
2015 ОНЫ ТАЙЛАН 



• Тус тасаг  àíõ  ÍÀÕß-íû ñàéäûí 1983 îíû 
5 äóãààð ñàðûí 5-íû ºäðèéí 377 äóãààð 
òóøààëààð òºìºð çàìûí Áàãàõàíãàé 
ºðòººíèé Öàãäàí ñýðãèéëýõ ãðóïï 
íýðòýéãýýð áàéãóóëàãäàæ óëìààð 
Íèéñëýëèéí Áàãàõàíãàé ä¿¿ðýã áîëæ ¿¿ñýí 
áàéãóóëàãäàõàä ò¿¿íèé Öàãäàí ñýðãèéëýõ 
òàñàã áîëîí çîõèîí áàéãóóëàãäàæ дүүргийн 
хэмжээнд тºрийн хууль тогтоомжийн 
биелэлтийг ханган ажиллаж байна. 



Тус цагдаагийн тасаг нь ЦЕГ-ын даргын  2015 оны  Б/284 

дүгээр  тушаалаар 39 алба хаагчийн орон тоотойгоор 

үйл ажиллагаа явуулж байна.  
 

Багахангай дүүрэг дэх 
цагдаагийн тасгийн 

дарга 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
алба хаагчид 

Ахлах мөрдөн 
байцаагч, мөрдөн 

байцаагч, эрүүгийн 
ахлах төлөөлөгч 

Олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг 

хангах хэсэг 

Нийтийн хэв журам 
хамгаалах алба 

хаагчид 

Замын цагдаагийн  
хэсэг 

Саатуулах байр, 
жижүүр цагдаа нар  

Хэсгийн байцаагч, 
олон нийтийн 

цагдаагийн ажилтан 

Дэмжлэг үзүүлэх алба 
хаагчид 



Офицер Ахлагч Энгийн  

13 

24 

2 



Эрэгтэй; 34 

Эмэгтэй; 5 



Гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

чиглэлээр хийсэн ажил 



нийт  гэмт хэргийн 
шинжтэй 

захиргааны 
шинжтэй 

261 

69 

192 

2015 оны байдлаар хүлээн авсан 

гомдол мэдээллийн төрөл 



Өөрийн биеэр Бичгээр Утсаар цахим 

20 
10 

230 

1 



• Гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба нь 2015 онд 
гэмт хэргийн шинжтэй 69 дуудлага 
мэдээлэл хүлээн авснаас эрүүгийн 
хэрэг үүсгэн шалгасан 21, эрүүгийн 
хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 42, 
харьяаллын дагуу 6, захиргааны 
материал 31-г шалгаж 36-н хүнийг 
598.000 төгрөгөөр, 5-н хүнийг 14-30 
хоногийн хугацаагаар шүүхээр 
баривчлуулсан байна.  

 



Үйлдэгдсэн хэргийг өнгөөр 
авч үзвэл:  

 
• Бусдыг санаатай алах гэмт хэрэг-2 

• Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг-10 

• Хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагааны 
журмын эсрэг гэмт хэрэг-2 

• Бусдын амь насыг болгоомжгүй хохироох гэмт 
хэрэг -1 

• Иргэний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг-3 

• Бусдын өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг-3 тус 
тус  бүртгэгдсэн байна. 

 



 

Бусдыг санаатай алах 
гэмт хэрэг 

Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын эсрэг гэмт 

хэрэг 

Иргэний эрүүл 
мэндийн эсрэг гэмт 

хэрэг 

Хөдөлмөр 
хамгааллын аюулгүй 
ажиллагааны журмын 

эсрэг гэмт хэрэг 

Бусдын амь насыг 
болгоомжгүй хохироох 

гэмт хэрэг 

Бусдын өмчлөх 
эрхийн эсрэг гэмт 

хэрэг 

2 

10 

3 

2 

1 

3 

Хэргийн өнгөөр  

Бусдыг санаатай алах гэмт хэрэг 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 

Иргэний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 

Хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагааны журмын эсрэг гэмт хэрэг 

Бусдын амь насыг болгоомжгүй хохироох гэмт хэрэг 

Бусдын өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 



2015 оны байдлаар гэмт хэргийн улмаас 

учирсан хохирол 

• Нас барсан-7 

• Гэмтсэн хүн-16 

• Эд хөрөнгөөр хохирсон-3 

 



• Гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн 

нэгж байгууллагад  41,448,000 төгрөгийн 

хохирол учирснаас  33,508,000 төгрөг 

буюу 80,8  хувийг нь нөхөн төлүүлсэн 

байна.  

 



Эзэн холбогдогч тогтоогдоогүй үндэслэлээр 

түдгэлзүүлсэн 

 
• 2013 оны эрүүгийн 201301090019 

• 2014 оны эрүүгийн 201401080466, 
201401080586 

• 2015 оны эрүүгийн 201501080195 тоот 
хэргүүдийг тус тус нөхөн илрүүлсэн. 

Тус цагдаагийн тасагт одоогоор эзэн 
холбогдогч нь тогтоогдоогүй эрүүгийн хэрэг 
байхгүй байна, Гэмт хэргийн илрүүлэлт 100% 
тай байна.  

 



 

21 

42 

6 

Эрүүгийн хэрэг үүссэн ЭХҮ татгалзсан Харъяаллын дагуу 
шилжүүлсэн 

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол 

мэдээллийн шийдвэрлэлт  



12 

25 

28 

24 

21 

2011 2012 2013 2014 2015

гэмт хэрэг 



 
24 

12 

2014 2015

Гэмт хэргийн гаралт 50% 
буурсан 



2015 онд гарсан гэмт хэргийг 

хороогоор харьцуулсан байдал 

6 6 

9 

гэмт хэрэг 

1-р хороо 2-р хороо Бусад 



Хэрэгсэхгүй болгох саналтай яллах дүгнэлт үйлдүүлэх 
саналтай 

харьяаллын дагуу 

7 

11 

3 

Эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлт 

Хэрэгсэхгүй болгох саналтай яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай харьяаллын дагуу 



Эрүүгийн хэргийг шалгасан 

 байдал 

 

Хэрэг бүртгэлт; 
8 

мөрдөн 
байцаалт; 13 



Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон 

хүмүүсийг хүйсээр нь үзвэл 

Эрэгтэй; 
24 

эмэгтэй; 1 



Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон 

хүмүүсийн насны байдал 

 

2 

7 

5 

8 

3 

16-18 18-25 25-35 35-40 40-45



Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон хүмүүсийн 

боловсролын байдал 

1 

3 

4 

9 

3 

5 

Боловсролгүй Бага Бүрэн бус 
дунд 

Бүрэн дунд Тусгай дунд Дээд 



6 

3 
2 

12 

2 

ажилгүй төрийн 
байгууллагын 

ажилтан 

оюутан хувийн 
байгууллагын 

ажилтан 

сурагч 

ажил эрхлэлт 

Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон хүмүүсийн 

ажил эрхлэлт 



Гэмт хэрэг гарсан цаг хугацаа 

3 

11 

3 

11 

06-12цаг 12-18 цаг 18-22 цаг 22-06 цаг 

Цаг хугацаа 


