
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ  ЦАГДААГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТСЭЭС  2015 ОНД  

 ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 
2015.11.27                             Улаанбаатар хот 
 

Тус Цагдаагийн хэлтэс нь 2015 онд Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газраас 
баталсан тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Хууль зүйн сайд, 
Цагдаагийн Ерөнхий газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын өгсөн үүрэг, 
Нийслэл болон дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Цагдаагийн байгууллагаас 
2015 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйлчилгээний стандарт, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмуудыг ханган биелүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж 
ирлээ. 

Нэг. Дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн: 
 

1. Шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж болон бүтэц, зохион байгуулалт, 
чиг үүрэгтэй уялдуулан байгууллага, алба хаагчдын ажил үйлчилгээг мэргэжлийн 
өндөр түвшинд иргэд, олон нийтэд ил тод, хүртээмжтэй хүргэж, ухаалаг төрийн 
зарчмыг нэвтрүүлэх.  

 
Цагдаагийн байгууллагын шинэтгэлийн бодлого, хөтөлбөр, шинэчлэгдэн 

батлагдсан “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд тус хэлтэс нь 
Эрүүгийн цагдаагийн тасаг 22 алба хаагч, Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасаг 16 
алба хаагч, Мөрдөн байцаах тасаг 15, Хэрэг бүртгэх тасаг 5, Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасаг 58 алба хаагч, байгууллагын үйл ажиллагааг гэрээгээр гүйцэтгэх 
энгийн 6 ажилтан нийт 5 тасагтай, 123 алба хаагч, ажилтан орон тоо бүтэцтэйгээр /Хэв 
журмын ахлах байцаагч -1, хэсгийн байцаагч-1, эргүүлийн офицер-1, дэд хэсгийн 
эргүүлийн цагдаагийн 1 орон тоо дутуу/ гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүрэг бүхий хууль 
сахиулах байгууллага, алба хаагчдын ажил үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд иргэд, 
олон нийтэд ил тод, хүртээмжтэй хүргэж ажиллаа.  

 Тус цагдаагийн хэлтсээс Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр Шилэн дансны нэгдсэн систем болон www.khanuul-1.police.gov.mn цахим 
хуудсанд 2015 оны 01 дүгээр сараас байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлыг иргэд, 
олон нийтэд хүргэн ажилласан. 

Хэлтсийн хүлээлгийн танхим болон гадна талд электрон мэдээллийн самбарыг 
байршуулан төсвийн гүйцэтгэлийн сар, улирлын мэдээ, санхүүгийн тайланг иргэдэд 
тогтмол танилцуулан ажиллаж ирлээ.    

Байгууллагын үйл ажиллагааг шуурхай, хүртээмжтэй, ил тод, нээлттэй болгох, ёс 
зүйтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх, Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлигын эсрэг 
Нийслэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтнаас 
иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг сонирхлын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр болон журмын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр шилэн уулзалтын өрөөг тус 
цагдаагийн хэлтсийн 110 тоот дугаарын өрөөнд нээж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн 
ажилласан.  
         Тус цагдаагийн хэлтсээс төсвийн гүйцэтгэл, зарцуулалтыг иргэд, олон нийтэд 
нээлттэй байлгах чиглэлээр Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу төсвийн гүйцэтгэл 
болон бусад санхүүгийн баримтыг сар бүр Шилэн дансны нэгдсэн систем болон тус 
цагдаагийн хэлтсийн www.khanuul-1.police.gov.mn сайтад тогтмол байршуулан 
ажилласан. 
         Мөн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, мэдээг сар бүр хэлтсийн 1, 2, 3 дугаар 
давхарын мэдээллийн самбар, хэлтсийн гадна талын мэдээллийн самбарт байршуулан 
ажиллаж ирлээ.    
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         Хэлтсээс цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр 
“Цагдаагийн байгууллага иргэдээ сонсож байна” нэвтрүүлэгт 2015 оны 02 дугаар сард 
тус цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаагч хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн 
ахмад М.Баасанцэрэн,  2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр хэсгийн байцаагчийн 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад М.Баасанцэрэн Like телевизийн 
“Өглөөний зочин” нэвтрүүлэгт тус тус оролцож гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр яриа өгч, зохион байгуулагдаж байгаа нэгдсэн, тусгай арга хэмжээний 
талаар мэдээллийг иргэдэд хүргэн ажилласан.   
         Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, “Олон нийт-Цагдаагийн хамтын 
ажиллагаа” үндэсний хөтөлбөр, Хөршийн хяналт, Хөршийн холбоо, Хөршийн өдөр, 
Нээлттэй хаалганы өдөрлөг, спорт, урлагийн арга хэмжээ, хурал, зөвлөгөөн зэрэг нийт 
36 мэдээллийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан. Мөн тус цагдаагийн 
хэлтсийн www.khanuul-1.police.gov.mn, дүүргийн www.khanuul.mn сайтуудад нийт 76 
мэдээллийг тухай бүр нь байршуулан ажилласан. 
            
 Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр: 
 

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг нь 2015 онд иргэд аж ахуй нэгж, 
байгууллагаас гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 13152 гомдол, мэдээллийн дуудлага 
хүлээн авч, эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 48, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 
прокурорт шилжүүлсэн 89, захиргааны арга хэмжээ авсан 2024, бусад байдлаар 10868 
гомдол, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэн ажилласан.  Үүнд:  

Газар дээр нь зохицуулсан 6157,  
Зөвлөгөө өгсөн 2367,  
Дуудлага худлаа байсан болон буцаагдсан 1587,  
Ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн 532 гомдол, мэдээлэл байна.  
Алба хаагчдаас энэ онд хүчиндэх, танхайрах, хулгайлах, бусдын бие махбодид 

гэмтэл учруулах зэрэг нийт 125 гэмт хэргийг таслан зогсоож болон халуун мөрөөр нь 
илрүүлэн, хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд оршин суугаа газраасаа сураггүй 
болсон 67 иргэн, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргосон, гэмт хэрэгт сэрдэгдэн 
эрэн сурвалжлагдаж байсан 8 иргэнийг холбогдох албан тушаалтанд хүлээлгэн өгч, 
нийт 75 иргэнийг Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын дагуу эрэн 
сурвалжилж олж тогтоосон. 

Мөн тус хэлтэст 2015 онд 7015 зөрчлийг илрүүлж, зөрчил гаргасан 518 иргэн, 12 
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шийтгэврээр 15.036.000 төгрөгөөр, тасалбараар 6415 
иргэнийг 32.120.000 төгрөгөөр, нийт 6933 иргэн 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
47.156.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан.  

Гудамж талбай, олон нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд согтууруулах ундааны 
зүйл хэрэглэсэн үедээ зөрчил гаргасан нийт 4155 хүнийг саатуулж, 3216 иргэнээс 
13.915.799 төгрөгний хураамж төлбөр авч, 400 иргэнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж 
үзүүлж, гудамж талбай олон нийтийн газарт архи согтууруулах ундааны хэтрүүлэн зүйл 
хэрэглэж ухаангүй унасан, биеэ авч явах чадваргүй 210 иргэнийг яаралтай түргэн 
тусламж 103 болон дүүргийн эрүүл мэндийн төвд шилжүүлэн өгч, 307 хүнийг гэр, асран 
хамгаалагчид хүлээлгэн өгч, 70 хүнийг шүүхээр баривчлуулж ажилласан.  
        Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт Хан-Уул дүүргийн 1, 2, 3, 11, 15 
дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт явган эргүүлийн чиглэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
төрийн байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчид болон хариуцсан хороодын нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагыг “Нийтийн эргүүл”-д 
татан оролцуулах талаар Засаг даргын захирамж гаргуулах талаар 2015 оны 05 дугаар 
сарын 06-ны өдөр 8о-3/2124 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн боловч төрийн 
байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдыг нийтийн эргүүлд татан оролцуулах 
боломжгүй гэсэн хариуг ирүүлсэн. 
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 Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын төв байрны алба хаагчдыг Баасан, Бямба, 
Ням гаригуудад нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагчдын хамт бүх нийтийн 
эргүүлд ажиллуулах хуваарь, томилгоог боловсруулан батлуулж, 1, 2, 3, 11, 15 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрт 18:00-23:00 цагийн хооронд 11 чиглэлд алба хаагчдийг тус тус 
явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлэн  хэвшсэн. 
 Эргүүлд ажилласан алба хаагчид нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын харуул 
хамгаалалтын алба, цахим тоглоомын газар, архи, согтууруулах ундаа худалдан 
борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг хүнсний дэлгүүр , баар, ресторан, караоке, гэрээт 
харуул хамгаалалтын албад болон нийт 172 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл 
ажиллагааг шалгаж, зөрчил гаргасан  иргэдийг Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын 
тухай хуулийн холбогдох заалтаар торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан. 
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ 
хийж, хулгай болон бусад төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгдэж байгаа гараг, цагийн судалгааг 
гарган эргүүлийн чиглэлд хамруулан  ахлах байцаагч нар хяналт тавин үр дүнг тооцон 
ажилласан.  Тухайлбал:  

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах асуудал 
эрхэлсэн дэд даргын өгсөн үүрэг, чиглэл болон Хууль зүйн сайдын 2014 оны 06 дугаар 
сарын 06-ны өдрийн А/289 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар иргэний зөвлөл, 
оршин суугчдад цагдаагийн байгууллага тайлан тавихаар батлагдсаны дагуу тус 
цагдаагийн хэлтэс болон хороодын хэсгийн байцаагч нарын 2014 онд хийж гүйцэтгэсэн 
тайлангийн хурлыг 2014 оны 01 дүгээр сард хуваарийн дагуу зохион байгуулж 
ажилласан.  
 Тайлангийн хурлын үйл ажиллагааг TV5 телевизийн оройн мэдээгээр иргэд, олон 
нийтэд сурталчлан, тайлангийн хуралд оролцсон иргэдэд цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааг танилцуулан, санал хүсэлт авч, гарын авлага, тараах материалыг иргэд, 
олон нийтэд тарааж, тайлангийн хурлын дараа тайланд оролцсон иргэдэд “Хамгийн 
сайхан нь” Монголын уран сайхны киног үзүүлэн үйл ажиллагаа дууссан болно.  
 Хэлтсийн болон хороодын хэсгийн байцаагч нарын тайлангийн хурлын үеэр нийт 
220 иргэнээс цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагааны талаар санал, 
хүсэлт авч, дүнг нэгтгэн оршин суугч, иргэдээс санал хүсэлт авч, сонсож хэлтсийн 
дарга, хариулт өгч, иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийн мөрөөр 2015 онд тус цагдаагийн 
хэлтсээс хийх ажлын төлөвлөгөө гарган үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 
“Зуны улирлын дүрэмт хувцсанд шилжүүлэх тухай” 05 дугаар тушаал, 2015 оны 10 
дугаар сарын 21-ний өдрийн 198 дугаартай “Өвлийн улирлын дүрэмт хувцсанд 
шилжүүлэх тухай” 13 тоот тушаалуудыг хэлтсийн алба хаагчдад тухай бүр нь 
танилцуулан жагсаалын үзлэгийг 04, 05 дугаар сард зохион явуулж, танилцуулгыг 
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын нэр дээр хүргүүлэн ажилласан.  

Их Монгол улс байгуулагдсаны 809, Ардын Хувьсгалын 94 жилийн ойн баяр, 
наадмын өдрүүдэд 2015 оны 07 дугаар сарын 10, 11, 12-ны өдрүүдэд давхардсан 
тоогоор 12 алба хаагч 24 цагаар явган эргүүлд үүрэг гүйцэтгэж Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнгийн ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа үйлчилгээний 
газруудад хяналт тавьж  ажилласан. 
 “Завьт эргүүл, сэрэмжлүүлэг” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 2 алба хаагч, 09:00-
20:00 цагийн хооронд Баянзүрх дүүргийн Гачууртаас Сонсголонгийн гүүр хүртэл завьт 
эргүүлд ажилласан.   
   Завьт эргүүлд ажиллах 2 алба хаагчид ахлах байцаагчаас эргүүлийн үүрэг 
гүйцэтгэхдээ өөрсдийн аюулгүй байдлаа хангах, Туул голын эрэг орчимд амарч зугаалж 
яваа иргэдийг гол, усанд амь насаа алдах, эрүүл мэндээрээ хохирохоос урьдчилан 
сэргийлэх, иргэд, олон нийтэд санамж, сэрэмжлүүлэг хүргэн ажиллах талаар  үүрэг, 
чиглэл өгч, тухай бүр нь биелэлтийг тооцон ажилласан.  Арга хэмжээний хүрээнд Туул 
голын эрэг дагуу амарч, зугаалж яваа 195 хүн, 350 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, гол, усны 
үерээс урьдчилан сэргийлэх талаар 190 иргэнд санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж, 26 



зөрчил илрүүлэн зөрчил гаргасан 26 иргэнийг Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 
болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу 130.000 төгрөгөөр торгож ажилласан.   

“Урамшилт эргүүл” тусгай арга хэмжээг 7 хоногийн Даваа, Лхагва, Баасан 
гарагуудад 11:00-14:00 цагийн хооронд зохион явуулж хорооны хэсгийн ахлагч 25 
иргэнийг 12 чиглэлд хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт эргүүлд ажиллуулж, хэсгийн 
байцаагч нар хяналт тавин мэргэжлийн удирдлагаар ханган үр дүнг тооцон ажилласан. 
 Нэмэгдлээр явган эргүүлд үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдад хэлтсийн дэд дарга, 
нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга нар хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
эрүү, хэв журмын нөхцөл байдлын талаар танилцуулан, эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх үед 
орон байр, автомашин, халаасны хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр овор ихтэй 
эд зүйл авч яваа иргэд болон автомашины ачаа, тээшинд үзлэг хийх, согтууруулах 
ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас гудамж талбай, олон нийтийн газар ухаангүй 
унасан биеэ авч явах чадваргүй иргэдийг яаралтай түргэн тусламж 103, дүүргийн Эрүүл 
мэндийн төвд хүлээлгэн өгөх, нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр холбогдох хууль 
тогтоомжийг зөрчсөн зөрчлийг илрүүлж захиргааны хариуцлага ногдуулах, тус хэлтсийн 
жижүүрийн шуурхай албатай 30 минут тутамд станцаар холбогдон нөхцөл, байдлын 
талаар танилцуулан ажиллах талаар үүрэг, чиглэл өгч, хувийн болон албаны 
бэлтгэлийг шалган хяналт тавин ажилласан.     
  2015 онд нийт 61 удаагийн хэв журмын хамгаалалтад давхардсан тоогоор 1093 
алба хаагч 456 цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн. Үүнд: 
 -Оросын Холбооны Улсын Төрийн Думын дарга, Бүгд Найрамдах Унгар Улсын 
Ерөнхийлөгч, Бүгд Найрамдах Болгар Улсын Ерөнхийлөгч, Бүгд Найрамдах Энэтхэг 
Улсын Ерөнхий сайд, Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улсын гадаад хэргийн 
сайд, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их 
Хурлын Байнгын хорооны дэд дарга зэрэг гадаад улсын зочин, төлөөлөгчид Монгол 
улсад албан ёсны айлчлал хийх үеийн 12 удаагийн,  
 -“Улаанбаатарын өвөл-2015”, “Сар шинэ-2015”, “Ариун номын буян” ном хурах, 
“Coal Mongolia 2015” нүүрсний салбарт хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалт, “Олон 
улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”, Эх орны дайны ялалтын 70 жилийн ойд 
зориулсан арга хэмжээ, “Зуны анхны наадам” шоу тоглолт, “Камертон хамтлагийн 18 
нас”, “Номин Юнайтед” их дэлгүүрийн гадна талбайд 1340 азтанг тодруулах тохирлын 
арга хэмжээ, “Монголын хүүхдийн спортын V их наадам”, “Даншиг наадам-хүрээ цам” 
шашин, соёлын арга хэмжээ, “Дакацо” ХХК, “MCS” ХХК-наас зохион байгуулсан “Sunrise 
Festival 2015  Mongolia”, “Люмино” хамтлагийн тоглолт зэрэг олон нийтийг хамарсан 
арга хэмжээ зохион байгуулагдах үед 36 удаагийн, 
 -“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” орон нутгийн аж ахуй, тооцоот үйлдвэрийн газрын 
Автобусны 1 дүгээр бааз дээр хугацаагүй ажил хаялт зохион байгуулагдах үед 10 
удаагийн,  
 -Иргэн Намхайноров “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” орон нутгийн аж ахуй, тооцоот 
үйлдвэрийн газрын Автобусны 1 дүгээр баазын гадна талбайд өлсгөлөн зарлах үеийн 3 
удаагийн хамгаалалтад ажилласан.  

Хамгаалалтанд ажилласан алба хаагч нарт тухай бүр нь хувцасны үзлэг хийж, 
шаардлагатай тусгай хэрэгсэл, гар станц, гэрэл ойлгогч хантаазаар хангаж, бэлтгэл 
ажлыг хангуулан, хэлтсийн дарга, нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаас үүрэг, 
чиглэл өгөн хамгаалалтыг нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга /Арцат-3/, 
эргүүл, хамгаалалт хариуцсан ахлах байцаагч /Арцат-5/ нар биечлэн удирдаж  
ажилласан бөгөөд хамгаалалтын хугацаанд ямар нэгэн зөрчил, дутагдал гараагүй.  
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдсан хэв журмын хамгаалалтын дүн 
мэдээг сарын бүрийн 25-ны өдрөөр тасалбар болгон Цагдаагийн ерөнхий газрын Олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанд сарын сүүлээр хүргүүлэн ажилласан.  
 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, цагдаа олон  нийтийн хамтын  
ажиллагааны чиглэлээр: 



 
Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын 

судалгааг 14 хоног тутамд гаргаж, гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдсэн гэмт 
хэрэг, захиргааны зөрчлийн судалгаанд дүгнэлт хийж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан.   

2015 онд хариуцсан нутаг дэвсгэрт “Хяналт 1, 2”, “Тамхины хуулийн хэрэгжилт”, 
“Мэс”, “Урамшилт эргүүл”, “Шалгалт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”, “Бүтээлэг”, “Цонх”, “Субъект”, 
“Зөрчил”, “Нөхөн тооллого”, “Тамхи-Зөрчил 1, 2, 3, 4, 5”, “Зочид буудал”, “Оюутны 
эргүүл”, “Нийслэл-Илрүүлэлт”, “Подваль”, “Сэрэмжлүүлэг 1, 2”, “Тусгай зөвшөөрөл”, 
“Мэдэгдэл”, “Зөвшөөрөлгүй худалдаа”, “Нээлттэй хаалганы өдөр”, “Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх”, “Сар шинэ”, “Албан мэдэгдэл”, “Хүүхэд”, “Эргүүл 
эрчимжүүлэлт”, “Архины албадан эмчилгээ 1, 2, 3, 4, 5”, “Харуул хамгаалалт 2015”, 
“Эрдмийн баяр”, “Зөвшөөрөлгүй эм”, “Барилга хөдөлмөр хамгаалал-1”, “Хамтарсан баг-
Эрчимжүүлэлт” зэрэг нийт нэгдсэн 30, тусгай 460 арга хэмжээг зохион явуулж үр дүнг 
тооцсон.   

Мөн гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах чиглэлээр хариуцсан 
нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 893 аж ахуй нэгж, байгууллагад мэдэгдэл 
хүргүүлж, 858 мэдэгдлийн хариуг хугацаанд нь авч, мэдэгдлийн мөрөөр тодорхой ажил 
зохион байгуулаагүй 35 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Монгол Улсын Гэмт хэргээс 
урьдчлан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу 1.285.000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ 
авч ажилласан.    Зохион явуулсан арга хэмжээнээс дурьдвал: 
  Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг угтаж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван 
байдлыг хангах, гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв 
журмыг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын үр дүнг дээшлүүлэх 
зорилгоор “Сар шинэ” арга хэмжээг 2015 оны 02 дугаар сарын 02-ноос 02 дугаар 22-ны 
хүртэлх хугацаанд зохион явуулах салбар төлөвлөгөөг боловсруулан хэлтсийн даргаар 
батлуулан, хэлтсийн дарга, дэд дарга, нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаас 
нийт алба хаагчдад танилцуулсан.  
 Арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ууц, мах чанах 
үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор зөвшөөрөлгүй гэр барих үйл ажиллагаанд хороо 
хариуцсан хэсгийн байцаагч, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч, 
Худалдаа үйлчилгээний мэргэжилтэн нартай хамтран үзлэг шалгалт хийхэд ямар нэгэн 
зөрчил  илрээгүй. Мөн халаасны хулгайн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, гудамж талбай, олон нийтийн газар сэжиг бүхий этгээд, 
эмзэг цэгүүд, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих зорилгоор 11:00-18:00 цагийн хооронд 
120 мянгатын автобусны буудал, Үйлдвэр комбинатын автобусны буудал орчмоор 
энгийн хувцастай 2 алба хаагчийг томилон ажилуулж, эргүүл, хамгаалалт харуицсан 
ахлах байцаагч мэргэжлийн удирдлагаар ханган хяналт тавьж ажиллаа. Мөн хулгайн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, камерын хүчин чадал, харуул хамгаалалтыг 
сайжруулах талаар 122 мэдэгдэл, 110 зөвлөмж өгч, үр дүнг тооцсон.  
  Монгол Улсын “Галт зэвсгийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
зохион явагдсан “Зэвсэг-2014” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд бүртгэл, тооллогод 
хамрагдаагүй галт зэвсгийг нөхөн бүртгэл, тооллогод хамруулах талаар “Нөхөн 
тооллого” тусгай арга хэмжээг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2015 оны 03 
дугаар сарын 03-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 16-ны өдрийг дуустал зохион явууллаа.  
 Нөхөн бүртгэл, тооллогод хариуцсан нутаг дэвсгэрээс 13 галт зэвсэг хамрагдаагүй 
бөгөөд галт зэвсэг эзэмшигчийн хаягаар хороод хариуцсан хэсгийн байцаагч нар 
биечлэн очиж шалгахад дараах шалтгаан нөхцөл тогтоогдлоо.  

-Бусад дүүрэг, аймаг хот руу шилжсэн 8, 
-Оршин суух хаяган дээрээ байхгүй 3,  
-Хулгайд алдагдсан галт зэвсэг -1, 
-Хөдөө орон нутагт түр оршин сууж байгаа 1, нийт 13 байна.  



Оршин суух хаяг дээрээ байхгүй болон бусад аймаг, хот руу шилжсэн галт зэвсэг 
эзэмшигчдийг хороодын Засаг дарга нараас тодорхойлолтыг гаргуулан авсан. Арга 
хэмжээний хүрээнд галт зэвсэг нөхөн тоолж бүртгэх ажиллагаа 39 галт зэвсгээс 
иргэдийн эзэмшилд байгаа ан агнах зориулалтын 26 галт зэвсгийг тоолж, бүртгэл 
тооллогын ажиллагаа 66.6 хувьтай явагдсан.  
  Гэрээт харуул хамгаалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг шалгах нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн дагуу тус хэлтсээс “Харуул 
хамгаалалт 2015” тусгай арга хэмжээг зохион явуулах салбар төлөвлөгөө гарган 
хэлтсийн даргаар батлуулж 2015 оны 04 дүгээр сарын 25-наас 05 дугаар сарын 03-ны 
өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 13 алба хаагч ажиллаа.   
 Дээрх хугацаанд Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо “Очир”, Улаанбаатар секьюрит”, 
2 дугаар хороо “Их хар сүлд”, 3 дугаар хороо эрэл группын “Пример пропертис”, 
“Сонор”, 11 дүгээр хороо “Юниверсал нэтворк”, “Их цагаан чоно” зэрэг нийт 29 гэрээт 
харуул хамгаалалтын байгууллагын үйл ажиллагааг удирдамжид заасан чиглэлийн 
дагуу шалгаж 41 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг судалгааг авсан.  
 Тус хэлтэст томилогдон ажиллаж байгаа 7 олон нийтийн цагдаагийн ажилтанд 
халамжлан хүмүүжүүлэгч багшаар хэсгийн байцаагч нарыг хэлтсийн даргын тушаалаар 
томилуулан, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нараас сахилга, хариуцлагыг 
дээшлүүлэх талаар бичгээр баталгаа бичүүлэн авсан.  
 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудад 2015 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 568 дугаар тушаалыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны  журмын 
код 202, 205, 208, 213, 222, 224, 226-д заасан журмын холбогдох заалтыг баримтлан 
ажиллах болон бусад чиглэлээр бичгээр нийт 58 удаа зааварчилгаа өгч, гарын үсэг 
зуруулан ажилласан.   
 Ажил хариуцсан ахлах байцаагч, хэсгийн байцаагч нар 7 олон нийтийн цагдаагийн 
ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар ханган сахилга, хариуцлагын талаар баталгаа авч, 
зөвлөмж зааварчилгааг бичгээр танилцуулж, 7 хоногоор хийж гүйцэтгэх ажлыг 
төлөвлүүлэн өдөр тутамд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг илтгэх хуудсаар авч ажлын үр дүнг 
тооцон ажиллаж байна.  
 Гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдалд уялдуулан хороодын нутаг дэвсгэрт олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтнуудыг хороон цагдаа нарын хамтаар ажлын өдрүүдэд 10:00-
16:00 цагийн хооронд явган эргүүлд ажилуулж, хэсгийн байцаагч хариуцсан ахлах 
байцаагч хяналт тавин ажиллав. 
   “Тэсрэх бодис” нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн дагуу хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд зохион явуулах салбар төлөвлөгөөг боловсруулан хэлтсийн дэд 
бөгөөд эрүүгийн тасгийн даргаар батлуулан 2015 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 08 
дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгсэл, химийн хорт болон аюултай бодис хадгалдаг, худалддаг, тээвэрлэдэг, 
ашиглаж үйл ажиллагаа явуулдаг бүртгэлтэй 6 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
судалгааг шинэчлэн гаргаж үйл ажиллагааг нь хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, 
эрүүгийн төлөөлөгч нар шалгасан.  

 Мөн хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд шатахуун түгээх чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагааг дүүргийн Онцгой 
байдлын хэлтсийн галын улсын байцаагч, ахмад Б.Отгонтөгс, дүүргийн Мэргэжлийн 
хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч А.Эрдэнэбулган, хороо хариуцсан хэсгийн 
байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгч нар хамтран үзлэг, шалгалтыг зохион байгуулж 
ажилласан. Шалгалтанд ХУД-ийн 1-р хороо Петровис ШТС 16-р салбар ХУД-ийн 3-р 
хороо Сод монгол ШТС 4-р салбар, МТ ШТС 1-р салбар, Шунхлай ШТС 17-р салбар, 
Петровис ШТС 17-р салбар, Шунхлай ШТС 16-р салбар, Петровис ШТС 27-р салбар, 
Сод монгол ШТС 1-р салбар зэрэг нийт 8 шатахуун түгээх станц, ХУД-ийн 3-р хороо 
Эсэн Трейд ХХК-ны газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах агуулах, шингэрүүлсэн 



шатдаг хий түгээх Юни газ төвийн үйл ажиллагааг шалгаж, болзошгүй аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажиллах талаар заавар, 
зөвлөмж өгч ажиллаа.  
  “Завьт эргүүл, сэрэмжлүүлэг” нэгдсэн арга хэмжээг 2015 оны 06 дугаар сараас 09 
дүгээр сарын хооронд зохион явуулж, 2 алба хаагч, 09:00-20:00 цагийн хооронд 
Баянзүрх дүүргийн Гачууртаас Сонсголонгийн гүүр хүртэл завьт эргүүлд ажилласан.   
Завьт эргүүлд ажиллах 2 алба хаагчид ахлах байцаагчаас эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэхдээ 
өөрсдийн аюулгүй байдлаа хангах, Туул голын эрэг орчимд амарч зугаалж яваа 
иргэдийг гол, усанд амь насаа алдах, эрүүл мэндээрээ хохирохоос урьдчилан 
сэргийлэх, иргэд, олон нийтэд санамж, сэрэмжлүүлэг хүргэн ажиллах талаар  үүрэг, 
чиглэл өгсөн.  
  Арга хэмжээний хүрээнд Туул голын эрэг дагуу амарч, зугаалж яваа 290 хүн, 434 
тээврийн хэрэгсэл шалгаж, гол, усны үерээс урьдчилан сэргийлэх талаар 290 иргэнд 
санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж, 26 зөрчил илрүүлэн зөрчил гаргасан 26 иргэнийг 
Захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу 130.000 
төгрөгөөр торгож ажилласан.   
 Шингэрүүлсэн шатдаг хий, ахуйн хэрэглээний газ их хэмжээгээр хэрэглэдэг аж 
ахуйн нэгж, байгуулагуудад хяналт тавих, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг 
мөрдүүлэх, хий алдагдаж осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй ажиллагааг 
хангах, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, болзошгүй гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, бүртгэл судалгааг шинэчлэх, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах зорилгоор “Шингэрүүлсэн шатдаг хий-Газ” тусгай арга хэмжээг 2015 оны 11 
дүгээр сарын 17-ноос 24-нийг хүртэлх хугацаанд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй 
хамтран зохион явуулсан.  
 Хариуцсан 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт шингэрүүлсэн шатдаг 
хий, ахуйн хэрэглээний газ хэрэглэдэг, худалдаалдаг цайны газар, хүнсний дэлгүүр, 
супермаркет, ресторан зэрэг нийт 83 аж ахуйн нэгж, байгууллагын судалгааг шинэчлэн 
гаргасан.  Шалгалтаар 83 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаа, харуул 
хамгаалалтыг шалгаж, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг баримтлах, хий алдагдсан, 
осол гарсан үед авах анхны арга хэмжээний талаар 50 ширхэг сэрэмжлүүлэг, зурагт 
хуудас тараасан. 
 Арга хэмжээний хүрээнд Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 
оны 188 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл 
мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-
ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр дүүргийн Замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчидтай 
хамтран борлуулалт, түгээлт хийж байсан 10 автомашины ачаа тээшинд үзлэг, шалгалт 
хийж хяналт тавьж ажилласан.  
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хяналтын камерын судалгааг шинэчлэн гаргах, стандарт шардлага хангахуйц хяналтын 
камер суурилуулах зорилгоор “Камер” тусгай арга хэмжээг 2015 онд нийт 3 удаа зохион 
явуулж камертай 216, камергүй 94 аж ахуйн нэгж, байгууллагын судалгааг шинэчлэн 
гаргаж, 110 аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгууллагын гадна, дотор орчинг 
камержуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажил 
зохион байгуулах талаар хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлсэн.  Мөн хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд хяналтын камер суурилуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 
камерын чанар, үзүүлэлт, шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хороо хариуцсан хэсгийн 
байцаагч, хороон цагдаа, эрүүгийн төлөөлөгч нар хамтран үзлэг, шалгалт хийж, 
стандарт шаардлага хангаагүй хяналтын камертай байсан  24 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад хяналтын камерыг шинэчлэх, стандарт, шаардлага хангасан камер 
суурилуулах талаар мэдэгдэл хүргүүлсэн.  
 Стандарт, шаардлага хангахуйц хяналтын камер суурилуулах талаар хүргүүлсэн  
албан мэдэгдлийн мөрөөр Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо 19 дүгээр байрны 
өргөтгөлд үйл ажиллагаа явуулдаг “Star mart” хүнсний дэлгүүрт 3 ширхэг хяналтын 



камер суурилуулсан ба дэлгэц суурилуулах ажил хийгдэж байгаа, “Мандах” сууц 
өмчлөгчдийн холбооноос 1 дүгээр хороонд байрлах 41, 42, 37, 39 дүгээр байруудад 
хяналтын 5 камер шинээр суурилуулан ажилласан байна. Мөн 1 дүгээр хорооны 24 
дүгээр байрны 01 тоот хаягт үйл ажиллагаа явуулдаг “Жаргалан” цэцэрлэгт Wi-Fi, 
интернеттэй орчинд байгаа газраасаа гар утаснаас хянах зориулалт бүхий 7 хяналтын 
камерыг суурилуулсан нь эцэг, эхчүүдийн талархалыг хүлээгээд байна.  
   Тус цагдаагийн хэлтсээс зохион явуулсан ажил үйлчилгээ, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион явуулсан ерөнхий болон тусгай арга хэмжээг 
Like, TV5, UBS, KMG, MN25, Olloo зэрэг нийт 11 телевиз, www.khanuul.mn, www.khanuul-
1.police.gov.mn зэрэг 2 сайт, нийт 13 хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр иргэд, олон нийтэд 
сурталчлан хамтран ажилласан.  Үүнд: 
          “Цагдаагийн байгууллага иргэдээ сонсож байна” нэвтрүүлэгт 2015 оны 02 дугаар 
сард тус цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаагч хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн 
ахмад М.Баасанцэрэн,  2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр хэсгийн байцаагчийн 
ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад М.Баасанцэрэн Like телевизийн 
“Өглөөний зочин” нэвтрүүлэгт тус тус оролцож гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр яриа өгч, зохион байгуулагдаж байгаа нэгдсэн, тусгай арга хэмжээний 
талаар мэдээллийг иргэдэд хүргэн ажилласан.   
  Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээллийн төвд тус хэлтсийн ахлах 
байцаагч 2015 оны 10 дугаар сард Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын 
хэлтэс, Архивын ерөнхий газар зэрэг төрийн албан хаагчийн нэрийг барьж залилан 
мэхэлдэг Х.Батсүхийн талаар иргэд, олон нийтэд мэдээлэл хүргэж, 5 минутын 
ярилцлага өгч ажилласан.  
               “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны  хөтөлбөр”, 
“Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа”, “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийг сурталчилах 
чиглэлээр хэлтсийн болон хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт зохион явуулж байгаа 
нэгдсэн, тусгай арга хэмжээнүүдийг олон нийтэд таниулах зорилгоор дүүргийн 
www.khanuul.mn сайт болон тус цагдаагийн хэлтсийн www.khanuul-1.police.gov.mn 
сайтад нийт 63 мэдээ, мэдээллийг тухай бүрт нь байршуулан ажилласан. 
 Тус цагдаагийн хэлтсийн ажил үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд таниулах, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх, олон нийт цагдаагийн 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, оюутан залуусын идэвхийг өрнүүлэх чиглэлээр 2015 онд 
“Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг 10 удаа зохион байгуулж, нийт 520 иргэнээс 
санал хүсэлт авч, хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Арга хэмжээний хүрээнд 
иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 1500, залилан 
мэхлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 500, гэр бүлийн хүчирхийллийн 
хохирогчид өгөх зөвлөмж 800, дээрэм болон булаалтын гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх 500, халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 500, 
“Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа” үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилсан 
хэлтсийн календарь 250, сэрэмжлүүлэг палкат 250 ширхэгийг тус тус хэвлүүлэн иргэд, 
олон нийтэд тараасан. Арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн байгууллагын үе үеийн 
дүрэмт хувцас, цагдаагийн алба хаагчдын нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, агсамж, 
автомашиныг сурталчилж ажилласан.   
        “Хөршийн хяналт” холбооны хөтөлбөрийн төслийг иргэдэд танилцуулах уулзалт 
зохион байгуулах талаар өгсөн үүргийн дагуу тус хэлтсийн хариуцсан 3, 11 дүгээр 
хорооны иргэдтэй уулзах өдрийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагт 
Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд зохион байгуулсан. 
 Уулзалтад дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Бат-Очир, захиргаа, 
хуулийн хэлтсийн дарга М.Нямгэрэл, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын түр 
хамгаалах байрны дарга, цагдаагийн хошууч Д.Сэржмядаг болон тус цагдаагийн 
хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа С.Хүрэлбаатар, нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч М.Эрдэнэбилэг болон ахлах байцаагч, хэсгийн 
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байцаагч, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
ажилтнууд, иргэдийн төлөөлөл оролцлоо.  
 Арга хэмжээг “Эх орон”, “NTV”, “HD Mongol” зэрэг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
иргэд, олон нийтэд сурталчилж нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга арга 
хэмжээний талаар сэтгүүлчдэд уг хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өглөө.  
 Мөн “Хөршийн хяналт” арга хэмжээний хүрээнд хулгайн болон бусад төрлийн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр нийт 8 
төрлийн 800 ширхэг сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн тарааж “Хөршийн хяналт” холбоо 
хөтөлбөрийн анонсыг 2х3 хэмжээтэй хийн зарцуулагдсан санхүүгийн баримтыг авч уг 
арга хэмжээний материалд хавсарган ажилласан.  
 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/662 дугаар 
“Хөршийн өдөр”-ийг зохион байгуулах тухай захирамжийн дагуудүүргийн Засаг даргын 
тамгын газартай хамтран “Хөршийн өдөр” арга хэмжээг зохион явуулах төлөвлөгөө, 
хөтөлбөр гарган тус хэлтсийн дэд дарга, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын даргаар 
батлуулж арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан.   

Хариуцсан 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хорооны оршин суугч, иргэдийн дунд “Хөршийн 
өдөр” арга хэмжээг нэгдсэн журмаар 2015 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 2 дугаар 
хороо Ажилчдын соёлын ордонд 15:00 цагаас 17:30 цагийн хооронд зохион явуулсан.  

Арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл, хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн дарга Д.Отгонбаатар, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга Д.Бат-Очир, Нийгмийн халамжийн хэлтсийн дарга Х.Алтанцэцэг, Улаанбаатар 
хотын цагдаагийн газрын Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн ахлах 
байцаагч, цагдаагийн хошууч Ц.Тодбаяр болон тус цагдаагийн хэлтсийн дэд бөгөөд 
эрүүгийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Н.Мэндбаяр, нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Баярсайхан болон ахлах байцаагч, хэсгийн 
байцаагч, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 
болон тус хэлтсийн ажилтнууд, иргэдийн төлөөлөл оролцсон.  
           Хариуцсан хороодын оршин суугч, иргэдийн дунд “Сагсан бөмбөгийн аварга 
шалгаруулах” тэмцээнийг 2015 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 10 цагаас эхлэн  52 
дугаар сургуулийн спорт зааланд зохион явуулсан бөгөөд тэмцээнд 1, 2, 3, 11, 15 
дугаар хорооны 5 багийн 35 тамирчин оролцож, нэгдүгээр байрт 3 дугаар хорооны баг, 
2 дугаар байрт 1 дүгээр хорооны баг, 3 дугаар байрт 11 дүгээр хорооны баг, тамирчид 
шалгарсан. 
 Арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн иргэдэд Соёлын ордоны уран бүтээлчид урлагийн 
тоглолт үзүүлэн “Сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах” тэмцээний 1, 2, 3 дугаар байр 
эзэлсэн баг, тамирчдад өргөмжлөл, цом, мөнгөн шагнал, медаль гардуулан өгсөн. Мөн 
энэ өдөр Дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас Сонгинохайрхан ууланд гарах явган 
аялалыг зохион байгуулж, хороо бүрээс 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцсон.  

“Хөршийн өдөр” арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн иргэдээс амьдарч буй хороонд 
тулгамдаж буй асуудал, түүнийг яаж шийдвэрлэх талаар 15 асуулт бүхий санал 
асуулгыг 500 иргэнээс авч, гарын авлага, зурагт хуудас, сурталчилгааны нийт 636 
ширхэгийг оршин суугч, иргэдэд тарааж ажиласан.  

 “Хөршийн өдөр” арга хэмжээний хүрээнд хорооны Засаг дарга, хэсгийн байцаагч 
нар иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг хүлээн авч, иргэдийн үүсгэл санаачлагаар хороо 
тус бүрт “Хөршийн хяналтын бүлэг”-үүдийг бүртгэн зохион байгуулж ажилласан. Арга 
хэмжээнд цагдаагийн байгууллагын түүхэнд өмсөж хэрэглэж байсан үе үеийн 
цагдаагийн дүрэмт хувцастай 5 алба хаагч, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэлтэй 3 алба хаагч, 
машинт эргүүлийн Арцат-112 чиглэлийн алба хаагчид цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа, цагдаагийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, 
техник хэрэгслийг иргэд, олон нийтэд үзүүлэн таниулж,  цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа, Цагдаагийн албаны тухай хууль тогтоомжийн талаар иргэд, олон нийтэд 
сурталчилсан.  



“Хөршийн өдөр” арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, 
Эрүүл мэндийн төв, Хөдөлмөр, халамжийн хэлтэс, Үйлдвэр, үйлчилгээний хэлтэс, 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс хамтран оролцож иргэд, оршин суугчдад хариуцсан 
чиглэлийн дагуу ухуулга, яриа хийж, мэдээ, мэдээлэл өгч ажилласан.  
 Өдөрлөгийн арга хэмжээг “Эх орон”, “NTV” зэрэг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
иргэд, олон нийтэд сурталчилж тус хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй 
харилцах ахлах байцаагч арга хэмжээний талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгсөн. 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл, мэдээллийн төвөөс арга хэмжээний явцын талаар 
сурвалжлага хийж ажилласан.  
 Хороодын хэсгийн байцаагч нарын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд санамж, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага зэргийг хэвлүүлэх бичиг хэргийн “Хөршийн 
хяналт” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн дунд сайн дурын хөршийн хяналтын бүлгүүдийг 
байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг хэрхэн 
сайжууруулах чиглэлээр 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Засаг 
дарга Ж.Ганхуяг болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн гишүүд дүүргийн 
1, 2 , 3, 11, 15 дугаар хороодын засаг дарга нартай уулзалт зохион байгуулж санал 
бодлоо солилцож уулзалт зохион байгуулж ажилласан. Уулзалтанд тус цагдаагийн 
хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа С.Хүрэлбаатар, нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Баярсайхан болон ахлах байцаагч нар, хороо 
хариуцсан хэсгийн байцаагч 4, хороон цагдаа 5, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 8 
оролцож хөршийн хяналтын бүлгийг байгуулах, цаашид үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 
чиглэлээр хийж гүйцэтгэх ажлын талаар санал солилцсон.   

“Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн дунд сайн дурын хөршийн 
хяналтын бүлгүүдийг байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, олон нийт цагдаагийн хамтын 
ажиллагааг хэрхэн сайжууруулах чиглэлээр 2015 оны 11 дугаар сарын 09-ны өдрөөс 
2015 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрүүдэд хорооодын Засаг дарга, иргэдийн нийтийн 
хурлын гүшүүдтэй хамтран 1, 2 , 3, 11, 15 дугаар хороодын Сууц өмчлөгчдийн 
холбоод, иргэддунд уулзалт зохион байгуулж иргэдийн санал хүсэлтийг авч санал 
бодлоо солилцож уулзалт зохион байгуулж ажиллаж иргэдийн дунд сайн дурын 52 
бүлгийг байгуулж ажилласан. 
   “Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн дунд сайн дурын хөршийн 
хяналтын бүлгүүдийг үүсгэн байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, олон нийт цагдаагийн 
хамтын ажиллагааг хэрхэн сайжууруулах чиглэлээр 2015 оны 11 дугаар сарын 06-ны 
өдөр 1-р хорооны оршин суугчид, иргэн, Сууц өмчлөгчдийн холбоодын ажилчид нийт 60 
иргэнд,  2015 оны 11 дугаар сарын 09-ны өдөр 3-р хорооны оршин суугчид, иргэн, Сууц 
өмчлөгчдийн холбоодын ажилчид нийт 40 иргэнд, 2015 оны 11 дугаар сарын 11-ны 
өдөр 11-р хорооны оршин суугчид, иргэн, Сууц өмчлөгчдийн холбоодын ажилчид нийт 
45 иргэнд,  2015 оны 11 дугаар сарын 14-ны өдөр 15-р хорооны оршин суугчид, иргэн, 
Сууц өмчлөгчдийн холбоодын ажилчид нийт 70 иргэнд,  2015 оны 11 дугаар сарын 16-
ны өдөр 2-р хорооны оршин суугчид, иргэн, Сууц өмчлөгчдийн холбоодын ажилчид 
нийт 60 иргэндхороодын засаг дарга, иргэдийн нийтийн хурлын гишүүдтэй хамтран 1, 2 
, 3, 11, 15 дугаар хороодын Сууц өмчлөгчдийн холбоод, иргэддунд уулзалт зохион 
байгуулж иргэдийн санал хүсэлтийг авч санал бодлоо солилцож уулзалт зохион 
байгуулж ажиллаж иргэдийн дунд сайн дурын 52 бүлгийг байгууллаж нийт 9 удаа 
уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж ажилласан. 
 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, тамхины хяналтын 
 тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

 
Монгол Улсын “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” хууль, Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 91 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 
2015 оны А/609 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, согтуугаар үйлдэгдэх гэмт 



хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тус цагдаагийн хэлтсээс дараах ажлыг 
хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:   

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд архи, согтууруулах ундаа худалдан 
борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дүүргийн 
мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,  үйлдвэр үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран тогтмол үзлэг, 
шалгалт хийн хяналт тавьж зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу захиргааны хариуцлага ноогдуулж нэгдсэн болон тусгай арга 
хэмжээ зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажиллах талаар талаар хэлтсийн дарга, 
нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаас алба хаагчдад тухай бүр нь үүрэг, 
чиглэл өгч хяналт тавин ажиллаа.  
  Гудамж талбай, олон нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд архидан согтуурч бусдын 
амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан, хэрүүл маргаан үүсгэж жижгээр танхайрч 
зөрчил гаргасан 74 хүнийг шүүхийн шийтгэвэрээр 7-30 хоногийн хугацаатай 
баривчлуулж, 4477 хүнийг 22.385.000 төгрөгөөр, шийтгэвэрээр 399 хүнийг 4.625.000 
нийт 4876 хүнийг 27.010.000 төгрөгөөр холбогдох хууль тогтоомжийн торгож, удаа 
дараа зөрчил гарган саатуулагдсан, архинд донтох өвчтэй 30 хүнийг  архины албадан 
эмчилгээнд хамруулж, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ зөрчил гаргасан 
нийт 4517 хүнийг саатуулж 3481 хүнээс 13.006.318 төгрөгний хураамж төлбөр  авч, 1767 
хүнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж, гудамж талбай олон нийтийн газарт архи 
согтууруулах ундааны хэтрүүлэн зүйл хэрэглэж ухаангүй унасан, биеэ авч явах 
чадваргүй 305 иргэнийг яаралтай түргэн тусламж 103 болон дүүргийн эрүүл мэндийн 
төвд шилжүүлэн өгч, 272 хүнийг гэр, асран хамгаалагчид хүлээлгэн өгсөн.    

2015 онд Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Тамхины хяналтын 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр “Сар шинэ”, “Хяналт шалгалт”, “Архигүй 
Улаанбаатар”, “Эрчимжүүлэлт”, “Эрдмийн баяр”, “Тусгай зөвшөөрөл”, “Зөрчил”, 
“Зөвшөөрөлгүй худалдаа”, ”Мэдэгдэл”, ”Баар”, “Архигүй өдөр”,” Архины хяналт 1, 2”, 
“Архины албадан эмчилгээ 1, 2, 3, 4, 5”, “Баталгаа”, “Шалгалт-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”, 
“Урамшилт эргүүл”, “Хивсний-33”, “Архи, тамхигүй ирээдүй аян”, “Гороо” зэрэг нэгдсэн 9, 
тусгай 46, нийт 55 арга хэмжээг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион явуулсан.  

Зохион явуулсан арга хэмжээний хүрээнд хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, 
машинт болон явган эргүүлийн алба хаагчид, олон нийтийн цагдаагийн ажилтнууд 
дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Үйлдвэр үйлчилгээний хэлтсийн 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран хариуцсан хороо, эргүүлийн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа /давхардсан тоогоор/ хүнсний дэлгүүр 564, баар 268, кафе, караоке 597, 
ресторан, зоогийн газар 380, бөөний төв 125, диско 210, нийт 2144 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагааг шалгаж тусгай зөвшөөрөлгүй болон цагийн хуваарь 
хэтрүүлэн архи согтууруулах ундаагаар үйлчилж байсан 17 зөрчил илрүүлж 2 иргэн 15 
аж ахуйн нэгж байгууллагыг Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 
16 дугаар зүйлийн 16.1.5, 16.1.7-д заасны дагуу 3.650.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ 
авсан. Үүнд: 

1. Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо “Элкс трейд” ХХК-ны хүнсний дэлгүүр нь 
цагийн хуваарь хэтрүүлэн архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилсэн зөрчилд Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.5-д заасны дагуу 200.000 
төгрөгөөр, 

2. Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо “Билэг” ХК-ны “Оргил” ресторан цагийн 
хуваарь хэтрүүлэн архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилсэн зөрчилд Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.7-д заасны дагуу 50.000 
төгрөгөөр гэх мэт аж ахуй, нэгж байгууллагыг Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.7-д заасны дагуу 250.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ 
авч ажилласан. 
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрээс 2015 онд нийт 7 аж ахуйн нэгж, байгууллагын архи, 
согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон. 



  Стандарт, шаардлага хангаагүй, хямд үнэтэй архи, зохих зөвшөөрөлгүйгээр архи, 
согтууруулах ундааг хууль бусаар худалдан борлуулах зөрчлийг илрүүлэх чиглэлээр 
машинт эргүүлийн Арцат-111, 112 чиглэл, хэсгийн байцаагч, хороон цагдаа нар 
хариуцсан хороо, эргүүлийн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа давхардсан тоогоор 
гар дээрээс худалдаа эрхэлж байсан 15 иргэн, шөнийн цагаар хүнсний дэлгүүр, баар, 
кафе, автобусны буудал зэрэг олон нийтийн газар зогсож байсан 180 тээврийн 
хэрэгслийн ачаа тээшинд үзлэг шалгалт хийхэд стандартын бус хямд үнэтэй  архи, 
согтууруулах ундааны зүйл худалдаж байсан зөрчил илрээгүй.  

Архи согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэдэг, архидан согтуурч иргэд оршин 
суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж зөрчил гаргадаг, архидан донтох 
эмгэгтэй иргэдийг гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох, амь нас эрүүл мэндээрээ хохирохоос 
урьдчилан сэргийлэх тэдний архинд донтох эмгэгийг эрт оношлож эмчлэх, эмнэлгийн 
хяналтанд авч нийгэмшүүлэх, иргэд олон нийтэд архины хор уршгийн талаар 
сурталчлах, Монгол Улсын Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг 
албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргийн Эрүүл 
мэндийн төвтэй 2015 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулж байгууллагын 
дарга нар баталгаажуулан ажилласан.  
 Зохион явуулсан арга хэмжээний үр дүнгээс дурьдвал: 
 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 91 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
тус цагдаагийн хэлтсээс “Шалгалт” тусгай арга хэмжээг 2015 оны 03 дугаар сарын 01-
ний өдөр 18.00 цагаас 23.00 цагийн хооронд зохион явууллаа. Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн даргаас арга хэмжээнд үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдад шалгалтын 
зорилго, чиглэлийн талаар танилцуулж иргэдтэй зөв боловсон харьцах, илэрсэн 
зөрчлийг баримтжуулан холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу захиргааны хариуцлага 
ногдуулах талаар үүрэг, чиглэл өгсөн. Арга хэмжээнд захиргааны үүргийн биелэлт 
хариуцсан ахлах байцаагч-1,  захиргааны зөрчил хариуцсан ахлах ажилтан -1, хэсгийн 
байцаагч-1, хэв журмын цагдаа-2 цагдаа жолооч-1 нийт 6 алба хаагч , станц-3,  30-13 
УНҮ улсын дугаартай айвеко маркийн автомашины хүн, хүч техник хэрэгсэлтэйгээр 
ажиллаа. 

Арга хэмжээний хүрээнд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 
Хурлын 2009 оны 91 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд  архи,  согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр 
үйлчилдэг ресторан-14, диско баар-2, кафе-8, караоке баар-3, баар -5, хүнсний дэлгүүр 
14, нийт 46 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа,тусгай зөвшөөрлийн хугацааг шалгасан. 
Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдээс ресторан-9, кафе-7, диско баар-2, баар-3, 
караоке баар-2 нийт 23 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулаагүй хаасан байсан ба 
бусад аж ахуйн нэгжүүдийн архи, согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, түүгээр 
үйлчлэх  тусгай  зөвшөөрөл дуусгаагүй хүчинтэй байв. Дээрх шалгалтанд хамрагдсан 
аж ахуйн нэгжүүдээс ХУД-ийн 11-р хороо “БАТУЦЭ” ХХК-ны ресторан, “Энигма” ХХК-ны 
“Чингисийн Өргөө” ресторан нь тусгай зөвшөөрлийг хуулбарласан байсныг хураан авч 
их хувийг үйлчлүүлэгчдэд харагдахуйц газар байрлуулах талаар сануулсан. 
Шалгалтанд хамрагдсан зарим аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хяналтын камерын 
бичлэг болон худалдаа үйлчилгээ хийсэн талон, билл хуудсаар нь шалгахад ХУД-ийн 
2-р хороо ”Цайны зам” ХХК-ны “Урантогоо” супер маркет нь уг өдөр 20:01, 20:20 
цагуудад архи, пиво зэрэг согтууруулах ундаа худалдан гүйлгээ хийсэн байсан тул 
захиргааны зөрчлийн тэмдэглэл үйлдэн уг билл, талоныг түр хураан авах тэмдэглэл 
үйлдэн хураан авч материалжуулж Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 16 
дугаар зүйлийн 16.1.5-д заасны дагуу 250.000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч дахин 
зөрчил гаргахгүй байх талаар мэдэгдэл өгсөн.  

“Архигүй Улаанбаатар” нэг сарын аяны хүрээнд тус хэлтсээс дүүргийн 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг 
газруудад хамтарсан үзлэг, шалгалт хийх улсын байцаагч, алба хаагчдын нэрс, 



хуваарийг гарган, байгууллагын дарга нараар батлуулж аяны хүрээнд хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд орон сууцны нэг давхарт архи, согтууруулах ундаа худалдан 
борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нийт 88 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын судалгааг шинэчлэн гаргалаа.  

Гаргасан судалгаан дээр үндэслэн дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хүнс 
үйлчилгээ, аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч 2, хороо хариуцсан хэсгийн 
байцаагч 5, хэв журмын цагдаа 5, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 5, нийт 17 хүний 
хүн хүчтэйгээр баар 5, кафе 7, ресторан 4, хүнсний дэлгүүр 12, нийт 28 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд үзлэг, шалгалт хийлээ.  

  Үзлэг, шалгалтаар цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажиллаж байсан 2 зөрчлийг 
илрүүлэн Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн дагуу нийт 500.000 төгрөгөөр 
торгож арга хэмжээ авч ажилласан. Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас 11 аж ахуйн нэгж, байгууллага нь архи, согтууруулах ундаагаар үйлчлэх 
тусгай зөвшөөрлийг хуулбарласан байсныг хураан авч эх хувийг үйлчлүүлэгчдэд 
харагдахуйц газар байрлуулах талаар сануулсан.Мэргэжлийн хяналтын улсын 
байцаагч нар холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу стандарт, шаардлагыг сайжруулах 
талаар 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагад улсын байцаагчийн хугацаатай шаардлагыг 
өгсөн.    
  Хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт орон гэргүй тэнэмэл болон байнга архидан 
согтуурч иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулж, нийтийн хэв журмыг удаа 
дараа зөрчдөг архины албадан эмчилгээнд хамруулах зорилгоор “Архины албадан 
эмчилгээ 1, 2, 3, 4, 5” тусгай арга хэмжээг нийт 5 удаа зохион явуулж, захиргааны 
зөрчил хариуцсан ахлах ажилтан, хэсгийн байцаагч нарын хамт нийт 30 иргэнийг 
эмнэлгийн үзлэгээр оруулан шүүхийн шийдвэр гаргуулан Төв аймгийн Баян сум дахь 
Согтуурах, мансуурах донтой этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчилж, албадан 
хөдөлмөрлүүлэх төвд хүргэн өгч ажилласан.  
  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Нийгэм, эрүүл мэндийн зөвлөх 
/ОТБ/ Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Жамбалын 
Цогтсугарыг урьж гудамж талбай болон ахуйн хүрээнд байнга архидан согтуурч бусдын 
амгалан тайван байдлыг алдагдуулдаг архинд донтох эмгэгтэй 52 иргэнд архины хор 
уршгийн талаар 1 цагийн сургалт, лекцийг оруулж архинаас сайн дураараа гарах 
иргэдийг бүртгүүлж ажилласан. 
 Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамхины хяналтын 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах “Эрчимжүүлэлт” нэгдсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
салбар төлөвлөгөөг гарган  хэлтсийн даргаар батлуулж 2015оны 05 дугаар сарын 01-
нээс 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд  зохион явуулсан. 
 Арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 12 
их, дээд сургууль, коллеж, 6 ерөнхий боловсролын сургуулиудын “Эрдмийн баяр”-ын 
арга хэмжээ зохион явагдах үед хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, олон нийтийн 
цагдаагийн ажилтан нар гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр хэв 
журам сахиулан ажилласан. 
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “Орчлон” дунд сургуулийн 
бага, дунд ангийн 760 сурагчдад архи, тамхины хор уршгийн талаар эргүүл, хяналт 
шалгалт хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Н.Сүхбаатар, хороо хариуцсан 
хэсгийн байцаагч, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нарын хамт яриа, таниулга хийж, 
архи, тамхины хор уршгийг сурталчилсан санамж 300 ширхэгийг тараан ажилласан.  

Гудамж талбайд иргэд архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэж  байгаа 
зөрчлийг илрүүлж, таслан зогсоох, оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг хангах 
чиглэлээр  “Хивсны-33” тусгай арга хэмжээг 2 дугаар хорооны засаг даргатай хамтран 
2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
хооронд зохион явууллаа. 

Арга хэмжээний хүрээнд гудамж талбай, олон нийтийн газар орон сууцны орцонд 
архидан согтуурч хэрүүл маргаан үүсгэсэн, бусдын амгалан тайван байдлыг 



алдагдуулсан 39 иргэнийг Захиргааны хариуцлагын тухай 21-д заасны дагуу 195.000 
төгрөгөөр торгож, 11 иргэнийг саатуулах байранд хүргэн, гудамж талбайд 
согтуууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэж ухаангүй унасан биеэ авч явах 
чадваргүй 4 иргэнийг яаралтай түргэн тусламж 103-т хүлээлгэн өгч, 8 иргэнийг хорооны 
хэсгийн байцаагч түгшүүр төрүүлдэг, архаг архичдын бүртгэл судалгаанд авч, удаа 
Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр архи 
согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг ,түүгээр үйчилдэг 15 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад мэдэгдэл өгч үйл ажиллагааг нь шалган хяналт тавьж ажилласан. 
  Мөн хороо хариуцсан хэсгийн байцаагчид хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явуулдаг 5 ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 386 
сурагчдад архи, тамхины хор уршгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга 
хийж сэрэмжлүүлэг хүргэн ажилласан.  
Дүүргийн Үйлдвэр, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний 
өдөр 15:00-17:00 цагийн хооронд дүүргийн нутаг дэвсгэрт архи, согтууруулах ундаа 
худалдан борлуудаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын захирал 
ажилчин нартай тус хэлтсийн хурлын зааланд уулзалт зөвлөгөөнийг зохион явууллаа.  
 Уулзалт, зөвлөгөөнд Нийслэлийн Захирагчийн алба, дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Үйлдвэр, үйлчилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтэнгүүд аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллүүдийг хөтөлбөрийн дагуу 
хүргэсэн.  
 Уулзалт, зөвлөгөөнд оролцсон хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээний нийт 67 
аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын төлөөлөлд захиргааны үүргийн биелэлт хариуцсан 
ахлах байцаагч хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээний 2015 оны 1 дүгээр улирлын 
гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийг танилцуулан Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллах талаар бичгээр баталгааг гаргуулан авсан.  
 
 Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр: 
 
 Мөн Монгол Улсын Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр 2015 оны эхний хагас жилд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 
 Монгол Улсын Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаас машинт, явган эргүүлийн алба хаагчид 
болон хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч нарт хариуцсан эргүүлийн чиглэл, хорооны 
нутаг дэвсгэрт зохих зөвшөөрөлгүйгээр тамхи худалдан борлуулж байгаа, хориглосон 
газар, цэгт утаат тамхийг татах зэрэг зөрчлийг илрүүлж, хариуцлага тооцох, автобусны 
буудлын хажууд үйл ажиллагаа явуулдаг ТҮЦ, тамхи худалдахыг хориглосон цэгт үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний дэлгүүрүүдэд тогтмол хяналт, шалгалт хийж 
ажиллах талаар үүрэг, чиглэл өгч, “Тамхины хуулийн хэрэгжилт”, “Тамхи-Зөрчил 1, 2, 
3”, “Урамшилт эргүүл”, “Хороо”, “Шалгалт 1, 2” зэрэг 2 нэгдсэн, 7 тусгай арга хэмжээг 
зохион явуулж үр дүнг нь тооцсон.  
  Хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, машинт болон явган эргүүлийн алба хаагчид 
хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг давхардсан тоогоор түргэн 
үйлчилгээний цэг /ТҮЦ/ 50, хүнсний дэлгүүр 94, кафе 35, супермаркет 55, кафе 76, гар 
дээрээс худалдаа эрхэлж байсан 98 иргэн, нийт 310 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 98 
иргэнд үзлэг шалгалт хийж Монгол Улсын Тамхины хяналтын тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах талаар 25 аж ахуйн нэгж, иргэнд мэдэгдэл хүргүүлэн үр дүнг 
тооцон ажилласан.   

Зохион явуулсан арга хэмжээнээс дурьдвал:  
Монгол Улсын Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, олон 

нийтэд сурталчлан таниулах, зохих зөвшөөрөлгүй тамхи худалдан борлуулж буй 
зөрчлийг бууруулах чиглэлээр “Тамхи-Зөрчил” нэгдсэн арга хэмжээг 2015 оны 03 
дугаар сарын 10-наас 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд зохион явуулсан.  



 Арга хэмжээний хүрээнд нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргаас арга 
хэмжээнд ажиллах алба хаагчдад Монгол Улсын Тамхины хяналтын тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, олон нийтэд сурталчлан таниулах, зохих зөвшөөрөлгүй тамхи 
худалдан борлуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хариуцлага тооцох талаар 
үүрэг, чиглэл өгсөн.  
 Арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 
давхардсан тоогоор хүнсний дэлгүүр 28, супермаркет 15, хүнсний мухлаг 6, ТҮЦ 20, 
нийт 69 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг шалгасан.  
 Монгол Улсын Тамхины хяналтын тухай хууль болон тамхины хор хөнөөлийн 
талаар ХААИС, Орхон их сургууль, Монгол дээд сургуулийн 3, 4 дүгээр дамжааны 225 
оюутан, ерөнхий боловсролын 75, 115 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 110 сурагч, нийт 
335 оюутан, сурагчдад хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, хэв журмын цагдаа, олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтан нар  ухуулга, яриа хийсэн.  
 Зохион  явуулсан арга хэмжээний явц, үр дүнгийн талаар дүүргийн 
www.khanuul.mn сайтаар иргэд, олон нийтэд сурталчилж, Тамхины хор хөнөөлийн 
талаар 50 зурагт хуудас, 50 санамж сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн иргэдэд тараан 
ажилласан.  
   Тус цагдаагийн хэлтсээс хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд “Тамхины 
хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийг хүлээн авч салбар 
төлөвлөгөө гарган хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 66 аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа 
байдалд хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч болон машинт, явган эргүүлийн алба хаагч 
нар хяналт шалгаж хийж ажиллахад зохих зөвшөөрөлгүй тамхи худалдаалж байсан 4 
иргэнийг Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7.8-д заасны дагуу 
200.000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан.  
 Тамхины хор хөнөөлийн талаар хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллага явуулдаг 
13 их, дээд сургууль, коллежийн 450 оюутан, 4 ерөнхий боловсролын сургуулийн 218 
сурагчдад Тамхины хяналтын тухай хуулиар яриа таниулга хийн Монгол Улсын 
Тамхины хяналтын тухай хуулийн хориглосон заалтуудаар зөвлөмж 100 ширхэгийг 
хэвлүүлэн иргэд, олон нийтэд тараасан.  Мөн Тамхины хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, зурагт хуудас 3 төрлийн 150 ширхэгийг хэвлүүлэн, арга 
хэмжээний хүрээний хүрээнд иргэд, олон нийтэд тарааж ажилласан. 
 

Насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдсэн гэмт хэрэг, зөрчил болон гэр бүлийн 
хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэгтэй  тэмцэх ,  түүнээс 

урьдчилан сэргийлэх талаар: 
  
 Тус хэлтсээс хариуцсан 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхэд, гэр 
бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2015 онд  
дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 
   Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд цагдаагийн байгууллагын туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай байдаг тэнэмэл, төөрсөн, хаягдсан хүүхдүүд болон гэмт хэрэгт 
холбогдсон, гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас эрх ашиг нь хохирсон насанд хүрээгүй хүмүүс 
цагдаагийн байгууллагад хандсан тохиолдолд тэднийг хүлээж авах тусгай зориулалтын 
өрөө тасалгааг бий болгох зорилгоор 2014-2015 онд “Хүүхдэд ээлтэй Хан-Уул” 
хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас төсөв хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэн тус цагдаагийн хэлтсийн 110 тоот 12м2 өрөөг “Хүүхэд хамгааллын өрөө” 
болгон тохижуулсан. 
  Мөн Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв, Боловсролын хэлтэс, Албан 
бус-Насан туршийн боловсролын төвд 2015 онд хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хамтран 
ажиллах төлөвлөгөө, саналыг хүргүүлэн ажилласан.  
  Хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, машинт эргүүлийн алба хаагчид  хариуцсан 
нутаг дэвсгэрт байрлах 32, 75, 52, 18 дугаар сургууль, Орхон дунд сургууль орчимд 

http://www.khanuul.mn/


хичээл эхлэх, тарах цагуудад эргүүлд ажиллаж хяналт тавин “Сургуулийн орчинд үүрэг 
гүйцэтгэх School police эргүүлийн ажиллах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 
2015 онд давхардсан тоогоор нийт 5168 эцэг, эх 51680 цагийн эргүүлийн үүрэг 
гүйцэтгэж ажилласан бөгөөд хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч нар хяналт тавин 
мэргэжлийн удирдлагаар ханган   ажилласан.  
  2015 онд хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 12 их, дээд 
сургуулийн 1550 оюутан, Хүнсний технологийн дээд сургуулийн 1, 2 дугаар дамжааны 
140 оюутан, ерөнхий боловсролын 15 сургуулийн нийт 486 сурагчдад гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, архи, тамхины хор уршгийн талаар яриа таниулга хийж 600 
ширхэг санамж сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан.  Үүнээс дурьдвал: 
  “Эрдмийн баяр” арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулдаг ерөнхий боловролын 32, 75, 52, 18, 15, 115 дугаар сургууль, 
Орхон, Орчлон, Америк дунд сургуулийн төгсөх ангийн 420 сурагчдад согтууруулах 
ундаа хэрэглэхгүйгээр эрдмийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, хамт олноороо аялал 
зугаалгаар явахгүй байхыг анхааруулж 2015-05-07-ноос 09-ний өдрүүдэд хороо 
хариуцсан хэсгийн байцаагч нар яриа таниулга хийж ажилласан.  
  Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн 1-5-р ангийн сурагчдын 300 эцэг, 
эхэд тус хэлтсийн 1-р хорооны хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Л.Отгонтөгс 
нь “Хүүхдүүдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, тодорхой төрлийн гэмт 
хэрэгт өртөж байгаа байдал” сэдвээр 2015-05-16-ны өдөр 11.00-13.00 цагийн хооронд 
ярилцлага явуулж яриа хийсэн.  
  Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу 2015-05-15-
наас 20-ны өдрүүдэд хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч нар ерөнхий боловсролын 8 
дунд сургуулийн 9-12 ангийн 720 сурагчдад улсын хэмжээнд болон нийслэлийн 
хэмжээнд мөн хариуцсан нутаг дэвсгэрт насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдсэн гэмт хэрэг, 
хохирсон хүүхдүүдийн талаарх тоон үзүүлэлтийг танилцуулан, “Бусдын бие махбодид 
гэмтэл учруулах болон танхайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал” сэдвээр 
яриа таниулга хийж ажилласан.  

“Архи, тамхигүй ирээдүй” аяны хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт байрлах Механик инженерийн сургууль, Монгол-Солонгосын коллежийн нийт 
650 оюутан, ерөнхий боловсролын 18 дугаар сургуулийн 11 дүгээр ангийн сурагчдад 
2015 оны 09 дүгээр сарын 18, 24-ний өдөр хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, хороон 
цагдаа нар Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай, Тамхины хяналтын тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн талаар, архи, тамхины хор хөнөөлийн талаар ухуулга яриа хийж ажиллаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах алба, Улаанбаатар 
хотын цагдаагийн газраас 2015 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр ирүүлсэн “Интернет 
кафе, цахим тоглоомын газруудыг шалгах удирдамж”-ийн дагуу тус цагдаагийн 
хэлтсээс салбар төлөвлөгөө боловсруулан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газартай хамтран Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар “Журам батлах тухай” тогтоол, Хууль зүйн 
яамнаас батлан гаргасан Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журмын 
хэрэгжилт болон үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих зорилгоор хяналт шалгалтыг зохион 
байгууллаа.Шалгалтаар тус хэлтсийн хариуцсан 1, 2, 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 9 
цахим тоглоомын газар, 5 интернет кафе хамрагдсан бөгөөд интернет кафе, цахим 
тоглоомын үйл ажиллагаа эрхэлдэг нийт 14 аж ахуйн нэгж, иргэний судалгааг 
хүснэгтийн дагуу шинэчлэн гаргасан.  
 Тус дүүргийн 1-р хороонд зохих зөвшөөрөлгүйгээр, орон сууцны 1 давхарт үйл 
ажиллагаа явуулж байсан Orange, Infesty, Gamebox, 2-р хороонд үйл ажиллагаа явуулж 
байсан Lord цахим тоглоомын газар, Цэбүн интернет кафены зөрчлийг баримтжуулан 
Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын ахлах байцаагч Ш.Сарантуяа үйл ажиллагааг нь 
түр зогсоон хаалгаж, зөрчил гаргасан 1 аж ахуйн нэгж, 4 иргэнийг хороо хариуцсан 



хэсгийн байцаагч нар Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2-д 
заасны дагуу 140.000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээг авч ажилласан. Шалгалтын 
явцад Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай, Тамхины хяналтын тухай болон бусад хууль тогтоомжуудыг мөрдөн 
ажиллах, халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, камерын хяналттай 
болох талаар ухуулга яриа хийж ажиллаа. 
  Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 19-н автобусны буудал дээр 
эмээтэйгээ явж байгаад эмээ согтуу тасарч унаж төөрсөн Мэндээ овогтой Жавхлантөгс 
/4н, эр/-ийг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хотын цагдаагийн 
газрын Түр хамгаалах байрны жижүүрийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
н.Цэрэндуламд хүлээлгэн өгсөн.  
       Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 15 дугаар сургуулийн орчимд 
Баярбатын Түвшинзаяа /3н, эм/-ыг 2015 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 21:00 цагт 
төөрсөн байсныг хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч олж 21:45 цагт төрсөн эцэг 
Ц.Баярбатад хүлээлгэн өгсөн.  
        Õàðèóöñàí íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýýíä үéë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã ÕÀÀÈÑ, Îðõîí 
èõ ñóðãóóëü, Ìåõàíèê èíæåíåðèéí ñóðãóóëü çýðýã íèéò 6 èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèéí 
îþóòíóóäûí äóíä “Архи, òàìõèãүé èðýýäүé-Áèäíèé оролцоо” ñýäýâò èëòãýëèéí 
óðàëäààíûã çîõèîí áàéãóóëæ, Îðõîí èõ ñóðãóóëèéí õóóëü, ýðõ çүéí àíãèéí 3 äóãààð 
äàìæààíû Á.Ãàíòèãìààãèéí èëòãýëèéã øàëãàðóóëæ 2015 îíû 10 äóãààð ñàðûí 09-íèé 
өäөð 8ө-5/4843 äóãààðòàé àëáàí áè÷ãýýð Óëààíáààòàð õîòûí öàãäààãèéí ãàçàðò 
õүðãүүëñýí. 

Ìөí “Архи, òàìõè, ìàíñóóðóóëàõ áîäèñ, òүүíèé õîð õөíөөл” ñýäýâò ãàð çóðãèéí 
óðàëäààíûã õàðèóöñàí íóòàã äýâñãýðò үéë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã åðөíõèé áîëîâñðîëûí 
75, 52, 32, 18 äóãààð ñóðãóóëèéí áàãà, äóíä, àõëàõ àíãèéí ñóðàã÷äûí äóíä çîõèîí 
ÿâóóëæ 72 ñóðàã÷èéí èðүүëñýí çóðàãíààñ óäèðäàìæèä çààñíû äàãóó 9 ñóðàã÷èéí 
áүòýýëèéã øàëãàðóóëæ 2015 îíû 10 äóãààð ñàðûí 09-íèé өäөð 8ө-5/4843 äóãààðòàé 
àëáàí áè÷ãýýð Óëààíáààòàð õîòûí öàãäààãèéí ãàçàðò õүðãүүëñýí.  

Ìîíãîë Óëñûí Àðõèäàí ñîãòóóðàõòàé òýìöýõ òóõàé, Òàìõèíû õÿíàëòûí òóõàé 
õóóëü áîëîí àðõè, òàìõè, ìàíñóóðóóëàõ áîäèñûí õîð óðøãèéí òàëààð Õàí-Óóë äүүðãèéí 
3 äóãààð õîðîîíû íóòàã äýâñãýðò áàéðëàõ Ìåõàíèê èíæåíåðèéí ñóðãóóëü, Ìîíãîë-
Ñîëîíãîñûí êîëëåæ çýðýã íèéò 6 ñóðãóóëèéí 1280 îþóòàíä óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, îëîí 
íèéòòýé õàðèëöàõ àõëàõ áàéöààã÷, åðөíõèé áîëîâñðîëûí 18, 52, 32, 75 çýðýã 5 åðөíõèé 
áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí àõëàõ àíãèéí 306 ñóðàã÷äàä õîðîî õàðèóöñàí õýñãèéí 
áàéöààã÷ íàð óõóóëãà, ÿðèà õèéæ àæèëëàñàí. 

Óòààò òàìõèíû õîð õөíөөë, Àðõèäàí ñîãòóóðàõòàé òýìöýõ òóõàé, Òàìõèíû 
õÿíàëòûí òóõàé õóóëèéã õýðýãæүүëýõ ÷èãëýëýýð çóðàãò õóóäàñ, ñàíàìæ, ñýðýìæëүүëýã 
íèéò 320 øèðõýãèéã èõ, äýýä ñóðãóóëü, åðөíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü, îëîí íèéòèéí 
ãàçàð, àâòîáóñíû áóóäëóóäàä íààæ, áàéðøóóëæ èðãýä, îëîí íèéòýä ñóðòàë÷èëæ 
àæèëëàñàí. 
   Ерөнхий боловсролын 18 дугаар сургуулийн 11 дүгээр ангийн 50 сурагч, 52 
дугаар сургуулийн 10, 11 дүгээр ангийн 250 сурагчдад хороо хариуцсан хэсгийн 
байцаагч, хороон цагдаа нар Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, 
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Тамхины хяналтын тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн талаар, архи, тамхины хор хөнөөлийн талаар ухуулга яриа хийж ерөнхий 
боловсролын 18, 15, 75, 52-р сургуулиудад өсвөрийн цагдаагийн 5 бүлгийг байгуулж 
сурагчдыг мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангаж дэмжлэг үзүүлж “School police” 
эргүүлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр хэсгийн байцаагч нар сургуулиудын 
нийгмийн ажилтан нартай хамтран сургуулийн ойр орчимд гэмт хэрэг, захиргааны 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын үйл явцад хяналт тавьж хамтран ажилласан. 

Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа үндэсний хөтөлбөрийг иргэд, олон 
нийтэд сурталчилан таниулах чиглэлээр ерөнхий боловсролын 18, 52, 75, 32, 115 
дугаар сургууль, ХААИС, Орхон их сургууль, Технологийн дээд сургуулийн оюутан, 



сурагчдад хэсгийн байцаагч, хороон цагдаа нар сургуулийн нийгмийн ажилтнуудтай  
хамтран 5 удаагийн сургалт ухуулга яриа хийж цахим тоглоомонд донтохоос урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр нийт 1750 хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудад яриа таниулга хийж 
ажилласан.  

”School police” эргүүлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх “Дэвжээ” тэмцээнийг 
ерөнхий боловсролын 75,15,60,32,59- сургуулийн 6 багийн 40 хүүхдийн дунд зохион 
байгуулан ажилласан.    

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах 
төлөвлөгөөний дагуу 2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр 10:00-13:00 цагийн хооронд 
тус цагдаагийн хэлтсийн хурлын зааланд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 
2013 оны А/628 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах хорооны хамтарсан багийн ажлыг 
идэвхижүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын 3 дугаар хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Арсланхуягийг урьж, хороодын гэр 
бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах хамтарсан багт 1 
цаг 30 минут сургалт зохион байгуулж, хороодын хамтарсан багийн гишүүдээс гаргасан 
санал хүсэлтэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгсөн.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, таслан зогсоох, хохирогч хамгаалах 
чиглэлээр Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, Дотоод хэргийн сайд нарын 
хамтарсан 2009 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 128/188 дугаар тушаалын дагуу 
нөхцөл байдлын үнэлгээг хийх аюулын түвшингийн зэргийг тодорхойлох үнэлгээ хийх 
өгөгдлийг хороодын хамтарсан багт өгч, үнэлгээ хийлгүүлэн хэсгийн байцаагч 
хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад М.Баасанцэрэн, жижүүрийн ахлах 
офицер, цагдаагийн ахмад Б.Ганбат нар  хууль зүйн зөвлөгөө өгч, цаашид гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд өртсөн хохирогч нарт хууль зүйн чиглэлээр зөвлөгөө өгч, хороодын 
хамтарсан багийн гишүүдтэй ярилцсан.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны албаны хэрэгцээнд зориулан гаргасан ном, бусад эрх зүйн актыг 
хороодын хамтарсан багт үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах чиглэлээр тараан 
өгч ажилласан.  

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас зохион явуулсан “Хүчирхийлэл үгүй гэр 
бүл” нэг сарын аяны хүрээнд тус цагдаагийн хэлтсээс Монгол Улсын Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 225 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөр, 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 421 хэрэгжилтийг хангах, энэ 
төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх, олон нийтэд сурталчлах чиглэлээр ажилласан. Аяны хүрээнд 
“Хүчирхийлэл үгүй гэр бүл” нэг сарын салбар төлөвлөгөө гарган хэлтсийн даргаар 
батлуулж, нийтийн хэв журам хамгаалах даргаас нийт алба хаагч нарт үүрэг, чиглэл 
өгсөн. 
 Мөн хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ХААИС, Орхон их 
сургууль, Технологийн дээд сургуулийн нийт 50 оюутныг гудамж талбайд үйлдэгдэх 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, “Хүчирхийлэл 
үгүй гэр бүл” нэг сарын аяныг эрчимжүүлэх чиглэлээр 16:00-19:00 цагийн хооронд 
оюутан эргүүлд гаргаж, үр дүнг тооцон ажилласан. Тус аяны хүрээнд хороодын хэсгийн 
байцаагч нар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг иргэд, 
олон нийтэд сурталчилан таниулах чиглэлээр 15, 52, 75, 32 дугаар сургууль, Орчлон 
дунд сургууль, Хүнсний технологийн дээд сургууль, ХААИС-ийн нийт 1210 оюутан, 
сурагчдад яриа таниулга хийж ажилласан.   



    Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс ирүүлсэн 6 иргэний материалыг хороо 
хариуцсан хэсгийн байцаагч нарт мэдэгдэн хамтарсан багаар кейс бөглүүлж шүүхээр 2 
иргэний эрхийг хязгаарлаж, 4 хохирогчдын хохирлыг нөхөн барагдуулах, холбогдох 
байгууллагуудтай холбон зуучлах ажлыг зохион байгуулан ажилласан. Тухайлбал: 

Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо 43/а байрны 603 тоотод оршин суух эмэгтэй 
Даваадоржийн Одончимэг нь Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Түр хамгаалах 
байранд 2015 оны 07 дугаар сарын 13-ны өдөр “Нөхөр Сарантуяагийн Одбаяр нь 
архидан согтуурсан үедээ байнга агсам тавьж намайг болон хүүхдүүдээ хэл амаар 
доромжлон зодож, дарамталдаг. Энэ талаар цагдаагийн байгууллагад олон удаа 
хандаж байсан боловч тодорхой арга хэмжээ авч өгөхгүй байна” гэх гомдлыг 
гаргасантай холбоотойгоор 3 дугаар хороон цагдаа иргэн Д.Одончимэгтэй 2015 оны 07 
дугаар сарын 28-ны өдөр биечлэн уулзаж сэтгэл зүй болон эрх зүйн зөвлөгөө өгсөн. 
Нөхөр С.Одбаяртай 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдөр хороон цагдаа, хорооны 
нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч нарын бүрэлдэхүүнтэй хамтарсан багийн гишүүд 3 
дугаар хороо 43/а байрны 603 тоотод очиж Д.Одончимэг, С.Одбаяр нартай уулзаж, кейс 
бөглүүлэн үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн.  

Нөхөр С.Одбаяраас дахин гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэхгүй байх, архи, 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхгүй байх талаар баталгаа бичүүлэн авч ажилласан 
болно.  

Хүчирхийлэл үйлдэгчийн эрхийг хязгаарлах чиглэлээр Хан-Уул дүүргийн 11 
дүгээр хороонд оршин суух иргэн М.Энхшатараас гаргасан материалыг хорооны 
хамтарсан багийн хурлаар хэлэлцүүлэн кейс бөглүүлж дүүргийн иргэний хэргийн анхан 
шатны 2 дугаар шүүхийн 2015 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 тоот шийтгэврээр 
нөхөр Д.Бямбацогзолыг 6 сарын хугацаагаар эрх хязгаарлах арга хэмжээг авахуулсан. 

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Түр хамгаалах байранд хороо хариуцсан 
хэсгийн байцаагч нар 2015 онд 2 иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан.   
            Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар үнэлгээ өгөх, орчны сөрөг нөлөө, аюулын 
зэргийн нөлөөг хороодын нийгмийн ажилтнаар тогтоолгох, хамтарсан багийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж ажиллах чиглэлээр хороодын хэсгийн байцаагч нарт үүрэг, 
чиглэл  өгөн хяналт тавин ажиллаа. Тухайлбал: 
           Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 1 иргэнийг Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороонд 
оршин суух  2 иргэнийг Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны хамтарсан багийн хурлаар 
тус тус оруулан нөхцөл байдлын үнэлгээ хийлгэн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч 
нарын судалгаанд аван хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч нар хяналт тавин ажиллаж 
байна. ”Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд гэр 
орондоо амьдрах сонирхолгүй гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй насанд 
хүрээгүй 2 хүүхдийг түр хамгаалах байранд хүлээлгэн өгч сэтгэл зүйн болон хууль,эрх 
зүйн зөвлөгөөг өгүүлэн хорооны нийгмийн ажилтан нар кейс бөглөн хамтарсан багийн 
гишүүд дүн шинжилгээг хийж хамтран ажиллаж  Хан –Уул дүүргийн 11 хороонд оршин 
суух иргэн Тунгалагийн  нөхөр  Пүрэвбаяр нь удаа дараа хүчирхийлэл үйлддэг амь 
насанд аюултай нөхцөл байдал үүссэн талаар хамтарсан багийн хурлаар хэлэлцэн гэр 
бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг Пүрэвбаярыг тусдаа амьдрах эрх хязгаарлах арга хэмжээг 
шүүхээр авахуулсан. 
       Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 
байж болзошгүй иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхдээ холбогдох хуулийг тайлбарлан зөвлөгөө 
өгч, гэр бүлийн хүчирхийлэл, болзошгүй эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах арга зүйд сургах, 
гэр бүлийн хүчирхийлэл, бусдын зүй бус үйлдлийн талаар зохих байгууллагад мэдээлж 
байх зорилгоор тус хэлтсийн хариуцсан нутаг дэвсгэрийн нийт 7 дунд сургуулийн 3650 
сурагчдад Дүүргийн гэр бүл хөгжлийн төв, Эрүүл мэндийн нэгдлийн Нөхөн үржихүйн 
тасаг, ерөнхий боловсролын сургуулиудын нийгмийн ажилтан, хороо хариуцсан хэсгийн 
байцаагч нар гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар ойлголт, мэдлэг олгох сургалтуудыг 
зохион байгуулж ажилласан.   Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төвөөс 2015 



оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 3/170 дугаартай хамтран ажиллах удирдамжийн 
дагуу ажлын төлөвлөгөө гарган цагдаагийн хэлтсийн дарга, Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн 
төвийн дарга нараар батлуулсан.    

 “Хүүхэд гэр бүлийн сайн сайхны төлөө хамтдаа-2015” хороодын хамтарсан 
багийн ур чадварын тэмцээнийг зохион байгуулж шүүгчээр нь оролцож ажилласан.  
       Хууль зүйн яам, Хууль сахиулахын их сургуулиас 11 сард зохион байгуулсан 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чадамжийг дээшлүүлэх” мэргэшүүлэх сэдэвт зайны 
144 цагийн сургалтанд тус хэлтсийн хэв журмын ахлах байцаагч 1, мөрдөн байцаагч 1, 
хэсгийн байцаагч 1, нийт 3 албан хаагч хамрагдаж  гэрчилгээ авсан. 

 
Мөрдөн байцаалтын чиглэлээр хийсэн ажил: 

 
Мөрдөн байцаах тасаг нь 2015 оны 11 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй 847 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч хойшлуулшгүй 
ажиллагаа явуулан шалгаж, 386 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 381 гомдол мэдээллийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт хүргүүлж, 38 гомдол мэдээллийг 
харъяаллын дагуу бусад газарт шилжүүлж, нийт 803 гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэж, 
одоо 44 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.  
 Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тохиолдол бүрт гомдол гаргагчид хариу 
мэдэгдэх хуудсаар мэдэгдэж хэвшсэн. Иргэд байгууллагаас ирж буй гомдол мэдээлэл 
бүрийг санд оруулж, гомдол мэдээллийн дэвтэрт бүртгэн хяналт тавьж байна.  

 2015 онд нийт урьд оны үлдэгдэл 106, шинээр үүсгэсэн 386, бусад байдлаар 
хүлээн авсан 351 нийт 843 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 183 
хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 341 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай 
прокурорт шилжүүлж, 78 хэргийг нэгтгэн шалгаж, харъяаллын дагуу 56 хэргийг 
шилжүүлж, 100 хэргийг түдгэлзүүлсэн, одоо ажиллагаанд  85 хэрэг шалгагдаж байна. 
Гэмт хэргийн илрүүлэлт 45.9% хувьтай байна.   

Тус тасагт урьд оны үлдэгдэл нийт 474 түдгэлзүүлсэн хэрэг байснаас энэ онд 78 
хэрэг шинээр түдгэлзүүлж үүнээс 342 хэргийг сэргээн шалгаснаас 18 хэргийг яллах 
дүгнэлтээр 199 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай 0 хэргийг харъяаллаар шилжүүлэх 
саналтай, 64 хэргийг дахин түдгэлзүүлж шийдвэрлэжээ. 

 2015 оны 11 сарын байдлаар 362 хэрэг түдгэлзээтэй байгаагаас .  
Түдгэлзүүлсэн үндэслэлээр нь авч үзвэл:  

ЭБШХ-ийн 205.1.1-р 342  /яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй/ 
ЭБШХ-ийн 205.1.2-р 13 /шүүх, прокуоро, мөрдөн байцаалтаас оргосон/ 
ЭБШХ-ийн 205.1.4-р 7 хэрэг /шаардлагатай гэрч, хохирогч байхгүй/ 
Бусад үндэслэлээр   ... хэрэг байна.  
Түдгэлзүүлсэн хэргээс 40 хэргийг нөхөн илрүүлж илрүүлэлт 7.5% хувьтай байна.  

2015 оны 11 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэмт хэргийн 
улмаас нийт 473,1 сая төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн байцаалтын шатанд 427,2 
сая төгрөгийн хохирол нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн төлүүлэлт  хувьтай байна.  

Улаанбаатар хотын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас 2015 оны 01 дүгээр сарын 20-
24-ны хооронд зохион явуулсан “Батлан даалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, мөн газраас 
“Эргүүл” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, 2015 оны 02 дугаар сарын 01-нээс 02 дугаар сарын 
23-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас 
зохион явуулсан “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээ тус тус ажилласан.  

Прокурорын газартай хамтран МУ-ын ЭБШХ-ийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.1, 
205.1.4 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэн шийдвэрлэх 
зорилгоор 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 05-ны хооронд 
зохион явуулж, арга хэмжээний хүрээнд 14 хэргийг сэргээн шалгаж 6 хэргийг 
шийдвэрлэн, ЭБШХ-ийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.4-д заасан үндэслэлээр эрэн 
сурвалжлагдаж байсан 2 оргодлыг барьж хэргийг шийдвэрлэсэн.   



Хан-Уул дүүргийн прокурорын газартай хамтран хугацаа сунгасан, ажиллагаа 
удааширсан, шүүх, прокуророос олон удаа буцаж байгаа хэргүүдийг оны эцэст 
шийдвэрлэх ЭБШХ-ийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.1, 205.1.4 дэх хэсэгт заасан 
үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэх шийдвэрлэх зорилгоор 2015 оны 10 
дугаар сарын 02-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 04-ний хооронд “ Прокурорын байгууллага-
50 жил”нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж, 14 хоног тутам мэдээг нэгтгэн 
ажиллаж, арга хэмжэээний дүнд сайн ажилласан 3 алба хаагч, 3 прокурорыг 
шалгаруулан ЦЕГ-н харъяа Сүүж амралтанд гэр бүлийн хамт амрах эрхийн бичгээр 
шагнах,  идэвхи, зүтгэлгүй ажилласан алба хаагчдыг арга хэмжээ тооцон ажиллахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна  

Мөн хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй бусдын эд хөрөнгийг 
хулгайлах бусад гэмт хэргийг илрүүлэх, хэргийн шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх, 
бүртгэгдэх үедээ сэжигтэн яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй гэмт 
хэргийг илрүүлэх, ЭБШХ-ийн 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 
эрүүгийн хэргүүдийн нөхөн илрүүлэх, оргон зайлсан сэжигтэн, яллагдагчийг олж 
баривчлах, эрүүгийн хэргийг түргэн шуурхай шалгаж шийдвэрлэх, мэдээллийн сан дахь 
дүн мэдээг бодитой, үнэн зөв болгох  зорилгоор “Нийслэл-Илрүүлэлт” нэгдсэн арга 
хэмжээг 2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр 
хүртэл зохион байгуулж алба хаагчдыг 5 багт хувиарлан 7 хоног бүрээр ажлаа дүгнэн 
танилцуулан ажиллаж байна.  

Мөн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох илрүүлэх чиглэлээр 
нэгдсэн эргүүл хэсэгчилсэн арга хэмжээнд хамрагдан Мөрдөн байцаах тасгийн алба 
хаагчид долоо хоног бүрийн Баасан, Бямба гаригуудад хариуцсан хороодын нутаг 
дэвсгэрийн гэмт хэрэг ихээр гардаг эмзэг цэгүүдэд эргүүл шалгалт хийн ажиллаж 
байна.  

 
Хэрэг бүртгэлтийн чиглэлээр хийсэн ажил: 

 
2015 оны 11 сарын байдлаар бүртгэх эрх бүхий алба хаагчид 1112 гомдлыг хүлээн 

авснаас хэрэг бүртгэгч 743 гомдлыг шалгасан.  
Шалгасан нийт гомдлын 401 гомдолд буюу 33,7 хувьд нь  эрүүгийн хэрэг үүсгэж,            

гомдлыг 592 буюу 57,1 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах санал хүргүүлж, 42 
гомдлыг буюу 4,5 хувийг харъяаллаар  шилжүүлж, ажиллагаанд үлдэгдэл 77 гомдол 
байна.   

Нийт шалгаж шийдвэрлэсэн гомдлын 460 буюу 44  хувийг 5 хоногт шалгаж, одоо 
77 гомдлын үлдэгдэлтэй байна. 

Шинээр 401 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, түдгэлзүүлснээс 47 хэргийг сэргээж, 
бусад газраас харъяаллаар ирсэн 14, прокуророос үүсч ирсэн 10 хэрэг, урьд оны 
үлдэгдэл 20 нийт 492 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулснаас 376 хэргийг  
хэрэгсэхгүй болгох санал хүргүүлж, 32 хэргийг яллах дүгнэлтээр, 24 хэргийг 
харъяаллаар шилжүүлж, 33 хэргийг түдгэлзүүлэх санал хүргүүлж, одоо ажиллагаанд 27 
хэрэг байна.  

 Шинээр эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгасан 401 эрүүгийн хэргийн 82 хэрэг буюу 20,4 
хувийг хялбаршуулсан журмаар шалгаж шийдвэрлэсэн.  

Иргэд байгууллагад гэмт хэргийн улмаас учирсан 466.2 сая төгрөгний хохирлоос 
371.6 сая төгрөгний хохирлыг буюу 79,6 хувийг хэрэг бүртгэлтийн шатанд нөхөн 
төлүүлсэн. Бүртгэгдэх үедээ эзэн этгээд нь тогтоогдоогүй 104 хэргээс 71 хэргийг 
ажиллагаанд нь илрүүлэн хэргийн илрүүлэлт 68,2  хувьтай байна.  

Түдгэлзүүлсэн хэргээс 47 хэргийг сэргээж шалгаснаас 26 хэргийг ЭБШХ-ийн 
24.1.2 буюу хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгох санал, 14 
хэргийг ЭБШХ-ийн 25.1 буюу хохирогч яллагдагчтай эвлэрсэн үндэслэлээр хэрэгсэхгүй 
болгох санал хүргүүлж, 2 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр прокурорт шилжүүлж, 
ажиллагаанд 5 хэрэг байна. Одоо хэрэг бүртгэлтэд 25 хэрэг түдгэлзүүлсэн байгаагийн 



2014 оны дугаартай 2 хэрэг, 2015 оны дугаартай 23 хэрэг, ЭБШХ-ийн 205.1.1-д заасан 
үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 24, ЭБШХ-ийн 205.1.4-д заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 
1хэрэг байна.   

Урьд оны түтгэлзүүлсэн хэргээс 6 хэргийг илрүүлсэн нь урьд оны илрүүлэлт 27,3 
хувь, энэ оны түгэлзүүлсэн хэргээс 11 хэрэг хэргийг илрүүлсэн нь энэ оны илрүүлэлт 
20,1 хувьтай байна. 

Түдгэлзүүлсэн хэргийн тулгалтыг сангаар болон саналаар тулгаж тоолж Монгол 
Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.1-д заасан 
үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргийн судалгааг гарган түдгэлзүүлсэн хэргийн бүртгэл 
хөдөлгөөнийг тогтмол хийж, шийдвэрлэлтэнд нь хяналт тавьж, мэдээг гаргаж 
ажилласан.  

Хэрэг бүртгэгчийн даалгаврын гүйцэтгэлд тусгайлан хяналт тавьж үр дүнг тооцон 
ажиллаж байна. Мөн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж буй алба хаагчдын ажлыг 
шалган зааварчлах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 
ажиллаж хэрэг бүртгэгч болон хэрэг бүртгэх бүхий алба хаагчдад түдгэлзүүлсэн 
хэргүүдэд 24 удаа зааварчилгаа хүргүүлж, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж 
ажилласан.  

Эрэн сурвалжлах “АSАР” сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, санд оруулсан 
мэдээллийг  эрүүгийн ахлах төлөөлөгч биечлэн хянаж, бүртгэлд аван байнгын хяналт 
тавин ажиллаж байна.  
 

Хоёр: УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, ЦЕГ-ын даргын болон аймаг, нийслэл,  
дүүргийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын тушаал шийдвэрийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн 
 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсад хүний эрхийг 
хангах үндэсний хөтөлбөр”, Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний 2 дахь хөтөлбөр, Олон 
нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа хөтөлбөр, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
мэдээлэл сурталчилгааны хөтөлбөр, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр гэх мэт Монгол Улсын хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллага, албан 
тушаалтны тогтоол, шийдвэр, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөний биелэлт -28,  Алба хаагчдаас иргэдтэй зөв харьцах тухай 05 тоот албан 
даалгавар, Цагдаагийн байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах талаар 2015 онд 
хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, Цагдаагийн ерөнхий газрын Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх салбар зөвлөлийн 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, Цагдаагийн Ерөнхий 
газрын дарга, тэргүүн дэд, дэд дарга, Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга нарын 
тушаал, албан даалгавар, үүрэг нийт 14 -г хүлээн авч, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 
гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж үр дүнг тооцон, биелэлтийг цаг тухайд нь холбогдох 
байгууллагад хүргүүлэн ажиллаа. 
 

Гурав: Удирдлагын манлайлал, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тэдгээрийн 
хэрэгжилт, ЦЕГ-ын даргын үүрэг, зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн биелэлтийг 

зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ, үр дүн  
 

 Эрх зүйн шинэчлэл ялангуяа Хууль зүйн салбарын шинэчлэлийн үед цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын нөхцөл бололцоо улам сайжрах талаар 
тайлбарлан сурталчилж, Цагдаагийн алба хаагчдын цалингийн нэмэгдлийн 
өөрчлөлтийг харьцуулсан тооцоо болон албан тушаалын цолны талаар  мэдээлэл өгч, 
төрийн алба, цагдаагийн албыг хүндэтгэн үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай хандан хуулиа 
биелүүлж, харьцааны соёл, сахилга ёс зүйг сахиж, нэгдмэл санаатай ажиллах талаар 
алба хаагчдад үүрэг чиглэл байнга өгч ажилласан. 



   Хэлтсийн даргын өгсөн үүргийн дагуу хөдөлгөөнт эргүүлиийн 2 автомашинд 
хөтлөгдвөл зохих бичиг баримт, бүртгэл болон алба хаагчдын өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд нь хэрэглэгдэх цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 
эмхэтгэлийг өгч үйл ажиллагаанд нь ашиглуулж байна. Автомашины өнгө үзэмж, 
эвдрэл гэмтэлийг үзэх зорилгоор удаа дараа шалгалт явуулж, гарсан зөрчил дутагдлыг  
цаг тухайд нь засуулан арилгуулсан.  

2015 онд  хэлтсийн даргаас  эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргад 5 удаа, мөрдөн 
байцаах тасгийн даргад 5 удаа,  хэв журам хамгаалах тасгийн даргад 8 удаа, 
төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн даргад 5 удаа үүрэг чиглэл өгч, биелэлтийг 
тооцон ажилласан.  Мөн дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга эрүүгийн 
албанд 6, мөрдөн байцаах  тасагт  4,  хэв журмын албанд 3 удаа зааварчлагаа өгч, 
хариуг авч ажилласан. 

Мөрдөн байцаах тасгийн даргаас мөрдөн байцаагч нарт даргын даалгавар, ахлах 
мөрдөн байцаагчийн зааварчилга -62  удаа өгч ажилласан ба мөн хэв журмын тасгийн 
дарга  чиглэлийн ахлах байцаагч  болон ахлах байцаагч нарт  11  удаа хугацаатай 
үүрэг,   алба хаагчдад нийт 464 удаа зааварчлага өгч ажилласан.  

Хэлтсийн даргын зөвлөлөөр хэлэлцэх асуудлуудын төлөвлөгөө гарган даргын 
зөвлөлийн хурлыг 11 удаа хуралдуулж 95 асуудлыг авч хэлэлцэн, тодорхой 
шийдвэрүүдийг гарган, үр дүнг тооцон ажилласан. Үүнээс удирдлага зохион 
байгуулалтын талаар 21, хүний нөөцийн чиглэлээр 74 асуудал авч хэлэлцсэн байна. 
Иргэдээс ирүүлж буй өргөдөл, гомдол, түүний шийдвэрлэлт 7 хоногийн нөхцөл байдлын 
талаар болон эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргийн шалгалтын явц байдалтай 
Даваа гараг бүр танилцан ажиллаж, ноцтой хэргүүд дээр ажлын хэсэг байгуулан 
удирдлагаар ханган ажиллаж байна.  
 Архи согтууруулах ундаа хэрэглэж, цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг 
зөрчихгүй байхад анхаарч энэ чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга болон 
тэргүүн дэд, дэд дарга нараас өгсөн үүрэг, ажлын чиглэлийг бие бүрэлдэхүүнд 
танилцуулан баталгаа авлаа. Мөн Авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн 
үнэмлэхтэй, хувийн автомашинтай алба хаагчдын судалгаа гарган архи согтууруулах 
ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ авто тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байхыг онцгойлон 
анхааруулж ажиллаа. 
 Өглөөний рапортын дараа эрүүгийн цагдаагийн тасаг, нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн алба хаагчидтай уулзан ажил байдалтай танилцан ажлаа 
эрчимжүүлэх, сахилга ёс зүйн зөрчилгүй ажиллах талаар үүрэг, чиглэл өгч тасгийн 
дарга, ахлахуудыг хөдөлгөөнт болон явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэлд хяналт тавих 
зорилгоор хариуцлагатай эргүүлийн хуваарь гарган хэрхэн үүрэг гүйцэтгэж байгаад 
газар дээр нь очиж шалган тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. 
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гарсан гэмт хэргийн нөхцөл байдлын 
судалгааг 14 хоног, сараар гарган дүн шинжилгээ хийн цаашид хийх ажлаа төлөвлөн 
тасгийн дарга нартай хамтран удирдлагаар ханган ажиллаж байна. Мөн хоногт гарсан 
гэмт хэргийн талаарх дуудлага, мэдээлэлтэй танилцан тухай бүр гарсан хэргийн газар 
биечлэн очиж үүрэг чиглэл өгч ажилласан. 
 Шинэлэг, санаачлага гарган үр дүнтэй ажиллаж байгаа алба хаагчдыг тухай бүр 
хамт олны өмнө сайшаан урамшуулж ажлын үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Тухайлбал 
Алба хаагчдын ажлын үр дүнг сар бүр дүгнэж, хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэн алба хаагчдын ажлын үр дүнг харгалзан 157 алба хаагчийн сарын 
үндсэн цалинг  5-20% хувиар нэмж урамшуулан, 136 алба хаагчийн сарын үндсэн 
цалинг 5-20% хувиар бууруулан ажилласан байна.  

 
Дөрөв: Үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх,  

мэдээллийг тайлагнах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, үр дүн: 
 



 Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын 
судалгааг 14 хоног тутамд гаргаж, дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлын дарга, Нийслэлийн цагдаагийн газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газарт хүргүүлэн 
танилцуулж цаашид хийж гүйцэтгэх ажлаа төлөвлөн хүн хүч, хэрэгслээ оновчтой зөв 
зохион байгуулж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

  Дүүргийн 2 дугаар прокурорын газарт өдөр бүр хүлээн авсан гомдол мэдээллийг 
хүргүүлж, эрүүгийн хэргийн дугаарыг  сард 2 удаа авч   санд шивсэн хэргийн бүртгэлтэй  
тулган  ажилласны  дүнд 2015 онд  цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд 
шивэгдэлгүй  үлдсэн, орхигдсон  хэрэг байхгүй, зөрчил дутагдалгүй  ажилласан.  

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2015 онд нийт 813 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Эдгээр  
эрүүгийн гэмт хэргүүдийг алба хаагчид санд шивж  оруулж байгаа байдалд хяналт 
тавьж, гаргасан алдаа, дутуу  мэдээлэл нэг бүрийг тухайн үед засч оруулан цагдаагийн 
байгууллагын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэлээ.  

Өдөр тутам Жижүүрийн шуурхай албанд ирүүлсэн гэмт хэрэг, захиргааны  
зөрчлийн шинжтэй мэдээ мэдээллийн “Бүртгэл хяналтын хуудас”-ыг ашиглаж, бүртгэл 
хөтлөлтийн байдалд хяналт тавьж  ажиллаж  байна. Дээрх  хуудсыг жижүүрийн 
шуурхай  албанд ашиглах, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын тушаалыг 
хэрэгжүүлэхтэй  холбоотой  мэдээллийг хүн  нэг бүрт хүргэж  зааварлан ажилласан.      
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ 
хийж, хулгай болон бусад төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгдэж байгаа гараг, цагийн судалгааг 
гарган үнэлэлт, дүгнэлт өгч, эргүүлийн чиглэлд хамруулан эргүүл, хамгаалалт 
хариуцсан ахлах байцаагч, дэд хэсгийн ахлах байцаагч нар хяналт тавин үр дүнг 
тооцон ажилласан.  Тухайлбал:  
           Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт Хан-Уул дүүргийн 1, 2, 3, 11, 15 
дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт явган эргүүлийн чиглэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
төрийн байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчид болон хариуцсан хороодын нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагыг “Нийтийн эргүүл”-д 
татан оролцуулах талаар Засаг даргын захирамж гаргуулах талаар 2015 оны 05 дугаар 
сарын 06-ны өдөр 8о-3/2124 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн боловч төрийн 
байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдыг нийтийн эргүүлд татан оролцуулах 
боломжгүй гэсэн хариуг ирүүлсэн. 

Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Энхбат 
хэлтэс тасгуудын тайлан, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг нэгтгэн сар бүр 
хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар сонсгол оруулж хэлэлцүүлэн зөвлөлийн 
хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
 

Тав: Шүүх, прокурорын мэдэгдэл, энгийн магадлалын дагуу авсан арга 
хэмжээ, үр дүн 

 
 Хан-Уул дүүргийн прокурорын газартай хамтарсан зөвлөгөөнийг нийт  3 удаа 

зохион байгуулж, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг дагаж мөрдөх, ээдрээ төвөгтэй, 
олон үйлдэлтэй хэргүүдийг хурдан шуурхай шийдвэрлэх, цаашид хамтран шийдвэрлэх 
ажил, арга хэмжээг тодорхойлж хамтран ажиллах хэлэлцэн ажилласан. 2015 оны 
байдлаар Дүүргийн прокурорын газраас мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулахдаа 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль түүнийг дагаж мөрдөх журмыг зөрчсөн давхардсан 
тоогоор 7 алба хаагчдад прокурорын шаардлага 4 удаа, 7 алба хаагчдад хариуцлага 
тооцуулахаар 6 албан бичиг ирүүлснийг хүлээн авч тухай бүр нь албаны шалгалт хийж, 
хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн хариуцлага тооцон, дахин ийм 
төрлийн зөрчил гаргахгүй байх талаар хичээл сургалт зохион байгуулан ажилласан.  

Нийслэлийн прокурорын газраас Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт хүргүүлсэн 
мэдэгдлийн хүрээнд хорих ял хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан болон хорих ял 
тэнсэгдсэн, шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан этгээдүүдэд тавьж 
байгаа захиргааны хяналтыг сайжруулах чиглэлээр тус хэлтсийн захиргааны хяналтад 



байдаг 60 иргэнийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр, захиргааны хяналтад 
хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй хүмүүст тавих 45 хоногийн аяны хүрээнд 
2015.06.25-ны өдрүүдэд хэлтсийн хурлын зааланд хүлээн авч уулзалт зохион 
байгуулан тэдгээр иргэдийг дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх талаар 2 
цагийн сургалтыг зохион явуулан дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх талаар 
баталгаа гаргуулан авсан.  

 2015.01.30- ны өдрийн 03 дугаартай  прокурорын шаардлагыг мөрдөн байцаагч, 
цагдаагийн ахмад О.Мөнхзулд холбогдуулан бичжээ.   

     
Зургаа: Цагдаагийн байгууллагад иргэд байгууллагаас ирүүлсэн гэмт   

хэргийн тухай гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж буй байдал 
 
        Тус хэлтэст  2015 онд 15284 гомдол  хүлээн авч, нэгдсэн санд бүртгэж хуулийн 
хугацаанд нийт 15118  буюу 98,9  %-ийг нь  шийдвэрлэсэн.  Гэмт хэргийн шинжтэй 2018 
гомдлыг шийдвэрлэснээс:  

- Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн -813 буюу  40.2% 
- Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан – 1070 буюу 58%% 
- Харьяаллаар шилжүүлсэн- 35  байна.  

             Үүний  807 буюу 40%-г нь 5 хоногт, 1211 буюу 60%-г 6-19 хоногийн хугацаанд 
шийдвэрлэн ажилласан. 

Захиргааны  зөрчлийн шинжтэй  2116 гомдлыг шийдвэрлэснээс:  
-Торгуулийн хуудсаар -1501 буюу 71%  
- Шийтгэврээр – 514 буюу  24.2   %  
- Шүүхээр баривчлуулсан – 52  хүн  
- Хөөн хэлэлцэх хугацааг зогсоосон – 28 

        - Зөрчлийг хянан шалгах ажиллагаа явуулаагүй-21 байна. Дээрхи гомдол 
мэдээллийн 1904 буюу 90%-г 1-14 хоногт, 212  буюу 10%-ийг нь 15-28 хоногт     
шийдвэрлэжээ.  

Бусад байдлаар  11469  мэдээллийг  шийдвэрлэснээс:  
- Газар дээр нь очиж зохицуулсан – 6308 буюу  55% 
- Зөвлөгөө  өгсөн -2454 буюу 21.3%  
- Саатуулах байранд шилжүүлсэн -552 буюу 4.8% 
- Ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн – 550 буюу 4.8% 
- Дуудлага худлаа байсан  буюу буцаагдсан – 1605  мэдээлэл байна.  

         2015 онд  1, 2, 3, 11, 15-р хороодын нутаг дэвсгэрт  813  гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь 
өмнөх  оны  мөн үеэс 31 нэгжээр буюу  3.9%-р өсч, бүртгэгдэх үедээ  сэжигтнээр 
тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 277  хэрэг үйлдэгдсэнээс 171  хэргийг нөхөн 
илрүүлж, илрүүлэлт 61.7  хувьтай байгаа нь өмнөх оноос өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Гэмт хэргийн улмаас албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд 2 тэрбум 177.6 
сая  төгрөгний хохирол учирсанаас 1 тэрбум 152.1  сая  төгрөгийг нөхөн төлүүлсэнээр 
хохирол нөхөн төлүүлэлт 52.9 хувьтай  байгаа  нь өмнөх оны  мөн үеэс 12%-иар өссөн 
үзүүлэлттэй  байна. Үүнийг ангиллаар нь авч  үзвэл: 
          Хөнгөн хэргийн улмаас 559.7 сая төгрөгний  хохирол учирсанаас 469.6 сая  буюу 
84 хувийг, хүндэвтэр, хүнд, онц хүнд хэргийн улмаас 1617.9  сая төгрөгний хохирол 
учирсанаас 682.4 сая буюу 42.2 хувийг нь  нөхөн төлүүлжээ.  
                                                                                                                                                                                                                            

Долоо: Санхүү, нийгмийн асуудлын талаар авсан арга хэмжээний үр дүн 
 

2015 онд Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас 1,310,058,4 мянган төгрөгийн 
санхүүжилт авч, 1,310,718,1  мянган төгрөгийн зарлагын гүйлгээнд хяналт тавьж, 
төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж, хоорондын тооцоо хариуцсан нягтлан бодогч 
нартай тооцоо нийлж ажилласан. 



 Санхүү аж ахуйн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд бүртгэлээр тавих  хяналт чанартай 
явуулж, шинээр хэвлэгдэн гарсан нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримтын 
дагуу анхан шатны баримтыг заавар журмын дагуу үнэн зөв хөтөлж, бүртгэлийн ажлыг 
хуулийн дагуу явуулж ирлээ. 

   Харилцагч байгууллагуудтай өр авлага үүсгэхгүй байх талаар анхаарч ажилласан. 
   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 12,903,1 мянган төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлж, 

эрүүлжүүлэхийн төлбөр төлөлтөнд хяналт тавьж, өдөр бүр төлбөрийг хийлгэж, 
мэдээллийн санд оруулж ажилласан ба  сар бүрийн эрүүлжүүлэхийн тайланг  УБХЦГ-т 
хүргүүлж ажилласан. 

   Үнэт цаасны тооцоог алба хаагч нэг бүртэй өдөр бүр хийж орлогыг цаг         
хугацаанд нь оруулах талаар алба хаагчдад зөвлөмж өгч, төлбөр төлөлтийн зөрчилгүй 
ажиллан тайлангийн хугацаанд торгууль, шийтгэвэрийн орлогоор 48,027,4 мянган 
төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлж, сар бүрийн тайланг хугацаанд нь УБХЦГ-т 
хүргүүлсэн. 

   Хүний нөөцийн хэлтсээс ирүүлсэн тушаал шийдвэрийн дагуу алба хаагчдын цалин 
нэмэгдлийг хугацаанд нь тооцон олгож, хонож үүрэг гүйцэтгэж байгаа жижүүрийн алба 
хаагч нарт хоолны мөнгө 12,468,3 мянган төгрөг ээлжийн амралтын мөнгийг бодож 
олгон цалингийн дэлгэрэнгүй судалгааг сар бүр гаргаж УБХЦГ-т хүргүүлсэн.  

   Хэлтсийн дуудлага мэдээлэл, эргүүл жижүүрийн автомашинд шаардлагатай 
шатахуун 44,943,5 мянган, бичиг хэргийн материал 4,027,3 мянган төгрөгийг тус тус 
зарцуулан хэлтсийн цэвэрлэгээ үйлчилгээнд өдөр тутам хяналт тавьж, алба хаагчдыг 
цэвэр,тохитой орчинд ажиллах нөхцөлөөр ханган, цэвэрлэгээний болон аж ахуй, бичиг 
хэргийн материалын хангалтыг нормын дагуу олгож ажилласан.   

2015 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй 
холбоотой  санхүүгийн ил тод байдал, иргэдийг үнэн зөв мэдээллээр хангаж  
ажиллахыг  мөрдлөг болгон шилэн дансны нэгдсэн систем болон  өөрийн байгууллагын 
сайтанд 2015 оны батагдсан болон шинэчлэгдсэн төсөв, санхүүгийн холбогдолтой 
бусад мэдээ мэдээллийг байршуулж  ажилласан.   
 

СУРГАЛТ, САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ОЛОН НИЙТИЙН АЖЛЫН ТАЛААР: 
 

Тус цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжил, албаны соёл, ур чадварыг 

дээшлүүлэх, тэдний харилцааны соёл, сахилга, ёс зүйг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, бие бялдар, 

бэлтгэлжилтийн түвшинг хангах, шинэ дэвшилтэт арга техник, хэрэгсэл, технологийг эзэмших 

чадварт суралцуулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-117/ 

болон Цагдаагийн Ерөнхий газрын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, 2015 онд зохион явуулах 

албаны сургалтын  төлөвлөгөөг  хэлтсийн даргаар батлуулж, сургалтыг  зохион явууллаа. 

Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын 

түвшинг дээшлүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалт дадлагын төв 

болон Цагдаагийн ерөнхий газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас зохион 

байгуулсан нийт 45  сургалтанд тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар, хариуцлагатай 

зохицуулагч, мөрдөн байцаагч, Эрүүгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч, хэв журмын 

офицер, цагдаа 79,  Хууль сахиулах их сургуулийн бакалаварт 1 алба хаагч, 

Удирдлагын академи бакалаварт 2 алба хаагч, Хувийн их дээд сургуулийн магистерт  3 

алба хаагч суралцаж байна. 

Англи хэлний анхан болон дунд шатны сургалтанд хэв журмын цагдаа, 

цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Өнөрбат хамрагдсан. 

Алба хаагчдын ажилдаа хандах хандлага, мэдлэгийг дээшлүүлэх, сэтгэлгээг 

өөрчлөх зорилгоор нэгдсэн сургалтыг дараах сэдвүүдээр зохион явуулсан. Үүнд:  

“Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга зам”, “Захиргааны зөрчлийг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа”, “Эцгийн ухаарал”, “Монгол хэл зөв бичих дүрэг”, “Цагдаагийн 



алба хаагчийн сахилгын дүрэм”, “Юнион Пэй Цалингийн карт”, “Дотоод аюулгүй 

байдлыг хангах”, “Прокуроын хамтарсан зөвлөгөөн”, “Бид харьцаанд бэлэн үү”, 

“Албандаа итгэх итгэл ажилд хандах хандлага”, “Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлэх, “Ашиг сонирхлын зөрлөөс урьдчилан сэргийлэх”, “Тамхины хяналтын тухай 

хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль”, “Цагдаагийн албаны цол олгох журам” 

“Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цахим 

өргөдөл, гомдлын нэгдсэн систем /www.service. Police.gov.mn/, “SMS-MT” тусгай 

дугаарын мессэж үйлчилгээ”,“Бэлгийн цөөнхийн эрхийн талаар мэдлэг олгох”,   

“Цагдаагийн алба хаагч Гадаад Улсын иргэнтэй харилцах”, “ Авто тээврийн салбарын 

олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, конвенци тэдгээрийн зохицуулалт”, “Санхүүгийн эрх 

чөлөө”, “Хууль зүйн  сайдын даргын 2015 оны А/186 тушаал”, “Байгууллагын найрсаг 

байдал”, “Миний түүх”, “Амьдралын ухаан”, “Архины хор хөнөөлийг буруулах 

туршилага”, “Төв орон нутгийн цагдаагийн нэгжүүдийн хэрэгжүүлсэн шинэлэг ажил, 

туршлага гарын алагаар”, “ Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/78, А/79, 

А/82, А/83, А/84, А/85, А/86, А/87, А/89 дүгээр тушаалуудаар, Цагдаагийн байгууллагын 

үйл ажиллагааны журам код 100, 135,137, 200, 400 –аар  нийт 35 ажлын байрны 

сургалтыг зохион байгуулан ажилласан. 

 Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын  Сэтгэл зүйчдийн багийг 2015 оны 1 

улиралд ажлын 5 өдөр цагдаагийн хэлтэс дээр ажиллуулж  сэтгэл зүйч нар тус 

цагдаагийн хэлтсийн 10 алба хаагчтай уулзаж ярилцан сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэн 4 

алба хаагчаас 3 төрлийн сэтгэл зүйн сорил авч дүгнэн ажилласан. Мөн сэтгэл зүйчдийн 

багийг 2015 оны 4 дүгээр улиралд ажлын 5 өдөр цагдаагийн хэлтэс дээр ажиллуулж 

сэтгэл зүйчдийн багаас тус цагдаагийн хэлтсийн 52 алба хаагчид “Ажлын байрны 

стрессийн бууруулах хэрэгцээ шаардлага, бууруулах аргачлал”, “Цагдаагийн алба 

хаагчийн сахилга ёс зүйн зарим асуудал” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулж, 

ажлын байрны стрессийг буруулах дасгалыг хийлгэсэн мөн алба хаагчдын бие хүний 

зан чанарын онцлог шинжийг тодорхойлох сорилыг 35, сэтгэл санааны илрэл болох 

сэтгэлийн түгшүүрийн, стресс, гутралын шинж бий эсэхийг оношлох судалгааг 34 алба 

хаагчаас нийт 69 алба хаагчаас биечлэн, судалгааны дүнгээс сэтгэл зүйн шалтгаант 

асуудалтай алба хаагчийг илрүүлэн тусгайлан уулзаж, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч 

ажилласан. 

           Алба хаагч бүрийн ахуй амьдралыг судлах, тэдэнд дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх, 

хамт олны дундаас ямар ажил арга хэмжээг хүсэн хүлээж байгааг нь тогтмол судлан 

тэдэнд чиглэсэн ажил зохиох зорилгоор хэлтсийн доторх ахмадын зөвлөл, 

эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, ахлагчийн зөвлөл, биеийн тамир, спорт урлагийн зөвлөл 

байгуулан ажиллуулж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна. 

Тус хэлтсээс соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг үндэслэн тухайн сард ямар 

төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулах талаар график гарган тасаг, албадууд 

графикийн дагуу хамт олны дунд соён гэгээрүүлэх ажлыг нилээд идэвхтэй зохион 

байгуулсан. Үүнд: 

1. Машинт, явган эргүүлийн нэрэмжит хэлтсийн аварга шалгаруулах сагсан 

бөмбөгийн тэмцээн, Мөрдөн байцаагч нарын нэрэмжит хэлтсийн аварга шалгаруулах 

ширээн теннисний тэмцээн, Хэсгийн байцаагч нарын нэрэмжит хэлтсийн аварга 

шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн, Хэлтсийн даргын нэрэмжит марш тактикийн 

тэмцээн,  хэлтсийн аварга шалгаруулах Шатар, даам, буудлага, дардасны 

тэмцээнүүдийг амжилттай зохион байгуулан ажилласан. 

http://www.service/


     2. Монгол цагдаа- 2015” сагсан бөмбөгийн тэмцээнд амжилттай оролцож 5 дугаар байр, 

“Монгол цагдаагийн-2015” хүчний гурав төрөлт, “Монгол цагдаа-2015” гар бөмбөг, “Монгол 

цагдаа-2015” буудлага, дугуйн тэмцээнүүдэд амжилттай оролцсон, “Монгол Цагдаа-2015” Кросс 

гүйлтийн тэмцээнд амжилттай оролцож 2 дугаар байрыг тус цагдаагийн хэлтсийн саатуулах 

байрны цагдаа, цагдаагийн ахлагч С.Батбаяр эзэлж Өргөмжлөл, мөнгөн медаль,  мөнгөн 

шагналаар шагнагдсан, Хан-Уул дүүргийн засаг даргын нэрэмжит цомын аварга шалгаруулах 

спортын 4-н төрөлт тэмцээнд хэлтсийн баг тамирчид амжилттай оролцож гар бөмбөгийн 

тэмцээний эрэгтэй баг тамирчид хүрэл медаль, сагсан бөмбөгийн төрөлд 4 дүгээр байранд тус 

тус шалгарсан. 

3. Хэлтсийн алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургалтанд 

хамруулах, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам код 117-ыг хэрэгжүүлэх, алба 

хаагчийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, нийтийн биеийн тамир, спортыг олон нийтэд сурталчлах, 

алба хаагчдын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлээр 45 хоногийн аян зохион байгуулан 

уг арга хэмжээний хүрээнд Хан-Уул дүүргийн Төр захиргааны байгууллагуудын  дунд Гар 

бөмбөгийн тэмцээн, Хэлтсийн алба хаагчдын дунд дугуйн аялал,  Монита, Чанга шивнээ, 

буудлагын Дардас, шатар, даамны тэмцээнүүдийг зохион байгуулан мөн мөрдөн байцаах 

тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Баттулга “санхүүгийн эрх чөлөө- Хуримтлал”, 

лекторын холбооны гишүүн Лектор Д.Гантулга “Нөлөөлөх урлаг” сэдвээр нийт алба хаагчдад 

сургалт зохион байгуулан ажилласан.  

Тус цагдаагийн хэлтсээс 2015 оны  11 дүгээр сарын сарын 20-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 

төр, захиргааны байгууллагуудын дунд “Дуун цэнгүүн” арга хэмжээг амжилттай зохион 

байгуулсан бөгөөд арга хэмжээнд тус дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурал, Оцгой байдлын хэлтэс, Өмч газрын харилцааны алба, Эрүүл мэндийн 

төв, Цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн багууд оролцсноос тус цагдаагийн хэлтэс 

тэргүүн байранд шалгарсан. 

 Тус хэлтэст ажиллаж байгаад чөлөөнд гарсан ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэх 

зорилгоор хэлтсийн даргын тушаал гарган XҮII-р жарны ялгуусан хэмээх модон хонь 

жилийн Сар шинийн баярыг тохиолдуулан зөвлөлийн гишүүд 2015 оны 02 дугаар сарын 

15-17 ны  өдрүүдэд нийт 56 ахмад настаны ар гэрээр орж 1,512,000 төгрөгний бэлэг, 

дурсгалын зүйлийг гардуулж мөн  ахмадын өдрийг тохиолдуулан 2015 оны 10 дугаар 

сарын 09-ний өдөр тус цагдаагийн хэлтэс ажиллаж байгаад чөлөөнд гарсан 

ахмадууддаа хүлээн авч тэдний санал хүсэлтийг сонсож 1.680.000 төгрөгөөр хүндэтгэл 

үзүүлэн  ажилласан. 

 Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор : Алба хаагчдын ахуй 

амьдралтай танилцах, гэр бүлтэй уулзаж санал хүсэлтийг сонсох, тусламж дэмжлэг 

үзүүлэх талаар хэлтсийн даргаас тасгийн дарга, ажил хариуцсан ахлах байцаагч нарт 

үүрэг, чиглэл өгсөн.  

 Өгсөн үүргийн дагуу тасгийн дарга, ахлах байцаагч нараас 2015 онд нийт 86 

алба хаагчийн ар гэртэй уулзаж санал хүсэлтийг сонсож түүний мөрөөр ДЦС-3, ДЦС-4 

ТӨХК-нуудад албан бичгээр хандан Гэр хороололд амьдардаг 55 алба хаагчид 

хөнгөлттэй үнээр нүүрс олгуулан мөн алба хаагчдын нийгмийн асуудлын шийдвэр 

зорилгоор 2015 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 8ө-2/4485 алба бичгээр Дүүргийн 

засаг даргад 2 алба хаагчид иж бүрэн гэр олгуулах, 1 алба хаагчид газар олгуулахаар 

хандахад 1 алба хаагчийн газрын асуудлыг шийдвэрлэн өгч, Монгол Улсын төсвийн 

орлогын бүрдүүлэл тасарч байгаатай холбоотойгоор Засгийн газрын 230 дугаар 

тогтоол гарч төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлсэн тул 2 алба хаагчид иж бүрэн гэр 

олгох ажлыг шийдвэрлэх боломжгүй гэсэн хариуг 2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны 

өдрийн 02/1156 албан бичгээр хариу ирүүлсэн.  



2015 оны байдлаар тус хэлтсээс сахилгын зөрчил гарган 22 алба хаагч сахилгын 

шийтгэл хүлээсэн ба үүнээс офицер 18 , цагдаа 4 байна. Урд оны мөн үетэй 

харьцуулахад сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдын тоо 7 нэгжээр буюу 32 

хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.   Зөрчлийн хэлбэрээр нь авч үзвэл ажлын 

хариуцлага алдсан 11, ЭБШХ болон бусад хууль дүрэм зөрчсөн 3, ЦАХ-ийн харьцааны 

соёл, ёс зүй зөрчсөн 3, архидан согтуурсан 1, үүрэг даалгавар үл биелүүлсэн 3, бусад 1 

байна.    Ноогдуулсан шийтгэлийг төрлөөр нь авч үзвэл Тухайн албанд нэг жилийн 

хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халагдсан 2, албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 

сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хуваарь бууруулсан 13, сануулсан 7, Шийтгэлийг 

ноогдуулсан албан тушаалаар нь ЦЕГ-аас 4, тухайн байгууллагын даргын тушаалаар 

15, бусад 3, сахилга ёс зүйн зөрчлийг илрүүлсэн аргаар нь гадны хяналтаар 8, тухайн 

байгууллагын дотоод хяналтаар 11, иргэд байгууллагын мэдээлэлээр 1, төрийн болон 

төрийн бус байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, материалаас 2 байна. Эрүүгийн хэрэгт 

холбогдон шалгагдаж байгаа 1 үүнээс офицер 1 байна. 
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