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Гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт



• Хэлтсийн алба хаагчид 2019 оны 12 дугаар сарын 10-

ны өдрийн байдлаар иргэд байгууллагаас нийт 214

гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэргийн

шинжтэй 60 өргөдөл гомдол, мэдээлэл зөрчлийн

шинжтэй 154 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгасан

байна.
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Үйлдэгдсэн хэргийг өнгөөр авч 
үзвэл: 

Хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх-5

Хулгайлах -2

Бусдын биед гэмтэл учруулах-9

Арван зургаан насанд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн 

харьцаанд орох-2

Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 

ашиглалтын журам зөрчих-1

Хүчиндэх-2

 Гэр бүлийн хүчирхийлэл-2

Залилах-1 бүртгэгдсэн байна.
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2019 оны жилийн эцсийн байдлаар

гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол

Нас барсан-5

Гэмтсэн хүн-21

Эд хөрөнгөөр хохирсон-4

Гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгж
байгууллагад 68,789,000 төгрөгний хохирол
учирсаныг 62,990,000 барагдуулж хохирол
нөхөн төлөлт 91,5 %хувийг нь нөхөн
төлүүлсэн байна.
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Тус хэлтсийн хэмжээнд 2018 оны жилийн

эцсийн байдлаар гудамж талбайд үйлдэгдсэн

гэмт хэрэг 7 бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны

жилийн эцсийн байдлаар 5 бүртэгдэж 2

нэгжээр буюу 40 хувь буурсан үзүүлэлттэй

байна.
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Тус хэлтсийн хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн

байдлаар согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 23

бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны жилийн эцсийн

байдлаар 26 бүртэгдэж 3 нэгжээр нэмэгдсэн байна.

23

26

Согтуугаар 

2018 2019



Зөрчлийн шийдвэрлэлт
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УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛ



• Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хэв журам сахиулах явган эргүүлийг 2 чиглэлд ажилласан
байна. 2019 оны байдлаар цагдаагийн 8 ахлагч давхардсан тоогоор 4608 хүн цагийн
эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, давхардсан тоогоор 1450 байгууллагын харуул манаа аж
ахуйн нэгжид үзлэг шалгалт хийж ажилласан байна.

• Хэлтсийн жижүүрт давхардсан тоогоор цагдаагийн 8 алба хаагч 10708 цагийн үүрэг
гүйцэтгэж иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн, гэмт хэргийн болон
зөрчлийн шинжтэй дуудлага 81 мэдээ мэдээллийг хүлээн авч Зөрчил гаргасан 62
хүнийг 4,903,500 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авсан. Саатуулах байрны
жижүүрт 8 алба хаагч 10708 цагийн үүрэг гүйцэтгэн, олон нийтийн газар биеэ авч
явах чадваргүй 385 иргэнийг ар гэрт нь болон асран хамгаалах хүнд нь хүлээлгэн
өгч ажилласан байна.

• Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн 103 иргэнийг саатуулах байранд хүлээн авч 100
иргэний төлбөр тооцоо болох 406700 төгрөгийг тушаасан баримтыг няравт өгч,
саатуулагдсан иргэд тайлбар өгөх чадвартай болмогц зөрчлийг хянан шийдвэрлэх
хэсгийн байцаагч, мөрдөн байцаагч нарт нэн даруй хүлээлгэн өгч шуурхай
шийдвэрлэх ажлыг өдөр тутмын ажилдаа хэвшүүлэн ажиллаж байна.

• Архаг архичдын судалгаан дээр шинээр бүртгэгдсэн 11 иргэн байх бөгөөд бүлэг
бөөгнөрөл үүсгэдэг 11 эмзэг цэгийг тогтоон тэдгээр иргэдийг архины албадан
эмчилгээнд хамруулах ажлыг тогтмол зохион байгуулж ажиллаж байна.

• Алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх явцад үүсэж болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлж,
санамж, зөвлөмжийг өдөр бүрийн хэлтсийн ерөнхий эргүүл болон хэв журмын ажил
хариуцсан ахлах байцаагчид өгч дотоодын хяналт шалгалтыг сайжруулан ажиллаж
байна.

• Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2012 оны 01 дүгээр
сарын 27 ны 08 дугаар тогтоолоор согтууруулах ундаа худалддаг аж ахуйн нэгжийн
цагийн хуваарийг 08:00-24:00 цаг хүртэл байхаар тогтоосон,



• 2019 он гарсаар “Нар харах”, “Нийтийн эргүүл-1,2”, “Сар шинэ”,
“Хүчирхийлэлгүй гэр бүл”, “Нэг хором”, “Зөв тусгал”, “Хичээлийн шинэн
жил”, “Урамшилт”, “Эрдмийн баяр”, “Олон улсын хүүхдийн эрхийг
хамгаалах өдөр”, “Хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх Илрүүлэлт-
Оргодол-Шийдьэрлэлт”, “Атестатчилал”,”Яараад яахав дээ”, “Унадаг
дугуй”, “Наадам”, “Багахангай 30 жил”, “Хангай цогцолбор сургуулийн 30
жил”, “Хичээлийн шинэ жил”, “Хүүхэд хамгаалал”, “Ойлгоё-Хүндэлье”,
“Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл”, “Дураараа биш дүрмээрээ”,
“Улсын дугаар-2019”, “Тарваган тахал”, “Зэвсэг-2019”, “Татвар”, “Бяцхан
зорчигч”, “Ногоон гэрэл цагаан шугам” “Улсын дугаар 2019”, “Авто
машин 2019”, “Мотоцикл” зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн 31 арга
хэмжээний хүрээнд тус цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын албаны 3
офицер, 11 ахлагч, 2 олон нийтийн цагдаа, урамшилт эргүүлийн 25 иргэн,
хүүхэд хамгаалагч 2, хөршийн хяналтын бүлэг, дүүргийн аж ахуй нэгж
байгууллагууд хамтран дүүргийн 1, 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт гудамж
талбай олон нийтийн газар хараа хяналт тогтоож, гэмт хэрэг зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлж, байгууллага аж ахуй нэгжүүдийг шалгаж, хулгайлах
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх уриалга 1450 ширхэгийг тарааж, 720
санамж сэрэмжлүүлэг өгч, 890 гарын авлага тарааж, гудамж талбай олон
нийтийн газар, орцны үүдэнд байрлуулан ажилласан байна. Арга
хэмжээний хүрээнд согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг аж ахуй
нэгж байгууллагуудаар 21 насанд хүрээгүй хүнд согтууруулах ундаа, газ,
тамхи худалдахгүй байх талаар 268 санамж сэрэмжлүүлэг өгч ажилласан
байна.



Малын гоц халдварт өвчин нийслэлд тархахаас урьдчилан сэргийлж,

Багахангай дүүргийн замын цагдаагийн хяналтын цэгийг түшиглэн 2019 оны

04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд 24

цагаар амьд мал, амьтан тэдгээрийн түүхий эд бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэж

байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянаж ажиллах талаар Нийслэлийн

Засаг даргын 2019 оны А/389 дүгээр захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2019

оны А/81 тоот захирамжуудыг үндэслэн хяналт шалгалтын ажлыг зохион

байгуулан ажилласан байна. Арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн онцгой

байдлын хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын алба, мал эмнэлэг, замын цагдаагийн

хэлтсийн алба хаагч нарын хамт тус хэлтсээс нийт 3 алба хаагчийг томилон

хяналтын постонд үүрэг гүйцэтгүүлсэн, Тус хэлтсээс хяналтын постонд үүрэг

гүйцэтгэсэн алба хаагчид нийт 38 хоног ажилласнаас цагдаа зохицуулагч,

цагдаагийн ахлах ахлагч Ж.Бөхбаатар 13, хороо цагдаа зохицуулагч,

цагдаагийн ахлах ахлагч А.Мөнхбаяр 12, цагдаа зохицуулагч а/а Б.Батбаатар 13

хоног тус тус үүрэг гүйцэтгэж Замын цагдаагийн хэсэг нь 3500 тээврийн

хэрэгсэл шалган 1531 зөрчилд 23 сая 55 мянган төгрөгний торгуулийн арга

хэмжээг авч, ажилласан байна. Авто тээврийн хэрэгсэлд ариутгал

халдваргүйжүүлэлт хийж, гарал үүслийн гэрчилгээтэй 300 кг үхрийн мах, 600

кг хонины мах зэргийг постоор нэвтрүүлж, , 15 ширхэг адууны мах, 20 ширхэг

үхрийн мах, 50 тоо толгой адуу, 85 тоо толгой хонь, 46 тоо толгой ямаа зэргийг

зөвшөөрөл, гарал үүслийн бичигт үзлэг шалгалт хийн ажилласан.



БУСАД



• Тус дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн 20*15

метрийн харьцаатай зоорийн давхар бүхий

хөрснөөс дээш 3 давхар 4116 м3 барилгын ажил

энэ оны улсын төсвийн 1,135 сая төгрөгийн

өртөгөөр гүйцэтгэхээр барилгын ажлын тендерт

“Их даян бүүвэй” ХХК шалгарч 2019 оны 05

дугаар сарын 31-ний барилгын ажил эхэлсэн

бөгөөд одоогоор барилгын гүйцэтгэл 95 хувьтай

байна. 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

барилгаа хүлээн авахаар төлөвлөн ажиллаж

байна.





2019 онд зам тээврийн ослын улмаас
ихээр хохирч байна. Үүнээс урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор жолооч цагдаа,
цагдаагийн дэд ахлагч Т.Амарбаатар
өөрийн санаачилгаар цагдаагийн
байгууллагын лого, тоноглол бусад
шаардлагатай хэрэглэгдэхүүн
тоноглолууд зэргийг үзлэг оншилгоонд
хамрагдах боломжгүй тээврийн
хэрэгсэлд суурьлуулан зам тээврийн
ослоос урьчилан сэргийлэх зорилгоор
тохижуулан ажилласан.





АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА


