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Нэг. Дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар зохион 
байгуулсан ажлын үр дүн: 

 

• Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн тасаг 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 2016 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.  



Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүргийн 

хүрээнд: 

 
 

• Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах эрх бүхий алба хаагчид нь 
2016 оны байдлаар  иргэд байгууллагаас нийт 310 гомдол 
мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэргийн шинжтэй 62 өргөдөл 
гомдол мэдээлэл, захиргааны шинжтэй 248 гомдол мэдээлэл  
хүлээн авч  шалгаснаас  25 материалд эрүүгийн хэрэг үүсгэж  
27 материалыг  эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 10 
материалыг харьяаллын дагуу шилжүүлж  шийдвэрлэсэн 
байна.  
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Үйлдэгдсэн хэргийг ангилан 
үзвэл:  

 
• Бусдын өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг-7 

• Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт 

хэрэг- 14 

• Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэрэг- 3 

• Танхайрах гэмт хэрэг-1 тус тус 

бүртгэгдсэн байна.  
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2016 оны байдлаар гэмт хэргийн улмаас 

учирсан хохирол 

• Нас барсан-4 

• Гэмтсэн хүн-12 

• Эд хөрөнгөөр хохирсон-8 

 



• Гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллагад  

24.100.000  төгрөгийн хохирол учирснаас хэрэг 

бүртгэлт  мөрдөн байцаалтын шатанд 21.600.000 

төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж хохирол 

нөхөн төлөлт 89.5 хувьтай байна.   
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Гэмт хэрэг үйлдэгсдийг 

хүйсээр нь үзвэл 
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Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон 
хүмүүсийн насны байдал 
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Гэмт хэрэг гарсан цаг хугацаа 
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Архи согтууруулах ундааны зүйл 

хэрэглсэн үедээ гэмт хэрэг үйлдсэн 
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2016 онд саатуулагдсан иргэдээс 

697.200 төгрөгний хураамж улсын 

орлого 
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Согтуугаар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 

Эрх хассан  Баривчилсан 

2013 2014 2015 2016



• тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг осол, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, гудамж замын хөдөлгөөнд тавих 
хяналт зохицуулалтыг эрчимжүүлэх, хөдөлгөөнд 
оролцогчдын сахилга соёлыг дээшлүүлэх чиглэлээр 
гудамж замын хяналт шалгалтаар   нийт 34612 тээврийн 
хэрэгсэл шалгаж 6619 зөрчил илрүүлж, зөрчилтэй явсан 
6572 жолоочид торгууль ноогдуулан, согтууруулах ундааны 
зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож 
хөдөлгөөнд оролцсон 57 жолоочийг илрүүлэн Монгол 
улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 
59 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт заасныг баримтлан  
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 6-24 сарын хугацаатай 
хасч, торгуулийн арга хэмжээ тооцож, 2 иргэнийн мөн 
хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дах хэсэгт заасныг 
баримтлан баривчлах болон торгууль оногдуулах 
материалыг бүрдүүлэн цагдаагийн тоо бүртгэлийн санд 
бүртгэж  ажилласан байна.  

• Нийтийн эзэмшлийн зам, гудамж талбайд үйлдэгдэж 
болзошгүй гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлээр нийтийн хэв журам 
сахиулах эргүүлийг нийт 626 удаа зохион байгуулж 
ажиллахад давхардсан тоогоор 1252 алба хаагч 3414 хүн 
цагийн эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж 516 зөрчил илрүүлж 
642 хүнд торгуулийн арга хэмжээг тооцон ажиллаж байна. 



 
 • Нийт    258.796.800   төгрөгийн торгууль 

ноогдуулсан байна.  

 

• Үүнээс 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар бэлэн 

болон бэлэн бусаар торгосон дээрх торгуулиас 

53.885.590 төгрөгийн торгуулийг дүүрэг орон 

нутгийн төсөвд оруулсан байна. 

 

 



Төсөв санхүүгийн чиглэлээр 

• Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас тус 

цагдаагийн тасгийн төсвийг 523.640.200 

төгрөгөөр батлагдсан байна. Батлагдсан төсвийг 

зохих журмын дагуу зарцуулан албаны үйл 

ажиллагаа хэвийн явуулахад анхааран ажиллаж 

мөнгөн хөрөнгийг  үр ашигтай, оновчтой 

зарцуулсан байна.  



• Алба хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг 
хангах ажлын хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Хангалт үйлчилгээний тасгаас 2016 оны 04 дүгээр 
сарын 14-ны өдөр  450 ширхэг  2.326.500 төгрөгний 
махан консерев, 42 алба хаагчид 210 ширхэг 
өтгөрүүлсэн шүүс, 444 литр сүү, 32 алба хаагчид 
1000 нэгж нийт 3.408.500 төгрөгийг зарцуулж 5 алба 
хаагчдад 500.000 төгрөгний буцалтгүй тусламж 
үзүүлсэн байна.  

 



• Тус цагдаагийн тасагт бүртгэлтэй 15 ахмад 

настанг 2016 онд 2 удаа хүлээн авч хүндэтгэл 

үзүүлэхэд 1.144.800 төгрөгийг зарцуулсан байна. 

Мөн хоёр ахмад ажилтанд 200.000 төгрөгний 
буцалтгүй тусламж үзүүлсэн байна.  



• Алба хаагчид болон ажилчдыг 2016 оны 04 дүгээр 
сарын 11-ны өдөр Улаанбаатар хотын цагдаагийн 
газраас 1 алба хаагчийн 4.500.000 төгрөгөөр Миг 
даатгал ХХК-нд гэнэтийн ослын даатгалд 2016 оны 
04 дүгээр сарын 30-наас 2017 оны 04 дүгээр сарын 
29-ний өдрийг хүртэл 1 жилийн хугацаатай 
даатгуулан гэрээ байгуулан ажилласан байна. Нийт 
175,5 сая төгрөг зарцуулж Миг даатгалаас 2 алба 
хаагч  270.000 төгрөгийн нөхөн олговор авсан байна.  

• “Эрүүл монгол элэг- хөтөлбөр”-ийн хүрээнд тасгийн 
39 алба хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоонд 
бүрэн хамруулж элэгний С вирусын эсрэг урьдчилан 
сэргийлэх вакцинд хамруулаад байна. Мөн 2016 оны 
11 дүгээр сарын 28-нд дүүргийн эрүүл мэндийн 
төвтэй хамтран 34 алба хаагчийг бэлгийн замын 
халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх шинжилгээнд 
хамруулан ажилласан байна.   

 



• 2016 онд 1 алба хаагч магистрын, 4 алба хаагч 

ХСИС-ын цагдаагийн сургуульд, 1 алба хаагч  

Шихихутуг ХЗС-д суралцаж байгаа бөгөөд 

суралцах боломжоор ханган ажиллаж байна.  

• Дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршин сууж буй хаягтай 

30 алба хаагчид Монгол Улсын хууль 

тогтоомжийн дагуу газар олгох ажлыг зохион 

байгуулж алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэн ажиллаж  байна.  

 



Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон 

Засаг дарга, дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар цагдаагийн тасагт нийт 91.047.097 

төгрөгний эд хөрөнгө, техник хэрэгслээр дэмжлэг 

үзүүлж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 

хамтран ажилласан байна.  

 

 

 

 

 

         Үүнд:  

 

1. Тасгийн жижүүрийн өрөө хяналтын камерын төв          

    / 40.493.390 төгрөг / 

2.  Замын цагдаагийн хэсгийн хяналтын цэгт улсын дугаар  

илрүүлэгч  хяналтын камер /44.723.707 төгрөг/ 

3. Замын цагдаагийн хэсгийн хяналтын цэгийн байранд 

халаалтын төхөөрөмж /5.900.000 төгрөг/ 



Тасгийн камерын хяналтын 

төв 

• Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 05 дугаар сарын 05-ны 
өдрийн 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ 
Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн 
хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг 
зохицуулах журам”-ын 3.2.4-т заасны дагуу орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 
хяналтын камерын тоог нэмж сайжруулах, хяналтын 
өрөөг тохижуулах, дэлгэцтэй холбох ажлын 
40.493.390 төгрөгний хөрөнгийг зохих журмын дагуу 
данс бүртгэлд авсан байна.  



Өмнө байсан байдал 





• 2016 онд дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар А0101 авто замын 
хяналтын постонд тээврийн хэрэгслийн дугаар илрүүлэгч 2 
камерыг дагалдах техник хэрэгслийн хамтаар 44.723.707 
төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлүүлж иргэдийн амар тайван 
амьдрах, осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөл 
бололцоог ханган ажиллаж  байна. 

 



• 2016 онд дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар замын 

цагдаагийн хэсгийн хяналтын постонд үүрэг 

гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын ажиллах орчинг 

бүрдүүлэх зорилгоор 5.900.000 төгрөгний 

халаалтын төхөөрөмж суурьлуулсан байна. 

 



• 2016 онд нийтийн эзэмшлийн зам, гудамж талбайд үйлдэгдэж болзошгүй 
гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох 
чиглэлээр нийтийн хэв журам сахиулах эргүүлийг нийт 626 удаа зохион 
байгуулж ажиллахад давхардсан тоогоор 1252 алба хаагч 3414 хүн 
цагийн эргүүлийн үүргийг явган эргүүлийн 2 чиглэл, машинт эргүүлийн 2 
чиглэл тогтмол гүйцэтгэж 7135 зөрчил илрүүлэн ажилласан байна. 
Тухайлбал:”Шинэ жил”, “Пиротехникийн хэрэгсэл”,  “Нар харах ёслол”, 
“Цагаан сар”, “ Тамхи-хяналт”,  “Тамхи-хяналт-4”, ”Оргодол”, “Мотоцикль”, 
“Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах”, “Хонхны баяр”, 
“Хяналт”, “Хичээлийн шинэ жил” "Шүлхий", “Бодис”, “Хэт холын 
Багахангай марафон” 2016 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, 
“Мотоцикль”, “Хамгаалах малгай “Шүлхий”, ”Цэцэг”, “Зэвсэг-2016”, ”Хүүхэд 
хамгаалал-2” “Олон хотын аварга шалгаруулах чөлөөт бөхийн тэмцээн”, 
“Хөдөлгөөний соёл-бидний оролцоо”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, “Оюутан 
тээвэр-1,2”, “Нийслэл-илрүүлэлт”, “Тээш” “Хурд”, “Хамгаалах бүс”, “Техник 
бүрэн бус”, “Иж бүрдэл”  “Хамгаалах бүс, хамгаалалтын суудал”, “Хяналт- 
аюулгүй зам”, “Ургац”, “Тусгай дуут болон гэрэл дохио”, “Стандарт”, 
“Хамгаалах бүс”, ”Хурд”  “Халтиргаа”, “Татвар даатгал”, “Оношилгоо”, 
“Алт”, “Тарваган тахалаас урьдчилан сэргийлэх”, 2016 оны ээлжит 2-р 
ээлжийн цэрэг татлага, АСЕМ-ын дээд хэмжээний чуулга уулзалт, Улсын 
их хурлын болон Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
сонгуулийн, “Дүүргийн иргэдийн өдөрлөг”-ийн үеийн хэв журмын 
хамгаалалтыг зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажилласан байна.  

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр: 



• Багахангай дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа “Урамшилт эргүүл”, “Хөршийн 

хяналтын бүлэг”, Өсвөрийн цагдаагийн “Шонхор” бүлгийн 

эргүүлийн  үйл ажиллагааг идвэхжүүлэх тэндэнд эрх зүйн 

мэдлэг олгох, иргэдтэй зөв боловсон харьцах чиглэлээр 

сургалт явуулж хамтран ажиллаж байна.  

•  “Урамшилт эргүүл”, “Хөршийн хяналтын бүлэг”, Өсвөрийн 

цагдаагийн “Шонхор” бүлгийн гишүүдийн бүртгэл судалгааг 

гаргаж “Хөршийн хяналтын бүлэг”-т нийт 60 гишүүн, 

Урамшилт эргүүлд  59 иргэн, Өсвөрийн цагдаагийн “”Шонхор”  

бүлэгт 26 гишүүн нийт 145 гишүүдтэй  үйл ажиллагаагаа 

явуулж цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагааг ханган 

ажиллаж байна.  

 



Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 

Тэргүүлэгчдийн хурлын 2016 оны 8-р сарын 31-ний өдрийн 13 

дугаар тогтоолоор “Хэв журмын урамшилт эргүүл” ажиллах 

журмыг баталсан. Тухайн нутаг дэвсгэр, гудамж талбай, олон 

нийтийн газарт гэмт хэрэг, нийгмийн хэв журмын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх зорилготой 2 бүлгийн 59 эргүүл 

ажиллаж байна  


