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№ Зөвлөмж Зөвлөмжийн хүрээнд хийх ажил Хугацаа Биелэлт Хувь 

1 Төв аймгийн цагдаагийн 

газрын 2019 оны үйл 

ажиллагааны тайланг бүх 

сумдад өдөрлөг, уулзалт, 

мэдээллийн хэрэгслээр 

хүргэж, тайлантай 

холбогдуулан орон нутаг, 

иргэдээс гарсан санал 

шүүмжлэлийн мөрөөр 

тодорхой ажил зохион 

байгуулах 

Цагдаагийн газрын 2019 оны үйл 

ажиллагааны тайланг бүх сумдад 

өдөрлөг, уулзалт, мэдээллийн 

хэрэгслээр хүргэж, тайлантай 

холбогдуулан орон нутаг, 

иргэдээс гарсан санал 

шүүмжлэлийн мөрөөр тодорхой 

ажил зохион байгуулах талаар 

сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт 

үүрэг өгч, хэрэгжилтийг хангах 

2-р сард Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 

дугаар зүйлийн 15.1.6 дахь хэсэг, 

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/89 

дүгээр тушаалаар баталсан “Иргэний 

зөвлөл, оршин суугчдад цагдаагийн 

байгууллагын тайлан тавих журам”-ын 

дагуу 2019 оны үйл ажиллагааны 

тайланг 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-

ны өдөр Зуунмод суманд тавьсан.  

Цагдаагийн газраас 2019 онд хийсэн 

ажлын товч тайланг Цагдаагийн 

газрын вэб сайт, фейсбүүк хуудас, 

сумдын вэб сайтад байршуулж иргэд, 

олон нийтэд сурталчилж байна.  
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2 Сумдын олон нийтийн 

цагдаагийн үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг 

үзүүлж, сургаж 

мэргэшүүлэн 

чадавхжуулах 

Олон нийтийн цагдаагийн 

ажилтныг сурган дадлагажуулах, 

өдөр тутмын үйл ажиллагааг 

мэргэжлийн удирдлагаар хангах 

Тухай 

бүр 

Аймгийн хэмжээнд 16 суманд олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтны орон тоо 
батлагдсан боловч одоогийн 
байдлаар 7 суманд олон нийтийн 
цагдаагийн ажилтан ажиллаж байна. 
Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны 
цалин, хангамж муу, цалингаа цагтаа 
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өгдөггүй зэрэг шалтгаанаас болж 
иргэд уг ажилд орох хүсэлт өгөхгүй, 
тогтвор суурьшилтай ажиллах 
боломжгүй байна. Олон нийтийн 
цагдаа нарын цалин хангамжийг 
нэмэгдүүлэх, ковид-19 цар тахлын үед 
ажилласан урамшуулал олгуулах 
талаарх хүсэлтийг аймгийн Засаг 
даргын тамгын газрын ИТХ-ын дарга, 
Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга нарт 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 

3 Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажилд нутгийн 

удирдлагын 

байгууллагуудтай хамтран 

ажиллаж, иргэд олон нийт 

цагдаагийн байгууллагын 

хамтын ажиллагааны үр 

дүнг сайжруулах 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр нэгдсэн болон 

хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион 

байгуулж, үр дүнг тооцох 

Улирал 

бүр 

Тус Цагдаагийн газарт 2020 оны 12 
дугаар сарын 01-ний  байдлаар 708 
гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны 
мөн үетэй харьцуулахад 91 нэгжээр 
буюу 16,6 хувиар, зөрчил 42756 
бүртгэгдэж 9491 нэгжээр буюу 18,1 
хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй, 
гэмт хэргийн илрүүлэлт 58,5 хувьтай 
байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 8,0 
хувиар өссөн. Нийт бүртгэгдсэн гэмт 
хэрэгт хүний эрүүл мэндийн 
халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 
12,7 хувь,  гэр бүлийн хүчирхийллийн 
гэмт хэрэг 53,0 хувь, хүрээлэн байгаа 
орчны эсрэг гэмт хэрэг 64,0  хувь тус 
тус өсч, мал хулгайлах гэмт хэрэг 47,0 
хувь, хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 
37,7 хувиар, насанд хүрээгүй 
хүмүүсээс үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 35,0 
хувь, хүний амьд явах эрхийн эсрэг 
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гэмт хэрэг 71,4 хувиар буурсан 
үзүүлэлттэй байна.  
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг оновчтой зохион 
байгуулах, нуугдмал хэргүүдийг 
илрүүлэх чиглэлээр “Судалгаа 
хяналт”, “Нуугдмал-2”, “Сар шинэ-
2020”, “Хайр өвтгөдөггүй”, “Согтуу 
жолоочтой хамтдаа тэмцье”, 
“Байгалиа хамгаалая”, “Аюулгүй 
ажиллагаа-Амьдралын баталгаа”, 
“Аsap сан”, “Нөхөн сэргээлт”, 
“Хөдөлгөөний соѐл-Орон нутгийн зам” 
Яараад яахав дээ, “Хичээл эхэллээ”, 
“Яндан хөөлөх”, “Сүүдэр бүү тусга”, 
“Галт зэвсэг”, “Мал мах” зэрэг 23 
нэгдсэн, “Тулгалт”, “Аsap сан”, 
“Хүүхдийн хүмүүжил”, “Согтуу”, “Хурд”, 
“Тээврийн хэрэгслийн үзлэг 
оношлогоо”, “Бойчин”, “Ачааны 
бүртгэл”, “Ченж” “Хяналт сүлжээ”, 
“Эргүүл шалгалт”, “Хуурамч мөнгө”, 
“Бүлэг бөөгнөрөл”, “Эмзэг цэг”, 
“Алдуул мал”, “Согтуу”, “Оргодол”, 
“Алт”, “Анчин”, “Барилга”,  “Ургац 
хураалт”, “Шийдвэрлэлт-2”, “Цагийн 
хуваарь”, “Барьцаалдан зээлдүүлэх 
газар”, ”Хүчирхийлэл ба эмэгтэйчүүд”, 
“Тусгай дуут дохио” зэрэг 73 
хэсэгчилсэн арга хэмжээ, “Хууль 
сурталчлах”, “Хүүхэд хэрэглэгч”, 
“Яараад яахав дээ”, “Сүүдэр бүү 



тусга”, “Яндангаа хөөлөх”, “Яг одоо 
хүчирхийллийг цэглэе” аян зэргийг 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулсан. Цагдаагийн ерөнхий 
газрын мэдээллийн нэгдсэн сангийн 
“Судалгаа хяналт”-ын санд гэмт хэрэг, 
зөрчил үйлдэж болзошгүй, архидан 
согтуурдаг, гэр бүлийн хүчирхийлэл 
үйлддэг болон үйлдэж болзошгүй  
этгээдүүд гэх мэт нийт 742 иргэний 
дэлгэрэнгүй судалгааг оруулан 
баяжилт хийсэн.  

4 Цагдаагийн байгууллагын 

алба хаагчдын ѐс зүйн 

харилцааны талаар 

иргэдийн сэтгэл 

ханамжийн судалгаа авч, 

санал дүгнэлтэд үндэслэн 

цагдаагийн алба хаагчдын 

харилцаа хандлагыг 

дээшлүүлэх сургалтад 

хамруулах 

Алба хаагчдын сахилга 

хариуцлага ѐс зүйн чиглэлээр 

иргэдээс сэтгэл ханамжийн 

судалгааг авч, үнэлэлт дүгнэлт 

өгөх 

Жилдээ Тус цагдаагийн газраас энэ онд 37 

алба хаагч зөрчил гаргаж, сахилгын 

арга хэмжээ авагдсан нь урьд оны мөн 

үетэй харьцуулахад 7 нэгжээр буюу 16 

хувиар буурсан, үүнээс 8 буюу 21,6 

хувь нь тасаг, хэсгийн дарга, ахлах 

албан тушаалд ажиллаж байгаа алба 

хаагчид байна.  

Сахилгын зөрчил гаргасан 13 алба 

хаагчийг “Ёс зүйн төлбөртэй сургалт”-

д хамруулж, зөрчил гаргасан 10 алба 

хаагчийг сургалтад хамруулахаар 

судалгааг Цагдаа, дотоодын цэргийн 

сургалтын нэгдсэн төвд хүргүүлсэн. 

Сахилга ѐс зүйн зөвлөлөөс 2020 онд 

сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг 

нэгдсэн байдлаар 3, хэсэгчилсэн 
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байдлаар 2 удаа, аян 6 удаа  зохион 

байгуулсан ба үүнээс 1 зөвлөгөөнийг 

цаг үеийн нөхцөл байдалтай 

холбогдуулан цахимаар зохион 

байгуулсан. Зөвлөгөөнөөр цагдаагийн 

газрын 2020 оны албаны сургалтын 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангаж, заавал судлах 

хууль эрх зүйн акт, цахим болон 

зайны хэлбэрээр өгч байгаа 

сургалтуудыг бие даан судалж, хууль 

эрх зүйн мэдлэг, ур чадвараа 

дээшлүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгч, 

“Сахилга ѐс зүйн зөрчилгүй хамтдаа 

урагшилъя", “Хариуцлагатай байж 

хамтдаа хөгжье” уриалга гаргасан.  

5 Иргэдийн амгалан тайван 

байдлыг хангахад чухал 

шаардлагатай техник 

хэрэгсэл авах /хурд 

хэмжигч 2ш, аж ахуйн 

нэгжүүдийн камерт хяналт 

тавих хэрэгсэл/ хөрөнгийг 

татвар давсан орлогоос 

болон 2021 оны төсвийн 

төсөлд тусгах талаар  

анхаарал тавьж 

хэрэгжүүлэх 

Цагдаагийн байгууллагын ажил, 

үйлчилгээнд шаардлагатай техник 

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн 

судалгааг гарган холбогдох газарт 

санал хүргүүлж шийдвэрлүүлэх 

Жилдээ Зуунмод хотод теле камерийн утасгүй 

сүлжээ байгуулах ажлын хүрээнд “Албан 

журмын даатгагчдын холбоо”, “Миг”, 

“Монгол”, “Практикал”, “Ард”, “Номин”, 

“Хаан”, “Мөнх”, “Бодь” даатгалын ХХК-

тайхамтран 4 удаа уулзалт зохион 

байгуулсны үр дүнд 19.200.000 /арван 

есөн сая хоѐр зуун мянган/ төгрөгийн 

санхүүжилтийг шийдвэрлүүлсэн. 

Мэдээллийн сүлжээ Төрийн өмчит 

үйлдвэрийн газрын  Төв аймаг дахь 

салбарын шилэн кабелийн сүлжээнд 

тулгуурлан Зүүндэлгэр толгой/ 

47°41'58.82"N, 106°58'31.94"E/, Цахилгаан 
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холбоо ХХК-ны байрны тулгуур цэг 

/47°42'21.56"N, 106°56'52.32"E/ дээр тус 

бүр 3 ширхэг нийт 6 ширхэг утасгүй 

сүлжээний төхөөрөмж суурилуулан 

ашиглах боломжийг зохих 

мэрэгжилтэнгүүдээр судлуулж БСТ ХХК-

иар гүйцэтгүүлэхээр бэлтгэл ажлыг 

хангаад байна.  

Мөн аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 2020 оны 03 

дугаар сарын 13-ны өдрийн 1 дүгээр 

хуралдаанаар Зуунмод сумын гудамж, 

талбайн 10 цэгт байрлуулах хяналтын 

камер суурилуулахад шаардлагатай  

тоног төхөөрөмжийн судалгааг 

танилцуулан 5.740.000 /Таван сая долоон 

зуун дөчин мянга/-нм төгрөгийн 

санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж Цагдаагийн 

ерөнхий газрын холбоо мэдээллийн 

хэлтэстэй хамтран Зуунмод суманд 

шинээр теле камер суурилуулах ажлыг 

зохион байгуулж одоо үйл ажиллагаандаа 

ашигдаж эхлээд байна.  

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсаны 

дагуу “Явуулын пост”-д шаардагадах 28.0 

сая төгрөгийн  харангийн асуудлыг 

шийдвэрлэж тендер зарласан. 

Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны 

өргөтгөлийн 60,0 сая төгрөгийн 

төсвийг аймгийн Засаг даргын нөөц 



хөрөнгөөр шийдвэрлүүлж барилгын 

ажил 80 хувьтай явагдаж байна..  

 
 Нийт 5 ажил үйлчилгээ, хэрэгжилт 94 хувь 
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