
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ЦАГААННУУР СУМЫН 
ХЭСГИЙН  ТӨЛӨӨЛӨГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД ДОРЖИЙН ЧИНЗОРИГ МИНИЙ  

2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 
 

2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр                                               Сүхбаатар  сум 
 

НЭГ: УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 
 

Тус сумын цагдаагийн хэсэг Цагааннуур сумын нутаг дэвсгэрт гэмт хэргийг 
таслан зогсоох, гэмт хэргийг илрүүлэх, шалтгаан нөхцлийг тогтоох, урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор эргүүл, аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул манааг тогтмол 
шалган 2018 онд үр дүнгийн гэрээ, Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөөс баталсан 
“Нийгмийн дэг журмыг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” “Архидан 
согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх” хөтөлбөрийг төлөвлөгөө болгон гаргаж үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилласан. 

 
ХОЁР: ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТ, МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР  

 
 Иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагаас 2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт 
47 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, Цагдаагийн байгууллагын тоо бүртгэлд оруулан 
шалгаснаас гэмт хэргийн шинжтэй мэдээлэл 12, зөрчлийн шинжтэй 25 мэдээллийг 
хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэсэн. Үүнд:  
  
 1.Гэмт хэргийн шинжтэй 12 гомдол мэдээллийн 6 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн 
хэрэг үүсгэж, 5 гомдол мэдээллийг нь эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах санал 
гаргаж, эрүүгийн 1 хэргийг харьяаллын дагуу мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж 
ажилласан. 
  
 2.Зөрчлийн шинжтэй 25 гомдол мэдээллийг шалгаж, хууль тогтоомж зөрчсөн 
16 иргэнийг 3.110.000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авч, 9 хүний тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрх хасаж шийдвэрлэсэн. 

 
ГУРАВ: ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖИЛ 
 

Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн алба, Сэлэнгэ аймаг дахь 
Цагдаагийн газар, Сэлэнгэ аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
зохицуулах салбар зөвлөлөөс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
төлөвлөгөөтэй уялдуулан хариуцсан орон нутагтаа гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, 
биелэлт, үр дүнг тайлагнаж ажилласан. Үүнд:  

 
         1. Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран 2018 онд хийж гүйцэтгэх ажлын 
төлөвлөгөөг иргэдийн хурлын дарга Х.Нацагаар батлуулан ажилласан. 
           2. Мөн 2018 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр сумын Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх салбар зөвлөлд 1 дүгээр улирлын тайлан мэдээг танилцуулж, Эрүү болон 
хэв журмын нөхцөл байдлыг танилцуулсан. 
           3. 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ний өдөр Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
салбар зөвлөлд 2 дугаар улирлын тайлан мэдээг танилцуулж, Эрүү болон хэв 
журмын нөхцөл байдлыг танилцуулсан цаашид хийх ажлаа төлөвлөн ажилласан. 



           4. 2018 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
салбар зөвлөлд 3 дугаар улирлын тайлан мэдээг танилцуулж, Эрүү болон хэв 
журмын нөхцөл байдлыг танилцуулсан цаашид хийх ажлаа төлөвлөн ажилласан. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, архидан согтуурахтай тэмцэх 
хөтөлбөр, малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хөтөлбөр, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх хөтөлбөр, албан даалгаварыг хэрэгжүүлэх ажлыг нутгийн 
захиргааны байгууллагатай хамтран зохион байгуулж, биелэлт, үр дүнг тооцуулан 
ажилласан. Үүнд:  

1. “Архи, тамхины хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх” мэдээлэл сургалт, 
сурталчилгааны 3 дахь компанит  ажлын хүрээнд суманд архи, тамхигүй хамт олон 
болох хөдөлгөөнийг өрнүүлж хор уршгийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх 
сурталчилах ажлыг 04 дүгээр сарын 04-өөс 05 дугаар сарын 01-ний дотор зохион 
байгуулàãäс ан. Сэлэнгэ аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөлийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 02 тоот албан 
даалгавар, сумын Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 48 тоот 
мэдэгдэл болон худалдааны газар, түүний үйлчилгээ ерөнхий шаардлага 5021:2007 
улсын стандартыг мөрдүүлэх зорилгоор мэдэгдэл согтууруулах ундаа  худалдах 
түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 8 аж ахуйн нэгжид х ү р г ү ү л ýí àæèëëàà.  

2. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор албан байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдэд “Архигүй хамт олон болох уриалга гаргаж зөвлөмж хүргүүлсэн. 
Зөвлөмжинд ажлын байранд архи согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх. Баяр 
ёслолын үеэр архи хэрэглэхгүй байх талаар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.   

3. Хамт олноороо архинаас татгалзах уриалгыг 5 төсвийн байгууллага,  
хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй 56 иргэнд хүргүүлэн сурталчилан ажилласан байна.  

4. Архидан согтуурахтай  тэмцэх тухай хуулиар гарын авлага бэлдэж 8 аж 
ахуйн нэгж худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй 30 иргэнд гарын авлага өгч 
сурталчилсан. 

5. Сумын төвд  архи, согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй 8 аж 
ахуйн нэгж, баар цэнгээний 1, кафе 2, хүнс барааны дэлгүүр 5 ажиллаж байна. 
Сумын Засаг даргын 2010 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/110 тоот 
захирамжийн дагуу сар бүрийн 15, 25 нд архи согтууруулах ундаа худалдах, 
үйлчлэхийг хориглох, 30-ний өдөр тамхи худалдан борлуулахыг хориглосон ба 
дээрх өдрүүдэд “Манай сум архигүй, тамхигүй хамт олон” гэсэн логог согтууруулах 
ундааныхаа урдуур байрлуулж,  21 насанд хүрээгүй хүнд архи, согтууруулах ундаа 
худалдаалахгүй байх талаар зөвлөмж хүргүүлж   захирамжийн биелэлтэнд хяналт 
тавьж ажилласан байна. 

 

      
21 насанд хүрээгүй хүнд архи, согтууруулах ундаа худалдаалахгүй байх талаар 

сэрэмжлүүлэг хуудас тараав 
 

6. Сумын төвд  архи согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй 8 аж 
ахуйн нэгжийн бар цэнгээний 1, кафе 2, хүнс барааны дэлгүүр 5 ажиллаж байна. 
Сумын Засаг даргын 2010 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/110 тоот 
захирамжийн дагуу сар бүрийн 15, 25 нд архи согтууруулах ундаа худалдах, 
үйлчлэхийг хориглох, 30-ний өдөр тамхи худалдан борлуулахыг хориглосон ба 



дээрх өдрүүдэд “Манай сум архигүй, тамхигүй хамт олон” гэсэн логог согтууруулах 
ундааныхаа урдуур байрлуулж, иргэдэд сурталчилж захирамжийн биелэлтэнд 
цагдаагийн албатай хамтран хяналт тавьж ажилласан. Шалгалтын явцад 5 зөрчил 
илрүүлэн тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр 1, хугацаа нь дууссан 1  
дэлгүүрийн тамхины тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулж ажилласан. 

7. Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хугацаа болон тамхи 
худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 8 аж ахуйн нэгж, 4 мухлагийн тусгай 
зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй байгаа эсэхэд хяналт шалгалт хийж мэргэжил арга 
зүйн зөвлөлгөө өгч ажилласан. 

С у мын  з ¿¿í òàëûí ìàë÷èä õî¸ð á¿ëýãò õóâààãäàí ìàëûí õóëãа éòàé òýìöýæ 
áàéãàà íü ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðг и й н  гаралт буурхад үр ашигтай ажил болж 
байна. 
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр 175 аж ахуйн нэгжийн 3485 
ажилтан, алба хаагчдад “Олон нийт- цагдаагийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт 
сургалтыг зохион байгуулж,  тухайн байгууллагатай хамтран гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлж ажилласан.  

Хууль, тогтоомж сурталчилах, урьдчилан сэргийлэх сургалт явуулан, 
сэрэмжлүүлэг, санамж, зөвлөмж, гарын авлага тараах ажлыг нутгийн захиргааны 
байгууллагатай хамтран орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд 
зохион байгуулж, биелэлт, үр дүнг тооцон ажилласан. Үүнд: 
 2018 оны 3 дугаар сарын 26 өдөр Сэлэнгэ аймгийн Прокурорын газрын 
хяналтын прокурор М.Энхбаатар, хяналтын прокурор Г.Цолмонгэрэл, прокурорын 
туслах Д.Төгсжаргал нартай хамтран тус сумын Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд 
сургуулийн 8-12 дугаар ангиудад “Насанд хүрээгүй” хүүхдүүдэд гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хүргэж ажилласан. Мөн төрийн болон 
төрийн бус байгууллаг, ААН нэгж, байгууллагын ажилчидад гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, тус суманд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн гаралт, 
зөрчлийн хуулийн талаар яриа таниулга хийж сургалт зохион байгуулав.  
 

 
 

Аймгийн Прокурорын байгууллагатай хамтран сургалт зохион  
байгуулж байгаа нь 

 

 
 



 2018 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газраас 
ЭЦТ-ийн эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Алтансүх, Архидан 
согтуурахтай тэмцэх ажил хариуцсан ахлах байцаагч цагдаагийн хошууч 
Т.Цэрэнбат, цагдаагийн хошууч Батсүх нар нь хэсгийн төлөөлөгчийн ажил байдал, 
цагдаагийн кабоны аюулгүй байдал, сумын удирдлагуудтай уулзаж, төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, ААН нэгж, байгуулагуудын дунд “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх” чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулан ажилласан болно.  

 
 

Тодорохой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хариуцсан 
нутаг дэвсгэрт зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж, үр дүнд 
хүрэхгүйц ажил, арга хэмжээ зохион байгуулан биелэлт үр дүнг тооцуулан 
ажилласан. Үүнд:  
 Мөн иргэд, аж ахуй нэгжтэй хамтран “Нитийн эргүүл, хэв журмын 
урамшуулалтай эргүүл, олон нийтийн байцаагчийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, 
хамтран ажиллах” журам /код 405/-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шинэ жил, сар 
шинэ, тэмдэглэлт үйл ажиллагааны үеэр 75 байгууллагын 45000 хүнийг 
хариуцлагатай эргүүлд, 210 иргэнийг нйитийн эргүүлд ажиллуулсан. 
 “Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай харилцах” журам /код-246/ хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд орон нутгийн “Нуурын мэдээ” сонинд 25 удаа мэдээлэл өгч, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, архидан согтуурах” зам тээврийн ослоос сэргийлэх чиглэлээр 1500 
санамж, сэрэмжлүүлгийг иргэн, аж ахуйн нэгжид тарааж, 40 удаа нэгдсэн, тусгай 
болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. 

Баяр наадам, амралтын өдрүүд эхэлж байгаатай холбогдуулан аймгийн 
хэмжээнд #насанд #хүрээгүй #хүүхдийг аливаа хэрэг, осолд өртөж эндэх, бэртэхээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумын хэмжээнд 25 төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгжид мэдэгдлийг хүргүүлж, зах, худалдааны төв зэрэг олон 
нийтийн газруудад 25 санамж, сэрэмжлүүлэгийг байршуулж ажиллаа. 

 

  
 

https://www.facebook.com/hashtag/насанд?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/хүрээгүй?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/хүүхдийг?source=feed_text


Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа хариуцан 
ажиллаж байгаа Цагааннуур сумын нутаг дэвсгэрт “Ой хээрийн түймэр” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд сум орон нутагтаа хэсэгчилсэн арга төлөвлөгөө боловсруулан 
сумын засаг даргаар батлуулан, хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийг засаг даргын 
захирамжаар батлуулан 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-наас 2017 оны 06 дугаар сар 
15-ний өдрийг хүртэл морин болон урамшуулалтай эргүүл шалгалт зохион 
байгуулан, малчин мал бүхий айл өрхөөр зочилж санамж сэрэмжлүүлэг тарааж 
ажилласан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эргүүл шалгалт, санажм сэрэмжлүүлэг тарааж байгаа нь 

Ойн ангитай хамтран суманд 300 ширхэг түймрийн  
санамж зөвлөмж тараасан 

 

Тус Цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа "Иргэдийн эрх зүйн 
мэдлэгийг дээшлүүлье" сэдэвт арга хэмжээний хүрээнд 2018 оны 10 дугаар сарын 
25-27-ны өдрүүдэд Зүүнбүрэн, Түшиг, Цагааннуур сумдад Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн хошууч М.Цэрэнбат, цагдаагийн хошууч 
Н.Мөнх-Эрдэнэ нар ажиллаж, 167 иргэнд "Зөрчлийн тухай хууль", "Хүний эрүүл 
мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь", "Замын 
хөдөлгөөний шинэчлэгдсэн дүрэм", "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд аж ахуй 
нэгж байгууллага, иргэдийн үүрэг оролцоо" сэдвээр сургалт зохион байгуулж, "Гэр 
бүлийн хүчирхийллээс сэргийлье", "Архидалтаас урьдчилан сэргийлье", "Цахим 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье", "Хулгайгаас сэрэмжилье" зэрэг 4 төрлийн 
санамж, сэрэмжлүүлэг 400 ширхэгийг тарааж ажиллалаа. 

Мөн тус сумдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 19 аж ахуй нэгжийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөө өгч 
ажилласан. 

 

     
 

 
ТАВ: НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖИЛ 

 



Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ нийтийн хэв журам хамгаалах ажлын төлөвлөгөөг 
хийж, батлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажилласан. 
Үүнд:  

Хариуцан ажтллаж байгаа Цагааннуур суманд нийтийн хэв журам хамгаалах 
ажлын хүрээнд орон нутагт тохирсон ажлын төлөвлөгөө боловсруулан аж ахуй нэгж, 
байгууллагадын ажилчидыг эргүүл шалгалтанд хамруулан ажиллаж байна. 

 
Шөнийн харуул манааг шалгаж байгаа нь 

 

 
Шөнийн эргүүл шалгалтаар 

 
  Гудамж, талбай, үзвэр, үйлчилгээний газарт хэв журам сахиулах ажлыг 
зохион байгуулж, үр дүнг тооцсон байна. Үүнд:  
 Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын Цагааннуур сумын хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн ахмадп Д.Чинзориг би цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Сайнзаяагийн 
хамт 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ний байдлаар нийт 300 удаа 20 цагаас 02 цагийн 
хооронд 1800 цаг Цагааннуур сумын 2-3 дугаар багийн нутаг дэсвгэр, бүдүүний гүүр 
орчим нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд эргүүл шалгалтын 1800 
цагийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  

 



       
 

Тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж байгаа нь: 
 

 Мөн Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын мал бүхий иргэд, малчидаас мал мах 
худалдан авдаг Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын ченж, Сүхбаатар сумын мал мах 
худалдан авдаг ченж нарын мал, мах, түүхий эдийн, амьд малын гарал үүсэлд 
хяналт тавьж , мах, малын түүхий эдийн арьс, шир, малын гарал үүсэлийг бүртгэн, 
зурагжуулан ажилласан.   
 

       
 

Мал, маханд хяналт тавьж зурагжуулсан байдал 

 
           2018 оны 10 дугаар сард Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур суманд газар 
тариалангийн үйл ажиллагаа явуулдаг Гацуурт ХХК-ний салбар Баяндулаан уул 
ХХК-ны ерөнхий захирал Чинбат өөрийн хөрөнгөөр гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр бүдүүний гүүрийг өдөр, шөнийн камер, гэрэлтүүлэгтэй 
болгосон. Хяналтын төв нь Баяндулаан Уул ХХК-ний байранд 30 хоногийн 
хугацаатай бичиж архивлахаар болсон болно.   
 

    
 

Бүдүүний гүүрний камер, гэрэлтүүлэгийг харуулав. 

 



Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх болон 
химийн хортой бодисын судалгааг гаргаж, хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу 
Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газраас “Зэвсэг-2018” нэгдсэн арга хэмжээ 2018 оны 
10 дугаар сарын 05-наас 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны хүртэл зохион байгуулсан 
ба тус аймгийн Цагааннуур суманд бүртгэлтэй 88 галт зэвсгийг нэг бүрчлэн бүртгэж, 
галт зэвсэг эзэмшдэг  иргэд, аж ахуйн нэгж, байгуулагын захирал, эрхлэгч нарт 
хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Мөн НХЖХТ-аас зохион байгуулж байгаа 
“Зэвсэг-2018” арга хэмжээний хүрээнд галт зэвсгийн тооллогыг дахин явуулж байна.  
 Тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын хэсгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахмад 
Д.Чинзориг би 2018 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн №32 дугаартай Цагааннуур 
сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолыг батлуулан МУ-ын 
Засаг захиргаа, нутаг дэсвгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар 
зүйлийн 18.1 дэх заалтыг үндэслэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар сум 
орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийг 20.000.000 / Хорин сая/ төгрөгний 
камержуулах ажлыг тус сумын Хуурч-2 дугаар баг, Тийрэг 3 дугаар багийн нутаг 
дэсвгэрийн гудамж талбайд зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, хулгайн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 9 камер байршуулан тавих ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаа. Уг камержуулах ажлыг “Хай тек” ХХК 2018 оны 5 дугаар 
сар 20-ноос эхлүүлэн 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны хүлээлгэн өгсөныг хүлээн 
авлаа.  

 
Сумын төвийн өндөр цамхаг дээр 360 градус эргэдэг өдөр, шөнийн дурантай камер 

  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

“Наран” хүнсний дэлгүүрээс дээш 

харуулав. харуулан камерыг 

 
“Элгэмсэг-2” хороололын зам, нарийн гудамж руу харсан камерыг харуулав. 

                      
Замын уулзвар, гудамж руу харсан 2 камерыг харуулав. 

 



Уулзвар, Төрийн банкны зогсоолыг харсан камерыг харуулав 
 

 

 
Уулзвар, Хаан банкны зогсоол, Засаг даргын тамгын газрын зогсоол руу харсан 

камерыг харуулав 

 
Бага сургуулийн гадна, сурагчдын дотуур байрны гадна хэсэг рүү харсан камерыг 

харуулав. 



  
 
 
 
 

                  
 
Хүлээн авагчыг харуулав.                     Өрөөний хүлээн авагч дэлгэцийн хамт харуулав 

                                                                    
Хяналтын дэлгэцийг харуулав. 

Камерын хяналтын цэгийг тус сумын цагдаагийн хэсгийн байранд байрлуулсан 
болно 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт хэв журмын цагдааг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж 
ажиллах талаар удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн 
ажилласан. Үүнд: 

Цагааннуур сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Сайнзаяаг 
мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах талаар төлөвлөгөө боловсруулан баталж, 
өдөр тутмын хийсэн ажлыг батлан танилцан ажиллаж байна.  

 
ЗУРГАА: ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ  

ЧИГЛЭЛЭЭР  



 
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд хууль, тогтоомжид 

заасны дагуу зохих ажил, арга хэмжээг хийж, гүйцэтгэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Үүнд:  

 
1. Хариуцан  ажиллаж байгаа сум орон нутагт гарч буй гэмт хэрэг, захиргааны 

зөрчил дээр Цагдаагийн газрын судлагааны багаас гаргаж буй статистик дүн 
мэдээтэй танилцаж цаашид хийх ажлаа төлөвлөн ажиллаж Оргих 1 дүгээр, Хуурч 2 
дугаар баг, Тийрэг 3 дугаар багийн өдөрлөгт малчидтай уулзаж хулгай, малын 
хулгайн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, цаашид авах арга хэмжээнй талаар яриа 
таниулга, урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар танилцуулга хийж ажилласан. 

.  
 

 
 
 

 
 
 

Оргих 1 дүгээр багийн малчидад яриа таниулга 
хийж байгаа нь 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Тийрэг 3 дугаар багийн малчидтай уулзаж яриа хийж байгаа нь 

 
 2018 оны 05 сарын 10-нд сумын “Малчдын зөвлөгөөн”-ий үйл ажиллагааг 
амжилттай зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд сумын ИТХ-н дарга Х.Нацаг, Засаг дарга 
Н.Зоригоо, Засаг даргын орлогч Т.Отгонсүрэн, ХААТ-н дарга Ч.Алтанхуяг, НД 
Байцаагч Ч.Болортуяа, НБХЭМэргэжилтэн Ж.Агиймаа мөн ВИТ-И-ТИ-НЕТ ТББ-ын 
мэргэжилтэн эмч нар, мал эмнэлгийн нэгжүүдийн эмч нар 120 гаруй малчид тус тус 
оролцлоо. Зөвөлгөөнд оролцсон малчдад цагдаагийн хэсгээс сумын хэмжээнд 
үйлдэгдсэн мал хулгайлах гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, цаашид авах 
арга зэрэг яриа таниулга хийж ажилласан. 
 Тус Цагдаагийн газраас Цагааннуур сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 
эцэг эхчүүдтэй уулзаж, "Зөрчлийн тухай хууль", "Unfriend хөдөлгөөн", "Цахим гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь" болон "Эцэг, эхийн үүрэг хариуцлага" сэдвээр 
сургалт зохион байгуулж,санал хүсэлтийг сонсож ажиллаа. 

  
 

Сургалтанд хамрагдсан эцэг, эхчүүдэд сургалт орж байгаа нь: 
 

ДОЛОО: ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ  
АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тээврийн хэрэгслийн судалгааг гаргаж, 

тэдгээрийг бүртгэх, үзлэг, тооллогод хамруулах ажлыг зохион байгуулан 
ажилласан. Үүнд:  
          1. 2018 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр тус сумын хот хооронд явдаг нийтийн 
тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, үзлэг хийж ажилласан. 
 
          2. Мөн 2018 оын 5 дугаар сарын 19-20-21-ны өдрүүдэд тээврийн хэрэгсэлийн 
техникийн үзлэг хийж суманд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн судлагааг 
нарийвчлан гаргаж ажиллсан. 

 
 

Хот хооронд явдаг Нийтийн тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж, 
хууль эрх зүйн зөвлөгөөг өгч байгаа нь 

 
 

 



 

    
 

Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Цагдаагийн хэсгээс зам тээврийн хэрэг, 
ослоос урьдчилан сэргийлж "Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний соёл-2018" аян, 
"Оюутан тээвэр-2" нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд орон нутгийн авто замуудад 
аймгийн сумдын хэсгийн цагдаа, зохицуулагч, цагдаа зохицуулагч нар хамтран 
албаны автомашин, техник хэрэгсэл ашиглан хөдөлгөөнт байдлаар гудамж замд 18 
удаа хяналт шалгалт хийж ажиллаа. 

   
НАЙМ: БУСАД АЖИЛ 

 
Албаны нууцлал, бичиг баримтын хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг 

сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулан үйл ажиллагааг хангаж ажилласан. Үүнд:  
Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сум дахь Цагдаагийн хэсгийн байрны гадна болон 

дотор талд засвар хийж өөрсдийн нөөц бололцоогоор тохижуулан ажилласан. 
      

Хийсэн ажлын дүгнэлтэнд дээр үндэслэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлаар нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулан сумын гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлд танилцуулан цаашид хийж гүйцэтгэх 
ажлаа төлөвлөн ажилласан. Мөн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдлыг 7 хоног бүрийн 
даваа гарагт сумын засаг дарга, ГХУСАСЗ-ийн гишүүдэд танилцуулан цаашид хийж 
гүйцэтгэх ажлыг талаар харилцан эргүүл шалгалтыг байнга зохион байгуулан 
ажилласан.  

 
 

 
                        АЖЛЫН ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, 
                        ЦАГДААГИЙН АХМАД                                 Д.ЧИНЗОРИГ 
 

 
 



Тус Цагдаагийн газраас 2018.10.05-ны өдөр Сүхбаатар сумын "Төрийн банк"-ны Бор гүвээ 
салбартай хамтран Ерөнхий боловсролын 6 дугаар бүрэн дунд сургуулийн ахлах, дунд 
ангийн сурагчдад: 
"Цахим гэмт хэргийн хор хөнөөл",  
"Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье",  
"Эрүүгийн хариуцлага хүлээх насны хязгаар" зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулж, 
сурагчдын дунд асуулт, хариултын тэмцээн зохион байгуулж ажиллаа. 
Тус Цагдаагийн газраас сурагчдад болон эцэг эхчүүдэд хууль сурталчлан таниулах 
ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ удаа Сүхбаатар сумын ерөнхий 
боловсролын 5 дугаар бүрэн дунд сургуулийн эцэг эхийн төлөөлөл болох 48 хүнд "Зөрчлийн 
тухай хууль", "Эцэг эхийн үүрэг хариуцлага" сэдвээр сургалт зохион байгуулж, санал 
хүсэлтийг сонсож ажиллаа 
Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулж буй “UNFRIED 
ХӨДӨЛГӨӨН” нэгдсэн арга хэмжээ удирдамжийн дагуу 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-наас 
09 дүгээр сарын 27-ныг хүртэл хугацаанд зохион байгууллаа.  
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Цахим орчны тухай чиний мэдэхгүй 
үнэн”, “Онлайн орчинд ажиллах 10 зөвлөмж” гарын авлага боловсруулан тарааж, 2 төрлийн 
зурагт хуудас худалдааны төв, төмөр замын буудал, бөөний төв зэрэг газарт байршуулав. 
Мөн 5 байгууллага дээр “Цахим гэмт хэргээс сэргийлье” сургалт зохион байгуулж, энэ 
чиглэлээр бэлтгэсэн видео бичлэг болон сэрэмжлүүлэг постерийг үзүүлэв. 
Арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан сургалтанд 231 сурагч, 58 багш, 350 иргэн 
хамрагдаж, зурагт хуудас 300 ширхэг, зөвлөмж 500 ширхэгийг бэлтгэн нийтэд тараан 
сурталчиллаа. 
ус Цагдаагийн газраас "Unfriend" хөдөлгөөний хүрээнд Сүхбаатар суманд үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа цахим тоглоомын газруудын ажилтнуудад хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч, 
цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг сэрэмжлүүлж, тоглоомын газрын 
компьютерийн ширээ бүрт "Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье" сэрэмжлүүлэг хуудас, 
"Unfriend" зурагт хуудсыг байршуулж ажиллаа. 
 
"Unfriend" хөдөлгөөний хүрээнд тус Цагдаагийн газраас 2018 оны 09 дүгээр сарын 25, 26-
ны өдрүүдэд Сүхбаатар сумын төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан, албан 
хаагч нарт "Цахим орчны тухай таны мэдэхгүй үнэн" сэдвээр мэдээлэл хийж, "Unfriend" 
хөдлөгөөнд нэгдэхийг уриалж, цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг 
хуудас тараан ажиллаа 
"Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм"-ийн сурагчдыг чадваржуулах уулзалт, сургалтыг зохион 
байгууллаа. 
Тус цагдаагийн хэлтэс Дэлхийн зон ЗХОХГазартай хамтран Ерөнхий боловсролын 8 
сургуулийн өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэмийн сурагчдын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, Хууль 
зүй дотоод хэргийн сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын сайдын хамтарсан 2017 
оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/252, А/253 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор энэ оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр "Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм"-ийн 
сурагчдыг чадваржуулах уулзалт, сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн сурагчдын хурд хүч, 
авхаалж самбааг сорих, бүлгэмийн сурагчдыг танилцуулах үүднээс "Хөгжөөнт буухиа" 
тэмцээнийг Спортын ордонп зохион байгууллаа. 
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ХҮҮХЭД БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ. 
Тус Цагдаагийн газраас "Unfriend" хөдөлгөөний хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний 
өдөр Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуулийн 10 
дугаар ангийн 2 бүлгийн 48 сурагчид "Эрүүгийн хариуцлага хүлээх насны хязгаар", "Хүүхэд 
ба хууль", "Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь" сэдвээр сургалт зохион байгуулж, 
мэдээлэл хийж ажиллаа. 
Сургалт зохион байгуулахад хамтран ажилласан Алтанбулаг сумын Засаг даргын тамгын 
газар болон сургуулийн багш нарт талархал илэрхийлье. 
ЦАХИМ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ. 
#UNFRIEND_ХӨДӨЛГӨӨН 
Тус Цагдаагийн газраас "Unfriend" хөдөлгөөний хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны 
өдөр Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар бүрэн дунд 
сургуулийн 10 дугаар ангийн 2 бүлгийн 46 сурагчид "Эрүүгийн хариуцлага хүлээх насны 
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хязгаар", "Хүүхэд ба хууль", "Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь" сэдвээр, 
Сүхбаатар сумын 3 дугаар багийн 36 иргэнд "Зөрчлийн тухай хууль", "Эцэг эхийн үүрэг, 
хариуцлага" сэдвээр тус тус сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл хийж ажиллаа. 

4-р багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 4,8-р багийн 
архи согтууруулах ундаа худалдаалдаг дэлгүүр, баар, цэнгээний газрын дарга, 
эрхлэгч нар хамт Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 2018 онд 8-н сард бүртгэгдсэн гэмт 
хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл солилцож, тухайн аж ахуй нэгж тус бүрийн 
тулгамдаж байгаа асуудал болох гадна талын гэрэлтүүлэг, камержуулалт, цагийн 
хуваарийг баримтлан ажиллах талаар санал зөвлөмжийг өгч мөн санал хүсэлтийг 
сонсож, харилцан ярилцаж зөвшилцсөн нь анхны тохиолдол боллоо. Хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Р.Мөнх-Эрдэнэ хэсгийн цагдаа ахлах ахлагч Ц.Бат-
Эрдэнэ нартаа баярлалаа. Гэмт хэрэг зөрчилгүй баг хамт олон болохын төлөө Төр 
иргэн ААН хамтдаа... 
 
Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 
Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн техник хэрэгсэл, ажиллах нөхцөл боломжийг 
сайжруулах зорилгоор Драгер гардууллаа. 
Мандал сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 
зөвлөлөөс гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, цагдаагийн хэлтсийн албан 
хэрэгцээнд шаардлагатай техник хэрэгслийг сайжруулах, ажлын чанар хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор "Драгер7510" маркийн согтуурал шалгах багажийг сумын 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга 
Б.Ганболд тус цагдаагийн хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн дарга, 
цагдаагийн хошууч Б.Энхмандахад хүлээлгэн өглөө 
“ХҮЛЭЭЖ БИШ ХҮРЧ ҮЙЛЧИЛЬЕ” АРГА ХЭМЖЭЭ 
Тус Цагдаагийн хэлтсээс Сэлэнгэ аймгийн баруун бүсийн /Сайхан, Номгон, Орхон, 
Орхонтуул, Сант, Баруунбүрэн/ сумдын хэмжээнд “Хүлээж биш хүрч үйлчилье” арга 
хэмжээг 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. 
Цагдаагийн байгууллага иргэд хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, ард 
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор нийт 296 иргэдтэй уулзалт зохион 
байгуулж 33 малчин айл өрхөөр зочлов.  
Арга хэмжээний үеэр гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
бэлтгэсэн 3 төрлийн 230 гаруй санамж тарааж, 9 иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө 
өгсөн ба цагдаагийн дэслэгч Ц.Төмөрбат, Ц.Сод-Эрдэнэ нар ая дуугаа өргөсөн нь 
иргэдийн талархлыг хүлээсэн ажил болов.  
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн бүрийн оролцоо чухал бөгөөд та 
бүхэн өөрийн өмч хөрөнгөндөө хяналт тавьж, сонор сэрэмжтэй байхыг цагдаагийн 
байгууллагаас зөвлөж байна. 
МЭДЭЭЛЭЛ : Хяналт, шалгалт зохион байгуулав. 
Сайхан сум дахь Цагдаагийн хэлтсээс 2018 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр зарим 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын аюулгүй ажиллагааны журмын хэрэгжилтэд шалгалт 
явууллаа. Шалгалтаар байгууллагуудын дотоод болон гадаад орчин хүрээнд гэмт 
хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй аюул, эрсдэл бүхий нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, эрсдэл бүхий нөхцөл байдлаас улбаалан 
хүүхэд, бага насны иргэд амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирч болзошгүй аюултай 
байдлыг засуулах чиглэлээр албан мэдэгдэл хүргүүллээ. Тус шалгалтанд 19 аж 
ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдав. Эцэг, эхчүүд бага насны хүүхэд, багачуудад 
тавих хараа, хяналтаа сайжруулах талаар 2 төрлийн 150 санамж, сэрэмжлүүлгийг 
тарааж ажиллав. 
Энхрий бяцхан үрсээ аюул, ослоос хамгаалъя.  
Амар тайван, аюулгүй амьдралын төлөө хамтдаа 
Тус Цагдаагийн газраас "Хичээлийн шинэ жил" нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 2018-2019 
оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааны үед хэв журмын эргүүлд ажиллаж, 
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замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллалаа.  
ХҮҮХЭД БҮРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХАМТДАА 
 

 
"Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний соёл" арга хэмжээний хүрээнд тус цагдаагийн хэлтсээс 
эргүүл, шалгалт, хяналтын цэгийг ЗЦА-ны орон нутгийн хяналтын хэлтэс, Сэлэнгэ аймгийн 
ЦГ-ын замын цагдаагийн тасагтай хамтран ажиллуулж байгаа хэдий ч осол, зөрчлийн 
гаралт буурахгүй байгааг жолооч та бүхэнд анхааруулж байна. Иймд жолооч та бүхэн 
хөдөлгөөнд оролцохдоо хурдаа тохируулж, гүйцэт түрүүлэх үйлдэл хийхдээ урд байгаа 
саадыг өнгөрүүлж, замын нөхцөл байдалдаа тохируулан хөдөлгөөнд анхаарал, 
болгоомжтой оролцохыг анхааруулж байна. "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 
иргэн бүрийн оролцоо чухал" 
Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргын 2018,06,27-ны өдрийн 46/2523 ажлын 
чиглэлийн дагуу Жавхлант сумын хэсгийн төлөөлөгч, дэслэгч П.Буяндэлгэр, цагдаа ахлах 
ахлагч Б.Цогбадрах болон сумын иргэдийг татан оролцуулан Жавхлант сумын нутаг 
дэвсгэр Ерөө гол, Шарын голын эрэг дагуу аялал, зугаалгаар яваа иргэдэд гол усны аюул, 
согтууруулах ундаа хэргэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх, бага насны 
хүүхдийг голын эрэг дагуу хараа хяналтгүй орхихгүй байх талаар санамж, сэрэмжлүүлэг 
хүргэж ажилла 

Гол, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэхийг нийт ард иргэддээ уриалж байна. 
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Номгон 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт орших 
"Хараа" голын эрэг дагуу амарч зугаалж буй 45 иргэнд тус багийн хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн дэслэгч Б.Бат-Эрдэнэ гол усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд, 
бага насны иргэдийг усанд осолдохоос сэргийлэх, хараа хяналтаа сайжруулах 
талаар 2 төрлийн 60 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллаа.  
Нийт иргэддээ анхааруулах нь :  
- Архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ голын ус руу орохгүй байх. 
- Хүүхэд түүнчлэн бага насны иргэдийг гол уснаас хол байлгах. 
- Голын усны түвшин нэмэгдсэн, усны гүн эсэх үл мэдэгдэх эрэг, тохой зэрэг 
газруудаар дур мэдэн хөнгөмсөгөөр найдан орохгүй байхыг Цагдаагийн 
байгууллагаас анхааруулан сэрэмжлүүлж байна. 
Амар тайван, аюулгүй амьралын төлөө хамтдаа 
 

 
#Аюулгүй #Эрсдэлгүй #Орчинг бүрдүүлцгээе. 
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Цагдаагийн газраас зах, дэлгүүр, худалдааны төв, ШТС зэрэг олон нийтийн 
газруудад санамж, сэрэмжлүүлэг, мэдэгдлийг байршуулав. 
Нийт төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, айл 
өрх, иргэд Та бүхэн өөрсдийн эзэмшлийн газартаа #насанд #хүрээгүй #хүүхдийг 
аливаа осол, эндэгдлээс урьдчилан сэргийлж, аюулгүй эрсдэлгүй орчинг 
бүрдүүлэхийн төлөө үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж байхыг уриалж байна. 
Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа... 
 

Гол, усны аюулаас урьдчилан сэргийлье. 
Цагдаагийн газраэас амарч, аялж, зугаалж яваа иргэдэд гол, усны ослоос 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санамж, сэрэмжлүүлэг тараан урьдчилан сэргийлэх 
яриа таниулга хийж байна. 
Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа. 

 
"Хүүхэд ба хүчирхийлэл" хэсэгчилсэн арга хэмжээг Мандал сумын 4-р багт оршин суух 
эмэгтэйчүүдийн дунд зохион байгууллаа. 
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан 
мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Э.Энхнамар "Хүүхэд ба гэр бүл", сэтгэл зүйч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч А.Золзаяа "Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөхөд 
эмэгтэйчүүдийн оролцоо", Нэгдсэн эмнэлгийн нийгмийн ажилтан А.Оюундарь "Хүүхдийн 
өвчлөл", Сум дундын прокурорын газрын хяналтын прокурор Н.Дүүрэнжаргал "Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн талаарх ойлголт" сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж, санал, 
хүсэлтийг хүлээн авлаа. Цаашид энэхүү арга хэмжээг бусад багуудын дунд зохион байгуулж 
ажиллахаар төлөвлөж байна. 

Сургалт зохион байгуулав. 
“Гэмт хэрэг, зөрчилгүй хамт олон аян”-ы хүрээнд аймгийн Нийтийн номын сангийн 
ажилтан, албан хаагч нарт “Зөрчлийн тухай хууль” болон “Архидалттай тэмцэх 
аймгийн хөтөлбөр”-ийн талаар мэдээлэл, сургалт зохион байгуулж ажиллаа.  
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн таны оролцоо маш чухал юм. 
БАЙГАЛИА ХАЙРЛАН ХАМГААЛЦГААЯ... 
Тус Цагдаагийн газраас санаачлан Ерөө сумын "Хэрээн гол", "Хавчирганы ам", "Их 
алт", “Ялбаг” гэх газруудад хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулж байсан нөхөрлөл, 
иргэдийн үйлдлийг таслан зогсоох, хяналт шалгалт явуулах зорилгоор аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газруудтай хамтран 
ажлын хэсгийг томилон ажиллуулж байна. 

https://www.facebook.com/hashtag/насанд?source=feed_text
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Дээрх ажлын хүрээнд хууль бусаар ашигт малтмал олборлож байсан иргэдийн 
үйлдлийг таслан зогсоож, ашиглаж байсан, нуун далдалсан техник хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийг илрүүлж, эвдэж сүйтгэсэн газар, нүхүүдийг булуулах, талбайг 
чөлөөлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хууль бус үйлдлийг материалжуулан шалгаж 
байна. 
"Ирээдүй хойч үедээ эрүүл байгалийг үлдээцгээе" аяныг аймгийн хууль хяналтын 
болон мэргэжлийн байгууллагууд хамтран 06 дугаар сарын 01-нээс 10 дугаар сарын 
30-ны хооронд зохион явуулж, энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох, 
илрүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 
Энэхүү үйлдлийн улмаас хэсэг бүлэг хүмүүс, хувь хүний амьдрал дээшилж байгаа 
мэт харагдавч байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө их, үүнээс улбаалан ургаа модыг 
тайрах, бэлтгэх, усны ундаргыг бохирдуулах, булаг шанд, гол горхийг сүйтгэн 
ширгээж байгаа нь цаашид учирч болох хор уршиг, үр дагавар, эрсдэл аюулыг 
тооцохгүй өөрсдийн хувийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавьж, хялбар аргаар мөнгө 
олох гэсэн хууль бус үйлдэл юм. 
Байгаль эх дэлхийгээ гэсэн хүн бүр хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил, 
хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх, таслан зогсоох үйл ажиллагаанд нэгдэж, хамтран 
ажиллахыг хууль хяналтын болон мэргэжлийн байгууллагуудаас уриалж байна. 

Замын тэмдэг , тэмдэглэл нь хөдөлгөөнд 
оролцогчдод замын болон хөдөлгөөний 
нөхцлийн талаар бодит мэдээллийг өгч, 
аюулгүй зорчих бололцоог хангаж байдаг. 
Баянгол сумын Цагдаагийн хэсгийн алба 
хаагчид сумын төвийн сайжрууласан зам 
дагуух унасан тэмдгүүдийг заслаа. 
ГАР УТАСНЫ ХУДАЛДАА ЭРХЭЛДЭГ АЖ 
АХУЙ НЭГЖИЙН УДИРДЛАГА, ЛАНГУУ 
ТҮРЭЭСЛЭГЧ, ХУДАЛАА ЭРХЛЭГЧ НАРТ 
 

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ 
Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум доторх 
зам, мөстөж гулгаа үүссэн нь зам тээврийн 
хэрэг, осол гарч болзошгүй байх тул, 
жолооч та хурдаа тохируулан анхаарал 
болгоомжтой замын хөдөлгөөнд оролцохыг 
анхааруулж байна. 3-4 өдөр 
 
"ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ" НЭГДСЭН АРГА 
ХЭМЖЭЭГ ХАРИУЦСАН НУТАГ 
ДЭВСГЭРИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН 
БАЙГУУЛЖ БАЙНА. 
Архидан согтуурах, хүний эрүүл мэнд 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, шалтгаан нөхцлийг 

арилгах, энэ төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах зорилгоор "Хуулийн хэрэгжилт" 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж, байгууллагын ажилтан, алба хаагч нарт "Хүний эрүүл 
мэнд халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг"-ээс урьдчилан сэргийлэх яриа, таниулга хийн, 
зурагт хуудсыг иргэд, олон нийтэд хүргэн ажилласан байна. 
МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН: УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ 
МЭРГЭЖИЛТЭН, ЦАГДААГИЙН АХМАД Б.МӨНХЦЭЦЭГ 
ХЯНАСАН: ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭСГИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ДЭД 
ХУРАНДАА Б.ЭНХБОЛД 3-16 



"Хуулийн хэрэгжилт" аяны хүрээнд Сэлэнгэ 
аймгийн Сүхбаатар сумын Ерөнхий 
боловсролын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн 
8-10 дугаар ангийн 103 сурагчдад "Цахим 
гэмт хэрэг ба хүүхэд", "Интернэт орчин дахь 
хүүхэд хамгаалал" сэдвээр сургалтыг 
Цагдаагийн газрын гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад 
Б.Үржинханд зохион зохион явуулав. 
Хүүхдийн сайн сайхны төлөө хамтдаа... 
Тус Цагдаагийн газраас 2018 оны 03 дугаар 
сарын 19-ний өдөр Цагааннуур сумын 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн эцэг эхийн төлөөлөл болох 20 эцэг эх, асран 
хамгаалагч нартай уулзаж, “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт 
сургалтыг зохион байгуулж, “Зөрчлийн тухай хууль”-иар хийж, тэдний санал 
хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаа 
 
 

 
 
 
 
 
 


