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ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  
2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 

 
2018.06.29                                                                                                                                                                                                     Улиастай сум  

Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 
 

- Цагдаагийн байгууллагаас хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт, үр дүнг тооцох баримт бичгийн жагсаалтын дагуу 2018 онд 5 
бүлэг 60 зүйлээр биелэлт үр дүн тооцох баримт бичгийн жагсаалтыг төлөвлөн цагдаагийн газрын даргаар батлуулан харьяа, хэлтэс, тасаг, 
ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн нарт хүргүүлэн ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэн биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

Төлөвлөгөөнд заасны дагуу хяналтад авч хэрэгжүүлэх, мэдээлэх баримт бичиг бүрийн хэрэгжилтийг ЦБҮАЖ/код-110/-д заасны дагуу 

ханган ажиллаж заасан хугацаанд холбогдох нэгж, албан тушаалтанд мэдээлэн ажиллаж байна.      

Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн дэд, Дэд дарга болон албадын дарга удирдлагаас ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэл, 

зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган биелэлт үр дүнг заасан хугацаанд тайлагнан ажиллаж байна. 

- Цагдаагийн газрын даргын зөвлөл батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 13 удаа хуралдаж алба хаагчдын ажлын үр дүнг хэлэлцсэн-12, 
алба хаагчдаас ирүүлсэн хүсэлт-38, томилгоо-10, иргэдээс ирүүлсэн хүсэлт-2, алба хаагчдын цол, шагналд тодорхойлох-7, алба хаагчдын 
цалингийн шатлал, удаан жилийн асуудал-5, албаны шалгалтын дүн хэлэлцсэн-13, бүтэц орон тооны асуудал-1, орон тооны бүс ажлын 
хэсгийн ажил дүгнэсэн-4, нийт 90 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. 

- 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар офицерын албан тушаалд 10, ахлагчаар 3 алба хаагч Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дэд 
даргын тушаалаар шинээр томилогдсон байна. Мөн онд тасгийн даргаар 1 алба хаагч, ахлах албан тушаалд 4 алба хаагч дэвшин 
томилогджээ. 2018 онд цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 6, өөрийн хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдсөн болон хүүхэд асрах чөлөө авсан 4, 
албанаас дутагдлаар халагдсан 1, албан тушаал өөрчлөгдөн томилогдсон 24 алба хаагчтай холбоотой тушаал шийдвэрийг холбогдох хууль, 
ЦБҮАЖ-д заасны дагуу гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар офицерын 1, ахлагчийн 11 орон тоо сул байна.   
      2018 оны эхний хагас жилд сургалтын төлөвлөгөөний дагуу мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн сургалтыг 37 удаа зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 2775 алба хаагч хамрагдсан.  Алба хаагчийн бие бялдрын бэлтгэлжилт хангах сургалтыг 26 удаа зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 1241 алба хаагч хамрагдсан. 2018 онд хэрэгжүүлэх албаны сургалтын төлөвлөгөөг 5 бүлэг 18 заалтаар төлөвлөгөө 
гарган хуваарийн дагуу сургалт явуулсан бүртгэл, сургалтын материалтай байна. Шинээр батлагдсан хууль, тогтоомж, эрх зүйн актаар 
офицер, ахлагч нарын мэдлэгийг сорих 30 асуулттай тест 10-ыг боловсруулж шалгалт авсан, мөн “тэсэрч дэлбэрэх бодис илэрсэн”, “хүн 
барьцаалсан”, “шүүхийн байрны орчинд эмх замбараагүй байдал үүссэн” зэрэг өгөгдлөөр ажиллуулж алдаа дутагдлыг хэлэлцэн дүгнэсэн.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу хийгдсэн төлөвлөгөөт шалгалт, алба хаагчдын мэргэшлийн түвшин 
тогтоох шалгалтад нийт 173 алба хаагч хамрагдаж, үүнээс 55 алба хаагч В, 88 алба хаагч С, 25 алба хаагч D, 5 алба хаагч F үнэлгээтэй 
дүгнэгдэж ерөнхий дүн 88.5 буюу “сайн” дүнтэй дүгнэгдсэн.  

- ЦЕГ-ын даргын 2017 оны А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан “Алба хаагчийн ажлыг үнэлэх журам /код-111/”-ын дагуу алба хаагчдыг 
үндсэн чиг үүргийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлын дүн мэдээг ажил дүгнэх үзүүлэлтийн  чиг үүрэгтэй нь нийцүүлж сар бүр цагдаагийн газрын 
даргын зөвлөлийн хурлаар ажлын үр дүнг хэлэлцэн 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар цагдаагийн газрын даргын 5 удаагийн 
тушаалаар 148/давхардсан тоогоор/ алба хаагчийн цалинг 5-20 хувиар нэмэгдүүлж, 55 алба хаагчийн цалинг 5-20 хувиар хасаж олгосон. 
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     Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг хангах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн конторын барилгын ажлыг 
гүйцэтгэх компанийг шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлээд байна. Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарыг тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл 
бололцоогоор хангах зорилгоор Цагдаагийн газрын дарга, сумын Засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч нарын гурвалсан гэрээг байгуулан 
шаардлагатай бензин шатахуун, холбооны хэрэгсэл, бичиг хэрэг болон хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын ажиллаж амьдарч буй ажлын байр 
/кабон/-ны цахилгаан, дулааны тогтмол зардлыг шийдвэрлэхэд сум орон нутгаар дэмжүүлэн ажиллаж байна. Мөн Баянтэс сум дахь 
Цагдаагийн байр/кобан/-нд засвар хийж тохижуулсан.  

- “Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журам”- ын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2018 оны 05 дугаар сард аймгийн 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргад хандсан бөгөөд орон нутгийн санхүүжилтээр RugGеar маркийн бэлэн бус торгуулийн багаж 5 
ширхгийг шийдэж өгснөөр тус Цагдаагийн газарт бэлэн бус торгуулийн багаж 8 ширхгийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  
       “Улаанбаатар хот, аймгийн төв, томоохон суурин газрын гудамж, талбайг камержуулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулах” ажлын хүрээнд орон нутгийн хөрөнгө орлогоос 140 сая төгрөг, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас 60 сая төгрөг 
гаргаж 200 сая төгрөгийн төсвөөр Улиастай сумыг камержуулахаар 2018 үндсэн чиглэлд тусгагдсанаар камержуулах ажлыг “Төгс 
электроникс” ХХК хийж гүйцэтгэж байна. 56-н цэгт 112 камер байршуулах ажил 30% тай явагдаж байгаа бөгөөд энэ оны 8 дугаар сард бүрэн 
ашиглалтад өгөхөөр ажиллаж байна.  

- Тус аймагт 2018 оны эхний хагас жилд  малчдын бүлэг-51, иргэдийн сайн дурын санаачилгын бүлэг/ хөршийн хяналтын бүлэг/-4, 
оюутан цагдаа-4, “Өсвөрийн сэргийлэгч” бүлэг-32, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг 30, School police 
эргүүлийн 19,   нийт  140  иргэдийн үүсгэл санаачилгын бүлэгт  2280 хүн  ажиллаа. Монгол Улсын Их сургуулийн Завхан сургууль, Соёл 
урлагийн их сургуулийн харьяа Хөгжим бүжгийн коллеж, Политехникийн коллежуудын 4 оюутны зөвлөлүүд, малчдын 3 бүлгийг тус бүр 1 
удаа  мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа. "Хариуцлагатай хамтарсан баг-2018" хөтөлбөрт арга хэмжээний хүрээнд зохион 
байгуулагдаж буй Хамтарсан багийг чадавхжуулах сургалтыг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтарч  Тосонцэнгэл сумд 
зохион байгууллаа.  Уг сургалтад Их-Уул, Тосонцэнгэл, Тэлмэн сумдын Хамтарсан багийн гишүүд, мөн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн 
эрхлэгч, багийн засаг дарга, багийн эмч тэргүүтэй гэр бүл, хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийг хамруулав.  

2018 оны эхний 5 сарын байдлаар байдлаар 10 хамтарсан багийн 113  гишүүнийг  чадавхжуулах сургалтад хамруулаад байна. Завхан 
аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/12 дугаартай захирамжаар “Зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан 
нөхцөлийг судалж, зохих дүгнэлт өгч, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хяналт 
шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн урт болон богино хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгийн байгуулсан. 
     Завхан аймагт 2017-2021 онд Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгээр хэрэгжих “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” 
хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд тус Цагдаагийн газраас 2 алба хаагч томилогдсон. 
     Мөн орон нутагт цас их хэмжээгээр орсонтой холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/72, 2018 оны 
04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/178 дугаартай  захирамжуудаар цас их орсонтой холбогдуулан  “Авто замын  хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар 
хязгаарласан”-ыг иргэдэд сурталчилж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллалаа.  
          Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/210 дугаартай захирамжаар олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын 
урамшуулал, үйл ажиллагааны зардлыг шийдвэрлүүлэн орон нутгийн хэмжээнд 5 олон нийтийн цагдаа ажиллуулж байна. 

- Тус цагдаагийн газраас Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх нэгдүгээр үе шатны салбар төлөвлөгөөг гарган 

батлуулж хэрэгжилтийг ханган үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Биелэлтийг хагас жилээр тооцон холбогдох нэгж, албан тушаалтанд заасан 



 

3 

хугацаанд газарт хүргүүлсэн. Цагдаагийн газраас орон нутгийн Айр-1 телевиз, Завхан сонины газартай тус тус хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулан Авлигын эсрэг сэдэвтэй шторк зурагт хуудсыг иргэдэд сурталчлах ажлыг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр сар 

бүрийн 3-р долоо хоног бүр тогтмол мэдээлэл хийж ажилласан.  

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Цагдаагийн газраас зохион байгуулагдсан нээлттэй хаалганы өдрөөр иргэдийн 

санал хүсэлтийг авах, мэдээлэл авах утас, авлигын хор хөнөөлийн талаарх зурагт хуудас бэлтгэн  иргэдэд тараасан. 

Шинэчлэн батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийг алба хаагчдаар судлуулж, долоо хоногийн 4 дэх өдрийн өглөөний 

ярианы дараа 2 алба хаагчаар сургалт бэлтгүүлэн бусад алба хаагчдад мэдээлэл хийлгүүлэн ажилласан. Нийт давхардсан тоогоор 72 алба 

хаагч хамрагдсан. Тус аймаг нь 2018-2020 оны хооронд Авлигагүй аймаг дэд хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна, уг дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил арга хэмжээг тухай бүрд нь аймгийн нэгдсэн сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгслүүдээр 

иргэдэд сурталчлан ажиллаж байна. Мөн Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Авлигагүй аймаг дэд хөтөлбөрийн талаар иргэдэд 

сурталчлах, Авлигын эсрэг сэдэвтэй шторк зурагт хуудсыг иргэдэд сурталчлах ажлыг орон нутгийн Эйр-1 телевизээр давхардсан тоогоор 34 

удаа нэвтрүүлсэн. Цагдаагийн алба хаагчийн авлига, хүнд сурталтай холбоотой мэдээ мэдээллийг хүлээн авах /126/ утасны дугаарыг бичсэн 

хэвлэмэл хуудас тарааж, Жижүүрийн шуурхай албанд  цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбоотой  санал 

хүсэлт, гомдол мэдээллийг хүлээн авах  тусгай 70462129 дугаарын утсыг нээн ажиллуулж хэвшээд байна. Эдгээр утаснуудад худал 

мэдээлэл өгч хариуцлага тооцуулсан этгээд байхгүй.  

Тус цагдаагийн газрын цахим хуудсыг  урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Ж.Баярмаа хариуцан 

ажиллуулж байна. Уг цахим хуудсан дахь мэдээллүүдийг тогтмол шинэчлэн цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа олон нийтийн болон 

бусад арга хэмжээг тогтмол сурталчлан ажиллаж байна. Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын тендер, худалдан авалтын 

арга хэмжээ болон  бусад 59 мэдээ мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсанд хугацаанд нь  тогтмол байршуулсан.   

     Цагдаагийн газар, тасгийн дарга нараас алба хаагчдын цаг ашиглалтад тавих хяналтыг өдөр бүр хэрэгжүүлэн Завхан аймагт 2018 оныг 
“Төрийн алба хаагчийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах” жил болгон зарласан, аймгийн засаг даргаас дэвшүүлсэн төрийн алба хаагчийн 
баримтлах 9 зарчимтай уялдуулан ажиллаж байна. 2018 оны нэг, хоёрдугаар улирлын “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”-ийг Цагдаагийн 
газар болон Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст зохион байгуулж сахилга хариуцлагыг сайжруулах талаар удирдлагаас 
болон алба хаагчдаас санал санаачилга, зөвлөмж гарган танилцуулж нэгдүгээр улирлын сахилгын зөвлөгөөнөөр гаргасан уриалгыг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, харилцааны соёлыг эрхэмлэн ажиллахыг алба хаагч бүрд үүрэг болголоо.  
     Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах” тухай 01 дүгээр албан даалгаврын 2018 онд 
хэрэгжүүлэх 25 заалт бүхий салбар төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг тооцож  энэ 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 41/103 тоот албан бичгээр 
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Аюулгүй байдлын хэлтэст хүргүүлсэн. Цагдаагийн газрын даргаас алба хаагч бүрээс бичгээр авлига, ашиг 
сонирхлоос ангид байх, албаны нэр хүнд, ёс  зүй, шударга ёс, удирдлагын манлайллыг эрхэмлэн ажиллах баталгаа авсан.   

- 2018 оны эхний хагас жилд алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 2 гомдол мэдээлэл ирүүлсэнд албаны шалгалтын дугаар 
олгож шалгаж шийдвэрлэсэн.  Үүнээс 1 алба хаагчид албан тушаалын цол бууруулах, 1 алба хаагчийн үйлдэлд сахилгын шийтгэл 
оногдуулах үндэслэлгүй  байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад  алба хаагчтай холбоотой өргөдөл, гомдол тоо 1 нэгжээр буюу 33 
хувиар буурч, сахилгын шийтгэл оногдуулсан тоо адил байна. Өргөдөл гомдолд бүртгэлээр хяналт тавьж хугацаанд нь шийдвэрлэж байна..  
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      Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргаас энэ оны 3/1781 тоот албан бичгээр ирүүлсэн ажлын чиглэлийг Цагдаагийн газрын нийт алба 
хаагчдад танилцуулан архи, согтууруулах ундааны хор уршгийн талаар жишээ дурьдан хэлэлцэж цаашид хэрэглэхгүй байх баталгаа авсан.      
      Тус аймгийн 24 сумын ард иргэдээс цагдаагийн  алба хаагчийн ажлын хариуцлага, сахилга, харилцааны соёлын талаар санал асуулга 
авч сум бүрээр дүгнэн, судалгаанд үнэлэлт дүгнэлт хийж алба хаагчдад цагдаагийн газрын даргаас зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна. 

- Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, цагдаагийн газрын гадаад дотоод орчныг засварлах, сүүлийн үеийн дэвшилтэд 
техник хэрэгслээр хангах чиглэлээр  бодлого боловсруулан ажилласан бөгөөд тус цагдаагийн газар нь 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар  
урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт  1.081.029.000 төгрөгийн санхүүжилт авч, үүнээс: цалинд 883.469.776 төгрөг, НДШ-д 20.692.393 төгрөг, 
гэрэл цахилгааны зардалд 9.990.408 төгрөг, түлш халаалтын зардалд 20.242.059 төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 2.937.350 хоолны 
зардалд  7.639.230 төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 5.270.960 төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 59.212.585 төгрөг, шуудан холбооны зардалд 
4.323.972 төгрөг, томилолтын зардал 11.588.000 төгрөг,  урсгал засварын зардалд 5.782.320 төгрөг зарцуулж ажилласан. 2018 онд 
батлагдсан төсвийг зарцуулж хоолны зардал 2.998.590 төгрөгийн өглөг үүссэн нь 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын хоолны 
мөнгө нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор өглөг үүссэн.      

- Тус Цагдаагийн газраас гэмт хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах зорилгоор Цагдаагийн газрын даргын 2018 оны А/26 дугаар тушаалаар 
“Түдгэлзүүлснээс сэргээсэн болон эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй гэмт хэргийг илрүүлэн шалгаж шийдвэрлэх ажлын хэсэг”-ийг байгуулж 
ажилласан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар цагдаагийн газрын дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, нарийн бичгийн даргаар эрүүгийн 
ахлах мөрдөгч, гишүүдэд Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, мөрдөн байцаах тасаг, хэрэг бүртгэх тасаг, сум дундын цагдаагийн хэлтэс, тасаг, 
хэсгийн дарга, сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа, хэсгийн байцаагч, багийн цагдаа нараас бүрдсэн. Ажлын хэсгийн гишүүдийг эрүүгийн 
мөрдөгч, мөрдөгч, хэсгийн байцаагч, багийн цагдаа гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр баг болгон ажиллуулсан нь гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэхээр 4-5 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй баг нэгдсэн удирдлагатайгаар ажиллаж байгаа нь гэмт хэргийг шуурхай илрүүлэх, шалгаж 
шийдвэрлэх, хариуцсан нутаг дэвсгэртээ гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэхэд чухал үр дүнгээ өгсөн шинэлэг ажил, арга хэмжээ 
болж гэмт хэргийн илрүүлэлт 60 хувьтай тооцогдлоо. Багийн ажлыг гэмт хэргийн илрүүлэлтээр үнэлж урамшууллыг багийн гишүүн бүрд 
олгох, хариуцлагыг мөн хамтын зарчмаар хүлээх нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь алба хаагчдын идэвх зүтгэлтэй, шуурхай ажиллахад дэмжлэг 
болж байна. 
 

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ 

 
Эрүүгийн цагдаагийн албаны чиглэлээр:  

          Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас 2018 оны хагас жилийн байдлаар 36 материалаар 126,030,000 /Нэг зуун хорин зургаан сая гучин мянган/ 
төгрөгийн хохиролтой, 41 холбогдогчтой, 36 хэрэг, үйлдлийг хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж, буюу эрүүгийн тасгийн алба 
хаагчид  шалгаж ажилласан. 

Эрэн сурвалжлах чиглэлээр  олж тогтоосон хүн, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд-5, мал, эд зүйл 76-г олж тогтоож эрэн сурвалжлалтыг 
зогсоосон. 

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар эрүүгийн цагдаагийн тасаг нь 113 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, 80 гомдол мэдээлэлд хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээж шалгаж шийдвэрлэсэн, 30 гомдол мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзаж, 3 гомдол мэдээлэл үлдэгдэл ажиллагаанд 
байна.  
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Зөрчлийн шинжтэй 34 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, хялбаршуулснаар шийдсэн-15 , Зөрчлийн хэрэг нээсэн-16, Зөрчлийг хүлээн 
авахаас татгалзсан-2, мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэсэн үлдэгдэл 1 байна.   

Тасгийн хэмжээнд нийт түдгэлзүүлснээс сэргээсэн эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй  54 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж, 
прокуророос ирүүлсэн даалгавар тогтоолын биелэлтийг тооцож 5 хэргийг шийдвэрлэж одоо үлдэгдэл 49 хэрэгт ажиллагаа хийж байна.  

Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас энэ оны эхний хагс жилийн байдлаар “Сар шинэ”, “Нөхөн төлбөр”, “Сан тулгалт”, “Газ”, “Орон нутаг”, 
“Устгал”, “Маршрут” зэрэг хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажилласан байна. 

Цагдаагийн байгууллагын “Эрэн сурвалжлах ажлын журам” /код-229/-ыг хэрэгжүүлэх, “Эрэн сурвалжлах мэдээллийн “ASAP” сангийн  
бүртгэлийн үйл ажиллагаа, ашиглалтын талаар  бие бүрэлдэхүүнд 5 цагийн албаны сургалтыг зохион явуулж,   санд эрэн сурвалжлалт 
зарлан мэдээлэх эрх бүхий офицер алба хаагч нэг бүрийг  сантай ажиллуулж “ASAP” санд зарлагдсан мэдээллийг хянаж, бүртгэж гаргасан 
зөрчлийг тухай бүр нь  засуулж  ажиллаж байна.   

Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах эрхтэй алба хаагч нар  дээр   шалгагдаж  байгаа иргэдийн  мэдүүлэг авах хэсгийн биеийн 
байцаалтын доод талд эрэн сурвалжлах “ASAP” сангийн тулгалт гэсэн асуултыг нэмж оруулан эрэн сурвалжлах сангаас хайлт тулгалтын 
хийж ажилласны үрд дүнд “ASAP” санд зарлагдсан 4 оргодол, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийг олж тогтоолоо.  

2018 оны эхний хагас жилд аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй. Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуулиар 
алба хаагчдад нэг цагийн сургалт орж ажилласан. Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу аймгийн төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудын дунд зохион явуулах Гэрч хохирогчийг хамгаалах хууль, журмын хэрэгжилтийн талаарх хэлэлцүүлгийн 
бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж, тус хэлтсээс ирүүлсэн зурагт хуудсыг хүн ам олноор цуглардаг албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
мэдээллийн самбарт байршуулж, видео шторкийг орон нутгийн Завхан телевизээр сурталчлан ажилласан байна. 

Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 7 холбогдогчтой 33,4 сая төгрөгийн 
хохиролтой 7 гэмт хэргийг илрүүлэн Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн шалгаж яллагдагчаар татах саналтай прокурорт шилжүүлсэн.  

 
Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр:  
Гомдол мэдээллийн талаар:  2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар тус цагдаагийн газрын Мөрдөн байцаах тасаг нь иргэд, аж ахуйн  

байгууллагаас 39 гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн ба гомдол, мэдээллийг хуулийн анхны 
хугацаанд 100 хувь шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 

Нийт шалгасан гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 34 буюу 75,0 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 4 буюу 20,0 хувийг нь 
хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 5,0 хувь буюу 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу  шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж 
шийдвэрлэсэн. 

Гэмт хэргийн талаар: 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар  нийт 52 хүнд холбогдох 55  хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаа явуулан шалгаснаас 18 хэргийг ЭХХШТХ-ийн 32.5.1.1, 1.5-1.1.-ээр хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай прокурорт хүргүүлж,  
33 хэрэгт нь эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах санал прокурорт хүргүүлж яллагдагчаар татан шалгаж, 28 хүнд холбогдох 33 хэргийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж шийдвэрлэсэн. Ажиллагаанд хэрэг бүртгэлтийн 2 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  

Бусад газраас харьяаллын дагуу эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татан шилжүүлэн ирүүлсэн 31 хэргийг хүлээн авч мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явуулан шалгаснаас 10 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн шалгаж 25 хүнд холбогдох 14 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх 
саналтай прокурорт хүргүүлж, 2 хэргийг бусад газарт харьяаллын дагуу шилжүүлж шийдвэрлэсэн. Ажиллагаанд мөрдөн байцаалтын 5 
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хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Нийт үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын 7 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулан шалгаж 
байна. Нийт мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийн 90,4 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн. 
           Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 131.8 сая  төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 105.2 
сая төгрөгийн хохирол нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн төлөлт 79.8 хувьтай гарсан. Мөрдөн байцаалтын ажиллагааны явцад яллагдагчийн 
хувьд ногдох 183.3 сая төгрөгийн эд хөрөнгө битүүмжлэн ажилласан.                                                                                                 
          2018 оны 6 сарын байдлаар яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлсэн 35  хэрэгт мөрдөгчийн 
мэдэгдэл бичиж 32 мэдэгдлийн хариуг авч ажилласан. 13 мэдэгдлийн чиглэлээр мэдэгдлийн хариуг газар дээр нь очиж шалгаж 
зааварчилсан. 3 мэдэгдлийн ирүүлэх хугацаа болоогүй байгаа болно. 
         Тасгийн даргаас мөрдөгч нарт ЭХХША-тай холбоотой 4 зааварчилга, мөрдөгч нарын шалгаж буй хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
нийт 29 хэрэгт даргын даалгавар, зааварчилга бичиж 28 зааварчилга, даалгаврын биелэлтийг тооцож ажилласан. Гэмт хэргийн шинжтэй 
нийт 14 дуудлагад мөрдөгчийн хамт очиж хэргийн газрын үзлэгийг удирдан зааварчилж явуулсан болно. 
          2018 оны эхний 6 сарын байдлаар хулгайлах гэмт хэрэгт холбогдон яллагдагчаар татагдсан хэргийн холбогдогч нарт таслан сэргийлэх 
арга хэмжээг зөв оновчтой авснаар мөрдөн байцаалтын шатнаас оргон зайлсан яллагдагч байхгүй байна.  
          Урд оны түдгэлзүүлсэн 1 хэрэгтэй байсныг 2018 оны 01 дүгээр сард сэргээн эрүүгийн 1723000020003 дугаартай Загдсүрэнгийн 
Мягмарцэрэнд холбогдох ЭХХШТХ-ийн 31.14-1.2 түдгэлзүүлсэн 1 хэрэг байсныг 2018 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр оргодлыг олж 
баривчлан хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж шийдвэрлэсэн. 
           Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Мөрдөн байцаах, Эрүүгийн цагдаагийн албаны даргаас эрүүгийн хэрэгт хяналт тавих 
журам” / код- 328/ -ын 328.5.1,  328.5.2, 328.5.3 дахь заалтуудыг хэрэгжүүлж ажиллаж, шүүх, прокуророос нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцсан 
хэргийн бүртгэл, цагдан хорих болон Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарлах таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан яллагдагчийн бүртгэл, 
түдгэлзүүлсэн хэргийн бүртгэл болон хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэргийн бүртгэлийг тус бүрд нь нээн бүртгэлээр хяналт тавьж 
ажиллаж байна. 
       Тасгийн даргын зүгээс хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын нийт 29 хэрэгт даргын зааварчилга бичиж биелэлтийг хангуулж ажилласан. 
Гэмт хэргийн шинжтэй нийт 14 дуудлагад мөрдөгчийн хамт очиж хэргийн газрын үзлэгийг удирдан зааварчилж явуулсан болно. 
        Прокурор, Мөрдөгч нарын хамтарсан зөвлөгөөнийг сар бүр Цагдаагийн газар, Прокурорын байгууллага дээр ээлжлэн зохион байгуулан 
мөрдөгч нарын гаргаж байгаа эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гаргаж байгаа алдаа, зөрчлийн талаар хэлэлцэн 
шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон ажилласнаар алба хаагчдын гаргаж байгаа алдаа, зөрчил тодорхой хэмжээгээр буурсан.  
        Цагдаагийн газар, аймгийн Прокурорын газрын хамтарсан зөвлөгөөнийг Цагдаагийн газрын дарга, аймгийн Прокурорын баталсан 
удирдамжийн дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнөөр аймгийн Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн газрын 
Эрүүгийн мөрдөгч, Хэрэг бүртгэх албаны мөрдөгч, Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгчдийн хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион явуулж эхний 
улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажил, арга хэмжээ болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга замын талаар болон Шүүх, прокуророос буцсан хэргийн 
шалтгаан нөхцөл, цаашид анхаарах зүйлийн талаар хэлэлцэж зөвлөгөөнөөс шийдвэр гарган хэрэгжүүлэн ажилласан. 
        Мөн 2018 оны 04 дугаар сарын байдлаар шүүхээс буцсан 1, прокуророос буцсан 2  эрүүгийн хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судалж, 
тогтоох ажлын төлөвлөгөө гарган, алба хаагчдыг сурган дадлагажуулах, прокурор, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарын хамтын 
ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр Завхан аймгийн Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн газрын хамтарсан 
“Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, гарч буй хүндрэл бэрхшээл, гарах 
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арга зам Шүүхээс буцаж байгаа хэргийн шалтгаан, үндэслэл цаашид анхаарах асуудал”-ын талаар Цагдаагийн газрын хурлын зааланд 3 
цагийн уулзалт, ярилцлага байдлаар арга хэмжээ зохион байгуулсан. 

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар прокурорын тогтоолд устгахаар заагдсан эрүүгийн 13 хэрэг, 1 гомдол мэдээллийн 490 ширхэг 
эд мөрийн баримтыг устгаж ажилласан. 

Одоо тус Цагдаагийн газрын эд мөрийн баримт хадгалах өрөөнд 19 эрүүгийн хэрэгт эд мөрийн баримтаар тооцогдсон 84 ширхэг эд 
мөрийн баримт хадгалагдаж байна. 

Эрүүгийн хэргийн эд мөрийн баримт, барьцааны эд зүйл, мөнгө, хураан авсан болон битүүмжилсэн эд хөрөнгийг хүлээн авч, 
шийдвэрлэсэн тухай бүртгэлд урд бүртгэгдсэн болон 2018 оноос хойш хураагдсан эд мөрийн баримтуудыг шинэчлэн бүртгэсэн, эд мөрийн 
баримтын онцлог шинж тэмдэг, тоо ширхэг, хэргийн дугаар, эд мөрийн баримтаар тооцсон огноо, хэзээ хэрхэн шийдвэрлэсэн эсэхийг бүрэн 
тэмдэглэж, шаардлагын дагуу бүртгэлжүүлэн ажилласан. 

 
Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр: 
Хэрэг бүртгэх тасаг нь энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэд, байгууллага, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 23 

гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, 3 гомдол, мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 15 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээж, 4 гомдол, мэдээлэлд мөрдөн байцаалтын хэрэг үүсгэж, 1 гомдол, мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлэн шийдвэрлэсэн. 
        Хэрэг бүртгэлтийн 25 хэрэг шалгаж, 17 хэргийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татаж, 2 хэргийг хааж, 1 хэргийг харъяаллын дагуу 
шилжүүлж шийдвэрлэсэн бөгөөд одоо ажиллагаанд 5 хэрэг шалгагдаж байна.    

Мөн энэ хугацаанд мөрдөн байцаалтын 33 хэрэг шалгаж, 31 хэргийг шүүхэд шилжүүлж, 1 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн шийдвэрлэсэн. 
Одоо ажиллагаанд 1 эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байна.  

Хэрэг бүртгэх тасаг нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Цагдаагийн ерөнхий газар, Хэрэг бүртгэх алба, Цагдаагийн газрын 2018 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Хэрэг бүртгэх албаны даргаас өгсөн үүрэг, 
даалгавар, ажлын чиглэл зэрэгт нийцүүлэн 5 бүлэг 39 заалт бүхий ажил, арга хэмжээ, 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөөг 5 бүлэг 13 заалт бүхий 
ажил, арга хэмжээ, 2 дугаар улирлын төлөвлөгөөг 5 бүлэг, 14 заалт бүхий ажил, арга хэмжээтэй боловсруулж, Цагдаагийн газрын даргаар 
баталгаажуулан үр дүнг тооцон ажилласан.           
         Мөн Хэрэг бүртгэх албаны удирдлагаас ирүүлсэн 3 үүрэг, 16 үүрэг ажлын чиглэлийг алба хаагч нарт танилцуулж, тэмдэглэл үйлдүүлэн, 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, Цагдаагийн газрын даргаар батлуулж ажиллаа.  

Хэрэг бүртгэх тасгийн орон тоо бүрэн бөгөөд тасгийн дарга 1, ахлах мөрдөгч 2, нийт 3 орон тоотой ажиллаж байна.  
 
Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
Гудамж  талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 9 үйлдсэнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад ижил түвшинд байна. Олон нийтийн газар 

үйлдэгдсэн гэмт  хэрэг 11 бүртгэгдсэнийг  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 7 нэгжээр буюу 2.7 дахин өссөн байна, Согтуугаар үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг 24 бүртгэгдсэнийг  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 5 нэгжээр буюу 17.2 хувиар буурсан байна. 2018 оны эхний хагас жилд 99 
иргэн баривчлагдсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал ижил түвшинд байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар зөрчлийн шинжтэй 364 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, 93 зөрчлийн хэрэг 
нээж, харьяаллын дагуу 3 материалыг шилжүүлж, 135 материалыг хүлээн авахаас татгалзсан, 119 материалыг хялбаршуулсан журмаар 
шийдвэрлэсэн байна. Нийт 2159 зөрчил илрүүлж, 1901 иргэнийг 130,386,0 /нэг зуун гучин сая гурван зуун наян зургаан мянга/ төгрөгийн 
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торгуулийн арга хэмжээ авч, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн, танхайрсан, эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 
болон бусад зөрчил гаргасан 99 хүнийг шүүгчийн захирамжаар 7-30 хоногоор баривчлах шийтгэлийг эдлүүлсэн. 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2/24 дугаартай ажлын чиглэл, үүргийн дагуу 
тус цагдаагийн газарт иргэдээс өөрийн хүсэлтээр устгуулахаар ирүүлсэн 8 галт зэвсгийг Шүүхийн шинжилгээний албанд хүлээлгэн өгч 
дүгнэлт гаргуулан 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 45/152 дугаартай тоотоор хүргүүлсэн. Эхний хагас жилийн байдлаар шинээр 18 
галт зэвсэг бүртгэн гэрчилгээ олгосон байна. 

Улиастай сумын нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөнт эргүүлийг 6 багт 4 чиглэл, сумд 1-2 чиглэлд давхардсан тоогоор эргүүлд 240 офицер, 
4350 ахлагч нийт 4590 алба хаагч 640 автомашин, мотоцикльтойгоор /хоног 153, ажилласан алба хаагч нэг өдөрт аймагт-6, Тосонцэнгэлд 2, 
сумдад 18 нийт 26 алба хаагч/ 3970 удаа 23868 хүн/цагийн /хоног, ажилласан алба хаагчийн тоо/ эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд нийтийг хамарсан 155 удаагийн арга хэмжээний үеэр 543 алба хаагч, 1505 цаг, 107 автомашин, 441 тусгай 
хэрэгсэлтэйгээр хэв журмын хамгаалалтыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилд холбогдон энэ оны эхний 05 сарын байдлаар 278 хүн 
эрүүлжүүлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 7 нэгжээр буюу 2.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ оны эхний 05 сарын 
байдлаар 99 иргэн баривчлагдсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал ижил түвшинд байна. Баривчилагдсан иргэдийг байранд хүлээн авч, 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэн захиргааны туслах тоо бүртгэлийн санд бүртгэж. эрүүлжүүлэх байраар үйлчлүүлсэн хүмүүсийг журмын 
дагуу картжуулан, шүүх шинжилгээний албатай хамтран 102 хүний биеийн зураг болон хурууны хээг авч санд оруулан, бүртгэл судалгааг 
тухай бүрт нь баяжуулан ажиллалаа. Ар гэр, асран хамгаалагчид нь 15 хүн хүлээлгэн өгч ажилласан байна. Саатуулагдсан болон 
баривчлагдсан хүмүүст батлагдсан хуваарийн дагуу сургалтын баг хамтран өдөр бүр Монгол улсын хууль тогтоомжууд, архины хор уршгийн 
талаар сургалт явуулан зөвлөмж, анхааруулгыг тараан ажилласан. Саатуулах байрны тайлан мэдээг 7 хоног, сар, улирлаар гарган 
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. Саатуулах баривчлах байрны ариутгал, цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийлгэн ажиллаж байна. 
2014 оноос хойш хугацаанд эрүүлжүүлэх, баривчилах байрны хураамж төлбөрийг 100% санхүүтэй тооцоо хийсэн. 
          2018 оны эхний хагас жилийн  байдлаар эрүүгийн хэргийн 68, иргэний хэргийн 394, захиргааны хэргийн 20, захиргааны зөрчлийн 56, 
магадлангийн 45, нийт 583 шүүх хуралдаанд дэг сахиулж ажилласан. 
 Шүүх хуралд давхардсан тоогоор шүүгч 703, нарийн бичгийн дарга 577, улсын яллагч 126, өмгөөлөгч 130, хохирогч 43, шүүгдэгч 135, 
хариуцагч 156, нэхэмжлэгч 474, гэрч 17, бусад 11 оролцогч оролцож, шүүх хуралдаан хэвийн явагдсан. Шүүхийн байрны харуул, 
хамгаалалтын үүргийг 24 цагаар гүйцэтгэж, шүүхийн байранд нэвтэрсэн 3730 иргэдийн бичиг баримтыг шалгаж үйлчилсэн. Харуулын 
болон хамгаалалтын цагдаа нарт Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаас үүрэг, ажлын чиглэл 1, зааварчилгаа 2-г хүргүүлж 
биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Шүүх хуралдаанд оролцогчийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор өглөө оройд шүүх 
танхимуудад үзлэг хийж шүүх хуралд ирж байгаа иргэдийн бичиг баримт, бие эд зүйлд үзлэг хийж хэвшсэн. Сум дундын эрүүгийн хэргийн 
анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 6 захирамжийг хүлээн авч 3 хариуцагч, 2 хэргийн оролцогч, 1 гэрчийг албадан ирүүлж биелэлтийг хангаж 
ажилласан. Ердийн хуяглан хүргэх ажиллагааг 32 удаа явуулж аймгийн шүүхэд 16, цагдан хорих байранд 16, иргэнийг хуяглан хүргэснээс 
32 удаа авто машинаар, хуяглан хүргэх ажиллагааг зохион явууллаа 
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Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
Тус Цагдаагийн газраас гэмт хэрэг, зөрчлийн шатган нөхцөлийн талаар  холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд  18 санал бүхий 8 

танилцуулгыг хүргүүлснээс 77,8 хувийг шийдвэрлүүлсэн ба аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ-ийн хурлаар 8 асуудал хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлээ. 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 16799000 төгрөгийг  аймаг, сумдын ИТХ, Засаг даргаас гаргуулан  шийдвэрлүүлсэн. 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 32  нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 

зохион байгуулж, 38 нэгдсэн үзлэг шалгалт, 140 сургалт мэдээлэл, сурталчилгаа, 10 уулзалт хэлэлцүүлэг, ярилцлага, 9 өдөрлөг, 14 
уралдаан тэмцээн нийт 173 ажил арга хэмжээг зохион явуулсан ба эдгээр арга хэмжээнүүдэд 17982 иргэн хамрагдлаа. ГХУС арга хэмжээний 
хүрээнд 38 иргэн, 120 байгууллагын 1183 ажилтан алба хаагчдыг  сайн дурын болон нийтийн эргүүл, жижүүрт ажиллууллаа.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар үр нөлөөг дээшлүүлэх, гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах 
чиглэлээр 104 байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэл хүргүүлж, биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаа. Мэдэгдлийн мөрөөр тодорхой ажил 
зохион байгуулаагүй,хариуг хугацаанд нь ирүүлээгүй 5 албан тушаалтанд Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцон 
ажиллаа. 

Гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож болшгүй 86 иргэнийг шинээр бүртгэл судалгаанд хамруулан, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 
Монгол улсын хуульд заасны дагуу цагдаагийн байгууллагын захиргааны хяналтыг 46 хүнд тогтоон ажиллаа.  Тус аймагт үйл ажиллагаа 
ажиллагаа явуулж буй иргэдийн 140 үүсгэл санаачилгын бүлгийн 2280 хүнтэй хамтран ажиллаж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа. 

Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр идэвх санаачилгатай ажилласан 9 байгууллага, 
42 иргэнийг 5,552.000 төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа.      
 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, ослын  гомдол мэдээлэл 27 хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн нь 

урд оны мөн үетэй харьцуулахад 12.9% буурсан, гэмт хэрэг 9 бүртгэгдэж, шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан нь урд оны мөн үетэй 
харьцуулахад ижил түвшинд, зам тээврийн осол 18 бүртгэгдсэн нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад 18 % буурсан, зам тээврийн осол, 
хэргийн улмаас нас барсан хүний тоо 6 байгаа нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад 14,2.% буурсан, гэмтсэн хүний тоо 17 байгаа нь урд оны 
мөн үетэй харьцуулахад 34,6% буурсан үзүүлэлттэй байна. 

ХАБЭГХ-ээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Завхан АЗЗА” ТӨХК, Хот тохижилт үйлчилгээний албаны тээврийн хэрэгслүүдэд 6 удаа 
үзлэг шалгалт хийж, зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Хараацайн жигүүр”, “Жавхлант хийморь”, “Жигд эргэлт”, зэрэг хот хоорондыг 
зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн автобуснуудад үзлэг шалгалт хийж Улиастай-Улаанбаатар, Тосонцэнгэл- 
Улаанбаатар хотын чиглэлд 11:00, 16:00 цагуудад гарах үед нь тээврийн хэрэгсэл, ачаа тээшинд үзлэг, шалгалт тогтмол хийж осол, хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр замын хуудсанд тэмдэглэл хийж гарын үсэг зуран жолооч нарт ухуулга яриаг тогтмол хийж, 2018 оны 
нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагаар Улаанбаатар хотоос 1, Ховд аймгаас 3, Увс аймгаас 1, Баян-Өлгий аймгаас 1 тээврийн хэрэгсэл цэрэг 
тээвэрлэж ирсэн бөгөөд 2018 оны 05 дугаар сарын 03-нд уг тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалган зааварчилгаа 
өгч ажиллаа. 

Замын цагдаагийн тасгаас хариуцсан нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газар, Замын цагдаагийн алба, Цагдаагийн газраас зохион 
байгуулсан “Шинэ жил”, “Сар шинэ-Аюулгүй тээвэр”, “Сар шинэ”, “Хуулийн хэрэгжилт” “Ачааны автомашин ачаа тээвэрлэлт”, ““Согтууруулах 
ундаа—Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, “Мотоциклийн бүртгэл”, “Бяцхан зорчигч” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллаа. 
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Нэгдсэн арга хэмжээний хугацаанд гудамж замын хяналт шалгалтаар 8,568 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 1757 зөрчил илрүүлж, МУ-ын 
Зөрчлийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 7.3.1, 7.5 дахь заалтуудыг зөрчиж согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 240 жолоочийг илрүүлэн тээврийн хэрэгслийг саатуулж, Зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох 
хууль тогтоомж зөрчсөн нийт 1895 жолоочийг 108,120,000 төгрөгөөр торгож, зөрчил гаргасан 285 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр 
саатуулж ажилласан байна.Зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний, мөн зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
Завхан цагдаагийн газар“, “Орон нутгын замын цагдаа”, Завхан аймгийн нэгдсэн групп гэсэн  facebook хаягаараа дамжуулан олон нийтэд 
мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг 63 удаа, “Шинэ-Завхан” телевизээр  олон нийтэд сэрэмжлүүлэг мэдээ 32, нэвтрүүлэг 7 бэлтгэн хүргэсэн байна. Мөн 
зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Аж ахуй нэгж байгууллагад 12 сургалт, 1 нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион 
байгуулж  1530 иргэн хамруулж тэдгээрийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх талаар ажил арга хэмжээг зохион байгуулж, 1500 ширхэг 
санамж, сэрэмжлүүлэг хэвлэн бэлтгэн тараан ажилласан байна. 

Хүүхдийг зам тээврийн хэрэг, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, иргэд олон нийт хүүхэд багачуудад зам тээврийн осол хэргийн хор 
уршгийг таниулах, замын хөдөлгөөнд оролцох дадлыг зөв хэвшүүлэх, эцэг эх, асран хамгаалагчдын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, хууль эрх 
зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Замын цагдаагийн албанаас зохион байгуулж байгаа “Бяцхан зорчигч” нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд Завхан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн 
газраас хамтран "Бяцхан зорчигч" аяны нээлтийг 2018 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр Улиастай сумын Генералуудын талбайд зохион 
байгуулсан. 
        Зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2018 оны эхний 6 сарын байдлаар  “Сар шинэ- аюулгүйн тээвэр” нэгдсэн 
арга хэмжээний хүрээнд Политехник коллежийн 43 багш,  93 оюутнуудад  “2017 онд гарсан зам тээврийн хэрэг, ослын шалтгаан нөхцөл”,  
аймгийн хойд чиглэлийн тойргийн 11 сумын багш нарын сургалт, зөвлөгөөний үеэр 98 багш, иргэдэд  “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль”, Тэлмэн сумын Өвөгдий багийн 56 малчинд  хуралд “Улсын чанартай авто зам дагуу малаа хариуцлагатай маллаж зам тээврийн 
осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх” талаар тус тус сургалт орсон. 

 2018 оны 02 дугаар сард “Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх”, “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль” зэрэг сэдвээр  
Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн 90 алба хаагчдад сургалт зохион байгуулж санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллаа.  

Хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Улиастай сумын ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 11 
цэцэрлэгийн 1767 багш, эцэг, эх, сурагчдад “Замын хөдөлгөөн хэрхэн зөв боловсон оролцох вэ”, “Явган зорчигчийн үүрэг”, “Хүүхдийн 
аюулгүйн суудал, түүний ач тус”, сэдвээр тус тус сургалт зохион байгуулж ажиллаа. Сургалтын үеэр “Хүүхдийг зам тээврийн хэрэг, ослоос 
урьдчилан сэргийлье” уриалгыг гаргаж сургууль, цэцэрлэгүүдээр байрлуулсан.  

Зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар иргэн аж ахуйн нэгжид 25 албан мэдэгдлийг  хүргүүлж 
мэдэгдлийн хариу авалт 80 %-тай байна. 

Хөдөлмөрийн сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны А/171, А/496 дугаар тушаалаар баталсан “Тээврийн 
хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тээврийн хэрэгсдийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын үйл 
ажиллагаанд магадлан шинжилгээ хийхээр Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/74 дугаар тушаалын 
ажлын хэсэг тус аймагт үйл ажиллагаа эрхэлдэг 7 авто сургуульд магадлан шинжилгээ хийснээс  “Хатан бээл” ХХК /А,В,С,Д,Е/, Онц 
Чандмана хоршоо авто сургууль /А,В/, “Манлай-Од” ХХК /В/, Батлан хамгаалах туслах нийгэмлэгийн аймгийн зөвлөл /А,В,С/, “Женералс 
Капитал ХХК /А,В/ зэрэг авто сургуулиуд тэнцэж, Завхан бум ХХК /В, С/ авто сургууль үйл ажиллагаа зогсоохгүй шаардлага авч, Отгон жолоо 
ХХК /А,В/ авто сургууль үйл ажиллагаа зогсоож, ажил сайжруулах шаардлага авсан байна. 
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Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 156 жолоочийн эрхийг Зөрчлийн тухай хуулиар хасаж, 
TPS санд 72 цагийн дотор шивж бүртгэлийг сар бүрийн 25-ны дотор албан бичгээр холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэн ажиллаж 
байна. 

Тус аймгийн Тосонцэнгэл сумаас Идэр сумын 61-н гарам хүртэл 114 км хатуу хучилттай зам тавих ажлыг Хятад улсын “Шинжан 
бешин” ХХК зам засварын ажлыг хэвийн гүйцэтгэж байна. Тэлмэн сумын дөрвөн замаас Нөмрөг, Сонгино сумын чиглэлийн 167 км авто зам 
шинээр тавихаар “Монгол ЛЗ зам гүүр” ХХК зам засварын ажил эхлэн хэвийн явагдаж байна. Тус замуудад болон Солонготын даваа, 
Загастайн даваа, Ганцын давааны замуудад замын засвар арчлалтад давхардсан тоогоор 2 удаа хяналт тавьсан. 

Техник, замын зохион байгуулалтын чиглэлээр “Сар шинэ- аюулгүй тээвэр”, Ачааны автомашин ачаа тээвэрлэлт”, “замын хяналт”, 
“Согтууруулах ундаа-Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, “Мотоцикл”, “Улсын дугаарын бүртгэл” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
явуулан орон нутгийн “Шинэ Завхан” телевиз болон 106,5 Fm радиогаар зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа 
танилцуулга хийн ажиллаж байна. 
 

Гурав. Дүгнэлт 
 

 Цаашид Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 онд дэвшүүлэн зорилт, Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг мөн дээд удирдах байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлсэн үүрэг, чиглэл, зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлж гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар, үр нөлөөг нэмэгдүүлж, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулж, алба хаагч бүрийн ажлын хариуцлага, сахилга, 
ёс зүйг сахин хангаж Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Дотоодын цэргийн командлагчийн баталсан удирдамжийн дагуу хийгдсэн 
төлөвлөгөөт шалгалтын ажлын хэсгээс өгсөн үүрэг чиглэл, ажлын зааварчилгааг бүрэн хэрэгжүүлэн шуурхай, хуульч ажиллагааг хэвшүүлэн 
ажиллана. 
 

Дөрөв. Санал 
 

1. Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст замын цагдаагийн зохицуулагч 1, цагдаа зохицуулагч 6 гэсэн орон тоотойгоор  
улсын чанартай А-0604 чиглэлийн авто зам, харьяалах 8 сумыг хариуцан  үүрэг гүйцэтгэж байна. 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
Тосонцэнгэл сумаас Солонготын даваа хүртэлх 110 км  улсын чанартай хатуу хучилттай замд зам тээврийн хэрэг 2 удаа гарч 4 хүний амь 
нас хохирч, 1 хүн хүнд гэмтжээ. Иймд Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн цагдаа зохицуулагчийн 1 орон тоог  
зохицуулагчийн орон тоо болгон өөрчлүүлэх, 

2. Тосонцэнгэл сумд төрийн болон хувийн өмчит 164 аж ахуй нэгж, байгууллага үйл  ажиллагаа явуулдаг, хүн амын төвлөрөл ихтэй, 
дайран өнгөрөх хөдөлгөөн ихтэй, энэ эхний 06 сарын байдлаар гэмт хэрэг, зөрчлийн  шинжтэй 195  гомдол мэдээлэл хүлээн авч 139 
мэдээлэл зөрчлийн, 56 мэдээлэл гэмт хэргийн шинжтэйгээр бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 12 нэгж буюу 40 хувиар 
өссөн  байна. Тус сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн ахлах мөрдөгч 1 ажиллаж байгаа бөгөөд аймагт гарч буй нийт гэмт 
хэргийн 31,8% нь тус сумд бүртгэгдэн шалгагдаж байгаа, ашиг сонирхол албан тушаалын гэмт хэрэг гарах нөхцөл өндөр, энэ төрлийн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх чиглэсэн алба хаагч үгүй зэрэг байдлыг харгалзан үзэж тус Цагдаагийн хэлтсийн харьяа Түдэвтэй сум дахь Цагдаагийн 
хэсгийн мөрдөгчийн 1 орон тоог эдийн засгийн мөрдөгчийн орон тоо болгон өөрчлүүлэх, 
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3. Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт харьяалагдах офицер/эрүүлжүүлэх, 

саатуулах байрны эмч/-1, цагдаа/шүүхийн хамгаалалтын цагдаа-2, харуул цагдаа-4, эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа-4/ 10 

нийт 11 алба хаагч ажиллаж байна.  

4. Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажлыг мэргэжил арга зүйгээр удирдан зохион байгуулах 

офицер алба хаагчтай болохын тулд хамгаалалтын цагдаагийн 1 орон тоог хэв журмын ажил хариуцсан офицерын орон тоогоор, 

5. 2018 оны эхний 6 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэсэн болон, согтууруулах ундааны 
зүйл хэрэглэсэн үедээ захиргааны зөрчилд холбогдсон 333 хүн эрүүлжүүлэгдэж,  120 иргэн захиргааны журмаар баривчлагдсан байна. Тус 
цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байр нь эмч-4, цагдаа-4, тогооч-1, Тосонцэнгэл сумд  эмч-1, цагдаа-4 гэсэн орон тоотойгоор үйл 
ажиллаагаа  24 цагаар тасралтгүй явуулж байна. Иймд цагдаагийн газрын болон Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн 
эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйгээр удирдан зохион байгуулж ажиллах зорилгоор 
Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх , саатуулах байрны эмчийн 1 орон тоог дарга-эмчийн орон тоо болгон өөрчлүүлэх, 

6. Цагдаагийн газрын халаалтын зуухны тогоо нь 2007 онд ашиглалтад орсноос хойш одоог хүртэл ашиглаж байгаа ба 2 удаа цоорч 
засвар хийсэн боловч нимгэрч дахин гагнуур авах боломжгүй болсон тул шинээр солих хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх, 

7. Цагдаагийн газрын тээвэр шатахууны зардал нь сумдын хэсгийн төлөөлөгч нар Зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийг хүлээн авч 
шалгахад 3 хоног дотор шийдвэрлэх, өвлийн улиралд Отгон, Шилүүстэй, Тэс, Баянтэс зэрэг сумд нь даваа хаагдсанаас батлагдсан замаас 
80-250 км тойруу замаар явах, дулааны улиралд Завханмандал, Ургамал, Дөрвөлжин, Цэцэн-Уул зэрэг сумд нь хэрэг шалгах явцад элс 
ихтэйн улмаас 120-200 км тойрч явах зэргээс шалтгаалан шатахууны зардал нэмэгдэж байна. Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 
оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/259 тушаалаар 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын хоолны зардлын хэмжээг 40 хувиар 
нэмж 5000 /таван мянга/ төгрөгөөр тогтоосон боловч энэ оны төсөвт хоолны зардал нэмэгдээгүйн улмаас өглөг үүссэн зэрэг асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх саналтайг илтгэн танилцуулъя. 

 

 
 
    ДАРГА,  

ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                             С.ЦЭРЭНСАМБУУ 
 
 

 

 

  


