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ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД 
ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН 

 
 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

       Тус алба нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль болон бусад 
хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газраас 
2019 онд дэвшүүлсэн зорилт, хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаа. 
 Нийслэлийн дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга 
нарын 14 хоног тутмын “Шуурхай зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулж, шийдвэрлэх хэргийн 
графикийн хэрэгжилт, 2019 оны 04 дүгээр сарын эхний болон сүүлийн 14 хоногийн мөрдөн 
шалгах ажлын дүн мэдээг танилцуулж ажиллаа. 
 Нийслэлийн дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгийн алба 
хаагчдын 2019 оны 1 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайлангийн хурал, сахилга 
хариуцлагын зөвлөгөөнийг 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр Мөрдөн байцаах албаны хурлын 
танхимд зохион байгуулсан. 

Цагдаагийн ерөнхий газраас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтыг ханган хэрэгжүүлэх 
зорилгоор тус албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу чиглэлийн ахлах мөрдөгч, мэргэжилтэн, 
тасгийн дарга нарыг чадавхжуулах чиглэлээр “Удирдлагын манлайлал” сэдэвт сургалт, 
зөвлөгөөнийг Хэрэг бүртгэх албаны зааланд энэ оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 17-ны 
өдрийг хүртэлх хугацаанд Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран 42 
алба хаагчийг хамруулан зохион байгууллаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/37 
дугаар тоот тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын ахмад, дунд, 
залуу үеийн залгамж холбоог хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ахмадын 
зөвлөлтэй хамтран Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллаж байгаад цэргийн 
байнгын тэтгэвэрт гарсан ахмад ажилтнуудын бүтээлч ажлын арга барил, шилдэг тэргүүний 
туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, уламжлуулах, хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр 
“Ахмад, дунд, залуу үеийн” уулзалт, сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан 04 дүгээр сарын 29, 
30-ны өдрүүдэд Нийслэлийн 6 дүүргийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч, мөрдөгч 
нарын 79 алба хаагчдыг хамруулсан 3 үеийн уулзалт ярилцлагыг зохион байгууллаа.   

Албаны 2019 оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 
Захиргааны удирдлагын хэлтэс, ДШҮХШХ, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын 
хэрэг бүртгэх тасгуудаас авч нэгтгэн гаргаж 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 12а/502 дугаартай 
албан бичгээр, Албаны 2019 оны 1 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн гаргаж 
04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 12а/503 дугаартай албан бичгээр тус тус ЦЕГ-ын Төлөвлөлт 
зохион байгуулалтын хэлтэст хүргүүлсэн.  

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр зохион байгуулсан “Нэг хором” аяны хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг иргэдэд 
тайлагнах мэдээллийг бэлтгэн видео бичлэгийг хийлгүүлэхээр 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 
12/498 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Хэвлэл мэдээллийн төвд, “Нэг хором” аяны хүрээнд 
хийж гүйцэтгэсэн ажил арга хэмжээг нэгтгэн дүгнэсэн ажлын зурагтай танилцуулгыг 04 дүгээр 
сарын 04-ны өдрийн 12/500 дугаартай албан бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргад, 
12/501 дугаартай албан бичгээр ЦЕГ-ын Тэргүүн дэд даргад тус тус хүргүүлсэн.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр ЦЕГ-ын зөвлөлийн 
гишүүдэд өгсөн үүргийн хэрэг бүртгэх албанд хамаарах үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, биелэлтийг хамаарах заалт бүрээр гаргаж, дэд даргад хянуулан албаны даргад 
танилцуулж, дотоод сүлжээгээр ЦЕГ-ын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтэст, албанаас 
2019 оны 1 дүгээр улиралд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын товч мэдээллийн боловсруулан бэлтгэж 
дэд даргаар хянуулан, албаны даргад танилцуулж, 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 12/520 
дугаартай албан бичгээр Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын газар, хэлтсийн 
дарга нарт тус тус хүргүүлсэн. 

Тайлангийн хугацаанд нийт 87 албан бичиг ирсэний 37 хугацаатай албан бичгээс  32 
албан бичгийн хариуг хүргүүлж, 5 албан бичиг хугацаандаа байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын 
алба, газар, хэлтсүүдэд  нийт 168 албан бичигт боловсруулалт хийн гаргаж хүргүүлсэн.  
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Хүний нөөцийн талаар: 
Төрийн албанд мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчнийг тогтвор суурьшилтай 

ажиллуулах, шатлан дэвшүүлэх зарчим, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/248 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх журам /код 900/”, “Алба 
хаагчийг шилжүүлэн ажиллуулах журам /код 908/”, “Албан тушаал дэвшүүлэх журам /код-909/”, 
ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтсийн даргаас 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр 5б/413, 08 
дугаар сарын 24-ний өдөр 5б/485 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж зэрэг 
Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгүүдийг үйл ажиллагаандаа 
бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаа. 

Тус алба нь орон тоо бүтэц зохион байгуулалтаар төвийн албанд 27, үүнээс офицер 19, 
ахлагч 6,  ТҮ энгийн 2 орон тоотойгоос дутуу орон тоо байхгүй байна. Нутаг дэвсгэр хариуцсан 
цагдаагийн байгууллагын Хэрэг бүртгэх тасагт 184 алба хаагчийн орон тоотойгоос тасгийн 
дарга 38, ахлах мөрдөгч 41, мөрдөгч 105 ажиллахаас ахлах мөрдөгч 1, мөрдөгч 2, нийт 3 орон 
тоо дутуу байна.  

Энэ оны 04 дүгээр сард нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн газар, хэлтсээс ирүүлсэн 
болон албан ажлын шаардлагаар шилжүүлэн ажиллуулах, дэвшүүлэн томилуулах 8 алба 
хаагчийн материалыг  журамд заасны дагуу судалж, 3 алба хаагчийн материалыг тухайн 
албан тушаалд тавигдах шаардлага хангахгүй үндэслэлээр буцааж, 5 алба хаагчийн 
материалыг Цагдаагийн алба хаагчид тавигдах ёс зүй, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагыг 
үндэслэн томилуулах саналыг дэмжиж ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлснээс тасгийн 
даргаар 1, ахлах мөрдөгчөөр 1, мөрдөгчөөр 2 алба хаагч тус тус томилогдож, 1 материал 
хуулийн хугацаандаа шалгагдаж байна. Томилогдсон 4 алба хаагчаас дэвшин томилогдсон 2, 
шилжин томилогдсон 2 алба хаагч байна. Хэрэг бүртгэх албанаас бусад цагдаагийн газар, 
хэлтэст шилжин томилогдсон 4 алба хаагч байгаагаас дэвшин томилогдсон 2, шилжин 
томилогдсон 2 алба хаагч байна. 
 Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын хэрэг бүртгэх тасгаас өөрийн 
хүсэлтээр албанаас чөлөөлөгдсөн, халагдсан, цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан алба хаагч 
байхгүй.   

Алба хаагчийн сургаж дадлагажуулах, чадваржуулах чиглэлээр:  

Албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу энэ сард 7 удаа, 19 цагийн 
сургалт зохион байгуулагдаж, давхардсан тоогоор 254 алба хаагч хамрагдсан байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газраас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтыг ханган хэрэгжүүлэх 
зорилгоор тус албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу чиглэлийн ахлах мөрдөгч, мэргэжилтэн, 
тасгийн дарга нарыг чадавхжуулах чиглэлээр “Удирдлагын манлайлал” сэдэвт сургалт, 
зөвлөгөөнийг Хэрэг бүртгэх албаны зааланд энэ оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 17-ны 
өдрийг хүртэлх хугацаанд Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран 42 
алба хаагчийг хамруулан зохион байгууллаа.  

Удирдах алба хаагчдад манлайллыг дээшлүүлэх, удирдлагын зөв арга барил, дүн 
шинжилгээ хийх арга зүй олгох зорилгоор 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр 42 тасгийн дарга нарт 
“Менежер карьерийн институт”, “Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн бизнесийн 
удирдлага, хүмүүнлэгийн их сургууль”, “Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл дүн шинжилгээ, 
шуурхай удирдлагын алба”, Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв”-тэй хамтран 
удирдах ажилтны ёс зүй, алба хаагчдын сахилга хариуцлага, удирдах ажилтны сэтгэл зүйн 
бэлтгэл, гэмт хэргийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх арга зүйн чиглэлээр 6 цагийн 
сургалт,  

2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр  мөрдөн шалгах ажиллагааны чанар, үр дүнг 
дээшлүүлэх зорилгоор “Хүний эрхийн үндэсний комисс”, “Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн 
танхим”, “Улсын ерөнхий прокурор”, “Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн”, “Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Дотоод аюулгүй байдлын хэлтэс”, “Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын 
нэгдсэн төв”-тэй хамтран "Хүний эрх ба эрүүдэн шүүх",  "Эерэг сэтгэлгээ, эерэг хандлага", 
"Төрийн болон албаны нууц аюулгүй байдал","Мөрдөн шалгах ажиллагааны алдаа дутагдал, 
шийдвэрлэх арга зам", "Шинжээч томилоход анхаарах асуудал" сэдвээр 6 цагийн сургалтыг 
тус тус зохион байгуулсан.  

Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Б.Буянжаргал “Бодисын солилцооны хам шинж, 
түүнийг нөхцөлдүүлэгч эрсдэлд хүчин зүйл” сэдвээр 30 минутын сургалт,  Хоол зүйч, эмч 
Д.Оюунсувд “Зохистой зөв хоололт” сэдвээр 30 минутын сургалт, сэтгэл зүйч Н.Хулан “Ажлын 
байран дахь стресс, менежмент” сэдвээр 30 минутын сургалтуудыг 04 дүгээр сарын 11-ний 
өдөр,   



3 
 

Эргүүл хамгаалалтын газрын Хөдөлмөр аюулгүй байдлын байцаагч Б.Энхчимэг 
“Амилуулах суурь тусламж, эмнэлгийн анхан шатны тусламж” сэдвээр 1 цагийн сургалтыг 04 
дүгээр сарын 19-ны өдөр тус тус зохион байгуулж, ШУТИС-ийн Гадаад хэлний тэнхимийн 
багш, доктор Мөнхдэлгэрийг урьж 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр “Англи хэл сурах хэрэгцээ 
шаардлага, бие даан сурахад анхаарах асуудал” сэдвээр 1 цагийн сургалтыг зохион байгуулж, 
англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт авсан.  

Дотоод ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа 
Н.Ууганбаяр “Удирдлагын манлайлал” сургалтанд “Бодлогын баримт бичиг, төлөвлөлт зохион 
байгуулалтын тухай” сэдвээр 40 минутын хичээл, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
тухай хууль, дүрэм, журам, заавар” сэдвээр 30 минутын сургалт, 

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Алтангэрэл “Архи, 
тамхины хор, хөнөөл, хорт зуршлаас татгалзах чадвар эзэмших нь” сэдвээр 30 минутын 
сургалтыг 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр тус тус зохион байгуулсан.  

 http://testserver.police.gov/moodle/ системд 60 асуумж боловсруулан программд 
оруулан, 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр цахим шалгалтыг нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 
байгууллагын хэрэг бүртгэх тасгийн алба хаагчдаас нэгдсэн байдлаар авч, дүнг нэгтгэн 
албаны даргад танилцуулж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын дарга нарт 
албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 
Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”- ийн 
тухай нийт 3894 гомдол мэдээлэл шалгаснаас 1600 буюу 41.0 хувийг нь хэрэг бүртгэлтийн 
хэрэг нээхээс татгалзаж, 24 буюу 0.6 хувийг нь харьяаллын дагуу бусад албадад шилжүүлэн, 
2130 буюу 54.6 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж шийдвэрлэснээс одоо ажиллагаанд 138 
гомдол мэдээлэл шалгагдаж байна. 

Улсын хэмжээнд /шинээр үүссэн болон харьяаллын дагуу хүлээн авсан/ нийт 6600 хэрэг 
бүртгэлтийн хэрэг шалгаснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 2539 буюу 38.4 хувь, 
хэрэг бүртгэлийн хэргийг хаасан 1461 буюу 22.1 хувь, харьяаллын дагуу бусад албадад 
шилжүүлсэн 74 буюу 1.1 хувь, нийт 3906 хэрэг  буюу 59.1 хувийг нь шалгаж шийдвэрлэн, одоо 
ажиллагаанд 2694  хэрэг /нийслэлд 2278 , орон нутагт 379 хэрэг,бусад 37 / хэрэг шалгагдаж 
байна.  

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 298 нэгжээр буюу 4.5 хувиар, эрүүгийн хэрэг үүсгэж 
яллагдагчаар татсан хэрэг 332 нэгжээр буюу 13.0 хувиар , хэрэг бүртгэлтийн хэрэг хаасан 
хэрэг 639 нэгжээр буюу 43.7 хувиар, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн хэрэг 62 нэгжээр буюу 83.7 
хувиар нийт шийдвэрлэлт 59.1 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 12.2 өссөн байна. 2018 
оны мөн үед хэрэг бүртгэлтийн хэргийн үлдэгдэл 3341 байсан бол энэ оны 04 дүгээр сард 2694 
байгаа нь 647 нэгжээр буюу 19.3 хувиар буурсан байна.  

Хэрэг бүртгэлтийн хэргээс яллагдагчаар татаж эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 2539, мөрдөн 
байцаалтын хэрэг үүсгэсэн 251, түдгэлзүүлснээс сэргээсэн  10,хэрэгсэхгүй болгосноос 
сэргээсэн 138, шүүх прокурорын буцсан 162 нийт 2952 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа 
явуулснаас 2727 яллагдагчид холбогдох 2498 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай, 56 
яллагдагчид холбогдох 53 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай, 7 хэргийг бусад албадад 
шилжүүлэн шийдвэрлэж, 17 хэргийг нэгтгэн шалгаж,  шүүх, прокурорын буцалтаас 137 хэргийг 
дахин шийдвэрлэж ажиллагаанд 240 хэрэг шалгагдаж байна.  

Мөрдөн байцаалтын 2952 хэрэг шалгагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 3 нэгжээр буюу 0.1 
хувиар, шүүхэд шилжүүлж шийдвэрлэсэн хэрэг 325 нэгжээр буюу 13.0 хувиар тус тус өсч, 
хэрэгсэхгүй болгосон хэрэг 288 нэгжээр буюу 84.4 хувиар буурч, нэгтгэсэн хэрэг 3 нэгжээр 
буюу 15.0 хувиар, нийт шийдвэрлэлт 91.8 хувьтай нь өмнөх оны мөн үеэс 5.9 хувиар өссөн 
байна. 2018 оны мөн үед мөрдөн байцаалтын 415 хэрэг байсан бол 2019 оны 04 дүгээр сарын  
байдлаар мөрдөн байцаалтын хэргийн үлдэгдэл 240 байгаа нь 175 нэгжээр буюу 42.1 хувиар  
буурсан байна.  

Улсын хэмжээнд нийт гэмт хэргийн илрүүлэлт 25.0 хувьтай өмнөх оны мөн үеэс 0.6 
хувиар өссөн бол “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”-ийн илрүүлэлт 
52.0 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 11.6 хувиар өссөн байна. 

Гэмт хэргийн илрүүлэлт нийслэлд 45.7 хувьтай өмнөх оны мөн үеэс 10.9 хувиар, орон 
нутагт 66.4 хувьтай өмнөх оны мөн үеэс 12.8 хувиар тус тус өсжээ.   

Гэмт хэргийн улмаас 1787 иргэн хүнд, хөнгөн гэмтэж 2.635.9 сая төгрөгийн хохирол 
учирч нийт хохирлын 1.362.3 сая буюу 51.6 хувийг нь нөхөн төлүүлж, 133.4 сая төгрөгийн эд 



4 
 

зүйлийг битүүмжлэн хохирогчийн эрх ашгийг хамгаалан ажилласан байна. Өнгөрсөн оны мөн 
үетэй харьцуулбал хохирол нөхөн төлүүлэлт 22.5 хувиар, эд зүйл битүүмжилсэн 0.9 хувиар 
өсч хохирогчийн эрхийг хамгаалсан байна.  

 Мэргэжил арга зүйн чиглэлээр: 
Харьяа нэгжийн алба хаагчдаас гомдол мэдээлэл шалгах, эрүүгийн хэрэгт мөрдөн 

шалгах ажиллагааг хуулийн хүрээнд түргэн шуурхай явуулах, хэргийн шийдвэрлэлт, 
илрүүлэлтийг ахиулах, мөрдөгчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр тус албаны дэд дарга, 
ДШҮХШХ-ийн дарга, ахлах мөрдөгч нар, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар 
хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгийн алба хаагчид  тус дүүргийн прокурорын газартай хамтарсан 
зөвлөгөөнийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 
гуравдугаар хэлтсийн хурлын зааланд зохион байгуулсан.  

Зөвлөгөөнөөр хэргийн шийдвэрлэлтийг ахиулах, мөрдөгчдийн ур чадварыг сайжруулах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар 
хэлэлцэж,  дүүргийн прокурорын газрын ахлах прокурор, хууль цаазын итгэмжит зөвлөх 
Б.Дэлгэрдалай “Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд анхаарах зүйл” сэдвээр, дүүргийн 
прокурорын газрын ахлах прокурор хууль цаазын итгэмжит зөвлөх М.Эрхэмбаяр 
“Хялбаршуулсан журмаар хэрэг шийдвэрлэх” сэдвээр тус тус алба хаагчдад сургалт мэдээлэл 
хийсэн. 

Тус албаны дэд дарга, ДШҮХШХ-ийн ахлах мөрдөгч нар 2019 оны 04 дүгээр сарын 11-
ний өдөр Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх тасгийн үйл ажиллагаатай 
танилцаж, алба хаагчдаас мөрдөн шалгаж буй гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэргийн уншиж 
зааварчилж, албаны дэд даргаас 17 заалт бүхий зөвлөмжийг өгч, ахлах мөрдөгч, цагдаагийн 
хурандаа А.Бакыт “Гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэргийг  
мөрдөн шалгах ажиллагаанд анхаарах асуудал” сэдэвт 45 минутын сургалтыг ажлын байранд 
нь зохион байгуулж, Аймгийн прокурорын газрын удирдлага, прокуроруудтай хэргийн 
шийдвэрлэлтийг ахиулах, алба хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр уулзалт зохион 
байгууллаа.   

Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын ахлах мөрдөгчдөөс Төв аймаг, Баянгол, 
Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасагт 
хугацаа сунган удааширсан хэргүүдийг уншиж, хэрэг тус бүрт 37-50 дугаартай зааварчилга өгч, 
биелэлтийг тооцож ажилласан. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын энэ оны Б/262 дугаартай тушаалаар тасгийн 
даргаар шинээр томилогдсон Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн 
даргад 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 52 дугаартай 12 заалт бүхий зааварчилга боловсруулан 
биелэлтийг энэ оны 02 дугаар улиралд тооцохоор, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн III дугаар 
хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасагт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж буй 16 хэргийн материалын 
ажиллагааны гүйцэтгэлийг үзэж танилцан, 3-4 заалт бүхий 53, 54,55,58 дугаартай 
зааварчилгыг 14-20 хоногийн хугацаатайгаар,  Сүхбаатар дүүрэг дэх  цагдаагийн I дүгээр 
хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасагт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж буй хэрэг бүртгэлтийн 
хэргүүдтэй уншиж танилцан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 8 заалт бүхий 56, 57 дугаартай 
зааварчилгыг энэ оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр биелэлтийг тус тус тооцохоор  хүргүүлэн 
ажиллаа. 

 Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:  
ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэстэй хамтран Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулагдсан “Нэг хором” 
аяны үр дүнд улсын хэмжээнд энэ төрлийн гэмт хэргийн гаралт өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад сарын байдлаар 18 хувь, улирлын байдлаар 12.5 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт 
гарсан.  

“Нэг хором” аяны үр дүнг иргэд олон нийтэд сурталчлах чиглэлээр аяны хүрээнд хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын зурагт хуудас, контент, богино хэмжээний кино, зураг, бичлэгүүдийг нэгтгэн 
“Видео мэдээ” хэлбэрээр 8 минут 22 секундын бичлэгийг бэлтгэж, 04 дүгээр сарын 06-ны 
өдрөөс эхлэн цахим орчин, вэб сайтуудад байршуулж, Монголын үндэсний олон нийтийн 
телевиз, ТВ5, UBS, MN25, Өлзий телевиз зэрэг нийт 15 телевизүүдтэй хамтран ажиллаж 
мэдээний хөтөлбөр болон нэвтрүүлгүүдийн дундуур давтамжтайгаар гаргаж иргэд олон 
нийтэд сурталчилж байна.  

Энэ төрлийн гэмт хэргийн буурсан тоон статистик мэдээг “Инфографик” хэлбэрээр 
бэлтгэн нийтийн цахим сүлжээ, вэб сайтуудад байршуулж иргэд олон нийтэд сурталчилж 
ажилласан.  
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Сурагчдын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан хүүхдүүдийг амралтаа зөв өнгөрүүлэхийг 
уриалж 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрөөс “Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүд та бүхэн 
гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох, хохирохоос урьдчилан сэргийлж сурагчдын амралтаараа урлаг, 
спортоор хичээллэж, гэр бүлийнхэнтэйгээ цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх” уриалгыг 
дэвшүүлж, зурган постер гарган Zaluu.com, Ulz.mn, Zindaa.mn зэрэг 21 сайтууд тараан 
байршуулж, нутаг дэвсгэр хариуцсан 38 цагдаагийн байгууллагын пейж хуудасанд, 
нийслэлийн сургуулиудын пейж хуудсанд байршуулж  сурталчлан ажиллаж байна. 

Нутаг дэвсгэрийн онцлог, хийж гүйцэтгэсэн урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээ, 
Хэрэг бүртгэх тагийн дарга нарын “Удирдлагын манлайлал” сэдэвт сургалтын талаар төв, орон 
нутгийн 7 алба хаагч  ЦЕГ-ын Хэвлэл мэдээллийн төв, МҮОНТВ, MN-25, ТВ-5, ТВ-9 телевиз, 3 
вэйб сайт, 66 фэйсбүүкийн пэйж хуудас, сошиал орчинд олон нийтэд сурталчилж 1018 хүн 
хандалт хийж, 32 эерэг сэтгэгдэл бичигдсэн.  

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр,  “Нэг хором” аяны үр дүнгийн талаар 2019 оны 04 дүгээр сард нийт 5 алба хаагч 
тус бүр ”MGL”  радиогоор ярилцлага мэдээлэл хийсэн. 
 Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 4 
төрлийн зурган постер, мөн Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн 
талаар бэлтгэсэн сургалтыг албан фейж хуудас болон веб сайтанд байршуулж ажилласан.  
 Хэрэг бүртгэх албаны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2019 оны 4 дүгээр 
сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан орон тоотой 
холбоотой саналыг ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэст тус тус хүргүүлсэн. 
 Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Нийслэлийн дүүргүүд дэх цагдаагийн 
хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгийн 79 алба хаагчдад сургалтыг зохион байгуулсан.  

”Хэрэг бүртгэх алба” пэйж хуудасны дагагчийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор ажил 
явуулж 2829 дагагчтай байсныг  3330  дагагчтай болгож,  пейж хуудсанд 85124 иргэн хандалт 
хийж, урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн болон албаны үйл ажиллагааг сурталчилсан 75 мэдээ, 
мэдээллийг байршуулан ажилласан. 
 
                                                      Гурав:  Бусад  

 Хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарыг чадавхжуулах чиглэлээр “Удирдлагын манлайлал” 
сэдэвт сургалт, зөвлөгөөнийг энэ оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдрийг хүртэлх 
хугацаанд Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран зохион байгуулж, 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Үндэсний соёл амралтын 
хүрээлэнд тасгийн дарга нарын дунд “Боулинг”-ийн тэмцээнийг зохион байгуулсан. 

Хэрэг бүртгэх албаны 2019 оны "Буудлага”-ын аварга шалгаруулах тэмцээнийг энэ оны 
04 дүгээр сарын 26-ны өдөр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Монголын 
практик буудлагын холбооны байранд амжилттай зохион байгуулж, аваргуудаа тодрууллаа. 
Тэмцээнд 17 багийн 34 тамирчин оролцсоноос нийлбэр дүнгээр Хан-Уул дүүрэг дэх 
цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа 
Б.Уртнасан ахлагчтай баг хамт олон "Тэргүүн байр", Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн 
хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн хошууч Б.Мандахнаран ахлагчтай баг хамт 
олон "Дэд байр", Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгийн 
дарга, цагдаагийн дэд хурандаа О.Баттөр ахлагчтай баг хамт олон "Гутгаар байр"-ыг тус тус 
эзэлж мeдаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар урамшууллаа.  

Эрүүл цагдаа хөтөлбөрийн хүрээнд 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Төрийн тусгай албан 
хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран албаны байранд “Эрхэмлэх эрүүл мэнд” өдөрлөг, 
витаминжуулалтын аянг зохион байгуулж, эмнэлгийн ажилтнаас сургалт мэдээлэл хийж, эрүүл 
мэндийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгууллаа.  
                      
 
 
                                                    ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБА 

 


