
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 126 дугаарт 

тогтоолоор батлагдсан “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлснээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд 

иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, сууц өмчлөгчдийн 

холбоодын хүч дэмжлэгийг авах, нутгийн захиргааны болон 

цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагаа уялдааг нэмэгдүүлэх, 

гэр, орон сууцанд үйлдэгддэг гэмт хэрэг, зөрчил, гэр бүлийн 

хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн хэмжээнд 

12  бүлгийн  60 гишүүн ажиллаж байна.  



Өсвөрийн цагдаагийн Шонхор бүлэг нь: өсвөр насны 

хүүхдүүдийн дунд нийгмийн хэв журам сахиулах, гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн хэмжээнд 

2 бүлгийн 26 сурагчид нь хүүхэд, сургуулийн орчинд үйл 

ажиллагаа явуулж хамтран ажиллаж байна.  



Иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор facebook орчинд 

Багахангай Хөршийн хяналтын бүлэг хаягтай нээлттэй групп 

үүсгэн ажиллуулж мэдээлэл солилцон өгч ажиллаж хамтран 
байна.  

 

 



 

 • Тус тасаг нь үйл ажиллагаандаа гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гудамж талбайд 1.3 

мегапиксел IP, 720HD, 500 метр хүртэлх зайд 

хяналт хийх бололцоотой, 20 Х оптик таталт, 

хөдөлгөөнт хяналтын өдөр/шөнө тохиргоотой 17 

ширхэг камер ажиллаж байна.  

• Замын цагдаагийн хяналтын цэгт тээврийн 

хэрэгслийн дугаар илрүүлэгч 2 камер, хяналтын 2 

камер ажиллаж байна.  



 



 



 



• Хяналтын камерын ашиг 



Хулгай 

 



 





Дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөлөөс нийт 1.845.000 төгрөгний 
санхүүжилтээр:  

• 1. Хүүхэд хууль-2016 тэмцээний зардал -255.000 
төгрөг 

• 2. Сургуулийн эргүүл 2016 тэмцээний зардал -
260.000 төгрөг 

• 3. Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа 
тэмцээний зардал 410.000 төгрөг 

• 4. Эргүүл нэгдсэн арга хэмжээний зардал  30.000 
төгрөг 

• 5. Өсвөрийн цагдаагийн “Шонхор” бүлгийн сурагчдын 
эрх зүйн сургалт Прокурор, Шүүх, Хууль зүйн 
туслалцааны төв, Хууль сахиулахын их сургуультай 
танилцах аялал -650.000 төгрөг 

• 6. Өсвөрийн цагдаагийн “Шонхор” бүлгийн сурагчдын 
энгэрийн тэмдэг, хувцас -650.000 төгрөг 

 



 “ГЭÐ Б¯ËИÉН Х¯×ÈÐÕÈÉËËÈÉÍ ÝÑÐÝÃ 

ÕÀÌÒÄÀÀ” ÓÐÀËÄÀÀÍÒ ÒÝÌÖÝÝН 

• Уг тэмцээнийг 2016.12.16-ны өдөр 14-н цагт дүүргийн 
соёлын ордонд зохион байгуулав.  

• Багахангай, Налайх дүүргийн прокурорын газар, 
Багахангай дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 
хамтран оролцов.  

 



 



“ХҮҮХЭД ХУУЛЬ 2016” УРАЛДААНТ 
ТЭМЦЭЭН: 

 • Багахангай дүүргийн цагдаагийн тасаг, Багахангай дүүргийн 
Багахангай дүүргийн ИТХ-ын ажлын алба, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Дүүргийн 
хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Хангай цогцолбор сургуультай 
хамтран 2016.12.07-ны өдөр Багахангай дүүргийн Соёлын 
ордонд Хүүхэд хууль-2016 тэмцээнийг зохион байгуулав. 

 


