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Тус Цагдаагийн газар нь Цагдаагийн байгууллагаас 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, аймаг орон нутгийн хэмжээнд дэвшүүлсэн зорилт зохион 
байгуулж байгаа үйл ажиллагаатай уялдуулан гэмт хэрэгтэй тэмцэх,  нийтийн хэв журам 
хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажлаа жил улирал сар 7 хоногоор 
төлөвлөн сар бүр биелэлт, үр дүнг тооцож ажиллаа. 

Цагдаагийн газар нь олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 
хөгжүүлэх, цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй болгож, өргөдөл гомдлыг 
хүлээн авах, барагдуулах ажлыг боловсронгуй болгоход орчин үеийн мэдээллийн 
технологийг ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэхэд анхаарч Цагдаагийн 
ерөнхий газрын www.police.gov.mn, www.tuv.police.gov.mn цахим хуудаснуудад 
мэдээ, мэдээлэл байршуулж, мэдээллийг сар тутам шинэчлэн баяжуулан ажиллаж 
байна. 
  

                             ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
Тус Цагдаагийн газар нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Цагдаагийн 

байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг ханган, хүний нөөцийн төлөвлөлт, 
бодлогыг хэрэгжүүлэх, алба хаагчийг судлах, томилох, чөлөөлөх, цол олгох, шагнаж 
урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, тэтгэвэр тэтгэмж олгох, алба хаагчдын 
хувийн хэргийн баяжилт бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалтыг хангах, хүний нөөцийн 
цахим санд алба хаагчдын мэдээллийг оруулах зэргээр хүний нөөцийн бодлогыг 
хэрэгжүүлж хууль, журам, зааврыг мөрдөн ажиллаж байна. 

Цагдаагийн газрын сул орон тооны жагсаалтыг гаргаж Цагдаагийн ерөнхий газар 
болон Цагдаагийн газрын веб сайтад байрлуулах, сумдын хэсгийн төлөөлөгч, замын 
цагдаагийн байцаагч нар, Зуунмод сумын 6 багийн хэсгийн байцаагчид цагдаагийн 
албанд ажиллахад заагдсан шалгуур үзүүлэлт хангаж цагдаагийн албанд ажиллах 
хүсэлт гаргасан иргэдийг бүртгэж судлуулах ажлыг хариуцсан нутаг дэвсгэртээ зохион 
байгуулах ажлын чиглэл өгч, энэ тухай аймгийн “ТВS” олон нийтийн телевизээр зарлан 
иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч Цагдаагийн албанд ажилд орох иргэнийг эрүүл мэндийн 
үзлэгт тэнцсэн гэсэн дүгнэлт гарсанаас хойш хүний нөөцийн ажил хариуцсан алба хаагч 
судалж, иргэдийн судалгааны материалыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, 
сургалтын хэлтэст хүргүүлж, тус хэлтсээс дахин судалгаа хийж, Төрийн албаны 
зөвлөлөөс тогтоосон журмын дагуу мэргэшлийн шалгалт авч, шалгалтад тэнцсэн 
иргэдийг тухайн орон нутагт нь ажиллах зөвшөөрөл олгосноор ажлын байраар хангаж 
байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 13 -ны өдрийн 279 
дүгээр тушаалаар офицер 104, ахлагч 93,  энгийн 3, бүгд 200 орон тоотой батлагдсан 
ба 475 дугаар тушаалаар шүүх байгуулах тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай 
холбогдуулан 3 орон тоо нэмж 203 орон тоотой болсон. Одоо офицер 105, ахлагч 89,  
энгийн 3, бүгд 197 алба хаагч ажиллаж байгаа офицер-2 / ЗСДСДЦХ-т Хэв журмын ажил 
хариуцсан ахлах байцаагч, Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагч/, ахлагч 4 
/ цагдаа зохицуулагч-1, Архуст сум дахь цагдаа, Баяндэлгэр сум дахь цагдаа, 
Баянхангай сум дахь цагдаа/,  орон тооны нөхөн хангалт 95.5 хувьтай байна. 
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            ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
 
Цагдаагийн газрын дарга, удирдлагаас иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэрэг, 

зөрчлийн тухай мэдээ, мэдээлэл бүрийг бүртгэн шуурхай шалгаж, шийдвэрлэлтэд тавих 

хяналтыг сайжруулах хоногийн нөхцөл байдалтай биечлэн танилцаж иргэд, аж ахуйн 

нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн дүн мэдээг 7 хоног 

бүрийн даваа гаригт танилцуулан хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

Тус Цагдаагийн газар нь 2016 оны 1 дүгээр улиралд иргэд байгууллага, аж ахуйн 

нэгжээс гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй нийт 1165 гомдол мэдээлэл хүлээн 

авсаны 434 буюу 37.3 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 645 буюу 55.4 хувь захиргааны 

зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 434 өргөдөл гомдол 

мэдээллийн 239 буюу 55.1 хувийг 0-5 хоногт, 175 буюу 40.3 хувийг 6-19 хоногт шалган 

20 ба түүнээс дээш хоногт шийдвэрлэсэн гомдол мэдээлэл байхгүй ба өргөдөл гомдлын 

шийдвэрлэлт 95.4 хувьтай өмнөх оноос 20.0 нэгжээр буюу 10.0 хувиар өссөн үзүүлэлтэй 

байна. Мөн ирсэн гомдол мэдээллийн 4 буюу 0.9 хувийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 

20 буюу 4.6 хувийг бусад материалд нэгтгэн шалгасан байна.  Алба хаагч нараас Гэмт 

хэргийн болон захиргааны зөрчлийн мэдээллийг санд шивж оруулсан мэдээлэлтэй 

тухай бүр нь танилцан хянаж буруу, дутуу шивж оруулсан зөрчлийг цаг тухай бүрт нь 

засуулж шийдвэрлэлтийн маягтыг бичүүлж архивын нэгж бүрдүүлэн гэмт хэрэг, 

захиргааны зөрчлийн нэгдсэн санд бүртгэн баталгаажуулах ажлыг тогтмолжуулан 

ажиллаж байна. 

2016 оны 1 дүгээр улиралд 159800000 /нэг зуун тавин есөн сая найман зуун 

мянган/ төгрөгний хохиролтой, 175 холбогдогчтой, эрүүгийн 191 хэрэг гарсан нь 

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 78 хэргээр буюу 29.0 хувиар буурч, гэмт хэргийн 

илрүүлэлт 51.4 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал гэмт хэргийн 

илрүүлэлт 1.2 хувиар буурсан байна. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад учирсан хохирлын 
84900000 /наян дөрвөн сая есөн зуун мянган/ төгрөг буюу 53.1 хувийг нөхөн төлүүлж, 
71000000 /далан нэгэн сая/ төгрөгний хөрөнгийг битүүмжлсэн. 

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн дотор гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг -2 нэгжээр 
буюу 15.4 хувиар буурсан, галт зэвсгээр үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 2 бүртгэгдсэн байгаа нь 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2 нэгжээр буюу 100.0 хувиар өссөн, насанд хүрээгүй 
хүмүүсээс үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 2 бүртгэгдсэн нь урд оны мөн үетэй ижил хувьтай 
байгаа ба онц хүнд гэмт хэрэг 1 бүртгэгдсэн урд оны мөн үетэй харьцуулбал -4 нэгжээр 
буюу 80.0 хувиар, хүнд гэмт хэрэг -3 нэгжээр буюу 21.4 хувиар, хөнгөн гэмт хэрэг 45 
нэгжээр буюу 36.6 хувиар, хүндэвтэр гэмт хэрэг -26 нэгжээр буюу 20.5 хувиар тус тус 
буурсан байна. 
 

МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ХЭСЭГ 

 

        Цагдаагийн газарт 2016 оны эхний улиралын байдлаар мал хулгайлах гэмт хэргийн 
шинжтэй 53 гомдол мэдээлэл ирснийг зохих журмын дагуу хүлээн авч 24 буюу 45.2 
хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлэн, 19 гомдол 
мэдээлэл буюу 35,8 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэн 7 гомдол мэдээлэл алба хаагч нарын 
гар дээр шалгагдаж байна . 2016 оны 1 дүгээр улиралд бүртгэгдсэн 19 мал хулгайлах 
гэмт хэргээс бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь 



тогтоогдоогүй 15 хэргийн 8 хэргийг илрүүлэн мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт 53,3  
хувьтай байна. 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2016 оы 01 сард 
МҮОНТ-ийн Цагдаагийн дуудлага студид, 2016 оны 03 сарын 03-нд Төв аймгийн TBS 
телевизд 15 минутын ярилцлага мэдээ, мөн сарын 23 нд Монголын Үндэсний Радиогийн 
“Эрэл сурал” нэвтрүүлэгт 15 минутын сэрэмжлүүлэг яриа, нөхцөл байдлын мэдээ 
мэдээлэл өгч малчид, мал бүхий иргэдийг сонор сэрэмжтэй байж цагдаагийн 
байгууллагатай хамтран мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр анхааруулга 
өгсөн. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд аймаг, орон нутгийн төр захиргааны 
болон бусад байгууллага, хүмүүсийг татан оролцуулах зорилгоор аймгийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдын хурал, засаг дарга, түүний зөвлөлийн хурал, ГХУСАЗЗ-ийн хуралд 2015-
2016 онд удаа дараа мэдээлэл оруулж хийж буй ажил, нөхцөл байдлаа танилцуулж 
ажилласанаар аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 2016 оны нэгдүгээр улиралд 1 тонн 
шатхуун, мал хулгайлах гэмт хэрэг ихээр гардаг орон нутагт явж ажиллах ад 
тохиромжтой чирдэг хөдөлгөөнт пост зэргийг шийдвэрлүүлэн хамтарч ажиллаж байна.   

 
Аймгийн хэмжээнд гарч байгаа болон хил залгаа аймаг сум дамнасан мал 

хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох арга хэмжээг 
иргэд, аж ахуй нэгж, олон нийтийн байгуулллагын идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэн Гэмт 
хэргээс УСАЗЗ-үүд, Цагдаагийн байгууллага, болон холбогдох бусад байгууллагууд 
хамтран хэрэгжүүлэх ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, орчин үеийн техникийн 
дэвшилтэд технологийг ашиглах замаар энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажлын хөрөнгө санхүү, хүн хүчийг зөв хуваарилж, цар хүрээг нэмэгдүүлэн, 
хандлагыг шинэ түвшинд гаргаж, эрчимжүүлэх арга хэмжээ авсанаар аймгийн хэмжээнд 
мал хулгайлах гэмт хэргийг тодорхой хувиар бууруулах, малчид малаа байнгын 
хариулга маллагаатай болгон аймаг, сум, багаараа малын хулгайн гэмт хэрэг, зөрчлыг 
бууруулах, таслан зогсоох талаар идэвхи санаачлага гарган ажилладаг явдлыг 
хэвшүүлэх зорилгоор 2015-2018 онд хэрэгжүүлэх “Аймгийн хэмжээнд мал хулгайлах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх дэд хөтөлбөр” боловсруулан 2015 оны 12 
сарын 09-нд аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэн аймгийн 
Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлаар мөн сарын 23-нд  батлуулан ажиллаж байна. 
 

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ 
Тус тасгийн алба хаагчид замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 

осол , зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалт явуулахдаа нийт 57084 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж 14103 зөрчил илрүүлсэн бөгөөд МУ-ын Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-1 ,3 -р заалтыг зөрчиж 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон явсан 184  
жолоочийг илрүүлэн саатуулж, гарч болзошгүй зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан 
сэргийлж, 170 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 06 сараас 2 жилээр хасаж 
, хуульд заасны дагуу  нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож захиргааны арга хэмжээ авч , 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй тээврийн хэрэгсэл согтуугаар жолоодсон  14 
жолоочийн зөрчлийг материалжуулан хөөн хэлцэх хугацааг зогсоож ажиллаа.  
           Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, 
холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн  эрхийн үнэмлэхгүй болон ангилал бус тээврийн 
хэрэгсэл жолоодохыг хориглосон заалтыг зөрчсөн 82 иргэнийг шийтгэврээр 17,471,200 
төгрөгөөр торгож, бэлэн бусаар нийт 4130 жолоочийг 140.725.600 төгрөгөөр торгож , 
зөрчил гаргасан 74 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж, түр саатуулагдсан 
автомашины эзэмшигчдээс түр саатуулах хашааны хураамж  650.000 төгрөгийг аймгийн 
төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн.                                                  



Мөн Цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал ашиглалтын журмын эсрэг осол, хэргийн  67 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, 13 
гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, 5 гомдол мэдээлэлийг харъяалалын 
дагуу шилжүүлж , 45 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн үүсгэхээс татгалзах саналтай 
шийдвэрлэсэн бөгөөд одоо 4 гомдол мэдээлэл ажиллагаанд шалгагдаж байгаагаас 
осол хэргийн улмаас 3 хүн нас барж, 40 хүн гэмтэж, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад 
242,930,400 төгрийг хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 
150,620,200 төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж ажиллаа.   

Төв аймагт 2016 оны 01 дүгээр улиралд бүртгэгдсэн зам тээврийн осол, хэрэг 
болон ЗЦТ-аас илрүүлсэн зөрчлийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан үзэхэд зам 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн гэмт хэрэг 2015 оны 1 дүгээр улиралд 21 
гарч бүртгэгдэж байсан бол 2016 оны 1 дүгээр улиралд 13 гарч бүртгэгдэн 8 нэгж буюу 
38% буурсан, зам тээврийн осол 54 гарч урьд оны мөн үеэс 2 нэгжээр буюу 3.5 хувиар 
буурсан, зам тээврийн осол гэмт хэргийн улмаас 3 хүн амь насаа алдсан нь урьд оны 
мөн үеэс 1 нэгжээр буюу 25 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Зам тээврийн осол 
хэргийн улмаас 40 хүн гэмтсэн нь урьд оны мөн үеэс 8 нэгжээр буюу 25 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна.  

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд WWW.stop.mn, 
tuv.police.gob.mn., “ Төв аймаг дахь Замын цагдаагийн тасаг “  Цахим хуудсаар 
дамжуулан шинэчлэн батлагдсан Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг 
иргэд , албан байгууллага олон нийтэд , Зуунмод сумын , “ Зуунмод TBS телевиз “ ээр 
7 хоног бүр сургалт сурталчилгааг явуулж , олон нийтийн санал хүсэлтийг хүлээн авч 
төрийн ба төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллаа.   
 

                 НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАНГАХ ТАСАГ  
Тус тасаг нь нийтийн хэв журам хамгаалах сахиулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах эргүүлийн 1075 чиглэлд 10:00-18:00, 20:00-24:00 цагийн хооронд, 
сумдад тодорхой цагуудад давхардсан тоогоор 1041 офицер, 1081 ахлагч ажиллаж, 
гэмт хэргийн 75, зөрчлийн 96 дуудлага хүлээн авч, 7308 төрийн болон төрийн бус 
өмчийн  аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул хамгаалалт, ШТС 186, тээврийн хэрэгсэл 
235-г тус тус шалгаж, 8 иргэнийг саатуулах байранд, 102 иргэнийг ар гэр асран 
хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн байна.  

Жижүүрийн шуурхай албанд гэмт хэргийн шинжтэй 285, зөрчлийн 327 нийт 612 
мэдээ мэдээлэл, эрэн сурвалжлалтын 16, нөхөн илрүүлэлтийн 10,   мэдээ мэдээлэл 
хүлээн авч холбогдох алба хаагчдад түргэн шуурхай мэдэгдэж ажлын хэсгийг түргэн 
шуурхай удирдан ажиллуулан, Зуунмод сумын нутгаар тэсэрч дэлбэрэх бодис 
тээвэрлэж явсан 69 тээврийн хэрэгслийг хамгаалан гаргаж аюулгүй байдлыг ханган 
ажиллаа. Жижүүрийн албанд суурилуулсан хяналтын камерт тогтмол хяналт тавьж 
ажилсанаар 4 гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэн таслан зогсоож ажилласан.  

Саатуулах байр нь 2016 оны эхний 1-р улиралд гудамж талбай, олон нийтийн 
газар болон гэр орон,ахуйн хүрээндээ архидан согтуурч бусдын амгалан тайван 
байдлыг алдагдуулж, жижгээр танхайрсан, согтуугаар тээврийн хэрэгслэл жолоодсон, 
өөрийгөө удирдан биеэ авч явах чадваргүй согтсон нийт 235 иргэнийг, захиргааны 
журмаар албадан саатуулагдсан 108 иргэнийг журмын дагуу эрүүл мэндийн үзлэг хийж 
хүлээн авч хяналт тавьж ажилласан байна.Төв аймгийн сум дундын шүүхийн 
шийтгэврээр 7-30 хоногийн хугацаагаар ЗХТХ-ийн дагуу 44 хүн баривчлагдаж зохих 
хууль тогтоомжийн дагуу саатуулах байранд хүлээн авч хугацааг нь биеэр эдлүүлсэн 
болно. Эрүүлжүүлэгдсэн 239 иргэдээс төлбөр болох 904700 төгрөг, Захиргааны 
журмаар баривчлагдсан 43 иргэдийн хоногийн төлбөр болох 881600 төгрөгийг төрийн 
сангийн 140012001 дансанд тушаасан.  

http://www.stop.mn/


 Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Банкны аюулгүй 
байдал”, “Бооцоот тоглоом”, “Баг”, “Сэрэмжлүүлэг”, “Хулгай” “ Шашны байгууллага” “ 
Зочид буудал” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан 
Төв аймгийн 27 сумын  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд 
сум орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа банк, банкны салбарын 
аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр ажлын чиглэл хүргүүлж гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 56, зөрчил арилгуулах чиглэлээр 35 банкны салбарт хугацаатай 
албан мэдэгдэл өгч үр дүнг тооцон ажиллаа. 
   “Бүс” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Баянчандмань, Баянцогт, Аргалант 
сумдад ажиллаж 156 иргэнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга 
хийж, Баянчандмань сумын нутаг “Байгаль суурин”, “6-ын даваа”, “Замтын иш”, “52-ын 
даваа” зэрэг газруудад байрлах эзэнгүй зуслангийн байр, амралтын газруудын нийт 37 
газарт сэрэмжлүүлэг байрлуулж, амралтын болон зуслангийн газруудын харуул, манаач 
нарт  хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэлж анхааруулж, 
шаардлагатай үед холбоо барих утасны дугаар бүхий зөвлөмжийг тарааж ажилласан.  

“Сар шинэ-2016” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Зуунмод сумын Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоо, хамтын ажиллагааг 
сайжруулах зорилгоор “Нийтийн эргүүл” арга хэмжээг зохион явууллаа. Уг арга 
хэмжээнд Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийг хууваарь гарган 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны 01 дүгээр 
сарын 26-ны өдрийн 01 тоот тогтоол гарч 10 байгууллагын 68 ажилтан цагдаагийн алба 
хаагчидтай хамтарсан “Нийтийн эргүүл”-д ажилласан байна.  

Хуурайшилтын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан 27 сумын ГХУСАЗЗ-н 
дарга нарт гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөмж, ажлын 
чиглэл хүргүүлсэн.  

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Зуунмод сумын ЗДТГ, Хууль зүйн 
хэлтэс, Тагнуулын газартай хамтран Зуунмод сумын хэмжээнд шашны чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулсан. 

Орон нутгийн ТВS телевизээр болон аймгийн төвд байрлах LED дэлгэцээр 
хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг 
тогтмол хүргэж байна. ТВS телевизтэй хамтран “Шөний эргүүл” хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг зохион явуулж Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрийн эрүүгийн болон хэв журмын 
нөхцөл байдал, цагдаагийн алба хаагчдын эргүүл шалгалтын талаар нэвтрүүлэг бэлтгэн 
хүргэсэн. Мөн ТВS телевизийн “Гүүр” шууд нэвтрүүлэг оролцож Цагдаагийн газраас авч 
хэрэгжүүлж байгаа ажил, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл хийж, 
эфирийн шууд утсаар иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох хариултуудыг 
өгөв. Орон нутгийн телевизийн “Цагдаагийн мэдээллийн цаг”-аар аймаг орон нутгийн 
эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 49 удаагийн мэдээ, мэдээллийг хүргэж ажилласан.  

  Аймгийн хэмжээнд 2015 оны 12 сарын 30-ны байдлаар гэмт хэрэг зөрчилд орж 
болзошгүй 17 хүүхэд бүртгэлд  байсан  ба гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдон шинээр 
бүртгэгдсэн 8 хүүхэд, насанд хүрч хасагдсан 3, засарч хүмүүжсэн 6 одоо нийт  16 
хүүхдийг бүртгэл судалгаанд хамруулан хууль эрх зүйн болон зөвлөгөөг хүүхэд болон 
эцэг, эх асран хамгаалагч нарт нь өгч хяналт тавин ажиллаж байна. Хорихоос   өөр  
төрлийн  ял  шийтгэлтэй  насанд хүрээгүй хүүхэд 2 хүүхдийг бүртгэл судалгаанд 
хамруулан хууль эрх зүйн зөвөлгөө өгч, хувийн хэргийн баяжилтыг хянан ажиллаж 
байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 03 сарын 30-ны байдлаар  насанд хүрээгүй 
хүмүүсээс үйлдэгдсэн  4 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1 нэгжээр буюу 
15,0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Гэмт хэргийн улмаас 7 хүүхэд хохирсон түүний 4 



буюу 57,1 хувь нь хөнгөн буюу хүндэвтэр гэмтсэн, 2 буюу 28,5 хувь нь нас барсан байна.  
Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд  Эцэг эх, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигч нар нь хараа хяналт тавиагүй, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлээгүй, анги удирдсан багш нар удаа дараа хичээл таслалж байгаа сурагч 
нартай ажиллаагүй зэрэг нь гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн байна.  

Гэр бүлийн хүчирхийллийн 9 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн нь урьд 
оны мөн үетэй харьцуулбал 2 нэгжээр буюу 22,2 хувиар буурсан байна. 

Зуунмод сумын Ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудын 9-12 ангийн 1124 
сурагчдад Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын төв орон нутгийн хөгжлийн 
хөтөлбөртэй хамтран “Хүн болох мэргэн ухааны хэлтэрхий”, “Анги хамт олны эвсэг уур 
амьсгалын хэрхэн бий болгох вэ?” зэрэг сэдвүүдээр, Хүмүүн цогцолбор дунд сургуулийн 
7-9 ангийн 572 сурагчдад Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн хууль дүрэм, замын 
хөдөлгөөнд соёлтой оролцох, Гэмт хэргийн тухай ойлголт, эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэх насны хязгаар, 2 гаргүй мөртлөө амжилтанд хүрсэн Жессика коккын баримтат 
богино хэмжээний кино зэргийг үзүүлж сургалт зохион байгуулсан, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл үйлддэг 3 айл өрхөөр орж хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч        Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байрны 84 суралцагч хүүхдүүдэд Архины хор уршиг, 
ГХУС-лэх чиглэлээр яриа таинулга хийсэн. 

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Ерөнхий 
боловсролын дунд сургуулийн сурагчдын 3-р ээлжийн амарлт эхэлж байгаатай 
холбогдуулан амралтаа зөв боловсон өнгөрүүлэх эцэг эх, асран хамгаалагч нар хараа 
хяналт тавин гэмт хэрэг, зөрчилд өртүүлэхгүй байх, насанд хүрээгүй хүмүүсээс 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, гэр бүлийнхүчирхийллийн гэмт хэргийн талаарх мэдээлэл, 
санамж сэрэмжлүүлэгийг орон нутгийн ТВS телевизээр мэдээлсэн.   

  
Согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг бууруулах, архины хор уршиг болон 

согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн хор уршгийн талаар эрүүлжүүлэх баривчлах 
байранд эрүүлжүүлэгдсэн болон баривчлагдсан, саатуулагдсан 42 иргэдэд яриа 
таниулга сургалт орж, сон.  
 Сум орон нутагт согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, 
архины хор уршгийн талаар иргэдэд хэрхэн мэдээлэл хийх талаар сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч нарт 1 удаа ажлын чиглэл, Ажлын байрандаа архидан 
согтуурсан зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 3 байгууллагын дарга 
эрхэлгчийн нэр дээр албан тоот,  согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг 
арилгуулахаар хэсгийн төлөөлөгч, сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг 
зохицуулах дэд зөвлөлийн дарга нарт 1 удаа албан мэдэгдэл өгсөн.  

Согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийг бууруулах, саармагжуулах зорилгоор 
12 байгуулага аж ахуйн нэгж, иргэдэд сургалт зохион байгуулсан.  

“Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд төрийн 12 байгууллагын 889 алба 
хаагчдад архидан согтуурахтай тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
яриа таниулга хийж 350 жолоочид согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх 
талаар сэрэмжүүлэг тараасан.  

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” хууль, “Тамхины хяналтын тухай хуулийн    
хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор “Шалгалт”, “Тамхины хяналт” нэгдсэн арга хэмжээ, 
аймгийн Татварын газар, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран шалгалтын ажлыг  
зохион байгуулж  согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 458 цэг салбар, 
22 жуулчны бааз, 4 банк, төрийн  108 байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 
ажилласан байна.  



“Тамхины хяналт” тусгай арга хэмжээний хүрээнд аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 

явуулдаг төрийн 185 байгууллга, үйлчилгээний 145 байгууллагын үйл ажиллагааг 

шалгаж, Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 2, 3 дах хэсгийн 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 58 байгууллагад зөрчлийг засуулах хугацаатай үүрэг өгч, 

согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 52 аж 

ахуйн нэгжийн эздээс холбогдох хууль тогтоомж зөрчихгүй байх талаар баталгаа авсан.  

“Дүнжингаравын хурд -2016” болон, Төв аймгийн Сэргэлэн суманд зүүн бүсийн сумдын 

“Цэцээ гүний хурд-2016” 3 насны морьдын уралдаан,  Баянцогт суманд "Хангайн бүсийн 

хурд" 4 насны хурдан морьдын уралдааны хамгаалалтанд цагдаагийн газрын бие 

бүрэлдэхүүн үүрэг гүйцэтгэсэн. Дээрх уралдааны үед эрүүгийн болон гэмт хэргийн 

нөхцөл байдал тайван ямар нэг зөрчил дутагдалгүй ажилласан болно.  

 

СУРГАЛТ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 
Цагдаагийн байгууллагын түүх 95 жилийн ойг утаж зохион байгуулах ажлын 

хүрээнд тус цагдаагийн газраас бүтээн байгуулалт спорт урлагын соен гэгээрүүлэх, 
ажлын сахилга хариуцлагыг сайжруулахад чиглэсэн олон арга хэмжээг төлөвлөн 
ажиллаж байна.  

Төлөвлөсөн ажлаас цагдаагийн газрын алба хаагч нарын ажиллах таатай орчин 
бүрдүүлэх ажлын хүрээнд төлөвлөсөн ажлаас өнөөдрийн байдлаар цагдаагийн газрын 
өргөтгөлийн дээврийг шинэчлэн сольсон, урлаг соён гэргээрүүлэх ажлын хүрээнд 
Цагдаагийн газрын “ Урлагын наадмыг” 2016 оны 04 сарын 22-ны өдөр аймгийн Монгол 
туургатан” театрт амжилттай зохион байгуулж шилгүүдээ шалгаруулсан.  

Цагдаагийн байгууллагын 95 жил, Хүч спорт хорооны  70 жилийн ойн баярыг 
тохиолдуулан ЦЕГ-ын даргын тушаалаар улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа 
“Монгол цагдаа-95”   17 төрлийн цогцолбор тэмцээнд тус Цагдаагийн газрын алба хаагч 
нар идэвх гарган оролцож байна. 2016 оны 1 дүгээр улиралд “Монгол цагдаа-95” 
цогцолбор тэмцээний хүрээнд зохион байгуулагдсан сагсан бөмбөг, хүндийн өргөлт, 
самбо, ширээний теннис, шатар, жудо бөхийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүдэд 
оролцож дараах амжилтуудыг гаргасан болно. Сагсан бөмбөгийн эмэгтэй багийн ахлагч 
бичээч Б.Ганчимэгийн спортын амжилтыг нь үнэлж “Хүч” спорт хорооны “Хүндэт 
тэмдэг”-ээр шагнасан. Хүндийн өргөлтийн төрөлд тус Цагдаагийн газрын хэв журмын 
цагдаа д/а З.Мөнхмандах, жолооч цагдаа д/а Б.Баянжаргал, бичиг хэргийн эрхлэгч, 
цагдаа д/а Ю.Эрхэмбаяр нар оролцож  65 кг оролцсон бичиг хэргийн эрхлэгч, 
цагдаагийн дэд ахлагч Ю.Эрхэмбаяр 5 дугаар байр, Самбо бөхийн төрөлд  тус 
цагдаагийн газрын 57 кг жинд барилдсан хэв журмын цагдаа цагдаагийн ахлах ахлагч 
Б.Доржсүрэн “Мөнгөн медаль”, 82 кг жинд барилдсан цагдаагийн д/а Ууганшонхор 5 
дугаар байрт шалгарсан,  Тенниссын төрөлд мөрдөн байцаагч цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Галмандах, Саатуулах байрны дарга, эмч цагдаагийн хошууч Д.Үзмээ гар оролцож, 
хагас шигшээ тоглолтонд шалгарсан,  Шатарын аварга шалгаруулах тэмцээнд 
Саатуулах байрны дарга, эмч цагдаагийн хошууч Д.Үзмээ, хэв журмын цагдаа, 
цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Батбаатар нар оролцож, цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Батбаатар 4 
байрт тус тус шалгарсан амжилт үзүүлээд байна. 

Аймгийн” Цасны баяраар”  байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн дунд зохион 
явуулсан  цэнгээнт бүжиг олос таталт, хөгжилтэй буухиа зэрэг тэмцээнүүдэд алба хагч 
нар амжилттай оролцон цэнгээнт бүжгийн төрөлд оролцсон ахмад М.Нансалмаа, ахлах 
ахлагч Сүхбаатар нар байр эзэлсэн амжилт гаргасан. Цаашид Цагдаагийн байгууллагын 
95 жилийн ойн баярыг угтан зохион байгуулж байгаа тэмцээн уралдаануудад алба хаагч 



нараа бэлтгэн оролцуулах, тэмцээн уралдаан зохион байгуулах ажлыг төлөвлөн 
ажиллаж байна. 
 
 

Цаашид  
  

1. Цагдаагийн байгууллагаас 2016 онд дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн хангаж, алба 
харилцааны соёл, мэдлэг ур чадвар, сахилга, дэг журмыг сайжруулахад онцгой анхаарч, 
дарга ахлахуудын манлайллыг дээшлүүлэх. 

 2. Алба хаагчдын дунд зохиох сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын арга барил, 

хэлбэрийг боловсронгуй болгох,  үр дүнг дээшлүүлэх. 

 3. Хуульч шуурхай ажиллагааг хангаж, цагдаагийн ажил үйлчилгээг иргэдэд 
хүртээмжтэй хүргэх. 
 4. Алба хаагчдын хувийн болон ажил үүргийн гүйцэтгэлд анхаарч, хүний эрх, эрх 
чөлөөг зөрчихгүй байж сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй, аймгийн тэргүүний 
байгууллага болж амжилтаа батлах. 
 
 

ЦАГДААГИЙН ГАЗАР  
 


