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1. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс нь Монгол улсын 

хууль, Засгийн газрын тогтоол, Цагдаагийн албаны тухай 

хууль, Нийслэлийн болон дүүргийн Засаг даргын мөрийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, нутаг дэвсгэртээ гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх, нийтийн  хэв журам хамгаалах,  олон нийтийн 

аюулгүй байдлыг хангах,  дүүргийн иргэдийн амар тайван 

амьдрах бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн үндсэн чиг 

үүргээ  сахин биелүүүлж 2017 онд Цагдаагийн 

байгууллагаас дэвшүүлсэн  зорилтыг хэрэгжүүлж 

Цагдаагийн ерөнхий газар болон Улаанбаатар хотын  

цагдаагийн газраас хийж хэрэгжүүлэхээр  төлөвлөсөн 

ажил, арга хэмжээ, тогтоол шийдвэр, албан даалгаварын 

хүрээнд ажиллаж ирлээ.  

 



БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН 

Тус цагдаагийн хэлтэс нь 

ЦЕГ-ын даргын  2017 оны 

11-р сарын 21-ний өдрийн   

А/231 дүгээр  тушаалаар 

цагдаагийн хэлтэс болон 

гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

нийтийн хэв журам 

хамгаалах, олон нийтийн 

аюулгүй байдлыг хамгаалах 

чиглэлээр нийт 39 алба 

хаагчын олон тоотойгоор үйл 

ажиллагаа явуулж байна.  

 



• Хоногийн ээлжинд 24 цагийн үйл ажиллагаатай 2 
харуулын цэг, 1 замын хяналтын цэг, 1 хэлстийн жижүүр.  

• Эргүүлийн 2 чиглэлд 4 алба хаагч 18-00 цаг хүртэл , 
Хөдөлгөөнт эргүүлд  12-18 цагт хүртэл машинт эргүүл 
ажиллаж байна.     
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АЛБА ХААГЧИЙН САХИЛГА, ЁС 

ЗҮЙН ТАЛААР 
• 2017 онд цагдаагийн тасгийн алба хаагчдаас 7 

алба хаагч сахилга ѐс зүйн зарчил гаргаж төрийн 

албаны тухай хуулиар албанаас халагдсан 0, 

сануулсан 4, цалингийн хувь буруулсан 3 алба 

хаагч байна.   

офицер ; 2 

ахлагч ; 5 



ЗӨРЧЛИЙН ТӨРӨЛ 
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ГОМДОЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 

 



 
 
 

• Хэлтсийн алба хаагчид 2017 оны 12 дугаар 15-ны 

өдрийн байдлаар   иргэд байгууллагаас нийт 294 

гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэргийн 

шинжтэй 111 өргөдөл гомдол, мэдээлэл зөрчлийн 

шинжтэй 183 гомдол мэдээлэл  хүлээн авч  шалгасан 

байна.  

294 

111 

183 

нийт  гэмт хэргийн шинжтэй зөрчлийн шинжтэй 

нийт  гэмт хэргийн шинжтэй зөрчлийн шинжтэй 



зөрчлийн 

шинжтэй  

62% 
гэмт 

хэргийн 

шинжтэй 

38% 



27 18 

245 

1 3 

Өөрийн биеэр Бичгээр Утсаар цахим Хяналтын 

камер 



ШИЙДВЭРЛЭЛТ 
ЗӨРЧЛИЙН ШИНЖТЭЙ  

131 

12 

40 

шийтгэлийн хуудсаар  шүүхээр баривчлуулсан Тээврийн хэрэгсэл 

жолоодох эрх хасаж  

 131 буюу 58% хувийг шийтгэлийн хуудсаар, 

 12 буюу 5% хувийг шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаатай 

баривчлуулж, 

 40 буюу 25% хувийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасаж 

шийдвэрлэжээ. 
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харъяаллын дагуу 

шилжүүлсэн 

ШИЙДВЭРЛЭЛТ 
ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ  
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ҮЙЛДЭГДСЭН ХЭРГИЙГ ӨНГӨӨР АВЧ 
ҮЗВЭЛ:  

 
• •Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэрэг-5 

• •Иргэний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг-17 

• •Бусдын өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг-6 

• •Танхайрах гэмт хэрэг-1 

• •Бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэрэг-5 

• •Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг-2 

• •Çàëèëàí ìýõëýõ-4 

• •Áóñàä-3  тус тус  бүртгэгдсэн байна. 
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2017 ОНЫ БАЙДЛААР ГЭМТ ХЭРГИЙН 

УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ 
Нас барсан-5 

Гэмтсэн хүн-24 

Эд хөрөнгөөр хохирсон-39 

 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллагад  

44.628.500  төгрөгийн хохирол учирснаас хэрэг 

бүртгэлт  мөрдөн байцаалтын шатанд 

35.423.500 төгрөгийн хохиролын нөхөн төлүүлж 

хохирол нөхөн төлөлт 83.5 хувьтай байна.   
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Гараг Гэмт хэрэг 

1 Даваа 

 

13 

2 Мягмар 

 

10 

3 Лхагва 

 

0 

4 Пүрэв 10 

5 Баасан 2 

6 Бямба 2 

7 Ням 6 
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6 

даваа мягмар лхагва пүрэв баасан бямба ням 

гэмт хэрэг 



 БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН УЙЛДЭГДСЭН ЦАГ: 
13 БУЮУ 0 ХУВЬ НЬ 06-14 ЦАГТ 
9 БУЮУ 26 ХУВЬ НЬ 14-19 ЦАГТ 
7 БУЮУ 22 ХУВЬ НЬ 19-22 ЦАГТ 

14 БУЮУ 52 ХУВЬ НЬ 22-06 ЦАГТ ТУС ТУС ҮЙЛДЭГДСЭН БАЙНА. 
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 ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ ХУН: 

 

21 ХҮН ШАЛГАГДСАН 

ШАЛГАГДСАН ХҮНИЙ ТОО ӨМНӨХ ОНЫ МӨН ҮЕЭС 13-ААР БУУРСАН 

БАЙНА. 

6 БУЮУ 21 ХУВИЙГ ЭМЭГТЭЙ ХҮН ЭЗЭЛЖ БАЙНА. 
0 БУЮУ 0 ХУВИЙГ ХҮҮХЭД ЭЗЭЛЖ БАЙНА.  
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• Гэмт хэргийн хохирогч:  

Гэмт хэргийн улмаас -58 иргэн хохирсон 

 

4 

4 

13 

13 

3 

7 

1 

5 

3 

2 

2 

1 

18 хүртэлх 

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-с дээш 



ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 



ХЭВ ЖУРМЫН АЛБА 

• Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын 
алба хаагчид нь 2017 онд нийтийн эзэмшлийн гудамж 
талбайд үйлдэгдэж болзошгүй  гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох явган эргүүлийг нийт 
338-н удаа зохион байгуулж  ажиллахад давхардсан 
тоогоор 1352 алба хаагч томилогоот цагийн хувиараар  
2028 хүн цагийн эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж Шинэ жил”, 
“Нар харах ѐслол”, “Хүүхдийн баяр”, “Март-8”, “Цэргийн 
баяр” “Хонхны баяр, “Дүүргийн иргэдийн өдөрлөг” “Аймаг, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын” сонгууль, 
“Сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын” 
сонгууль, “Хичээлийн шинэ жил”, “Цэрэг татлага” зэрэг 
хамгаалалтанд, нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга 
хэжээнүүдэд ажилласан байна. 



 Дүүргийн 1, 2- р хорооны нутаг дэвсгэрт нийтийн хэв 
журам сахиулах эргүүлд давхардсан тоогоор 223 алба 
хаагч үүрэг гүйцэтгэж, давхардсан тоогоор 1525 аж ахуйн 
нэгж байгууллагын харуул манааг шалгаж, 77 хүнийг ар гэрт 
нь хүлээлгэн өгч, 55 хүнийг саатуулах байранд хүргэж, 58 
хүнд бэлэн бусаар болон торгуулийн хуудсаар 945000 
төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. 4 
хүнийиг ЗХАБТ хуулийн 27.1-р, 1 хүнийг 27.2-р тус тус 
саатуулан шалгаж замын цагдаагийн хэсгийн алба 
хаагчдад хүлээлгэн өгч ажилласан. 2017 оны 01 сарын 01-
ны өдрийн “Нар харах” арга хэмжээний хамгаалалтад тус 
хэсгээс офицер-1, цагдаа-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
хамгаалалтад оролцов.  Õàðóóëûí цэгийн õîíîãèéí 
рапорттой өдөр бүр биечлэн танилцаж, үүрэг гүйцэтгэлтийг 
шалгаж, хамгаалалтын öàãèéí áàéäàë, øèéäâýðèéã 
òàíèëöóóëàí ажиллаа. 

 Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулж буй 
“Илрүүлэлт-оргодол”, “Зэвсэг-2017” нэгдсэн арга 
хэмжээнүүдэд тасгийн цагдаагийн алба хаагчидтай хамран 
эргүүл, хяналт шалгалтын үүргийг гүйцэтгэн ажиллаж 
байна.  

 

 



ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭСЭГ 

Тус хэсгээс тайлант хугацаанд Монгол улсын Хууль зүйн сайд, ЦЕГ-ын дарга, тэргүүн 
дэд дарга, дэд дарга, ЗЦА-ын дарга, Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргаас өгсөн үүрэг 
болон ЦЕГ-аас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хариуцсан нутаг дэвсгэрт  хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулан  Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыã үйл 
ажиллагаандаа хэвшүүлэн мөрдлөг болгож хэсгийн алба хаагчдыг удирдлага зохион 
байгуулалтаар ханган тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын 
журмын эсрэг гэмт хэрэг осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гудамж замын 
хөдөлгөөнд тавих хяналт зохицуулалтыг эрчимжүүлэх, хөдөлгөөнд оролцогчдын 
сахилга соѐлыг дээшлүүлэх чиглэлээр гудамж замын хяналт шалгалтаар 11256 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж зөрчилтэй нийт 9152 жолоочид 287.969.500 төгрөгийн 
торгууль ногдуулан, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 53 жолоочийг илрүүлэн Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.3 
дахь хэсэгт заасныг баримтлан 32  жолоочийг саатуулан тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхийг 1 жилийн хугацаагаар тус тус хасаж 21 хүнийг Налайх Багахангай дүүргийн 
шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулж арга хэмжээ авч  ажилласан 
байна. Мөн цагдаагийн нийтлэг үүргийн дагуу олон удаагийн үйлдэлтэй бүлэг 
этгээдүүдийг олж илрүүлэн түр саатуулж Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн цагдаагийн 
тасагт шилжүүлэн өгсөн. Мөн бичиг барим 

тгүй 109 кг чулуу тээвэрлэн явсан 1, бичиг баримтгүй мал болон малын гаралтай түүхий 
эд бүтээгдэхүүн тээвэрлэн явсан 81 жолоочийг түр саатуулан Багахангай дүүргийн 
мэргэжлийн хяналтын хэлтэс болон холбогдох байгууллага албан тушаалтан болон 
Цагдаагийн хэлтсийн мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нарт шилжүүлэн арга хэмжээ 
тооцуулан ажилласан. 



• хэсгийн дарга-1, зохицуулагч -3, цагдаа зохицуулагч-3  нийт 7 алба 
хаагч, согтуурал шалгах багаж-1, Согтууруулах ундааны зүйл 
хэрэглэсэн эсэхийг тандагч багаж-8,  хурд хэмжигч-1,  утаа 
хэмжигч -1, богино долгионы суурин станц-2, гар станц 7, 
албаны Аксент маркын 1 автомашин, Хутганаас хамгаалах 
хантааз-2, бээлий-2, Гав-1, Хийн буу-1, сум-8, Замын цагдаагийн 
хяналтын цэгийн байр-1 зэрэг техник хэрэгсэлтэйгээр  хариуцсан 
нутаг дэвсгэр дээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангаж, зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг  зохион байгуулж ажилласан байна. Давхардсан 
тоогоор 7 алба хаагч 890 удаагийн 20160 цагийн үүрэг гүйцэтгэж 
ажиллав.  
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2017 ОНД СААТУУЛАГДСАН ИРГЭДЭЭС 

780.200 ТӨГРӨГНИЙ ХУРААМЖ УЛСЫН 

ОРЛОГО БОЛГОВ. 
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эмэгтэй ; 7 
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