
Нийтийн хэв журам хамгаалах  

чиглэлээр: 



• Хэв журам хамгаалах чиглэлийн алба хаагчид нь 
2015 онд нийтийн эзэмшлийн зам, гудамж талбайд 
үйлдэгдэж болзошгүй  гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлээр 
нийтийн хэв журам сахиулах эргүүлийг нийт 330 
удаа зохион байгуулж ажиллахад давхардсан 
тоогоор 660 алба хаагч 1980 хүн цагийн эргүүлийн 
үүргийг гүйцэтгэж 1016 зөрчил илрүүлж 1021  хүнд 
5.816.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээг 
тооцон ажиллаж Цагдаагийн байгууллагын 
үйлчилгээний стандартыг албаны үйл 
ажиллагаандаа хэвшүүлэн мөрдлөг болгон 
ажиллаж байна.  

 



• Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 

“Максам эксплозивс” ХХК-ны тэсэрч дэлбэрэх 

бодисын агуулах, “Тамбов-цэргийн химичид” төрийн 

бус байгууллагын хяналтанд байгаа химийн хорт 

хаягдлын агуулах, Трансгайт шатах тослох 

материалын ачаа ачих, буулгах треминалийн үйл 

ажиллагаанд хэв журмын ажил хариуцсан ахлах 

байцаагч, цагдаагийн ахмад Б.Хүрэл-Эрдэнэ, олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн дарга, 

цагдаагийн ахмад Д.Баттөр, хороо хариуцсан хэсгийн 

байцаагч, цагдаагийн дэслэгч П.Түвшиндэмбэрэл 35 

удаа шалгаж харуул хамгаалалтыг өдөр бүрийн явган 

эргүүлийн чиглэлд үүрэг гүйцэтгэж буй алба 

хаагчдаар шалгуулан хяналт тавин ажиллаж байна. 



• Захиргааны зөрчлийн шинжтэй  өргөдөл 

гомдол, мэдээллийг 104-ийг шалгаж 112 

хүнийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 

1.217.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн 

байна. Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхээр 

12 иргэнийг 7-30 хоногоор баривчуулах арга 

хэмжээг авч ажилласан байна. 

 



• Нутаг дэвсгэрийн эрүүгийн болон хэв журмын 
нөхцөл байдалд 12 удаа үнэлэлт дүгнэлт гарган 
давхардсан тоогоор 2190 байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн харуул манааг шалган зааварчлага, 
зөвлөгөө өгч,  1150 айл өрхөөр орж гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх яриа ухуулга хийж, гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 35 
мэдэгдэл 65 зөвлөмж өгч 12 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын дутагдлыг  засуулж хариуг  авч, 
тэдгээртэй холбоотой зөвлөмжийг тараан өгсөн 
ба нийтийн эргүүлд давхардсан тоогоор 186 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн  давхардсан 
тоогоор 367 иргэн ажилласан байна.  

 



• Саатуулах байрны эмч, цагдаагийн дэслэгч 
Т.Мөнхзул ЕБС-ын “Хангай” цогцолбор сургуулийн 
11 дүгээр ангийн 25 сурагчдад4 удаа8 цагийн, 
хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 8 хүнд 
“Хэрхэн зөв хүн болж төлөвших вэ”, “Хэрхэн гэмт 
хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх вэ?” сэдвээр 
11 удаа 16 цагийн сургалт, “Хангай цогцолбор 
сургуулийн ахлах ангийн давхардсан тоогоор 189 
сурагч дүүргийн иргэд болон хорихоосөөр төрлийн 
ял шийтгэлтэй нийт 8 иргэнд “Архи тамхины хор 
хөнөөл, түүний талаарх түгээмэл буруу ойлголт” 
сэдэвт сургалтыг 6 удаа 11 цагийн сургалтыг тус 
тус зохион байгуулж ажилласан байна.  



• Мөн хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй иргэдтэй хэв 
журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч болон хорооны 
хэсгийн байцаагч нар 11 удаа уулзаж зааварчилга, 
зөвлөмж өгч эдгээр иргэдтэй холбоотой  “Ухаарал” 
хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулав. Дүүргийн 
нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж 
байгууллагуудад “Архи - Хяналт” хэсэгчилсэн арга 
хэмжээний хүрээнд хяналт шалгалт хийж ажиллаж 
байна. 

• Дүүргийн 1,2-р хорооны нутаг дэвсгэрт Архи 
согтууруулах ундаагаар үйлчилгээ явуулж байгаа 
“Хотын залуус караоке баар”,  “Хаан гэрэгэ”, “Сэтгэлийн 
гэгээ”, УБТЗ-ын “Ган зам”, ” Хангайн булаг” зэрэг  
найман нэрийн хүнсний дэлгүүрүүдийг   давхардсан 
тоогоор нийт 89-н удаа хэсгийн байцаагч цагдаагийн 
дэслэгч П.Түвшиндэмбэрэл нь хэсэгчилсэн арга хэмжээ 
6 удаа зохион байгуулан шалгаж ажиллахад цаг 
хэтрүүлсэн, хориглосон худалдаа наймаа хийсэн   
зөрчил илрээгүй байна.  
 



• 2015 онд саатуулах байранд 137 хүнийг хүлээн авч 
саатуулсан бөгөөд   130 иргэнээс  539500 төгрөгийн 
хураамж  авч,  архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэж архины гүн хордлогод орсон, ухаангүй согтсон,  
өвчний улмаас  биеийн байдал муудаж  эмнэлгийн  анхны 
тусламж авах шаардлагатай 59 иргэнийг эмнэлгийн 
байгууллага болон ар гэрт нь хүлээлгэн өгч ажилласан 
байна. Саатуулагдаж буй хүн бүрт стандартын  дагуу байр 
гэрэл дулаан, ор, гудас,  нөмрөг халуун цайгаар үйлчилж 
саатуулагдсан иргэнийг  ар гэртэй нь холбоо бариулах 
тэдний санал сэтгэгдлийг хүлээн авч удирдлагад 
уламжлан асуудлыг  дор бүр нь шийдвэрлэж байна.  
Саатуулах  байранд саатуулагдан үйлчлүүлж байгаа 
иргэдийн эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулан  байрны 
агаарын чийгшил болон дулааныг хэмжигч багаж тавьж 
байрны нөхцөлд байнга анхаарч, ариутгал үйлчилгээг 
тогтмол хийн ор хөнжлийн даавууг угаан ариутгаж 
ажилласны үр дүнд элдэв халдварт өвчин гараагүй болно. 
Саатуулах байранд саатуулагдаж буй хүнийг цаг хугацаа 
алдалгүй эрүүл мэндийн үзлэг хийж үйлчилсний үр дүнд 
саатуулах байранд гэмтэж бэртсэн, амь насаа алдсан 
тохиолдол байхгүй байна. 
 



2015 оны 12 дугаар сарын 22-ний өдрийн 8в2/3497 
тоотын дагуу “Хөршийн хяналт хөтөлбөр”-г 
хэрэгжүүлэх идэвхижүүлэх чиглэлээр Багахангай 
дүүрэг дэх цагдаагийн тасгийн хэсгийн байцаагч, 
цагдаагийн дэслэгч П.Түвшиндэмбэрэл би 
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/662 дугаар 
захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/193 
тоот захирамжийг хөршийн хяналтын хөтөлбөрийн 
хэрэгжүүл хэрэгжүүлэн ажиллаж “Хөршийн өдөр” арга 
хэмжээнд тус дүүргийн цагдаагийн тасгийн 
цагдаагийн 6 офицер, цагдаагийн 12 ахлагч, олон 
нийтийн цагдаагийн 2 ажилтан нийт 20 алба хаагч 
нарын бүрэлдхүүнтэй хамрагдан оролцлоо. 
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2013 онд саатуулагдсан иргэдээс 

1.270.200 төгрөгний хураамж 

улсын орлого 
 

эрэгтэй ; 267 

эмэгтэй ; 7 



2014 онд саатуулагдсан иргэдээс 

1.074.100 төгрөгний хураамж 

улсын орлого 
 

эрэгтэй ; 246 

эмэгтэй ; 6 



2015 онд саатуулагдсан иргэдээс 

601.750 төгрөгний хураамж улсын 

орлого 
 

эрэгтэй ; 149 

эмэгтэй ; 4 
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Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах чиглэлээр  



• Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэд аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас ирүүлсэн 19 зам тээврийн ослын талаарх 
дуудлага мэдээллийг Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмын код-202-ын дагуу хүлээн авч 
хойшлуулашгүй ажиллагааг хийж гүйцэтгэн хуулийн анхны 
хугацаанд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд 
шилжүүлэн 5 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 14 
гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах 
саналтай  шалгаж прокурорын хяналтанд шилжүүлсэн байна. 
Мөн 2015 оны 07 дугаар сарын 01 хүртэл шүүхийн тойргийн 
харьяаллын дагуу Төв аймгийн Сэргэлэн, Баян, 
Баянжаргалан сумдын нутаг дэвсгэр дээр гарсан зам 
тээврийн ослын дуудлага мэдээллийг хүлээн авч хэргийн 
газрын үзлэгийн багт хэсгийн алба хаагчид техникийн 
байцаагчаар оролцож зам тээврийн хэрэг, осол гарах болсон 
шалтгаан нөхцөлийг тогтоож дүгнэлт үйлдэж хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд шилжүүлж ажилласан 
байна.   
 



• Замын цагдаагийн хэсгийн алба хаагчид нийт 17216 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж 7667 зөрчил илрүүлэн 
холбогдох хуулийн дагуу 7765 иргэнд 172.303.600 
мянган төгрөгийн торгууль ноогдуулж, согтууруулах 
ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 77 зөрчил илрүүлэн 
71 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 
хасаж, Монгол улсыг Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх 
хэсгийг баримтлан торгууль ноогдуулж ажилласан 
байна. Мөн жолооодох эрхгүй этгээд согтууруулах 
ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 6 зөрчил илрүүлэн  2 
иргэнийг шүүхээр 7-30 хоног баривчлах арга хэмжээ 
авсан. 



• Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зам тээврийн хэрэг, 

ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга 

соёлыг дээшлүүлэх  зорилгоор 2015 оны эхний 11 сард “Хүнд 

даацын автомашин”, “Татвар, даатгал”, “Хамгаалах бүс-Хурд”, 

“Õóðä-Ñîãòóó”, “Òºìºð замын гарам”,” Хурд”, “Мотоцикл” , 

“Хамгаалах бүс”, “Оюутан тээвэр-2”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, 

Хүүхдийг зам тээврийн хэрэг ослоос урьдчилан смэргийлэх 

тэдгээрт замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг олгож хөдөлгөөнд 

зөв хэвшилтэй оролцуулах дадал олгох зорилгоор “Замын 

хөдөлгөөний цагаан толгой-2015”, “Ногоон гэрэл-цагаан шугам”, 

“Хүүхэд-замын хөдөлгөөн” сэдэвт арга хэмжээг, Нийслэл-

илрүүлэлт нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд мал хулгайлах гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох зорилгоор “Тээш” 

зэрэг 18 нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг   зохион 

байгуулж ажилласаны үр дүнд 2015 оны 7 сараас хойш зам 

тээврийн хэрэг  дүүргийн нутаг дэвсгэрт бүртгэгдээгүй байна. 



• Бага насны хүүхдэд замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох 
дадлага, мэдлэг олгох зорилгоор цэцэрлэгийн болон  
ñóðãóóëèéí 89 õ¿¿õäýä хичээл ñóðãàëò 5 óäàà 10 öàãèéí 
ñóðãàëò çîõèîí байгóóлж  ñóðãóóëèéí орчинд õ¿¿õä¿¿äèéí 
ýöýã эхч¿¿äýýñ “School police”  эргүүлийг тогтмол 
ажиллóóлж зам тээврийн хэрэг, ослоос óрьдчилан 
сэргийлж ажиллаж байна. 

•  Áàãàõàíãàé ä¿¿ðãèéí Засаг äàðãûí 2015 оны 12 дóгаар 
сарын 18-ны өдрийн А/287 дóгаарт захирамжаар 2015 оны 
12 дóгаар сарын 20-оос 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны 
хооронд ä¿¿ðãèéí íóòàã äýâñãýðò ìîòîöèêëòîéãîîð çàìûí 
õºäºëãººíä îðîëöîõûã ò¿ð хязгаарлаж мотоциклоор 
хөдөлгөөнд оролцогч нарын хөдөлгөөний аюóлгүй 
байдлыг хангаж зам тээврийн хэрэг, ослоос óрьдчилан 
сэргийлж  хóóль дүрмийг сóрталчлан орон нóтгийн 
Багахангай телевизээр олон нийтэд мэдээлж   аæèëëàж  
áàéíà.   
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Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

 хангах хэсэг 



• Тóс тасгийн олон нийтийн аюóлгүй байдлыг хангах хэсэг 
нь өнгөрсөн жилийн хóгацаанд хэсгийн дарга офицер -1, 
харóóлын цагдаа -8, нийт-9 орон тоотойгоор ажиллаж, 
дүүргийн цэвэр óсны нөөц гүний хóдаг, óсан сангийн 
хамгаалалт /óлсын онц чóхал объект/-ыг Ìîíãîë Óëñûí 
õóóëü òîãòîîìæ, Цагдаагийн албаны тóхай хóóль,  
цагдаагийн эргүүл, хамрóóлын дүрэм, ЦБҮАЖóрам /код-
501/-г óдирдлага болгон ажилласан.                                                                                                                                                                                          

• Óëñûí îíö ÷óõàë îáúåêòîä îáúåêò áàéãóóëàìæèéí 
àæèë÷èí – 2195, òýýâðèéí õýðýãñýë 828, гаднаас түр 
үнэмлэхээр 595 øàëãàí íýâòð¿¿ëæ, 5119 óäààãèéí 
õºäºëãººíä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõàä объектод архидан 
согтóóрсан 3, бичиг баримтын 5 зөрчлийг илрүүлэн 
байгóóллагын захиргаанд мэдэгдэж зөрчлийг арилгóóлан 
ажилласан байна.  

 



• Мөн дүүргийн нóтаг дэвсгэрт хэв жóрам сахиóлах эргүүлд 
өдөр бүр  давхардсан тоогоор 620 алба хаагч томилон 
үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж, давхардсан тоогоор 3133 аж 
ахóйн нэгж, албан байгóóллагын харóóл манааг шалгаж, 
мэргэжлийн заавар чиглэл өгөн, 60 хүнийг саатóóлах 
байранд хүргэн, гóдамж талбайд биеэ авч явах чадваргүй 
102 иргэнийг ар гэрт нь хүлээлгэн өгч, 145 хүнд 845000 
төгрөгний торгóóлийн арга хэмжээ ногдóóлан ажилласан. 

 



 

 

Санхүү, нийгмийн хангамжийн  

 талаар: 

 



• Тус цагдаагийн тасаг нь 2015 онд Улаанбаатар хотын 
Цагдаагийн газраас 513.175.2 сая төгрөгний төсөв баталж 
өгсөнөөс 492.204.9 сая төгрөгний төсвийг хувиарын дагуу 
авч зохих журмын дагуу байгууллагын ажлын шаардлагад 
нийцүүлэн төсвийг үр ашигтай захиран зарцуулж төсөв 
хэмнэн ажиллах тал дээр анхааран ажиллаж байгаа 
бөгөөд  тайлант хугацаанд өглөг авлагагүй гарсан байна.   

• Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, өглөг, авлагын 
дэлгэрэнгүй мэдээ, нэмэлт дансны мэдээг сар бүрийн 1-
ний дотор гаргаж төрийн сангаар баталгаажуулан 
Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын санхүүд хугацаанд 
нь хүргэн өгч ажиллаж цалингийн нэгтгэл, үнэт цаасны 
тайлан, саатуулах байрны тайланг өссөн дүнгээр нь гарган 
тооцоо нийлэн ажиллаж байна. 

 



• Саатуулах байр нь энэ тайлангийн хугацаанд нийт 
153 иргэн хүлээн авч 145 хүний 601.750 төгрөгийг  
200812001 тоот дансанд оруулсан. Төлбөрийн 
чадваргүй 8 хүн байна.  

• Торгóóлийн тасалбар болон шийтгэврийн тооцоог 
хийхдээ дээд газраас ирсэн тогтоол шийдвэрийг 
чанд мөрдөн ажиллаж, 2015 онд УБХЦГ-аас 
хөрөнгийн санхүүжилт / 13030603 /-ээр 1300 ширхэг 
бóюó 114.400 төгрөгний торгóóлийн тасалбар, 
шийтгэвэр 100 ширхэг бóюó 11.000 төгрөгний үнэт 
цаасыг орлогод авч, торгох эрх бүхий 27 алба 
хаагчдад 1.401 ширхэг бóюó 5.505.000 төгрөгний  
торгóóлийн хóóдас, 

 



• 147 ширхэг шийтгэвэрийг тасгийн даргын зөвшөөрлийн 
дагóó олгож, торгóóлийн тасалбараар 1.313 ширхэг бóюó 
5.065.000 төгрөгний, 140 зөрчилд 3.001.000 төгрөгний 
шийтгэвэр нийт 8.506.000 төгрөгний үнэт цаасыг банкны 
хóóлгаар баталгаажóóлан тооцоог хийн албаны жигд 
ажиллагааг ханган ажиллаж байна. 2015 оны 12 дóгаар 
сарын 1-ны өдрийн байдлаар бэлнээр дүүргийн татварын 
хэлтэсийн 300700019085 дансанд 7.804.000 төгрөг, бэлэн 
бóсаар дүүргийн татварын хэлтэсийн 30070003446 тоот 
дансанд 44.754.600 төгрөг, нийт 52.558.600 төгрөгийг 
дүүргийн îðîí íóòãèéí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýýä áàéíà. Хүү 
торгóóлийн орлого жилдээ 62.800.000 төгрөгний 
төлөвлөгөөтэй үүнээс 2015 оны 12 дóгаар сарын 1-ны 
өдрийн байдлаар 52.558.600 төгрөг орсон байна. Хүү 
торгóóлийн орлогыг сар бүрийн эхэнд дүүргийн татварын 
хэлтэстэй тооцоо нийлж тооцоо нийлсэн акт үйлдэж 
гарсан зөрчил дóтагдалгүй байна.  



• Тус цагдаагийн тасаг нь 4 автомашинтайгаар үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа бөгөөд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 
оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн автомашины тоо, хоногийн 
гүйлтийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 157 дугаар тушаал, 
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 2014 оны 07 дугаар 
сарын 04-ны өдрийн ажил хариуцуулж автомашины хоног 
километрээр тооцон олгох тушаалын дагуу автомашины 
шатахууныг олгож байгаа ба замын хуудсыг бичүүлэн тооцоог 
бодон ажиллаж байна. 4 автомашинд 2015 онд 70 төрлийн 
2.771.000 төгрөгний сэлбэг хэрэгсэл, шатах тослох материалыг 
зохих журмын дагуу техникийн комиссын акт үйлдэж төрийн 
сангаар хянуулан дагалдах баримтын дагуу гүйлгээ хийж  
автомашины хувийн хэрэгт бичилт хийж ажиллаж байна. 
Жижүүрийн шуурхай албаны автомашины бэлэн байдлыг хангах 
зорилгоор сэлбэг хэрэгсэл, шатах тослох материалыг цаг 
хугацаанд нь сольж албаны бэлэн байдлыг ханган ажиллаж 
байгаа ба автомашинуудад тогтмол цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж 
байна. 

 



• Цалингийн зээл болон бусад зээл авах давхардсан 
тоогоор нийт 46 алба хаагчдад тухай бүр нь 
цалингийн карт болон цалингийн тодорхойлолтыг 
гарган өгч байна. Цалинг цаг хугацаанд бодож тавьж 
олгож алба хаагчдын цалингийн картыг сар бүр 
хэвлэн өгч цалингийн цэсэнд гарын үсэг зуруулан 
танилцуулж хэвшээд байна. 

• Нийгмийн даатгалын тайлан www.ndaatgal.mn 
сайтад шивж алба хаагч болон ажилчдын нийгмийн 
даатгалын болон эрүүл мэнд дэвтэрт бичилт хийж 
нийгмийн даатгалын байцаагчаар баталгаажуулан 
ажиллаж байна.  
 

http://www.ndaatgal.mn/
http://www.ndaatgal.mn/
http://www.ndaatgal.mn/
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• Шилэн дансны  тухай хуулийг 2015 оны 01-р сарын 01-ны 
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан  хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд  
www.shilendans.gov.mn болон shilendans.ub.gov.mn 
сайтаар орж санхүүгийн сарын мэдээ, нэмэлт дансны 
мэдээ, өглөг авлагын мэдээг  тогтмол хугацаанд нь оруулж 
байгаа бөгөөд дээд шатны байгууллагуудаас ирсэн заавар 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн Шилэн дансны мэдээллийн 
самбарыг тогтмол шинэчлэн ажиллуулж иргэдэд 
санхүүгийн мэдээллийг тогтмол хүргэж байгаа болно. Энэ 
хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд өөрийн байгууллагын 
цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийг цаг хугацаанд нь 
байршуулж дүүргийн дотоод аудитын алба болон 
нийслэлийн аудитын газраас нийт 3 удаа шалгасан ямар 
нэг зөрчилгүй байна. 

 

http://www.shilendans.gov.mn/
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Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах, 

төсвийн зарцуулалтыг  иргэдэд ил тод мэдээлэх зорилтын хүрээнд 

bagakhangai.polce.gov.mn, shilendans.mn вэб сайтанд мэдээ, 

мэдээлэл, тасгийн үйл ажиллагааны зорилт, зорилго, алсын хараа, 

бүтэц зохион байгуулалт, албадын танилцуулга зэргийг тухай бүр 

байрлуулж ажиллаж байна. 

 •   

•   

•   

 



• Тус тасагт харьяалалтай 16 ахмад настан байдаг 
бөгөөд сар шинийн баярыг тохиолдуулан хүлээн 
авч гарын бэлэг гардуулж хүндэтгэл үзүүлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулж арга хэмжээнд 
зарцуулах 480,000  төгрөгийг Улаанбаатар хотын 
цагдаагийн газрын санхүүгийн хэлтсээр  
шийдвэрлүүлэн  2015 оны 2 дугаар сарын 04-ны 
өдөр хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн.  

• 2015 онд нэг ахмад настан өвчний улмаас нас 
барсан тул тасгийн алба хаагчид, хамт олны 
дундын сан, Улаанбаатар хотын цагдаагийн 
газраас нийт 525 000 төгрөгний буцалтгүй 
тусламж үзүүлэв.  

 



2015 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Б/29 дугаар 
тушаалаар тус тасгийн өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 3 
ахмад настанд 390.000 төгрөгний буюу 1 ахмад настанд 2 тн 
нүүрсний дэмжлэг тусалцаа үзүүлээд байна. 2015 оны 09 
дүгээр сарын 28-ны өдөр тус цагдаагийн тасгийн 15 ахмад 
настанг олон улсын ахмадын баярыг тохиолдуулан хүлээн 
авч хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг гардуулж 680.000 
төгрөгийг зарцуулсан байна. 



• Тус тасгийн 39 алба хаагчийг гэнэтийн ослын 
даатгалд 156.000 төгрөг, 3 автомашины 282.000 
төгрөгөөр Улаанбаатар хотын цагдаагийн 
газарт хүсэлт тавьж шийдвэрлүүлэн даатгалд 
хамруулав  Энэ онд тус цагдаагийн тасгаас гэр 
бүлийн дунд “Шагайн наадгай” тэмцээнийг 2 
дугаар сард, “Хайрын гар” нэгдсэн арга 
хэмжээний хүрээнд гэр бүлийн хэлэлцүүлэгийг 
2015 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион 
байгуулж алба хаагчдынхаа ар гэрийн санал 
хүсэлт болон сэтгэлийг сонсож ажиллаа.  

 



 2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн Б/28 дугаар тасгийн 
даргын тушаалаар тус цагдаагийн тасгийн 39 алба хаагчдад 
1.489.800 төгрөгний хүнсний хангалт,  

 2015 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Б/29 дүгээр тасгийн 
даргын тушаалаар 7 алба хаагчдад 910.000 төгрөгний эдийн 
хангалт. 

 2 алба хаагчийн эхнэр, нөхөр хүнд өвдөж эмчлүүлж байгаа 
бөгөөд тус цагдаагийн тасгаас 200.000 төгрөгний дэмжлэг 
туслалцаа  

 Тасгийн алба хаагчдын нийгмийн асуудал, гэр бүлийг дэмжих 
зорилгоор хүндэтгэл үзүүлэн 3 алба хаагчид 300.000 төгрөгний 
буцалтгүй тусламж 

 2015 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/40 дугаар тасгийн 
даргын тушаалаар нийт 39 алба хаагчдад мөн олон нийтийн 
цагдаагийн 3 ажилтанд нийт 1.057.800 төгрөгний хүнсний 
хангалт 

 Нэг алба хаагчид нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 
2.500.000 төгрөгний өртөг бүхий таван ханатай гэрийг дүүргийн 
Засаг даргын тамгын газраар шийдвэрлүүлж тус тус  тусламж 
үзүүлсэн байна.  

 

 



Алба хаагчдын нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, агсамжийн 

хангалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын 

арга хэмжээ авч Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас 

2015 оны эхний 9 сард 2 удаа хангалт хийж 10 ширхэг гар 

станц олгосныг жижүүр, саатуулах байрны болон 

эргүүлийн 5 алба хаагчид болон хороо хариуцсан хэсгийн 

байцаагч, цагдаа, замын зохицуулагч, цагдаа нарт олгоод 

байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын холбооны хэлтэсээс 

2015 оны 04 сарын 22-ны өдөр холбогдох мэргэжилтэнгүүд 

ирж тус тасгийн 29 гар станц болон 4 суурин станц, 

автомашины 3 станцыг үзэж засвар үйлчилгээ хийж 12 гар 

станц цаашид ашиглах боломжгүй актлах шаардлагатай 

байгаад инженерийн дүгнэлт гаргуулан Улаанбаатар хотын 

цагдаагийн газарт илтгэх хуудсаар танилцуулаад байна.  



Тасгийн цагдаагийн алба хаагчид резинэн 
бороохойгоор 100 хувь, бугуйн гаваар 32 
хувь, гэрэлтдэг хантаазаар 100 хувь, гар 
станцаар 65 хувь, энгэрийн камераар 75 
хувь, цахилгаан бороохойгоор 46 хувиар тус 
тус   хангагдсан. 2015 оны 11 сарын 23-ны 
өдөр Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт 
үйлчилгээний тасгаас 24 алба хаагчийн 
өвлийн улиралын дүрэмт хувцасны хангалт, 
61 төрлийн 1.8 сая төгрөгний тусгай 
хэрэгсэлээр хангаад байна.   



Дүүргийн Засаг дарга болон  
ИТХ-аас  

Дүүргийн ИТХ-аас:  

 “Ногоон гэрэл цагаан шугам” тэмцээний зардал 600.000 

төгрөг 

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эргүүлийн 

шалгалтын үүрэг гүйцэтгэх шатахуун 1.200.000 төгрөг 

 “Хүүхэд хууль” тэмцээнд 165.000 төгрөг 

 Өсвөрийн цагдаагийн “Шонхор” бүлгийн эргүүлийн хантааз 

280.000 төгрөг 

Дүүргийн Засаг даргаас:  

 Цагдаагийн тасгийн дотоод аюулгүй байдлыг хангах 

цонхны хамгаалалтанд  553.000 төгрөгийг тус тус 

зарцуулж дэмжлэг үзүүлсэн байна.  

 



 



2015 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 
сангаар 79.000.000 төгрөгний өртөг бүхий 

хяналтын өрөөний засварын ажил хийгдэж 
гүйцэтгэл 70%тай байна 



Шинэ тохижуулах өрөөний 

 зураглал  




