
БЭЛТГЭСЭН: ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫНТАСГИЙН ДАРГА,

ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА Н.МИШИГДОРЖ





Орон нутгийн 

хөгжлийн сан-5000,0

Аймгийн ГХУС 

зардлаас-7023,5



НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ

Засаг даргын нөөц-3000,0 



Цалин-

1750126,6

НДШ-

37152,91

Байр ашиглалттай 

холбоотой зардал-

96034,6

Урсгал засварын  

зардал-41218,4

Томилолт-

39897,9

Бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн 

ажил-17157,1

Үйлчилгээний 

бусад зардал-

13205,6

Нэг удаагийн шагнал 

урамшуулал-43500,0

Нийт-

2169937,3
Үлдэгдэл-

0



ЦЕГ-ын СААА-

10238,7₮  хөрөнгө

ЦЕГ-ын СААА-

2086,1₮ материал

ЦЕГ-ын ХҮТөв-

2615,3₮ хөрөнгө

ЦЕГ-ын ХҮТөв-316,2₮ 

материал

ЦЕГ-ын Сургалтын 

төв-300,0₮ албаны 

нохой

Аймгийн ГХУС зардлаас –

олгосон санхүүжилт 2497,0₮ 

бэлэн бусын торгуулийн 

машин, хэвлэгчийн хамт

ЦЕГ-аас Уаз-22069 

автомашин-

29100,0 ₮

ЭББ-ын тоног 

төхөөрөмж-2535,0 ₮



Хоёр. Гэмт хэрэг зөрчилтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд шинжлэх 

ухааны ололт, орчин үеийн техник, технологи, мэдээллийн сүлжээг 

нэвтрүүлэх бодлогын хэрэгжилт, түүний үр дүн

25 цэгт 75 ширхэг телекамер суурьлуулсан ба шөнийн 

гэрэлтүүлгийн ажилд зарцуулах 40 сая төгрөгийг 2018 

оны төсөвт тусгуулсан.



Торгуулийн бэлэн бус төхөөрөмж



POLICE CODE



www.police.system.gov ASAP сан

OUTLOOK LYNC

ҮР ДҮН        ГЭМТ ХЭРГИЙН ИЛРҮҮЛЭЛТ

Гэмт хэргийн илрүүлэлт 70.7 хувьтай 

байна.



Нийт хүлээн авсан гомдол мэдээлэл-2443

Гэмт хэргийн шинжтэй 

724 буюу 29.6 хувь
Зөрчлийн шинжтэй 

1719 буюу 70.4 хувь

Шийдвэрлэлт:

635 буюу 87.9 хувийг 0-5 

хоногт, 87 буюу 12.1 хувийг 6 

ба түүгээс дээш хоногт

1056 буюу 61.4 хувийг 3 

хоногт, 649 буюу 38.6 

хувийг 4 ба түүнээс дээш 

хоногт



АЛБАНЫ СУРГАЛТ

Цагдаагийн албаны тухай

хуулийн чиглэлийн 18

удаагийн сургалтанд 1440

алба хаагч / давхардсан

тоогоор /

Эрүү, Зөрчлийн болон

ЭХХШТ, ЗШШТ хуулийн 15

удаагийн сургалтанд 810

алба хаагч /давхардсан

тоогоор/

ГБХТТХуулийн 7 удаагийн

сургалтанд 501 алба хаагч

/давхардсан тоогоор/

Бусад хууль, тогтоомжийн

14 удаагийн сургалтанд

899 алба хаагч

/давхардсан тоогоор/

ЦЕГ-ын сургалтын төвөөс

зохион байгуулсан

сургалтанд 16 алба хаагч

Мэргэжлийн болон

зорилтот сургалтанд

нийт 20 алба хаагч



САХИЛГА ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧИЛ 

ГАРГАСАН 18 АЛБА  ХААГЧ

Офицер 14 

буюу 77.7 хувь
Ахлагч 4 буюу 

22.3 хувь



Зөрчлийн  өнгө Тоо Нийт сахилгын 

шийтгэлд эзлэх хувь

Хууль ёс, хүний эрх, эрх

чөлөөг зөрчсөн
2 11.1

Ажлын хариуцлага алдсан 5 27.7

Архидан согтуурсан 2 11.1

Хээл харууль, шан харамж

авсан
1 11.1

ЦАХ-ын ёс зүйн дүрэм 

зөрчсөн
4

22.2

ЭБШХ болон бусад хууль,

дүрэм зөрчсөн
2

11.1

Үүрэг даалгавар үл биелүүлсэн
2

11.1



Алба хаагч /он/ 2016 он 5 2017 он Үзүүлэлт

Офицер 14 14 Ижил түвшинд

Ахлагч 12 4 66.6 хувь 

буурсан

Дадлагажих 

ажилтан
- - Ижил түвшинд

Нийт 26 18 30.7 хувиар 

буурсан.



ЗӨРЧИЛ ГАРГАСАН АЛБА ХААГЧДЫГ ХАРЪЯАЛАГДАХ 

ТАСАГ, ХЭСГЭЭР НЬ АВЧ ҮЗВЭЛ

Эрүүгийн цагдаагийн тасаг: 12 алба хаагч буюу

зөрчил гаргасан алба хаагчдын 66.6 хувь

Үүнээс: хэсгийн төлөөлөгч-6, эрүүгийн мөрдөгч-2,

хэсгийн дарга-4

ЗУТ тасаг: 2 алба хаагч буюу 11.1 хувь

Үүнээс: жолооч-цагдаа 2

ЗЦТасаг : 2 алба хаагч буюу 11.1 хувь

Үүнээс: цагдаа- зохицуулагч 1, зохицуулагч-1

НХЖХ тасаг: 1 алба хаагч буюу 5 хувь

Үүнээс: хэсгийн цагдаа 1

ХБТасаг: 1 алба хаагч буюу 5 хувь

Үүнээс: Ахлах хэрэг бүртгэгч 1 байна.



Шийтгэлийн хэлбэр Тоо Нийт сахилгын 

шийтгэлд эзлэх 

хувь

Сануулах 8 44.4

Сарын үндсэн цалинг 3 

сар хүртэл хугацаагаар 20 

хүртэл хувь бууруулах

7 38.8

Албан тушаал 

бууруулах
1 5.5

Цагдаагийн албанд  нэг 

жилийн хугацаанд эргэж 

орох эрхгүйгээр халах
2 11.1

ОНОГДУУЛСАН САХИЛГЫН 

ШИЙТГЭЛ



Гадны хяналтаар-15 буюу 83.3 

хувь

Дотоод хяналтаар-

3 буюу 16.6

Иргэд байгууллагын 

мэдээлэл-12 буюу 

66.6

Төрийн болон төрийн бус 

байгууллагаас ирүүлсэн албан 

бичгээр-3 буюу 16.6





Нэгдсэн арга хэмжээ-

16,  тусгай арга 

хэмжээ-68 

Хэв журмын 

хамгаалалт 26 

10406 алба хаагч 83248 

цагийн эргүүлийн шшрэг 

гүйцэтгэсэн. /давхардсан 

тоогоор/

Морьт эргүүлийн үйл 

ажиллагаа /24 цагаар/

8803 зөрчил илрүүлж, 

416023500 төгрөгийн торгууль 

оногдуулсан.  Зөрлийн 

илрүүлэлт 45 хувиар өссөн.

Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг, 

бүлэглэнг үйлдсэн гэмт хэрэг, 

иргэдийн өмчийн хулгай, т/х-ийн 

хулгай зэрэг тодорхой төрлийн 

гэмт хэргүүд буурсан.



1.Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар бүлэгт хуульчлагдсан

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг ажиллуулахад шаардагдах

хөрөнгө, зардлыг шийдвэрлэн ажилд оруулах.

2. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж хохирсон иргэнд тусламж

үйлчилгээ үзүүлэх хамгаалах байрны асуудлыг шийдвэрлэх.

3. Эргүүлийн хуваарь, маршрутыг статистик мэдээнд тулгуурлан

оновчтой зохион байгуулж ажиллах.

4. Телекамерын ашиглалтыг сайжруулж, гэмт хэрэг, зөрчлийн

илрүүлэлтийг ахиулах, түүнээс урьдилан сэргийлэх ажилд ахиц

гаргах.



Зургаа. Нутгийн захиргааны болон төрийн бус байгууллагаас 

зохион явуулж буй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

мэргэжлийн удирдлагаар хангах үүргийн хэрэгжилт

Ерөнхий боловсролын 

сургууль / School police /

Эрүүл мэндийн газар 

/Архаг архичин-2017/

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын 

хөгжлийн газар

Орон нутгийн хэвлэл 

мэдээллийн байгууллага

Бусад төрийн болон төрийн бус бусад 

байгууллага



Долоо. Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн 

үйл ажиллагааны бодлогын хэрэгжилт

Хөршийн холбоо-38 Өсвөрийн цагдаа бүлгэм

Нийтийн эргүүл

Олон нийтийн цагдаагийн 

ажилтан

Малчдын бүлэг нөхөрлөл-

28



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА


