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ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТСИЙН  
2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2019.03.26                 Улаанбаатар  хот 
 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын чиглэлээр  
 
 1.1.Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын чиглэлээр: 
 

а/ Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, тогтоол шийдвэр, бодлогын болон 
захиргааны үйл ажиллагааны баримт бичгийн зүйл, заалтын хэрэгжилтийг 
хангах  ажлыг зохион байгуулсан ажлын талаар: 

    Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчаас Зэвсэгт 
хүчний удирдах бүрэлдэхүүний стратегийн цугларалт, төрийн цэргийн 
байгууллагуудын удирдлагуудтай уулзахдаа өгсөн үүрэг, Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдын Орон нутгийн удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөний үеэр өгсөн үүрэг, Цагдаа, 
дотоодын цэргийн байгууллагын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөний үеэр 
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагч, цагдаагийн 
хурандаа С.Баатаржавын 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 5/21 дугаартай 
албан бичгээр өгсөн үүрэг, Сар шинийн баярыг тохиолдуулан 2019 оны 02 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн 01/88 дугаартай “Үүрэг,ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай,  
Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргаас 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний 
өдрийн 2/52 дугаартай “Мэдээлэл, ажлын чиглэл”, 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны 
өдрийн 2/105 дугаартай  “Мэдээлэл, ажлын чиглэл”,  2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний 
өдрийн 2/87 дугаартай “Ажлын чиглэл” хүргүүлэх тухай. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа З.Дашдаваагаас 
2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 3/46 дугаартай үүрэг, ажлын чиглэл, 2019 
оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 3/86 дугаартай Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай, 01 
дүгээр сарын 21-ний өдрийн 3/24 дугаартай Ажлын чиглэл, 01 дүгээр сарын 30-ны 
өдрийн 3/46 дугаартай “Үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай”, 02 дугаар сарын 21-ний 
өдрийн 3/68 дугаартай “Үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай”, 02 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн 3/73 дугаартай “Үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай”, 02 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн 3/77 дугаартай “Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай”,  

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, 
цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдоржийн бичгээр өгсөн 23 хоногийн рапортаар өгсөн 15 
үүрэг, ажлын чиглэл, албан бичиг зэрэг 38 албан бичгийг алба хаагчдад танилцуулж, 
биелэлтийг холбогдох газар, хэлтэст хүргүүлж, бусад үүрэг, албан даалгавар, ажлын 
чиглэлийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлэн ажилласан.  

 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, эрх 
зүйн актууд, үүрэг, даалгавар, хөтөлбөр, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Төрийн болон албаны 
нууцын тухай хууль, Олон Улсын гэрээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, 
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 
Зөрчлийн болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудын хэрэгжилтийн талаар саналаа зохих газарт 
хүргүүлж, Зөрчлийн болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Эрүүгийн болон 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай зэрэг хуулиудаар  алба хаагч нарт хэлтэс 
буюу ажлын байран дахь 11, Цагдаа, Дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд 16, 
Авлигатай тэмцэх газарт 3, Нийслэлийн цагдаагийн газарт 5, бусад 5 сургалтад, нийт 
40 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 528 алба хаагчийг хамруулан зохион 
байгуулж үр дүнг тооцож ажилласан.    

Дээд шатны байгууллага болон бусад газар, хэлтэс, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагаас бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр  нийт 1218 албан бичиг 
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хүлээн авсанаас үүрэг 22, ажлын чиглэл 71, зөвлөмж 17, мэдээлэл 27, эрэн 
сурвалжлах 85, бусад байдлаар 996 албан бичиг хүлээн авч, удирдлагын заалт 
бичүүлэн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж нийт 265 үүрэг, ажлын чиглэл, 
албан даалгавар, зөвлөмжийн биелэлтийг хугацаанд нь гарган холбогдох газарт 
хүргүүлэн ажилласан.  

 
б/ Байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдааны талаарх мэдээлэл, 

тушаалын тоо, шийдвэрлэсэн асуудлын талаар: 
Хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал 2019 оны 1 дүгээр улиралд нийт  4 

удаа хуралдаж, удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 15, албаны шалгалт болон 
прокурорын шаардлагын талаар 3, хүний нөөцийн талаар 4, нийт 22 асуудлыг авч 
хэлэлцэн шийдвэрлэж, ажлын үр дүнгээр 68 алба хаагчийн цалинг 935 хувиар нэмж, 
24 алба хаагчийн цалинг 280 хувиар бууруулж, алба хаагчдад сахилгын шийтгэл 
ногдуулаагүй ба хэлтсийн даргын /А/ тушаал-10, /Б/тушаал-09, нийт 19 тушаал 
гаргасан байна.  

 
 в/ Дээд шатны байгууллагуудаас ирүүлж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм 
журам, санамж бичиг болон бусад эрх зүйн актад хүргүүлсэн санал, шинээр 
батлагдсан эрх зүйн актуудыг дагаж мөрдөх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, 
арга хэмжээний талаар:  

 Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтсээс ирүүлсэн Засгийн газрын 2019 
оны 6 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгож 
журам”, 7 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт 
гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгож журам” 8 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд 
ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”, 9 дүгээр тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд 
цалин, урамшуулал олгох журам”, 36 дугаар тогтоолоор баталсан “Стратеги 
төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам”, 37 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, 
шалгуур, үзүүлэлтийг тогтоох тайлан  гаргах журам”, 38 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, 
ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэжлийн түвшинг үнэлэх журам” Засгийн газрын 2019 оны 
33 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, мөн хэлтээс ирүүлсэн “Иргэний болон аж ахуйн хэргийн 
талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай Монгол улс, Бүгд Найрамдах Беларусь улс 
хоорондын гэрээ”, “Гэмт этгээд шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах 
Беларусь Улс хоорондын гэрээ”, Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх 
тухай Монгол Улс, Бүгд найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээ” Хөдөлмөр 
хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2019 оны А/46, А/09 
дүгээр тушаалаар баталсан “Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны 
журам”, “Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалтын журам”, Зам тээврийн 
хөгжлийн сайдын 2018 оны 192 дугаар тушаалаар “Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл 
хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”,  Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 03 
дугаар сарын 05-ны өдрийн “Алба хаагчдыг түр чөлөөлж, суралцуулах тухай Б/154, 
155 дугаар тушаал, мөн даргын “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 
код 908-д нэмэлт оруулах тухай” 2019 оны А/53 дугаар тушаал, “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 120 тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай” А/44 дүгээр тушаал зэрэг нийт 42 хууль тогтоомж, дүрэм, журам, санамж бичиг 
болон бусад эрх зүйн акттай танилцаж, зарим хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудад 
тусгах саналыг хүргүүлэн, дагаж мөрдөх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэн ажилласан.  
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 г/ Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, холбоо, мэдээллийн 
чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлын талаар товч тайлагнах: 

Тус байгууллагын архив нь 2019 оны 1 дүгээр улиралд Архивын баримт 
бичгийн бүрдүүлэлт, түүнийг шалгах, үнэлэх, устгах ажлыг зохион байгуулах  Баримт 
бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг хэлтсийн даргын А/11 дугаар 
тушаалаар шинэчилэн томилж, Цагдаагийн Ерөнхий газрын Төв архиваас ирүүлсэн 
үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны явцад үүсэх 
хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг байнга хадгалах 31, түр хадгалах 95, 70 жил 
хадгалах 3, нийт 129 баримт бичгийг хүлээн авч ажилласан. н Баримт бичиг нягтлан 
шалгах комиссын 01 дүгээр хурлыг хэлэлцүүлэн 2019 онд архивын улсын нэгдсэн 
үзлэгт бэлтгэх, хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган хэлтсийн даргар батлуулан, хэлтсийн 
даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/07 дугаартай Ажлын хэсэг 
байгуулах тушаал гарган архивын нэгдсэн үзлэгт бэлтгэн ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх  Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн 
комиссын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01 дугаартай хуралд тус хэлтсийн 
2013 оны үйл ажиллагааны явцад үүссан байнга хадгалах 54, түр хадгалах, 192, 70 
жил хадгалах 1, 2015 оны байнга хадгалах 43, түр хадгалах 257, 70 жил хадгалах 1, 
2016 оны байнга хадгалах 41, түр хадгалах 274, 70 жил хадгалах 1, 2017 оны байнга 
хадгалах 36, түр хадгалах 279 баримт, нэгдсэн 70 жил хадгалах хадгаламжийн 55 
материалыг тус тус оруулан хэлэлцүүлэн батлуулсан. Мөн 1969-2010 оны хооронд 
үүссэн устгах бичгийн түүвэр жагсаалтыг гарган батлуулж, 2019 оны 02 дугаар сарын 
27-ны өдөр Улаанчулуутын хогийн цэг дээр устгах ажлыг зохион байгуулж фото 
зургаар баримтжуулж ажилласан.  

Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн 2013 оны байнга хадгалах 54 
баримтыг Цагдаагийн ерөнхий газрын төв архивт 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны 
өдрийн 30р/2472 дугаартай албан бичгээр шилжүүлсэн. Мөн Цагдаагийн ерөнхий 
газрын батлагдсан хуваарийн дагуу 2015 оны байнга хадгалах 43, 2016 оны  байнга 
хадгалах 61 хадгаламжийг Цагдаагийн ерөнхий газрын төв архивт шилжүүлэхээр 
бэлтгэн ажиллаж байна.  

 
д/ Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажиллах нөхцөл, 

боломжийг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар:  
 Хэлтсийн алба хаагчдыг гар нүүрээр бүртгэдэг цахим бүртгэлийн машиныг 
“Рийлсофт ХХК-аар 1 ширхэгийг 652.900 төгрөгөөр авч, нэгдүгээр давхарт 
байршуулан алба хаагчдад .  
 Тус хэлтсээс алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тэдэнд дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх зорилгоор Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 1 алба хаагч 
элэгний хорт хавдар тусаж хүндэрсэн тул алба хаагчид алба хаагчдын дундаас 
700.000 төгрөгийг цуглуулж дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 
 Мөн Цагдаа-Амгалан хотхон орон сууцанд байр захиалах 3 алба хаагчийг, 
түрээсийн орон сууцны хөнгөлттэй зээлд хамрагдах 30 алба хаагчийн санал, 
хүсэлтийг  Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн.  

 Хэлтсийн амжиргааны түвшин доогуур 50 алба хаагчдын судалгааг гаргаж  
гурил, будаа, ургамлын тос зэргийг гардуулан өгсөн.     

 
 е/ Нийслэлийн цагдаагийн газрын тайланд зайлшгүй тусгуулах өөрийн 
байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн шинэлэг ажил, арга 
хэмжээний талаар:  
 Дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын нэр дээр тус 
хэлтсийн байрны ашиглалтыг сайжруулах, давхар нэмж барих, алба хаагчдын 
ажиллах нөхцөл боломжийг хангах, хариуцсан нутаг дэвсгэрийг камерын бүрэн 
хяналтанд авах, авто машины парк шинэчлэлт хийхэд шаардлагатай төсөв 
санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх талаар энэ оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 30р/754 
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дугаартай албан бичгээр танилцуулга хүргүүлж, Засаг даргыг урьж бие 
бүрэлдэхүүнтэй  уулзалт ярилцлага зохион байгуулж ажилласан.   
 Дээрхи танилцуулгыг хүргүүлсэнээр хэлтсийн жижүүр болон эрүүлжүүлэх, 
саатуулах байр, хариуцсан  1, 2, 3, 11, 15 дугаар хорооны хэсгийн байцаагчийн 
өрөөнүүдэд хяналтын IP 10 ширхэг ухаалаг камерыг байршуулсан. 
 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг нэг мөр ойлголттой болгох, тэмдэглэл 
хөтлүүлэхээр алба хаагч бүрт 380.000 төгрөгний зардлаар үүрэг даалгаварын 
дэвтэртэй болгосон. 
  

1.2.Хүний нөөцийн талаар: 
а/ Алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан сургалт, түүний үр дүнгийн 

талаар: 
 Алба хаагчдын ажилдаа хандах хандлага, мэдлэгийг дээшлүүлэх, сэтгэлгээг 
өөрчлөх зорилгоор албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 онд зохион явуулах 
ажлын байран дахь 11, Цагдаа, Дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд 16, 
Авлигатай тэмцэх газарт 3, Нийслэлийн цагдаагийн газарт 5, бусад 5 сургалтад, нийт 
40 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 528 алба хаагчийг хамруулан зохион 
байгуулж үр дүнг тооцож  ажилласан.    
 Дүүргийн прокурорын газар, цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүд 2019 онд “Алба 
хаагчдын эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
учирч байгаа хүндрэл бэрхшээл”, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт 
тавих ажлын талаарх мэдээлэл, түүний шийдвэрлэлт” сэдвээр хамтарсан 
зөвлөгөөнийг 2 удаа  зохион байгуулсан.  
 Хариуцсан 1,2,3,11,15 дугаар хорооны хэсгийн байцаагч нарыг чадавхжуулах, 
тэдний ажилд тусламж дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дүүргийн прокурорын газрын 
хяналтын прокурор хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй иргэдэд 1 удаа сургалт 
зохион байгуулсан.  

       
б/ Сургалт, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус 

байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар: 
   Хэлтсийн 2019 оны Соён гэргээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 4 бүлэг 27 заалттай 
боловсруулж энэ оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр хэлтсийн даргаар батлуулан 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: 
 -Спорт, уралдааны талаар-10 
 -Олон нийтийн арга хэмжээний талаар-17 
 -Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар 3 нийт 6 ажил арга 
хэмжээг цаг хугацаанд нь зохион байгуулж биелэлт үр дүнг тооцож, алба хаагчдын ур 
чадвар дээшилсэн.  
 Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын “Хүч” спорт хорооны нэрэмжит “Чөлөөт бөх”-
ийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 5 алба хаагч, “Бокс”-ын тэмцээнд 1 алба хаагч, 
“Жудо бөх”-ийн тэмцээнд 4 алба хаагч, “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээнд эрэгтэй, 
эмэгтэй баг тамирчид амжилттай оролцсон.  
 Төлөвлөгөөний дагуу Мөрдөн байцаах тасгийн нэрэмжит “Гар бөмбөг”-ийн, 
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн нэрэмжит хэлтсийн “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг тус тус зохион байгуулж давхардсан тоогоор 121 алба 
хаагчид  амжилттай оролцсон. 

 Тасгийн дарга нар биечлэн нийт 24 алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдтэй 
уулзаж, санал хүсэлтийг нь хүлээн авч, өөрийн ажил албаны онцлогийг тайлбарлан 
таниулж ар гэр ахуй амьдралтай нь танилцаж, гэр бүлийн 24 гишүүдээс нь гарсан 2 
санал хүсэлтийг нь бичгээр авч үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж биелэлт, үр дүнг 
тооцож ажилласан.   
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в/ Гадаад улс оронд алба хаагчдыг сургалтанд хамруулсан байдал, 
хүргүүлсэн саналын талаар: 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс болон Нийслэлийн 
цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс ирүүлсэн албан бичгүүдийг тухай 
бүр нь алба хаагч нарт танилцуулж, санал авч шийдвэрлэдэг ба шаардлага хангасан 
алба хаагч байхгүй талаар саналыг  хүргүүлж ажилласан.  

Гадаад орнуудын цагдаагийн байгууллагын туршлага судлах үйл ажиллагаанд 
хамрагдаагүй. 

 
г/ Хүний нөөцийн бодлогын талаар /томилогдсон, чөлөөлөгдсөн, хүний 

нөөцийн нөхөн хангалт хийсэн, батлагдсан орон тоо, дутуу орон тоо/: 
2019 оны 1 дүгээр улиралд тус хэлтэс нь батлагдсан орон тоо 126, офицер-65, 

ахлагч-55, энгийн-6, дутуу орон тоо 3 /мөрдөгч 2, эрүүгийн мөрдөгч 1 нийт 117 алба 
хаагчийн хүн хүчтэйгээр ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод заагдсан 
ажил үүргийг гүйцэтгэж ажиллаж байна.  

 2019 оны 1 дүгээр улиралд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 8 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргын тушаалаар 10, нийт 12 алба хаагч тус хэлтэст 
томилогдож, ахлагч бүрэлдэхүүнээс 5 алба хаагчийг офицерийн бүрэлдэхүүнд 
оруулж, 2 алба хаагч өөр алба, газар, хэлтэст шилжиж, 3 алба хаагч өөрийн хүсэлтээр 
албанаас чөлөөлөгдөж, 1 алба хаагч албанаас халагдсан байна.  

 Тус цагдаагийн хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар сул орон тоонд 
нөхөн хангалт хийлгэхээр 2019 оны 1 дүгээр улиралд нийт 5 иргэний судалж 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлж 
шийдвэрлүүлсэн.  
 Шинээр томилогдсон 15 алба хаагчдад дадлагажигч багшийг хэлтсийн даргын 
тушаалаар томилон, түүний хийж гүйцэтгэж байгаа ажил болон алба хаагчийн 
харьцаанд  тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар анхааран, зааварчилж үүрэг чиглэл 
өгсөн.  

  
д/ Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, 

арга хэмжээний талаар:  
Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар бүлгийн хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг гаргах 10.3 

дугаар зүйлд заасны дагуу тус цагдаагийн хэлтсийн 58 алба хаагчийн хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг мэдүүлүүлж баталгааны хуудсыг, 112 алба хаагчийн хамаарал 
бүхий этгээдүүдийн судалгааг гаргаж нэгтгэн Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний 
нөөц, сургалтын хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

Мөн шинээр томилогдсон 8 алба хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг 30 хоногийн дотор бөглүүлж “Баталгааны хуудас”-г хэвлүүлэн гарын үсэг 
зуруулж Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлсэн.  
 Цагдаагийн ерөнхий газрын 126 дугаарын тусгай утсаар 24 цагаар хүлээн авна 
гэсэн самбарыг иргэдийг хүлээн авах танхимд байрлуулсанаас хойш иргэдээс ямар 
нэгэн  санал хүсэлт гараагүй байна. 
  Тус цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдад энэ онд Авлигын эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх төлөвлөгөөний дагуу “Авлига, хээл хахуулаас ангид байх” сэдвээр 1 цагийн  
сургалтад давхардсан тоогоор 69 алба хаагчийг хамруулах ажилласан.  
 Мөн авлигатай тэмцэх газарт зохион байгуулсан “Авлигын эсрэг хууль, нийтийн 
албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх” талаарх 3 удаагийн сургалтанд 13 алба хаагч хамрагдсан. 
  Авлигын аливаа хэлбэрийг үл тэвчих алба хаагчдын сэтгэл зүйн орчинг 
төлөвшүүлэх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл 
сурталчилгааг www.khanuul-1.police.gov.mn, дүүргийн www.khanuul.mn зэрэг 2 сайтаар 
иргэд, олон нийтэд сурталчлан, оршин суугч, иргэдэд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр гарын авлага, санамж, сэрэмжлүүлэгийг тарааж, цахим 

http://www.khanuul-1.police.gov.mn/
http://www.khanuul.mn/
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мэдээллийн zaluu.com, unuudur.mn сайтад, Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр 
хэлтсийн албан ёсны цахим хуудаст сурталчилж, ажилласан. Алба хаагчдаас авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан алба хаагч байхгүй. 

 
 1.3.Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 
 

а/ Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг 
даргаар уламжлан шийдвэрлүүлсэн ажил, арга хэмжээ, төсөв, хөрөнгө, 
зарцуулалт, үр дүнгийн талаар: 
 Дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын нэр дээр тус 
хэлтсийн байрны ашиглалтыг сайжруулах, давхар нэмж барих, алба хаагчдын 
ажиллах нөхцөл боломжийг хангах, хариуцсан нутаг дэвсгэрийг камерын бүрэн 
хяналтанд авах, авто машины парк шинэчлэлт хийхэд шаардлагатай төсөв 
санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх талаар энэ оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 30р/754 
дугаартай албан бичгээр танилцуулга хүргүүлж, Засаг даргыг урьж бие 
бүрэлдэхүүнтэй  уулзалт ярилцлага зохион байгуулж ажилласан.   

Дээрхи танилцуулгыг хүргүүлсэнээр Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга болон 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар уламжлан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:  

Хэлтсийн жижүүр болон эрүүлжүүлэх, саатуулах байр, хариуцсан 1, 2, 3, 11, 15 
дугаар 5 хорооны хэсгийн байцаагчийн өрөөнүүдэд 2.500.000 төгрөгний үнэ бүхий  10 
ширхэг IP хяналтын ухаалаг камерын шийдвэрлүүлсэн. 
   

б/Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын 29 дүгээр тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний 
талаар: 

Тус хэлтсийн санхүүгийн алба нь 2019 оны 2 дугаар сарын байдлаар улсын 
төсвөөс /өссөн дүнгээр 295.387,2 мянган төгрөг, өөрийн орлого 3.000,0 мянган төгрөг 
нийт 298.387,2 мянган төгрөгийн төсөв батлагдсанаас гүйцэтгэлээр улсын төсвийн 
санхүүжилт 295.387,2 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 3.887,7 мянган төгрөг төвлөрч 
бүгд  299.487,7 мянган төгрөгийн эх үүсвэртэй ажиллаа.    

 Орлогын төлөвлөгөө 887.7 мянган төгрөгөөр давсан. Цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшууллын зардалд: /өссөн дүнгээр/ 256.095,9 мянган төгрөг, Байр 
ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд: /өссөн дүнгээр/ 5,881,8 мянган төгрөг, 
Хангамж, бараа материалын зардалд. /өссөн дүнгээр/ 10,972,8 мянган төгрөг, 
Нормативт зардалд:  /өссөн дүнгээр/ 2.805,0 мянган төгрөг, Бусдаар гүйцэтгүүлсэн, 
ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамжын зардалд: /өөссөн дүнгээр/ 436,2 мянган 
төгрөгийн зардал гарсан. Эд хогшил, урсгал засварын зардалд: 374,0 мянган төгрөг, 
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалын зардалд 1.377.2 мянган төгрөг нийт 283.031,9 
мянган төгрөгийн зарцуулсан. 

Нийслэлийн Аудитын газраас тус хэлтсийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайланг баталгаажуулахад акт, төлбөр тавигдаагүй ба 9999,6 мянган төгрөгийн 
зөрчил заагдсаны дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. 

“Шилэн дансны мэдээллийг цахим болон мэдээллийн самбарт өдөр тутам 
байрлуулах үүрэг бүхий мэдээлэл оруулагчийг сольж, шилэн дансны мэдээллийг 
өөрчилж шинэчилсэн.  

2019 оны 2 дугаар сард төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүрийн 8-ны 
дотор цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгийн орлого зарлагын гүйлгээг хийж, 
гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт гүйлгээ гарсанаас хойш 7 хоногийн 
дотор оруулбал зохих нийт 24 мэдээлэл оруулахаас хугацаандаа 24 мэдээлэл 
оруулж, ил тод байдлыг ханган ажилласан. 

Мөн хэлтсийн вэб сайтанд /http://kanuul-1.police.gov.mn/-; шилэн дансны тухай 
хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 29 дугаар тогтоол, мэдээллийн ил тод байдлыг 
хангах журам, 2019 оны төсвийн хуваарь, 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
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тайлан, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлангийн дүгнэлт, 2019 
оны төсвийн гүйцэтгэлийн эхний 2 сарын мэдээ, төсвийн 1, 2 дугаар сарын орлого тус 
бүрийг байрлуулсан.  

Цагдаагийн хэлтсийн санхүүгийн үйл ажиллагааг мэдээллийн самбар, хэлтсийн 
гадна талд болон дотор талд шинэчилэн гарган, байгууллагын төсөв, төсвийн 
гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг иргэд олон нийтэд хүргэн ажилласан.  

Шилэн дансны тухай хуулийн 8.2-т заасны дагуу төсвийн шууд захирагч шилэн 
дансны үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.  

 
1.4. Сахилга, хариуцлага, дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын чиглэлээр:  

 
а/ Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар 
  

Алба хаагчдын сахилга ёс зүйг урд оны мөн үетэй харьцуулахад сахилга ёс 
зүйн зөрчилд холбогдон сахилгын шийтгэл ногдуулсан алба хаагчдын тоо 2018 оны 1 
дүгээр улирлын байдлаар 8 алба хаагч байсан бол 2019 оны мөн үетэй харьцуулахад 
2 алба хаагч болж 6 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна.  
 Сахилга ёс зүйн нийт 2 зөрчилд сахилгын шийтгэл ногдуулж шийдвэрлэхэд: 
сануулсан 2 байна.  
 Алба хаагчдаас сахилгын зөрчил гаргаж байгаа болон гаргаж болзошгүй 24 
алба хаагчдын ар гэрээр орж амьдрал ахуйтай нь танилцан, ар гэрийн гишүүдтэй 
уулзах тэдний санал хүсэлтийг сонсон, гаргасан санал хүсэлтийг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 
 Сахилга ёс зүйн зөрчлийг илрүүлсэн арга нь гадны буюу иргэд байгууллагын 
мэдээллээр 2 алба хаагч байна.  
          Сахилгын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж танилцуулга, нотломжийн хамт 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хяналт шалгалт, үнэлгээ, ёс журмын хэлтэст албан 
бичгээр хүргүүлсэн.  
 Алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг шалгаж Бямба, Ням гарагуудад утсаар 
албаны бэлэн байдлыг 26 удаа давхардсан тоогоор 2028 алба хаагчийг шалгасан. 
 Албаны шалгалт явуулсан тоо  урьд оны мөн үетэй харьцуулвал 8 нэгж буюу 
88,8 хувь, холбогдсон алба хаагчдын тоо 8 нэгжээр буюу 94.7 хувиар буурсан 
үзүүлэлттэй байна. 
 

б/ Алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд, байгууллагаас 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн 
талаар: 

Цагдаагийн алба хаагчдаас хэлтсийн удирдлагад нийт 36 өргөдөл, хүсэлт 
гаргасныг хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлэсэн.  
 Энэ оны 1 дүгээр улиралд иргэд, байгууллагаас алба хаагчийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой 1 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, 1 алба хаагч холбогдон 
шалгагдсан. Үүнийг төрлөөр авч үзвэл: Хэрэг материалын хугацаа хэтрүүлсэн байна. 
Шийдвэрлэлтээр авч үзвэл: цалин бууруулсан 1 байна. 
 Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг цагдаагийн байгууллагын 
servise.police.gov.mn/ цахим хуудсанд бүртгэн авч, цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлдэг 
ба төрийн захиргааны байгууллагуудын хооронд Edoc.ub.gov.mn программыг 
ашигладаг. Тухайн программд нийт 217 албан бичиг ирсэнээс 207 албан бичгийн 
шийдвэрлэлт хийгдэж, үлдэгдэл 10 байна.  
 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Засгийн газрын Smart city.mn 11-11 
төвөөс тус хэлтсийн алба хаагч нартай холбоотой иргэд байгууллагаас гаргасан 5 
талархал, сайшаалыг хүлээн авч 3 хүсэлт, 1 гомдол, шүүмжлэлийг  шийдвэрлэсэн.  
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в/ Эрүүл ажлын байрны орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээний  талаар: 
Хэлтсийн алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр энэ онд 1 удаа 

эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. Үүнд: 
 Энэ оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Монбиофарм ХХК-ны лабораторитой  
хамтран элэгний В,С вирус гепатитыг илрүүлэх шинжилгээнд Элэгний В,С вирус 
гепатитыг илрүүлэх шинжилгээнд 107 алба хаагчийг хамруулсан. 
 Энэ оны 01 дүгээр сарын 07-11-ний өдрүүдэд 2 алба хаагчийг Сүүж-Уул 
амралын газарт үнэ төлбөргүй амраасан.   

  
Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
 

2.1: Нийтийн хэв журам хамгаалах чиг үүргийн хүрээнд: 
 

а/ Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүртгэгдсэн зөрчлийн судалгааг 14 
хоног тутамд гарган эргүүл хамгаалалт хариуцсан ахлах байцаагчаас үнэлэлт, 
дүгнэлт өгч, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй гудамж талбай, олон нийтийн 
газарт давхардсан тоогоор 2815 алба хаагчийг 1405 чиглэлд 204506 цагийн явган 
эргүүлд томилгоожуулан ажиллуулж нийт 5599 зөрчлийг илрүүлэн 5588 иргэнийг 
183,510,000 төгрөгөөр торгож, шийтгэл оногдуулсан.   

Алба хаагчид эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд 75 гэмт хэргийг илрүүлж, 47 
гэмт хэргийг таслан зогсоож, эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 2800 иргэнийг 
саатуулж, ар гэр, асран хамгаалагчид нь 1035 иргэнийг хүлээлгэн өгч ажилласан. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ 
хийж, нөхцөл байдал хүндэрсэн үед долоо хоногийн Баасан гарагийн тодорхой 
цагуудад хэлтсийн нийт бие бүрэлдэхүүнийг нэгдсэн эргүүлд 35 удаа, хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй газруудад давхардсан тоогоор 
1240 алба хаагчийг 620 явган эргүүлийн чиглэлд хамруулан ажиллуулж тухай бүр нь 
үр дүнг тооцсон. 
           б/ Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А/860 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Аз жаргалтай хотын индекс”-ийн түвшинг хангуулах гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, 
иргэд, оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр “Камержуулалт-2” сарын 
болзолт уралдааныг хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулах 14 заалт бүхий 
салбар төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, уралдааны удирдамж, болзолыг 2018 
оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр хороодын Засаг дарга, хамтарсан багийн гишүүд 
болон хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 17 сууц өмчлөгчдийн холбоо, 
58 архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг болон худалдан борлуулдаг аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, 21 гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллага, их, дээд болон коллежийн 
12, ерөнхий боловсролын 6, сууц өмчлөгчдийн холбооны дарга нарт танилцуулж 
ажилласан.  
 Болзолт уралдааны хүрээнд нийт 144 ширхэг IP /MNS6423:2013, олон улсын 
IP67 маркийн шаардлага хангасан шөнийн бичлэгтэй HIKVSION брендийн камеруудыг 
32.232.700 төгрөгөөр хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд суурлиулж ажилласан.   
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хүрээнд гэмт хэрэг үйлдэгддэг газрууд болон төв 
байруудын орчимд 1 дүгээр хороо 6, 3 дугаар хороо 17 камерыг байршуулан 11 хороо 
3 нийт 26 суурилуулсан байна. 
           в/ 2019 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
300 гомдлыг хүлээн авч 132 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээж болон хялбаршуулсан 
журмаар шийдвэрлэж, 145 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан, харьяаллын 
дагуу 1 гомдлыг шилжүүлж, 1297 иргэнийг 73,175,000 төгрөгөөр торгож шийтгэл 
оногдуулан, 9 гэмт хэргийг илрүүлж, шүүхээр 41 иргэнийг материалжуулан Хан-Уул 
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дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 7-30 хоногийн хугацаагаар 
баривчлуулах арга хэмжээ авахуулсан.  

г/ Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 91 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2015 оны А/609 дүгээр захирамжийг хэрэгжилтийг хангах, согтуугаар 
үйлдэгдэж байгаа  гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр 
“Эмзэг цэг”, “Шалгалт-1,2,3”,”Албадан эмчилгээ”, ”Хяналт”, ”Сар шинэ” зэрэг нэгдсэн  
болон тусгай 9 арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

Зохион байгуулсан нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээний хүрээнд архи 
согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг түүгээр үйлчилдэг 577 аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, 249 хүнийг шалгаж 4 зөрчил илрүүлж 4 хуулийн этгээдийг Зөрчлийн 
тухай хуулийн 6.5.13,15.2.1 зүйлд заасны дагуу  4.000.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл 
оногдуулсан.  

Гудамж талбай, олон нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд байнга архидан 
согтуурч танхайрдаг, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг этгээдүүдэд Зөрчлийн тухай 
хуульд заасан шийтгэл оногдуулж иргэд оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг 
хангах чиглэлээр “Баривчилгаа-1,2,3”,Албадан эмчилгээ” зэрэг тусгай арга хэмжээг 
зохион байгуулж 70 хүнд зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж Хан-Уул 
дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлэн шүүгчийн шийтгэвэрээр  
баривчлах шийтгэл оногдуулсан. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийг 
бууруулах, оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг хангах чиглэлээр “Албадан 
эмчилгээ-” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж 19 хүнийг дүүргийн Эрүүл мэндийн 
төвийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамруулж, архинд донтох өвчтэй 19 иргэний 
материалыг дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хүргүүлж, шүүгчийн 
захирамжаар 8 хүнийг архины албадан эмчилгээнд явуулах шүүхийн шийдвэр 
гаргуулан Төв аймгийн Баян сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяа 
Албадан эмчилгээний газарт хүргэсэн. 

Дүүргийн Прокурортой хамтран Хан-Уул дүүргийн 15 хороо “Их Түмэн Трэйвел” 
ХХК-ны Минт бааранд 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр тус баарны захирал, 
менежер, ди жей, бартендер, зөөгч зэрэг 71 ажилчдад “Хар тамхи мансууруулах 
бодис болон хууль зүйн үр дагавар” , Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйл “Олон 
нийтийн газарт биеэ зүй бусаар авч явах” 5.2 дугаар зүйл “Танхайрах”,5.3 дугаар зүйл 
“Хүний биед халдах”, 6.5 дугаар зүйл “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль 
зөрчих”, 8.6 дугаар зүйл “Хулгайлах”, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/609 дүгээр 
захирамжаар 1 цагийн сургалтыг зохион байгуулж яриа таниулга хийсэн. 

Нэг хором аяны хүрээнд согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг түүгээр 
үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын цагийн хуваарийн талаар саналын хуудас 
бэлтгэн тус хэлтсийн “Facebook” хаягт байрлуулж иргэдээс саналыг сошиалаар авсан. 

Мөн аяны хүрээнд Хөдөөаж ахуйн их сургуулийн 5-н салбар сургуулийн 800 
оюутан, 100 багш ажилчдад 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр согтууруулах ундаа 
хэтрүүлэн хэрэглэж хүний эрүүл мэнд халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт 
холбогдох, өртөж хохирохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Цагдаагийн Ерөнхий 
газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга болон тус хэлстийн дарга нар яриа 
таниулга хийсэн. 

Тус хэлтсийн эрүүлжүүлэх байранд эрүүлжүүлэгдсэн 61 хүнд эрүүлжүүлэх 
байрны эмч нар Насан туршийн боловсрол төвийн багш нартай хамтран “Архины хор 
уршиг”, ”Гэр бүлийн хүчирхийлэл “ сэдвээр 4 удаагийн яриа таниулга хийсэн. 

д/ Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагааны талаар:  
Тус хэлтсийн Эрүүлжүүлэх байранд 2019 оны эхний 03 дугаар сарын 20-ны 

өдрийн байдлаар гудамж, талбай, олон нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ зөрчил гаргасан1789хүнийг 
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эрүүлжүүлж,1294 хүнээс 5,272,320 төгрөгний үйлчилгээний хөлс төлүүлж төлбөр 
төлөлт 72хувьтайбайна. 

Эрүүлжүүлэх байрны эмч нараас 548 хүнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж 
үзүүлж гудамж, талбай, олон нийтийн газарт архи согтууруулах ундааны зүйл 
хэтрүүлэн хэрэглэж ухаангүй унасан, биедээ гэмтэлтэй 25 иргэнийг яаралтай түргэн 
тусламжийн 103 болон дүүргийн эрүүл мэндийн төвд шилжүүлэн өгч, 143 хүнийг ар 
гэр, асран хамгаалагчид хүлээлгэн өгсөн. 

Эрүүлжүүлэх байрны өдөр тутмын үйл ажиллагааг Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, эрүүлжүүлэх саатуулах байр хариуцсан ахлах байцаагч, хэлтсийн 
хариуцлагатай эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа ахлах албан тушаалтай алба хаагч 
нар давхардсан тоогоор 397удаа шалгаж холбогдох хууль тогтоомж журмыг 
баримтлан ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч хяналт тавин ажилласан.  

Тус эрүүлжүүлэх байранд ашиглагдаж байгаа ХБНГУ-д үйлдвэрлэсэн  
согтуурлын  зэрэг  тогтоох /драйгер 5510/ загварын хэрэгслийг Монгол Улсын 
загварын туршилтанд хамрагдаагүй байх тул Монгол Улсын загварын туршилтанд 
баталгаажсан согтуурал хэмжигчээр хангах арга хэмжээг авч Цагдаагийн ерөнхий 
газрын Санхүү аж ахуйн албанаас 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр драйгер-6820 
загварын согтуурлын зэрэг тогтоох хэрэгсэлийг хүлээн авч, согтуурлын зэрэг тогтоох 
хэрэгслийг шинэчилсэн. 

 
 е/ Эргүүлийн үйл ажиллагааны  талаар: 
Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн 

судалгааг 14 хоног тутамд гарган эргүүл хамгаалалт хариуцсан ахлах байцаагчаас 
үнэлэлт, дүгнэлт өгч, гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй гудамж талбай, олон 
нийтийн газарт давхардсан тоогоор 1080 алба хаагчийг 540 чиглэлд 6480 цагийн 
явган эргүүлд томилгоожуулан ажиллуулсан.  

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал хүндэрсэн үед болон 
Сар шинэ, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Цэргийн баяр зэрэг 
тэмдэглэлт өдрүүдэд хэлтсийн нийт бие бүрэлдэхүүнийг нэгдсэн эргүүлд 19 удаа, 
давхардсан тоогоор 554 алба хаагчийг 277 чиглэлд хамруулан явган эргүүлд 
ажиллуулж тухай бүр нь үр дүнг тооцсон. 

Хан-Уул дүүргийн 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хороодын урамшилт эргүүлийн 15 
иргэнийг долоо хоногт 3 удаа, давхардсан тоогоор 246 чиглэлд хариуцсан хороодын 
эмзэг цэгүүдэд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлж, хийсэн ажлын талаар хэсгийн байцаагч 
нарт бичгээр танилцуулан ажлын үр дүнг тухай бүр тооцон ажилласан. 
 Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд хамруулах чиглэлээр хариуцсан нутаг дэвсгэрт нийт 3 удаа Гэрээт 
харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулдаг давхардсан тоогоор 18 аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 36 хамгаалагчийг тус цагдаагийн хэлтсийн 45 алба хаагчийн хамт явган 
эргүүлд ажиллуулсан. 
 Эргүүлийн үр дүнд 16 гэмт хэргийг илрүүлж, 12 гэмт хэргийг таслан зогсоож, 
нийт 1585 зөрчил илрүүлэн 97.660.000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авч, согтуугаар 
танхайрч зөрчил гаргасан 852 иргэнийг эрүүлжүүлэх саатуулах байранд хүлээлгэн 
өгч, согтрууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэж биеэ авч явах чадваргүй болсон 
170 иргэнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч ажилласан. 
 
 ё/ Захиргааны хяналтын үүргийн хэрэгжилтийн талаар: 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй иргэн хуулийн этгээдийн 186 галт зэвсгийг 
бүртгэж галт зэвсгийн нэгдсэн сангийн “тооллого” хэсэгт мэдээллийг бүртгэсэн. 

Бусад аймаг, хот, дүүрэгт худалдсан 15 галт зэвсгийг хасалт хийж шинээр 
худалдаж авсан, гэрийн хаяг шилжин ирсэн 40 галт зэвсгийг бүртгэж судалгаанд 
баяжилт хийсэн. 
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Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас “Зэвсэг-2018” нэгдсэн арга хэмжээний 
дүнтэй танилцаад өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө болон  дээрх албан 

бичгээр ирүүлсэн ажлын чиглэл, үүргийг  хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Нөхөн тооллого”  
тусгай арга хэмжээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 12-ны 
өдрийг хүртэл зохион байгуулж 8 галт зэвсгийг нөхөн тоолсон. 

 “Зэвсэг-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд бүртгэл тооллогонд 
хамрагдаагүй, хаана байгаа нь тодорхойгүй 165 галт зэвсгийн судалгааг гарган төв 
орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нарын нэр дээр эрэн сурвалжлах 
талаар 30в/6873 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн. 

Галт зэвсгийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн иргэн, хуулийн 
этгээдийн эзэмшилд байгаа галт зэвсгийн загвар, гол төмөр, замагны дугаараар нь 
судалгаанд баяжилт хийж өөр аймаг, дүүрэгт бүртгэгдсэн 97 галт зэвсэг эзэмшигчийн 
хаягыг иргэний бүртгэлийн мэдээлэлтэй тулгаж засвар хийсэн. 

 Хариуцсан нутаг дэвсгэрт химийн хорт бодис болон аюултай бодис, тэсэрч 
дэлбэрэх бодис тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, импортлох 
тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг шинэчлэх тухайн 
аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллагуудтай 
хамтран шалгах чиглэлээр “Бодис” тусгай арга хэмжээг 2019 оны 03 дугаар сарын 11-
ний өдөр дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан. 

Арга хэмжээний хүрээнд тэсэрч дэлбэрэх бодис буюу шатах тослох 
материалын бөөний, жижиглэн худалдаа эрхлэдэг  шатхуун түгээх станц 8, хийн түлш  
/газ/ үйлчилдэг 1,  химийн хорт бодис ашигладаг, хадгалдаг, худалддаг 22 нийт 30 аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг шалган бүртгэл судалгааг шинэчлэн гаргаж харуул 
хамгаалалт болон телехяналтын систем, дохиололгүй 7 аж ахуйн нэгжид харуул 
хамгаалалтыг сайжруулах, стандарт шаардлага хангасан телехяналтын камер 
суурилуулах, холбогдох хууль тогтоомж, журмыг баримтлан үйл ажиллагаа явуулах 
талаар зөвлөмж өгсөн. 

 
з/ Гэрээт харуулын болон хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулах 

журмын биелэлтэд хяналт тавих ажлын талаар: 
Монгол улсын гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах 

чиглэлээр 35 гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын хамгаалагч нарын үйл 
ажиллагааг шалгаж  хулгайлах төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, сонор 
сэрэмжийг дээшлүүлэх талаар зөвөлгөө өгч илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 8 
зөвлөмж хүргүүлсэн. 

Гэрээт харуул хамгаалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар сунгалт 
хийлгэх хүсэлт гаргасан 3 байгууллагад албан бичгээр хариуг Нийслэлийн цагдаагийн 
газрын дэд бөгөөд Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын даргын нэр дээр хүргүүлсэн. 

 
ж/ Хуульд заасан захиргааны бусад хяналтыг хэрэгжүүлэх талаар: 
Тус цагдаагийн хэлтэс нь Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоол 

батлагдсан “Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын 2 дахь 
заалтын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр “Интернэт Цахим тоглоом”, “Цахим тоглоом”, 
“Хүүхэд хамгаалал”, “Эмзэг цэг” зэрэг арга хэмжээнүүдийг хариуцсан нутаг дэвсгэрт 
зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажилласан.  

Тус цагдаагийн хэлтсийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
14 интернет цахим тоглоомын газрууд нь стандарт шаардлагыг ханган гадна талдаа 
хаяг, цагийн хуваарийг байршуулсан мөн бүртгэлийн гэрчилгээ, ажиллах дотоод 
журам, үйлчилгээний үнийн тариф, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх анхааруулга 
бүхий санамж, сэрэмжлүүлгийг байршуулан ажиллаж байгаад тогтмол хяналт 
тавьсан. 
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 и/ Байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр, хүн малын гоц 
халдварт өвчин гарсан зэрэг гэнэтийн аюул тохиолдсон үед хорио цээрийн дэглэм 
сахиулах: 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн “Гахайн гоц 
халдварт мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” А/20 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2019 оны он 02 дугаар сарын 02,03-ны  
өдрүүдэд дүүргийн хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын 
хэлтсийн улсын байцаагч, мэргэжилтэнтэй хамтран 42 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
үзлэг шалгалт зохион байгуулан ажилласан. 
 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Зайсангийн ам, Богины ам, 
Чандманы аманд дүүргийн онцгой байдлыг хэлтэс, Богдхан Уулын дархан цаазат 
газрын хамгаалалтын захиргаатай хамтран 8 алба хаагч 6 удаагийн эргүүл шалгалтыг 
зохион байгуулж, 4 аж ахуй нэгж байгууллагад үзлэг шалгалт хийж, 28 иргэнд 2 
төрлийн 28 санамж сэрэмжлүүлэг өгч ажилласан.  
 

й/ Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үеийн хамгаалалтын талаар: 
Энэ оны 1 дүгээр улирлын байдлаар олон нийтийг хамарсан 7 арга хэмжээний 

үед хэв журмын эргүүл, хамгаалалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 142 алба 
хаагч хэв журам сахиулж, зөрчил дутагдалгүй ажилласан. Үүнд: 

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн 4 гишүүнээс 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн 12 цагаас 16 цагийн хооронд Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо Жанжин 
Сүхбаатарын нэрэмжит талбайд “Манан дэглэмийн эсрэг” бүх нийтийн жагсаал, 
цуглааныг 2 дах удаагаа зохион байгуулах үед тус цагдаагийн хэлтсээс 50 алба 
хаагчийг томилгоожуулан бэлэн байдалд ажиллуулсан.   

Монголын Морин спорт уяачдын холбооны долдугаар их хурал 2019 оны 01 
дүгээр сарын 24-ний өдрийн 07:00 цагаас 21:00 цагийн хооронд Хан-Уул дүүргийн 15 
дугаар хороо Корпейрайт зочид буудалд зохион байгуулагдах үед тус цагдаагийн 
хэлтсээс 2 чиглэлд 4 албан хаагч хэв журам сахиулан ажилласан. 

Сар шинийн баярт зориулсан хүчит бөхийн барилдаан 2019 оны 02 дугаар сарын 
04-ний өдрийн 11:00 цагаас 20:00 цаг хүртэл  “Буянт-Ухаа” спортын ордонд зохион 
байгуулагдах үед иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр тус цагдаагийн 
хэлтсээс 30 алба хаагч, 2019 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 06 цагаас 11 цагийн 
хооронд иргэд нар харах үед Хийморийн овооны орчим 4 чиглэлд 8 алба хаагч, баяр 
амралтын өдрүүдэд хариуцсан нутаг дэвсгэрт иргэд ихээр цуглардаг Бурхан багшийн 
цэцэрлэгт хүрээлэн, Зайсан толгой орчмыг явган эргүүлийн чиглэлд хамруулан тус 
тус хяналт тавин ажилласан. 

Монголын Бурхан шашинтны Төв Гандантэгчэнлин хийдээс XVII жарны 
“Урвууулагч” хэмээх шороон гахай жилийн шинийн 14 буюу Өндөр гэгээн 
Занабазарын дүйчин өдөрт зориулсан Бурханы насны авшиг хайрлах хурал номын 
үйл ажиллагаа Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо Буянт-Ухаа спорт ордонд  2019 оны 
02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 08 цаг 30 минутаас 13:00 цагийн хооронд зохион 
байгуулагдах үед тус хэлтсээс 20 албан хаагчийг Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 
хоёрдугаар хэлтсийн хурлын зааланд бэлэн байдалд ажиллуулан удирдлагаас өгсөн 
үүрэг чиглэлийг хэрэгжүүлж ажилласан.  

Хан-Уул дүүргийн 2-р хороо Соёлын ордонд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
ерөнхий газраас зохион байгуулж буй Монгол Улсын Хөдөлмөр, Нийгмийн 
Хамгаалалын Яам, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Хөдөлмөр эрхлэлт, 
Хөдөлмөрийн Яам хооронд “Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад ажилчин илгээх, хүлээн 
авах тухай” Харилцан ойлголцлын санамж бичигт заасны дагуу хөдөлмөрийн 
гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдэд  зориулсан Солонгос хэлний түвшин тогтоох 
шалгалтын бүртгэлийг 2019 оны 03 дугаар сарын 13, 14, 15-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулах үед  тус хэлтсээс давхардсан тоогоор 18 алба хаагч хэв журам сахиулж 
зөрчил дутагдалгүй ажилласан. 
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к / Хэв журмын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, гэмт хэрэг, зөрчлийг 

бууруулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар: 
 

Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн судалгааг 14 хоног тутамд гарган дүн 
шинжилгээ хийж, Хэлтсийн даргад танилцуулан Дүүргийн Прокурорын газар, Дүүргийн 
засаг дарга нарт хүргүүлэн ажилласан. 

Хоногийн дуудлага мэдээллийн шийдвэрлэлтэнд өдөр тутам хяналт тавин, эргэн 
шалгах дуудлага мэдээллийг цохолт хийн алба хаагчдаар шалгуулан, судалгааг 7 
хоногоор гарган үнэлэлт дүгнэлт өгч ажилласан.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны “Эрх олгох тухай” А/32 дугаар 
тушаалаар зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн эрх олгосон алба хаагчдын ажлын ачааллыг 
тэнцвэржүүлэх чиглэлээр 7 хоног бүрийн Даваа гарагт шалгаж байгаа гомдол, 
мэдээлэл, зөрчлийн хэргийн судалгааг гарган хэлтсийн даргад танилцуулж, ачааллыг 
тэнцвэржүүлэн ажилласан. 

 
 2.2.Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр Цагдаагийн Ерөнхий газар, Нийслэлийн цагдаагийн газраас 
зохион байгуулсан, “Нэг хором“ аян нэгдсэн арга хэмжээ, “Бодис”, “Нөхөн тооллого”, 
“Нийтийн байр” тусгай арга хэмжээ, “Сар шинэ-2019”, Мишээл экспо худалдааны төв 
дээр 2019.02.01-ны өдөр зохион байгуулсан “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”, “Эмзэг цэг” 
хяналт шалгалт нэгдсэн арга хэмжээ,  иргэдийн өмчийн хулгай, орон байрны хулгайн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажлын хэсэг, “Хаалт боолт”, “Подвол”, 
“Ломбард”, “Урамшилт эргүүл”, Эрэн сурвалжлалт” тусгай арга хэмжээ, Архи 
согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг аж ахуй нэгж байгууллагуудтай Цагдаагийн 
хэлтсийн дарга, хороон засаг дарга хамтарсан гурвалсан гэрээ байгуулсах,  иргэдийн 
өмчийн хулгай, орон байрны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
ажлын хэсэг, “Цахим тоглоом”, “Хүүхдийн аюулгүй байдал”, “Халаасны хулгай”, 
“Шалгалт-2”, “Баривчилгаа-1”, Цагдаагийн байгууллагын ахмад ажилтан нартай 
хамтран ажиллах тусгай арга хэмжээ, зэрэг нийт нэгдсэн 6 тусгай  47 тусгай арга 
хэмжээг зохион явуулж, үр дүнг тооцон ажилласан.    
   
 2.3.Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

а/ Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
хариуцсан 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт ”Сар шинэ”, “Цахим 
тоглоом”, ”Илрүүлэлт 2019”, ”Нуугдмал”, ”Нэг хором”, “Хүүхдийн аюулгүй байдал”, ”PC 
тоглоом”, ”Подвол” зэрэг нэгдсэн 4, хэсэгчилсэн 7 арга хэмжээг зохион байгуулан 
ажилласан. 

Тухайлбал: Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 
Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Интернэт, цахим 
тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах” журмын хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр “Цахим тоглоом” хэсэгчилсэн арга хэмжээний салбар төлөвлөгөө гарган 
ажилласан. 

Арга хэмжээний хүрээнд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах ,эрсдэл бүхий 
нөхцөл байдлыг засуулах арилгуулах чиглэлээр 2019110006 дугаартай шаардлагыг 
ерөнхий боловсролын  сургууль, цэцэрлэгт  нийт 11 удаа хүргүүлсэн. 

 

 2.4. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 
 а/ Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүртгэгдсэн нийт 278  гэмт хэргийн 

254 буюу 91,3 хувийг хөнгөн, 24 буюу 8,6 хувийг  хүнд гэмт хэрэг эзэлж байна.                                            
 Шийдвэрлэлтээр нь авч үзвэл: 2019 оны нэгдүгээр улиралд 1, 2, 3, 11, 15-р 

хороодын нутаг дэвсгэрт 278 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 47 хэргээр 
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буюу 20,3%-р өсч, Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 269 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны, мөн үетэй 
харьцуулахад 15,6 хувиар өссөн үүнээс  эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 
хэрэг 18, хэргийн илрүүлэлт 6,7 хувьтай өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0,5 
хувиар илрүүлэлт өссөн үзүүлэлттэй байна. 

  Гэмт хэргийн   илрүүлэлтийг ангиллаар нь тооцож үзвэл:  
      Хөнгөн гэмт хэргийн илрүүлэлт 7,1 хувьтай байгаа нь  өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулбал 1,8 хувиар өссөн, хүнд гэмт хэргийн илрүүлэлт  0,0 хувьтай байна. 
 б/ Тус хэлтсээс гэмт хэргийн улмаас албан байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдэд 
548 сая 900 төгрөгний хохирол учирснаас 41 сая 100 төгрөгийг нөхөн төлүүлснээр 
хохирол нөхөн төлүүлэлт 8,9 хувьтай  байна. 
               в/ 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар прокурорын шаардлага 1 хүлээн авч, 
зөрчил гаргасан алба хаагчдад албаны шалгалт явуулж, хэлтсийн даргын зөвлөлийн 
хурлаар оруулан ажлын үр дүнгээр болон сахилгын шийтгэл оногдуулж цаашид 
прокурорын шаардлагад нэр дурьдагдсан алба хаагчдад дахин зөрчил дутагдал 
давтан гаргахгүй байх талаар үүрэг чиглэл өгсөн. 
     2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар дүүргийн прокурорын газартай хамтарсан 
зөвлөгөөнийг 2 удаа зохион байгуулж, зөвлөгөөнөөр Зөрчлийн болон Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай, Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 
хүндрэл бэрхшээлийн талаар санал бодлоо солилцсон. 
              г/ Эрэн сурвалжлах асап санд 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 
оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд тус хэлтсээс нийт 495 эрэн 
сурвалжлалтыг зарласнаас алга болсон хүн эрэн сурвалжлах /оршин суугаа 
газраасаа сураггүй алга болсон, шүүхээс эрэн сурвалжлуулахаар даалгасан/-233, 
оргодол, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 124, тээврийн хэрэгсэл эрэн сурвалжлах 2, эд 
зүйл эрэн сурвалжлах 135 тус тус зарлаж  эрэн сурвалжлах ажиллагааг зохион 
байгуулж ажиллан нийт 316 хүн, мал амьтан, тээврийн хэрэгсэл, эд зүйлийг олж 
тогтоон эрэн сурвалжлах ажлыг зогсоож ажилласан. 

д/ Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал хүндэрсэн үед 
болон “Сар шинэ”, “Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр”, “Цэргийн 
баяр” зэрэг тэмдэглэлт өдрүүдэд хэлтсийн нийт бие бүрэлдэхүүнийг нэгдсэн эргүүлд 
19 удаа, давхардсан тоогоор 554 алба хаагчийг 277 чиглэлд хамруулан явган эргүүлд 
ажиллуулж тухай бүр нь үр дүнг тооцож ажилласан болохыг танилцуулъя.  
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