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ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТСИЙН  
2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 

 
2019.12.14                 Улаанбаатар хот 
 

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

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

    Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчаас Зэвсэгт 
хүчний удирдах бүрэлдэхүүний стратегийн цугларалт, төрийн цэргийн байгууллагуудын 
удирдлагуудтай уулзахдаа өгсөн үүрэг, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Орон нутгийн 
удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөний үеэр өгсөн үүрэг, Цагдаа, дотоодын цэргийн 
байгууллагын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөний үеэр Цагдаагийн ерөнхий газрын 
дарга, дотоодын цэргийн командлагч, цагдаагийн хурандаа С.Баатаржавын 2019 оны 01 
дүгээр сарын 25-ны өдрийн 5/21 дугаартай албан бичгээр өгсөн үүрэг, Сар шинийн 
баярыг тохиолдуулан 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/88 дугаартай “Үүрэг, 
ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай, 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01/145 дугаар “Үүрэг”, 04 
дүгээр сарын 05-ны өдрийн 01/189 дугаартай “Ажлын чиглэл”, 04 дүгээр сарын 30-ны 
өдрийн 01/241 дугаартай “Үүрэг, ажлын чиглэл”, 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/363 
дугаартай “Үүрэг, ажлын чиглэл”, 01/530 дугаартай ‘’Үүрэг’’ хүргүүлэх тухай,  

  Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын 2/52, 2/87, 2/105, 2/139, 2/225, 
2/255, 2/263, 2/345, 2/365, 2/373, 2/378, 2/449, 2/442, 2/496 дугаартай “Үүрэг”, “Ажлын 
чиглэл”,  “Мэдээлэл хүргүүлэх тухай” албан бичгүүд,  

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 3/46, 3/86, 3/24, 3/46, 3/68, 3/73, 3/77, 
5б/1233, 3/86, 5/61, 3/101, 3/108, 3/134, 3/138,  3/137, 3/145, 3/146, 3/151, 3/162, 3/164,  
3/169, 3/187, 3/196 3/241, 3/249,  3/283, 3/314, 3/341,  3/374  дугаартай “Ажлын чиглэл 
хүргүүлэх тухай”, “Чиглэл хүргүүүлэх тухай”, “Зөвлөмж хүргүүлэх тухай” “Мэдээлэл 
хүргүүлэх тухай” албан бичгүүд, 3/250 дугаартай “Цагдаа дотоодын цэргийн анги 
байгууллагын ахмад, дунд, залуу үеийн залгамж холбоог хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай албан бичгүүд,  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, 
цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдоржийн бичгээр өгсөн 54, хоногийн рапортаар өгсөн 46 
үүрэг, ажлын чиглэл, албан бичгүүдийг 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 4603 албан бичиг 
хүлээн авсанаас үүрэг 69, ажлын чиглэл 189, зөвлөмж 53, мэдээлэл 110, эрэн 
сурвалжлах 285, бусад байдлаар 3897 албан бичиг хүлээн авч, удирдлагын заалт 
бичүүлэн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж нийт 884 үүрэг, ажлын чиглэл, албан 
даалгавар, зөвлөмжийн биелэлтийг хугацаанд нь гарган холбогдох газарт хүргүүлэн 
ажилласан 

Дээд шатны байгууллага болон бусад газар, хэлтэс, төрийн байгууллагуудаас 
ирүүлсэн 172 үүрэг, ажлын чиглэл, албан даалгавар, зөвлөмжийн биелэлтийг хугацаанд 
нь гаргаж холбогдох газарт хүргүүлж ажилласан. 
           Цагдаагийн ерөнхий газар болон Нийслэлийн цагдаагийн газраас ирүүлсэн хууль, 
журмын төсөлд санал ирүүлэх тухай албан бичгийн дагуу 53 хууль журмын төсөлд нэмж 
тусгуулах санал өгч холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн.  
           Биелэлт, үр дүнг тооцох баримт бичгийг тасаг тус бүрт чиг үүргийн дагуу 
хуваарилан 2019 оны биелэлтийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилласан.  
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б/ Байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдааны талаарх мэдээлэл, тушаалын 

тоо, шийдвэрлэсэн асуудлын талаар: 
Хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг 2019 онд нийт 14 удаа хуралдаж, 

удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 40, албаны шалгалт болон прокурорын 
шаардлагын талаар 21, хүний нөөцийн талаар 29, нийт 90 асуудлыг авч хэлэлцэн 
шийдвэрлэж,, ажлын үр дүнгээр 128 алба хаагчийн цалинг 1710 хувиар нэмж, 65 алба 
хаагчийн цалинг 1105 хувиар бууруулж, 22 алба хаагчдад сахилгын шийтгэл 
оногдуулсан.  

Хэлтсийн даргын /А/ тушаал 20, /Б/ тушаал 36, нийт 56 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 “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журмын код 120 тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” А/44 дүгээр тушаал, 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 908-д нэмэлт оруулах тухай” 
А/53 дугаар тушаал, “Жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” А/90 дүгээр тушаал, 
“Жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 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, Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай’’ 
А/198 дугаар тушаал, Жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай’’ А/200 дугаар 
тушаал, Жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай’’ А/262 дугаар тушаал, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 235-ыг батлах тухай’’ А/233 дугаар тушаал, 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 620, 906, 931, 932-д нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай’’ А/234 дүгээр тушаал, Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны журмын код 924-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай’’ А/257 дугаар тушаал, 
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 706-д нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай’’ А/239 дүгээр тушаал, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журмын код 306-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай’’ А/240 дүгээр тушаал, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 511-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай’’ 
А/250 дугаар тушаал, 

Хууль зүйн сайдын “Загвар батлах, тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” 
А/48 дугаар тушаал, “Иргэний болон аж ахуйн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх тухай Монгол улс, Бүгд Найрамдах Беларусь улс хоорондын гэрээ”, “Гэмт этгээд 
шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээ”, 
Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд найрамдах 
Беларусь Улс хоорондын гэрээ”, Хөдөлмөр хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдын хамтарсан 2019 оны А/46, А/09 дүгээр тушаалаар баталсан “Жолоодох эрхийн 
шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам”, “Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн 
шалгалтын журам”, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 192 дугаар тушаалаар 
“Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”,  

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтсээс ирүүлсэн Засгийн газрын 2019 оны 6 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгож журам”, 7 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг 
удаагийн буцалтгүй тусламж олгож журам” 8 дугаар тогтоолоор баталсан “Албан үүргээ 
гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг 
удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”, 9 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох 
журам”, 33 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, 36 дугаар тогтоолоор баталсан “Стратеги төлөвлөгөө 
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боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам”, 37 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур, 
үзүүлэлтийг тогтоох тайлан  гаргах журам”, 38 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын 
гүйцэтгэл, үр дүн мэргэжлийн түвшинг үнэлэх журам”, 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”,  
“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, 
Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, түүнд мөрдөх журмыг шинэчлэн батлах тухай’’ 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчын хамтарсан А/433, А/820 
дугаар тушаал, Засгын газрын 355 дугаар тогтоол, зэрэг 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 онд Архивын баримт бичгийн бүрдүүлэлт, 
түүнийг шалгах, үнэлэх, устгах ажлыг зохион байгуулах  Баримт бичиг нягтлан шалгах 
комиссын бүрэлдэхүүнийг хэлтсийн даргын А/11 дугаар тушаалаар шинэчилэн томилж, 
Цагдаагийн Ерөнхий газрын Төв архиваас ирүүлсэн үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу 
байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу байнга хадгалах 31, түр хадгалах 95, 70 жил хадгалах 3, нийт 129 
баримт бичгийг хүлээн авч ажилласан.  

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлыг 4 удаа хэлэлцүүлэн 2019 онд 
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 
ажилласан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх  Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн 
комиссын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01 дугаартай хуралд тус хэлтсийн 
2013 оны үйл ажиллагааны явцад үүссан байнга хадгалах 54, түр хадгалах, 192, 70 жил 
хадгалах 1, 2015 оны байнга хадгалах 43, түр хадгалах 257, 70 жил хадгалах 1, 2016 
оны байнга хадгалах 41, түр хадгалах 274, 70 жил хадгалах 1, 2017 оны байнга хадгалах 
36, түр хадгалах 279 баримт, нэгдсэн 70 жил хадгалах хадгаламжийн 55 материалыг тус 
тус оруулан хэлэлцүүлэн батлуулсан.  

Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн 2013 оны байнга хадгалах 54 
баримтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 30р/2472 дугаартай албан бичгээр,  
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 
бичгүүдээр тус тус Цагдаагийн ерөнхий газрын Төв архивын газарт шилжүүлэн өгсөн.   

Тус хэлтсийн архивын 2019 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг тасгийн дарга 
нараас саналыг авч нэгтгэн хэлтсийн даргаар батлуулан, хэлтсийн ББНШК 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 шилжүүлсэн.   

Мөн архивт хадгалагдаж байгаа хадгаламжийн нэгж, хуудас бүрт тооллого явуулж 
нэгдсэн дүн мэдээг гаргаж Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт хүргүүлсэн.  
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Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Архивын ерөнхий газрын даргын 2014 оны 07 
дугаар сарын 09-ний өдрийн 464/А-111 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтын дагуу 
тус цагдаагийн хэлтсийн архивт хадгалагдаж байсан 1969-2010 оны хооронд үүссэн 225 
устгах баримт бичиг, 1998-2017 оны хоорондох хадгаламжийн хугацаа дууссан 
баримтуудыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах арга 
зүйн комиссын хурлаар батлагдсан шийдвэрийн дагуу устгах ажлыг 2019 оны 02 дугаар 
сарын 27-ны өдөр Улаанчулуутын хогийн цэг, 2019 оны 09 дүгээр сарын 12, 18-ны 
өдрүүдэд Улаанбаатар хот дахь Био комбинатын хогийн цэг дээр устгах ажлыг зохион 
байгуулж фото зургаар баримтжуулж ажилласан.  
 

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.   

Алба хаагчдыг гар, нүүрээр бүртгэдэг цахим бүртгэлийн машиныг “Рийлсофт 
ХХК”-аар 1 ширхэгийг 652.900 төгрөгөөр авч, нэгдүгээр давхарт байршуулан алба 
хаагчдын цагийн бүртгэлийг хийж, хяналт тавьж байна.  
 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн 1 алба хаагч элэгний хорт хавдар тусаж 
хүндэрсэн тул алба хаагчдын дундаас 700.000 төгрөгийг цуглуулж дэмжлэг үзүүлж 
ажилласан. 

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

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

Мөн Цагдаа-Амгалан хотхон орон сууцанд байр захиалах 8 алба хаагчийг, 
түрээсийн орон сууцны хөнгөлттэй зээлд хамрагдах 30 алба хаагчийн санал, хүсэлтийг  
Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн.  

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 11 
дүгээр сарын 11-ний өдрийн хооронд 2 сарын хугацаатай зохион байгуулсан. 

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 шилжүүлсэнээр дээврийн их засварын ажлын хийж гүйцэтгэх 
компаний сонгон шалгаруулалтанд “Дэйддигирл” ХХК, “Мөнгөн Очир Цамхаг” ХХК, “Юу 
Би Жи” ХХК-иудын ажил гүйцэтгэх материалыг хүлээн авч судлаж  “Юу Би Жи”-ХХК-ний 
цахим тендер шалгарч, 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 дээврийн их засварын ажлыг 
гүйцэтгүүлж, хүлээн авсан.  

  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. 

  Албаны нууц хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба хаагчид 2, 3 дугаар давхарт суудаг 
байсныг өрөөний зохион байгуулалтыг шинээр хийж эрүүгийн цагдаагийн тасгийн алба 



5 

 

хаагчдыг 3 давхарт байршуулж, 3 давхарын коридорт шилэн хаалга хийлгэж, шип 
кодтой, гарын хурууны хээгээр таниулж орох автомат цоож хийсэн.  
 
 е/ Нийслэлийн цагдаагийн газрын тайланд зайлшгүй тусгуулах өөрийн 
байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн шинэлэг ажил, арга 
хэмжээний талаар:  
 Дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын нэр дээр тус 
хэлтсийн байрны ашиглалтыг сайжруулах, давхар нэмж барих, алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөл боломжийг хангах, хариуцсан нутаг дэвсгэрийг камерын бүрэн хяналтанд авах, 
авто машины парк шинэчлэлт хийхэд шаардлагатай төсөв санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлэх талаар энэ оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 30р/754 дугаартай албан 
бичгээр танилцуулга хүргүүлж, Засаг даргыг урьж бие бүрэлдэхүүнтэй  уулзалт 
ярилцлага зохион байгуулж ажилласан.   
 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. 
 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг нэг мөр ойлголттой болгох, тэмдэглэл 
хөтлүүлэхээр алба хаагч бүрт 380.000 төгрөгний зардлаар үүрэг даалгаврын дэвтэртэй 
болгосон. 
 Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ихээр үйлдэгддэг тодорхой төрлийн гэмт 
гэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэд олон нийтэд мэдээ мэдээлэл хүргэх  чиглэлээр 
“ШТОРК” болзолт уралдааныг 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 03 дугаар сарын 01 
хүртэл хугацаанд тасаг, ахлах ахлах албан тушаалтнуудын дунд зарлаж  болзолт 
уралдаанд шуурхай удирдлагын тасаг нэгдүгээр байр, нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасаг 2 дугаар байранд тус тус шалгарт арга хэмжээний талаар үр дүнг  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. 

 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. 
 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 байршуулсанаар тендерт “IT zone” ХХК 
шалгарч тус цагдаагийн хэлтсийн хариуцсан 1, 2, 3, 15 дугаар хорооны гэмт хэрэг 
зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгт телехяналтын камерыг 2019 оны 10 дугаар 
сарын 10-ны өдрөөс эхлүүлэн 75 цэгт 81 телехяналтын камерыг байршуулсан. 
Телекамерын хяналтын өрөөг хэлтсийн 101 тоот өрөөнд бэлтгэн хяналтын камерын 
дэлгэцийг суурилуулан ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.  

Хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт хяналт тавьдаг “localhost /HeregBurtgel/ public /auth/ 
login” программыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж хэрэг бүртгэлтийн хэрэг, албан 
бичгийн хугацаанд хяналт тавьсанаар хугацаа алдах зөрчил бүрэн таслан зогсоогдсон. 
 

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

талаар: 
 Албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 онд зохион явуулах ажлын байран 
дахь 51, Цагдаа, Дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд 36, Авлигатай тэмцэх 
газарт 16, Нийслэлийн цагдаагийн газарт 19, бусад 9 сургалтад, нийт 131 удаагийн 

http://www.khanuul.mn/
http://www.khanuul-1.police.gov.mn/
http://www.khanuul-1.police.gov.mn/
http://www.khanuul.mn/
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сургалтад давхардсан тоогоор 4183 алба хаагчийг хамруулан зохион байгуулж үр дүнг 
тооцож  ажилласан.     

Хан-Уул дүүргийн Прокурорын газартай хамтарсан зөвөлгөөнийг 2019 оны 01 
дүгээр сарын 16-ны өдөр 02 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй гомдол 
мэдээлэл, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд мөрдөн шалгах ажиллагааны үед 
гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, зөрчил дутагдал, түүнийг гаргуулахгүй байх, хуулийг нэг 
мөр ойлгох талаар, 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр эзэнгүй хэргийн илрүүлэлтийг 
сайжруулах, хугацаа сунгагдсан хэрэгт мөрдөн шалгах тодорхой ажиллагаа заавал 
хийсэн байх, прокурорын даалгаврын заалтын биелэлтийг заавал хангах, нэмэлтээр 
хэрэг буцаахгүй байх зэрэг алдаа дутагдал гаргахгүй ажиллах талаар, 2019 оны 05 
дугаар сарын 10-ны өдөр шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчилах үед гарч байгаа алдаа 
дутагдал, прокурорын даалгаврын заалтыг хангах, хэрэг бүртгэлтийн хугацаа дуусахаас 
7 хоногийн өмнө танилцууллагын хамт хугацаа сунгуулж байх зэрэг асуудал, нийтлэг 
алдаа дутагдал, хуулийг нэг мөр ойлгох, гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн талаар, 06 
дугаар сарын 11-ний өдөр гомдол мэдээллийг хуулийн хугацаанд түргэн шуурхай 
шийдвэрлэх, гэмт хэргийн шинжгүй гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзах саналтай шийдэх талаар, 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр мөрдөн 
шалгах ажиллагааны явцад гарч байгаа алдаа дутагдал, түүнийг гаргуулахгүй байх,  
хуулийг нэг мөр ойлгох талаар чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, 1, 2 дугаар хэлтсийн Эрүү, 
Мөрдөн, Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нар Дүүргийн прокурорын газрын хурлын зааланд, 
2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр амьд харьцаатай байх, прокурорын даалгаврын 
заалтыг хангах, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд гарч байгаа нийтлэг 
алдаа дутагдал, гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл талаар нийт 8 удаа хамтарсан 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.  

Дүүргийн прокурортой газартай хамтарсан зөвөлгөөнөөс гарсан зөвлөмжийн 
дагуу хэрэг бүртгэх тасагт прокурорын даалгаврын бүртгэл шинээр нээж, даалгаврын 
биелэлтэнд хяналт тавьж байна. 
        Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, прокурортой хамтарсан 
уулзалт зөвөлгөөнийг 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр зохион байгуулж, уулзалт 
зөвөлгөөнөөр 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 зөвөлгөө өгсөн. Мөн Нийслэлийн 
прокурорын газар, Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, Хан-Уул дүүрэг дэх 
цагдаагийн газар, Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар, Налайх дүүргийн 
цагдаагийн хэлтэст хамтран “Залилах гэмт хэргийг иргэний эрх зүйн харилцаанаас 
хэрхэн ялгах, энэ гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал” сэдвээр 
сургалтуудыг зохион байгуулж, алба хаагчид прокуроруудыг багийн системт оруулж энэ 
төрлийн сэдвээр кесс бодлого өгч алба хаагчдыг дадлагажуулах сургалтад хамруулсан.  
        Мөрдөгч нарыг хэргийн хугацаа алдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор алба 
хаагчдын комьютерын нүүрэнд хэргийн хугацаанд хяналт тавих программ суулгаснаар 
хугацаа алдалт таслан зогсоогдсон. 

Дүүргийн Прокурорын газраас зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт 
тавих хяналтын Прокуроруудыг урьж Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх 
тухай хууль, Засгийн газрын 2017 оны 195 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албадлагын 
арга хэмжээ авсантай холбоотой хураан авсан хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслээс 
хохирол нөхөн төлүүлэх,улсын орлого болгох, устгах журам” зэрэг сэдвээр 2 удаагийн 
сургалтыг зохион байгуулсан. 

Хэсгийн байцаагч, хороон цагдаа нарыг чадавхжуулах, тэдний ажилд тусламж 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй иргэдэд тавих 
хяналтын талаар 2 удаа дүүргийн прокурорын газраас сургалт зохион байгуулсан. 

 

б/ Сургалт, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар: 
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   Хэлтсийн 2019 оны Соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 4 бүлэг 27 заалттай 
боловсруулж энэ оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр хэлтсийн даргаар батлуулан 
хэрэгжүүлэн ажилласан.   

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар 5 ажил арга хэмжээг цаг 
хугацаанд нь зохион байгуулж биелэлт үр дүнг тооцож, алба хаагчдын ур чадвар 
дээшилсэн.  
 Цагдаагийн ерөнхий газрын “Хүч” спорт хорооны нэрэмжит “Хүчний 3 төрөлт”-ийн 
тэмцээнд 1 алба хаагч, “Самбо бөх”-ийн тэмцээнд 1 алба хаагч, Чөлөөт бөх”-ийн 
тэмцээнд 2 алба хаагч, “Жудо бөх”-ийн тэмцээнд 2 алба хаагч, “Бокс”-ын 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 мөн Хөнгөн атлетикийн тэмцээнд оролцсон эрүүлжүүлэх саатуулах байрны 
цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Батбаяр 3000м, 5000м төрөлд нэгдүгээр байр, Олс 
таталтын тэмцээнд багаараа 3 дугаар байр эзэлсэн амжилттай оролцсон. 
 Төлөвлөгөөний дагуу Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн нэрэмжит “Сагсан бөмбөг”-ийн 
аварга шалгаруулах тэмцээн, Мөрдөн байцаах тасгийн нэрэмжит “Гар бөмбөг”-ийн 
аварга шалгаруулах тэмцээн, Шуурхай удирдлагын тасгийн нэрэмжит “Шатар, даам”-ны 
аварга шалгаруулах тэмцээн, Хэрэг бүртгэх тасгийн нэрэмжит “Буудлага”-ын аварга 
шалгаруулах, Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны нэрэмжит “Пүүл биллъяард”-ын аварга 
шалгаруулах, Машинт эргүүлийн нэрэмжит “Хөл бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах 
тэмцээн,  Хэсгийн байцаагч нарын нэрэмжит “Ширээний теннис”-ий аварга шалгаруулах 
тэмцээн, Хан-Уул дүүргийн хуулийн байгууллагуудын хоорондох сагсан бөмбөгийн 
аварга шалгаруулах  зэрэг уралдаан тэмцээнүүдийг тус тус зохион байгуулж давхардсан 
тоогоор 269 алба хаагчид  амжилттай оролцсон. 

“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.  Мөн “Эрүүл намар” арга хэмжээг 
зохион байгуулж, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, эрүүл, чийрэг, 
хөдөлгөөний дутагдлаас ангижрах зорилгоор явган аялалыг 2 удаа зохион байгуулсан.  

 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 60 санал, хүсэлтийг үйл ажиллагаандаа тусган 
хэрэгжүүлэн, алба хаагчдад нөлөөлөх нөлөөллийн арга хэмжээ авч ажилласан.    
    Тус хэлтэст ажиллаж байгаад цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан ахмад 
настануудыг “Сар шинийн баяр”, “Олон Улсын ахмадын өдөр”-ийг тохиолдуулан 
хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг 2 удаа зохион байгуулж, ахмад, дунд, залуу үеийн 
залгамж холбоог хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд ахмад ажилтнуудын ажлын туршлага, 
арга барил, алдаа оноо, хувь хүний ёс зүй, дадлага туршлага, анхаарах зүйлийн талаар 
бэлтгэл хурандаа Ж.Бумнанжид, бэлтгэл дэд хурандаа Н.Эрдэнэтунгалаг, Б.Соёлмаа, 
Д.Цэгмид, С.Мандалсүрэнг нарыг урьж нийт 5 удаа сургалт, уулзалт зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулсан. 
            Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомж, 
батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамжийн хэрэгжүүлэх, дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн 
үүрэг, чиглэлийн биелэлтийг хангах чиглэлээр Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, 
Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Прокурорын газар, Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 
шүүх, Дүүргийн хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
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хөгжлийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,Дүүргийн газрын алба Онцгой байдлын 
хэлтэс, Дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Хөдөө аж ахуйн Их сургууль, Ерөнхий 
боловсролын 32 дунд сургууль, Насан туршийн боловсрол, сургалтын төв, Сууц 
өмчлөгчдийн холбоо, Богд хан Уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын газар,Ариун 
тус дэм төрийн бус байгууллага, Монгол HD,ТВ4, ТВ6 телевиз зэрэг давхардсан тоогоор 
53 төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажилласан.Тухайлбал: 
            Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль 
тогтоомжийн  хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэл, дүүргийн  төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж хариуцсан нутаг дэвсгэрт  согтууруулах  
ундаагаар үйлчилдэг, худалдан борлуулдаг 186 аж ахуйн нэгж байгууллагатай 2019 онд 
хамтран ажиллах “Гурвалсан гэрээ”-г  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 3 
алба хаагчийн саналыг хүргүүлж ажилласан.  

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

нөөцийн нөхөн хангалт хийсэн, батлагдсан орон тоо, дутуу орон тоо/: 
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 батлагдаж тус хэлтэст батлагдсан орон тоо 117, офицер-64, ахлагч-53, 
энгийн-6 ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг 
гүйцэтгэж ажиллаж байна.  
      Хэлтсийн сул орон тооны судалгаа, тухайн сул орон тоонд томилуулах саналтай 
байгаа албан тушаал дэвшүүлэх офицерийн нөөцөд 7,  ахлах албан тушаалтны нөөцөд 
5, тасгийн даргын нөөцөд 3 алба хаагчдыг нөөцөд бүрдүүлэх материалыг бүрдүүлэн 
Нийслэлийн  цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст тухай бүр албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 2019 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар шилжин 
томилогдсон 19, бусад газар хэлтэст шилжсэн 10, өөрийн санаачлагаар албанаас 
чөлөөлөгдсөн 8, цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 6 алба хаагч томилгоо хийгдэж, 
ахлагч бүрэлдэхүүнээс 7 алба хаагчийг офицерийн бүрэлдэхүүнд, 3 алба хаагч ахлах 
албан тушаалд дэвшин томилогдсон. 
       Сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын удирдамж чиглэлийг нийт алба хаагч 
нарт танилцуулж, ДХИС-ийн ахлагчийн сургууль, Цагдаагийн ажил эрх зүйн 3 жил, 5 
жилийн ангийн элсэлтийн мэдээллийг самбар болон  дүүрэг, хэлтэс, хороодын вэб сайт, 
цахим хуудсанд тогтмол байршуулж, олон нийтэд түгээх ажлыг зохион байгуулсан. 
       Цагдаагийн ерөнхий газар болон Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц 
сургалтын хэлтэст албан бичгээр хандаж хэлтсийн сул орон тоог нөхөх ажлыг тухай бүр 
зохион байгуулан 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 4 иргэнийг бүртгэн, судалж томилуулсан. Шинээр томилогдсон 
болон офицерийн бүрэлдэхүүнд дэвшин томилогдсон алба хаагчдад сургагч алба 
хаагчийг хэлтсийн даргын тушаалаар томилон, түүний хийж гүйцэтгэж байгаа ажил 
болон алба хаагчийн харьцаанд тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар анхааран, 
зааварчилж үүрэг чиглэл өгсөн. 
          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 
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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.  
     

д/ Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга 
хэмжээний талаар:  

Авлигын эсрэг хуулийн 3 дугаар бүлгийн хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг гаргах 10.3 
дугаар зүйлд заасны дагуу тус цагдаагийн хэлтсийн 58 алба хаагчийн хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг мэдүүлүүлж баталгааны хуудсыг, 112 алба хаагчийн хамаарал бүхий 
этгээдүүдийн судалгааг гаргаж нэгтгэн Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, 
сургалтын хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

Мөн шинээр томилогдсон 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 22 алба хаагч хамрагдсан. 

Хан-Уул дүүргийн Албан бус Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран 
“Авлига хээл хахуулиас ангид байх нь” сэдвээр 69 алба хаагчдад сургалт зохион 
байгуулсан. Мөн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын энэ оны 09 дүгээр сарын 27-ны 
өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/214 тушаалын дагуу ЦЕГ-н Аюулгүй байдлын 
хэлтсээс ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ирж тус хэлтсийн алба хаагчдад “Хуулиар 
хүлээсэн албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах, хэтрүүлэхгүй 
байх” чиглэлээр 30 минутын сургалтыг явуулж, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ 
гүйцэтгэхдээ хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, албаны эрх мэдэл 
буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах, хэтрүүлэхгүй байх Цагдаагийн албан 
хаагчийн ёс зүй, албаны нэр хүндийг эрхэмлэн ажиллах талаар нийт алба хаагчдаас 
БАТАЛГАА авч, алба хаагчдаас санал асуулга, мэдээллийг авсан. 

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, цахим мэдээллийн zaluu.com, 
unuudur.mn сайтад, 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 гаргаж 96.6 хувьтай хэрэгжүүлж 
Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт нэгтгэн хүргүүлэхээр Хан-Уул дүүрэг дэх 
цагдаагийн газарт хүргүүлсэн.  

http://www.khanuul-1.police.gov.mn/
http://www.khanuul.mn/
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 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэлтсийн 1 дүгээр давхарт дэлхийн 
алдартай хүмүүсийн хэлсэн авлига, хээл хахуулиас ангид байх чиглэлээр хэлсэн 
ишлэлийг жаазанд хийж байршуулсан.  
 2019 онд 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: 
 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.    
 Дээрхи танилцуулгыг хүргүүлсэнээр хэлтсийн жижүүр болон эрүүлжүүлэх, 
саатуулах байр болон хэсгийн байцаагч нарын өрөөнүүдэд дүрс бичлэгийн нягтрал 
сайтай дуу хураагуур бүхий 10 хяналтын камерыг байршуулан өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлж хэлтэс, тасгийн дарга нар өөрийн гар утаснаас хяналт тавин 
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 

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 шилжүүлсэнээр дээврийн их засварын ажлын хийж гүйцэтгэх 
компаний сонгон шалгаруулалтанд “Дэйддигирл” ХХК, “Мөнгөн Очир Цамхаг” ХХК, “Юу 
Би Жи” ХХК-иудын ажил гүйцэтгэх материалыг хүлээн авч судлаж  “Юу Би Жи”-ХХК-ний 
цахим тендер шалгаруулж, 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 дээврийн их засварын ажлыг 
гүйцэтгүүлж, хүлээн авсан.  
 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.  
           Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-
ны өдрийн 25/21 дүгээр тогтоолоор хариуцсан нутаг дэвсгэрт шинээр нэмэгдсэн 
17,18,19,20 хороодын Засаг дарга нартай Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн ахлах 
байцаагчаас уулзан хэсгийн байцаагч нарын ажиллах нөхцөл бололцоог хангах талаар 
санал бодлоо солилцож ажиллах өрөө тасалгааг шийдвэрлүүлсэн. 

 
б/Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын 29 дүгээр тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний 
талаар: 

 
 
НЯГТЛАНГААС АВАХ  
 

1.4. Сахилга, хариуцлага, дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын чиглэлээр:  
 
 а/ Алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, ёс зүйн чиглэлээр зохион байгуулсан 
ажил, арга хэмжээний талаар 
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Алба хаагчдын сахилга ёс зүйг урд оны мөн үетэй харьцуулахад сахилга ёс зүйн 
зөрчилд холбогдон сахилгын шийтгэл ногдуулсан алба хаагчдын тоо 2018 онд 29 алба 
хаагч байсан бол 2019 оны мөн үетэй харьцуулахад 22 алба хаагч болж 7 нэгжээр буюу 
24.1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

 
      Сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдаас гаргасан зөрчлөөр нь авч үзвэл 
ажлын хариуцлага алдсан 6, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн 8, 
үүрэг даалгавар үл биелүүлсэн 1, цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм зөрчсөн 1, 
цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм зөрчсөн 6  үйлдлүүд байна. Сахилга ёс зүйн 
зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг авч үзвэл хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа 19, хууль 
дүрэм, журам, зааврын мэдлэг дутмаг, мэргэжлийн ур чадвар сул 3 байна. Эдгээр 
байдлаас дүгнэхэд алба хаагчдын хууль эрхийн мэдлэг, хууль хэрэглэх чадвар, дадлага 
дутмаг, өөрийгөө хөгжүүлэхэд идэвхи санаачлага гаргадаггүйгээс хамаарч байна.  
       Зөрчил гаргасан 10 алба хаагчдад Сануулах сахилгын шийтгэл, 12 алба хаагчид 
Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар 
бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулж мэдээг сар бүрийн НЦУГ-т хүргүүлэн ажилласан 
       Дээрхи зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр: Үүнд 
       “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 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 86 
алба хаагчдад 4 удаа сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулсан.  
        Алба хаагчдыг сахилга ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ЦЕГ-ын 
Аюулгүй байдлын хэлтсийн тоо бүртгэл, мэдээлэл судалгаа хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Ч.Болдоор нийт алба хаагчдад "Алба хаагчдын 
сахилга хариуцлага, ёс зүй цаашид анхаарах асуудал" сэдвээр 70 алба хаагч, 
        Хан-Уул дүүргийн Албан бус Насан туршийн боловсролын төвийн багш 
Б.Эрдэнэдуламаар “Албан хаагчийн сахилга, хариуцлага, харилцааны соёл”  сэдвээр 54 
алба хаагчид сургалт зохион байгуулсан. Дээрхи сургалт, зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулснаар сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдын тоо өмнөх онтой 
харьцуулахад 7 нэгжээр буюу 24.1% хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

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 60 санал, хүсэлтийг үйл ажиллагаандаа тусган 
хэрэгжүүлэн, алба хаагчдад нөлөөлөх нөлөөллийн арга хэмжээ авч ажилласан.    
 Сахилгын зөвлөгөөнийг 1, 2 дугаар улирлаар зохион байгуулж танилцуулга, 
нотломжийн хамт Нийслэлийн цагдаагийн газрын Дотоод аюулгүй байдлын хэлтэст 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 3 дугаар улирлын сахилгын зөвлөгөөнийг шинэлэг хэлбэрээр 
зохион байгуулж, алба хаагчид, тэдний гэр бүл, ахмад ажилтныг хамруулан 
Боловсролын их сургуулийн Насан туршийн боловсролын тэнхимийн эрхлэгч, гэр бүл, 
харилцаа судлаач, доктор профессор багш С.Эрдэнэцэцэгийг урьж алба хаагчийн 
мэргэжлийн үүрэг гүйцэтгэлийн сонирхол,  сахилга, ёс зүй, соёл гэр бүлийн төлөвшил 
болон хүүхдийн суурь хүмүүжил, харилцаа, сурч боловсрох сонирхлыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр лекц ярилцлага хэлбэрээр зохион байгуулсан.  
 Алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг шалгаж Бямба, Ням гаригуудад утсаар 
албаны бэлэн байдлыг 49 удаа давхардсан тоогоор 4312 алба хаагчийг шалгасан. 
      “Ёс зүйтэй цагдаагийн төлөө” аяны хүрээнд туг аялуулах, бүтээлч, ёс зүйтэй, 
соёлч, хариуцлагатай хамт олон, алба хаагч шалгаруулах аяны хүрээнд алба хаагчдын 
сахилга ёс зүйн байдалд үнэлгээ, шинжилгээ хийж бусдыгаа манлайлан ажиллаж, 5-10 
жилийн хугацаанд сахилга ёс зүйн зөрчилгүй ажилласан Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 
ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Наранбаатар, Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч, 
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цагдаагийн ахмад М.Батмөнх, Хэрэг бүртгэх тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч 
Г.Өнөболд, Ниитийн хэв журам хамгаалах тасгийн Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны 
жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Л.Адилбаатар, Шуурхай удирдлагын 
тасгийн мэдээлэл хүлээн авагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Ш.Төгсжаргал нарт “Батламж” 
гардуулсан. 
        Цагдаа, дотоодын цэргийн  сургалтын нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан Ёс зүйн 
төлбөртэй  сургалтанд 11 алба хаагч хамрагдаж холбогдох хууль, дүрэм, журмыг 
судлуулан ажилласан. 
  

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

Цагдаагийн алба хаагчдаас хэлтсийн удирдлагад нийт 147 өргөдөл, хүсэлт 
гаргасныг хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлэсэн.  
 Энэ оны байдлаар алба хаагчтай холбоотой иргэдээс ирүүлсэн 12 гомдол 
мэдээллийг хүлээн авч шалган шийдвэрлэж 28 алба хаагч холбогдон шалгагдсаныг 
төрлөөр нь авч үзвэл үүрэг ажилдаа хариуцлагагүй хандсан 7, эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль зөрчсөн 5 байна. Гомдолд холбогдсон 12 алба хаагчийн  сарын 
үндсэн цалинг хасах, 3 алба хаагчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна.  
       Алба хаагчтай холбоотой гомдол гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд хуулийн 
хугацаанд албан бичгээр хариу мэдэгдэж ажилласан.  
        Сар бүрийн 20-нд Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын Дотоод аюулгүй 
байдлын хэлтэст алба хаагчтай өргөдөл гомдлын мэдээг хүргүүлэн ажилласан. 
       Алба хаагчтай холбоотой гомдол гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд хуулийн 
хугацаанд албан бичгээр хариу мэдэгдэж ажилласан. 
 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 567 албан 
бичиг ирсэнээс 561 албан бичгийн шийдвэрлэлт хийгдэж, судалж байгаа 6 байна. 

Энэ онд ERP системийн Өргөдөл гомдол цэснээс тус хэлтсийн алба хаагч нартай 
холбоотой иргэд байгууллагаас гаргасан нийт 27 гомдол, талархал, сайшаал 
ирүүлснээс 4 хүсэлт, 7 гомдол, 1 мэдэгдэл, 15 талархал байгааг шийдвэрлэлтийг бүрэн 
хийсэн.   
  
 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. 

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

  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 2 сарын хугацаатай зохион байгуулсан..         

    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. 

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 шилжүүлсэнээр дээврийн их засварын ажлын хийж гүйцэтгэх 
компаний сонгон шалгаруулалтанд “Дэйддигирл” ХХК, “Мөнгөн Очир Цамхаг” ХХК, “Юу 
Би Жи” ХХК-иудын ажил гүйцэтгэх материалыг хүлээн авч судлаж  “Юу Би Жи”-ХХК-ний 
цахим тендер шалгаруулж, 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 дээврийн их засварын ажлыг 
гүйцэтгүүлж, хүлээн авсан.  

 
 

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: 

 
2.1: Нийтийн хэв журам хамгаалах чиг үүргийн хүрээнд: 
 

а/ 2019 онд  иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас зөрчлийн шинжтэй 2766 гомдлыг 
хүлээн авч 1134 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээж, 1589 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээхээс 
татгалзсан, харьяаллын дагуу 7 гомдлыг шилжүүлж, одоо 36 шалгагдаж, 1178 зөрчилд 
11 хуулийн этгээд 829 хүнийг 126,150, 000  төгрөгөөр торгож, 10 гэмт хэрэг илрүүлж, 
шүүхээр 231  хүнд зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж шүүхийн шийдвэрээр 
7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулсан.  

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр” зохион байгуулагдсан 
  зэрэг нэгдсэн  болон тусгай  246 тусгай арга хэмжээг зохион явуулж, үр дүнг тооцон 
ажилласнаар урьд оны мөн үеэс гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 50 буюу 5,1 
хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

б/ Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомж, 
батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамжийн хэрэгжүүлэх, дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн 
үүрэг, чиглэлийн биелэлтийг хангах чиглэлээр Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, 
Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Прокурорын газар, Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 
шүүх, Дүүргийн хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,Дүүргийн газрын алба Онцгой байдлын 
хэлтэс, Дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Хөдөө аж ахуйн Их сургууль, Ерөнхий 
боловсролын 32 дунд сургууль, Насан туршийн боловсрол, сургалтын төв, Сууц 
өмчлөгчдийн холбоо, Богд хан Уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын газар,Ариун 
тус дэм төрийн бус байгууллага, Монгол HD,ТВ4, ТВ6 телевиз зэрэг давхардсан тоогоор 
53 төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажилласан. Тухайлбал: 
          Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль 
тогтоомжийн  хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэл, дүүргийн  төрийн болон төрийн 
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бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж хариуцсан нутаг дэвсгэрт  согтууруулах  
ундаагаар үйлчилдэг, худалдан борлуулдаг 186 аж ахуйн нэгж байгууллагатай 2019 онд 
хамтран ажиллах “Гурвалсан гэрээ”-г  байгуулсан. 
          “Албадан эмчилгээ 1,2,3,4” тусгай арга хэмжээний хүрээнд гудамж талбай, олон 
нийтийн газар, ахуйн хүрээнд байнга архидан согтуурдаг, архинд донтох өвчтөй 48 
хүнийг дүүргийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, 36 
хүнийг шүүхийн шийдвэрээр архины албадан эмчилгээнд хамруулсан.. 
          Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын алба хаагчидтай хамтран Хан-Уул 
дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар  сарын 24-ний 
өдрийн 1650 дугаартай  захирамжийн хэрэгжилтийг ханган  Хан-Уул дүүргийн 11-р 
хороо  Зайсангийн  гудамжинд байрлах 1, Зайсан толгойн дээд тавцан дээр байрлах 
1  объектыг чөлөөлөх үед 6 алба хаагч  хэв журам сахиулсан түргэн үйлчилгээний 
цэгийг албадан нүүлгэж газар чөлөөлөх ажил хийгдсэн. 

 
в/ Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас зөрчлийн шинжтэй 2766 гомдлыг хүлээн 

авч 1134 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээж, 1589 гомдолд зөрчлийн хэрэг нээхээс 
татгалзсан, харьяаллын дагуу 7 гомдлыг шилжүүлж, одоо 36 шалгагдаж, 1178 зөрчилд 
11 хуулийн этгээд 829 хүнийг 126,150, 000  төгрөгөөр торгож, 10 гэмт хэрэг илрүүлж, 
шүүхээр 231  хүнд зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж шүүхийн шийдвэрээр 
7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулсан. 

г/ Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр” зохион 
байгуулагдсан   зэрэг нэгдсэн  болон тусгай  246 тусгай арга хэмжээг зохион явуулж, үр 
дүнг тооцон ажилласнаар урьд оны мөн үеэс гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 50 
буюу 5,1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
 Зохион байгуулсан нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээний үр дүнд давхардсан 
тоогоор согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг түүгээр 
үйлчилдэг баар 194, караоке 256, ресторан 117, кафе 121, хүнсний дэлгүүр 256 зэрэг 
1091 аж ахуйн нэгж, байгууллага, үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 203 
зөрчилд  32.200.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулж, 132 хүнийг шүүхээр 
баривчлах шийтгэл оногдуулж, 35 хүнийг архины албадан эмчилгээнд хамруулсан. 

Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2015 оны А/609, 2019 оны А/337 дугаар захирамж, Нийслэлийн Иргэдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн  тогтоолын хавсралтаар батлагдсан цагийн хуваарийг 
хэрэгжүүлж ажиллах талаарх шаардлагыг давхардсан тоогоор 486 аж ахуйн нэгжид 
хүргүүлж хяналт тавьж, шинээр гэрчилгээ авсан  21 аж ахуйн нэгжид холбогдох хууль 
тогтоомжийг мөрдөн ажиллах талаар шаардлага хүргүүлсэн. 

 Дүүргийн Прокурортой хамтран Хан-Уул дүүргийн 15 хороо “Их Түмэн Трэйвел” 
ХХК-ны Минт бааранд 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр тус баарны захирал, 
менежер, ди жей, бартендер, зөөгч зэрэг 71 ажилчдад “Хар тамхи мансууруулах бодис 
болон хууль зүйн үр дагавар”, Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйл “Олон нийтийн 
газарт биеэ зүй бусаар авч явах” 5.2 дугаар зүйл “Танхайрах”, 5.3 дугаар зүйл “Хүний 
биед халдах”, 6.5 дугаар зүйл “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль зөрчих”, 8.6 
дугаар зүйл “Хулгайлах”, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/609 дүгээр захирамжаар 
1 цагийн сургалтыг зохион байгуулж яриа таниулга хийсэн. 
          Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой 
байдлын хэлтэстэй хамтран согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн 
нэгжүүдэд сургалт зохион байгуулж “Монгол Улсын барилга, орон сууц, гудамж талбайд 
тавих хяналтын камер, ерөнхий шаардлага MNS6423:2013 стандарт, Гэмт хэргээс 
Урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл ”Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
талаархи аж аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийтлэг үүрэг” сэдвээр сургалт орж 120 аж 
ахуйн нэгжийг хамруулсан. 

Гудамж талбай, олон нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд байнга архидан 
согтуурч танхайрдаг зөрчлийг таслан зогсоох, иргэд оршин суугчдын амгалан тайван 
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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.  

 
д/ Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны үйл ажиллагааны талаар:   
2019 онд  гудамж,  талбай, олон  

нийтийн газар болон ахуйн хүрээнд согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ зөрчил 
гаргасан 7213 хүнийг  эрүүлжүүлж,  4926 хүнээс 20,195,300  төгрөгний  
үйлчилгээний хөлс төлүүлж төлбөр төлөлт 67,4 хувьтай байна. 
 Эрүүлжүүлэх байрны эмч нараас 1832 хүнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүү
лж, гудамж, талбай,  
олон нийтийн газар архи согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглэж ухаангүй унаса
н, биедээ  гэмтэлтэй 85 иргэнийг яаралтай түргэн тусламжийн 103 болон  
дүүргийн эрүүл  мэндийн төвд шилжүүлэн өгч, 256 хүнийг  ар гэр, асран  хамгаалагчид 
 хүлээлгэн  өгсөн. 

Эрүүлжүүлэх байрны өдөр тутмын үйл ажиллагааг Нийтийн хэв журам хамгаалах 
тасгийн дарга, эрүүлжүүлэх  саатуулах байр  хариуцсан ахлах байцаагч, 
хэлтсийн хариуцлагатай  эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа ахлах албан тушаалтай алба 
хаагч нар давхардсан тоогоор 397 удаа шалгаж холбогдох хууль тогтоомж журмыг 
баримтлан ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч хяналт тавин ажилласан.  
  Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран 7 хоног бүрийн 
3,5 дахь 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. 

 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. 
  Эрүүл мэндийн сайдын А/505 тушаалын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Эрүүл 
мэндийн байгууллагын хог хаягдлын устгалын дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэлтэй гэрээ 
хийх, эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлыг устгах шар, хар зориулалтын 
уутыг биологийн аюултай хурц үзүүртэй, иртэй цуглуулах савыг худалдан авчирч үйл 
ажиллагаанд ашиглаж байна. 

 
 е/ Эргүүлийн үйл ажиллагааны  талаар: 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал хүндэрсэн үед болон 
Сар шинэ, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Цэргийн баярын өдөр, 
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр зэрэг тэмдэглэлт өдрүүдэд  бүртгэгдсэн 
гэмт хэрэг, зөрчлийн судалгааг 14 хоног тутамд эргүүл гарган үнэлэлт, дүгнэлт өгч, гэмт 
хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй гудамж талбай, олон нийтийн газарт эхний 10 сарын 
байдлаар  давхардсан тоогоор 2822 алба хаагчийг 1411 чиглэлд явган 
эргүүлд томилгоожуулан ажиллуулсан. 

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, Гэрээт харуул хамгаалалтын албадтай 
хамтарсан эргүүлийг 3 удаа зохион байгуулж  давхардсан тоогоор 18 аж ахуйн нэгж 
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байгууллагын 36 хамгаалагчийг 45 цагдаагийн алба хаагчийн хамт явган эргүүлд 
ажиллуулж зохион байгуулсан арга хэмжээг тухай бүр нь олон нийтэд сурталчилсан. 
            Авто болон явган эргүүлийн үр дүнд 22 гэмт хэргийг илрүүлж, 20 гэмт хэргийг 
үйлдэл дээр нь таслан зогсоож, нийт 3369 зөрчил илрүүлэн 180,725,000 төгрөгөөр 
торгох арга хэмжээ авч, согтуугаар танхайрч зөрчил гаргасан 1585 иргэнийг 
эрүүлжүүлэх саатуулах байранд хүлээлгэн өгч, согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн 
хэрэглэж биеэ авч явах чадваргүй болсон 400 иргэнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь 
хүлээлгэн өгч ажилласан байна. 

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. 

Эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор тус дүүргийн 
1, 2, 3, 11, 15 дугаар хороодын хэсгийн байцаагч,  хороон цагдаа нар урамшилт эргүүл, 
олон нийтийн цагдаагийн хамт  2 удаа 75 чиглэлд хариуцсан хороодын гудамж талбай, 
олон нийтийн газарт явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлж, ажлын үр дүнг тухай бүр 
тооцсон. 

  Урамшилт эргүүлд ажилладаг 25 иргэнийг 4 удаа 12 чиглэлд 120 цаг 
ажиллуулж,  нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагын харуул хамгаалалтыг шалгаж,  гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 1400 орчим иргэнд яриа таниулга 
хийж,  цагдаагийн байгууллагад 4 мэдээ мэдээллийг өгч, гудамж талбайд согтуугаар 
унасан болон биеэ авч явах чадваргүй 5 иргэнийг цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэн 
хүлээлгэн өгсөн. 

  Нийслэлийн засаг даргын А/1205 дугаартай захирамжийн хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 08.00 цагаас 22.00 цаг хүртэл 16 
чиглэлд 32 алба хаагч явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлж, архи согтууруулах ундаа 
худалддаг түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт тавьж ажилласан. 

  Түүхий нүүрсний хэрэглээнд хяналт тавих чиглэлээр 11 дүгээр хорооны нутаг 
дэвсгэрт чиглэлийн ахлах ажилтан, хэсгийн байцаагч, хороон цагдаа,олон нийтийн 
цагдаагийн ажилтан, урамшилт эргүүл зэрэг давхардсан тоогоор 162 алба 
хаагч, урамшилт эргүүл 162 цагийн эргүүл хийж, орон байрны хулгайлах төрлийн гэмт 
хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох чиглэлээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 
өдөр бүр давхардсан тоогоор 30 чиглэлд 60 алба хаагч эргүүлд үүрэг гүйцэтгэж,  гэмт 
хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй цэгүүдэд хяналт тавин ажиллаж байна. 
 
 ё/ Захиргааны хяналтын үүргийн хэрэгжилтийн талаар: 

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, галт зэвсгийн бүртгэл судалгааг шинэчлэх чиглэлээр “Нөхөн 
тооллого”, ”Бүртгэл” зэрэг тусгай арга хэмжээ, ”Зэвсэг “ нэгдсэн арга хэмжээг хариуцсан 
нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан.Тухайлбал:  

Нөхөн тооллого тусгай арга хэмжээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 03 
дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулж “Зэвсэг-2018” 
нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд бүртгэл тооллогод хамрагдаагүй 165 
галт зэвсгийн судалгааг гарган эрэн сурвалжалх чиглэлээр төв орон нутгийн 
цагдаагийн газар, хэлтэст 30в/6873 дугаартай албан бичиг хүргүүлж 8 галт зэвсгийг 
нөхөн тоолж Галт зэвсгийн албан татварын тухай хууль болон галт зэвсгийн шилжилт 
хөдөлгөөн хийх, шинээр гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал холбогдох газар, албан 
тушаалтны талаарх мэдээллийг тус хэлтсийн http://khanuul-1.police.gov.mn/ цахим хуудасны 
“Зөвшөөрөл” хэсэгт  шинэчлэн байршуулж иргэдэд мэдээлэл хүргүүлсэн. 

“Зэвсэг 2019” нэгдсэн арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр “Бүртгэл” 
тусгай арга хэмжээг 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2019оны 09 дүгээр сарын 
01-ний өдөр хүртэл зохион байгуулж хариуцсан нутаг дэвсгэрт галт зэвсэг эзэмшдэг, 

http://khanuul-1.police.gov.mn/
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өмчилдөг иргэн хуулийн этгээдүүдэд галт зэвсгээ бүртгүүлэх талаар мэдээлэл хүргүүлэн 
хариуцсан нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй иргэн хуулийн этгээдийн  294 галт зэвсгийг бүртгэж 
галт зэвсгийн нэгдсэн сангийн “тооллого” хэсэгт мэдээллийг бүртгэж, 
судалгаанд баяжилт хийж бүртгэлгүй галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл 1-ийг хураан авч 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо галт зэвсэг худалддаг  Пандион, Хорсменклаб  ХХК-
ны үйл ажиллагааг  шалгаж харуул хамгаалалт, телхяналтын камерыг сайжруулах 
талаар шаардлага хүргүүлсэн. 

Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, Хууль Зүйн 
сайдын 2015 оны А/220 дугаар тушаалаар баталсан “Галт зэвсгийн тооллого явуулах 
журам”, А/249 дүгээр тушаалаар баталсан “Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн 
жагсаалт, түүнийг ашиглах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр “Зэвсэг” нэгдсэн 
арга хэмжээг 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-
ны өдөр хүртэл зохион байгуулсан. Нэгдсэн арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр 1 
хороо А/17, 2 дугаар хороо А/10, 3 дугаар хороо А/22, 11 дүгээр хороо А/16, 15 дугаар 
хороо А/11 дугаартай Засаг даргын захирамж гаргуулан галт зэвсэг эзэмшигч иргэн, 
хуулийн этгээдэд зарлал, мэдээлэл хүргүүлэх, галт зэвсэг эзэмшигчийн иргэний бүртгэл 
шилжилт хөдөлгөөнийг тодруулах чиглэлээр хамтран ажиллаж  Хан-Уул дүүргийн 
khanuul.mn болон 1, 2, 3, 11, 15 дугаар хороод, тус хэлтсийн www.khanuul-

1.police.gov.mn зэрэг цахим хуудсаар мэдээлэл байршуулж Монгол HD, ТВ6,ТВ4, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл, мэдээллийн төв зэрэг олон нийтийн 
хэрэгслээр  иргэд, олон нийтэд сурталчилсан. 

Галт зэвсгийн нэгдсэн санд тус хэлтэст бүртгэлтэй галт зэвсгийг тухай бүр нь 
тулгалт хийж давхардсан 38 галт зэвсгийг хасалт хийлгэж мэдээллийг устгуулж галт 
зэвсгийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй 2038 галт зэвсгээс 1881 галт зэвсгийг бүртгэл, 
тооллогод хамруулж галт зэвсгийн тооллого 92.26 хувьтай явагдсан. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Цахим тоглоомын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр  “Цахим тоглоом” тусгай арга хэмжээг зохион байгуулж 13 газарт  бичгээр 
шаардлага хүргүүлж,  цагийн хуваарь зөрчсөн 3 газарт торгох шийтгэл оногдуулж,  3 
газрын зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулах саналыг холбогдох газарт хүргүүлсэн. 
  Хариуцсан нутаг дэвсгэрт химийн хорт бодис болон аюултай бодис, тэсэрч 
дэлбэрэх бодис тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, импортлох 
тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг шалгах 
чиглэлээр “Бодис” тусгай арга зохион байгуулж,  тэсэрч дэлбэрэх бодис буюу шатах 
тослох материалын бөөний, жижиглэн худалдаа эрхэлдэг  шатахуун түгээх станц 8, хийн 
түлш  / газ / үйлчилдэг 1,   химийн хорт бодис ашигладаг, хадгалдаг, худалддаг 22 нийт 
30 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг шалган зөвлөмж өгсөн. 

  
 

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 дүгээр тушаалаар баталсан “Харуул хамгаалалт эрхлэх 
хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг 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”-ыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Харуул хамгаалалт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8”, 
“Харуул хамгаалалт 2019” зэрэг нэгдсэн болон тусгай  аргах хэмжээг зохион байгуулсан. 

“Харуул хамгаалалт 2019” нэгдсэн арга хэмжээг Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж хариуцсан нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй 62 
гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагыг шалган 10 зөрчил илрүүлж зөрчлийг 
арилгуулах чиглэлээр  10 шаардлага өгч, үр дүнг тооцсон. 

http://www.khanuul-1.police.gov.mn/
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“Харуул хамгаалалт 1,2,3,4,5,6,7,8”, тусгай арга хэмжээний хүрээнд  хариуцсан 
нутаг дэвсгэрт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа давхардсан тоогоор 
186 байгууллагыг шалганзөрчил илрүүлэн зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр 38 
шаардлагыг бичгээр хүргүүлж үр дүнг тооцсон. 

 Монгол Улсын гэрээт хамгаалалтын тухай хууль болон бусад холбогдох эрх зүйн 
актаар харуул хамгаалалтын 9 байгууллагын 152 хамгаалагчдад 9 удаа сургалт зохион 
байгуулж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдилан сэргийлэх чиглэлээр 18 удаа давхардсан 
тоогоор 108 байгууллагын 216 хамгаалалтын алба хаагчийг гудамж талбай олон 
нийтийн газарт хэсгийн байцаагч хороон цагдаа нартай хамтарсан эргүүлд 
ажиллуулсан. 

    “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 камерын мэдээллийн шинэчилсэн 
судалгааг гарган  дүнг хүргүүлсэн. 
 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  Нийслэлийн цагдаагийн удирдах 
газарт хүргүүлсэн. 

 
ж/ Хуульд заасан захиргааны бусад хяналтыг хэрэгжүүлэх талаар: 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд тогтмол 
дүн шинжилгээ хийж хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
Цагдаагийн Ерөнхий газар, Нийслэлийн цагдаагийн газраас зохион байгуулсан 
“Илрүүлэлт 2019”, ”Илрүүлэлт”, ”Хүүхэд хамгаалагч“, “Зөв тусгал”, ”Цахим тоглоом”, 
”Эрдмийн баяр”, ”Өсвөрийн сэргийлэгч 2019” зэрэг нэгдсэн 6,  

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

Тус цагдаагийн хэлтсийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
14 интернет цахим тоглоомын газрууд нь стандарт шаардлагыг ханган гадна талдаа 
хаяг, цагийн хуваарийг байршуулсан мөн бүртгэлийн гэрчилгээ, ажиллах дотоод журам, 
үйлчилгээний үнийн тариф, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх анхааруулга бүхий 
санамж, сэрэмжлүүлгийг байршуулан ажиллаж байгаад тогтмол хяналт тавьсан. 

  
 и/ Байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр, хүн малын гоц халдварт 
өвчин гарсан зэрэг гэнэтийн аюул тохиолдсон үед хорио цээрийн дэглэм сахиулах: 
 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар Байгалийн баялаг, гол усны үер, Ой хээрийн 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Туул гол эрэг, Зайсангийн 
ам, Богины ам, Чандманы аманд дүүргийн онцгой байдлыг хэлтэс, Богд хан Уулын 
дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаатай хамтран  34 алба хаагч, 
4 автомашинтайгаар 24 удаагийн эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж, 19 аж ахуй нэгж 
байгууллагад үзлэг шалгалт хийж, 214 иргэнд 9 төрлийн 442 санамж сэрэмжлүүлэг 
өгч, ТВ5 телевиз, дүүргийн www.khanuul.mn сайт болон 5 хороодын цахим хуудас 
/фэйсбүүк/, тус цагдаагийн хэлтсийн Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс 
гэсэн фейсбүүк, www.khanuul-1.police.gov.mnсайтад байршуулан, олон нийтэд 
сурталчлан, сэрэмжлүүлэг хүргүүлсэн. 
         Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн “Гахайн гоц 
халдварт мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” А/20 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2019 оны он 02 дугаар сарын 02,03-
ны  өдрүүдэд дүүргийн хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын 

http://www.khanuul.mn/
http://www.khanuul-1.police.gov.mn/


19 

 

хэлтсийн улсын байцаагч, мэргэжилтэнтэй хамтран 42 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
үзлэг шалгалт зохион байгуулан ажилласан. 
  Туул голын ай сав газарт иргэд амралт, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, зугаалах үедээ 
архи, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэснээс гэмт халдлагад өртөх, хэрэг зөрчилд 
холбогдох, усанд осолдох, бэртэж гэмтэх, амь насаа алдахаас урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр  “Завьт эргүүл” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан. 
Арга хэмжээний үед алба хаагчдыг завьтай  голын эрэг дагуу эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх 
хугацаанд иргэдийг гол усанд осолдох мөн бага насны хүүхдүүдийг хараа хяналтгүй 
гол усруу оруулах, амарч зугаалах үедээ согтууруулах  ундаа хэрэглэх, согтууруулах 
ундаа хэрэглэсэн үедээ гол ус руу орохгүй байх талаар яриа таниулга 15 удаа 
давхардсан тоогоор 320 гаруй иргэдэд голын үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
228 сэрэмжлүүлэг тараан 320 иргэн, автомашин 46-г  шалган ажилласан. 

Мөн голын үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үндэсний их баяр 
наадмын өдрүүдэд Цагдаагийн Ерөнхий газрын Сургалтын нэгдсэн төвөөс нэмэгдлээр 
ирсэн алба хаагчдаас өдөрт 4 чиглэлд 8 алба хаагчийг Туул голын эрэг дагуу явган 
эргүүлд 10:00 цагаас 20:00 цагийн хооронд давхардсан тоогоор 24 чиглэлд 48 алба 
хаагчийг томилгоожуулан ажиллуулж иргэдийг гол усны аюулаас урьдчилан сэргийлсэн. 

Баяр наадмын үед насанд хүрээгүй хүүхдийг гол усны аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх болон бага насны хүүхдэд тавих хараа хяналтыг дээшлүүлэх, сонор 
сэрэмжтэй байх талаар хэлтсийн дарга болон, урьдчилан сэргийлэх 
ахлах мэргэжилтнээс 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 
  “Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийг хамарсан сургалтын үед баримтлах хууль, дүрэм, 
журам”,  “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах 
журам”  сэдвүүдээр багш урьж,  алба хаагчдад сургалт зохион байгуулж, 
сургалтад НХЖХТ-ын  56 алба хаагч хамрагдсан. 
 Нийслэлийн  Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/393 тоот 
захирамжийн дагуу Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар 
хэлтэстэй  хамтран  2017 оны 06 дугаар сарын 20-ноос хойш завьт эргүүл ажиллуулж, 
иргэдийг согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ гол усруу орохгүй байх талаар яриа, 
таниулга 320 удаа 1194 иргэдэд хийж,  голын ай сав дагуу 50 м дотор тээврийн хэрэгсэл 
орохгүй байх талаар нийт 228 сэрэмжлүүлэг тарааж, 1 хэргийн газрын 
хамгаалалт  хийж,  495 иргэн 300 автомашин шалгаж ажиллажээ. 
           Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дэд бөгөөд нийтийн хэв журам хамгаалах
 газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 25в/2682 
дугаартай албан бичгийн дагуу дүүргийн засаг даргын тамгын газартай хамтран хувиар
ын дагуу хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэр хороололд амьдардаг 444 
айл өрхийн 758 иргэнд сайжруулсан түлш хэрэглэх чиглэлээр зөвлөмж 444, санамж 444 
өгч иргэдийн зууханд үзлэг шалгалтыг хийсэн. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэж байгаа айл өрхүүд
ийн судалгааг гаргаж, нийт 444 өрх айлын амьдардгаас монгол гэрт 209, байшинд 235, 
төслийн зуух хэрэглэдэг 210, энгийн зуух хэрэглэдэг 234 айл өрх байсан эдгээр айл 
өрхөөр орж сайжруулсан түлш хэрэглэх талаар 345 заавар, угаарын хорт 
хийнээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж 345 ширхэгийг  иргэд өгч ажилласан. 

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт 2019 онд 11 сарын байдлаар хүн, мал, амьтны гоц 
халдварт өвчин болон байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдээгүй. 
   

й/ Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үеийн хамгаалалтын талаар: 
Тус хэлтсээс олон нийтийг хамарсан 25 арга хэмжээ, гадаадын зочид 

төлөөлөгчдийн айлчлалын үеийн 12 нийт 35  удаагийн хамгаалалтыг зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 1251 алба хаагч хэв журам сахиулж, зөрчил дутагдалгүй 
ажилласан. Тухайлбал: 
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  Сар шинийн баярт зориулсан хүчит бөхийн барилдаан 2019 оны 02 дугаар сарын 
04-ний өдөр “Буянт-Ухаа” спортын ордонд зохион байгуулагдах үед иргэдийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 30 алба хаагчийн хүн хүчтэйгээр хэв журмын хамгаалалтыг 
зохион байгуулсан. 

Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Ерөнхий сайд Ли На Ён 2019 оны 03 дугаар 
сарын 25-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн хооронд Монгол улсад албан ёсны 
айлчлал хийх үед 4 удаагийн хамгаалалтад давхардсан тоогоор 236 алба хаагч 
ажилласан. 

Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай дээр зохион байгуулагдсан 
“Улаанбаатар Марафон- 2019” олон улсын гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах үед 
батлагдсан хамгаалалтын төлөвлөгөөнд заагдсан газар, цэгүүдэд 30 алба 
хаагч 2019 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр хэв журам сахиулж  хамгаалалт хийсэн. 

 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 60чиглэлд 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 хэв журам сахиулсан. 
  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  хамгаалалтад 126  алба хаагч гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, хэв журам сахиулах чиглэлээр  үүрэг гүйцэтгэсэн. 
  Монголын Үндэсний фронтоос 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-
ны өдөр  Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан “Эх орон дуудаж байна” жагсаал 
цуглааны үед 09.00 цагаас 21.00 цаг хүртэл 20 алба хаагч Төв 
шуудан, Хангарьд ордны хойд талд  төлөвлөгөөнд заагдсаны дагуу бэлэн байдалд 
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 судалгаа зэргийг тогтмол 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 32 тусгай  133  арга хэмжээг 
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зохион явуулж, үр дүнг тооцон ажиллах үед ГХУС-чиглэлээр нийт 25 төрлийн 
давхардсан тоогоор 1235 аж ахуй нэгж, байгууллага иргэнд шаардлага, зөвлөмж- 9500 
гарган тараалгаж,  гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгах чиглэлээр Хэрэг бүртгэгч, 
Мөрдөн байцаагч нар 213 мэдэгдэл хүргүүлэн, хариуг авч ажилласан. ГХУС-чиглэлээр 
нийт 25 төрлийн давхардсан тоогоор 1235 аж ахуй нэгж, байгууллага иргэнд шаардлага, 
зөвлөмж- 9500 гарган тараалгаж,  гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгах чиглэлээр 
Хэрэг бүртгэгч, Мөрдөн байцаагч нар 213 мэдэгдэл хүргүүлэн, хариуг авч ажилласан.   

 Эргүүлийн үр дүнд  338 иргэнийг 19.640.000 төгрөгөөр торгож, 16 гэрээт харуул 
хамгаалалтын үйл ажиллагааг шалгаж, 5 ломбардын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 
ажилласан. 

 Мөн хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Худалдаа 
хөгжлийн банкны 5 салбарын 110 ажилчид, иргэдэд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулиудаар 1 цагийн сургалтыг зохион байгуулан 
ажилласан.  

  Хэвлэл мэдээлэл иргэд олон нийттэй харилцах чиглэлээр дээрх 26 нэгдсэн, 
тусгай 104 арга хэмжээний хүрээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэд олон 
нийтэд мэдээ мэдээлэл хүргэх зорилгоор “МҮОНРТ”,  “ТВ4”, “USВ”,  “Малчин ТВ” , “Эко”, 
“ТВ5”, “25телевиз, “Маss” телевиз,  “Монгол эчти”, “Like” телевиз зэрэг  телевизүүдтэй 
хамтран  нийт 31 төрлийн мэдээ мэдээллийг 62 удаагын давтамжтай иргэдэд хүргэж, 
Интернет, Фейсбүүк цахим хэрэгсэлээр тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр санамж сэрэмжлүүлэг, шторк-63, хийсэн ажлын талаарх 233 мэдээ 
мэдээлэл  байршуулан ажлласан.     

Арга хэмжээний хүрээнд 28 төрлийн 29000 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэг тарааж 
ажиллалаа. Ажил арга хэмжээний  явц, үр дүнгийн талаар дүүргийн www.khanuul.mn 
сайт болон 5 хороодын цахим хуудас /фэйсбүүк/, Хан-Уул дүүргийн иргэд сайт,  тус 
цагдаагийн хэлтсийн Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс фэйсбүүк хаяг, 
www.khanuul-1.police.gov.mn сайтад, Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Урьдчилан сэргийлэх 
хэлтэс, Нийслэлийн цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Урьдчилан 
сэргийлэх ахлахууд фейсбүүк сайт, цахим хуудсуудад  байршуулан, иргэд  олон нийтэд 
сурталчлан  ажилласан. 
  
 2.3.Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

а/ Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
дараахь  нэгдсэн 14  хэсэгчилсэн 48 арга хэмжээг  зохион байгуулсан Тухайлбал:” 
Наадам ”,”Яараад яахав” , “Хүүхдийн аюулгүй байдал”,”Цахим тоглоом”, ”Гэр бүлийн 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлье”” Хичээлийн шинэ жил ”, Илрүүлэлт 1, 2, 3 дугаар 
улирал 2019”, “Хүүхдийн аюулгүй байдал-3”,”Цахим тоглоом”,”Эмзэг цэг”, “Хүүхэд 
хамгаалагч”, “Хүүхэд хамгаалагч” төсөл сурталчлах өдөрлөгийн арга  зэрэг арга хэмжээг 
зохион байгуулан ажилласан. 

Хараа хяналтгүй болон хараа хяналт сул насанд хүрээгүй хүүхдийг  хариуцсан 
хороодын нутаг дэвсгэр,  цахим тоглоомын газар,туул голын эрэг орчимоос 
бүртгэлжүүлж Дүүргийн   гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн гэр бүлийн 
хохирогчийг хамгаалах нэг цэгийн үйлчилгээний 3 хүүхдийг хүлээлгэн өгч, ар гэр асран 
хамгаалагч нарт нь  84  хүүхдийг хүлээлгэн өгч  ажилласан. 

Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үеээр ерөнхий боловсролын 15, 18, 32, 52, 75, 

115, 130 сургуулиудын орчимд  14 чиглэлд 28 алба хаагчид эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж 

ажилласан. Ерөнхий боловсролын 15, 18, 32, 52, 75, 115, 130, дугаар сургуулиудын  

хэмжээнд “Хүүхэд хамгаалагч” 5 иргэнийг өдөрт 4 цагаар багаар нь ажиллуулж 

“Өсвөрийн сэргийлэгч “,”Сургуулийн эргүүл”-ийн үйл ажилллагааг өдөр бүр шалган 

зааварчилж ажилласан. 

http://www.khanuul.mn/
http://www.khanuul-1.police.gov.mn/


22 

 

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, “School police” сургуулийн эргүүлийн хуваарийг 
сургуулийн захиргаанаас гарган өгч ажиллах боломжоор ханган хэвийн ажиллуулсан.  

Насанд хүрээгүй хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжийг  давхардсан тоогоор 135 удаа 
шалгаж  хамтран ажилласан. Тухайлбал: Ерөнхий боловсролын 75 дугаар 
сургууль,”Аварга” дунд сургууль, “18 дугаар сургууль, 52 дугаар сургууль ,Билэг оюу 
дунд сургууль,Хангай айрвис дунд сургууль ,130 дугаар сургууль,15 дугаар сургуулийн  
сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр  “ Цахим гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлье”,” Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх  ”  “Хүүхдийн аюулгүй байдал ,”Цахим хор уршиг” зэрэг 18 сэдвээр чиглэлээр 
48 удаа сургалт зохион байгуулсан.  

 
 2.4. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 
 

а/ 2019 оны байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтнаас 
шинээр хүлээн  авсан 5592, өмнөх үлдэгдэл 46, нийт 5638 гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 
гомдол, мэдээллийг шалгаснаас 5592  буюу 99,1 хувийг нь хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэсэн, 46 буюу 0,8 хувийн үлдэгдэлтэй байна. 

Нийт шалгасан 5638 гомдол мэдээллээс гэмт хэргийн шинжтэй 2289 буюу 40,5 
хувь, зөрчлийн шинжтэй гомдол 3349 буюу 59.4 хувийг тус тус эзэлж байна. 

  2019 онд тус дүүргийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт 1094 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 
үүнээс  хэрэг бүртгэлийн хэрэг 1057 хэрэг байгаа ба яллагдагчаар татсан хэрэг 313 
бүртгэгдэж хэргийн илрүүлэлт 29,6 хувьтай, илрээгүй 744 гэмт хэрэг байна. Нийт 
бүртгэгдсэн гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 22 буюу 2 хувиар буурсан 
үзүүлэлттэй байна  

Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргээс хүнийг алах гэмт хэрэг 2 буюу 1 дахин, халаасны 
хулгайн гэмт хэрэг 4 буюу 25 хувиар, залилах гэмт хэрэг 65 буюу 25,3 хувиар, бусад гэмт 
хэрэг 58 буюу 28,4 хувиар өсч,  хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх гэмт хэрэг 7 
буюу 36,8 хувиар, хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 99 буюу 
36,9 хувиар, хүчиндэх гэмт хэрэг 4 буюу 57,1 хувиар, хулгайлах гэмт хэрэг 14 буюу 5 
хувиар, дээрэмдэх гэмт хэрэг 14 буюу 35 хувиар, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 
тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 9 буюу 23,7 хувиар өссөн 
байна. Бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргээс 1007 буюу 92 хувийг хөнгөн, 87 буюу 8 хувийг хүнд 
гэмт хэрэг эзэлж, хөнгөн гэмт хэргийн илрүүлэлт 29,7 хувьтай, хүнд гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 27,8 хувьтай байгааг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хөнгөн гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 2,4 хувиар, хүнд гэмт хэргийн илрүүлэлт 6,9 хувиар өссөн байна. Хэргийн 
илрүүлэлтийг бусад дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсүүдтэй харьцуулахад 14-р байрт 
байна.  
 Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 49 буюу 4,5 хувийг, мансуурсан үед үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг 18 буюу 1,6 хувийг, хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 30 буюу 2,7 хувийг, эмэгтэй 
хүн оролцсон гэмт хэрэг 165 буюу 15,1 хувийг, бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 22 буюу 2 
хувийг  эзэлж байна. 
 Гэмт хэрэгт 381 хүн холбогдон шалгагдсаны 63 нь согтуугаар, 69 нь эмэгтэй хүн 
байна. Гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан хүний тоо өмнөх оны мөн үеэс 54 буюу 16,5 
хувиар өссөн байна. Гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүний тоо 1068 байгаагаас эмэгтэй 
хүн 524, хүүхэд 41 байна.  

Мөн 2019 оны байдлаар нийт 7271 зөрчил бүртгэгдсэнийг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 1053-р  буюу 14,4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс шийдвэрлэсэн 
зөрчил 7165 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1035-р буюу 14,4 хувиар, торгох арга 
хэмжээ авагдсан хүн 876-р буюу 12,6 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.  
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Шийтгэлийн хуудсаар 6900 иргэн, 11 аж ахуйн нэгж, байгууллага хуулийн 
этгээдийг 417,745,000 төгрөгөөр тус тус торгож шийдвэрлэсэн байна.  

Захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан 254 хүн бүртгэгдсэн нь 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 149-р буюу 58,6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчсөн 206 зөрчил 
бүртгэгдсэнээс 158  зөрчилд захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан 
байна.  

 
б/ Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн чиглэлээр: 
Тус тасаг нь иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас нийт 1037 өргөдөл хүлээн авч 587 

хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 603 татгалзаж хаасан, 14 өргөдлийг хуулийн хугацаанд 
шалгаж байна.  

Нийт 1064 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж 259 эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 
яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлж, 527 хэргийг хаасан, 
харъяалалын дагуу 35 хэргийг шилжүүлж, 1002 хэргийн хугацааг сунгуулж, үлдэгдэл 964  
хэргийг хуулийн дагуу шалгаж байна.  

2019 онд  1466 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг бүртгэж, зарлан 
мэдээллэж эрэн сурвалжилж ажилласнаас 2381 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоосон, эрэн сурвалжлах ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай байна.  

2018 онд 1575 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн мэдээллийг бүртгэж, зарлан 
мэдээллэж эрэн сурвалжилж ажилласнаас 1197 хүн, мал амьтан, эд зүйлийн эрэн 
сурвалжлалтыг зогсоосон байна. 

Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах асап санд 2019 онд оршин 
суугаа газраасаа алга болсон үндэслэлээр 84 иргэнийг эрэн сурвалжлалт зарлаж, 80 
иргэнийг олж тогтоож, 527 эд зүйлийг эрэн сурвалжилж 1069 эд зүйлийг олж тогтоож, 
гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдээр 195 иргэнийг зарлаж, 193 иргэнийг олж 
тогтоож, оргодол, ялтан 1 зарлаж, олж тогтоож, хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос 1 
зарлаж, хэн болохыг нь тогтоосон. 
         

в/ Мөрдөн байцаах тасгийн чиглэлээр: 
  
 2019 онд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 888 
гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 510 гомдол мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 
нээн, 342 гомдол, мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс  татгалзах саналтай 
прокурорт шилжүүлж, харьяалалаар 8 гомдол мэдээллийг шилжүүлж шийдвэрлэсэн. 
Одоо ажиллагаанд 28 гомдол мэдээлэл шалгагдаж байна.  
 Нийт шалгаж шийдвэрлэсэн 860 гомдол мэдээллийг хуулийн хугацаанд бүрэн 
шийдвэрлэсэн.  
  2018 оны үлдэгдэл хэрэг бүртгэлтийн 333, мөрдөн байцаалтын 45 хэрэг дээр 
нэмж шинээр хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 510, 184 хэрэг харьяалалаар хүлээн авсан, 
эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 257 хэрэг нийтдээ 1284 хэрэгт мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулсан.  
 2019 онд нийт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан 1284 хэргээс 216 хэргийг 
шүүхэд шилжүүлэх саналтай, хэрэг бүртгэлтийн 480 хэргийг хаах саналтай, 62 хэргийг 
нэгтгэн, 188 хэргийг харьяалалын дагуу шилжүүлж шийдвэрлэсэн.  
 Одоо ажиллагаанд мөрдөн байцаалтын 35, хэрэг бүртгэлтийн 285 хэрэг 
шалгагдаж байна. Үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын 35 хэргээс 6 хэрэг нь, хэрэг 
бүртгэлтийн 285 хэргээс 61 хэрэг нь өмнөх оны дугаартай хэрэг байна.  
 Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн газрын даргад танилцуулж ажлын ачааллыг 
бууруулах, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авч хэрэг бүртгэлтийн 160 хэргийг Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн газрын 
хоёрдугаар хэлтсийн мөрдөн байцаах тасагт түр хугацаагаар шилжүүлж мөрдөн шалгах 
ажиллагааг явуулсан. Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн мөрдөн 
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байцаах тасаг нь нийт хүлээн авсан хэрэг бүртгэлтийн 160 хэргээс одоогийн байдлаар 
85 хэргийг шийдвэрлэж 75 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  
 2019 онд нийтдээ 23 яллагдагчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаас 2 яллагдагчид холбогдох хэргийг харьяалалын 
дагуу шилжүүлж, 18 яллагдагчид холбогдох хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтайгаар 
шүүхэд шилжүүлсэн одоо мөрдөн байцаалтын 1 хэрэгт  1 яллагдагч цагдан хоригдон 
шалгагдаж байна.  

 
г/ Хэрэг бүртгэх тасгийн чиглэлээр:  
Хэрэг бүртгэх тасаг нь 2019 онд  иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 

нийт 366 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгасанаас 162 гомдол мэдээллийг хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж,  185 хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 13 гомдол 
мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлэн шийдвэрлэж, ажиллагаанд 6 гомдол 
мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.  

Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг шинээр нээсэн 213, татгалзсанаас Прокурорын 
байгууллага хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж ирүүлсэн 7, харъяаллын дагуу шилжин 
ирүүлсэн 112 хэрэг, нийт 213  хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт ажиллагааг явуулсанаас 
Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 116, хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан 117, 
харъяаллын дагуу 9 хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэж, ажиллагаанд үлдэгдэл 87 хэрэг 
шалгаж байна. Хэргийн илрүүлэлт 70.7 хувьтай байна. Мөрдөн байцаалтын хэрэг 
шинээр Эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан 105 хэрэг, харьяаллын дагуу 
шилжиж ирсэн 1 хэрэг, шүүхээс буцсан 2 хэрэг, прокуророос буцсан 7 хэрэг нийт 165 
хэргийг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсанаас 3 холбогдогчтой 3 хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох саналтай, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 5 хэрэг, 173 холбогдогчтой 
162 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, нийт 349 хэргийг 
шийдвэрлэн ажиллагаанд 81 хэрэг шалгагдаж байна.   Хэргийн шийдвэрлэлт 65 хувьтай 
байна. Хэргийн илрүүлэлт 70.7 хувьтай байна.  

Гэмт хэргийн улмаас аж ахуй нэгж байгууллагад учирсан 120.329.1 сая төгрөгнөөс 
108.029.1 сая төгрөгний хохиролыг нөхөн төлүүлж хохирол нөхөн төлүүлэлт 95 хувьтай 
байна 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, дахин гаргуулахгүй байх гэмт хэрэг гарсан 
шалтгаан нөхцлийг арилгуулах чиглэлээр мөрдөгчийн  мэдэгдэл 130 бичиж 125 хариуг 
хугацаанд нь авч, үр дүнг тооцож ажилласан байна.  

 
д/ Шуурхай удирдлагын тасгийн чиглэлээр: 
2019 онд цагдаагийн хэлтсийн жижүүрийн шуурхай албанд иргэд, аж ахуй нэгж, 

байгууллагаас ирүүлсэн нийт 20.215 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авсан ба үүнээс хүүхэд 
гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл 2342, дуудлага мэдээлэл хүлээн авч 
өмнөх оны мөн үетэй харицуулахаар 2018 онд 21.046 дуудлага мэдээлэл хүлээн авсан  
гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлага мэдээлэл 2637 хүлээн авсан байна. 
Харицуулахад нийт дуудлага мэдээлэл 831 нэгжээр, Хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
холбоотой дуудлага мэдээлэл 295 нэгжээр буурсан эерэг үзүүлэлтэй байна.  

Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор орсон, гарсан иргэдийн 
хөдөлгөөнд хяналт тавин, дэг журам сахиулж нийт 2650 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.  

Мөн 2019 оны 01, 02, 03, 04, 05 дугаар саруудад тасгийн алба хаагч нарын хамт 
“Угтах үйлчилгээ” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж Мэдээлэл судалгааны 
ахлах мэргэжилтэн, нарын хамт хэлтсийн иргэдийг хүлээж авах танхимд сангийн 
сүлжээтэй компьютер байршуулан ажлын цагаар өргөдөл гомдол өгөхөөр ирсэн 
иргэдийг хүлээн авч мөн дуудлага мэдээллээс сангаар цохогдсон гомдлыг иргэдэд 
түргэн шуурхай мэдээллэж ажилласан. Энэ арга хэмжээг 5 удаа зохион байгуулж 186 
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иргэнд түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэн зарим иргэдээс санал хүсэлтийг хүлээн авч 
ажилласан. НЦУГ-аас зохион байгуулсан “Ёс зүйтэй цагдаа”, Мэдээлэл дүн шинжилгээ 
шуурхай удирдлагын албанаас зохион байгуулсан 
          е/ 2019 онд Дүүргийн прокурорын байгууллагаас ирүүлсэн прокурорын шаардлага 
9 ирсэн ба зөрчил заагдсан 2 алба хаагчдад хэлтсийн даргын Б/17 дугаар 
тушаалаар сануулах сахилгын шийтгэл, 2 алба хаагчдад хэлтсийн даргын Б/35 дугаар 
тушаалаар сарын үндсэн цалинг 3 сар 20 хувь бууруулах сахилгын шийтгэл   ногдуулж, 
29 алба хаагчийн цалинг ажлын үр дүнгээр 1 сар 10-20% бууруулж, 5 алба хаагчийн 
буруутай үйл ажиллагаа тогтоогдоогүй, 14 алба хаагчийг сургалтанд хамруулж дахин 
зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар үүрэг чиглэл өгч ажилласан  

Хан-Уул дүүргийн Прокурорын газартай хамтарсан зөвөлгөөнийг 2019 оны 01 
дүгээр сарын 16-ны өдөр 02 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй гомдол 
мэдээлэл, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд мөрдөн шалгах ажиллагааны үед 
гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, зөрчил дутагдал, түүнийг гаргуулахгүй байх, хуулийг нэг 
мөр ойлгох талаар, 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр эзэнгүй хэргийн илрүүлэлтийг 
сайжруулах, хугацаа сунгагдсан хэрэгт мөрдөн шалгах тодорхой ажиллагаа заавал 
хийсэн байх, прокурорын даалгаврын заалтын биелэлтийг заавал хангах, нэмэлтээр 
хэрэг буцаахгүй байх зэрэг алдаа дутагдал гаргахгүй ажиллах талаар, 2019 оны 05 
дугаар сарын 10-ны өдөр шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчилах үед гарч байгаа алдаа 
дутагдал, прокурорын даалгаврын заалтыг хангах, хэрэг бүртгэлтийн хугацаа дуусахаас 
7 хоногийн өмнө танилцууллагын хамт хугацаа сунгуулж байх зэрэг асуудал, нийтлэг 
алдаа дутагдал, хуулийг нэг мөр ойлгох, гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн талаар, 06 
дугаар сарын 11-ний өдөр гомдол мэдээллийг хуулийн хугацаанд түргэн шуурхай 
шийдвэрлэх, гэмт хэргийн шинжгүй гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс 
татгалзах саналтай шийдэх зэрэг талаар, 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр мөрдөн 
шалгах ажиллагааны явцад гарч байгаа алдаа дутагдал, түүнийг гаргуулахгүй байх,  
хуулийг нэг мөр ойлгох талаар чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, 1, 2 дугаар хэлтсийн Эрүү, 
Мөрдөн, Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нар Дүүргийн прокурорын газрын хурлын зааланд, 
2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр амьд харьцаатай байх, прокурорын даалгаврын 
заалтыг хангах, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд гарч байгаа нийтлэг 
алдаа дутагдал, гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл талаар нийт 8 удаа хамтарсан 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.  
        Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, прокурортой хамтарсан 
уулзалт зөвөлгөөнийг 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр зохион байгуулж, уулзалт 
зөвөлгөөнөөр 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 зөвөлгөө өгсөн. Мөн Нийслэлийн 
прокурорын газар, Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, Хан-Уул дүүрэг дэх 
цагдаагийн газар, Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар, Налайх дүүргийн 
цагдаагийн хэлтэст хамтран “Залилах гэмт хэргийг иргэний эрх зүйн харилцаанаас 
хэрхэн ялгах, энэ гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал” сэдвээр 
сургалтуудыг зохион байгуулж, алба хаагчид прокуроруудыг багийн системт оруулж энэ 
төрлийн сэдвээр кесс бодлого өгч алба хаагчдыг дадлагажуулах сургалтад хамруулсан.  
 Прокурорын байгууллагатай хамтран “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 86 алба хаагчдад 4 удаа сургалт 
зохион байгуулж ажилласан болохыг танилцуулъя.  
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