичиг тараан, тусгай шуудан 14–ийг хүлээн авч шийдвэрлэн ажиллаж байна.  
           Цагдаагийн газраас 2018 онд хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар хэлэлцээд Цагдаагийн ерөнхий газрын  2018 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд хөдөө орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтэс хэрэгжүүлэх  50 ажил арга хэмжээг заалт бүрээр 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд тусгалаа.                              

          Цагдаагийн байгууллагаас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтыг албан өрөө бүрд  байрлуулж мөн алба хаагчдын өврийн дэвтэрт хийхээр 
болгон хэвлэж тараав. 

             Завхан аймгийн хэмжээнд 2018 оны нэгдүгээр улиралд нийтийг хамарсан урлаг спортын арга хэмжээ, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга Завхан аймагт ажиллах үеийн болон “Өндөр гэгээн” жүжгийн нээлт зэрэг нийт 69 арга хэмжээний хамгаалалтад 347 алба хаагч, 
56 авто машин, 268 тусгай хэрэгсэл, 74 холбооны хэрэгсэлтэйгээр 431 хүн цагийн үүргийг ямар нэгэн сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй 
хамгаалалтыг зохион байгуулж  ажиллаа. 
 
           Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг байгууллагын сайтын үүрэг цэсэнд суулгаж Цагдаагийн газрын даргын 
дэргэдэх зөвлөлийн гишүүд, хэсгийн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч нараар 24 сумын нутаг дэвсгэрт нь цагдаагийн газраас 2017 онд хийсэн 
ажлын тайланг тавиулав. 

            Цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааныхаа тайланг тавьж иргэдийн санал сэтгэгдлийг сонсох ажилд Аймгийн иргэний зөвлөл, 
Сум, багийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Аймгийн хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн,  Сум багт, ажиллаж байгаа байгууллагын дарга нарыг 
байлцууллаа.        
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Хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалт зохион байгуулагдлаа. Завхан аймаг дахь “Алтан гадас” одонт Цагдаагийн газрын даргын 
2018 оны 03 сарын 09-ний өдрийн А/11 дугаартай тушаалын дагуу сум дахь тасаг, хэсгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарын ажлын 
хариуцлага, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, гүйцэтгэх ажлын шугамаар гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, ГА-ын мэдээллийн сан, 
гэмт хэрэг, зөрчлийн санд ажиллах дадлага чадвар эзэмшүүлэх “Хэсгийн төлөөлөгч нарын цугларалт”-ыг 2018 оны 03 сарын 10-ны өдрөөс 
13-ны өдрүүдэд Улиастай сумд зохион явууллаа.   

          

Цагдаагийн газрын “Сар шинийн золголт”-г зохион байгуулав. Завхан аймаг дахь “Алтан гадас” одонт цагдаагийн газрын бие 
бүрэлдэхүүний нохой жилийн сар шинийн золголт шинийн 3-ны өдөр буюу 2018 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр болж өнгөрлөө. 

Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн 

хурандаа С.Цэрэнсамбуу Аймгийн 

Засаг даргатай 2018 онд хамтран 

ажиллах гэрээ байгуулав. 
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          Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ой, Монгол цэргийн баярт зориулсан “Марш тактик”-ийн тэмцээн болж өндөрлөлөө. Зэвсэгт хүчний 
97 жилийн ой, Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулагдсан “Марш тактик”- ийн тэмцээн 2018 оны 03 дугаар сарын 16-
ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.                
          Энэхүү спортын тэмцээнд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 7 байгууллагын 7 баг авхаалж самбаа, эр 
зориг, ур чадвараа дайчлан өрсөлдөснөөс тэргүүн байрыг Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн баг, дэд байрыг Цагдаагийн газрын баг, гутгаар 
байрыг Онцгой байдлын газрын баг тус тус эзэллээ. 

                         
 
 

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

Гомдол, мэдээллийн талаар: Тус цагдаагийн газарт 2018 оны эхний 03 сард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 213 гомдол, 
мэдээлэл хүлээн авч 208 мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэсэн байна. Одоо ажиллагаанд үлдэгдэл 5 гомдол,  мэдээлэл байна. Бүртгэгдсэн 
гомдол, мэдээллийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 111 нэгжээр буюу 34 хувиар буурсан байна.  

https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
https://www.facebook.com/zavkhanpolice.mn/photos/pcb.1053687664736677/1053687211403389/?type=3
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Нийт бүртгэгдсэн 213 гомдол, мэдээллийн 66 буюу 30 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 151 буюу 70 хувь нь зөрчлийн шинжтэй байна. 
Гэмт хэргийн шинжтэй 66 гомдол, мэдээллийн 57-д нь эрүүгийн хэрэг үүссгэж, 7-г эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 гомдол мэдээллийг 
харъяаллын дагуу шилжүүлж, 1 гомдол мэдээлэл шийдвэрлэгдээгүй ажиллагаанд байна. Зөрчлийн шинжтэй 151 гомдол мэдээллийн 60-г нь 
зөрчлийн шинжгүй үндэслэлээр татгалзаж, 47-г торгож, 40-д зөрчлийн хэрэг нээж шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрлэгдээгүй ажиллагаанд  4 
гомдол мэдээлэл байна.  

Гэмт хэргийн талаар: 2018 оны эхний 3 сард нийт 57 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 32 
дугаар зүйлийн 32.5, 1 дүгээр зүйлийн 1.5 / гэмт хэргийн шинжгүй/-д заасан үндэслэлээр 10 хэрэг хасагдаж нийт 47 хэрэг статистик 
мэдээгээр тоологдсон нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 7 нэгжээр буюу 13 хувиар буурсан байна. Бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцвол 
зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 39 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс 24 гэмт хэргийн сэжигтнийг тогтоож, яллагдагчаар татсанаар гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 61.5 хувьтай тооцогдлоо. Илрүүлэлтийг өмнөх оны  мөн үетэй харьцуулахад 3.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Нийт гэмт хэргийн 16 буюу 34 хувийг хүнд, 31 буюу 66 хувийг хөнгөн хэрэг эзлэж байна. 
Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 119 сая 300 мянган төгрөгний хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт мөрдөн 

байцаалтын шатанд 53 сая 400 мянган төгрөгний хохирлыг нөхөн төлүүллээ. Хохирол нөхөн төлөлтийн хувь 44.8 хувь буюу өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад 8.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Гэмт хэргийн улмаас 3 иргэний амь нас хохирсон нь өмнөх оны мөн үетэй 6 нэгжээр буюу 66 хувиар буурсан, 17 хүн гэмтэл авсан нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад ижил түвшинд байна. 

Бүртгэгдсэн гэмт хэргээс тодорхой төрлийн гэмт хэргийг авч үзвэл:  
Мал хулгайлах гэмт хэрэг 4 бүртгэгдсэн нь  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2 нэгжээр буюу 33 хувиар буурсан байна.  Илрүүлэлт 

50 хувьтай байгаа нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 23 хувиар  буурсан байна.  
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг гэмт хэрэг  2 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2 

нэгжээр буюу 50 хувиар буурсан байна.   
Насанд хүрээгүй хүүхдээс үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 3 нэгжээр буюу 1,5 дахин өссөн 

ба нийт гэмт хэргийн 10 хувийг эзэлж байна. Гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5 бүртгэгдсэн нь нийт гэмт хэргийн 10 хувийг эзлэж 
байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3 нэгжээр буюу 37 хувиар буурсан  байна. Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 8 бүртгэгдсэн 
нь нийт гэмт хэргийн 17 хувийг эзлэж  байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 11 нэгжээр буюу 55 хувиар буурсан байна. 

Галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 1 бүртгэгдсэн  нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад ижил түвшинд байна. Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 1 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 100 хувь өссөн байна. 

Зөрчлийн талаар: 2018 оны эхний 3 сард 1096 зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеээс 864 нэгжээр буюу 44.1 хувиар буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Согтууруулах ундаа хэрэглэж биеэ авч явах чадваргүй, ахуйн хүрээнд архидан согтуурч жижгээр танхайрсан 129 
иргэнийг эрүүлжүүлэх байранд хүргэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 48 нэгжээр буюу 27 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4.4.1, 8.6.1, 14.7.5 дугаар зүйл бусад хуулийн зүйл заалтаар 23 иргэн баривчлагдсан нь өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад 14 нэгжээр буюу 37 хувиар буурсан үзүүлэлтэй байна.  

1020 иргэнийг 63 сая 401 мянган төгрөгөөр зөрчлийн тухай хууль болон бусад хуулиар торгох арга хэмжээ ноогдуулж ажилласан 
байна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 
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     Өмнөх нөхцөл байдал: Завхан аймаг дахь Цагдаагийн газарт 2017 онд статистик мэдээгээр нийт 221 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнийг өмнөх 

онтой харьцуулахад 38  нэгж буюу 14,7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЭМТ ХЭРГЭЭС  
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЕРӨНХИЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР  

/ГХУСТХ-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь заалт/ 
 

       Гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлын талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд бичсэн танилцуулгын тоо, 

шийдвэрлэлт: Завхан аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргын баталсан хуваарь, удирдамжийн дагуу тус Цагдаагийн газрын  2017 оны үйл 

ажиллагааны тайлан тавих ажлыг Завхан аймгийн 23 сум, Улиастай сумын 6 багт  2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ноос мөн сарын 18-ны 

хооронд зохион байгууллаа. Мөн 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлаар 

цагдаагийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцүүлэн, 2018 онд Завхан аймагт ажиллах олон нийтийн цагдаагийн ажилтны 

тоог тогтоох, Улиастай сумын Жинст багийн  нутаг дэвсгэрт байрлах Оргил худалдааны төвийн урд байрлах эсрэг хөдөлгөөнтэй замыг нэг 

чигийн хөдөлгөөнтэй болгох саналуудыг танилцуулснаас аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 01 дүгээр 

сарын 15-ны өдрийн 03 тогтоолоор 2018 онд Улиастай сумд-2, Тосонцэнгэл, Баянтэс, Отгон сумдад тус бүр-1, нийт 5 олон нийтийн 

цагдаагийн ажилтан ажиллуулахаар тоог тогтоосон ба замын чиглэл өөрчлөх асуудлыг иргэдийн санал хүсэлтийг үндэслэн, Улиастай сумын 

удирдлагуудад танилцуулан, холбогдох шийдвэрийг гаргуулах талаар зөвлөлөө.  

 Цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулсан “Сэрэмжилье-нэгдье”, “Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний явцын талаар болон 

цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Шинэ жил”, “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний үр дүнгийн талаар аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 

дарга эрхлэгч нарт аймгийн Засаг даргын шуурхай мэдээллийн үед 4 удаа мэдээлэл хийж ажиллалаа. 

        ГХУСАЗЗ, дэд зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн асуудал: Завхан аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 

хуралдаанаар Цагдаагийн газраас 2017 онд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг авч хэлэлцэн, 2018 оны 

хийж гүйцэтгэх 4 ажлын саналтай танилцан, 9.500.000 төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэлээ.  Алдархаан сум дахь хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Ц.Мөнхбаяр, Идэр сум дахь  хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Нямтулга, Түдэвтэй сум дахь хэсгийн 

төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Бямбазоригт нар  хариуцсан сумын ГХУСАЗСЗ-д 2017 онд хийсэн ажлаа тайлагнан, Алдархаан сумд 

цагдаагийн кабоны халаалтын асуудлыг,  Идэр сумд камержуулалт, замын цагдаагийн бэлэн бус торгуулийн төхөөрөмж худалдан авах, 

Түдэвтэй сумд иргэдэд санамж сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн тараах зардлуудыг тус тус шийдвэрлүүллээ.  

      Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар гаргасан шийдвэр: 
Завхан аймагт 2017-2021 онд Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгээр хэрэгжих “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” 
хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд тус Цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 
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Д.Батхишиг, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад 
Б.Дашдаваа нарыг оруулах шийдвэрийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны   02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/07 дугаар 
захирамжаар баталгаажууллаа. Мөн орон нутагт цас их хэмжээгээр орсонтой холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 
05-ны өдрийн А/72  дугаартай захирамжаар “Авто замын  хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хязгаарласан”-ыг иргэдэд сурталчилж, хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллалаа.  
  Улиастай сумын Жинст багийн замын хөдөлгөөний чиглэлийг өөрчлөх саналыг 2500 иргэнээс авснаас 80 хувь дэмжсэн тул тус сумын 
Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/35 дугаартай захирамжаар “Нэг чигийн хөдөлгөөнтэй болгох” шийдвэрийг гаргуулан, 
2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрөөс хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
 Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг гэмт хэрэг, зөрчилгүй тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Баянхайрхан, Цагаанчулуут,  
Завханмандал, Шилүүстэй, Сантмаргаз, Тэлмэн, Цэцэн-Уул сумдын Засаг даргын захирамжаар, Тэс, Их-Уул сумдын Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын тушаалаар “Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилуулах”, Сантмаргаз сумын Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны 
өдрийн А/13 дугаартай захирамжаар “Согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг түр хязгаарлах”,  Отгон, Тосонцэнгэл, Улиастай сумдын 
Засаг даргын захирамжаар “Олон нийтийн цагдаагийн дадлагын багш томилох” шийдвэрүүдийг тус тус гаргуулан хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллалаа. 
 Тус аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 125 дугаар тогтоолоор “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх” дэд хөтөлбөрийг 2014-2018 онуудад, Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгээр Завхан аймагт 
хүүхдийг болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийг 2016-2021 онуудад хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна.  
       ГХУС ажилд зарцуулсан хөрөнгө /мянган төгрөгөөр/ 

Төсөвт хүү, торгуулийн орлогоос 50.170.600 төгрөг төвлөрснөөс цагдаагийн байгууллагаас төсөвт тушаасан нь 31.070.600 төгрөг, 
үүнээс 40% нь 12.428.240 төгрөг байна.  
Аймаг, сумдын ИТХ, ГХУСАЗСЗ, Засаг дарга, түүний Тамгын газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд нийт 4.621.000 төгрөгийн 
санхүүжилт олгосон байна. Тухайлбал: 

 Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс-4.222.000 төгрөг: 
а/ “Амар  амгалан Завхан төлөө”  аяныг хариуцсан нутаг дэвсгэртээ үр дүнтэй  зохион байгуулсан Түдэвтэй, Цагаанхайрхан сумдын 
ГХУСАЗСЗ-үүдийг урамшуулахад 2.000.000 / хоёр сая/ төгрөгийг, 
б/ “Сэрэмжилье-нэгдье”  нэгдсэн арга хэмжээний  хүрээнд санамж сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэх зардалд 222.000 / хоёр зуун хорин хоёр 
мянган төгрөгийг, 
в/ Баянтэс сумд хойд бүсийн ГХУСАЗСЗ-үүдийг чадавхжуулах “Хорт зуршлын эсрэг хамтдаа”  өдөрлөгийн арга хэмжээний зардалд 
2.000.000 / хоёр сая/ төгрөгийг тус тус зарцууллаа.  
 

 Сумдын Засаг даргын тамгын газраас 399.000 төгрөг: 
а/ Түдэвтэй сумд иргэдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлэг тараах ажилд 80.000 / наян мянган/ төгрөгийн,  
б/ Улиастай сумд урамшуулалт эргүүл ажиллуулах, санамж сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн тараах ажилд 159.000 / нэг зуун тавин есөн мянган/ 
төгрөгийн, 
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в/ Асгат, Сантмаргаз сумдын цагдаагийн алба хаагчид сар шинэ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хяналт шалгалтаар ажиллах зардалд 
тус бүр 60.000 /жаран мянган/ төгрөгийн, Алдархаан сумын хэсгийн төлөөлөгч 40.000 / дөчин/ төгрөгийн  шатахууны зардлыг тус тус 
шийдвэрлүүллээ.  
 

      Цагдаагийн байгууллагын удирдлагаас өгсөн үүрэг, зааварчилгаа: Цагдаагийн удирдах дээд шатны байгууллага  болон бусад 
байгууллагаас ирүүлсэн 12 албан бичгийг хүлээн авч, 9 албан бичгийн хариуг хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллалаа.   

Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар алба хаагч нарт 3 удаа, “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” 
ЦБҮАЖ  /код 227/-аар 2 удаа албаны сургалтыг зохион байгууллаа.  

Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/08 дугаартай тушаалаар  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
сургалт, сурталчилгааны ажлыг хариуцах ажлын хэсгийг 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар 
үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр Тосонцэнгэл, Түдэвтэй, Завханмандал, Отгон, Тэс сум дахь цагдаагийн хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга нарт 2018 
оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 45/01 дугаартай ажлын зааварчилгааг хүргүүлэн, биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Мөн 2018 оны 
эхний 02 сарын байдлаар гэмт хэргийн гаралт өссөн Улиастай сумын Чигэстэй, Богдын гол багуудын хэсгийн байцаагч нар болон Түдэвтэй, 
Яруу сумдын хэсгийн дарга,  хэсгийн төлөөлөгч нарт гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үр дүнтэй ажил зохион байгуулах 
чиглэлээр зөвлөмж  хүргүүлээд байна.  

 
                 ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУСГАЙ 
                                 АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР 
                        /ГХУСТХ-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалт/ 

 
       Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ: Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн байгууллагаас улсын хэмжээнд зохион байгуулсан  
“Сэрэмжилье-нэгдье”, “Хуулиа мөрдье-21”, “Хуулийн хэрэгжилт”, “Сар шинэ-аюулгүй тээвэр”, Ачааны автомашин ачаа тээвэрлэлт”, 
“Согтууруулах ундаа- замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, “Сүлжээ-хяналт” зэрэг 7 нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллалаа. 
 Завхан аймаг дахь Цагдаагийн газраас орон нутгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалтай уялдуулан “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээ, 
“Соёлтой жолооч-1”, “Соёлтой жолооч-2”, “Цахим тоглоом”, “Согтуу”, “Хяналт шалгалт-1”, “Хяналт шалгалт-2” “Хүүхдийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлье”, “Илрүүлэлт”  зэрэг 8 хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион явуулж үр дүнг тооцон ажиллалаа.  
 Барьцаалан зээлдүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх чиглэлээр 
2018 оны 02 дугаар сард аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 1 удаа,  
Цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажил арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлсэн мэдэгдлийн биелэлтийг тооцох чиглэлээр аймгийн Мэргэжлийн 
хяналтын газартай хамтарсан хяналт шалгалтыг 1 удаа, “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Эрдэнэхайрхан, Улиастай /Чигэстэй 
баг/, Цэцэн-Уул, Асгат, Цагаанхайрхан, Түдэвтэй, Тэс, Цагаанчулуут, Баянхайрхан сумдын цагдаагийн алба хаагчид тухайн сумд ажиллаж 
буй мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч, байгаль орчны улсын байцаагч, онцгой байдлын улсын байцаагч нартай хамтран хяналт 
шалгалтад тус бүр 1 удаа, “Хуулиа мөрдье-21” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 24 сумдад мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн хамт 



 

8 

согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 
ажилласан байна.  
 Мөн Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчид “Хяналт шалгалт-1”, “Хяналт шалгалт-2” хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийн хүрээнд орон 
нутгийн замд хяналт шалгалтаар 2 удаа ажиллалаа.  
 Цагаанхайрхан, Алдархаан сумдад гарсан малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд тус сумдын 
цагдаагийн алба хаагчид орж 3-7 хоногийн хугацаатай постод үүрэг гүйцэтгэлээ.   
      Ухуулга, яриа, сургалт сурталчилгаа: Цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулсан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  арга 
хэмжээний хүрээнд: 
а/  Замын цагдаагийн тасгаас Улиастай сумын  ерөнхий боловсролын сургуулийн 2057 сурагчдад  /7 удаа/, Политехникийн коллежийн 98 
оюутанд, Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн 90 ажилтан алба хаагчид, Тосонцэнгэл сум дахь Цагдаагийн хэлтсийн зохицуулагч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч Б.Жадамба хойд бүсийн сумдын багш нарын сургалт зөвлөгөөнд оролцогч 98 хүнд зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх сургалтыг бүгд 2343 хүнд,   
б/ Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд 3 их дээд, мэргэжлийн сургуулийн 476  оюутан, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх албаны 27 ажилтан,  сумдын Эрүүл мэндийн салбарын 30 ажилтан, Доной нисэх буудлын 24 ажилтан, Улиастай сумын 60 иргэнд,  
Тосонцэнгэл, Их-Уул, Тэлмэн  сумдын гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багийн 60 хүнд,  Тэс сум дахь хилийн цэргийн 277 
дугаар ангийн  40 алба хаагчид,  Завхан аймгийн Улиастай хотод үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, албан байгууллагын дарга 
эрхлэгч давхардсан тоогоор 200 хүнд, “Хорт зуршлын эсрэг хамтдаа” өдөрлөгийн арга хэмжээнд  оролцогч  Баянтэс сумын 400 хүнд, 
ерөнхий боловсролын сургуулийн 450 сурагч,  барьцаалан зээлдүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 7 хүнд, бүгд 1774 хүнд, 
в/ Тэс сум дахь Цагдаагийн хэсгийн ажилтнууд ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 87 сурагчдад, малчин-37, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч-77, төрийн алба хаагч-26 хүнд, Асгат сум дахь  хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ё.Алтанцоож хууль тогтоомжийг 
сурталчлах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 290 хүнд буюу бүгд 517 хүнд,   
г/Түдэвтэй сум дахь Цагдаагийн хэсгийн алба хаагчид гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 84 хүнд,   
д/ Отгон сум дахь Цагдаагийн хэсгийн алба хаагчид гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 120 хүнд, зам тээврийн осол 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 45 хүнд, архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 80 хүнд, зам тээврийн осол хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 40 хүнд Сантмаргаз сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Доржготов ерөнхий боловсролын 
сургуулийн ахлах ангийн 45 сурагчид, бүгд 330 хүнд 
е/Тосонцэнгэл сум дахь Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид ерөнхий боловсролын сургуулийн 139 сурагч, мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн 75 оюутанд, нэгдсэн эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн ажилтан 56 хүнд,  нисэх буудлын 18 ажилтанд,  Их-Уул сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Амгаланбаатар  зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 150 хүнд, бүгд 
438 хүнд . 
 Нийт  43 удаагийн  сургалт мэдээлэл, сурталчилгааны ажилд   5486  хүн хамрагдлаа. 
 Аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, Хөгжлийн бодлогын хэлтэстэй хамтран Тэс сум; “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” төслийн хэлэлцүүлгийг, 
“Хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Баянтэс, Тэс, Түдэвтэй сумдад “Архидалт-гэмт явдал”, “Архины хор хөнөөл” сэдэвт 
хэлэлцүүлгүүдийг тус тус зохион байгуулсан ба эдгээр хэлэлцүүлэгт 119 хүн хамрагдлаа.  
 Мөн аймгийн ГХУСАЗСЗ, аймгийн Прокурорын газартай хамтран “Хорт зуршлын эсрэг хамтдаа” өдөрлөгийн арга хэмжээг Баянтэс 
сумд, “Хуулиа мөрдье-21” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Хорт зуршилгүй эрүүл орчин” өдөрлөгийн арга хэмжээг Отгон сумд, “Хуулийн 
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хэрэгжилт” арга хэмжээний хүрээнд “Цасны баяр” өдөрлөгийн арга хэмжээг Тэс сумд, “Жолооч нарын нэг өдөр” өдөрлөгийн арга хэмжээг 
Цагаанчулуут сумдад, “Сэрэмжилье-нэгдье” арга хэмжээний хүрээнд “Бидний Сонгиночууд” өдөрлөгийн арга хэмжээг Сонгино сумд тус тус 
зохион байгуулсан ба эдгээр арга хэмжээнд 377 хүн оролцлоо.   
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлын хүрээнд  спортын болон танин мэдэхүйн 5  уралдаан 
тэмцээнийг зохион байгуулж, 134 хүн оролцлоо.   

Цагдаагийн газраас 2018 оны 01 дүгээр улиралд зохион байгуулсан ухуулга, яриа сургалт сурталчилгаанд нийт 6116 хүн 
хамрагдсанаас 1365 буюу 22,3 хувь нь төрийн болон ТББ, ААН-ийн ажилтан, 517 буюу 8.4 хувь нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 207 буюу 3,4 
хувь нь малчин, 655 буюу 10.7 хувь нь оюутан, 2790 буюу 45,6 хувь нь сурагчид,  582 буюу 9.6 хувь нь эрхэлсэн тодорхой ажилгүй иргэд 
байна.  

Дээрх арга хэмжээнүүдэд нийт 64 байгууллага, аж ахуй нэгж хамрагдсаны 17 буюу 26,6 хувь нь төрийн байгууллага 1 буюу 1,6 хувь нь 
аж ахуй нэгж,  4 буюу 6,2 хувь нь их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ, 42 буюу 65,6 хувь нь ерөнхий боловсролын сургууль  байлаа. 

 
        Бичсэн мэдэгдэл, шаардлага, авсан хариу: Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нар 19 
мэдэгдэл, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар үр дүнг дээшлүүлэхээр  34 мэдэгдэл, нийт 53 мэдэгдэл бичсэнээс  32 буюу 60,3  
хувиас хариуг авч ажиллаа. Бичсэн шаардлага байхгүй байна. Нийт 4 мэдэгдлийн  мөрөөр хийсэн ажлын биелэлтийг газар дээр нь 
шалгалаа. Цагдаагийн газраас өгсөн мэдэгдлийн хариуг хугацаанд нь ирүүлээгүй 2 иргэн, 1 албан тушаалтныг Монгол Улсын Зөрчлийн 
тухай хуулийн 5.9 дүгээр зүйлийн 1.3-д зааснаар тус бүр 100.000 төгрөгөөр торгож, арга хэмжээ тооцлоо.  

 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЭГ БҮРЧИЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ 

  
       Судалгаа хяналтын санд бүртгэсэн байдал: Тайлангийн хугацаанд шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор баривчлах ял эдлээд 
суллагдсан болон гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй 36 этгээдийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд бүртгэснээс 3 буюу 8,3 
хувь нь насанд хүрээгүй хүүхдүүд байна. Санд бүртгэгдсэн 36 этгээд нэг бүртэй ганцаарчлан уулзаж, зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

 
       Захиргааны  хяналтад байгаа хүнтэй ажилласан байдал: 2017 оны жилийн эцсийн мэдээгээр  тус цагдаагийн газрын захиргааны 
хяналтад нийт 46 этгээд захиргааны хяналтад байсан бол 2018 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар тус цагдаагийн газрын 
захиргааны хяналтад 31  хүн байгаагийн 22 буюу 71,0 хувь нь шүүхээс хорих ял тэнсэгдсэн, 1 буюу  3,2 хувь хорих ялаас хугацааны өмнө 
тэнсэн суллагдсан, 4 буюу 12,9  хувь нь хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан, хүмүүжлийн чанартай 
албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүнгүй ба удаа дараа гэмт хэрэг үйлдэж хорих ял эдлээд суллагдсан 4 хүнд захиргааны хяналт тогтоон 
ажиллаж байна. 
 2018 оны эхний 1 дүгээр улиралд  захиргааны хяналтын хувийн шинээр хэрэг нээж, бүртгэл судалгаанд хамруулсан хүн байхгүй ба 
захиргааны хяналтын хувийн хэргийг хугацаа дууссан үндэслэлээр -10, дахин гэмт хэрэг үйлдсэн үндэслэлээр-2 хүний хувийн хэргийг хааж, 
захиргааны хяналтыг зогсоож ажиллаа.  
 Захиргааны хяналтад байгаа 31 хүнтэй хяналт тавих эрх бүхий ажилтнууд сар бүр уулзаж, зөвлөгөө өгч, хувийн хэрэгт нь тэмдэглэл 
үйлдэн, удирдах ажилтнуудаас хувийн хэрэгтэй танилцлаа. Захиргааны хяналтад байгаа этгээдүүдээс дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон 
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2 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Захиргааны хяналтыг сайжруулах чиглэлээр аймгийн прокурорын газраас ирүүлсэн  прокурорын шаардлага 
байхгүй байна. Захиргааны хяналтаас оргон зайлсан 1 хүнийг албадан ирүүлж, захиргааны хяналтад хамрууллаа.  
 

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЯВУУЛСАН 
 УХУУЛГА, СУРТАЛЧИЛГАА 

 
     Телевизээр: тус Цагдаагийн газар орон нутгийн “Шинэ Завхан телевизтэй хамтран ажиллах гэрээг 1 жилийн хугацаагаар байгуулан 
ажиллаж байгаа ба уг телевизийн нэвтрүүлгийг  нь Молор, Эх орон-21 зэрэг олон нийтийн сувгуудаар нэвтрүүлдэг болсон. 2018 оны эхний 1 
дүгээр улиралд нийт 16 удаа, 45 минутаар, 128 удаагийн давталттайгаар үйл ажиллагаагаа телевизээр сурталчилж ажиллаа. 
    Радиогоор: Монголын радиогийн Завхан аймаг дахь сурвалжлагч Б.Энхжаргалаар  дамжуулан, 2 удаа 5 минутын  хугацаагаар 4 удаа 
давталттайгаар сурталчилсан. 
   Цахим хуудас: Завхан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Zavkhanhural.mn, Цагдаагийн газрын Zavkhanpolice.gov.mn сайт; болон 
“Завхан аймгийн Цагдаагийн газар”, “Орон нутгийн замын цагдаа”, “Завхан аймгийн нэгдсэн групп”, “Zavkan aimgiin negdsen group”,  “шинэ 
завхан tv” фейсбүүкийн пейж хуудаснуудад  нийт 153 мэдээ, мэдээллийг байршуулсан ба 13695 хүн хандсан байна.  

 
ТАРААСАН СУРТАЛЧИЛГААНЫ МАТЕРИАЛ 

 
    Тараасан материал: Тайлангийн хугацаанд 4780 зурагт хуудас, 2218 санамж сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж  бүгд 6998 ширхэгийг 6990 иргэнд 
тарааж ажиллаа. 
 

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ИРГЭД, 
БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН ТАЛААР. 

 
     Байгууллага, аж ахуй нэгжийг татан оролцуулах талаар: Цагдаагийн газраас сар шинэ- нийтийн хамарсан баяр, амралтын өдрүүдэд   
39  аж ахуйн нэгж байгууллагад  697 хүнийг тухайн байгууллагын даргын тушаалаар хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийг томилуулан 
ажиллуулсан ба тэднээс илрүүлсэн гэмт хэрэг зөрчил байхгүй байлаа.   

“Сэрэмжилье-нэгдье” арга хэмжээний хүрээнд аймгийн ГХУСАЗСЗ, Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 30 хүнийг 
“олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа” урамшилт эргүүлд томилж, 90 хүн/цагийн үүрэг гүйцэтгүүллээ.  

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор Улиастайд-
2, Тосонцэнгэл, Баянтэс, Отгон сумдад тус бүр-1, нийт 5 олон нийтийн цагдаа ажиллуулах шийдвэрийг гаргуулсны дагуу иргэдийг сурган 
дадлагажуулах ажлыг Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/13 дугаартай тушаалаар  зохион байгуулан 
ажиллаж байна.  
 
     Мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган хамтран ажилласан байдал: Тус аймагт 2018 оны 01 дүгээр улиралд  малчдын бүлэг-38, 
иргэдийн сайн дурын санаачилгын бүлэг/ хөршийн хяналтын бүлэг/-4, оюутан цагдаа-4, “Өсвөрийн цагдаа бүлэг-29, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг 26, School police эргүүлийн 19,   нийт  120  иргэдийн үүсгэл санаачилгын бүлэгт  



 

11 

2435 хүн  ажиллаа. Эдгээрээс  гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хамтарсан багуудыг чадавхжуулах сургалтыг 
аймгийн Гэр бүл хүүхэд, залуучууд хөгжлийн газартай хамтран 2 удаа зохион байгууллаа. Мөн Монгол Улсын Их сургуулийн Завхан 
сургууль, Соёл урлагийн их сургуулийн харьяа Хөгжим бүжгийн коллеж, Политехникийн коллежуудын оюутны зөвлөлүүдийг 1 удаа  
мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа. 
 
     Аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс ГХУС ажилд идэвхтэй оролцсон иргэд, байгууллагыг урамшуулах ажлын хүрээнд: 

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон Түдэвтэй, Цагаанхайрхан сумдын ГХУСАЗСЗ-ийн тус бүр 1.000.000 
төгрөгөөр, 

 “Хорт зуршлын эсрэг хамтдаа” өдөрлөгийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцсон 3 сумын ГХУСАЗСЗ-үүд, 3 иргэдийг  нийт 1.500.000 
төгрөгөөр тус тус шагнаж урамшууллаа.  

Сумдын ГХУСАЗСЗ, цагдаагийн хэлтэс, тасгаас хамтран зохион байгуулсан 5 төрлийн уралдаан тэмцээнд идэвхитэй оролцсон 15 хүнийг 
500.000 төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа. 
     Одоогийн нөхцөл байдал: 2018 оны эхний 1 дүгээр улиралд нийт 47 гэмт хэрэг статистик мэдээгээр тоологдсон нь өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 7 нэгжээр буюу 12,9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Үүнд: 

 Хулгайлах гэмт хэрэг 19  бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 3 нэгжээр буюу 13,6 хувиар буурсан 

 Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 14 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 6 нэгжээр буюу 75,0 хувиар өссөн 

 ОНАТБА гэмт хэрэг 1 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 3 нэгжээр буюу 75.0 хувиар буурсан, 

 Залилан, мэхлэх гэмт хэрэг 3 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 3 дахин өссөн 

 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг  гэмт хэрэг 2 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 50 хувиар буурсан 

 Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй нь өмнөх оны мөн үетэй ижил түвшинд 

 Насанд хүрээгүй хүүхдээс үйлдсэн гэмт хэрэг 5 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1,5 дахин өссөн 

 Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 8 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 10 нэгжээр буюу 55.5 хувиар буурсан 

 Хар тамхи, мансуурах бодистой холбоотой гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй нь  өмнөх оны мөн үетэй ижил түвшинд 

 Цахим төрлийн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй нь өмнөх оны мөн үетэй ижил түвшинд 
Бусад төрлийн гэмт хэрэг 8 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 2 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. 

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

 
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 01 дүгээр сард Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгууд, 2 дугаар сард Замын цагдаагийн 

тасаг, 3 дугаар сард Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг Цагдаагийн газрын сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. 
Энэ хугацаанд  Цагдаагийн газрын ахлагч нарын дунд”Цагдаагийн байгууллагын хөгжилд оруулах ахлагч миний хувь нэмэр”, нийт 

бүрэлдэхүүний дунд “Хувь заяаны сонголт-Цагдаа”, “Монгол төрийн чимэг-Би цагдаа”, “Миний амьдралын бахархалт он жилүүд” сэдэвт эсээ 
бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулж дүгнэлээ. 
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Цагдаагийн газрын “Сагсан бөмбөг”, “Гар бөмбөг”- ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж түрүүлсэн баг тамирчид 
шилжин явах цомын эзэд болсон. 

Цагдаагийн газрын “Цасны баяр” зохион байгуулагдлаа.  Завхан аймаг дахь “Алтан гадас” одонт цагдаагийн газрын Хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгуудаас алба сурталчлах ажлын хүрээнд цагдаагийн алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн дунд алба хаагчдын бие 
бялдарыг чийрэгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тасаг албадын уялдаа холбоог сайжруулах, алба хаагчдын дунд эерэг уур 
амьсгалыг нэмэгдүүлэх зорилготой “Цасны баяр”-ыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа.  

Энэхүү “Цасны баяр”-аар буухиа, цасны сумо, олс таталтын тэмцээн зохион байгуулж алба хаагчид тэдний ар гэрийнхэн идэвх 
зүтгэлтэй оролцлоо. 
 
          Танхимын сургалтын долоо хоног бүрийн “Даваа”, “Пүрэв” гарагт, Спорт тоглоомыг “Мягмар” гарагт Аймгийн Биеийн тамир спортын 
газрын спорт зааланд зохион байгуулж байна. 
 
        Завхан аймаг дахь “Алтан гадас” одонт цагдаагийн газраас Ахмад ажилчдадаа хүндэтгэлийн арга хэмжээ үзүүллээ.  Тус 
цагдаагийн газарт ажиллаж байсан үе үеийн алба хаагчид, ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх хүндэтгэлийн арга хэмжээг XVII жарны  
Гал нохой жилийн босгон дээр буюу 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр цагдаагийн газрын цайны газарт зохион байгууллаа.  
           Энэхүү арга хэмжээнд тус цагдаагийн газарт ажиллаж байсан үе үеийн алба хаагчид болох 20 гаруй ахмадууд, цагдаагийн газрын 
удирдлагууд оролцож цагдаагийн газраас гарын бэлэг гардууллаа.  
           Мөн тус цагдаагийн газрын дэргэдэх “Энхийн харуул” хамтлагийн алба хаагчид ая дууны мэндчилгээ дэвшүүллээ. 
 

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын 2018 оны эхний улирлын “Сахилгын хариуцлагын зөвлөгөөн” боллоо.  Цагдаагийн газрын 
алба хаагчдын сахилга ёс зүй, ажлын хариуцлагын талаар хэлэлцэх 2018 оны эхний улирлын “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг 2018 
оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.  

Цагдаагийн газрын аварга 

шалгаруулах сагсан бөмбөгийн 

тэмцээнийг зохион байгуулж 1-р 

байрт Нийтийн хэв журам хамгаалах  

тасгийн алба хаагчид шалгарч 

шилжин явах цомын эзэд боллоо 
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         Энэхүү сахилгын зөвлөгөөнөөр 2018 оны эхний улиралд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, алба хаагчдын сахилга хариуцлагын талаар 
Захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Ж.Отгонбаяр мэдээлэл хийж, алба хаагчид саналаа солилцлоо. 
 Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнөөс тус цагдаагийн газрын алба хаагчид “МАНЛАЙЛЪЯ, БУСДЫГ ХҮНДЭЛЬЕ, ЭВ НЭГДЛИЙГ 
ЭРХЭМЛЭЕ” гэсэн уриалга гаргалаа. Энэхүү уриалга болон зөвлөгөөнөөс гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд “Сахилга ёс зүйн зөвлөл” 
хяналт тавьж, сахилга хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр алба хаагчдад зөвлөмж өгч, зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагчдын талаарх 
мэдээллийг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж, алба хаагч нарт хариуцлага тооцож ажиллахаар тогтов. Энэ 
улиралд дотоодын хяналтаар илрүүлсэн зөрчлийн улмаас сахилгын шийтгэл авсан алба хаагчид хамт олондоо өөрийн алдаа дутагдлын 
талаар дүгнэн хэлж цаашид анхаарч ажиллах зөвлөмж өгсөн нь сахилга, ёс зүйн зөрчилгүй ажиллахад үр дүнтэй арга хэмжээ болсон. 

Мөн алба хаагчдын ажилд амжилт хүсч цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Пүрэвжаргал ая дууны мэндчилгээ дэвшүүллээ. 
 

                   
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 339 дүгээр тогтоолоор 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулсан гамшиг, ослын үед 

зарлан дуудах дохиогоор ажиллах дадлага сургуулилтад бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдсан. Завхан аймгийн Улиастай сумын Жинст багт 
байрлах “Эдийн засгийн сургуулийн байранд газар хөдлөлтийн улмаас нуранги үүслээ” гэсэн өгөгдлөөр тактикийн сургалтад оролцлоо.  

 
Тактикийн сургуулилт 2018 оны 03 сарын 29-ний өдрийн 16 цагт дуут дохио өгснөөр сургуулилтад оролцох мэргэжлийн анги 

байгууллагууд төв талбай дээр цуглаж дадлага сургалтад оролцлоо. 
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Дөрөв: Санхүү бүртгэл, хангамж үйлчилгээний талаар 
 

         2018 оны 1-р улиралд улсын төсвөөс цалин 532,627,417 төгрөг, гэрэл цахилгаан 6,367,780 төгрөг, түлш халаалт 18,099,359 төгрөг, 
цэвэр, бохир ус 1,699,410 төгрөг, бичиг хэрэг 3,008,400 төгрөг, тээвэр шатахуун 35,557,325 төгрөг, шуудан холбоо 2,281,551 төгрөг, хоолны 
зардалд 4,475,905 төгрөг, хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэлд 64000 төгрөг, урсгал засварт 1,952,400 төгрөг, албан томилолтын зардалд 
5,947,500 төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн зардалд 129,900 төгрөгийн зардлууд гарсан байна.  
           Алба хаагчдын нэгдсэн хангалтыг 2018 оны 03 сарын 28-ны өдөр №206674, 206672 дугаартай жагсаалтаар олгож ажилласан.  
          Тус цагдаагийн газрын дүрэмт хувцасны тооцоо хийгдээгүй 2 алба хаагчаас 1,489,870 төгрөгийн тооцоог барагдуулсан.  
 

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

Алба хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор цагдаагийн газрын алба хаагчдын цайны газрын үйл ажиллагааг 
тогтворжуулж алба хаагчид халуун хоол, цайгаар шаардлага хангасан орчинд үйлчлүүлэх нөхцөл боломжийг хангасан.  Аймгийн нэгдсэн 
эмнэлэгт хүсэлт хүргүүлэн Цагдаагийн газрын алба хаагчдыг нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамруулахаар 4 дүгээр сарын 8, 12-ны 
өдрүүд мөн 6 дугаар сарын 8-ны өдрүүдэд хуваарь авч алба хаагчдыг хамруулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  

 

Зургаа: Дотоод хяналтын хүрээнд 

 Цагдаагийн газрын Эрсдэлийн удирдлагын орон тооны бус ажлын хэсгийг Цагдаагийн газрын даргын энэ оны 3 дугаар сарын 26-ны 
өдрийн А/15 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, ажлын хэсэг нэгдүгээр улирлын 
хуралдааныг зохион байгуулж тус цагдаагийн газарт буй эрсдэлүүдийг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулан 
шийдвэрлүүлж ажилласан.  



 

15 

 Цагдаагийн газрын дотоод хяналт болон прокурорын шаардлагын дагуу алба хаагчдын гаргасан 7 удаагийн зөрчил дутагдалд  
албаны шалгалт явуулж дүнг цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулан нэг алба хаагчид цол бууруулах, нэг алба 
хаагчид албанаас халах, хоёр алба хаагчид сануулах гурван алба хаагчид шийтгэл ноогдуулах үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн байна.  

Долоо: Дүгнэлт 

 Цаашид Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 онд дэвшүүлэн зорилт, төлөвлөгөөг мөн  дээд удирдах байгууллага, албан тушаалтнаас 
ирүүлсэн үүрэг, чиглэл, зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар, үр нөлөөг нэмэгдүүлж ингэснээр гэмт 
хэргийн гаралтыг бууруулж, алба хаагч бүрийн ажлын хариуцлага, сахилга, ёс зүйг сахин хангаж ажиллахыг илтгэн танилцуулъя. 
 
 
 

        ДАРГА, ЦАГДААГИЙН 
                                            ХУРАНДАА                             С.ЦЭРЭНСАМБУУ 
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