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 Тус алба нь 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар хэрэг бүртгэлтийн 5788 хэрэг 
шалгаснаас эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан 1913 буюу 33.0 хувь, хэрэг 
бүртгэлийн хэргийг хаасан 1156 буюу 19.9 хувь, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн 63 буюу 
1.0 хувь, нийт 3132 хэрэг буюу 54.1 хувийг нь шалгаж шийдвэрлэн одоо ажиллагаанд 2793 
хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад яллагдагчаар 
татсан хэрэг 69.8 хувиар өсч, үлдэгдэл гэмт  хэрэг 6.8 хувиар буурчээ.  

Мөрдөн байцаалтын 2119 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, хэрэг 
бүртгэлийн 1913 хэргийг мөрдөн байцаалтын хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татаж, 1850 
хэргийг шүүхэд шилжүүлэн, 38 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, харьяаллаар 10 хэргийг 
шилжүүлж, 10 хэргийг нэгтгэж, мөрдөн байцаалтын 211 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.  

 Урьд оны үлдэгдэл хэргийн шийдвэрлэлтийг ахиулах, мөрдөгч нарын мэргэжлийн 
ур чадварыг дээшлүүлэх, хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр судалгаа, дүн шинжилгээ 
хийж, удирдлага зохион байгуулалт, бодлогын чанартай тодорхой ажил, арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаа. 

 Тухайлбал: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл, он 
дамжсан, хуучин хуулийн зүйл заалтаар үүссэн үлдэгдэл хэргийн шийдвэрлэлт, 2017, 2018 
оны шийдвэрлэгдээгүй байгаа хэргүүдэд дүн шинжилгээ хийж “Шийдвэрлэлтийг 
эрчимжүүлье-2019” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, Хэрэг бүртгэх тасгийн 
дарга нарт 1 албан даалгавар,  2 ажлын чиглэл, 5 зөвлөмж хүргүүлэн биелэлт үр дүнг 
тооцож, он дамжин удааширсан хэргүүдийг уншиж танилцан хэрэг тус бүр дээр 
зааварчилга бичиж, хэрэг бүртгэх тасгийн дарга нарын шийдвэрлэх хэргийн графикийг сар 
бүр баталж, биелэлтийг тооцож ажилласнаар урьд оны нийт хэргийн 26.8 хувийг 
шийдвэрлэж, улсын хэмжээнд “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг”-ийн шийдвэрлэлт 52 хувьд хүрч, илрүүлэлт 43.6 хувь болж өмнөх оны мөн үеэс 15.8 
хувиар өссөн эерэг үзүүлэлттэй байна. 

 Цагдаагийн Ерөнхий газрын Урьдчилсан сэргийлэх хэлтэстэй хамтран Хүний эрүүл 
мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг иргэдэд танилцуулах, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр энэ төрлийн гэмт хэрэг ихээр үйлдэгддэг, баяр, ёслол их 
тохиодог гуравдугаар сарыг сонгож “Нэг хором” аяныг улсын хэмжээнд зохион 
байгууллаа.  

 Аяны хүрээнд их, дээд, ерөнхий боловсролын сургуулиуд, урлаг, спортын холбоод, 
соёл урлаг, олны танил нийт 124554 иргэн,  төрийн 641 байгууллага, төрийн бус 255 
байгууллага, хувийн 2401 аж ахуйн нэгж оролцон аянд нэгдэж, 936 сургалт, 72 зөвлөгөөн, 
33 өдөрлөг, 49 уралдаан тэмцээн, 45 видео шторк, 15 анимейшин, 2 дуу хийжээ. Мөн 76265 
зурагт хуудас, 14883 санамж сэрэмжлүүлэг тарааж, 1049 лед, 277 хулдаасан самбар 
байршуулж,  давхардсан тоогоор 110 алба хаагч 153 телевизийн 173 удаагийн 
нэвтрүүлэгт, 90 удаагийн радиогийн шууд эфирт ярилцлага мэдээлэл хийж оролцож, 123 
веб сайтад ухуулга, нөлөөллийн арга хэмжээ, богино хэмжээний кино зэрэг 2146 мэдээ 
мэдээлэл байршуулснаар давхардсан тоогоор 10.195.099 иргэд хандалт хийжээ.  

 Ийнхүү иргэдийн ухамсар, биеэ барих чадварт тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн, бие 
биедээ хүндэтгэлтэй хандах хандлага эерэг болсоны үр дүнд ЭХ-ийн 11-р бүлэгт заасан 



гэмт хэргийн гаралт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад сарын байдлаар 18 хувь, улирлын 
байдлаар 12.5 хувиар буурахад нөлөөлсөн байна. 

 Гэмт хэргийн сангийн 2018 оны үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 
шийдвэрлэгдсэн боловч сангаас хасалт, хөдөлгөөн хийгдээгүй 184 хэрэг, мөрдөгч нарын 
санд хандах мэдлэг ур чадвар дутмаг, ЦБҮАЖ /код 202, 701/-ын хэрэгжилтийг бүрэн 
хангаж ажиллаагүй зэрэг зөрчлүүд илэрсэн тул мэдээллийн сангийн ашиглалтыг 
сайжруулах, хэргийн хөдөлгөөн шийдвэрлэлтийн үнэн бодит байдлыг хангуулах, журам, 
зааврын дагуу баяжилт хийх ажлыг хэвшүүлэх, эрчимжүүлэх, алба хаагчдын сүлжээний 
орчинд ажиллах ур чадварыг дээшлүүлэх, хэргийн зөрүүг арилгах зорилгоор 
“Мэдээллийн сан” нэг сарын аяныг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, ажлын байрны 
сургалтыг нийслэлийн нэгжүүдэд явуулж 195 хэргийн зөрүүг арилган, цаасаар мэдээ авдаг 
байсныг өөрчилж сангаар авах үйл ажиллагааг нэвтрүүлэн сангийн зөрүүгүй болгон, 
статистик мэдээний үнэн бодит байдлыг хангасан үр дүнтэй ажил боллоо. 

 Хэрэг бүртгэх албаны алба хаагчдыг үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 
түвшингийн үнэлгээгээр сонгон шалгаруулж, энэ оны нэгдүгээр улиралд алба хаагчдаас 
шатлан дэвших зарчмын дагуу төвийн хэлтэст ахлах мөрдөгч, хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, 
ахлах мөрдөгч зэрэг албан тушаалд 6 алба хаагчийг  дэвшүүлэн томилуулсан. 

 Алба алба хаагчдыг давтан сургах, тэдний мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэгийг 
дээшлүүлэх зорилгоор энэ оны 1 дүгээр улиралд 25 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 
давхардсан тоогоор 352 алба хаагч хамрагдсан. Тухайлбал:  

 Улсын ерөнхий прокурорын сургалт, судалгааны төв, Хүний эрхийн үндэсний 
комисс, Хууль сахиулах их сургууль, Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтэстэй хамтран 
“Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт, прокурорын 
шаардлагад заагдсан нийтлэг зөрчил, давтан гаргахгүй байхад анхаарах асуудал”, “Гэр 
бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийг шалгахад анхаарах асуудал”, “Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчийн эрх, хууль зүйн туслалцаа авах, 
өмгөөлүүлэх эрхийг хангах”, “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт 
хэргийн газрын үзлэг, хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулахад анхаарах асуудал”, “Гэмт хэрэг 
илрүүлэх арга тактик, нотлох баримт цуглуулах, бэхжүүлэх ажиллагаа”, “Гэрч, хохирогч 
хамгаалах ажиллагаа” сэдэвт сургалтууд, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнтэй 
хамтран Шүүх эмнэлгийн хэлтсийн дарга, дэд дарга, шинжээч эмч нарын “Шинжээчид 
тавигдах асуултууд”, “Гарын мөр, хэв хэлбэр авах, шинжээч томилоход анхаарах асуудал” 
сэдэвт сургалт, Мөрдөн байцаах албаны Тусгай субъектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөн 
шалгах хэлтсийн дарга “Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн ойлголт” сэдэвт сургалтуудыг тус 
тус зохион байгуулж, нийслэлийн дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсийн хэрэг бүртгэх 
тасгийн алба хаагчдыг хамруулсан. 

 Алба хаагчдын мэдлэгийг сорих, шинэ санал, санаачилга нэвтрүүлэх зорилгоор 
“Хуульч ажиллагаа” тэмцээнийг 02 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулж 110 алба 
хаагчийг хамруулан, 16 баг оролцож, тэмцээнд Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 
хоёрдугаар хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасаг тэргүүн байр, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх 
цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасаг дэд байранд тус тус шалгарч 
өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа.    

Алба хаагчдын хуулийн хүрээнд ажиллах, хууль эрх зүйн мэдлэг, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны ур чадварыг дээшлүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн шинжтэй 
гомдол мэдээлэл, хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах арга тактик” гарын 
авлагыг  боловсруулж, ном хэлбэрт оруулан 300 ширхэгийг хэвлүүлж, нутаг дэвсгэр 
хариуцсан цагдаагийн газар, хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгийн мөрдөгч нарт хүргүүлж, 
http://testserver.police.gov/moodle/ системд 60 асуумж боловсруулан программд оруулан, 



сар бүрийн 15-ны өдөр цахим шалгалтыг нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 
байгууллагын хэрэг бүртгэх тасгийн алба хаагчдаас авч, дүнг тооцон ажилласан. 

 
 Хэрэг бүртгэх тасаг, алба хаагчдын 2019 оны 1 дүгээр улирлын ажлыг дүгнэхэд 

нийслэлийн дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсийн хэрэг бүртгэх тасгуудаас 
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасаг, Баянгол 
дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасаг, Баянзүрх дүүрэг дэх 
цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасаг, орон нутгийн цагдаагийн газар, 
хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгуудаас Орхон, Төв, Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газрын 
хэрэг бүртгэх тасгууд, ахлах мөрдөгчдөөс Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр 
хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч П.Алтанзул, Хан-Уул 
дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Т.Тамир, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 
Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Х.Үрэлмаа, мөрдөгчдөөс 
Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн мөрдөгч, 
цагдаагийн дэслэгч Э.Идэр, Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Хэрэг 
бүртгэх тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн дэслэгч Д.Хонгор, орон нутгийн цагдаагийн газар, 
хэлтсийн Хэрэг бүртгэх тасгийн алба хаагчдаас Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газрын 
ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Н.Ганзориг, Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын ахлах 
мөрдөгч, цагдаагийн хошууч Ц.Нармандах, Орхон аймаг дахь цагдаагийн газрын мөрдөгч, 
цагдаагийн ахмад Ч.Буян-Өлзий нар бусдыгаа хошуучлан сайн ажилласан байна.  
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