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ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТСИЙН  
2019 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2019.06.27                 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 01/145 
дугаар “Үүрэг”, 01/189 дугаартай “Ажлын чиглэл”, 01/241 дугаартай “Үүрэг, ажлын 
чиглэл”, 01/363 дугаартай “Үүрэг, ажлын чиглэл”,  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргаас 2/139 дугаартай “Ажлын чиглэл”, 
2/225 дугаартай “Үүрэг”, 2/255 дугаартай “Ажлын чиглэл”, 2/263 дугаартай “Мэдээлэл 
ажлын чиглэл”  хүргүүлэх тухай, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргаас  3/101 дугаартай “Ажлын чиглэл 
хүргүүлэх тухай”, 3/108 дугаартай “Ажлын чиглэл хүргүүүлэх тухай”, Цагдаа, дотоодын 
цэргийн байгууллагын Захиргааны удирдлагын болон Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын 
газар, хэлтэс, тасгийн дарга нарын сургалтын үеэр өгсөн “Үүрэг”, 3/134 дугаартай 
“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтад бүрэн хамрагдах тухай”, 3/137 дугаартай 
“Байгууллагын шударга байдлыг хангасан тухай тайлан ирүүлэх тухай”, 3/138 дугаартай 
“Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай”, 3/145 дугаартай Мэдээлэл хүргүүлэх тухай”, 3/146 
дугаартай “Үүрэг ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай”, 3/151 дугаартай “Ажлын чиглэл 
хүргүүлэх тухай”, 3/162 дугаартай “Үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай”, 3/164 
дугаартай “Үүрэг хүргүүлэх тухай”, 3/169 дугаартай “Мэдээлэл, ажлын чиглэл хүргүүлэх 
тухай”, 3/187 дугаартай “Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай”, 3/196 дугаар “Чиглэл хүргүүлэх 
тухай”, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, 
цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдоржийн бичгээр өгсөн 18, хоногийн рапортаар өгсөн 15 
үүрэг, ажлын чиглэл, албан бичиг зэрэг 21 албан бичгийг алба хаагчдад танилцуулж, 
биелэлтийг холбогдох газар, хэлтэст хүргүүлж, бусад үүрэг, албан даалгавар, ажлын 
чиглэлийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлэн ажилласан.  

 Дээд шатны байгууллага болон бусад газар, хэлтэс, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагаас бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр  нийт 1464  албан бичиг 
хүлээн авсанаас үүрэг 21, ажлын чиглэл 52, зөвлөмж 13, мэдээлэл 37, эрэн сурвалжлах 
131, бусад байдлаар 1210 албан бичиг хүлээн авч, удирдлагын заалт бичүүлэн 
холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж нийт 389 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 2 дугаар улиралд нийт 7 удаа 

хуралдаж, удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 22, албаны шалгалт болон 
прокурорын шаардлагын талаар 14 хүний нөөцийн талаар 11, нийт 47 асуудлыг авч 
хэлэлцэн шийдвэрлэж, ажлын үр дүнгээр 40 алба хаагчийн цалинг 490 хувиар нэмж, 20 
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алба хаагчийн цалинг 550 хувиар бууруулж, 5 алба хаагчдад сахилгын шийтгэл 
оногдуулжсан. хэлтсийн даргын /А/ тушаал 8, /Б/ тушаал 13, нийт 21 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 даргын “Жагсаалтад нэмэлт оруулах, журам батлах 
тухай” А/90 дүгээр тушаал, “Жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, журам, загвар 
батлах тухай” А/114 дүгээр тушаал, “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журмын код 936 тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” А/115 дугаар тушаал, “Алба 
хаагчдыг түр чөлөөлж, суралцуулах тухай Б/154, 155 дугаар тушаал, “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 139-д тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай” А/216 дугаар тушаал,  

Хууль зүйн сайдын “Загвар батлах, тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” 
А/48 дугаар тушаал,  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтсээс ирүүлсэн Засгийн газрын 2019 оны 
74 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл 
хөтлөх, мэдээлэл авах журам”, 122 дугаар тогтоолоор баталсан “Тогтоолын хавсралтад 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, зэрэг нийт 22 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.  

 
 г/ Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, холбоо, мэдээллийн чиглэлээр 
хэрэгжүүлсэн ажлын талаар товч тайлагнах: 

Тус байгууллагын архив нь 2019 оны 2 дугаар улиралд Цагдаагийн ерөнхий 
газрын батлагдсан хуваарийн дагуу 2015 оны байнга хадгалах 43, Боловсон хүчний 70 
жил хадгалах хадгаламжийн 1, нийт 44 баримтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны 
өдрийн 30р/4672 дугаартай албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газрын төв архивт 
шилжүүлэн өгсөн.   

Тус хэлтсийн архивын 2019 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг тасгийн дарга 
нараас саналыг авч нэгтгэн хэлтсийн даргаар батлуулан, хэлтсийн Баримт бичиг 
нягтлан шалгах комиссын 02 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-
ны өдрийн 30р/3819 дугаартай албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газрын төв архивын 
газарт хүргүүлсэн.  

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх Цагдаагийн ерөнхий газрын 
даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/113 дугаар тушаалаар батлагдсан 
салбар комиссын ахлагч болон Нийслэлийн цагдаагийн газрын Захиргааны удирдлагын 
газраас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу хэлтсийн архивт хадгалагдаж байгаа 2016, 2017, 
2018 оны байнга хадгалах хадгаламжийн нэгж, 70 жил хадгалах хадгаламжийн нэгжийг 
цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг 80 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.  

Мөн архивт хадгалагдаж байгаа хадгаламжийн нэгж, хуудас бүрээр тооллого 
явуулахаар “Архивын баримтад тооллого хийх комисс байгуулах тухай” хэлтсийн даргын 
энэ оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/15 дугаар тушаалын дагуу тооллогын комисс 
тооллогын ажлыг 70% гүйцэтгэлтэй тооллогын ажиллагааг явуулж байна. 

 
д/ Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажиллах нөхцөл, 

боломжийг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар:  
 Хэлтсийн 2019 оны урсгал засварын зардлаас хэлтсийн гадна фасадны ажилд 

1.804.600 төгрөгний тохижилт, засварын ажил хийсэн.   
  Таван толгой түлш ХХК-с  төрийн алба хаагчдад сайжруулсан шахмал түлш 
хөнгөлөлттэй үнээр олгох болсонтой холбогдуулан гэр хороололд амьдардаг алба 
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хаагчдын судалгааг гаргаж 30р/4565 дугаартай албан бичгээр НЦГ-ын Хүний нөөц 
сургалтын хэлтэст хүргүүлсэн.  

   
 е/ Нийслэлийн цагдаагийн газрын тайланд зайлшгүй тусгуулах өөрийн 
байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн шинэлэг ажил, арга 
хэмжээний талаар:  
 Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 06 дугаар тогтоолоор  2, 3, 11, 15 
дугаар хороодын гудамж талбай, эмзэг цэгүүдэд телехяналтын камерийг байршуулах 
чиглэлээр 223.560.000 төгрөгийг батлуулан дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд 
оруулан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр телехяналтын камерийн тендерийг 
шалгуулахаар дүүргийн www.khanuul.mn сайтад байршуулж ажилласан. 
 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэсгийн байцаагч, хороон цагдаа, эргүүлийн 
офицер, эргүүлийн цагдаа жолооч нарын ажлыг долоо хоног бүр дүгнэн 7 хоногийн 
онцлох алба хаагчаар шалгаруулж самбарт зургийг байршуулсан. 
 Хэсгийн байцаагч, хороон цагдаа, нарын ажлын байранд алба хаагчийн болон 
байрны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр дүрс бичлэгийн нягтрал сайтай дуу 
хураагуур бүхий 5 хяналтын камерыг байршуулан өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлж хэлтэс, тасгийн дарга нар өөрийн гар утаснаас хяналт тавин ажиллаж 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 
  

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 18, Цагдаа, Дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд 20, 
Авлигатай тэмцэх газарт 7, Нийслэлийн цагдаагийн газарт 1, бусад 3 сургалтад, нийт 49 
удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 1381 алба хаагчийг хамруулан зохион байгуулж 
үр дүнг тооцож  ажилласан.    
            “Зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үед эрх бүхий албан тушаалтнаас гарч 
байгаа нийтлэг зөрчлийг арилгах, алба хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх нь”, 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх нь” сэдвээр Хан-Уул 
дүүргийн прокурорын газрын ахлах прокурор, хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Б.Нинж, 
хяналтын прокурор хууль цаазын ахлах зөвлөх Д.Нямсүрэн, ахлах прокурор 
Г.Мижиддорж нарыг урьж зөрчил болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий 
давхардсан тоогоор 52 алба хаагчдад 3 удаа сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулсан. 
            Уулзалт зөвлөгөөнөөр Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэхэд гарч байгаа зөрчил дутагдал, хүндрэл бэрхшээлийн талаар 
санал, бодлоо солилцож шүүгч, дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор, 
хэлтсийн даргаас  алба хаагчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.       

 
б/ Сургалт, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус 

байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар: 
   2019 оны Соён гэргээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Гар бөмбөг, Шатар, 
даам, Буудлагын аварга шалгаруулах, ширээний теннисний аварга шалгаруулах зэрэг 
уралдаан тэмцээнд давхардсан тоогоор 102 алба хаагч, ажилчдыг хамруулж ажилласан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын “Хүч” спорт хорооны нэрэмжит “Хүчний 3 төрөлт”-ийн 
тэмцээнд 1 алба хаагч, “Самбо бөх”-ийн тэмцээнд 1 алба хаагч, “Хөнгөн атлетик”-ийн 
тэмцээнд 1 алба хаагч, Улаанбаатар марафонд 1 алба хаагч, Хэрэг бүртгэх албанаас 
зохион байгуулсан “Унадаг дугуй”-н тэмцээнд 3 алба хаагч, “Сагсан бөмбөг”-ийн 
тэмцээнд эрэгтэй, эмэгтэй баг тамирчид амжилттай оролцсон талаар мөн Хөнгөн 
атлетикийн тэмцээнд оролцсон эрүүлжүүлэх саатуулах байрны цагдаа, цагдаагийн 
ахлах ахлагч С.Батбаяр 3000м, 5000м төрөлд нэгдүгээр байр эзэлсэн амжилттай 
оролцсон. 

http://www.khanuul.mn/
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Тасгийн дарга, ахлахууд 43 алба хаагчдын гэрт нь очиж гэр бүлийн гишүүдтэй нь 
биечлэн уулзаж, ар гэр ахуй амьдралтай нь танилцаж, гэр бүлийн гишүүдээс гаргасан 29 
санал хүсэлтийг нэгтгэж үр дүнг тооцож ажилласан.    

 
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 1 
алба хаагчийн саналыг хүргүүлж ажилласан.  

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

нөөцийн нөхөн хангалт хийсэн, батлагдсан орон тоо, дутуу орон тоо/: 
2019 оны 2 дугаар улиралд тус хэлтэс нь батлагдсан орон тоо 126, офицер-65, 

ахлагч-55, энгийн-6 хүн хүчтэйгээр ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод 
заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэж ажиллаж байна.  

 2019 оны 2 дугаар улиралд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 8 
томилогдож, 3 алба хаагч өөр алба, газар, хэлтэст шилжиж, 1 алба хаагч өөрийн 
хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдсөн байна.  

 Тус цагдаагийн хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар сул орон тоонд 
нөхөн хангалт хийлгэхээр 2019 оны 2 дугаар улиралд нийт 2 иргэнийг судалж 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлж 
шийдвэрлүүлсэн.  
 Шинээр томилогдсон 7 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:  
Мөн шинээр томилогдсон 5 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.  
 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын албан тушаалтанд зориулсан “Авлигын 
нэг өдрийн хөтөлбөрт сургалтанд” нийт 11 алба хаагч хамрагдсан. 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийн 
самбар”-ыг хийж иргэдийн хүлээлгийн танхимд байрлуулж, мэдээ, мэдээлэл, санамж 
сэрэмжлүүлэг, байгууллагын ил тод байдлын мэдээллийг тогтмол шинэчлэн байрлуулж 
байна.  
   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 сайтаар иргэд, олон 
нийтэд сурталчлан, оршин суугч, иргэдэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
гарын авлага, санамж, сэрэмжлүүлэгийг тарааж, Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 
нэгдүгээр хэлтсийн албан ёсны цахим хуудаст сурталчилж, ажилласан.  
 Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын сахилга, ёс зүй, аюулгүй байдлыг 
сайжруулах, авлигын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион 
байгуулах илтгэлийн уралдааны удирдамжийн дагуу илтгэлийн уралдааныг дотооддоо 
зохион байгуулж шалгарсан 1 алба хаагчийн илтгэлийг Нийслэлийн цагдаагийн газарт 
хүргүүлж ажилласан.  
 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 38 ажил, 
арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөний биелэлтийг эхний хагас жилээр гаргаж 91.6 хувьтай 

http://www.khanuul-1.police.gov.mn/
http://www.khanuul.mn/
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хэрэгжүүлж 2019.06.19-ны өдөр НЦГ-ын Дотоод аюулгүй байдлын хэлтэст 25р/5449 
дугаартай албан бичгээр хүргүүлж ажилласан. 
 2019 оны эхний хагас жилд авлига, хээл хахууль өгөх, авах, зуучлах гэмт хэрэгт 
холбогдсон 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 дарга нарыг урьж бие 
бүрэлдэхүүнтэй  уулзалт ярилцлага зохион байгуулж 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 30р/754 
дугаартай албан бичгээр танилцуулга хүргүүлж ажилласан.   
   

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

Энэ оны 2 дугаар улирлын байдлаар улсын төсвөөс /өссөн дүнгээр 576.382.9 
мянган төгрөг, өөрийн орлого 6.000,0 мянган төгрөг нийт 582.382.9 мянган төгрөгийн 
төсөв батлагдсанаас гүйцэтгэлээр улсын төсвийн санхүүжилт 576.382.9 мянган төгрөг, 
өөрийн орлогоор 7.046.0 мянган төгрөг төвлөрч бүгд  583.216.1 мянган төгрөгийн эх 
үүсвэртэй ажилласан.    

 Орлогын төлөвлөгөө 1.046.0 мянган төгрөгөөр давсан нь эрүүлжүүлэх саатуулах 
байрны төлбөрийг авах талаар алба хаагчид санаачлагатай ажилласантай холбоотой 
байна. 

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшууллын зардалд: /өссөн дүнгээр/ 532.296.5 
мянган төгрөг, Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд: /өссөн дүнгээр/ 9.610.7 
мянган төгрөг, Хангамж, бараа материалын зардалд. /өссөн дүнгээр/ 19.840.7 мянган 
төгрөг, Нормативт зардалд:  /өссөн дүнгээр/ 6.907.500 мянган төгрөг, Бусдаар 
гүйцэтгүүлсэн, ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардалд: /өссөн дүнгээр/ 1.743.7 
мянган төгрөгийн зардал гарсан.  

Эд хогшил, урсгал засварын зардалд: 3.643.5 мянган төгрөг, Нэг удаагийн тэтгэмж 
урамшуулалын зардалд 1.377.2 мянган төгрөг нийт 575.419.8 мянган төгрөгийг 
зарцуулсан. 

  2 дугаар улиралд 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 25 мэдээлэл оруулахаас хугацаандаа 25 мэдээлэл оруулж, ил тод 
байдлыг ханган ажилласан. 

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 зүйн зөрчилд холбогдон сахилгын шийтгэл ногдуулсан 
алба хаагчдын тоо 2018 оны 2 дүгээр улиралд 11 алба хаагч байсныг, 2019 оны мөн 
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үетэй харьцуулахад 5 алба хаагч болж 6 нэгжээр буюу 54.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 
байна.  

Албан тушаалын байдлаар нь ангилвал: Эрүүгийн мөрдөгч 2, хэсгийн байцаагч 1, 
эргүүлийн офицер 1, эргүүлийн цагдаа жолооч 1 байна. Сахилга ёс зүйн зөрчлийг 
төрлөөр нь авч үзвэл: Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн дүрмийг  зөрчсөн 3,  
хуулиар харъяалуулсан гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагааны журам 
зөрчсөн 2 алба хаагч байна. 

Сахилга ёс зүйн 5 зөрчилд сахилгын шийтгэл ногдуулж шийдвэрлэсэн байдлыг 
үзвэл: Сануулсан 3, албан тушаалын цалинг 1 сар 20 хувь бууруулсан сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан 2 алба хаагч байна.  
 Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга хариуцлага, ёс зүй, хууль эрх зүйн 
мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор:  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Аюулгүй байдлын хэлтсийн тоо бүртгэл, мэдээлэл 
судалгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Ч.Болдоор "Алба хаагчдын 
сахилга хариуцлага, ёс зүй цаашид анхаарах асуудал" сэдвээр,   

Хэлтсийн тасгийн дарга нар, ахлахуудад Хан-Уул дүүргийн Албан бус Насан 
туршийн боловсролын төвийн багш Б.Эрдэнэдуламаар “Хүмүүст эерэгээр нөлөөлөх ба 
оновчтой шийдвэр гаргах чадвар” сэдэвт 2 цагийн сургалт, багш Б.Хэрлэнгээр “Стресс 
зохицуулах эерэг аргууд” сэдэвт сургалт, багш М.Чанцалдуламаар “Сайхан сэтгэлийг 
өөрөөсөө” уулзалт ярилцлагыг тус тус зохион байгуулж давхардсан тоогоор 384 алба 
хаагчийг хамруулан ажилласан.  

Алба хаагчдыг ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйн зөрчил, дутагдал  гаргуулахгүй 
байх үүднээс алба хаагч нэг бүрийн ар гэр, амьдрал ахуйтай нь танилцаж гэр бүлийн 
гишүүдтэй уулзаж тэдэнд урам зориг өгөх, ажил мэргэжлийн онцлогийн талаар 
ярилцлага хийж, тэдний гаргасан 36 санал, хүсэлтийг үйл ажиллагаандаа тусган 
хэрэгжүүлэн, алба хаагчдад нөлөөлөх нөлөөллийн арга хэмжээ авч ажилласан.    
 2 дугаар улирлын сахилгын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж танилцуулга, 
нотломжийн хамт Нийслэлийн цагдаагийн газрын Дотоод аюулгүй байдлын хэлтэст 
албан бичгээр хүргүүлсэн.  

Алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг шалгаж Бямба, Ням гарагуудад утсаар 
албаны бэлэн байдлыг 23 удаа давхардсан тоогоор 2284 алба хаагчийг шалгасан. 
 

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

Цагдаагийн алба хаагчдаас хэлтсийн удирдлагад нийт 39 өргөдөл, хүсэлт 
гаргасныг хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлэсэн.  
 Энэ оны 2 дугаар улиралд Иргэд байгууллагаас цагдаагийн алба хаагчтай 
холбоотой нийт 5 өргөдөл гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгахад эрүүгийн хэрэг, 
материал дутуу шалгасан 2,  ажлын хариуцлага алдсан 1, хууль тогтоомж зөрчсөн 1, 
хэргийн хугацаа алдсан 1  зөрчилд албаны шалгалт явуулж, алба хаагчтай холбоотой 
гомдол гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд хугацаанд нь албан бичгээр хариу мэдэгдэж 
ажилласан. 
 Иргэд байгууллагаас цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой ирүүлсэн өргөдөл 
гомдолд нэг бүртэй танилцаж албаны шалгалт явуулж ажилласан. 
       Гомдолд холбогдсон 5 алба хаагчид явуулсан албаны шалгалтын дүнгээр сарын 
үндсэн цалинг хассан 3, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 1, сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан 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 249 албан бичиг ирсэнээс 241 албан бичгийн шийдвэрлэлт 
хийгдэж, үлдэгдэл 8 байна.  
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 2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын Smart city.mn 11-11 төвөөс 
тус хэлтсийн алба хаагч нартай холбоотой иргэд байгууллагаас гаргасан 1 талархал, 
сайшаалыг хүлээн авч 4 хүсэлт, 4 гомдол, шүүмжлэлийг  шийдвэрлэсэн.  

 
в/ Эрүүл ажлын байрны орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, 

арга хэмжээний  талаар: 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын А/121 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын 

хэсэг ирж хэлтсийн бие бүрэлдэхүүнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах 
болсонтой холбогдуулж 52 алба хаагчийг шээсний ерөнхий шинжилгээ, цусны 
дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохимийн шинжилгээнд харьяа дүүргийн эмнэлэгт хамруулж 
ажилласан. 

“Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд алба хаагч, ажилтны мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчлөлийг бууруулах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх, сэтгэл 
зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор байгуулагдсан эмч нарын баг хуваарийн дагуу ирж 
биеийн жингийн индекс, цусан дахь сахарын хэмжээ, дүрс оношилгоо /эхо/, зүрхний 
цахилгаан бичлэг, мэдрэлийн эмчийн үзлэг, мэс засал, гэмтэл, арьс харшлын 
оношлогоо хийх үзлэгт хэлтсийн 94 алба хаагч, ажилтан хамрагдсан. 

      Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дархлаажуулалтын кабинеттэй хамтран нэр 
бүхий 11 алба Хачигт халдвараас урьдчилан сэргийлэх вакцины 1, 2-р тунд хамруулан 
ажилласан.  

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

аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 
 

2.1: Нийтийн хэв журам хамгаалах чиг үүргийн хүрээнд: 
 

а/ Хэв журам хамгаалах чиглэлээр хариуцсан нутаг дэвсгэрийн судалгаа болон 
Патрол санд 167 аж ахуйн нэгж байгууллагыг оруулан, хорихоос суллагдсан, хорихоос 
өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 4 иргэнд хяналт тавьж, оршин суугаа газраасаа сураггүй 
алга болсон 23 иргэнийг олж тогтоосон. 

 Эргүүлийн үр дүнд 6 гэмт хэрэг илрүүлж, 8 гэмт хэргийг таслан зогсоож, нийт 1784 
зөрчил илрүүлэн 83.065.000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авч, согтуугаар танхайрч 
зөрчил гаргасан 733 иргэнийг эрүүлжүүлэх саатуулах байранд хүлээлгэн өгч, 
согтрууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэж биеэ авч явах чадваргүй болсон 230 
иргэнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн. 

 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  “Унадаг дугуй-2019”, “Саун 
массаж”, ”СӨХ”, ”Сэрэмжлүүлэг”, ”Баривчилгаа”, “Жижүүр”, ”Халаасны хулгай“, 
”Сургууль”, ”Тамхины хяналт”, ”Автобусны буудал”, ”Зөрчил”, ”Сургалт” зэрэг нэгдсэн 
болон тусгай 134 арга хэмжээ зохион байгуулж,  52 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
шаардлагыг хүргүүлж, иргэдийн өмчийн хулгай, халаасны хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 3 төрлийн шторкийг бэлтгэн олон удаагийн 
давтамжтайгаар “Гэгээнтэн цогцолбор”, “Зайсан хилл” цогцолбор зэрэг газруудын 
дэлгэцээр гаргаж иргэд олон нийтэд хүргэсэн. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал хүндэрсэн үед хэлтсийн 
нийт бие бүрэлдэхүүнийг нэгдсэн эргүүлд 8 удаа, давхардсан тоогоор 228 алба хаагчийг 
114 чиглэлд хамруулан явган эргүүлд ажиллуулж тухай бүр нь үр дүнг тооцсон. 

 б/ Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомж, 
батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамжийн хэрэгжилтийг хангах дээд шатны байгууллагаас 
ирүүлсэн үүрэг, чиглэлийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газар, Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Прокурорын газар, Эрүүгийн 
хэргийн анхан шатны шүүх, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, 
Дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Хөдөө аж ахуйн Их сургууль, Ерөнхий боловсролын 32-р 
дунд сургууль, Насан туршийн боловсрол, сургалтын төв, Сууц өмчлөгчдийн холбоо, 
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Богдхан Уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын газар, зэрэг 21 төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажилласан. 

 Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран хариуцсан нутаг дэвсгэрт 
барилгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилгын компаниудад 2019 оны 06 дугаар 
сарын 14, 15-ны өдрүүдэд хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдлын чиглэлээр үзлэг 
шалгалтыг зохион байгуулж үр дүнг тооцсон. 

 Мөн хариуцсан нутаг дэвсгэрт согтрууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалдан 
борлуулдаг 186 аж ахуйн нэгж байгууллагатай 2019 онд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, хороо, цагдаагийн хэлтэс хамтран ажиллах 
гурвалсан гэрээ байгуулсан. 

 в/ 2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 
209 гомдлыг хүлээн авч, 36 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээж, 102 гомдолд зөрчлийн хэрэг 
нээхээс татгалзаж, 48 гомдлыг халбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэж,  243 
иргэнийг 25.255.000 төгрөгөөр торгож шийтгэл ногдуулан, шүүхээр 62 хүнд зөрчил 
шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 
шүүхийн шийдвэрээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулсан. 

г/ Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 91 дүгээр тогтоол, 2012 оны 08 дугаар 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-6”, ”Баривчилгаа”, ”Албадан эмчилгээ”, 
“Аттестатчилал”,” Шаардлага ” зэрэг нэгдсэн  болон тусгай 13 арга хэмжээг зохион 
байгуулсан. 

Зохион байгуулсан нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээний үр дүнд гудамж, талбай 
олон нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд архидан согтуурч зөрчил гаргадаг 59 хүнийг 
шүүхээр баривчлах шийтгэл ногдуулж, согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг түүгээр 
үйлчилдэг 405 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаж тусгай зөвшөөрөлгүй согтууруулах 
ундаа худалдаж байсан Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Дөрвөн ивээл ХХК хүнсний 
дэлгүүрийг Зөрчлийн тухай хуулийн 6.5 дугаар зүйлийн 6.15.13-д заасны дагуу 500.000 
төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулж хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулсан. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/337 дугаар захирамж, Нийслэлийн 
Иргэдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  2012 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 08 дугаар 
тогтоолын хавсралтаар батлагдсан цагийн хуваарийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар 
2019110004, 2019110010, 2019110011 дугаартай шаардлагыг давхардсан тоогоор 356 
аж ахуйн нэгжид хүргүүлж Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран хяналт 
тавин ажилласан. 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар шинээр согтууруулах ундаа 
худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авсан 17 аж ахуйн нэгжид холбогдох хууль 
тогтоомжийг мөрдөн ажиллах талаар шаардлага хүргүүлсэн. 

Согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, оршин суугчдын амгалан 
тайван байдлыг хангах чиглэлээр “Албадан эмчилгээ” тусгай арга хэмжээг үе шаттай 
зохион байгуулж 29 хүнийг дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн эмчийн 
үзлэгт хамруулж архины албадан эмчилгээнд хамруулсан. 

Согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг аж ахуйн нэгжүүдэд 2019 оны эхний 05-н 
сарын байдлаар бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн судалгаанд үндэслэн ХУД-ийн 15 
дугаар хороо “Их трейвэл” ХХК-ны  Минт баарны захирал, менежер болон харуул 
хамгаалалтын алба хаагчидтай 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр уулзалт зохион 
байгуулж 2019 оны эхний 05-н сарын байдлаар Минт бааранд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, 
зөрчил, дуудлага, мэдээллийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулж гэмт хэрэг, зөрчлийг 
бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар яриа таниулга хийсэн. 

Эрдмийн баяртай холбогдуулж ХУД-ийн 11 хороо ерөнхий боловсролын 32 
дугаар сургуулийн ахлах,  дунд ангийн  350 гаруй сурагчдад хэлтсийн дарга, хэсгийн 
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даргаас архи согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх, архины хор уршиг, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийсэн. 

Гудамж талбай, олон нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд байнга архидан согтуурч 
танхайрдаг зөрчлийг таслан зогсоох, иргэд оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг 
хангах чиглэлээр “Баривчилгаа-1, 2, 3, 4” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж 129 
хүнийг Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлэн шүүгчийн 
шийтгэврээр  баривчлах шийтгэл ногдуулсан. 

  Зохион байгуулсан арга хэмжээг ТВ4, TV5, NTV, МалчинТВ, TV25 зэрэг  
телевизээр сурталчлан ажилласан.  

Зохион байгуулсан арга хэмжээний үр дүнд согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 11 
нэгжээр буюу 6,1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 
д/ Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагааны талаар:  
Тус хэлтсийн Эрүүлжүүлэх байранд 2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар гудамж, 

талбай, олон нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн 
үедээ зөрчил гаргасан 1836 иргэнийг эрүүлжүүлж, 1263 иргэнээс 5.188.730 төгрөгний 
үйлчилгээний хөлс төлүүлж төлбөр төлөлт 69 хувьтай байна. 

Эрүүлжүүлэх байрны эмч нараас 284 хүнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж 
гудамж, талбай, олон нийтийн газарт архи согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн 
хэрэглэж ухаангүй унасан, биедээ гэмтэлтэй 9 иргэнийг яаралтай түргэн тусламжийн 
103 болон дүүргийн эрүүл мэндийн төвд шилжүүлэн өгч, 174 хүнийг ар гэр, асран 
хамгаалагчид хүлээлгэн өгсөн. 

Эрүүлжүүлэх  байрны алба хаагчдад согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 
этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль болон ЦБҮАЖ /код-629/ хэрэгжүүлэн 
ажиллах чиглэлээр өдөр тутамд бичгээр зааварчлага өгсөн.   

Эрүүлжүүлэх байрны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, эрүүлжүүлэх саатуулах байрны ахлах байцаагч, хэлтсийн хариуцлагатай 
эргүүл, Дүүргийн прокурорын газраас давхардсан тоогоор 255 удаа шалгаж, хяналт 
тавин ажилласан.  

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран 7 хоног бүрийн 3,5 дах 
өдрүүдэд эрүүлжүүлэгдсэн иргэдэд “Архи мансууруулах бодис хор уршиг”, “Хорт 
зуршилгүй амьдаръя”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, “Зөрчлийн 
тухай хууль”,  зэрэг сэдвээр сургалтыг 15 удаа зохион байгуулж 400 иргэнийг 
хамруулсан. 

 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 960 алба хаагчийг 480 чиглэлд 7040 цагийн явган эргүүлд 
томилгоожуулан ажиллуулсан. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал хүндэрсэн үед хэлтсийн 
нийт бие бүрэлдэхүүнийг нэгдсэн эргүүлд 8 удаа, давхардсан тоогоор 228 алба хаагчийг 
114 чиглэлд хамруулан явган эргүүлд ажиллуулж тухай бүр нь үр дүнг тооцон 
ажилласан. 

Хан-Уул дүүргийн 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хороодын урамшилт эргүүлийн 15 иргэнийг 
долоо хоногт 3 удаа, давхардсан тоогоор 64 чиглэлд хариуцсан хороодын эмзэг 
цэгүүдэд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлж, хийсэн ажлын талаар хэсгийн байцаагч нарт 
бичгээр танилцуулан ажлын үр дүнг тухай бүр тооцон ажилласан. 

 Эргүүлийн үр дүнд 6 гэмт хэрэг илрүүлж, 8 гэмт хэргийг таслан зогсоож, нийт 1784 
зөрчил илрүүлэн 83.065.000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авч, согтуугаар танхайрч 
зөрчил гаргасан 733 иргэнийг эрүүлжүүлэх саатуулах байранд хүлээлгэн өгч, 
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согтрууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэж биеэ авч явах чадваргүй болсон 230 
иргэнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн. 

“Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй 
холбогдуулж, иргэдийн хөл хөдөлгөөн ихтэй, амарч зугаалах газруудад  гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2019 оны 
06 дугаар сарын 01-ний өдрийн 14:00 цагаас 22:00 цагийн хооронд Маршалын гүүрнээс 
Яармагийн гүүр хүртэл Туул голын эрэг дагуу 2 талаар, Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Зайсан 
толгой, Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн орчим 15 чиглэлд 30 алба хаагчийг хэв 
журам сахиулсан. 

 Эргүүлийн үр дүнд 6 гэмт хэрэг илрүүлж, 8 гэмт хэргийг таслан зогсоож, нийт 1784 
зөрчил илрүүлэн 83.065.000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авч, согтуугаар танхайрч 
зөрчил гаргасан 733 иргэнийг эрүүлжүүлэх саатуулах байранд хүлээлгэн өгч, 
согтрууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэж биеэ авч явах чадваргүй болсон 230 
иргэнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн. 

  
 ё/ Захиргааны хяналтын үүргийн хэрэгжилтийн талаар: 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй иргэн хуулийн этгээдийн  108 галт зэвсгийг 
бүртгэж галт зэвсгийн нэгдсэн сангийн “тооллого” хэсэгт мэдээллийг бүртгэсэн. 

Бусад аймаг, хот, дүүрэгт худалдсан 19 галт зэвсгийг хасалт хийж шинээр 
худалдаж авсан, гэрийн хаяг шилжин ирсэн  39 галт зэвсгийг бүртгэж судалгаанд 
баяжилт хийсэн. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цахим 
тогтлоомын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр  
“Цахим тоглоом” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж цахим тоглоомын 13 газарт  
бичгээр шаардлага хүргүүлж хэсгийн байцаагч, хороон цагдаа, авто эргүүлийн алба 
хаагчид хяналт тавьж зөрчил цагийн хуваарь зөрчсөн 3 газарт зөрчлийн тухай хуульд 
заасны дагуу торгох шийтгэл ногдуулж 3 газрын зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулах 
саналыг холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
батлагдсан удирдамжийн дагуу Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо галт зэвсэг худалддаг  
Пандион, Хорсменклаб  ХХК-ны үйл ажиллагааг  Нийслэлийн цагдаагийн газрын галт 
зэвсэг хариуцсан ахлах байцаагчидтай хамтран 2019 оны  06 дугаар сарын 06-ны өдөр 
шалгасан. 

 
з/ Гэрээт харуулын болон хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулах 

журмын биелэлтэд хяналт тавих ажлын талаар: 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6 дахь хэсэгт заасан чиг 

үүргийн хэрэгжилтийг хангах, гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн 21 дүгээр 
зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/40 дүгээр 
тушаалаар баталсан “Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх,үйл 
ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх,бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт 
тавих журам”-ыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын ХНХТХХ-ийн 
улсын байцаагчидтай хамтран хариуцсан нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй 26 гэрээт харуул 
хамгаалалтын байгууллагыг удирдамжийн дагуу  үзлэг шалгалтыг зохион байгуулсан. 

Мөн “Харуул хамгаалалт 4.5.6” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж гэрээт харуул 
хамгаалалт байгууллагын  давхардсан тоогоор 186 байгууллагын хамгаалалтын алба 
хаагч нарыг шалгаж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр 38 шаардлагыг бичгээр 
хүргүүлж үр дүнг тооцсон. 
 Шалгалтаар цагдаагийн алба хаагчийн дүрэмт хувцастай ижил, загвар өнгийн 
дүрэмт хувцас хэрэглэж байсан “ПРОСИЖИОН” гэрээт харуул хамгаалалтын 
байгууллагад зөрчлийг арилгуулахаар 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр 25р/5120 
дугаар албан бичгээр шаардлага хүргүүлсэн. 
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ж/ Хуульд заасан захиргааны бусад хяналтыг хэрэгжүүлэх талаар: 
Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн  

судалгаанд дүн шинжилгээ хийж гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг 
хангах чиглэлээр 6 нэгдсэн,  

“Сургууль аюулгүй байдал”, “Аюулгүй байдал 1, 2”, ”School police”, ”Хүүхэд 
хамгаалагч”, ”Өсвөрийн сэргийлэгч”, ”Хүүхдийн аюулгүй байдал” зэрэг хэсэгчилсэн 16 
удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

 
 и/ Байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр, хүн малын гоц 

халдварт өвчин гарсан зэрэг гэнэтийн аюул тохиолдсон үед хорио цээрийн 
дэглэм сахиулах: 
 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Зайсангийн ам, Богины ам, 
Чандманы аманд дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс, Богдхан Уулын дархан цаазат 
газрын хамгаалалтын захиргаатай хамтран 26 алба хаагч 18 удаагийн эргүүл шалгалтыг 
зохион байгуулж, 15 аж ахуй нэгж байгууллагад үзлэг шалгалт хийж, 186 иргэнд 7 
төрлийн 414 санамж сэрэмжлүүлэг өгч ажилласан. 
 

й/ Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үеийн хамгаалалтын талаар: 
Энэ сард гадаадын төрийн дээд зэргийн албан ёсны айлчлалын  А зэрэглэлийн 

хамгаалалтанд  6 удаа, олон нийтийг хамарсан 8 арга хэмжээний  үед хэв журмын 
эргүүл, хамгаалалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 436 алба хаагч хэв журам 
сахиулж, зөрчил дутагдалгүй ажилласан. Үүнд: 

Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Ерөнхий сайд Ли На Ён Монгол улсад албан ёсны 
айлчлал хийх үеийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 4 удаагийн хамгаалалтанд 
давхардсан тоогоор 236 алба хаагчийг нэр, цэг заан томилгоожуулж хэлтсийн дарга, 
нийтийн хэв журам хамгаалах дарга нар биечлэн удирдаж зохион байгуулан ажилласан. 

Ардчилсан намаас Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайд зохион байгуулсан 
жагсаал цуглааны үед иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн хэв журам хамгаалах 
зорилгоор тус цагдаагийн хэлтсээс  30 алба хаагчийг явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлэн 
жагсаал цуглаан зохион байгуулагдах бүсийг хяналтад авч объект байгууламжид үзлэг, 
шалгалт хийж хамгаалалтын явц, нөхцөл байдлын талаар тухай бүр нь мэдээлж, 
удирдлагаас өгсөн үүрэг, чиглэлийг цаг тухайд нь биелүүлж ажилласан. 

Аугаа их ялалтын түүхт 75 жилийн ойг тохиолдуулан Зайсан толгой дахь Монгол- 
Зөвлөлтийн дайчдын дурсгалын цогцолборт цэцэг өргөх хүндэтгэлийн арга хэмжээний 
үед тус хэлтсээс 6 алба хаагч хэв журам схиулах эргүүл хамгаалалтыг үүрэг гүйцэтгэж 
ажилласан. 

Монголын Мицүбиши Пажеро клубээс зохион байгуулсан бартаат замын 
автомашины уралдаан тэмцээн  Хан-Уул дүүргийн 13 хороо Алтан элс карьерт зохион 
байгуулагдах үед тус цагдаагийн хэлтсээс 15 алба хаагч хэв журам сахиулах эргүүл, 
хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  

Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай дээр зохион байгуулагдсан 
“Улаанбаатар Марафон- 2019” олон улсын гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах үед 1 
дүгээр эмнэлгийн зүүн хойд уулзвар, БНСУ-ын элчин сайдын яамны зүүн шинэ уулзвар, 
1 дүгээр эмнэлгийн зүүн урд уулзвар, Япон улсын элчин сайдын яамны зүүн шинэ 
уулзвар, Гурван гал худалдааны төвийн явган хүний гарц, хүүхдийн ордны баруун 
уулзвар, Хаан браун рестораны урд уулзвар, Төв шуудангийн уулзварт тус цагдаагийн 
хэлтсээс 30 алба хаагч хамгаалалт хийж ажилласан. 

Олон Улсын Парламентын Холбооны Ази, Номхон далайн бүсийн хоёрдугаар 
чуулга уулзалтын зочид төлөөлөгчид Хан-Уул дүүргийн 3 хороо Говь үйлдвэр, Говь 
дэлгүүрээр зочилох үед тус цагдаагийн хэлтсээс 3 чиглэлд 6 алба хаагч хэв журам 
сахиулах эргүүл, хамгаалалтыг зохион байгуулсан.  



12 
 

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Нийгмийг аюулаас хамгаалахын тэргүүн дэд 
сайд Ван Шиао Хун тэргүүтэй зочид төлөөлөгчид Хан-Уул дүүргийн 11 хороо Хунгийн 
хотхоны чанга урд байрлах “Highland park” ресторанд оройн зоог барих үед тус 
цагдаагийн хэлтсээс 4 чиглэлд 8 алба хаагч хэв журам сахиулах эргүүл, хамгаалалтыг 
зохион байгуулж зөрчилгүй ажилласан.  

Ардчилсан намаас Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо Жанжин Д.Сүхбаатарын 
нэрэмжит талбайд эсэргүүцлийн жагсаалыг зохион байгуулах үед тус цагдаагийн 
хэлтсээс хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу Төв шуудангийн хашаанд бэлэн байдалд 
30 алба хаагч, хэв журмын эргүүлээр ажиллах 3 алба хаагчийг нэр заан томилгоожуулан 
ажиллуулж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүр нь биелүүлж ажилласан. 

 Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй 
холбогдуулж Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Зайсан толгойн орчим /Оюуны ундраа 
групп/ээс зохион байгуулсан арга хэмжээний хүрээнд 2019 оны 06 дугаар сарын 01-ний 
өдрийн 10:00-20:30 цагийн хооронд тус цагдаагийн хэлтсээс 8 алба хаагч хэв журам 
сахиулах эргүүл, хамгаалалтад ажилласан.   

Монгол, Бруней Дарассалам улсуудын шигшээ багийн хөлбөмбөгийн тоглолт 17:00 
цагаас 20:00 цагийн хооронд Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо Монголын 
хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбайд зохион байгуулагдах үед тус хэлтээс 12 
чиглэлд 24 алба хаагч хэв журам сахиулах эргүүл, хамгаалалтыг зохион байгуулсан. 

Уран бүтээлч Т.Мөнх-Эрдэнэ /Big Gee/-ийн шоу тоглолт Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд 
зохион байгуулагдах үед тус хэлтээс 20 чиглэлд 40 алба хаагч хэв журам сахиулах 
эргүүл, хамгаалалтыг зохион байгуулж Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга 
хяналт тавьж, удирдлагыг мэдээ, мэдээллээр ханган удирдлагаас өгсөн үүрэг 
даалгаврыг биелүүлж, зөрчилгүй ажилласан. 

 
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: 
      Нийслэлийн Засаг даргын А/500 дугаартай захирамжийг хэрэгжүүлэх,  гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт нэгдсэн 10 тусгай  31  арга хэмжээг 
зохион явуулж, үр дүнг тооцон ажиллах үед ГХУС чиглэлээр нийт 15 төрлийн 
давхардсан тоогоор 707 аж ахуй нэгж, байгууллага иргэнд шаардлага, зөвлөмж 180 
гаран тараалгаж, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгах чиглэлээр Мөрдөгч нар 82 
мэдэгдэл хүргүүлэн, хариуг авч ажилласан.   
  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр урамшилт эргүүл 25, хүүхэд 
хамгаалагч иргэн 5, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 5, хөршийн хяналтын бүлгэмийн 
18, хороодын хамтарсан багийн 5 бүлгийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлэн үр дүнгийн талаар дүүргийн www.khanuul.mn сайт болон 5 хороодын 
цахим хуудас /фэйсбүүк/, тус цагдаагийн хэлтсийн Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 

http://www.khanuul.mn/
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нэгдүгээр хэлтэс фэйсбүүк хаяг,  www.khanuul-1.police.gov.mn сайтад байршуулан, олон 
нийтэд сурталчлан ажилласан. 
  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 15 төрлийн давхардсан тоогоор 
707 аж ахуй нэгж, байгууллага иргэнд шаардлага, зөвлөмж 180 тарааж,  гэмт хэргийн 
шалтгаан нөхцлийг арилгах чиглэлээр мөрдөгч нар 82 мэдэгдэл хүргүүлэн, хариуг авч 
ажилласан.   

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Унадаг дугуй-2019”, “Саун 
массаж”, ”СӨХ”, ”Сэрэмжлүүлэг”, ”Баривчилгаа”, “Жижүүр”, ”Халаасны хулгай 
“,”Сургууль”, ”Тамхины хяналт”, ”Автобусны буудал”, ”Зөрчил”, ”Сургалт” зэрэг нэгдсэн 
болон тусгай 134 арга хэмжээ зохион байгуулж,  52 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
шаардлагыг хүргүүлж, иргэдийн өмчийн хулгай, халаасны хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 3 төрлийн шторкийг бэлтгэн олон удаагийн 
давтамжтайгаар “Гэгээнтэн цогцолбор”, “Зайсан хилл” цогцолбор зэрэг газруудын 
дэлгэцээр гаргаж иргэд олон нийтэд хүргэсэн. 
 Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас  батлагдсан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын төлөвлөгөөнд заагдсан ажлын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Цагдаагийн 
ерөнхий газар, Нийслэлийн цагдаагийн газраас ирүүлсэн урьдчилан сэргийлэх ажлын 3 
бүлэг 32 заалт бүхий  салбар төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган төлөвлөгөөнд заагдсан 
ажил арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж 2 дугаар улирлын биелэлт, үр дүнг тооцсон. 
 
 2.3.Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

а/ Хариуцсан 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2019 оны 
04 дүгээр сарын 30-ны өдөр “Гэртээ харих зам“ дэд хөтөлбөрийн хүрээнд “Тэнэмэл” 
тусгай арга хэмжээг  Дүүргийн Засаг даргын тамгийн газар, Нийгмийн бодлогын хэлтэс,  
Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулсан. 

 Арга хэмжээний хүрээнд  хараа хяналтгүй гадуур тэнэдэг, насанд хүрээгүй 
хүүхдүүдийг илрүүлэх чиглэлээр шалгалт хийж ажиллахад тэнэмэл хараа хяналтгүй 
насанд хүрээгүй хүүхэд бүртгэгдээгүй бөгөөд  гадуур архидан согтуурч тэнэдэг 20  
тэнэмэл иргэдийг илрүүлэн бүртгэж эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоонд хамруулан гарын 
хээ дардасыг цагдаагийн байгууллагын асап санд бүртгэлжүүлэн, дүнг НЦГ-ын Хүүхдийг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтэст хүргүүлж ажилласан.  

 Арга хэмжээний хүрээнд хүүхэд байрлаж хоноглож болох газруудаар тэнэмэл, 
хараа хяналт сул 24 хүүхдийг цахим тоглоомын газар болон гудамжнаас илрүүлэн 
бүртгэлжүүлж, Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор, Хүүхдийн 
тусламжийн 108 төвийн хамгаалах байр, дүүргийн  Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн хэлтсийн гэр бүлийн хохирогчийг хамгаалах нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдэд 
нийт 8 хүүхдийг хүлээлгэн өгч ажилласан. 

 

 2.4. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 

 а/ 2019 оны 2-р улирлын байдлаар  иргэд, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтнаас 
ирүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй шинээр 1314 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, нийт 
1310 гомдол, мэдээллийг шалгаж 98.5 хувийг нь шийдвэрлэсэн.  

Нийт гомдол мэдээллээс гэмт хэргийн шинжтэй  707 буюу 53.7 хувь, зөрчлийн 
шинжтэй  603 буюу 46.3 хувь  тус бүр бүртгэгдсэн.   

Бүртгэгдсэн нийт гомдол, мэдээлэл өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 476 гомдол  
мэдээллээр буюу 36.2 хувиар өссөн байна.  

2019 оны 2-р улиралд 460 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 95 хэргээр 
буюу 20.6 хувиар өссөн байна.  

Хэрэг бүртгэлтийн 396 хэрэг, мөрдөн байцаалтын 311 нийт 707 хэрэг бүртгэгдсэн.  
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 371 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны, мөн үетэй харьцуулахад 

14.1 хувиар өссөн үүнээс эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан хэрэг 89, хэргийн 
илрүүлэлт  23.9 хувьтай  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад  0.9 хувиар илрүүлэлт 
өссөн, илрээгүй 371 гэмт хэрэг байна.  

http://www.khanuul-1.police.gov.mn/
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Бүртгэгдсэн нийт 460 гэмт хэргийн  419 буюу 91.2 хувийг нь хөнгөн, 41 буюу  8.9 
хувийг нь хүнд гэмт хэрэг эзэлж байна.  

Хөнгөн гэмт хэргийн илрүүлэлт 15.5 хувьтай байгаа нь  өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулбал 0.8 хувиар буурсан, хүнд гэмт хэргийн илрүүлэлт  6.4 хувьтай байна. 

Мөн 2152 зөрчил шалгагдсан нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 232-р  буюу 12.9 
хувиар өссөн байна.  

Шийтгэлийн хуудсаар 2146 иргэнийг 105.285.000 төгрөгөөр, 4 хуулийн этгээдийг  
6.000.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн байна.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчсөн 59 зөрчил бүртгэгдсэн 
урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 47 буюу 79.6 хувиар өссөн байна. 

 

б/ Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн чиглэлээр:  
Тус тасаг нь иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас нийт 284 өргөдөл хүлээн авч 120 

хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 144 татгалзаж хаасан, 3 өргөдлийг хуулийн хугацаанд 
шалгаж байна.  

Нийт 1099 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж 68 хэргийг эрүүгийн хэрэг 
үүсгэн, яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж, 126 хэргийг 
хаасан, харъяалалын дагуу 1 хэргийг шилжүүлж, 985 хэргийн хугацааг сунгуулж, 
үлдэгдэл 959  хэргийг хуулийн дагуу шалгаж байна.  

Эрэн сурвалжлах асап сангийн ашиглалт, хяналтыг сайжруулах зорилгоор 
ЦБҮАЖ код 229-т зааснаар орон тооны бус ажлын хэсгийн байгуулж 14 хоног тутам 
хуралдаж ажлын үр дүнг тооцож ажиллаж байна. Нэгдсэн рапортоор онцлох эрэн 
сурвалжлалтуудыг зарлан мэдээлж байгаа ба алба хаагчид асап санд зарлагдсан эд 
зүйл мал амьтан, хүнийг сангаар орж танилцаж хэвшсэн. 
      2 дугаар улирлын байдлаар 329 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг бүртгэж, 
зарлан мэдээллэж эрэн сурвалжилж ажилласнаас 369 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоосон.  

Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах асап санд оршин суугаа газраасаа 
алга болсон үндэслэлээр 10 иргэнийг эрэн сурвалжласнаас 8 иргэнийг олж, 141 эд 
зүйлийг эрэн сурвалжласнаас 4 эд зүйлийг олж, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 5 иргэний 5 
иргэнийг олж, хэн болох нь тогтоогдоогүй 8 цогцсыг тус тус олж тогтоосон байна. 
         

в/ Мөрдөн байцаах тасгийн чиглэлээр: 
2 дугаар улиралд нийт 311 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 1848 гомдол мэдээлэлд 

хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 95 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзаж, харьяалалын дагуу 4 гомдол мэдээллийг шилжүүлж шийдвэрлэсэн.  

Мөн 181 хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж,  68 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 148 хэргийг хаах, 10 хэргийг нэгтгэж, 29 хэргийг харьяаллын 
дагуу тус тус шилжүүлэх саналтайгаар шийдвэрлэсэн байна.  

2019 оны 2 дугаар улиралд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
42 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж хариуг авсан.  

болохыг танилцуулъя. 
 

г/ Хэрэг бүртгэх тасгийн чиглэлээр:  
2 дугаар улиралд 92 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 45 гомдол мэдээлэлд хэрэг 

бүртгэлтийн хэрэг нээж, 40 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзаж, харьяалалын дагуу 7 гомдол мэдээллийг шилжүүлж шийдвэрлэсэн.  

Мөн 68 хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж, 11 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 9 хэргийг хаах, 1 хэргийг харьяаллын дагуу тус тус 
шилжүүлэх саналтайгаар шийдвэрлэсэн байна.  

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 62 мөрдөгчийн мэдэгдэл 
бичиж хариуг авсан.  

 
д/ Шуурхай удирдлагын тасгийн чиглэлээр: 
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2019 оны 2-р  улиралд Жижүүрийн шуурхай албанд иргэд, аж ахуй нэгж, 
байгууллагаас ирүүлсэн нийт 5365 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авсанаас гэмт хэргийн 
шинжтэй 295, зөрчлийн шинжтэй 4307, хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн мэдээлэл 613, 
зарлан мэдээллийн 150  дуудлага мэдээлэл хүлээн авч ажилласан байна. 

Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор орсон, гарсан иргэдийн 
хөдөлгөөнд хяналт тавин, дэг журам сахиулж нийт 282 иргэнийг бүртгэн, нэвтрүүлж өрөө 
тасалгааны аюулгүй байдал /цахилгаан, гал түймэр, ус алдах/ зэргээс урьдчилан 
сэргийлж бүртгэлд гарын үсэг зуруулан лацыг тухай бүр шалгаж, байгууллагын авто 
машины парк ашиглалт, автомашин орсон гарсан талаар байнгын хяналт тавин 
ажилласан.  

Иргэдийг хүлээж авах танхимд “Угтах үйлчилгээ нээлттэй хаалга”-ны арга хэмжээг 
3 удаа зохион байгуулж нийт 84 иргэнд хууль сурталчлан санал хүсэлтийг авч 
ажилласан.  

 
е/ 2019 оны 2 дугаар улиралд прокурорын шаардлага 3 ирсэн ба зөрчил заагдсан 2 

алба хаагчид Хэлтсийн даргын 2019.05.16-ны өдрийн Б/17 дугаар тушаалаар Төрийн 
албаны тухай хуулийн 48.1.1, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 81.4.1-т, Сахилгын 
дүрмийн 12.12-т заасныг үндэслэн сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.  
        Прокурорын газраас 2019.05.23-ны өдөр ирүүлсэн 13 дугаартай прокурорын 
шаардлагад зөрчил заагдсан нэр бүхий 13 алба хаагчдад “Хялбаршуулсан журмаар 
зөрчил шалган шийдвэрлэх” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулж, дахин зөрчил 
дутагдал гаргахгүй байх талаар үүрэг чиглэл өгч ажилласан.      

Зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үед эрх бүхий албан тушаалтнаас гарч 
байгаа нийтлэг зөрчлийг арилгах, алба хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх нь”, 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх нь” сэдвээр Хан-Уул 
дүүргийн прокурорын газрын ахлах прокурор, хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Б.Нинж, 
хяналтын прокурор хууль цаазын ахлах зөвлөх Д.Нямсүрэн, ахлах прокурор 
Г.Мижиддорж нарыг урьж зөрчил болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий 
давхардсан тоогоор 52 алба хаагчдад 3 удаа сургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан 
болохыг танилцуулъя. 
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