
2018 оны 04 сарын 02-ны өдөр              Дугаар А/276                     Улаанбаатар хот 
 
 

Төлөвлөгөө батлах тухай 
 
 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн16 дугаар 
зүйлийн 16.5, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 
18.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны           
62 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 
 

1.Нийслэл хотын хэмжээнд тавигдсан телекамеруудын хэвийн ажиллагааг 
хангаж, камерын хяналтын нэгдсэн төв байгуулах, гэмт хэрэг, зөрчил ихээр 
үйлдэгддэг эмзэг цэгүүдийг камержуулах ажлыг үе шаттай хийж, цахим эргүүл 
зохион байгуулах “Телекамер” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.  

 
2.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай. 
 
 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА  
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН  
ЗАХИРАГЧ                                     С.БАТБОЛД 

 
 
 



                                                                                                                                                                   Нийслэлийн  Засаг  даргын  2018   оны 
                 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 

      А/276 дугаар захирамжийн хавсралт  
 
 
 
 

“ТЕЛЕКАМЕР” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
 

 

Зорилго 
Нийслэл хотын хэмжээнд тавигдсан телекамеруудын хэвийн ажиллагааг хангаж, камерын хяналтын нэгдсэн төв 
байгуулах, гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг эмзэг цэгүүдийг камержуулах ажлыг үе шаттай хийж цахим эргүүл 
зохион байгуулахад хөтөлбөрийн зорилго оршино. 

Үр нөлөө (үр нөлөөний шалгуур 
үзүүлэлт) 

Нийслэл хотын хэмжээнд шаардлагатай /гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгддэг/ цэг объект, гудамж, зам, талбайд 
камерын системийг бүрэн суурилуулж, тэдгээрийг нэгдсэн хяналтад оруулна. 

 Үйл ажиллагааны чиглэл 
Гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг гудамж, зам талбай, олон нийтийн газруудыг үе шаттайгаар камержуулж, 
камерын хяналтын удирдлагын нэгдсэн төв байгуулна. 

№ Үйл ажиллагаа Бүтээгдэхүүн Шалгуур үзүүлэлт 
Хэрэгжилтийг 

хариуцах 
байгууллага 

Хамтран 
хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэрэгжих хугацаа 

Дэд хөтөлбөрийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд 

1 

Нийт тавигдсан  
камеруудад үзлэг, 

тооллого хийж 
ашиглалт, техникийн 

байдлыг шалган 
нэгдсэн тооцоо 

судалгааг гаргах 

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй, 
ажиллахгүй байгаа камер, дагалдах тоног 
төхөөрөмжийн судалгаа гаргаж, засвар, 
үйлчилгээ хийнэ. 

Засвар үйлчилгээ 
хийсэн тоног 

төхөөрөмжийн тоо 
НЦГ НМТГ 

2018 оны II 
улирал 

2 
Хяналтын камер, 
дагалдах тоног 

төхөөрөмжүүдийн 
сүлжээ, дэд бүтцийн 
засвар, үйлчилгээг 

хийж, хэвийн 
ажиллагааг хангах 

 

Урьд тавигдсан телекамеруудын 
цахилгааны тэжээлийг төвийн шугамд 
холбуулах, засварлах, үзлэг, үйлчилгээ  
хийнэ. 

Нэгдсэн системд 
холбогдсон 

телекамерын тоо 
НЦГ НМТГ 

2018 оны II 
улирал 

3 

Суурин болон хөдөлгөөнт камеруудыг 
зөөвөрлөн гэмт хэрэг зөрчил ихээр гарч 
байгаа цэгт байршуулж, хяналт тавих, 
гэмт хэрэг, зөрчлийг шуурхай илрүүлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Гэмт хэрэг 
зөрчлийг шуурхай 
илрүүлсэн байдал 

НЦГ - 2018 - 2020 он 

Дэд хөтөлбөрийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд 



1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шинээр камержуулах 
шаардлагатай гудамж, 

зам, талбай, обьект 
цэгийг үе шаттайгаар 

камержуулах. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг 
гудамж, талбай, олон нийтийн газар, эмзэг 
цэгүүдийн судалгааг гэмт хэргийн цахим 
зураглалын хяналтын системийг ашиглан 
тогтоож, стандартын шаардлага хангасан 
камеруудыг суурилуулна. 

Шинээр 
суурилуулсан 
камерын тоо 

 
 
 

НЦГ 
НМТГ 2018 - 2020 он 

2 

Шинээр суурилуулсан камеруудыг тухай 
бүр холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
хүлээн авч, ашиглалтын баталгаа, засвар, 
үйлчилгээний гэрээ байгуулан 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
алба, Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн 
газарт хүлээлгэн өгнө. 

Хүлээн авсан 
камерын тоо 

 
 

НЦГ 
ЗАА,  
НМТГ 

2018 - 2020 он 

3 

Гадаадын иргэн, жуулчид олноор зорчдог 
болон гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг 
гудамж, зам, талбайг камержуулж “Аюулгүй 
бүс” болгон зарлан, цагдаагийн 
байгууллагын хяналтад бүрэн авна. 

Аюулгүй бүс 
болгон зарласан 

гудамж, зам, 
талбайн тоо 

ЗАА,  

НМТГ 

НЦГ 2018 - 2020 он 

4 

Камераар хянах үйл ажиллагаанд хүний 
царай төрхийг таньдаг, эрэн 
сурвалжлагдаж байгаа хүний мэдээллийг 
шуурхай  мэдээлэх хүчин чадалтай 
программ бүхий технологийн ухаалаг 
шийдлүүдийг нэвтрүүлнэ. 

Телехяналтын 
ухаалаг шийдэл 

нэвтрүүлсэн 
байдал 

НЦГ НМТГ 2018 - 2020 он 

5 

Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 
тээврийн хэрэгслийн дугаар таних, замын 
хөдөлгөөний хууль, дүрэм зөрчсөн 
тохиолдолд  улсын дугаарыг 
баримтжуулах зориулалт бүхий 
телекамерыг нийслэл хотын төв болон 
туслах замд суурилуулна. 

Шинээр 
суурилуулсан 
камерын тоо 

НЦГ,  
НЗЦГ 

НМТГ 2018 - 2020 он 

  



Дэд хөтөлбөрийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд 

1 
 
 
 
 

Камерын хяналтын 
удирдлагын нэгдсэн 

төвийг байгуулах. 
 
 

Нийслэл хотод ашиглаж байгаа 
телехяналтын камеруудыг нэгдсэн 
удирдлагаар хангах төвийг байгуулахад 
шаардлагатай техник, зардлын тооцоо, 
судалгааг гаргана. 

Камерын хяналтын 
удирдлагын нэгдсэн 

төв байгуулахад 
шаардагдах тооцоо 

судалгаа хийсэн 
байдал 

 
 
 

НЦГ 
НЗДТГ, 
НМТГ 

2018 он 

2 

Хяналтын камерын удирдлагын нэгдсэн төв 
болон дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн 
дэд төв, хэсгийн байранд ажиллах алба 
хаагчдын бүтэц, орон тооны талаар санал 
боловсруулж, шийдвэрлүүлэх бөгөөд, 
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Орон тоо, бүтэц 
батлагдсан байдал 

 
 
 

НЦГ 
НЗДТГ, 
НМТГ 

2018 он 

3 

Камерын хяналтын 
удирдлагын нэгдсэн 
төвд түшиглэн “гэмт 
хэргийн хяналтын 
цогц систем”-ийг 

хэрэгжүүлэх. 

Цахим эргүүлээр илрүүлсэн гэмт хэрэг, 
зөрчлийн талаарх мэдээ, мэдээллийг 
бүртгэх, шилжүүлэх, шалгах, сан үүсгэх, 
шаардлагатай мэдээлэл, лавлагаа өгөх 
журам боловсруулж батлуулан, үйл 
ажиллагаандаа ашиглана. 

Журмын 
хэрэгжилтийн 

байдал 

 
 
 
 

НЦГ 

- 2018 - 2020 он 

Дэд хөтөлбөрийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд 

1 

Гэмт хэргээс 
урьдчилан 

сэргийлэх тухай 
хуульд зааснаар 

тухайн нутаг 
дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулж 
байгаа байгууллага, 

аж ахуйн нэгжийг 
өөрсдийн хөрөнгөөр 
камержуулах ажилд 
татан оролцуулах. 

Камерын хяналтад авагдсан байр, авто зам, 
зогсоол, гудамж, талбай, хүн амын 
хөдөлгөөн ихтэй газруудад ”Камерын 
хяналтын бүс” нэртэй самбаруудыг 
байрлуулж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна. 

Гэмт хэрэг зөрчил 
буурсан байдал 

НЦГ НЗДТГ 2018 - 2020 он 

2 

Иргэд сайн дурын үндсэн дээр тухайн 
амьдарч буй орчны аюулгүй байдлыг хангах 
бүлэг байгуулах үйл ажиллагааг дэмжиж 
ажиллана. 

Сайн дураараа 
байгуулагдсан 

бүлгийн тоо 

 
 
 

НЦГ НЗДТГ 2018 - 2020 он 

3 

Иргэд, оршин 
суугчид, сайн дурын 

байгууллагаас 
өөрсдийн байр, орц, 

зам талбайгаа 
камержуулахад нь 

Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 
Сууц өмчлөгчдийн холбоод, сайн дурын 
бүлгийн дунд болзолт уралдаан зарлаж, 
амьдарч буй байр, гудамж, орчноо өөрсдийн 
хөрөнгөөр камержуулсан 10 холбоо, бүлгийг 
шалгаруулан урамшуулал олгоход 

Урамшуулал 
олгосон байдал  

 
 
 
 

НЦГ 

НЗДТГ 2018 - 2020 он 



дэмжлэг үзүүлэх. шаардагдах зардлыг жил бүрийн 
нийслэлийн төсөвт тусгуулан батлуулна. 

4 

Байр, орц, гудамж, олон нийтийн газар, 
амьдарч буй орчноо камержуулсан 
тэргүүний 10 сууц өмчлөгчдийн холбоо, сайн 
дурын бүлгийг жил бүр шалгаруулж, 
урамшуулал олгох, тэдний үйл ажиллагааг 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, 
алдаршуулна. 

Сурталчилгааны 
ажил, арга хэмжээ 
зохион байгуулсан 

байдал 

 
 
 
 

НЦГ 

НЗДТГ 2018 - 2020 он 

Дэд хөтөлбөрийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд 

1 

Камерын хяналтын 
чиглэлээр хамтран 

ажиллах гадаад 
улсын болон тэдний 

хөрөнгө 
оруулалттай 

компаниудтай 
санамж бичиг 

байгуулах. 

Гадаад улс орнуудын камерын хяналтын 
төв, гудамж, талбайг камерын хяналтад 
авсан байдлыг газар дээр нь очиж судлах 
бөгөөд тэргүүн туршлагыг үйл 
ажиллагаандаа тусгаж ажиллана. 

Тэргүүн туршлагыг 
үйл ажиллагаандаа 
тусган хэрэгжүүлсэн 

байдал 

 
 
 
 
 

НЦГ 

НЗДТГ 2018 - 2020 он 

2 Туршлага судлах, 
хөрөнгө оруулалт 
татах чиглэлээр 

хамтран ажиллах. 

 

Камерын хяналтын удирдлагын нэгдсэн төв 
болон дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн 
дэд төв, хэсгийн байранд ажиллах алба 
хаагчдад орох албаны сургалтын 
төлөвлөгөө боловсруулан батлуулна. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 

 
 

НЦГ НМТГ 2018 - 2020 он 

3 

Камерын хяналтын чиглэлээр ажиллаж буй 
алба хаагчдад зориулж нийслэлийн 
Мэдээлэл технологийн газар шинэ техник, 
технологийн талаар улирал бүр сургалт 
зохион байгуулна.  

Сургалт явуулсан 
байдал 

 
 

НЦГ 
НМТГ 

 
2018 - 2020 он 

 
 
 
 

----ооо---- 

 
 
 
 


