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ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТСИЙН  
2019 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛД ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2019.09.25                 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: 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргаас 2/345 дугаартай “Үүрэг, ажлын 
чиглэл”, 2/365 дугаартай “Ажлын чиглэл”, 2/373 дугаартай “Мэдээлэл ажлын чиглэл”, 
2/378 дугаартай “Ажлын чиглэл” 01/530 дугаартай ‘’Үүрэг’’ хүргүүлэх тухай, 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргаас 3/241 дугаартай “Ажлын чиглэл 
хүргүүлэх тухай”, 3/249 дугаартай “Чиглэл хүргүүүлэх тухай, 3/250 “Цагдаа дотоодын 
цэргийн анги байгууллагын ахмад, дунд, залуу үеийн залгамж холбоог хөгжүүлэх 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай”, 3/275 дугаартай Зөвлөмж 
хүргүүлэх тухай”,  

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, 
цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдоржийн бичгээр өгсөн 6, хоногийн рапортаар өгсөн 14 
үүрэг, ажлын чиглэл, 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 920 албан бичиг 
хүлээн авсанаас үүрэг 18, ажлын чиглэл 37, зөвлөмж 14, мэдээлэл 16, эрэн сурвалжлах 
41, бусад байдлаар 794 албан бичиг хүлээн авч, удирдлагын заалт бичүүлэн холбогдох 
албан тушаалтанд шилжүүлж нийт 126 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 3 дугаар улиралд нийт 3 удаа 

хуралдаж, удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 3, албаны шалгалт болон 
прокурорын шаардлагын талаар 4 хүний нөөцийн талаар 14, нийт 21 асуудлыг авч 
хэлэлцэн шийдвэрлэж,, ажлын үр дүнгээр 20 алба хаагчийн цалинг 285 хувиар нэмж, 21 
алба хаагчийн цалинг 275 хувиар бууруулж, 3 алба хаагчдад сахилгын шийтгэл 
оногдуулсан. хэлтсийн даргын /А/ тушаал 2, /Б/ тушаал 14, нийт 16 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 “Дүрэм батлах тухай” А/196 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/156 дугаар тушаал зэрэг 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: 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 
А/113 дугаар тушаалаар баталсан удирдамж төлөвлөгөөг удирдлага болгон судлаж, 
архивын улсын нэгдсэн үзлэгт бэлтгэх, хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган хэлтсийн даргаар 
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. 
Улсын үзлэгийн үндсэн 4 төрлийн дагуу дүгнэх үзүүлэлт тус бүрээр хийсэн ажлуудаа 
нэгтгэн шалгалтын бүрэлдэхүүнд танилцуулахад хялбар байдлаар хавтаслан бэлтгэл 
ажлыг ханган ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Архивын ерөнхий газрын даргын 2014 оны 07 
дугаар сарын 09-ний өдрийн 464/А-111 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтын дагуу 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн баримт бичгийн нэр төрөл, 
хадгалах хугацааны жагсаалтын дагуу тус цагдаагийн хэлтсийн архивт хадгалагдаж 
байсан хадгаламжийн нэгжүүдээс хадгаламжийн хугацаа дууссан баримтуудын 
жагсаалтыг 1998-2017 оны хооронд үүссэн устгах бичгийн түүвэр жагсаалтыг үйлдэн 
хэлтсийн ББНШАЗ-н комиссын хурлаар оруулан баталгаажуулж Цагдаагийн ерөнхий 
газрын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын 2019 оны 07 дугаар 
сарын 18-ны өдрийн 07 дугаартай хурлаар 1998-2017 оны хооронд үүссэн 755 устгах 
бичгийн түүвэр жагсаалтыг гарган батлуулсаны дагуу 2019 оны 09 дүгээр сарын 12, 18-
ны өдрүүдэд тус хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 65-57 УНО улсын 
дугаартай Микро маркийн автомашинд жагсаалтын дагуу нэг бүрчлэн тулгаж ачиж, 
тээвэрлэн Улаанбаатар хот дахь Био комбинатын хогийн цэг дээр тус хэлтсийн цагдаа 
жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Эрдэнэбадрах, цагдаагийн ахлах ахлагч 
Л.Батсайхан, нярав, цагдаагийн ахлах ахлагч Э.Алтантуяа, олон нийтийн цагдаа 
Н.Мэндсайхан, слесерь Ш.Наранцогт нарын хамт 15.00-20.20 цагийн хооронд устгах 
ажлыг зохион байгуулж фото зураг, видео бичлэгийн хамт баримтжуулалт хийсэн.   

 
д/ Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажиллах нөхцөл, 

боломжийг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар:  
 Тус хэлтсийн алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах, албандаа 

хандах хандлага, урам зоригийг нэмэгдүүлэхэд  зорилгоор “Ажлын байр-Тохилог орчин” 
сарын  болзолт уралдааны удирдамж 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 10 
дугаар сарын 11-ний өдрийн хооронд 1 сарын хугацаатай зохион байгуулан ажиллаж 
байна.         

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд хэлтсийн байрны дээврийн их 
засварын 25.0 сая төгрөгний төсөв хөрөнгийг шийдүүлэхээр Хан-Уул Дүүргийн Засаг 
дарга Ж.Алдаржавхланд 2019 оны 08 сарын 12-ны өдрийн 25в/6591 тоот албан бичиг 
хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэний дагуу Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр 
сарын 10-ны өдрийн А/317 дугаар  захирамжаар цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 
дээврийн засварын ажлын худалдан авах ажиллагааны эрхийг Хан-Уул дүүрэг дэх 
цагдаагийн газарт шилжүүлсэн.  
         Газрын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/03 дугаартай дээврийн 
их засварын ажлын худалдан авах ажиллагаанд ажиллах ажлын хэсгийг томилсон 
тушаалын дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

  Хэлтсийн дээврийн их засварын ажлын хийж гүйцэтгэх компаний сонгон 
шалгаруулалтанд “Дэйддигирл” ХХК, “Мөнгөн Очир Цамхаг” ХХК, “Юу Би Жи” ХХК-иуд 
нь ажил гүйцэтгэх материалыг хүлээн авч судлаж байна.   

  Мөн Хэлтсийн эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны шалны доогуур байрлах бохирын 
далд ширмэн шугамыг ухаж гарган тус шугаман дээр 100 диаметртэй хуванцар үл буцах 
шинээр суурилуулан хэвийн ажиллагаанд оруулсан. Уг ажилд Нийслэлийн цагдаагийн 
удирдах газрын слесарь, цахилгаанчин нар ирж дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан. 
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 е/ Нийслэлийн цагдаагийн газрын тайланд зайлшгүй тусгуулах өөрийн 
байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн шинэлэг ажил, арга 
хэмжээний талаар:  
 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо Төв 
цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 18 хаалганы хажууд Цагдаагийн түр постыг байршуулж иргэдэд 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санамж, сэрэмжлүүлэг хүргэн 
иргэдийг хүлээн авч цагдаагийн ажил, үйлчилгээг шуурхай хүргэсэн. 
 “Баривчилгаа” нэгдсэн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулснаар хариуцсан нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд байнга архидан согтуурдаг, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг, 
бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулдаг 61 иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаатай 
шүүхээр баривчлуулж, үр дүнтэй ажил зохион байгуулсан талаар Нийслэлийн 
цагдаагийн удирдах газрын сайтад дурьдагдсан. 
  

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 14, Цагдаа, Дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд 9, 
Нийслэлийн цагдаагийн газарт 2, бусад 3 сургалтад, нийт 28 удаагийн сургалтад 
давхардсан тоогоор 1302 алба хаагчийг хамруулан зохион байгуулж үр дүнг тооцож  
ажилласан.    

Нийслэлийн прокурорын газар, Мөрдөн байцаах албатай хамтран “Залилах гэмт 
хэрэг мөрдөх аргачлал, гэрээний эрх зүйгээс ялгах нь” сэдэвт сургалтыг Мөрдөн 
байцаах албаны ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Б.Эрдэнэдэлгэр,  

Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 2017 оны “Галт зэвсэг хадгалах, хамгаалах, бүртгэх, биедээ авч явах, 
олгох журам батлах тухай” А/208 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 
“Биеийн хүч, тусгай техник хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл хангах ур чадварын 
сургалтыг сургалтын нэгдсэн төвөөс тус хэлтсийн 68 алба хаагчдад видео цахим 
хэлбэрээр сургалт зохион байгуулж, уг сургалтын дагуу алба хаагчдаас 30 асуулт бүхий 
тестээр Цагдаа, дотоодын сургалтын төвийн сургагч багш, цагдаагийн ахмад 
П.Цагааннохой шалгалт авсан. 

Мөн сургалтын хоёрдугаар үе шат болох “Биеийн хүч, тусгай техник хэрэглэх” 
сэдийн дагуу хэлтсийн 85 алба хаагчид Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна талбайд 2019 
оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр 12.00-17.00 цагийн хооронд сургалт явуулж, албан 
хаагчдаас шалгалт авсан. 

“Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, эрсдэл тогтооход хэрхэн ажиллах 
анхаарах асуудал” сэдвээр Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах байцаагч, цагдаагийн 
хошууч С.Энэбиш,  

Нийслэлийн цагдаагийн газрын удирдах газраас дуудлага мэдээллийн 
шийдвэрлэх аргачлалын даагуу “Дуудлага мэдээллийн шийдвэрлэлт” сэдвээр Шуурхай 
удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Ганзориг,   

 “Эрэн сурвалжлах ASAP санд мэдээ мэдээлэл оруулах, мэдээлэлтэй танилцах 
/код 229/ -р эрүүүгийн цагдаагийн тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Б.Еркин 
нар тус тус сургалт зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 944 алба хаагчийг хамруулан 
ажилласан.      

 
б/ Сургалт, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус 

байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар: 
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 2019 оны Соён гэргээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Хөл бөмбөг, Пүүл 
биллъяардын аварга шалгаруулах уралдаан тэмцээнд давхардсан тоогоор 64 алба 
хаагч, ажилчдыг хамруулж ажилласан. 

Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн газрын чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, 1, 2 дугаар 
хэлтсийн Эрүү, Мөрдөн, Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нар Дүүргийн прокурорын газрын 
хурлын зааланд 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулсан. Зөвлөгөөнөөр мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад гарч байгаа алдаа 
дутагдал, түүнийг гаргуулахгүй байх,  хуулийг нэг мөр ойлгох талаар хэлэлцсэн.      

НЦУГазрын Мөрдөн шалгах газар, Нийслэлийн прокурорын газартай хамтран 
Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлд заасан “Залилах гэмт хэргийн 
шийдвэрлэлтийг ахиулж тодорхой үр дүнд хүрэх” төлөвлөгөө,  удирдамжийн дагуу 2019 
оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 09.00-14.00 цагийн хооронд Хан-Уул дүүрэг дэх 
цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтсийн ЭЦТасаг, МБТ, ХБТ-н мөрдөгч нар, Багахангай, 
Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн мөрдөгч нар, тус дүүргүүдийн прокуроруудыг 
хамруулсан сургалтыг нэгдүгээр хэлтсийн хурлын зааланд зохион байгуулсан. 

“Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд хэлтсийн алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн 
гишүүд, олон нийтийн цагдаагийн ажилтануудын эрүүл мэндийг дэмжиж, эрүүл цэвэр 
агаарт амраах, гэр бүлийн гишүүдийг хооронд нь танилцуулах зорилгоор эхний хагас 
жилийн ажлын үр дүнгээр сайн ажилласан алба хаагчид, тэдний гэр бүлийн гишүүдийн 
хамт Хэнтий аймгийн  “Хар зүрхний Хөх нуур” чиглэлд хийх аялалыг зохион байгуулсан.  
Уг аялалаар тус хэлтсийн алба хаагчид Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс Хэнтий 
аймгийн Жаргалтхаан суман дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн алба хаагчидтай 
уулзаж, ажлын туршлага судлахын зэрэгцээ алба хаагчид тэдний гэр бүлийн дунд дартс, 
сумо бөхийн тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан.  

 
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 3 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.  
          Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн 25/21 тогтоол, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний 
өдрийн А/228 дугаар захирамжаар тус хэлтсийн хариуцсан Хан-Уул дүүргийн 3, 11, 15 
дугаар хороодыг хувааж 17, 18, 19, 20 дугаар хороог шинээр байгуулсан. Газрын даргын 
2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/09 дугаартай тушаалаар Шинээр 
байгуулагдсан 17 дугаар хороонд тус хэлтсийн төвийн хэсгийн чиглэлийн ахлах 
ажилтан, цагдаагийн хошууч Б.Адъяахүү, хороо хариуцсан цагдаагаар цагдаагийн дэд 
ахлагч Т.Билгүүнийг, 17 дугаар хороог цагдаагийн дэслэгч М.Амаржаргалыг хариуцан 
ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/194 дүгээр тушаалаар 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын нэр, зохион байгуулалтыг бүтцийг шинэчлэн 
баталсантай холбогдуулан Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтэс нь 
Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн газарт харъяалагдан нэг, хоёрдугаар хэлтэс болон 
шинэчлэн батлагдсан.            
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 2019 оны 3 дугаар улиралд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 8 алба 
хаагч томилогдож, 3 алба хаагч өөр алба, газар, хэлтэст шилжиж, 6 алба хаагч өөрийн 
хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдсөн, 2 алба хаагч цэргийн байнгын тэтгэвэрт  гарсан.   

 Төрийн албаны зөвлөлийн цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдах салбар 
зөвлөлөөс Дотоод хэргийн их сургуультай хамтран сул орон тоо бүрдүүлэх, нөөц 
бүрдүүлэх зорилгоор  ахлагчийн сургуулийн элсэлтийн шалгалтыг 10 дугаар сарын 14-
18-ны өдрүүдэд зохион байгуулахтай холбогдуулан тус цагдаагийн хэлтсээс шалгуур 
шаардлага хангасан 2 иргэнийг бүртгэн, судалж байна. 
 Шинээр томилогдсон 2 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:  
Алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр ахлах байцаагч 

нараас өдөр тутамд хариуцсан алба хаагчдын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 
мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласан. 
  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 38 ажил, 
арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон үр дүнг 
тооцон ажиллаж байна.  
  2019 оны 3 дугаар улиралд авлига, хээл хахууль өгөх, авах, зуучлах гэмт хэрэгт 
холбогдсон алба хаагч байхгүй.  
 

а/ Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаар 
уламжлан шийдвэрлүүлсэн ажил, арга хэмжээ, төсөв, хөрөнгө, зарцуулалт, үр 
дүнгийн талаар: 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд хэлтсийн байрны дээврийн их 
засварын 25.0 сая төгрөгний төсөв хөрөнгийг шийдүүлэхээр Хан-Уул Дүүргийн Засаг 
дарга Ж.Алдаржавхланд 2019 оны 08 сарын 12-ны өдрийн 25в/6591 тоот албан бичиг 
хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэний дагуу Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр 
сарын 10-ны өдрийн А/317 дугаар  захирамжаар цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 
дээврийн засварын ажлын худалдан авах ажиллагааны эрхийг Хан-Уул дүүрэг дэх 
цагдаагийн газарт шилжүүлсэн.   
 Мөн алба хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг дээшлүүлэх, урам зоригийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Дүүргийн Засаг даргад шаардлагатай байгаа техник хэрэгслийн 
судалгааг гарган өгснөөр иж бүрэн 3 компьютерийг 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 3 дугаар улирлын байдлаар улсын 
төсвөөс /өссөн дүнгээр 1.151.555,8 мянган төгрөг, өөрийн орлого 12.000,0 мянган төгрөг 
нийт 1.163.555,8 мянган төгрөгийн төсөв батлагдсанаас гүйцэтгэлээр улсын төсвийн 
санхүүжилт 1.151.555,8 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 13.862,0  мянган төгрөг, дээд 
шатны төсөв захирагчаас 1.968,7 мянган төгрөг төвлөрч бүгд 1.165.417,2 мянган 
төгрөгийн эх үүсвэртэй ажиллаа.    
        Орлогын төлөвлөгөө 1.862,7 мянган төгрөгөөр давж биелэсэн. Цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшууллын зардалд: /өссөн дүнгээр/ 1.048.358,4 мянган төгрөг, Байр 
ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд: /өссөн дүнгээр/ 18,116,4 мянган төгрөг, 
Хангамж, бараа материалын зардалд. /өссөн дүнгээр/ 38,328,0 мянган төгрөг, 
Нормативт зардалд:  /өссөн дүнгээр/ 13.270,0 мянган төгрөг, Бусдаар гүйцэтгүүлсэн, 
ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардалд: /өссөн дүнгээр/ 3.333,6 мянган 
төгрөгийн зардал гарсан. Эд хогшил, урсгал засварын зардалд: 5.118,5 мянган төгрөг, 
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Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 1.377,1 мянган төгрөг нийт 1.151.077,4 мянган 
төгрөгийг зарцуулсан. 

Нийслэлийн Аудитын газраас тус хэлтсийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайланг баталгаажуулахад акт, төлбөр тавигдаагүй, зөрчилгүй дүгнэгдэж хэрэгжилтийг 
улирал бүр хүргүүлэн ажиллаа. 

  
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 3 дугаар улиралд 22 алба хаагч байсныг, 2019 оны эхний 9 
сарын байдлаар 17 алба хаагч сахилгын арга хэмжээ авч, өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 5 нэгжээр буюу 22.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Албан тушаалын байдлаар нь ангилвал: /өссөн дүнгээр/ Эрүүгийн мөрдөгч 9, 
мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч 2, хэрэг бүртгэх тасгийн мөрдөгч 1, хэв журмын 
офицер 2, хэсгийн байцаагч 1, жижүүрийн ахлах офицер 1, цагдаа жолооч 1 байна. 
Сахилга ёс зүйн зөрчлийг төрлөөр нь авч үзвэл: ажлын хариуцлага алдсан 4, эрүүгийн 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журам зөрчсөн 7, үүрэг даалгавар биелүүлээгүй 
1, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм зөрчсөн 5 алба хаагч байна. 

Энэ оны 3 дугаар улиралд сахилга ёс зүйн 5 зөрчил гаргаж 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:  

Алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/196 
дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын дотоод 
дүрэм” сэдвээр Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн ахлах байцаагч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч М.Баярлхагва 105 алба хаагчдад  

Мөн газрын даргын А/196 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан 
“Цагдаагийн хүрээний дүрэм” сэдвээр тус хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн Эргүүл хамгаалалт хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн  ахлах дэслэгч 
М.Баярлхагва сургалт зохион байгуулсан.  
 3 дугаар улирлын сахилгын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж танилцуулга, 
нотломжийн хамт Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын Дотоод аюулгүй байдлын 
хэлтэст албан бичгээр хүргүүлэх болно.  

Алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг шалгаж Бямба, Ням гарагуудад утсаар 
албаны бэлэн байдлыг 24 удаа давхардсан тоогоор 2832 алба хаагчийг шалгасан. 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн дөрөв, тавдугаар бүлэг /шаардлага тавих, 
хүний бичиг баримт шалгах, үзлэг хийх, тээврийн хэрэгслийг зогсоож шалгах, орон байр 
бусад газарт нэвтрэн орох, түр саатуулах, албадлага хэрэглэх/ заасан хэм хэмжээ, 
үндэслэлийн хүрээнд цагдаагийн алба хаагчаас тодорхой ажиллагаа явуулах, 
албадлага хэрэглэх талаар сургалтын дүрст /видео/ хичээлийг 2019 оны 07 дугаар 
сарын 09-ны өдөр хэлтсийн хурлын зааланд сургалт зохион байгуулж,  тасгийн ээлжийн 
амралттайгаас бусад алба хаагчдыг хамруулсан. 
 

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

Цагдаагийн алба хаагчдаас хэлтсийн удирдлагад нийт 79 өргөдөл, хүсэлт 
гаргасныг хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлэсэн.  
 Энэ оны 3 дугаар улиралд Иргэд байгууллагаас цагдаагийн алба хаагчтай 
холбоотой нийт 3 өргөдөл гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгахад эрүүгийн хэрэг, 
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материал дутуу шалгасан 1,  ажлын хариуцлага алдсан 2 зөрчилд албаны шалгалт 
явуулж, алба хаагчтай холбоотой гомдол гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд хугацаанд нь 
албан бичгээр хариу мэдэгдэж ажилласан. Гомдолд холбогдсон 17 алба хаагчид 
явуулсан албаны шалгалтын дүнгээр сарын үндсэн цалинг 1 сар 20% бууруулсан 11, 
албан тушаалын сарын үндсэн цалинг 1-3 сар 20% бууруулах сахилгын шийтгэл 2, 
сануулах сахилгын шийтгэл 1 алба хаагчдад ногдуулсан, алба хаагчийн буруутай үйл 
ажиллагаа тогтоогдоогүй 3 алба хаагч 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 65 албан бичиг ирсэнээс 58 албан бичгийн шийдвэрлэлт 
хийгдэж, үлдэгдэл 7 байна.  

2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын Smart city.mn 11-11 
төвөөс тус хэлтсийн алба хаагч нартай холбоотой иргэд байгууллагаас гаргасан 
5 талархал, сайшаалыг хүлээн авч 1 хүсэлт, 1 гомдол, шүүмжлэлийг  шийдвэрлэсэн.  

 
  в/ Эрүүл ажлын байрны орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээний  талаар: 
  Тус хэлтсийн алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах, албандаа 

хандах хандлага, урам зоригийг нэмэгдүүлэхэд  зорилгоор “Ажлын байр-Тохилог орчин” 
сарын  болзолт уралдааны удирдамж 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 10 
дугаар сарын 11-ний өдрийн хооронд 1 сарын хугацаатай зохион байгуулан ажиллаж 
байна.         

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд хэлтсийн байрны дээврийн их 
засварын 25.0 сая төгрөгний төсөв хөрөнгийг шийдүүлэхээр Хан-Уул Дүүргийн Засаг 
дарга Ж.Алдаржавхланд 2019 оны 08 сарын 12-ны өдрийн 25в/6591 тоот албан бичиг 
хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэний дагуу Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр 
сарын 10-ны өдрийн А/317 дугаар  захирамжаар цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 
дээврийн засварын ажлын худалдан авах ажиллагааны эрхийг Хан-Уул дүүрэг дэх 
цагдаагийн газарт шилжүүлсэн.  
          Газрын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/03 дугаартай дээврийн 
их засварын ажлын худалдан авах ажиллагаанд ажиллах ажлын хэсгийг томилсон 
тушаалын дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

   Хэлтсийн дээврийн их засварын ажлын хийж гүйцэтгэх компаний сонгон 
шалгаруулалтанд “Дэйддигирл” ХХК, “Мөнгөн Очир Цамхаг” ХХК, “Юу Би Жи” ХХК-иуд 
нь ажил гүйцэтгэх материалыг хүлээн авч судлаж байна.   

    Мөн Хэлтсийн эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны шалны доогуур байрлах бохирын 
далд ширмэн шугамыг ухаж гарган тус шугаман дээр 100 диаметртэй хуванцар үл буцах 
шинээр суурилуулан хэвийн ажиллагаанд оруулсан. Уг ажилд Нийслэлийн цагдаагийн 
удирдах газрын слесарь, цахилгаанчин нар ирж дэмжлэг үзүүлж хамтран 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/ Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомж, 
батлагдсан төлөвлөгөөт удирдамжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Дүүргийн хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Богд Хан-Уулын дархан цаазат 
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газрын хамгаалалтын захиргаа зэрэг Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтран ажилласан. 

 Дүүргийн хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран нийтийн орон сууц 
түүний өргөтгөлд байрлалтай согтууруулах ундаа худалддаг түүгээр үйлчилдэг 142 аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж захирамжийг хэрэгжүүлэх талаар 
зөвлөгөө өгсөн. 

  Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо Төв 
цэнгэлдэх хүрээлэн орчимд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлтэй 68 аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран хяналт тавьж үзлэг 
шалгалтыг зохион байгуулж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж 
байсан 52 иргэдийн зөрчлийг таслан зогсоож хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцсон. 

Богд Хан-Уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаатай хамтран “Гол” 
тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж, гэмт, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, үер 
усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 45 сэрэмжлүүлэг өгч архидан согтуурч 
байсан 24 хүнийг 600.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан. 
           Дүүргийн Гэр бүл, Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэстэй хамтран “Илрүүлэлт 
2019” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж,  Туул эрэг, ой замын постууд, сүм хийд, 
машин угаалгын газар болон хүүхдүүд хараа хяналтгүй сэлгүүцэх эрсдэлт газруудад 
үзлэг шалгалт хийж 53 хүүхдийг илрүүлж,  Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны иргэний 
тэнхимд байрлуулж бүртгэн мэдээлэл авч эцэг эх асран хамгаалагчид нь Хүүхдийн 
эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгаалаллын тухай хуулийн талаар мэдээлэл зөвлөмж өгч 
хүлээлгэн өгсөн. 
         “Харуул хамгаалалт 8”  тусгай арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явуулдаг 153-н Сууц өмчлөгчдийн холбоонд орон сууц, хотхоны 
телехяналтын камерыг сайжруулах, хамтран ажиллах талаар албан бичиг хүргүүлж 
орон сууц, хотхоны телехяналтын камерийн мэдээллийн шинэчилсэн судалгааг гаргаж,  
дүнг хүргүүлсэн. 

 

 б/ Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/688,  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 
2019 оны А/245 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх, газрын зөрчлийг арилгах чиглэлээр 
2019 оны 08 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд Дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтэс, Мэргэжлийн хяналын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Газрын албатай хамтран 
Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо 19 хороололын үйлчилгээний төв,  Ажилчны алдар 
талбайн орчимд  зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан 16-н ТҮЦ-нд үзлэг 
шалгалт явуулж 14 ТҮЦ-ний цахилгааныг Эрчим хүчний газраас тасалж нийтийн 
зориулалттай газар чөлөөлөх талаар 16 албан шаардлага хүргүүлж,  2 хүнийг 75.000 
төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан. 

Голын үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Гол-Ус”, ”Завьт эргүүл” 
зэрэг тусгай арга хэмжээг Нийслэлийн онцгой байдлын хэлтэс, Дүүргийн Оцнгой 
байдлын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэстэй хамтран зохион 
байгуулсан. 
           Нийслэлийн Засаг даргын А/500 дугаартай захирамжийг хэрэгжүүлэх,  гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хариуцсан нутаг дэвсгэрт архи согтууруулах 
ундаа худалддаг түүгээр үйлчилдэг газрууд, “Хичээлийн шинэ жил”, “Яараад яахав”, 
“Завьт эргүүл”,  “Цахим тоглоом”,  “Эмзэг цэг” хяналт шалгалт нэгдсэн арга хэмжээ,  
“Баривчилгаа”, “Лавай”,  “Шалгалт-9, “Нэгдсэн эргүүл”, “Халаасны хулгай”,   “Шөнийн 
эргүүл хяналт шалгалт”, “Урамшилт эргүүл”, зэрэг нийт нэгдсэн 4,  тусгай  14  арга 
хэмжээг зохион явуулж,  үр дүнг тооцон ажиллах үед ГХУС-чиглэлээр 114 аж ахуй нэгж, 
байгууллага иргэнд 2 төрлийн  шаардлага, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгах 
чиглэлээр Хэрэг бүртгэгч, Мөрдөн байцаагч нар 23 мэдэгдэл хүргүүлж, хариуг авсан.  
          Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/688,  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 
оны А/245 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх, газрын зөрчлийг арилгах чиглэлээр 
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Дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой 
байдлын хэлтэс, Газрын албатай хамтран Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо 19 
хороололын үйлчилгээний төв,  Ажилчны алдар талбайн орчимд  зөвшөөрөлгүй үйл 
ажиллагаа явуулж байсан 8-н ТҮЦ-нд үзлэг шалгалт явуулж,  8 хүнийг 400.000 төгрөгөөр 
торгох шийтгэл оногдуулсан. 

Хан-Уул дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хүнс худалдаа үйлчилгээний 
хэлтэс, Газрын алба, Тохижилт үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран Зайсан толгойн дээд 
тавцан дээр байрлах иргэн Д.Бямбажавын түргэн үйлчилгээний цэгийг албадан нүүлгэж 
газар чөлөөлөх ажил хийгдсэн. 

 
в/ Алба хаагчдын ажлын үр дүнд 2019 оны 03 дугаар улиралд 1325 зөрчил 

илрүүлж, 1150 хүнийг 54.250.000 төгрөгөөр торгож, 97 хүнийг шүүхээр баривчлуулж,  
гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтээр 316 иргэн аж ахуйн нэгжийг 34.570.000 төгрөгөөр 
торгох шийтгэл  оногдуулсан бол 2018 оны мөн үед  1268 зөрчил илрүүлж, 1178  хүнийг 
34.855.000 төгрөгөөр торгож, шүүхээр  29 хүнийг баривчлах шийтгэл оногдуулж,  гомдол 
мэдээллийн шийдвэрлэлтээр 48 иргэн аж ахуйн нэгжийг 8.460.000 төгрөгөөр торгох 
шийтгэл  оногдуулсан байна. 

Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 57 зөрчлөөр, торгуулийн мөнгөн дүн   
19.395.000 төгрөгөөр, шүүхээр баривчлах шийтгэл оногдуулсан хүн 68 нэгжээр тус тус 
өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 
г/ Нийтийн орон сууц түүний өргөтгөлд байрлалтай согтууруулах ундаа худалддаг 

72, түүгээр үйлчилдэг 46 нийт 118 аж ахуй нэгжийн судалгааг шинэчлэн гаргаж дүүргийн 
хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулав. 

 

Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2019 оны А/504 дүгээр захирамжийг хэрэгжилтийг хангах, согтуугаар үйлдэгдэж 
байгаа  гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр “Эмзэг цэг”,  
“Шөнийн хяналт” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

Зохион байгуулсан нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээний үр дүнд давхардсан 
тоогоор согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг түүгээр үйлчилдэг баар 129, караоке 
154, ресторан 72, кафе 86, хүнсний дэлгүүр 164 зэрэг 605 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 19 зөрчилд  8,350.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл 
оногдуулсан. 

  Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цахим 
тогтлоомын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
“Цахим” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажиллаж 
зөрчил гаргасан ХУД-ийн 3 дугаар хороо “Фрозон” цахим тоглоомыг газрыг Зөрчлийн 
тухай хуулийн 10.4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу 50.000 төгрөгөөр торгох 
шийтгэл оногдуулсан. 

“Шалгалт-8, 9”, тусгай арга хэмжээний хүрээнд  хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалддаг баар 16, 
караоке 57, ресторан 18, кафе, паб 43, хүнсний дэлгүүр 44, нийт давхардсан тоогоор 
178 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаа шалгахад илэрсэн зөрчилгүй байсан. 

 
д/ Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагааны талаар:  

Тус хэлтсийн Эрүүлжүүлэх байранд 2019 оны 3 дугаар улиралд гудамж, талбай, 
олон нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ 
зөрчил гаргасан 1738 иргэнийг эрүүлжүүлж, 1171 иргэнээс 4.529.950 төгрөгний 
үйлчилгээний хөлс төлүүлж төлбөр төлөлт 67 хувьтай байна. 

Эрүүлжүүлэх байрны эмч нараас 263 хүнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж 
үзүүлж гудамж, талбай, олон нийтийн газарт архи согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн 
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хэрэглэж ухаангүй унасан, биедээ гэмтэлтэй 16 иргэнийг яаралтай түргэн тусламжийн 
103 болон дүүргийн эрүүл мэндийн төвд шилжүүлэн өгч, 169 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 25 заалт бүхий зааварчлага өгсөн.   

Эрүүлжүүлэх байрны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд Нийтийн хэв журам 
хамгаалах тасгийн дарга, эрүүлжүүлэх саатуулах байрны ахлах байцаагч, хэлтсийн 
хариуцлагатай эргүүлээс давхардсан тоогоор 154 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 3 удаа зохион байгуулж 126 иргэнийг хамруулсан. 

“Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн  нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ”-
ний ерөнхий шаардлага MNS 5527:2019 стандартыг хангах чиглэлээр эрүүлжүүлэх 
байранд ариутгал, халдваргүйтгэлийг “Улаанбаатар ариутгал” ХХК-аар 2019 оны 08 
сарын 17-ны өдөр хийлгэсэн. 
           Тус Эрүүлжүүлэх байрны эмч өвчтэй байсан мөн ариутгал халдваргүйтгэл 
хийлгэх шалтгааны улмаас Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хэв журмын хэлтсийн даргад 
албан бичгээр танилцуулан  2019 оны 8 сарын 5,8,17-ны өдрүүдэд нийт 3 удаа 
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх саатуулах төвд нийт 23 хүн хүлээлгэн өгч 
эрүүлжүүлсэн.  

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах зөвлөлийн “Архидан согтуурахтай тэмцэх сан”-гийн хөрөнгөөр 
худалдан авсан эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажиллагаа хийгдэж,  
тус эрүүлжүүлэх байранд багаж ариутгах автоклав 18 литртэй  1 ширхэг, сахарын 
аппарат, тест, эмийн хөргөгч, даралтын аппарат зэргийг олгож,  одоо  өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд хэрэглэж байна. 

 
 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 130 алба хаагчийг 65 чиглэлд 1040 цагийн явган эргүүлд 
томилгоожуулан ажиллуулсан. 

Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн орчим гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,хэв журам сахиулах чиглэлээр давхардсан тоогоор 
эргүүлийн 60 чиглэлд 120 алба хаагч, нэмэгдлээр Зайсан толгой хөшөө, Туул голын 
орчим нийт давхардсан тоогоор 72 чиглэлд 144 алба хаагчийг,  шөнийн цагаар Төв 
цэнгэлдэх хүрээлэнгийн орчимд 6 алба хаагч явган эргүүлд үүрэг гүйцэтгэсэн. 

  Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд үнэлэлд дүгнэлт өгч 
долоо хоногийн Баасан гаригт хэлтсийн нийт бие бүрэлдэхүүнийг нэгдсэн эргүүлд 1 
удаа гарган 26 алба хаагчийг 13 чиглэлд хамруулан явган эргүүлд томилон ажиллуулж 
үр дүнг тооцсон. 

  Хан-Уул дүүргийн 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хороодын урамшилт эргүүлийн 25 иргэнийг 
сард 6 удаа давхардсан тоогоор 75 чиглэлд хариуцсан хороодын гудамж талбай, олон 
нийтийн газарт явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлж, хийсэн ажлын талаар хэсгийн 
байцаагч нарт бичгээр танилцуулан ажлын үр дүнг тухай бүр тооцон ажилласан. 
  
 ё/ Захиргааны хяналтын үүргийн хэрэгжилтийн талаар: 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын галт зэвсгийн тухай хууль, Хууль Зүйн 
сайдын 2015 оны А/220, А/249 дугаартай тушаалуудаар баталсан “Галт зэвсгийн 
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тооллого явуулах журам”-ын хэрэгжилтийн хангах чиглэлээр “Бүртгэл” тусгай арга 
хэмжээг 1 сарын хугацаатай зохион байгуулж хариуцсан нутаг дэвсгэрт галт зэвсэг 
эзэмшдэг, өмчилдөг иргэн хуулийн этгээдүүдэд галт зэвсгээ бүртгүүлэх талаар 
мэдээлэл хүргүүлэн 160 галт зэвсгийг бүртгэж, галт зэвсгийн нэгдсэн сангийн тооллого 
хэсэгт бүртгэсэн. 

Бусад аймаг, хот, дүүрэгт худалдсан 5 галт зэвсгийг хасалт хийж шинээр 
худалдаж авсан, гэрийн хаяг шилжин ирсэн 26 галт зэвсгийг бүртгэж судалгаанд 
баяжилт хийсэн. 

Хан Уул дүүргийн 11-р хорооны Дипломат хотхонд байрлах “Их ав” галт зэвсэг 
худалдах төвийн харуул хамгаалалт дохиололыг 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр 
шалгаж  хяналтын камер хангалтгүй дохиололын дагуу “Owl”  нэртэй хамгаалалтийн 
албаны машин 20 минутийн хугацаанд ирээгүй тул тухайн төвийн захиралд харуул 
хамгаалалтыг сайжруулах талаар шаардлага өгсөн. 

Монгол Улсын хууль, зүй Дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн А/136 дугаар тушаалаар Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо “Нандин Од” ХХК-д 
олгосон иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, галт 
зэвсэгтэй адидтгах хэрэгсэлийг худалдах төв ажиллуулах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгосонтой холбогдуулж,  тушаалын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр тухайн төвийн үйл 
ажиллагаанд  хяналт тавьж байна. 

  Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цахим 
тогтлоомын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 8 
цахим тоглоомыг газрыг шалган хууль сахиулагчийн тависан хууль ёсны шаардлагыг үл 
биелүүлэн цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажилласан ХУД-ийн 3 дугаар хороо 15 дугаар 
байрны 1 тоотод үйл ажиллагаа явуулах иргэн Б.Ядамсүрэнгийн цахим тоглоомын 
газрыг Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 250.000 
төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулж Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд үйл 
ажиллагаа явуулах бүртгэлийн гэрчилгээг цуцлуулах саналыг хүргүүлсэн          

  Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цахим 
тогтлоомын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
“Цахим” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажиллаж 
зөрчил гаргасан ХУД-ийн 3 дугаар хороо “Фронз”,”Ред корнер” цахим тоглоомыг 
газруудыг Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тус 
бүрийг 250.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан. 

 
з/ Гэрээт харуулын болон хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулах 

журмын биелэлтэд хяналт тавих ажлын талаар: 
Монгол улсын Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хууль, Хууль зүй, дотоод 

хэргийн сайдын 2018 оны А/40 дугаар тушаалаар батлагдсан “ Харуул хамгаалалт 
эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс 
хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам ”, Цагдаагийн ерөнхий даргын 2008 оны 
126 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын алба 
хаагчдын дүрэмт хувцасны загвар,өнгө,материалын ялгаа, дүрэмт хувцас өмсөж 
хэрэглэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр “Харуул хамгаалалт 7 ” тусгай арга 
хэмжээ зохион байгуулсан. 

Арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
18 гэрээт харуул хамгаалалт байгууллагын  хамгаалагч нарыг шалгаж албаны бичиг 
баримтгүй, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэлгүй зэрэг илэрсэн 8 зөрчлийг арилгах чиглэлээр 
зөвлөмж хүргүүлж зөрчлийг арилгуулан ажилласан. 

Нийслэлийн цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын 
даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн  25в/1940 дугаар албан бичгээр 
ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хяналт шалгалтыг тогтмол 
зохион байгуулж байна. 
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Хариуцсан нутаг дэвсгэрт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 65 
гэрээт харуул хамгаалалтыг шалгаж дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журмыг зөрчсөн 
зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр 14 мэдэгдэл, шаардлага хүргүүлсэн. 

Монгол улсын Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хууль, Цагдаагийн ерөнхий 
даргын 2008 оны 126 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэрээт харуул хамгаалалтын 
байгууллагын алба хаагчдын дүрэмт хувцасны загвар,өнгө,материалын ялгаа, дүрэмт 
хувцас өмсөж хэрэглэх журам”, Нийслэлийн цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Нийтийн хэв 
журам хамгаалах газрын даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн  25в/1940 
дугаар албан бичгээр ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Харуул 
хамгаалалт 8” тусгай арга хэмжээг 2019 оны 08 дугар сарын 12-ны өдрөөс 2019 оны 08 
дугаар сарын 23-ны өдөр хугацаанд зохион байгуулсан. 

Арга хэмжээний хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсэгрт харуул хамгаалалтын үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа 65 гэрээт харуул хамгаалалтыг шалгаж дүрэмт хувцас өмсөж 
хэрэглэх журмыг зөрчсөн зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр 14 шаардлага хүргүүлсэн. 

Мөн арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий даргын 2008 оны 126 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын алба хаагчдын 
дүрэмт хувцасны загвар,өнгө,материалын ялгаа, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журам”-
д нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд 20 гэрээт харуул хамгаалалтын албадаас санал авч 
нэгтгэсэн . 

 
ж/ Хуульд заасан захиргааны бусад хяналтыг хэрэгжүүлэх талаар: 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын галт зэвсгийн тухай хууль, Хууль Зүйн 
сайдын 2015 оны А/220, А/249 дугаартай тушаалуудаар баталсан “Галт зэвсгийн 
тооллого явуулах журам”-ын хэрэгжилтийн хангах чиглэлээр “Бүртгэл” тусгай арга 
хэмжээг 1 сарын хугацаатай зохион байгуулж хариуцсан нутаг дэвсгэрт галт зэвсэг 
эзэмшдэг, өмчилдөг иргэн хуулийн этгээдүүдэд галт зэвсгээ бүртгүүлэх талаар 
мэдээлэл хүргүүлэн 160 галт зэвсгийг бүртгэж, галт зэвсгийн нэгдсэн сангийн тооллого 
хэсэгт бүртгэсэн. 

Бусад аймаг, хот, дүүрэгт худалдсан 5 галт зэвсгийг хасалт хийж шинээр 
худалдаж авсан, гэрийн хаяг шилжин ирсэн 26 галт зэвсгийг бүртгэж судалгаанд 
баяжилт хийсэн. 

Хан Уул дүүргийн 11-р хорооны Дипломат хотхонд байрлах “Их ав” галт зэвсэг 
худалдах төвийн харуул хамгаалалт дохиололыг 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр 
шалгаж  хяналтын камер хангалтгүй дохиололын дагуу “Owl”  нэртэй хамгаалалтийн 
албаны машин 20 минутийн хугацаанд ирээгүй тул тухайн төвийн захиралд харуул 
хамгаалалтыг сайжруулах талаар шаардлага өгсөн. 

Монгол Улсын хууль, зүй Дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн А/136 дугаар тушаалаар Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо “Нандин Од” ХХК-д 
олгосон иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, галт 
зэвсэгтэй адидтгах хэрэгсэлийг худалдах төв ажиллуулах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгосонтой холбогдуулж,  тушаалын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр тухайн төвийн үйл 
ажиллагаанд  хяналт тавьж байна. 

  Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цахим 
тогтлоомын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 8 
цахим тоглоомыг газрыг шалган хууль сахиулагчийн тависан хууль ёсны шаардлагыг үл 
биелүүлэн цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажилласан ХУД-ийн 3 дугаар хороо 15 дугаар 
байрны 1 тоотод үйл ажиллагаа явуулах иргэн Б.Ядамсүрэнгийн цахим тоглоомын 
газрыг Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 250.000 
төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулж Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд үйл 
ажиллагаа явуулах бүртгэлийн гэрчилгээг цуцлуулах саналыг хүргүүлсэн          

  Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цахим 
тогтлоомын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
“Цахим” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажиллаж 
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зөрчил гаргасан ХУД-ийн 3 дугаар хороо “Фронз”,”Ред корнер” цахим тоглоомыг 
газруудыг Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тус 
бүрийг 250.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан. 

 
 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: 
Тулгар төрийн 2227, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 812 жил, Ардын хувьсгалын 

97 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадам болон олон нийтийн арга хэмжээнд Төв 
цэнгэлдэх хүрээлэнгийн орчим гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, давхардсан 
тоогоор эргүүлийн 60 чиглэлд 120 алба хаагч, нэмэгдлээр Зайсан толгой хөшөө, Туул 
голын орчим 72 чиглэлд 144 алба хаагчийг,  шөнийн цагаар Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 
орчимд 6 алба хаагчийг 24 цагаар үүрэг гүйцэтгүүлсэн. 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг 
зогсоох зорилгоор Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо 31 дүгээр байрны гадаа оршин 
суугчид эсэргүүцэл үзүүлэх үед 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр хэв журам 
сахиулах ажлыг зохион байгуулсан. 

Хүй долоон худагт 2019 оны 07 дугаар сарын 20,21-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдсан шигшмэл хурдан морьдын “Их хурд-8” уралдааны үед давхардсан 
тоогоор 40 алба хаагч жуулчдын үзэх хэсэгт хэв журмын хамгаалалтыг зохион 
байгуулсан. 
 Бүгд Найрамдах Турк Улсын Үндэсний Их Хурлын дарга Мустафа Шентоп Монгол 
улсад албан ёсны айлчлал хийх ирэх, буцах үеийн, Монгол улсад  Төмөр замын салбар 
үүсч хөгжсөний 70 жилийн ойн баяр наадам хүй долоон худагт зохион байгуулагдах 
үеийн, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад  ажилчин илгээх Солонгос хэлний түвшин 
тогтоох 16 дахь удаагийн шалгалт, Солонгосын долоо хоног арга хэмжээ “И Тэ Жүн” 
эмчийн дурсгалд зориулсан арга хэмжээ цэцэрлэгт хүрээлэнд тус тус зохион 
байгуулагдах үеийн  хамгаалалтанд 126  алба хаагч гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, хэв журам сахиулах чиглэлээр  үүрэг гүйцэтгэсэн. 

 
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 дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргад танилцуулан Дүүргийн 
Прокурорын газар, Дүүргийн засаг дарга нарт хүргүүлэв. 

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 
тэнцвэржүүлсэн. 

 
 2.2.Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
      Нийслэлийн Засаг даргын А/500 дугаартай захирамжийг хэрэгжүүлэх,  гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хариуцсан нутаг дэвсгэрт архи согтууруулах 
ундаа худалддаг түүгээр үйлчилдэг газрууд, “Наадам” “Яараад яахав”, “Завьт эргүүл”,  
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“Цахим тоглоом”,  “Эмзэг цэг” хяналт шалгалт нэгдсэн арга хэмжээ,  “Гэрээт харуул 
хамгаалалт-7”, Шалгалт-7, “Нэгдсэн эргүүл” тусгай арга хэмжээ, “Унадаг дугуй” тусгай 
арга хэмжээ “Эрэн сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэх” тусгай арга хэмжээ, Автомашины 
хулгай болон, түүний эд зүйл хулгайд алдагдах ГХУС   “Урамшилт эргүүл”, “Хичээлийн 
шинэ жил”, “Яараад яахав”, “Завьт эргүүл”, “Баривчилгаа”, “Лавай”,  Шалгалт-9, “Нэгдсэн 
эргүүл” тусгай арга хэмжээ, “Халаасны хулгай” тусгай арга хэмжээ, “Шөнийн эргүүл 
хяналт шалгалт” зэрэг нийт нэгдсэн 10 тусгай 26 тусгай арга хэмжээг  зохион явуулж,  үр 
дүнг тооцон ажиллах үед ГХУС-чиглэлээр нийт 6 төрлийн 358  аж ахуй нэгж, 
байгууллага иргэнд шаардлага, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгах чиглэлээр 
Хэрэг бүртгэгч, Мөрдөн байцаагч нар 81  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 
нэгдүгээр хэлтэс фэйсбүүк хаяг,  www.khanuul-1.police.gov.mn сайтад байршуулан, олон 
нийтэд сурталчлан ажилласан. 

Баяр наадмын үед насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт халдлага, осол гэмтэл, гол усны 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх болон бага насны хүүхдэд тавих хараа хяналтыг 
дээшлүүлэх, сонор сэрэмжтэй байх талаар хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа 
С.Хүрэлбаатар, ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Г.Баянбямба, нар Монгол HD 
телевиз, ТВ-5 телевизүүдээр 15 минутын яриа таниулга, сэрэмжлүүлгийг 4 удаагийн 
давтамжтайгаар иргэд, олон нийтэд хүргэж, 3 төрлийн 6000 ширхэг санамж, 
сэрэмжлүүлгийг тараан ажилласан. 

Тус хэлтсийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт оршин суух гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэж 
болзошгүй 34 иргэн, хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй захиргааны хяналтанд байгаа 
4 иргэн, архинд донтох өвчтэй 28 иргэн, сэтгэцийн эмгэгтэй 62 иргэн, тэнэмэл 
амьдралтай 21 иргэдийн бүртгэл судалгааг шинэчлэн гарган, хариуцсан хорооны 
хэсгийн байцаагч нар биечлэн хяналт тавьж хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 4 
иргэнээс баталгаа бичүүлэн авсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Нийслэлийн цагдаагийн 
газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Тээврийн цагдаагийн албанаас бэлтгэн гаргасан 28 
төрлийн шторк сэрэмжлүүлэг видеог Хан-Уул дүүргийн сайт болон 5 хороодын цахим 
хуудас /фэйсбүүк/, тус цагдаагийн хэлтсийн www.khanuul-1.police.gov.mn сайт, Хан-Уул 
дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн цахим /фэйсбүүк/  сайт,  фэйсбүүк хаяганд 
шторкыг байршуулан  иргэд олон нийтэд түгээн ажиллаж байна. Хэсэгчилсэн арга 
хэмжээний хүрээнд иргэд олон нийтэд сэрэмжлүүлэх зорилгоор санамж сэрэмжлүүлэг 
зөвлөмж 800 ширхэг, зурагт хуудас 500 ширхэг нийт 1200 ширхэг хэвлэн иргэдэд тараан 
ажилласан. 
 
 2.3.Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

а/ Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Олон улсын гэрээ, конвенц, Монгол 
Улсын Үндсэн хууль, Гэр  бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хууль болон бусад хуулиуд, 
Цагдаагийн Ерөнхий Газраас дэвшүүлсэн зорилт, Улсын их хурал, Засгийн газраас  
батлан гаргасан тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
гаргасан үндэсний хөтөлбөрүүд, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны стандартыг 
мөрдөн, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, энэ 
төрлийн  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд төрийн ба төрийн бус байгуулагуудыг 
татан оролцуулахад ажлаа дараах ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. 

Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
“Наадам”, ”Яараад яахав”, “Хүүхдийн аюулгүй байдал”, ”Цахим тоглоом”, ”Гэр бүлийн 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлье”, ”Хичээлийн шинэ жил”, “Илрүүлэлт 2,3 дугаар 

http://www.khanuul.mn/
http://www.khanuul-1.police.gov.mn/
http://www.khanuul-1.police.gov.mn/
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улирал 2019”, “Хүүхдийн аюулгүй байдал-3”, ”Цахим тоглоом”, ”Эмзэг цэг” зэрэг арга 
хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. 

“Илрүүлэлт 2019 нэгдсэн арга хэмжээг 3 дугаар улиралд 2 удаа зохион байгуулж 
хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх, хамгаалан байршуулах, хариу үйлчилгээ үзүүлэх  
чиглэлээр Дүүргийн гэр бүл ,хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэстэй хамтран зохион 
байгуулан ажилласан. 

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 10 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн 177 тогтоолоор батлагдсан  “Сургуулийн эргүүлийн ажиллах журам 
“-ыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр эцэг эхийн эргүүлүүд нь өдөрт 4 цагаар 2 ээлжийн 4-6 иргэн   
08 цагаас 18 цагийн хооронд ажиллаж үйл ажиллагаанд хүүхэд хамгаалагч,  хороодын 
хэсгийн байцаагч нар хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Сурагч оюутан залуусыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр  Хэрэг 
бүртгэх тасгийн мөрдөгч, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн нар 
хамтран 2019 оны  09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10:00 цагаас 16:00 цагийн хооронд 
ерөнхий боловсролын 7 сургуулийн ахлах ангийн 950 сурагчдад  “Цахим гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлье”, ” Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр 8 удаа сургалт зохион байгуулсан. 

 Хан-Уул дүүргийн 1, 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Ерөнхий 
боловсролын 115 дугаар сургуулийн ахлах ангийн нийт 300 сурагчид ,84 багш ажилчид, 
52 дугаар сургуулийн ахлах ангийн нийт 195 орчим сурагчид багш ажилчдад Хүний 
эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн тухайн ойлголт, уг гэмт хэрэгт 
насанд хүрээгүй хүүхэд холбогдох болон хохирохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр, 
Монгол Улсын Зөрчлийн хуулийн тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа 
таниулга хийж ажилласан. 

Ерөнхий боловсролын 7 сургуулийн захирал удирдлагыг 2019 оны 08 дугаар 
сарын 20-ны өдөр хэлтсийн хурлын зааланд цуглуулан 2019-2020 оны хичээлийн жилд 
цагдаагийн хэлтэстэй “Хамтран ажиллах “24 заалт бүхий гэрээ  байгуулсан.  

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” тусгай  
арга хэмжээг сар бүр  салбар төлөвлөгөө гарган ажиллаж арга хэмжээний хүрээнд  үйл 
хүүхдийн тоглоомын газар, цахим тоглоомын газруудад 2 удаа шаардлага хүргүүлэн 
нийт 8 аж ахуйн нэгжийг давхардсан тоогоор 24 удаа шалгаж ажилласан. 

“Хүүхдийн аюулгүй байдал” арга хэмжээний хүрээнд хүүхдийн аюулгүй байдлыг 
хангах, эрсдэл бүхий нөхцөл байдлыг засуулах арилгуулах чиглэлээр ерөнхий 
боловсролын  сургууль, цэцэрлэг 2 удаа  шаардлагаг  24 газарт хүргүүлсэн. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчсөн 18 иргэнийг гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн шалгаж 
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр оруулж 7-30 хоног баривчлах, 10-30 албадан 
сургалтанд хамруулах шүүхийн шийтгэвэр гаргуулсан байна.  

Хариуцсан 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хороодын “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээллэх 
таслан зогсоох, хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр  
хоногт ирж буй  гэр бүлийн хүчирхийллийн  дуудлага мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж  
аюлын зэргийн үнэлгээ өндөр,дунд,бага гарсан хохирогчийг  хороодын хамтарсан 
багийн хяналтанд авахуулах нөхцөл байдлын үнэлгээ хийлгүүлэх, гэр бүлийн 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажил арга хэмжээг зохион байгуулах 
талаар Хамтарсан баг, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлд нийт 25 албан 
бичиг хүргүүлэн  нөхцөл байдлын  үнэлгээ хийлгүүлэн  ажилласан.  

 
 

 



16 

 

 2.4. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 

а/ 2019 оны 3-р улирлын байдлаар  иргэд, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтнаас 
ирүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй шинээр 1864 гомдол мэдээлэл хүлээн авч, нийт 
1793 гомдол, мэдээллийг шалгаж 96.1 хувийг нь шийдвэрлэсэн.  

Нийт гомдол мэдээллээс гэмт хэргийн шинжтэй  680 буюу 36.4 хувь, зөрчлийн 
шинжтэй  1184 буюу 63.5 хувь  тус бүр бүртгэгдсэн.   

Бүртгэгдсэн нийт гомдол, мэдээлэл өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1092 
гомдол  мэдээллээр буюу 58.5 хувиар өссөн байна.  

  2019 оны 3-р улиралд 341 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 24 хэргээр 
буюу 7,03 хувиар өссөн байна.  

  Хэрэг бүртгэлтийн 298 хэрэг, мөрдөн байцаалтын  нийт 341 хэрэг бүртгэгдсэн.  
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 298 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 

4,6 хувиар өссөн үүнээс эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан хэрэг 62, хэргийн 
илрүүлэлт  20,8 хувьтай  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад  0.9 хувиар илрүүлэлт 
өссөн, илрээгүй 236 гэмт хэрэг байна.  

Бүртгэгдсэн нийт 341 гэмт хэргийн  242 буюу 70,9 хувийг нь хөнгөн, 99 буюу  29,03 
хувийг нь хүнд гэмт хэрэг эзэлж байна.  

Хөнгөн гэмт хэргийн илрүүлэлт 8,3 хувьтай байгаа нь  өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулбал 0.8 хувиар буурсан, хүнд гэмт хэргийн илрүүлэлт  4.4 хувьтай байна. 

Мөн 1740 зөрчил шалгагдсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 362-р  буюу 
20,8 хувиар өссөн байна.  

Шийтгэлийн хуудсаар 1740 иргэнийг 98,180,000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн 
байна.  

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчсөн 58 зөрчил бүртгэгдсэн 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 43 буюу 74,1 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: 
3 дугаар улиралд нийт 242 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 102 гомдол мэдээлэлд 

хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 98 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзаж, харьяалалын дагуу 15 гомдол мэдээллийг шилжүүлж шийдвэрлэсэн.  
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Мөн 40 хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж, 33 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 101 хэргийг хаах, 20 хэргийг нэгтгэж, 15 хэргийг харьяаллын 
дагуу тус тус шилжүүлэх саналтайгаар шийдвэрлэсэн байна.  

2019 оны 3 дугаар улиралд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
35 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж хариуг авсан.  

 
г/ Хэрэг бүртгэх тасгийн чиглэлээр:  
3 дугаар улиралд 112 гомдол мэдээлэл хүлээн авч 57 гомдол мэдээлэлд хэрэг 

бүртгэлтийн хэрэг нээж, 50 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзаж, харьяалалын дагуу 5 гомдол мэдээллийг шилжүүлж шийдвэрлэсэн.  

Мөн 31 хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж, 34 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 55 хэргийг хаах, 2 хэргийг харьяаллын дагуу тус тус 
шилжүүлэх саналтайгаар шийдвэрлэсэн байна.  

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 83 мөрдөгчийн мэдэгдэл 
бичиж 82 хариуг авсан.  

 
д/ Шуурхай удирдлагын тасгийн чиглэлээр: 
2019 оны 3-р улиралд Жижүүрийн шуурхай албанд иргэд, аж ахуй нэгж, 

байгууллагаас ирүүлсэн нийт 5616 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авсанаас гэмт хэргийн 
шинжтэй 125, зөрчлийн шинжтэй 5491, хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн мэдээлэл 484, 
зарлан мэдээллийн 253 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч ажилласан байна. 

Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор орсон, гарсан иргэдийн 
хөдөлгөөнд хяналт тавин, дэг журам сахиулж нийт 845 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 
2 удаа зохион байгуулж нийт 95 иргэнд хууль сурталчлан санал хүсэлтийг авч 
ажилласан болохыг танилцуулъя. 
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