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2014  ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН

МЭНДЧИЛГЭЭ
Эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг эрж 

мэндчилье. Тус цагдаагийн хэлтсийн 2014 оны үйл 
ажиллагааны товч тайлантай танилцан суугаа танд 
болон танай хамт олон, гэр бүлд Гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, олон нийтийн аюулгүй байдлыг сахин 
хамгаалах амаргүй бөгөөд энэхүү эрхэм хүндтэй 
үйлсийн төлөө бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаад 
тань талархал илэрхийлэн мэндчилье.

Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн 
хэлтэс нь Монгол Улсын Засгийн газраас авч 

хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, Хууль зүйн сайдын албан даалгавар, Цагдаагийн байгууллагаас 
дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн байгууллагын шинэтгэлийн хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
“Иргэдийн идэвхи санаачлагийг өрнүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх” жилийн хүрээнд 
зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайланг та бүхэндээ хүргэж байна. 

Бид 2014 онд Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журмыг 
хамгаалах ажлын бодит үр дүнг дээшлүүлэх, алба хаагчдынхаа сэтгэлгээ, хандлагад өөрчлөлт 
оруулах, багаар ажиллах чадварыг дээшлүүлэх, ард, иргэдэд ойрхон, харилцааны өндөр соёлтой 
алба хаагчийг бий болгох, албаны бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, алба хаагчдын ажиллаж, амьдрах 
орчин нөхцлийг сайжруулах, техник технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа хэрэглэж, 
хэвшүүлэх зорилго тавин ажиллаа. 

Бид хариуцсан нутаг дэвсгэр, тойргийн 7 сумын хэмжээнд “Малын хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэхэд малчдын оролцоо” сэдэвт бүсийн зөвөлгөөнийг зохион байгуулж малыг 
гэмт халдлагаас хамгаалах Малчдын бүлгийг байгуулж  тэдгээрийн ажиллах журмыг сумын 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж 
ажиллаж ирлээ. Мөн түүнчлэн хариуцсан сумдын иргэдэд цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааг сурталчилан тайлбарлан таниулах, нээлттэй хаалганы өдрийг улирал бүр зохион 
байгуулж, хийсэн ажлаа тайлагнан хэвшүүлж ажиллаа. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
туулын гүүрний хяналтын постыг теле камерын системд холбон, хяналтандаа авч гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бүрэн камержуулж аюулгүй 
байдлыг нь хангуулан үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажиллаж байна. 

Алба хаагчдын ажиллах, амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах, албаны бэлэн байдлыг 
хангах зорилгоор 6 авто машины дулаан граж, хэлтсийн өргөтгөлийн барилгын ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэн иргэний танхим, түр саатуулах өрөө, жижүүрийн шуурхай албаны өрөө, зэвсгийн 
өрөө зэргийг шинээр ашиглалтанд оруулж алба хаагчдын 8 айлын орон сууцанд иж бүрэн 
засвар хийж төвийн дулааны шугамтай холбон тав тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн. 

Байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор “Шилэн цонхны” үйлчилгээг 
нэвтрүүлэх, хуулийг зөв хэрэглэх, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх, цагдаагийн байгууллагын 
тухай мэдээ, мэдээллийг цахим хэлбэрээр авдаг болгох зэрэг шинэлэг үйлчилгээг нэвтрүүлэн 
ажиллаж байна. Ингэснээр бид иргэдээрээ ажлаа дүгнүүлдэг бас шүүмжлүүлдэг, хамтран 
ажиллаж чаддаг тийм байгууллага болохыг зорин ажиллаж байна. Энэ нь иргэд бидний ажил, 
үйлчилгээг бодитойгоор хүлээн авч, ажлын ололт амжилт, алдаа дутагдлыг шударгаар шүүмжлэн 
хамтран ажиллах боломж нөхцлийг бүрдүүлсэн шинэлэг ажил болоод байна. 

Ингээд цагдаагийн албаны шинэчилсэн хууль хэрэгжиж цагдаагийн алба, ажилтнаас 
үйлчилгээний болон сэтгэлгээний чиг хандлагаа өөрчилж нийгмийн захиалгад нийцүүлэхийг 
шаардсан өнөө цаг үед эвсэг, хүчтэй, чадварлаг баг, хамт олныг бүрдүүлэн хууль зүйн салбарын 
шинэчлэлийн бодлогод хөл нийлүүлэн алхана гэдэгт итгэж байна. 
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Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 143 
тоот тушаалаар Төв аймгийн Заамар суманд Цагдаагийн тасаг байгуулагдсан 

бөгөөд улмаар 2006 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 261 тоот тушаалаар Цагдаагийн 
хэлтэс болон өргөжиж Төв аймгийн Эрдэнэсант, Цээл, Өндөрширээт, Угтаалцайдам, 
Баянхангай, Лүн, Заамар зэрэг 7 сумдыг харъяалан нийтийн хэв журам хамгаалах, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх үүргээ хэрэгжүүлэн ажлаж байна. 

Тус Цагдаагийн хэлтэс нь 2014 оны бүтэц орон тоогоор Хэлтсийн дарга-1, сургалт 
дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-1, захиргааны зөрчлийн тоо бүртгэгч-1, 
бичээч-нярав-1, цагдаа-жолооч-5, нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн дарга-1, хэв 
журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч-1, олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан 
байцаагч-1, хүүхдийн байцаагч-1, эргүүлийн цагдаа-6, жижүүрийн офицер-4, мэдээлэл 
хүлээн авагч цагдаа-4, хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан ахлах  байцаагч-1, 
цагдаа-зохицуулагч-7, эрүүгийн ахлах төлөөлөгч-1, эрүүгийн төлөөлөгч-1, эдийн 
засгийн төлөөлөгч-1, гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн дарга-1, мөрдөн байцаагч-3, хэсгийн 
төлөөлөгч-7, сумын цагдаа-5 нийт 58 алба хаагчтайгаар ажиллаж ирлээ.

 Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс нь Заамар сумын Хайлааст багийн 
нутаг Өгөөмөр тосгонд байрлаж үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус тосгоноос Заамар сум 40 
км, Төв аймаг 270 км аймгийн төвөөс алслагдсан зайд тус аймгийн 7 сумыг хариуцан 
цагдаагийн байгууллагын чиг үүргийг ханган гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
сахиулах, ард, иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, иргэдэд цагдаагийн ажил, 
үйлчилгээг шуурхай хүртээмжтэй хүргэж ажиллахыг гол зорилго болгон ажиллаж 
байна. Үүний зэрэгцээ ашигт малтмал, уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа байдал, хууль бусаар гар аргаар алт олборлогч иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавин ажиллаж ирсэн. Тус сумын нутаг 
дэвсгэр дээгүүр Булган, Орхон, Хөвсгөл 
аймаг явах авто зам дайран өнгөрдөг ба 
“Өгөөмөр” тосгон, “Ар урт”, “Туулын гүүр” 
зэрэг суурин газруудад түр болон байнга 
оршин суугч 3500 орчим иргэд амьдардаг 
ба дулааны улиралд дээрхи иргэдийн 
тоо 2-3 дахин нэмэгдэн хууль бусаар алт 
олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг нь нутаг 
дэвсгэрийн нөхцөл байдлыг хүндрүүлдэг 
юм. 

Тус цагдаагийн хэлтсийн харъяалах 7 
сумд нь нийт 21000 хүн оршин суудаг бөгөөд 
газар нутгийн хувьд алт, нүүрс, цагаан 
мөнгөний нөөц бүхий орд газруудтай, 
“Алтандорнод”, “Монполимет”, “Зэрэгцээ”, 
“Илт гоулд”, “Мон дулаан трейд” зэрэг 
томоохон компаниуд болон жижиг 21 уул 
уурхай, нөхөрлөлүүд уул уурхайн чиглэлээр 
алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж байна. 

ТАНИЛЦУУЛГА
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ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2014 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН 
ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

Төв аймгийн Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс нь Монгол улсын Үндсэн 
хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Эрүүгийн хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай 
хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль 
болон бусад хууль тогтоомж Хууль Зүйн Яам, Цагдаагийн ерөнхий газраас хэрэгжүүлж 
байгаа Цагдаагийн байгууллагын шинэтгэлийн бодлого, түүний хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө, шийдвэр, Цагдаагийн байгууллагаас 2014 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд анхааран ажиллаж ирлээ.

Цагдаагийн байгууллагаас 2014 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд дараах 
ажлуудыг хэрэгжүүлж ажиллаа. 

• Шинэчлэн батлагдсан Цагдаагийн албаны тухай хууль бусад дагалдан 
батлагдсан хуулиудыг мөрдөн хэрэгжүүлэх, түүнийг иргэд, олон нийтэд 
сурталчлах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил арга хэмжээ

Цагдаагийн албаны тухай Монгол улсын хууль 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-
ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан тус Цагдаагийн хэлтсийн нийт алба 
хаагчдыг цагдаагийн шинэ дүрэмт хувцсаар бүрэн хангуулах ажлыг зохион байгуулж 
албаны бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.

Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн шуурхай албаны өрөөг бүрэн засварлаж галт 
зэвсгийн өрөө, түр саатуулах өрөөг тохижуулж камержуулан хяналт тавин ажиллаж 
байна. 
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Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах, ард иргэдэд үйлчлэх 
үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Цагдаагийн хэлтсийн шинээр баригдсан 
өргөтгөлд “Иргэний танхим”-ыг барьж тохижуулан иргэдэд үйлчилж байгаа нь ард 
иргэдийн талархалыг хүлээсэн ажил болсон. 

Тус хэлтсийн харъяа 7 сумын хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
ажилтан, иргэд, малчдад, сумдын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран “Эрх зүйн шинэчлэл ба 
олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн байгууллага” сэдэвт өдөрлөгийг зохион явуулж 
Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн байгууллагын шинэтгэлийн бодлогын 
талаар иргэдэд мэдээлэл хийж ажиллаа. 

 

Цагдаагийн хэлтсээс хийж хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээг Заамар сумын ГХУСАЗЗ-
тэй хамтран “Заамар” мэдээлэл, сурталчилгааны сэтгүүлээр дамжуулан 7 нүүр мэдээлэл 
гаргаж иргэд, малчид, байгууллага албан тушаалтанд мэдээлэл хүргүүлэн ажиллаа. 

  

Иргэний танхимЦагдаагийн хэлтсийн 4 айлын орон сууц

     “Заамар сумын мэдээ” сонинд гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн  нөхцөл байдлын талаар танилцуулгыг 
тогтмол мэдээлж хэвшсэн.
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Заамар сумын Засаг Даргын Тамгын Газартай хамтран “Малын хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэхэд малчдын оролцоо” сэдэвт бүсийн уулзалт зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулж “Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд малчдын бүлгийн ажиллах 
журам”-ын төслийг уулзалт, өдөрлөгт оролцогчдын дунд хэлэлцүүлж батлууллаа.      

  

  

“Эрх зүй ба 
хариуцлагатай уул 
уурхай” сэдэвт уулзалт, 
хэлэлцүүлгийг уул 
уурхай, ашигт малтмалын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа 28 аж ахуйн 
нэгжийн захирал, хөдөлмөр 
хамгаалал, аюулгүй 
ажиллагааны мэргэжилтэн 
нарын дунд зохион явуулж 
хамтран ажиллаа.
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Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах, ажлын ачааллыг 
тэнцвэржүүлэх, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нарын орон тооны нөхөн хангалтыг бүрэн хийж Цээл, Баянхангай, 
Өндөрширээт, Угтаалцайдам сумдад цагдаагийн кабоны барилгыг улсын болон орон 
нутгийн төсөв, хөрөнгөөр бариулж үйл ажиллагаа нь жигдрээд байна. Заамар суманд 
цагдаагийн кабоны барилгыг улсын төсвөөр бариулахаар 2015 оны төлөвлөгөөнд 
тусгалаа. 

Цагдаагийн хэлтсийн 2013-2014 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг батлуулан 
хэсэг, албадууд сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу зохион явууллаа.  Бие бүрэлдэхүүний 

дунд зохиох сургалт, соён 
гэгээрүүлэх ажлыг тусгай 
төлөвлөгөөний дагуу алба 
хаагчдад хариуцуулан өгч 
алба хаагчид тухайн сэдвээр 
төлөвлөгөө гарган хянуулж 
сургалтыг зохион байгуулж 
биелэлт үр дүнг сар бүр 
тооцон ажиллаж байна. 

Сахилга хариуцлагын 
зөвлөгөөнийг улирал бүр 

хийж алба хаагчдын ажлын ололт, амжилт, алдаа дутагдлыг хэлэлцэж хэвшлээ. 

Тус цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдаас 2014 онд магистрын сургалтанд 
1, бакалаврын сургалтанд 5, давтан болон мэргэшүүлэх сургалтанд 5 алба хаагч 
хамрагдлаа. 

• Алба хаагчдын ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр 
түвшинд олон нийтэд хүртээмжтэй хүргэх чиглэлээр

Хүний нөөцийн нөхөн хангалтын хүрээнд 2014 онд Хууль 
сахиулах их сургууль төгссөн 2, ахлагч нарын дамжаа төгссөн 5 алба 
хаагчийг цагдаагийн хэлтсийн дутуу орон тоонд томилуулж, ахлагч 
бүрэлдэхүүнээс 2 алба хаагчийг офицерын бүрэлдэхүүнд дэвшүүлэн 
томилуулж олон жил ажилласан туршлагатай алба хаагч нарыг сургагч 
багшаар томилон сургаж дадлагажуулан ажиллаж байна. 
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• Ухаалаг төрийн зарчмыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг ханган биелэлт, үр дүнг тооцов

Ухаалаг төрийн зарчмыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг ханган биелүүлэх зорилгоор төрөөс баримталж байгаа бодлого чиглэлийг 
хэрэгжүүлэх, цагдаагийн ажил үйлчилгээг сайжруулах, алба хаагчдын ур чадварыг 
дээшлүүлэх чиглэлээр ЦЕГ-аас зохион байгуулж буй мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх 
сургалтанд цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдаас ажлын 5 хоногийн хугацаатайгаар 
4 алба хаагчийг оролцуулан сургалтанд хамруулсан ба сургалтанд хамрагдсан алба 
хаагчдаар нийт алба хаагчдад хичээл заалган олсон мэдлэг чадварыг нь бататган 
сургалтын үр дүнг тооцон ажилласан. 

Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын сахилгын зөвлөгөөнийг 1, 2, 3 дугаар улиралд 
зохион байгуулж сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр алба хаагчдаас баталгаа 
гаргуулан үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 2014 оны 03-р улирлын сахилга хариуцлагын 
зөвлөгөөнийг алба хаагчдын гэр бүлийн хүмүүсийг оролцуулан зохион байгуулж “Та-Та-
Тунга” тэмцээнийг явууллаа.  
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Удирдлагын манлайлал, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тэдгээрийн 
хэрэгжилт

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан 2014 онд биелэлт, үр дүнг тооцох 
албан баримт бичгийн жагсаалтын дагуу Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Цагдаагийн 
ерөнхий газраас батлан гаргасан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний биелэлтийг заалт бүрээр 
гарган хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж Цагдаагийн газар, холбогдох албадад тухай 
бүр хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллаж байна.  

 Цагдаагийн байгууллагаас 2014 онд дэвшүүлсэн зорилт, ЦЕГ-ын 2014 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн хэлтсийн 2014 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд 46 ажил, арга хэмжээг төлөвлөн баталж, төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэнд хяналт тавин төлөвлөгөөний биелэлт 82,3 хувьтай хэрэгжсэн. 

Цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлыг 18 удаа хийж 35 асуудал хэлэлцэж 
шийдвэр гаргаж гаргасан ба шийдвэрийнхээ биелэлтийг ханган ажиллахад удирдлагын 
зүгээс хяналт тавьж ажиллаа.

Цагдаагийн хэлтсийн даргын А тушаал 6, Б тушаал 24 гаргаж алба хаагчдыг 
шилжүүлэн томилох, сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдад сахилгын арга хэмжээ 
ногдуулах зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэн ажиллаа.

Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн болон Сүхбаатарын одонт 
аймгийн туг сумдаар аялах үеэр

Цагдаагийн газрын хэмжээнд 
алба хаагчдыг багаар ажиллуулах, 
мэдээ, мэдээлэл солилцох, туршлага 
судлуулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх,  
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх, хамт олны дунд 
нийтэч, ажил хэрэгч уур амьсгал 
бүрдүүлэх зорилгоор Цагдаагийн 
газрын алба хаагчдыг “Бүс“-ийн 
зохион байгуулалтанд оруулж урлаг, 
спорт, танин мэдэхүйн уралдаан 
тэмцээнүүдийг зохион байгуулахад 
тус хэлтсийн хамт олон идэвхитэй 
дэмжин ажиллаж байна. 
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2014  ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН

Алба хаагчдын ажлыг сар бүрээр дүгнэж цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж сайн ажилласан 33 алба хаагчийн цалинг давхардсан тоогоор 5-20%-
аар нэмүүлэхээр, хангалтгүй ажилласан болон өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй 
23 алба хаагчдын цалинг 5-20% хүртэл хасуулах саналыг Цагдаагийн газрын даргын 
зөвлөлийн хуралд оруулж сар бүр цалингийн интервалиар тооцон ажиллаж байна. 

Жилийн эцэст өссөн дүнгээр тус хэлтсийн алба хаагчдаас сахилгын зөрчил 
гарган тушаалаар арга хэмжээ авагдсан 22 алба хаагч, дутагдлаар халах саналтай 
газарт уламжилсан 4 алба хаагчийг Цагдаагийн газрын даргын тушаалаар албанаас 
халсан байна. Цаашид алба хаагч нарын сахилга хариуцлагыг сайжруулах, албаны 
бэлэн байдлыг хангах, хүмүүнлэг, иргэнлэг цагдаагийн алба хаагчдыг хөгжүүлэн 
төлөвшүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Дотоод 
хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын хэлтсийн ахлах байцаагч, цагдаагийн дэд хурандаа 
Энхжавхлангаар ахлуулсан ажлын хэсэг Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажлыг шалгаж 
үр дүнг нь тооцон цаашид зохион байгуулах ажлын заавар чиглэл үүрэг өгсний дагуу 
хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа А.Батбаяр тус Цагдаагийн хэлтсийн 
үйл ажиллагаатай танилцаж алба хаагч нартай уулзаж цагдаагийн байгууллагын ажил 
үйлчилгээг сайжруулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийтийн хэв журмыг сахиулах чиглэлээр 
үүрэг даалгавар өгөв. 

ил

    

 

 
Аймгийн прокурор С.Алимаа 
Цагдаагийн хэлтэст ирж үйл 
ажиллагаатай танилцав. 

Цагдаагийн газрын дарга ЗСДСДЦХ-т ажиллах үеэр

Аймгийн прокурор, хууль цаазны итгэмжит 
зөвлөх С.Алимаа тус цагдаагийн хэлтэст  сум 
дундын прокурор ажиллуулах саналыг дэмжиж 
хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 
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2014  ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах ажлыг эрчимжүүлэх

ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР:

Цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, ажлын байрны тодорхойлолт, 
үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, болон мөрдөн байцаагчийн хүрэх 
түвшингийн үзүүлэлтийг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон мөрдөн байцаагч нарын 
шалгаж байгаа гомдол, мэдээлэл эрүүгийн хэрэг бүрт хяналт тавьж амаар болон 
бичгээр зааварчлага өгч хариу тооцон прокурорын шаардлагад зөрчил заагдсан 
хэрэг бүртгэгч,  мөрдөн байцаагч нарыг газар, хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж хариуцлага тооцон дахин зөрчил дутагдал давтуулахгүй байхад анхаарч 
ажиллаж байна. 

2014 онд гэмт хэргийн шинжтэй 521 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авч 
шалгаснаас 237-д эрүүгийн хэрэг үүсгэж  279-д эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 
саналтай прокуророт шилжүүлэн, 5 өргөдөл, гомдлыг бусад байдлаар шийдйвэрлэж 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 100 хувьтай байна. Шийдвэрлэсэн нийт гомдол 
мэдээллийн 290 нь буюу 55,6 хувийг 5 хоногт шийдвэрлэж ажилласан. 

Нууц далд аргаар үйлдэгдсэн 96 гэмт хэргээс 65 гэмт хэргийг илгүүлж гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 67,7 хувьтай байна. 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг нь 243 холбогдогчтой 298 хэрэгт байцаан шийтгэх 
ажиллагаа явуулсан ба үүнээс 94 холбогдогчтой 81 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 
127 холбогдогчтой 166 хэргийг хэрэгсэхгүй болгохоор прокуророт тус тус санал 
хүргүүлж 7 холбогдогчтой 9 хэргийг нэгтгэн бүгд 228 холбогдогчтой 256 /85 хувь/ 
хэргийг хуулийн анхны хугацаанд шийдвэрлэсэн байна. 

Нийт шалгасан 298 хэргээс 35 холбогдогчтой 48 хэргийг харъяаллаар бусад 
газар шилжүүлж 27 хэргийг шинээр түдгэлзүүлсэн ба одоо 9 холбогдогчтой 9 хэргийн 
үлдэгдэлтэй байгаагаас 2 хэрэг нь шүүх, прокуророос буцсан байна. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжил учирсан 936,1 сая 
төгрөгний хохирлоос мөрдөн байцаалтын шатанд 831 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн 
төлүүлж 62,5 сая төгрөгний хөрөнгө битүүмжлэн хамгаалсан ба хохирол нөхөн 
төлүүлэлт 88,8 хувьтай байна. 

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 8 айлын орон сууцанд  
бүрэн засвар хийж дулааны шугаманд холбон 4 айлын тохилог сууц болгон ашиглалтанд 
орууллаа. 

Гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага мэдээлэлд түргэн шуурхай очих, алба 
хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, албаны авто машины бэлэн байдлыг хангах 
зорилгоор тус цагдаагийн хэлтэст ашиглагдаж байсан 4 авто машиныг журмын 
дагуу актлахаар аймгийн Төрийн өмчийн хороонд материалыг шилжүүлсэн. Мөн 
6 авто машины дулаан гражийг барьж тохижуулан ашиглалтанд оруулаад байна. 

4 айлын 
орон сууц

6 машины 
дулаан граж

Усан 
оргилуур

Алба хаагчдын 
цайны газар
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2014  ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН

Эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 43 хэрэг байснаас 
урьд онд үйлдэгдсэн 22 хэрэг,  энэ оны 2 хэрэг, мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан 2 
оргодлыг баривчлан 24 хэргийг сэргээн шийдвэрлэж ажилласан. 

Шийдвэрлэсэн хэргээс яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт санал хүргүүлсэн 81 
хэргийн 80 нь 
буюу 98 хувьд 
гэмт хэргийн 
ш а л т г а а н 
н ө х ц л и й г 
арилгуулахаар 
м ө р д ө н 
байцаагчийн 
м э д э г д э л 
бичиж хариуг 
авч ажилласан 
байна. 

ГА-ны шугамаар 111 мэдээ, мэдээлэл авч 
шалган баримтжуулснаас нууц далд аргаар 
үйлдэгдсэн 72 холбогдогчтой 61 хэрэг үйлдлийг 
хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасагт болон бусад 
цагдаагийн газар, хэлтэст эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
шалгуулахаар шилжүүлсэн байна. Үүнээс урьд онд 
үйлдэгдсэн болон эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 
байсан 21 гэмт хэргийг нөхөн илрүүлж эрүүгийн 
хэргийг сэргээн шийдвэрлүүлсэн. Мөн хэрэг 
бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн даалгавар 7-г 
хүлээн авч даалгаварт заагдсан ажиллагаануудыг 
хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн хариуг өгч, хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан 4 
этгээдийн хаягийг тогтоон дайчлан баривчилж 

тус тусын газар, хэлтсийн мөрдөн байцаагчид хүлээлгэн өгч хэргийг шийдвэрлүүлж 
ажилласан. 

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

Заамар сумын Хайлааст багт эргүүлийн 2 чиглэлд 4 алба хаагч 14.00-20.00, 20.00-
02.00 цагийн хооронд үүрэг гүйцэтгэж согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг 
аж ахуйн нэгжүүдийн цагийн хуваарь, гудамж талбай, гэр орондоо архидан согтуурдаг, 
бүлэг бөөгнөрөл үүсгэдэг айл өрхүүдийг хяналтанд авч ажиллаж байна. Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
цагдаагийн ажил үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Лүн, Эрдэнэсант, 
Заамар сумын Хайлааст багийн Туулын гүүрэнд 24 цагийн цагдаагийн хяналтын постууд 
байнгын үйл ажиллагаатай ажиллаж байна.

 

Лүнгийн пост Эргүүлийн үеэр
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2014  ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН

Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Шинэ жил”, “Сар 
шинэ”, “Согтуу”, “Хулгай”, “”Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэе”, “Мотоцикль 
хамгаалах малгай”, “Эвдэгдсэн газар”, “Уурхай”, “ЭКО-2014”, “Хяналт” “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл”, “Илрүүлэлт”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба нийгэмд тулгамдаж буй 
асуудлууд”, “Камер”, “Хяналт шийдвэрлэлт”, “Бүс”, “Мод”, “Согтууруулах ундаа”, “Зэвсэг 
2014”, “Хамгаалах бүс”, “Нийтийн тээвэр”, “Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан 
сэргийлэе”, “Хурд хамгаалах бүс” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг 
зохион явууллаа. 

Заамар сумын Хайлааст багийн төв болон Туулын гүүрэнд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, худалдаа үйлчилгээний цэгүүдийг камержуулах 
чиглэлээр 2014 оны 06 дугаар сараас “Камер”  хэсэгчилсэн арга хэмжээг үе шаттайгаар 
зохион байгуулснаар нийт аж ахуйн нэгж байгууллага, худалдаа үйлчилгээний цэгүүдийн 
84 хувь нь хяналтын камертай болоод байна. 

 

Гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 194 мэдэгдэл өгсөний 
175-д нь хариуг авч мэдэгдлийн хариу авалт 79,7 хувьтай байна. 

Заамар сумын 3-р багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн 
төлөөллийг оролцуулан “Аюулгүй орчин” сэдэвт сургалтыг зохион явуулж 42 аж ахуйн 
нэгжийн төлөөлөлд “Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цагдаагийн 
байгууллагаас хийгдэж байгаа ажил”, “Аюулгүй орчин”, “Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, 
төлөвшилд эцэг, эхийн оролцоо”  сэдвүүдээр сургалт орж оролцогчдын дунд хууль эрх 
зүй, танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээн зохион явуулж санал хүсэлтийг хүлээн авч амжилттай 
оролцсон А.Отгонзул, Д.Оюунсүрэн нарыг дурсамж, мөнгөн шагналаар шагнасан. 

Иргэдийн идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг 
дээшлүүлэх жилийн хүрээнл тус цагдаагийн хэлтэс төрийн байгууллагуудын  
хэмжээнд 3-р байранд орлоо. 
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2014  ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН

Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд сум орон нутгийн удирдлага, 
малчдын идэвхи оролцоог дээшлүүлэх, нийтийн эргүүлд хамруулах  чиглэлээр “Мал 
хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх малчдын бүлгийн ажиллах журам”-ын 
төсөл, “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх сангийн дүрэм”-

ийн төслүүдийг тус тус  боловсруулан харъяа 
сумдын ИТХ, Засаг дарга нарт хүргүүлснээр 
дээрхи дүрэм, журмын төслийг Лүн сумын 
ИТХ-ын  2014.09.22-ний өдрийн  №54, №55 
тоот тогтоол, Эрдэнэсант сумын ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2014.10.07-ний өдрийн 
№41, №42 тоот тогтоол, Заамар сумын 
ИТХ-ын 2014.10.20-ний өдрийн №73 тоот 
тогтоолуудаар тус баталсан ба одоогоор Лүн 
сумын 2-р баг “Бэлхийн ам” гэх газар “Бэлх” 
малчдын бүлгийг байгуулж 2014.10.15-
ний өдрөөс эхлэн өнөөг хүртэл тасралтгүй 
эргүүлийн үйл ажиллагаа явагдсанаар уг 
газарт малын хулгайн гэмт хэрэг гараагүй, уг 
үйл ажиллагааг ард иргэд талархалтай хүлээж 
авсан.
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Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хамгаалах бүс”, “Согтуу-1,2”, “Нийтийн 
тээвэр”, “Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлье”, “Хурд хамгаалах бүс” зэрэг 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг амжилтай зохион явууллаа. 

 “Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд захиргааны хяналтанд байгаа хүмүүс, 
тэдний ар гэрийнхэнд захиргааны хяналтанд байгаа хүний эрх, үүрэг, ар гэр асран 
хамгаалагч нарын хуулиар хүлээсэн үүргийн талаар сургалт орж дахин гэмт хэрэг 
зөрчил гаргахгүй байхаар баталгаа гаргуулан, итгэл найдварын хуудас гардуулж өглөө.

      

        Улаанбаатар хот-
Лүн, Лүн-Эрдэнэсант 
сумдын чиглэлд замын 
хөдөлгөөний нягтрал 
ихсэж хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын эсрэг 
гэмт хэрэг, зөрчил гарч 
байгаатай холбогдуулан 
Лүн сумын 131 дэх км 
Төв рашаан толгойн 
ар гэх газраас 158 
дахь км хүртэлх 27 км 
асфальтан замын эвдрэл, 
гэмтлийг нэг бүрчлэн 
үзэж эвдрэлийн өргөн, 
урт, гүнд хэмжилт хийж 
нийтдээ 210 хэсэгт замын

   

эвдрэл байсныг засварлуулахаар холбогдох газруудад танилцуулга хүргүүлж 
ажилласнаар Улаанбаатар хот-Лүн, Лүн-Эрдэнэсант сумдын хот хоорондын асфальтан 
замын эвдрэл гэмтэл  бүрэн засварлагдсан.
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Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд “Аялах дэвтэр”-
ийг уралдааны болзол зарлан жилийн хугацаанд харъяа сумдын Засаг даргын тамгын 
газар, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд хуваарь гарган 
аялууллаа.  Аялах дэвтэрийн хүрээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг идэвхитэй 
сайн зохион байгуулсан Лүн сумын Засаг Даргын Тамгын газар, “Уул уурхайн үндэсний 
олборлогч” ХХК, “Шижир алт” цэцэрлэг, “Мартини”, “Зуунмод” зоогийн газруудыг 
шалгаруулж өргөмжлөл, дурсгалын зүйлийг хадгалуулав.

Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр:

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Тамхины хяналтын тухай Монгол улсын 
хуулиудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Заамар, Эрдэнэсант, Лүн, Баянхангай сумдад үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 13 зоогийн газар, 3 баар, 85 дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалт хийж нийт 24 дэлгүүрээс хүнсний чанар, аюулгүй байдлаа алдсан, 
сав баглаа нь урагдсан 466550 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг устгуулахаар, зохих 
зөвшөөрөлгүй тамхи худалдаалж байсан 9 хүнсний дэлгүүрийн худалдагч нарт МУ-ын 
ТХТХ-ийн холбогдох заалтаар 450,0 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч хураагдсан 
тамхийг улсын орлого болгуулахаар Заамар сумын Засаг даргын дэргэдэх захиргааны 
зөвлөлд шилжүүлсэн байна. 

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлгүйгээр 
согтууруулах ундааны зүйл зарж борлуулж байсан “Эрдэнийн Ундарга”, “Далай ээж” 
хүнсний дэлгүүр, цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажилласан “Орхон түшээ”, “Алтаншагай”, 
“Зуунмод” зоогийн газруудыг илрүүлж Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 
холбогдох заалтаар арга хэмжээ тооцжээ.

МУ-ын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь 
хэсгийг зөрчин үйл ажиллагаа явуулсан “Өгөөмөр” баар, “Ерөөл”, “Итгэл”, “Шим”,  
хүнсний дэлгүүрүүдийн “Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах” 
тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулсан. 

2014 оны 11 дүгээр сард архидан согтуурах явдалтай тэмцэх чиглэлээр 
“Согтууруулах ундаа” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион явуулсан ба Заамар сумын 3-р 
багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
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зөвшөөрөлтэй 27 аж ахуйн нэгжид МУ-ын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг 
хэрэгжүүлж ажиллах талаар албан мэдэгдэл хүргүүлж үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 
Мөн Монголын Аддиктологийн нийгэмлэгийн тэргүүн Ж.Цогтсугарыг Заамар суманд 
урьж төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, нийт 340 
иргэнд “Сэтгэлгээний хувьсгал”, “Шийдвэр гаргагчдын сэтгэлгээний түвшинг өөрчлөх 
нь” сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан.

 “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийн хүрээнд:

Заамар, Эрдэнэсант сумдад 4, 5 дугаар сард “Архи тамхигүй өдөр” уриан дор 
“Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион явуулж сумын ГХУСАЗЗ-тэй хамтран төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн 
зохион байгуулсан. Тэмцээний нээлтийн үеэр цагдаагийн хэлтсээс гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлын талаар товч мэдээлэл хийж иргэдэд 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарын авлага, санамж, сэрэмжлүүлэг 
тарааж санал асуулгын хайрцаг ажиллуулснаар 4 иргэнээс цагдаагийн хэлтсийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт ирүүлсэн байна. 

 

 Замын байцаагч, цагдаагийн ахмад Л.Мөнх-Эрдэнэ МҮОНТ-ийн “Иргэн таны төлөө” 
нэвтрүүлэгт оролцож БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн мотоцикльтой холбоотой зам тээврийн 
осол, хэрэг, мотоциклийн техникийн байдлын талаар мэдээлэл хийсэн.

Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааны тайланг тавих, сумдын ГХУСАЗЗ-тэй 
хамтран ажиллах санал солилцох, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын ажлыг шалган 

Нээлттэй хаалганы өдрөөр иргэдийн дунд сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион явуулав

Монголын Аддиктологийн нийгэмлэгийн тэргүүн Ж.Цогтсугар Заамар суманд ажлах үеэр
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зааварчлах, мэдээ мэдээлэл солилцох чиглэлээр улирал бүр ажлын хэсэг гарч сумдад 
ажиллаж хэвшээд байна.

Хэсгийн төлөөлөгч нарын ажлыг шалган 
зааварчилж байгаа нь

Цагдаа миний нүдээр гар зургийн уралдаан 
зохион байгуулав

MNO ХХК ажилчдад сургалт явуулав 

Эрдэнэсант суманд 
ажиллах үеэр

Сумдад ажиллах үеэр



18

2014  ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН

Жижүүрийн шуурхай албаны чиглэлээр:

Жижүүрийн шуурхай алба нь 2014 онд жижүүрийн офицер 
4, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 3, нийт 7 алба хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж ирсэн ба иргэд байгууллага, аж 
ахуйн нэгжээс 947 дуудлага, мэдээ, мэдээлэл хүлээн авч нийт 
дуудлага мэдээ, мэдээллийн 320 нь гэмт хэргийн шинжтэй, 627 нь 
захиргааны зөрчлийн шинжтэй, 107 нь архи, согтууруулах ундаа 
хэтрүүлэн хэрэглэсэн хүний тухай ахуйн хүрээний бусад дуудлага 
мэдээлэл байв. 

 Жижүүрийн шуурхай албаны алба хаагчид нийт дуудлага мэдээллийн 21 хувьд 
/хэргийн газарт/ дунджаар 45-60 минутанд, 65 хувьд 3-4 минутанд, 14 хувьд 1-2 минутанд 
очиж, хойшлуулашгүй ажиллагааг ЭБШХ-д заасны дагуу явуулж, хэргийн газрын үзлэгийг 
64 удаа хийж, хэрэг илрүүлэхэд ач холбогдол бүхий эд мөрийн баримтыг бэхжүүлэн 
хураан авч, 91 хүн, эд зүйлсийг зарлан мэдээллэж ажилласан. 

 Хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн өргөдөл,
гомдол мэдээллийн тухай

2014 онд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас 1742 гомдол, мэдээлэл хүлээн авсны 
521 буюу 29,9 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 1139 буюу 65,3 хувийг захиргааны 
зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл, 82 буюу 4,7 хувийг бусад дуудлага, мэдээлэл 
эзэлж байна. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр 
“Шижир алт” 9-н жилийн сургуулийн дунд 
ангийн сурагчдын дунд “Дэвжээ” тэмцээн 
зохион явуулав.
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Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 237 буюу 45,4 хувьд нь эрүүгийн хэрэг 
үүсгэж, 279 буюу 53,5 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар 
прокурорт хүргүүлж шийдвэрлэсэн. 

Шалгаж шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 290 буюу 55,6 
хувийг 5 хоногт, 231 буюу 44,3 хувийг 6-19 хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн байна. 

Захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 684 буюу 60,1 хувийг 
шийтгэврээр, 202 буюу 17,7 хувийг торгуулийн хуудсаар торгож, 68 хүнийг баривчлуулж, 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 180 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхийг 06 сараас 02 жилийн хугацаагаар хассан байна. 
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Тус цагдаагийн хэлтсээс 2014 онд 5500 зөрчил илрүүлж 5116 иргэнийг 23 сая 
200,0 мянган төгрөгөөр торгож,  120 зөрчлийг газар дээр нь зохицуулж, зөрчил 
гаргасан 41 иргэнийг ар гэрт нь хүлээлгэн өгч, 223 зөрчил гаргагчид зөвлөгөө өгч 
дахин зөрчил дутагдал гаргахгүй байхыг анхааруулж ажилласан байна. 

2014 онд Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн харъяалах 7 сумын 
хэмжээнд 249 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 67,7%-аар 
өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 Хэргийг ангиллаар нь авч үзвэл: хөнгөн 128, хүндэвтэр 104, хүнд 13, онц хүнд 4 
гэмт хэрэг байгаагаас хялбаршуулсан журмаар 30 гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэсэн 
байна. 

Гарсан гэмт хэргийг өнгөөр нь урьд оны мөн үетэй
харьцуулан авч үзвэл:

 Хүний амь бие эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 90 бүртгэгдсэн нь 20 хэргээр буюу 
28,5%-аар, хүнийг санаатай алах 4 бүртгэгдсэн нь 1 хэргээр буюу 33,3%-аар, бусдын 
бие махбодид гэмтэл учруулах 74 бүртгэгдсэн нь 21 хэргээр буюу 39,6%-аар, өмчлөх 
эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 114 бүртгэгдсэн нь 22 хэргээр буюу 23,9%-аар, бусдын эд 
хөрөнгийг хулгайлах 102 бүртгэгдсэн нь 22 хэргээр буюу 27,5%-аар, малын хулгай 58 
бүртгэгдсэн нь 13 хэргээр буюу 28,8%-аар, бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах 
5 бүртгэгдсэн нь 2 хэргээр, байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг 4 бүртгэгдсэн 
нь 1 хэргээр буюу 33,3%-аар, шүүн таслах ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг 4 бүртгэгдсэн 
нь 1 хэргээр буюу 33,3%-аар тус тус өссөн, бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэрэг 
12 бүртгэгдсэн нь 2 хэргээр буюу 14,3%-аар, нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
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хэрэг 8 бүртгэгдсэн нь 1 хэргээр буюу 11,2%-аар, танхайн хэрэг 8 бүртгэгдсэн нь 1 
хэргээр буюу 11,2%-аар, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт 
хэрэг 25 бүртгэгдсэн нь 14 хэргээр буюу 35,9%-аар тус тус буурсан, хүн амын эрүүл 
мэндийн эсрэг гэмт хэрэг, ан агнуурын тухай хууль зөрчих гэмт хэргүүд өнгөрсөн оны 
мөн түвшинд байна. 

 Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 61 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 
25 хэргээр буюу 92,5%-аар, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 24 бүртгэгдсэн нь 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 12 хэргээр буюу 1 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 6 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
2 хэргээр өссөн, эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 16 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулахад 1 хэргээр, бүлэглэн гүйцэтгэсэн гэмт хэрэг 10 бүртгэгдсэн нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 9 хэргээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 Гэмт хэргийн улмаас 22 хүн нас барж, 104 хүн гэмтэж, иргэн аж ахуйн нэгж 
байгууллагад 936,1 сая төгрөгийн хохирол учирснаас 831,8 сая төгрөгийг нөхөн 
төлүүлсэн байна.  

Хэрэг гарсан цаг, хугацаа, гараг:

Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэргийн 35 нь даваа, 38 
нь мягмар, 36 нь лхагва, 43 нь пүрэв, 46 нь баасан, 
25 нь бямба, 26 нь ням гарагт,
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06-14 цагт 41буюу 16,4 хувь нь

14-19 цагт 57 буюу 22,8 хувь нь

19-22 цагт 29 буюу 13,9 хувь нь

22-06 цагт 122 буюу 46.9 хувь нь тус тус үйлдэгдсэн байна. 

Гэмт хэрэг үйлдэгсдийн тухай

Гэмт хэрэгт 225 хүн холбогдон шалгагдсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 45 хүн 
буюу 23.7% өсч, нийт шалгагдсан хүний 15 буюу 5,5%-ийг эмэгтэй хүн эзэлж байна. 
Гэмт хэрэгт холбогдсон иргэдийг хүйсээр авч үзвэл:
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Гэмт хэрэг 
үйлдэгсдийг насны 
ангиллаар нь авч үзвэл: 
16-17 насны 4 хүн, 
18-24 насны 39 хүн, 
25-29 насны 42 хүн, 
30-34 насны 54 хүн, 
35-39 насны 33 хүн, 
40-44 насны 29 хүн, 
45-49 насны 6 хүн, 50-
54 насны 9 хүн, 55-
59 насны 3 хүн, 70 ба 
түүнээс дээш насны 1 
хүн хэрэгт холбогдон 
шалгагдсан байна. 

Нийгмийн байдлаар нь авч үзвэл: төрийн алба хаагч 9, хувийн хэвшлийн 
байгууллагын ажилтан 6, төрийн бус байгууллагын ажилтан 8, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч 25, малчин 77, оюутан 3, сурагч 7, ажилгүй 90 байна.

Боловсролын байдлаар нь авч үзвэл: боловсролгүй 6, бага боловсролтой 31, суурь 
боловсролтой 77, бүрэн дунд боловсролтой 83, дээд боловсролтой 19 байна.

Гэмт хэрэг үйлдэгчдийг боловсролын байдлаар нь авч үзвэл
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Спорт, соён гэгээрүүлэх ажлын талаар

 

 

 

 

Сургалтын үеэр

“Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээний үеэр алба хаагчдад сургалт оров

Завсарлагааны үеэр

Ахлагч бүрэлдэхүүнд сургалт орж байгаа нь
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Алба хаагчдын ажиллах орчин 
нөхцлийг бүрдүүлэх, хэсэг, албадын 
хамтын ажиллагааг сайжруулах, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх, 
эрчимжүүлэх зорилгоор хэсэг, 
албадуудын дунд “Алба сурталчлах 
аян” зохион байгуулж ажиллаа. 
Тухайлбал: Нийтийн хэв журам 
х а м г а а л а х 
хэсэг алба 
с ур талчлах 

сарын аяны хүрээнд алба хаагчдын дунд “Монгол ёс, заншил-1,2” 
сэдэвт тэмцээнийг 2014 оны 03, 11-р саруудад зохион байгуулж 
монгол ёс заншилтай холбоотой асуулт, хариулт, түргэн хэллэг, 
шагай шүүрэх тэмцээн, хэлц үг тайлбарлуулах зэрэг 7 төрлөөр 
явуулсан ба алба хаагчдыг монгол хувцсаар жигдрүүлж 
оролцуулсан нь алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлсэн, ажлын алжаалыг тайлсан, монгол ёс заншлыг 
судлуулсан ач холбогдолтой ажил боллоо. 

 

  

Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын 
чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 
зорилгоор хэсэг албадын дунд караокены 
тэмцээн зохион байгуулахад нийтийн хэв 
журам хамгаалах хэсгийн Э.Мөнхтулга 
ахлагчтай баг ТЭРГҮҮН байрыг эзлэв.

Алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг шалгаж байгаа нь
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Тэргүүний алба хаагчдаа

 шагнаж урамшуулав 

Заамар сумын 3-р багийн 
захиргаанаас төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, 
иргэдийн дунд зохион 
байгуулсан “Цасны баяр” 
арга хэмжээнд цагдаагийн 
хэлтсээс орсон баг тамирчид 
амжилттай оролцож 
ТЭРГҮҮН байр эзэллээ

Цагдаагийн баярыг хэлтсийн хамт олон гэр 
бүлийнхнийхээ хамт тэмдэглэн өнгөрүүлэв

Алба хаагчдын төрсөн 
өдрөөр хамт олноос бэлэг өгч 

хэвшлээ
Тангарагийн 
баярын үеэр

Цагдаагийн баяраар зохион байгуулсан 
үндэсний бөхийн тэмцээний үзүүр, түрүүг 

авсан алба хаагчид
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Бие хамгаалах чиглэлээр сургалт оров

Цугларалтын үеэр Цагдаагийн газрын даргыг хүлээн авч байгаа нь

  Цагдаагийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхлсэнтэй холбогдуулан 
нийт алба хаагчид тангараг өргөлөө

7 хоног бүрийн Бямба гарагт алба хаагчдын дунд 
спортын арга хэмжээ зохион байгуулж хэвшлээ
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Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн алба хаагч нар

Цагдаагийн газрын ахлагч нарын сургалт цугларалтын үеэр

Цагдаагийн газрын дарга тус цагдаагийн хэлтэст ажиллах үеэр
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Цагдаагийн хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн Тангараг өргөх ёслолын үеэр
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Цаашид хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээ

1. Цагдаагийн ерөнхий газраас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлж 
ажиллах 

2. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд онцгой анхаарч, энэ чиглэлээр зохион 
явуулж буй нэгдсэн болон  арга хэмжээний чанар, үр дүнг ахиулах

 3. Шинээр батлуулан гаргасан хууль тогтоомж, журам  заавар эрх зүйн актуудыг 
алба хаагчдаар судлуулан өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах 

4. Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг сайжруулж, албаны бэлэн байдлыг хангах

ЗААМАР СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛ ТЭС

Ар гэрийнхний уулзалт зохиов Захиргаа удирдлагын алба хаагчид
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НЭГ. ЗАХИРГАА УДАРДЛАГЫН АЛБА

№ Албан тушаал Цол Овог, нэр Өрөөний
дугаар

Төрийн
холбоо Гар утас

1 Хэлтсийн
дарга

Цагдаагийн 
дэд хурандаа Рэнцэндорж Ариунболд 01 - 93027723,

88110393

2 Нярав-бичээч Цагдаагийн 
дэд ахлагч Алтанцэцэг Энхгэрэл 03 - 89285852

99285852
ХОЁР. ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ тэмцэх хэсэг

1 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн 
дарга

Цагдаагийн
хошууч Доржсүрэн Доржтайван 13 - 89890900

2 Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч Цагдаагийн
ахмад Монхор Баасанхүү 05 - 99195570

3 Эрүүгийн
төлөөлөгч

Цагдаагийн
ахмад

Хишигтогтох 
Даваадондог 04 - 99712595,

89019525

4 Эдийн засгийн төлөөлөгч Цагдаагийн
дэслэгч Баянжаргал Сувд-Эрдэнэ 04 - 88045212

5 Мөрдөн байцаагч /Ахлах 
мөрдөн байцаагч- орлогч/

Цагдаагийн
ахмад Мөнхбаатар Амартүвшин 14 - 99154963,

93067776

6 Мөрдөн байцаагч Цагдаагийн
ахмад Мааний Шижирбаатар 14 - 99576227,

98822828

7 Мөрдөн байцаагч Цагдаагийн
дэслэгч Нямсүх Нямбаяр 14 - 88029604

ГУРАВ. НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ХЭСЭГ

1 Хэсгийн дарга Цагдаагийн
хошууч Жадамба Батмөнх 11 - 99107011

2 Хэв журмын ажил хариуцсан 
ахлах байцаагч

Цагдаагийн
ахмад Норжмаа Жавзанхорол 12 - 99347557

ДӨРӨВ. СУМДЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, ЦАГДАА

1 Эрдэнэсант сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч

Цагдаагийн
ахмад БаярсайханЭлбэгманлай - - 99125652

2 Баянхангай сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч

Цагдаагийн
ахмад Баярсайхан Мөнхбаяр - - 88116064, 

98080910

3 Угтаал цайдам сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгч

Цагдаагийн
ахмад Батмөнх Дөлгөөнтамир - - 99166423,

89268970

4 Цээл сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч

Цагдаагийн
ахмад Хишигдорж Ганбат - - 89332111

5 Заамар сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч

Цагдаагийн
ахмад Энхээ Энхмөр - - 88409303

6 Лүн сум дахь хэсгийн 
төлөөлөгч

Цагдаагийн
ахмад Чогсомжав Баяртогтох - - 95954699,

94784699

7
Хөдөлгөөний аюулгүй
байдал хариуцсан 
зохицуулагч

Цагдаагийн
ахмад Энэбиш Батцэнгэл

Л
үн

 с
ум

 д
ах
ь 
за
мы

н 
ца
гд
аа
ги
йн

 п
ос
т

П
ос
тн
ы

 у
та
с:

 9
30

20
19

8

98080803

8
Хөдөлгөөний аюулгүй
байдал хариуцсан 
зохицуулагч

Цагдаагийн
ахмад Батхуяг Даваадорж 97083679,

96658287

9
Хөдөлгөөний аюулгүй
байдал хариуцсан 
зохицуулагч

Цагдаагийн
ахмад

Лхагвасүрэн Мөнх-
Эрдэнэ

98980099,
89500000

10
Хөдөлгөөний аюулгүй
байдал хариуцсан 
зохицуулагч

Цагдаагийн
ахмад

Шоовдор Анхбаяр 99204998

11 Өндөрширээт сум дахь 
хэсгийн төлөөлөгч

Цагдаагийн
ахмад

Даш Түвшин - - 99194472,
88778977

12 Заамар сум дахь сум дундын 
цагдаагийн хэлтсийн жижүүр 98165102, 88284102
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Балжинням Дашням Үс авах өдөр Тэрсүүд Модон хохимой

7-р сар

Д М Л П Б Б Н

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

4-р сар

Д М Л П Б Б Н

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

10-р сар

Д М Л П Б Б Н

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2-р сар

Д М Л П Б Б Н

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 1

1-р сар

Д М Л П Б Б Н

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

8-р сар

Д М Л П Б Б Н

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

5-р сар

Д М Л П Б Б Н

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

11-р сар

Д М Л П Б Б Н

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

3-р сар

Д М Л П Б Б Н

23 24 25 26 27 28 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

9-р сар

Д М Л П Б Б Н

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

6-р сар

Д М Л П Б Б Н

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

12-р сар

Д М Л П Б Б Н

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

2015 он
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Балжиннямтай өдөр: Бурхан багшаас зарлигтай цогийн наран хэмээх эл өдөр буян 
үйлдэх, лам залах, хишиг даллага авхуулах, лус савдаг аргадах, овоо тахих, бэр буулгах, 
эд мал авахад нэн сайн.

Дашнямтай өдөр: Өлзийн наран хэмээх эл өдөр хүүхдийн сэвлэг үргээх, найр хурим 
үүсгэх, аливаа ажил үйлс шинээр эхлэхэд билэг дэмбэрэлтэй үйл бүхнээ машид сайн, 
энэ өдөр хол замд явахад газар лусын хорлолд өртөхгүй болохыг судар номлосон байна.

Модон хохимой өдөр: Эл өдөр шинээр эхлэх аливаа үйл бүхнээ муу, бэр буулгаваас 
үргүй болох, нас тэтгэвээс үл өсөх, үхэгсэдийн үйлнээ муу, зайлшгүй тохиолдолд чухаг 
дээд гурав дор аврал одуулж маань мэгзэм олонтоо урин унш.

Тэрсүүд өдөр: Эл өдөр бэр буулгаваас нөхрөөс салах, сүм дуган баривал лам хувраг үл 
тогтоно. Нэр алдар олвоос доройтох, эд малын хишиг буян дуудуулах аваас үл тогтоно, 
сүлд дуудваас үл ирэхтул тэвч. Зайлшгүй тохиолдолд лам чухаг дээд болон бурхан 
сахиусанд даатгал үйлдэж зул өргөвөөс гэм үгүй болох сайн.

Зурхайд жил, сар, өдөр, цагийг 12 амьтнаар нэрлэх агаад 
монгол тоололд нэгэн хоног 12 цагт хуваагдана.

Цаг Эхлэх Дуусах

Хулгана 23:40 01:40

Үхэр 01:40 03:40

Бар 03:40 05:40

Туулай 05:40 07:40

Луу 07:40 09:40

Могой 09:40 11:40

Морь 11:40 13:40

Хонь 13:40 15:40

Бич 15:40 17:40

Тахиа 17:40 19:40

Нохой 19:40 21:40

Гахай 21:40 23:40



35

2014  ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН

Өдрийн үр

Өдрүүд Хүний үс авах өдрийн үр Малын ноос хяргах өдөр

1 Нас ахар болно Хулгай чоно, араатан учрах.

2 Хэл ам, хэрүүл тэмцэл ирнэ. Буян хишиг зайлах муу.

3 Эд мал баялаг болно. Буян хишиг дэлгэрэх сайн.

4 Бие эрхтэний хүч сайжирна. Тамир тэнхээ нэмэгдэнэ.

5 Эд мал өсч арвижна. Малын үр төл арвижна.

6 Өнгө зүс сайжирна. Тамир хүч доройтно.

7 Хэл ам, хэрүүл тэмцэл ирнэ. Арга залхай гарна.

8 Нас уртасна. Сэтэртэйг бүү хярга.

9 Өвчин өчүүхэн ирнэ. Өвчин эмгэгтусна.

10 Эрч хүч ихэснэ. Бурхан сахиус баясана.

11 Эрхтэн хурц болно. Дунд зэрэг.

12 Өвчин эмгэг ирнэ. Малын үртөлд харш.

13 Жаргал ирнэ. Үр төл арвидна, дэлгэрнэ.

14 Эд мал арвидна. Нийтээртөгс сайн.

15 Өлзийтэй сайн. Эзэн хүндээсайн.

16 Өвчин ирнэ. Өнгө зүс төгөлдөр

17 Өнгө зүс доройтно. Өнгө зүс доройтно.

18 Эд малын гарлагатай. Амгалан жаргалан болно.

19 Сайн нөхөртэй нөхөрлөнө. Малд үхэл гарз ирнэ.

20 Өлсөж ундаасна. Үр төл арвижна.

21 Өвчин ирнэ. Өвчин эмгэгтусна.

22 Идээ ундаа элбэг болно. Машид сайн.

23 Эд эдлэл олдоно. Амгалан сайн.

24 Өвчин эмгэг ирнэ. Урхаг өвчин гарна.

25 Нүд бүрэлзэн улцайна. Буян хишиг нэмэгдэнэ.

26 Жаргал үргэлжид ирнэ. Шимхүч төгөлдөр.

27 Өлзийтэй сайн. Сүргийн манлайд харшлах.

28 Хэрүүл тэмцэл ирнэ. Буян хишиг зайлна.

29 Сүлд тэнэж одно. Сүргийн манлайд муу.

30 Эрлэг лугаа учирна. Машид муу.
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Буян
хишиг

Хийморь Чөтгөр Хийморь
Буян
хишиг

Бие 
тасрах

Чөтгөр
Бие 

тасрах
Буян
хишиг

Эм Хий
Бие 

тасрах
Амь Гал Чөтгөр Хорлол Шороо Хийморь

Шулмас Амь Хорлол Хорлол Эм Шулмас Амь Шулмас Эм

Эм Амь Хорлол Зүүн урд Урд
Баруун 
урд

Бие 
тасрах

Чөтгөр Хийморь

Буян
хишиг

Мод Шулмас Зүүн Баруун Шулмас Төмөр
Буян
хишиг

Бие 
тасрах

Хийморь Чөтгөр
Зүүн 
хойд

Хойд
Баруун 
хойд

Эм Хорлол Амь

Шулмас
Бие 

тасрах
Амь Амь Эм Шулмас Хорлол Шулмас Эм

Бие 
тасрах

Уул Эм Хийморь Ус Хорлол Чөтгөр Огторгуй Амь

Буян
хишиг

Чөтгөр Хийморь Чөтгөр
Буян 
хишиг

Бие 
тасрах

Хийморь
Бие 

тасрах
Буян
хишиг

Эр Эм Төрсөн жил

Төмөр Төмөр 1916 1924 1932 1940 1948 1956 1964 1972 1980 1988 1996 2004 2012

Шороо Огторгуй 1917 1925 1933 1941 1949 1957 1965 1973 1981 1989 1997 2005 2013

Гал Ус 1918 1926 1934 1942 1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014

Хий Уул 1919 1927 1935 1943 1951 1959 1967 1975 1983 1991 1999 2007 2015

Мод Мод 1920 1928 1936 1944 1952 1960 1968 1976 1984 1992 2000 2008 2016

Уул Хий 1921 1929 1937 1945 1953 1961 1969 1977 1985 1993 2001 2009 2017

Ус Гал 1922 1930 1938 1946 1954 1962 1970 1978 1986 1994 2002 2010 2018

Огторгуй Шороо 1923 1931 1939 1947 1955 1963 1971 1979 1987 1995 2003 2011 2019

Жишээ нь: Та 1991 онд төрсөн эрэгтэй хүн бол Хий суудалд, эмэгтэй хүн бол Уул 
суудалд суусан болно.
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Хөлөл Тайлбар Тарни

ТӨМӨР

Төмөр хөлөлд суусан 
хүмүүс баруун урагш 
гарч төмөр хөдөлгөөд 

баруунаас ирнэ.

Ум радна дагий ний 
хум мамаа бизаяа 

суухаа

ШОРОО

Шороо хөлөлд суусан 
хүмүүс баруун тийш 
гараад шороо чулуу 

хөдөлгөн баруун урдаас 
ирнэ.

Ум радна дагий ний 
хум мамаа бизаяа 

суухаа

ГАЛ
Гал хөлөлд суусан хүмүүс 

зуун урагш гарч гал 
гаргаад урдаас ирнэ.

Ум базар дагий 
ний базар еэ мамаа 

бизаяа суухаа

ХИЙ

Хий хөлөлд суусан хүмүүс 
зүүн зүг гарч салхинд 

цаас хийсгэн зүүн урдаас 
ирнэ.

Ум базар пагма мамаа 
бизаяа суухаа

МОД

Мод хөлөлд суусан 
хүмүүс хойшоо гарч мод 
хөдөлгөөд зүүн зүгээс 

ирнэ.

Ум базар дагий ний 
хум мамаа бизаяа 

суухаа

УУЛ

Уул хөлөлд суусан хүмүүс 
баруун хойш гаран шороо 

чулуу хөдөлгөөд зүүн 
хойноос ирнэ.

Ум будда дагий ний 
хум мамаа бизаяа 

суухаа

УС

Ус хөлөлд суусан хүмүүс 
зүүн тийш гарч цасан 
дээгүүр гараад хойноос 

ирнэ.

Ум гарма дагий ний 
хум мамаа бизаяа 

суухаа

ОГТОРГУЙ

Огторгуй хөлөлд суусан 
хүмүүс зүүн хойш гаран 
агаарт цаас хийсгэн 
баруун хойноос ирнэ.

Ум базар пагма хум 
мамаа бизаяа суухаа
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Улаан манжингийн шүүсээр ходоод, бөөрөө цэвэрлэх арга

Гэдэс ходоод болон бөөр давсагаа хэрхэн 
цэвэрлэж угаах талаар зөвлөгөө өгье.
Жилд нэгээс хоёр удаа гэдэс ходоод, бөөр давсагаа 
цэвэрлэх нь таны урт наслах хамгийн том шалгуур 
болно. Үүний тулд та өмнөх өдөр нь нэг литр 
буцалсан усанд нэг ширхэг том улаан манжинг 
сайтар угаагаад 3-4 хувааж хийгээд хонуулна. 
Мэдээж их хэмжээгээр уух тусам сайн тул 5 литр 
хүртэл усанд найруулж хийж бэлдэж болно гэсэн 
үг. Ингээд өглөөнөөс орой болтол та юу ч идэхгүй 

зөвхөн манжингийн шүүсээ ууна. Харин тарвас идэж болно. Ердөө ингээд л болоо. Тэр 
өдөр таны гэдэс ходоод амарна, цэвэрлэгдэнэ, жижиг чулуунцарууд хөөгдөнө.

Улаан манжинг яагаад Оросууд их хэрэглэдгийг мэдэх үү

Улаан манжинг эртнээс сувиллын зориулалтаар ашиглаж ирсэн бөгөөд түүнд 
натри 86мг, кальци 37мг, магни 42мг, хүхэр 7мг, цайр, манган, кобальт, төмөр 
зэрэг элементүүд болон С, В1, В2, Р, РР зэрэг амин дэм агуулагддаг. Эдгээр нь олон 
төрлийн ферментийн бүтцэд орох бөгөөд цус төлжүүлэх явцыг зохицуулдаг байна.
Цусны гемоглобины хэмжээг нэмэгдүүлэх, судас хатуурах, цусны даралт ихсэх, элэг, 
бөөр, гэдэсний өвчний үед улаан манжинг хэрэглэдэг ба пектин ихээр агуулдаг тул 
сахарын өвчнөөс сэргийлэх, хоол боловсруулах эрхтний ажиллагааг хэвийн байлгах, 
өтгөн хатахаас сэргийлэх нөлөөтэй.

Улаан манжинд агуулагдах бетанин нь холестериныг зохицуулах замаар элэг 
өөхлөх явцыг сааруулж, элэгний хэвийн үйл ажиллагааг ханган, элэгний эсийг нөхөн 
төлжүүлдэг байна. Өтгөн хатах, цус багадах, элэг цөсний эмгэг, ходоод гэдэсний 
шархлаа, бүдүүн гэдэсний үрэвсэлтэй бүх хүмүүс өдөр бүр 150 гр улаан манжин юм уу 
түүний шүүсийг хэрэглэж байх нь эрүүл мэндэд тустай

Хэрхэн бэлтгэх

1. Хүрэн манжинг ширүүн үстэй сойзоор 2-3 удаа үрж угаасны дараа хальсыг 
цэвэрлэж, дахин хүйтэн усаар угаагаад шүүс шахагч машинаар шүүсийг нь гаргаж 
авна. Шүүсийг бараан өнгийн тагтай шилэн саванд хийж 5-15 минут буцалж буй усанд 
хийж ариутгана. Бэлтгэсэн шүүсийг 1-2 цагаас илүү хугацаагаар хадгалж болохгүй.

2. Хүрэн манжинг нимгэвтэр хэрчээд буцалсан усанд хийж таглан хандлуулна. Хоол 
идэхээс 10-15 минутын өмнө нэгээс хоёр стаканаар нэг сарын турш ууж хэрэглэнэ. Уг 
хандыг хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийн үед хэрэглэвэл тохиромжтой.

З. Лууван, хүрэн манжинг 1:1 хоолны халбагаар өдөрт 1-2 удаа хэрэглэнэ. 
Үрүүлдэх маягаар бэлтгэж, дээр нь зөгийн бал нимбэг хийвэл сайн. Үүнийг цус багадах, 
өтгөн хатах, элэг, цөсний хүүдийн эмгэгийн үед хэрэглэвэл тохирно. Анхааруулахад 
давсалсан болон даршилсан хүрэн манжинг эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэдэггүй. 
Хүрэн манжинг хоол хүнсэндээ тогтмол хэрэглэдэг хүмүүс элдэв эм тан хэрэглэхгүйгээр 
бүдүүн гэдэсний өвчлөлөөс сэргийлж чадна.

Жич: Цусан дахь сахарын хэмжээ өндөр байгаа үед сахарын өвчтэй хүн улаан 
манжин идэж болдоггүй.

ЗӨВЛӨГӨӨ
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Компьютерээс үүдсэн ядаргааг яаж тайлах вэ?

Компьютерийн ард суусан хүн доороос дээш, 
эсвэл урагш байнга хардаг учир нүдний булчингууд 
их ядардаг байна. Гэрлийн урсгал нь нүдний 
торлогийг өрөөр хэлбэл нүдний арын гэрэл хүлээн 
авах хэсгийг их цочроодог аж. Ажилдаа хэт их 
шамдсанаас хүн нүдээ цавчих нь багасч үүнээс 
гадна нойр, ой санамж муудах, хоолны дуршил 
багасах, толгой өвдөх, хэт мэдрэмтгий болох гэх 
мэт зовиур илэрдэг байна. Харин эдгээр асуудлаас 
зугтахын тулд том хүн 45, хүүхэд 15 минут суугаад 
20 минут амрах ёстой аж. Амралтын 20 минутын 
хугацаанд зурагт үзэж, ном уншиж болохгүй. 
Суугаа эсвэл хэвтээ байдалд 5-7 минут нүдээ аньж 
алгаараа бага зэрэг дарж өгч нүдээ баруун зүүн 

тийш, диогнальдах байдлаар сайн хөдөлгөөрэй. Ингэх нь таны компьютероос үүдсэн ядаргааг 
төгс тайлах болно.

Ханиадны эсрэг хамгийн тустай 10 ундаа

1. Зөгийн бал, нимбэгтэй бүлээн цай Хэрэв та 
ханиад хүрвэл, хамгийн түрүүнд шингэвтэр байхуу 
юмуу ногоон цай найруулаад, дотор нь нэг цайны 
халбага зөгийн бал, хоёр халбага нимбэг хийж 
уугаарай. Хамгийн гол нь зөгийн бал, лимоноо 
буцлам халуун усанд хийж болохгүйг анхаарна уу. 
Хэрэв тэгвэл хэт халуун усанд дээрхи хоёр бодисын 
хүний биед сайн чанар нь алдагдах болно.

2. Нимбэгний навч, бөөрөлзгөнөтэй 
цай Нимбэгний хуурай навчаар цайгаа хандлаад, 
дээрээс нь хатаасан бөөрөлзгөнө нэмж өгөөд, 30 
минут хандлана. Бөөрөлзгөнө (малина) олдохгүй 
бол бөөрөлзгөний чанамал ашиглаж болно.

3. Нохойн хошуутай цай Нохойн хошуу бол олон төрлийн амин дэмийн төгс эх сурвалж 
гэдэгтэй хэн ч маргахгүй байх. Хатааж, нунтагласан гурван халбага нохойн хошууг 0,5 литр 
усанд буцалгаад, шөнийн турш хандлана. Маргааш нь нэг стаканий хагасаар өдөрт 4 удаа, 
хоолноос 30 минутын өмнө ууж хэрэглэнэ.

4. Аньсны нэрмэл Аньсан дээрээ элсэн чихэр хийгээд хутгана. Элсэн чихэр болон аньсны 
харцаа нь 3/1 байхаар тооцоолоорой. Ингээд 2 хоолны халбага элсэн чихэртэй аньсаа 0,5 литр 
бүлээн усанд найруулна.

5. Цэвэр устай халуун сүү Таны ханиад эхний шатандаа байгаа бол халуун сүү хөөрүүлээд, 
цэвэр устай хольж уугаарай. Энэхүү шингэн нь нь биеэс элдэв нянг хөөх үйлчилгээтэй.

6. Сармистай сүү Ганц шөнийн дотор хөл дээрээ босохыг хүсвэл сармистай сүү танд туслана. 
Халуун сүүн дээр сармисны шүүснээс 10 цайны халбагыг нэмээд, унтахаасаа өмнө уугаарай.

7. Хатаасан жимсний компот Олон төрлийн хатаасан жимснүүд нь ханиадыг зөөлрүүлэх амин 
дэм болдог. 100 гр хатаасан жимс аваад, том жимснүүдийг нь нухаж, хэрчиж бэлдэнэ. Бүгдийг 
нь бүлээн усаар угаагаад, эхлээд алим болон лийрийг салган авч, 30 минут орчим, зөөлөртөл нь 
чанаад, элсэн чихэр нэмнэ (1 литр усанд 3 хоолны халбага элсэн чихэр). Дээрээс нь чангаанз, 
чавга хоёроо нэмж буцалгаад, буулгахаасаа 5 минутын өмнө үзэм, нандин чавгаа нэмээрэй. Бэлэн болсон компот 
дээрээ хүсвэл нимбэг юмуу апельсины сок, эсвэл зөгийн бал нэмж болно.

8. Цагаан гаа болон нимбэгтэй цай Зэвэргэн өдрүүдэд дархлааг сайжруулж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх үйлчилгээтэй. 1 стакан халуун усанд 1 хоолны халбага зөгийн бал, 1 хоолны халбага нимбэгний 
шүүс, 0.5 цайны халбага цагаан гааны үндэс нэмж өгнө. Түүнчлэн гааны хуурай, нунтаг навчнаас бага зэрэг хийж 
хүртэж болно.
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Иргэн та бүхэнд хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор цагдаагийн байгууллагаас дараах зүйлсийг анхааруулж, 
сэрэмжлүүлж байна. 

Иргэдэд

Баяр, цэнгүүн, бусад арга хэмжээнд оролцож байхдаа авч яваа эд зүйлээ ил задгай 
орхилгүй, найдвартай газар хадгалуулах

Гэр, орон сууцаа аль болох эзэнгүй орхихгүй байх, хаалга, цонхны найдвартай 
байдлыг хангах,

Айл, хөрштэйгөө хулгайгаас урьдчилан сэргийлэх талаар холбоо тогтоож, гадагш 
явахдаа хэлж, харилцан туслаж байх,

Бэлэн мөнгө, үнэт зүйлээ найдвартай газар хадгалах, бусдад, ялангуяа «үл бүтэх» 
гэж бодсон этгээдэд мэдэгдэхгүй байх

Автомашинаа харуул, хамгаалалтгүй газар тавихгүй байх, дохиололтой болгох

Гэр хороололын айлууд нохойгоо гүйдэг уяатай байлгах

Олон хүн цугларсан автобус, троллейбусаар зорчихдоо, дэлгүүр, зах, худалдааны 
төвүүдээр явах үедээ халаасны хулгайч нараас болгоомжилж, анхаарал, сонор 
сэрэмжтэй байх

Авто машинаа  ил зогсоолд байрлуулах үедээ их хэмжээний бэлэн мөнгө, бичиг 
баримт, бусад эд зүйлийг машин дотор үлдээхгүй байх

Малтай иргэдэд

Мал бүхий иргэд малчдын бүлэг, нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд орох

Малыг байнгын хариулгатай байлгах, хашаа хорооны хаалга үүдийг бөхлөх

Мал мах, түүний гаралтай түүхий эд зах зээлд борлуулахдаа гарал үүслийн бичиг 
авч хэвших

Мал туувар, отор нүүдэл, өвлийн хүнс бэлтгэлийн үед онцгой анхааралтай байж, 
сонор сэрэмжээ дээшлүүлэх

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, алба хаагчдад

Байгууллагынхаа орчны гэрэлтүүлгийг сайжруулах, агуулах, өрөө, тасалгааны 
хаалганы цоож, лацыг хүлээлцүүлж хэвших

Харуул, манаа жижүүрийн ажлын хариуцлага, сонор сэрэмжийг өндөржүүлэх, 
тэднийг шаардлагатай холбооны болон хамгаалах тусгай хэрэгслээр хангах, баярын 
өдрүүдэд 24 цагаар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах

Ажлын байранд гадны хүнийг зөвшөөрөлгүй, бичиг баримтыг нь үзэж, шалгаж, 
лавлалгүйгээр оруулахгүй байх

Ажлын байранд согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхийг хатуу хориглох 

ЗААМАР СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС


